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Rūpestis sunkia kasdienybe
pateisina lietuvių abejingumą
dėl ES ir NATO

JAV v i c e p r e z i d e n t o i r
Lietuvos Seimo p i r m i n i n k o
susitikimas

V i l n i u s , balandžio 9 d.
BNS s — Augantis abejingų
kas. Lietuva nenori patekti į
Lietuvos narystei ES ir NATO
„vakarykštės" Rusijos planus.
lietuvių skaičius rodo. kad
Būtų gerai, jei JAV padarytų
žmonės nesieja šių žingsnių
aiškesnį pareiškimą a r patvir
V a š i n g t o n a s , balandžio 8
su asmeninio gyvenimo poky
tinimą apie savo paramą Lie
d. — Seimo pirmininkas Vy
čiais. Tokias išvadas padare
tuvos kelyje į NATO, o taip
tautas Landsbergis susitiko
Europos Komisijos tyrimo re
pat padėtų Lietuvai tą tikslą
su JAV viceprezidentu
Al
zultatus išnagrinėję pareigū
pasiekti. Al Gore patikino,
Gore, kuris susitikimą pradėjo
nai Lietuvoje.
kad Amerikos diplomatai tu
žodžiais
„Jūs turite daug
rės rasti būdus šiam patvirti
Apklausa liudija, kad dabar
draugų Amerikoje". ,,JAV —
nimui išreikšti.
Lietuvoje surengus referendu
Lietuvos draugas", atsakė Sei
mą dėl narystės ES, ją palai
Al Gore patikino, kad JAV
mo pirmininkas ir pakvietė Al
kytų 35 proc. žmonių, prieš
pasiryžusi
padėti
Lietuvai
Gore apsilankyti Lietuvoje.
balsuotų 6 p r o c , o 24 proc. ne
tapti
pirmą
kartą
istori
Vytautas Landsbergis pa
žinotų, ką daryti.
joje susivienijusios
Europos
dėkojo JAV administracijai už
Vadinamoji ,.Eurobarometdalimi. Lietuvos uždavinys —
leidimą trims pulkininkams
ro" apklausa pernai lapkritį
išspręsti Europos Sąjungos ke
vykti į Lietuvą dirbti, pade
buvo atlikta 20 Vidurio ir
liamus uždavinius. JAV į tai
dant jai kuo greičiau įgy
"Suotr.: Balandžio 6 d. Lietuvos Seimo pirmininkas (kairėje) prof. Vytautas Landsbergis, savo viešnagę Ameri
žiūri teigiamai ir optimis koje pradėjęs Čikagoje, susitiko su JAV Kongreso atstovu Bobby Rush ir Lietuvos ambasadoriumi JAV dr. Al Rytų Europos šalių. Rezulta
vendinti vakarietiškus kari
tai parodė, kad Rumunija iš
tiškai. Vytauto
Landsbergio fonsu Eidintu
nius standartus, reikalingus
visų šio regiono šalių labiau
nuomone, kelias į Europos
integracijai ir narystei NATO.
Sąjungą yra ilgas, tačiau Lie
vos nepriklausomo kanalo te siai nori įstoti į E S bei NATO,
Seimo pirmininkas pabrėžė,
tuva pasiryžusi atlikti visus
levizijos naujienų laidai apkal tuo tarpu Baltijos valstybėse
jog Lietuvos išsilaisvinimas
„namu darbus".
tino
BNS pateikus klaidingą tik ketvirtadalio apklaustųjų
dar nebaigtas, ir nepriklau
Susitikimo
pabaigoje
A.Gore
informaciją,
tačiau jokio spe nuomonė apie šias organizaci
somybe d a r reikia užtvirtinti.
domėjosi žydų knygų bei torų
cialaus pareiškimo nei anks jas yra teigiama.
Daugiausia dėmesio susiti
Lietuvoje ES teigiamai ver
Vilnius, balandžio 9 d. grupės generalinio direkto- čiau, nei po to nepadarė.
likimu, paminėjo ir įtariamojo
kimo metu buvo skirta Lietu
tina 22 proc. apklaustųjų 'per
Aleksandro Lileikio bylą. Vy (BNS) — Seimo liberaliųjų re- riaus Romualdo Ramoškas suvos saugumo garantijoms ir
R. Ramoška praėjusia savai
nai tokių buvo 23 proc). nei
t a u t a s Landsbergis patikino, formų frakcijos seniūnas Alvy- sitikimų Maskvoje pažymima
Lietuvos narystei NATO. Su
tę sake BNS, kad numatyta
giamai manančių padaugėjo 1
jog buvę nesusipratimai dėl das Medaiinskas kreipėsi j ir trečiadienį išplatintame Eu
sitikimas Madride ir jo rezul
įkurti tarptautine pramoninę
proc i.nuo 2 iki 3 proc). o nuo
žydų religinio kultūrinio pali ūkio ministrą Vincą Babilių, ropos reikalų m:nistres Lai
tatai — tai labai svarbus mo
finansinę
grupę.
į kurią
monės neturinčiųjų skaičius,
kimo išsiaiškinti ir tikima prašydamas oficialiai infor mos Andrikienės pareiškime.
mentas, sakė Vytautas Lands
įsijungtų Lietuvos. Rusijos ir
palyginti su pernai, išaugo
si tolesnio glaudaus bendra muoti apie praėjusią savaitę
Apie
„paslaptingą
kelionę"
į
bergis. J o įsitikinimu, didelę
Baltarusijos, o vėliau — ir
nuo 31 iki 40 p r o c
darbiavimo, ieškant abiems Maskvoje vykusias derybas su Maskva visi ten vykusieji
reikšmę turi kokį signalą Lie
Ukrainos bei Vidurines Azijos
pusėms naudingo sprendimo. Rusijos pramoninkais.
„sutartinai atsirakinėjo ko- šalių pramoninėms finansi
Daugiausia tarp Baltijos ša
tuva gaus prieš Madrido susi
Dėl A. Lileikio bylos abu
Seimo
narys
trečiadienį
mentuoti".
pažymi
L.
Andnlių
„euroskeptikų" yra Estijoje
tikimą, Madrido susitikimo
nėms grupėms.
aukštieji pareigūnai sutiko, sakė žurnalistams, kad mi- kienė. Ministrės nuomone, tik
—
29 proc. balsuotų už na
metu ir po susitikimo. Lietu
Tokios grupės įkūrimas su rystę. 17 proc. — prieš, o 35
jog reikia teisingo bylos na nistro V. Babiliaus pasisaky- R. Ramoška „r.jatsargiai pavai reikia žinoti, a r ją remia.
grinėjimo ir teisingumo.
sumažinti proc. neapsisprendę. Latvijoje
mai spaudoje jo netenkina, reiškė B N S . paaiškindamas teiktu galimybę
Lietuvai reikia išgirsti — ,Jie
arba
visai
panaikinti
Rusijos šie skaičiai atitinkamai — 34.
Susitikime dalyvavo Leon Pasak jn, ministras nekreipia tikruosius kelionės tikslus",
mūsų, jie Vakarų dalis, jie
importo
muitus
lietuviškoms
Kilus skandalai, V. Babilius
F u r t h , viceprezidento pata dėmesio į tai, kad visuomenei
13 ir 32 proc
Vakarų demokratijos dalis".
rėjas užsienio politikai. Daniel būtina žinoti apie šiuos pokal antradienį per interviu Lietu- prekėms.
Tačiau estai labiausia tarp
Susitikimo metu Al Gore in
Fried, specialus vicepreziden bius.
Baltijos
šalių norėtų į NATO
formavo, jog geriausiai pasi
Apie informacijos stoką dėl
to patarėjas, Marshall Adaire.
—
už
tai
referendume balsuo
ruošusios
valstybės
liepos
Valstybės departamento sek ministro bei Lietuvos pramo
mėnesį bus pakviestos narys
retoriaus pavaduotojas, Alfon ninku konfederacijos prezi
tei NATO, tačiau iki šiol ne
V i l n i u s , balandžio 9 d. nustebo, kad jo prašymas leis
sas E i d i n t a s . Nepaprastasis ir dento Bronislovo Lubio ir Lienuspręsta, kurias šalis pak
įgaliotasis Lietuvos ambasa tuvos pramoninės finansinės (BNS) — Lietuvos profesinių ti surengti tokį mitingą aps
viesti. Vytautas Landsbergis,
sąjungų susivienijimo pirmi kritai atsidūrė Seime, nes
dorius Amerikoje. Darius Se
kalbėdamas
apie
pirmąją
m a š k a , ambasados patarėjas, Landsbergis buvo patikintas, ninkas Algirdas Sysas kviečia prašymą jis įteikė Vilniaus
V i l n i u s , balandžio 9 d.
plėtros bangą, atkreipė Al
Vytas Žalys, ambasados pa kad Baltijos šalys nebus palik žmones šį šeštadienį susirink miesto savivaldybės adminis 'BNS) — Lenkijos ir Lietuvos
Gore dėmesį, jog Lenkija ir
tarėjas, Loreta Zakarevičienė. tos nuošalyje. Kai tik visiškai ti į mitinga ir paraginti tratoriui kovo 21 d., tačiau dar karaliaus Jogailos žmona ka
Lietuva tenkina tuos pačius
keliamus
Seimo
pirmininko
atstovė patenkins NATO
ralienė Jadvyga gali būti pa
valdžią pirmiausia atsiskaity nesulaukė jokio atsakymo.
reikalavimus, keliamus nareikalavimus,
šios
valstybės
spaudai.
Profsąjungoms vadovaujan skelbta šventąja, antradienį
ti
su
bankrutavusių
įmonių
rėms-kandidatėms. Nėra sie
turės būti priimtos.
čio parlamentaro prašymas pranešė Vatikano atstovai.
nų ir teritorinių problemų su
Susitikime dalyvavęs Kon- darbuotojais, sukurti kompen del mitingo buvo perduotas
savimo tvarka kylant šilumos
S u s i t i k i m a s su JAV
Apie karalienės Jadvygos ir
kaimynais, su Rusija išvis
greso narv-s Porter Goss. nese- k ; i n o m s k r u p i n t i s d a r b o
Seimo kancleriui Jurgiui Raz nacių nužudytosios vienuolės
Kongreso nariais
nėra,
išspręstas
mažumų
niai lankęsis Lietuvoje su At
mai, kuris ir pavedė jį svarsty
klausimas, tvirta valiuta ir
Seimo pirmininkas Vytautas stovų Rūmų nario Gerald vietų išsaugojimu, vykstant
ti
Seimo komitetui.
privatizacijai.
stiprėjanti ekonomika. Netgi Landsbergis susitiko su JAV Soiomon vadovaujama delega
Rinkimų rezultatai
A.
Sysas pabrėžė, kad Seimo
Jo
ketinimai
praėjusią
sa
Karaliaučiaus srities proble Kongreso atstovais Benjamin cija, pareiškė dar griežtesnę
Švenčionių rajone
nesuteikia
teisės
ma yra bendra tiek Lenkijai. Gillman. Porter Goss ir Thom- nuostatą. J o nuomone, dabar vaitę svarstyti Seimo sociali statutas
svarstyti
visuomeninių
orga
nių
reikalu
ir
darbo
komiteto
tiek Lietuvai.
as Campbell. Susitikimo metu pats palankiausias
pripažinti
metas
posėdyje, kurio pirmininke nizacijų renginių, o susirin
d
a
u
g
dėmesio
buvo
skirta
Lie
priimti Baltijos šalis i NATO,
Al Gore reiškė JAV pasiten
negaliojančiais
konservatorė Birutė Visoka- kimų įstatymas tikrai nerei
kinimą gilėjančiais Lietuvos ir tuvos siekiui tapti NATO todėl tą reikia ir padaryti.
kalauja
informuoti
Seimo
vičienė pasiūlė A. Sysui neor
Lenkijos santykiais ir pagei n a r e . Vytauto Landsbergio
B. Gillman domėjosi Lietu ganizuoti tokio- akcijos, o vi kanclerio apie planuojamas
V i l n i u s , balandžio 9 d.
įsitikinimu.
Lietuvos
teisė
ir
davimą stiprinti Baltijos šalių
voje esančių žydų knygų, torų sas
•BNS) — Vilniaus apygardos
akcijas.
iškilusiaproblemas
bendradarbiavimą. Amerikos galimybė papildyti sąjungos bei dalies YIVO archyvo liki
teismui pripažinus negalio
spręsti dialoge ir susitarimo
viceprezidentas užtikrino, jog gretas yra svarbi ne tik Lietu mu. Vytautas
Landsbergis būdu.
jančiais rinkimus į Švenčionių
Sudaryta komisija tarybą. Lietuvos Liberalų są
pirmosios narės nebus pasku vai, bet ir visam Centrinės— pabrėžė, jog tai du skirtingi
Spaudos konferencijoje tre
Baltijos
Europos
regionui.
Sei
tinės, ir NATO durys tikrai
klausimai. Beveik 75 procen
PLB Seimui
junga mano tapusi ..atpirkimo
čiadienį A. Sysas pareiškė,
neužsidarys. Rusija neturės mo pirmininkas atkreipė dė tai M. Mažvydo bibliotekos
ožiu" ir politinių intrigų auka.
surengti
kad tokiu būdu buvo pažeista
veto teisės ir negalės sutruk mesį į terminą „expansion" saugyklose saugomų žydišku
LLS valdybos narys Gintau
Konstitucijoje rumatyta žmo
dyti Baltijos šalių priėmimui į (plėtimas). J o nuomone, tai knygų j a u sutvarkytos. Pas
V i l n i u s , balandžio 9 d. tas Babravičius žurnalistams
gaus teisė
turėti ir reikšti
Šiaurės
Atlanto
Sąjungą. klaidingas išsireiškimas, nes tačius naująją bibliotekos sau
•BNS' — Seimo pirmininko sake. jog konkrečiu įrodymu,
savo įsitikinimus ir draudi
ne
NATO
plečiasi
savo
inicia
Amerika pasiruošusi apsaugo
pavaduotojas, krikščionis de kad liberalai šiurkščiai pažei
gyklą, joje visi norintys galės
mas trukdyti piliečiams rink
ti Lietuvą nuo patekimo į tyva, bet demokratinės šalys susipažinti su išsaugota žydų
tis į taikius su-irinkimus. Jis mokratas Feliksas Palubins dė rinkimų į savivaldybių ta
„pilkąją zoną", ji pasiūlys t a m prašosi į NATO gretas. Tai ga
kas vadovaus parlamento val rybas įstatymą, teismo metu
literatūra bei periodika. Ne
tikrus mechanizmus: susti rantija valstybių stabilumui ir sant pakankamai informacijos
dybos
sudarytai
komisijai nebuvo pateikta, remtasi tik
printą bendradarbiavimą var saugumui. Vytautas Lands apie torų paskirtį, jos galėjo Landsbergis. •; s mano. kad Pasaulio lietuviu
bendruo numanomais išvedžiojimais.
dan taikos, dalyvavimą Atlan bergis pabrėžė, jog Baltijos būti saugomos bibliotekose ir reikia tęsti konstruktyvų ben menes (PLB) Seimui surengti.
Pasak G. Babravičiaus, rin
sprendžiant
to
Bendradarbiavimo
Ta valstybės niekada nebuvo So muziejuose, manant, jog taip dradarbiavimą
Liepos 1-7 d. PLB Seimas kimai Švenčionyse nuo pat
vietu
Sąjungos
dalis,
bet
buvo
abiems
sudomintoms
pusėms
ryboje, Baltijos veiksmų pla
pirmą kartą bus surengtas pradžių buvo surežisuoti, o
ir turi būti. Dabar galvojama
ną, JAV-Baltijos šalių susita jėga inkorporuotos, todėl šio apie tikrą religinę šių tekstų svarbias probli ;nas.
Lietuvoje. I jį iš 30 pasaulio vėliau virto kova del politikų
prieš
Susitikimo p: oaigoje B. Gill
rimą. Tačiau visa tai nebus pobūdžio argumentai
paskirtį.
valstybių
suvažiuos maždaug įtakos sričių. ..Problema dirb
man domėjos, ką Lietuvos
NATO pakaitalas, bet kelias į Lietuvos priėmimą yra absur
170
išrinktu
užsienio lietuvių tinai politizuota, ir labiausiai
Kalbėdamas
apie
YIVO
ar
diški, o jei tą daro Amerikos
valdžia daro ar žada daryti,
NATO narystę.
bendruomenių
atstovų.
susijusi su Moterų partijos va
chyvą.
Seimo
pirmininkas
pri
pareigūnai, jie nusikalsta savo
a t s t a t a n t teisingumą holoSeimo spaudos tarnyba pra dovės Kazimieros Prunskienės
Al Gore pabrėžė, jog Lietuva šalies įstatymui. Rusijos emo mine, jog didžioji šio archyvo
kausto aukoms ju ar jų pali
ir JAV siekia to paties tikslo cinis
priešinimasis
NATO dalis karo metu buvo išvežta į kuonių turtine- teises. Vytau nešė, kad valdybos sudarytoje ateitimi šiame rajone", sake
komisijoje taip pat yra konser
— užtikrinti Lietuvos integra plotimuisi. Seimo pirmininko Vokietiją, o vėliau — ir į JAV.
tas Landsbergis
informavo
vatorių
frakcijos seniūno pa
Kita
dalis
buvo
išsaugota
Lie
ciją į Vakarų s t r u k t ū r a s .
G. Babravičiaus manymu.
nuomone, yra apsimestas.
apie kitu vlstybiu
turto
tuvoje.
Atsisakyti
to.
kas
yra
vaduotoja
Rasa Rnstauskiene. del nevykusių rinkimų Šven
Vytautas Landsbergis at
1? Gillman informavo, jog Lietuvos palikimas, reikštų gražinimo (Statymo veikimą PLB atstovas Lietuvoje Juo čionių rajone kalia yra Vy
kreipė viceprezidento dėmesį į
bei diskusijas <!"! pataisų.
zas Gaila. Seimo raštines va riausioji rinkimų
tai, jog Rusija nėra vienalyte. At.»to\u Rūmų Tarptautiniu atsisakyti dalies savo istorijos,
komisija
dovas
Arvydas Kregžde bei Jis išreiškė \ iltį. jot: šie ne
Egzistuoja „vakarykšte" Rusi santykių komitetas ruošia nu reikštu dar karta naikinti
Ivorrta Z a k a r e v i č i e n ė
ja, šiandieninė ir rytdienos tarimą del „dalyvavimo NATO žydu kultui;). Mes to ne
Lietuvos Seimo pirmininko kitu parlamento administraci susipratimai išryškins rinki
procese'*,
Vytautas norėtume,
sake
Vytautas
Rusijos, sake Seimo pirminin plėtros
padaliniu
vadovai.
mų sistemos netobulumą.
atstovė -pandai jos
AI G o r e : R u s i j a
n e s u t r u k d y s Baltijos
valstybių p r ė m i m o \ NATO

Politikai reikalauja informacijos
apie pramoninkų derybas
Rusijoje

Konservatoriai trukdo
profsąjungoms surengti mitingą

tų 32 proc Estijos gyventojų,
prieš — 11 proc, 35 proc. d a r
neapsisprendė. Latvijoje butų
31 proc NATO remejų, 10
proc. priešininkų, o 32 proc
latvių nežinotų, ką daryti. Lie
tuvoje būtų 28 proc NATO
šalininkų, tiek pat neapsisprendusiųjų ir 9 proc prieši
ninkų.
Lietuvoje tyrimą atlikusios
bendroves „Baltijos tyrimai"
direktore Rasa Ališauskiene
spaudos konferencijoje trečia
dienį sakė, kad Lietuvoje for
muojasi nuomone, kad val
stybė dar negreit taps ES ir
NATO nare, todėl daug svar
besnės atrodo ..savo kiemo"
problemos.
Pirmą kartą atlikta ir Lie
tuvos politikų, verslininkų ir
žurnalistų apklausa parodė,
kad šiuose sluoksniuose pa
lankių nuomonių yra žymiai
daugiau. Teigiamai ES tikslus
ir veiklą vertina 78 proc ap
klaustųjų, visai nėra prieši
ninkų, o 10 proc. nuomonė
neutrali.
Didžioji dalis nuomonę šiuo
klausimu turinčių gyventojų
mano. kad plečiantis ES ir
Lietuvos ryšiams, daugiausia
laimes privatus verslas, ka
riuomenė, socialinė rūpyba,
švietimas.
Daugiausia neteksiantys lai
komi ūkininkai (24 proc),
tačiau jų ..laimėjimo" procen
tas taip pat panašus (23
proc). Taip pat manoma, kad
labiausia nukentės mažų pa
jamų Lietuvos gyventojai.

Karalienė Jadvyga gali būti
paskelbta šventąja
Edith Stein kanonizavimą ga
li būti paskelbta per popie
žiaus Jono Pauliaus II kelionę
į Lenkija, kuri planuojama ge
gužes pabaigoje, pranešė Reu
ter agentūra.
Vatikano pranešimu, po
piežius paskelbė apie kara
lienės ir vienuolės palaimini
mą, priskirdamas joms po vie
ną stebuklą. .Antrojo stebuklo
priskyrimas suteiktų
gali
mybę paskelbti jas šventosio
mis. Vatikano priskirti ste
buklai smulkiau neapibūdi
nami.
Manoma, kad šventosiomis
karalienę ir vienuolę popie
žius paskelbs per 11 dienų
truksiančią kelionę po gimtąją
šalį, kuri prasidės gegužes 31
dieną.
Karaliene Jadvyga mirė
1399 m., būdama 22 metų am
žiaus. Lenkijos Katalikų Baž
nyčia ją laiko viena labiausiai
gerbiamų asmenybių. Jadvy
ga. Lenkijos karaliaus Liudvi
ko I dukra, bu vo sutuokta su
Lietuvos didžiuoju kunigaikš
čiu Jogaila pagal 1385 m.
Krėvos sutartį. Tapusi kara
liene, ji pasisakė už konflikto
su kryžiuočiais taikų spren
dimą ir priešinosi Vytauto sie
kiams išsaugoti Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės sava
rankiškumą.

KALENDORIUS
Balandžio 10 d.: Apolonijus.
F.zekiehs. Mintautas. Kilnute.
Balandžio 11 d.: Stanislovas.
Leonas. Gema. Vykintas. Dau
gaile.
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DRAUGAS
(USPS-MMM)

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
POPIETĖ SU
ASTA BANIONYTE
Lietuvių Bendruomenės De
troito apylinkės popietė LB
įstaigai Washingtone paremti
š.m. balandžio 6 d. vyko Dievo
Apvaizdos Kultūros centre.
180 asmenų dalyvavo pie
tuose, kurių metu Algis Rugie
n i u s pristatė JAV Lietuvių
Bendruomenės visuomeninių
reikalų įstaigos Washington
direktorę, buvusią detroitietę,
Astą Banionytę.
Asta Banionytė savo 30 mi
nučių kalboje džiaugėsi turė
d a m a progą aplankyti savo
tėviškę, susitikti su seniai be
m a t y t a i s draugais ir pažįs
t a m a i s . Smulkiai paaiškino
savo pareigas atstovaujant vi
siems lietuviams JAV Kon
greso atstovų ir senatorių
įstaigose. Pranešė, kad nau
j a m e Kongrese yra daugiau
kaip 200 naujų atstovų, kurie
visai nėra susipažinę su Lietu
va ir jos Nepriklausomybės
a t k ū r i m o eiga. Reikalinga LB
apylinkių parama — budėti,
klibinti ir palaikyti gyvą ryšį
su savo Kongreso atstovais ir
senatoriais. Pranešė, kad nei
vienas Michigano Kongreso
atstovas neremia Kongreso at
stovo Solomon įneštą NATO
n a r y s t ė s rezoliuciją Pabaltijo
valstybėms. Prašė paramos,
a u k ų ir talkos Washingtono
įstaigai.
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kaičius Amy, Richard ir Jamie. Sūnų Edward ir marčią
Angelą, vaikaičius Danielle,
Katie ir Keith. Vaikaitę Gabriela Shurkus. Lietuvoje 8
seseris ir vieną brolį. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė.
PARAPIJIEČIŲ
SUSIRINKIMAS
Dievo Apvaizdos parapijos
metinis parapijiečių susirinki
mas sekmadienį, balandžio 13
dieną, 12 vai. vidurdienį, Die
vo Apvaizdos Kultūros centre.
Dienotvarkėje bus apžvalga
praėjusių metų įvykių; komi
tetų narių rinkimai; ateities
planai; klausimai ir sumany
mai.

SPECIALUS
KOMITETAS PRADĖJO
DARBĄ
Sudarytas specialus naujo
klebono ieškojimo komitetas:
Kastytis Giedraitis — pirmi
ninkas, nariai: Janina Udrienė, Vytas Petrulis, Jurgis Jur
gutis, Vytas Rauckis ir And
rius Butkūnas j a u pradėjo
savo darbą. Komitetas siun
tinės laiškus visiems JAV gy
venantiems lietuvių kilmės
kunigams. Tame sąraše yra
300 kunigų.

Meninę pokylio programą
atliko solistė Virginia Bruožytė-Muliolienė iš Clevelando.
Ši, Australijoje gimusi daini
n i n k ė , šiuo metu dalyvauja
Clevelando Operos „Cleveland
O p e r a On Tour" programoje.
Padainavo
11 dainų.
Jai
akompanavo pianistas Michel
Borovvitz. Humoristas Vitalis
Ž u k a u s k a s , po 11 metų nuo jo
paskutinio pasirodymo Detroi
to lietuvių visuomenei, atskri
do iš New Yorko pralinksminti
susirinkusius apie: „šį, tą ir
kai ką". Dalyviai turėjo progos
pamatyti iš Lietuvos atgaben
tos pirmosios lietuviškos kny
gos — Martyno Mažvydo Ka
tekizmo 450 metų sukakties
ekslibrisų. Pietus ruošė LB
apygardos pirmininkė Liuda
Rugienienė ir LB Detroito
apylinkės pirmininkė Nijolė
Zehvinder, ir valdybos nariai.
Popietės pelnas buvo paskir
t a s LB įstaigai Washingtone
paremti.

AA.
ANTANAS SHURKUS
Š.m. balandžio 1 d., sulau
kęs 75 m. amžiaus, mirė a.a.
A n t a n a s Shurkus. Velionis gy
veno Redford, Michigan. Gimė
Sablauskių
km.,
Akmenės
valsč., Mažeikių apskr. J JAV
atvyko 1949 m. Buvo aktyvus
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
narys bei „Pilėnų" stovyklos
talkininkas. Viešą atsisveiki
nimą pravedė laidotuvių di
rektorė Yolanda Zaparackienė, „Švyturio" jūros šauliai
dalyvavo su savo vėliava. Kuo
pos vadas Mykolas Abarius
pareiškė užuojautą šeimai,
mirus ilgameciui nariui, dar
bu daug prisidėjusiam, ku
riant „Pilėnų" stovyklą. Ba
landžio 3 d., po gedulingų šv.
Mišių Dievo Apvaizdos Baž
nyčioje, kur jautrų pamokslą
pasakė kun. Viktoras Kriščiūnevičius, buvo palaidotas Holy
Sepulchre kapinėse greta savo
s ū n a u s a.a. Antano Roberto.
Giliam
nuliūdime paliko
žmona
Vladislava,
dukra
W a n d a ShottrofT, vaikaičius
Edward ShottrofT ir Lisa su
vyru Rodney Miller. provai

PIRMOJI KOMUNIJA
Sekmadienį, balandžio 20 d.,
10:30 vai. ryto šv. Mišių metu
dešimt vaikučių priims pirmą
Komuniją ir vienas — Sutvir
tinimo sakramentą. Sakra
mentus suteiks vysk. Paulius
Baltakis.
MIRĖ ALEKSANDRA
SEDLICKIENĖ
Kovo 30 dieną savo bute, De
troite mirė a.a. Aleksandra
Sedlickienė, sulaukusi 84 m.
amžiaus.
A.a. Aleksandros Sedlickienės laidotuvėmis rūpinosi ve
lionės globėja Pranciška Televičienė. Velionė buvo „švy
turio" jūros šaulių kuopos ir
Šv. Antano altoriaus draugi
jos narė. Balandžio 3 d., po ge
dulingų šv. Mišių Šv. Antano
parapijos bažnyčioje buvo pa
laidota Woodmere kapinėse.
Mišias atnašavo kun. Alfonsas
Babonas. Laidotuves tvarkė
laidotuvių direktorė Yolanda
M. Zaparackienė.

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 mėn
JAV

Davtnna Brač h. FL. !;etuvių choras „ S i e t y n a s " po sėkmingu koncerto

kojimui aukas nešė draugijos
pirmininkė Josephine Janulaitė ir narė Natalija Sližienė.
Po Mišių gražus būrelis na
rių ir svečių dalyvavo mažo
joje salėje narių suruoštuose
suneštiniuose pusryčiuose ir
metiniame susirinkime. Pir
mininkė Josephine Janulatė
sveikino nares ir padėkojo už
dalyvavimą šv. Mišiose, susi
rinkime ir vaišėse.
Altoriaus
draugija
buvo
įsteigta 1943 metais. Jos stei
gėja Marija Boris, kuri iki jos
mirties (1966 m.) draugijai
pirmininkavo. Draugija rūpi
nosi altorių puošimu, užtie
salų altoriaus pirkimu bei pa
taisymu. Parūpindavo ir kamžas bei kitus liturginius dra
bužius.
Dabar draugijai priklauso
19 narių: Josephine Janulatė,
pirmininkė, Eugenija Bulo
tienė, Elena Čižauskienė, Jad
vyga Grinienė, Stefanija J u š 
kienė, Regina Juškaitė, Bernice Markavich, Ona Kašalienė, Antanina Leparskienė,
Antanina Petrauskienė, Da
nutė Petrauskienė, Ona Pusdešrienė, Ona Šadeikienė,
Onutė Selenienė, Natalija Sli
žienė, Morta Strakšienė, Ma
rytė Strakšytė, Pranciška Televičienė ir Uršulė Vitienė —
garbės narė.
Regina J u š k a i t ė

SOL V. BABRAVIČIAUS
KONCERTAS
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės programoje, š.m.
balandžio 8 d. vedamoje Algio
Lapšio, dr. Rasa pranešė, kad
balandžio 27 d. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre 12 vai.
koncertuos sol. Vytautas Bab
ravičius. Visuomenė kviečia
ma koncerte dalyvauti. Prieš
koncerą bus galima pasivai
šinti lietuvišku maistu. Visi
laukiami.
lm
ŠV. ANTANO
ALTORIAUS
DRAUGIJOS METINĖ
ŠVENTĖ
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Atvelykio sekmadienį,
balandžio 6 d., buvo aukoja
mos šv. Mišios už gyvas ir mi
rusias Altoriaus draugijos na
res. Mišias aukojo klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Giedo
jo ir vargonavo muz. Stasys
Sližys. Įspūdingai skambėjo
„Panis Angelicus" ir „Ave Ma
na". Skaitinius skaitė Richar
das Strakšys. Per pamokslą
kun. Babonas sveikino visas
Altoriaus draugijos nares. Au-

GARY, IN
VASARIO 16-TOS
ŠVENTĖ

amerikiečiams. Jos paskaita
nebuvo mums įprasta istorine
šios šventės tema; ji įdomiai ir
nuoširdžiai nušvietė kas vyko
Vilniaus lietuvių šeimose tą
Sausio 13-osios naktį» kada
buvo nutraukta televizija ir
radijas. Kilo didelė baimė, kad
bolševikai, keršydami pradės
vėl masinius trėmimus į Si
birą.
Meninę dalį atliko solistė ir
Vilniaus muzikos mokyklos
dėstytoja Laima Žiukienė. Ji
moko dainavimą ir mūsų li
tuanistinėje mokykloje. Ji,
kartu su mokiniais, padaina
vo: „Tau brangi tėvyne". „Vai
ko nusižvengei", „Valio, Lietu
va!" (su vėliavėlėmis), vadova
vo vaikų eilėraščiams, juos de
rindama. Dvi mergaitės atliko
„Spalvas" visiems vaikams ir
mokytojai pritariant.
Pro
gramą baigė su visais daly
viais
dainuojant
visiems
žinomas liaudies dainas: „Kur
eisiu, eisiu", „Daug, daug
dainelių", „Augo kieme kleve
lis" ir baigiant — „Lietuva
brangi".
Perskaitomi Kongreso atsto
vo ir miesto mero sveikinimai.
Minėjimas baigiamas visų da
lyvių pakvietimu vaišėms.
I.U.

SEATTLE, WA
VASARIO 16 - TOS
ŠVENTĖ
Vasario 16-ji — Lietuvos
Nepriklausomybės diena buvo
švenčiama Latvių salėje š.m.
vasario 8 d. Čia dalyvavo
nemažai aukštų pareigūnų:
JAV Kongreso atstovas Jim
McDermott. University of Washington procesoriai: Daniel
Waugh. James West ir Tom
DuBois: Estijos garbės konsu
las Seattle Mart Kask; ofi
cialūs estų ir latvių bendruo
menių atstovai. Senatoriaus
Slate Gorton ir Kongreso at
stovės Jennifer Dunn atsiųsti
sveikinimai buvo perskaityti
šiame susirinkime.
JAV LB Krašto valdybos
pirmininkės adv. Reginos Narušienės kalbos pagrindinė
mintis buvo Lietuvos įsijun
gimo į NATO būtinybė toli
mesnio Lietuvos saugumo už
tikrinimui. R. Narušienė ragi
no kiekvieną balsuojantį susi
siekti su savo atstovais ir pa
prašyti jų paramos Lietuvos į
NATO įsijungimo reikale. Kai
vakaro eigoje buvo paskelbta ,
kad Kongreso atstovas McDer
mott sutiko paremti rezoliu
ciją, klausytojai savo dėkin
gumą jam išreiškė entuziatingu plojimu.

tadienio proga sudainuodami
„Ilgiausių metų".
Daug žmonių prisidėjo prie
šio svarbiausio mūsų bendruo
menėje metinio renginio. Da
liai Lapatinskaitei-Hagan ne
lengva buvo sutelkti organiza
torių pastangas. Ačiū visiems!
Ypač dėkojame „neapdainuo
tiems virtuvės didvyriams",
kurie visą vakarą paaukojo
patarnaudami kitiems. Ačiū
Daliai Tutlytei-Mrowiec, Valy
tei Sparkytei ir jų talkinin
kams.

Kanadoj ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant į Lietuvą:
(Aircargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant į užsieni
oro pairu
Tik šeštadienio laida

$55.00

$35.00

(U.S.) $110.00

$95.00

$60.00

$40.00

$55.00
(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00
$160.00

S250.00
$85.00
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ir istorijos srityse.
Inai Bertulytei B r a y pasi
t r a u k u s iš Baltų studijų komi
teto, jos vietą užėmė Marytė
Oksaitė.
IŠRINKOME NAUJĄ
J a u sutelkta a r t i 104,000
VALDYBA
dol. nuolatinei Baltistikos stu
Rinkimuose,
pravestuose dijų programai University of
ataskaitiniame bendruomenės Washington paremti. Iki 1998
susirinkime, š. m. kovo 15 d. m. pabaigos būtina sutelkti
buvo išrinkta nauja valdyba: 775,000 dol. Žengiame arčiau
Rasa Raišytė—pirmininkė, In tikslo, bet dar ilgas kelias,
ga Gaurienė—vicepirm., Ma tad laukiame jūsų aukų. Če
rytė Oksaitė—sekretorė, Ma kiai siunčiami: University of
rytė
Jozaitienė—iždininkė; VVashington Foundation, Balvaldybos nariai: Jūratė Audė tic Studies P r o g r a m ,
P.O
jaitienė, Irena Blekytė, Arū Box 353420, Seattle , WA
nas Gaurys, Gintas Nalis ir 98195-3420. Galvokime apie
Jeanette Norris, „Tulpė Times" savo vaikų ateitį ir išlaiky
redaktorė Zita Petkienė palie kime šią programą.
ka valdyboje garbės nare.
Prof. Lotta Gavel-Adams, į
Naujoji valdyba išrinkta 1997jos dėstomą kursą „Skandi1999 m. laikotarpiui.
navės rašytojos", 1996 m. ru
denį įjungė ir lietuvių moterų
„SEK GINTARO KELIU"
darbus.
Lingvistas profesorius Bill
Šeštadienį, balandžio 26 d., Darden š. m. gegužės 21 d.
7 v.v. Latvių centre, 11710- University of Washington kal
3rd NE, Seattle vyks „Sek bės apie baltų-slavų lingvis
Gintaro keliu" varžytinės ir tiką, o gegužės 22 d. — apie
pasilinksminimas. Varžytinė balto-slavų veiksmažodžio išse bus daugybė vertingų lai vystimą. Prof. Darden Univer
mikių — apmokėtos atostogų sity of Chicago vadovauja sla
kelionės, gintaras ir kt. Var vų kalbų bei literatūros sky
žytinėmis siekiama sutelkti riui ir yra daugelio mokslinių
15,000 dol. Washingtono uni straipsnių apie baltų kalbas
versiteto Baltų studijų progra autorius.
mai, kuriai iki 1998 metų pa
Š. m. gegužės 6 ir 7 d. uni
baigos reikalinga 775,000 dol. versiteto patalpose vyks kon
kad ši programa galėtų įsigyti ferencija dėl NATO praplė
nuolatinį statusą universitete. timo Europoje. Baltų studijų
Šis vakaras bus kupinas staig programos darbuotojai siekia
menų ir linksmybių. Dalyvavi užtikrinti, kad Baltijos kraš
mas 10 dol. asmeniui.
tų pažiūrai būtų atstovaujama
Loterijos būdu laimingas šioje konferencijoje. Dalyvaus
Baltų studijų programos rė apytikriai 25 mokslininkai ir

ALTo, Lietuvių Bendruo
menės ir Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bendromis pas
tangomis, Lietuvos
Nepri
klausomybė Gary, Indianoje,
buvo švenčiama sekmadienį,
vasario 16 d.
Minėjimą pradėjo pamaldo
mis bažnyčioje, kur su vė
liavomis organizuotai dalyva
vo Vytauto posto legionieriai
ir lituanistinė mokykla.
Už kovose dėl Lietuvos
laisvės žuvusius karius ir par
tizanus, Sibire ir Vilniuje mi
rusius kovotojus šv. Mišias
aukojo ir pamokslą pasakė
prel. Ignas Urbonas. Aukas
nešė ALTo, Lietuvių Bendruo
menės ir lituanistinės mokyk
los jaunimo atstovai. Lietuvos
laisvei skirtą didelę žvakę
uždegė Birutė Vilutienė.
Po pamaldų visi nuvyko į
mokyklą, kur buvo pakeltos
JAV ir Lietuvos vėliavos. Mo
kiniai, tautiniais drabužėliais
pasipuošę, laikydami rankose
lietuviškas vėliavėles, vėliavų
aikštelę apjuosė ratu. ALTo
pirm. Vincas Gomuliauskis
tarė žodi, legionieriai pakėlė ir
Po trumpos pertraukos bu
kariškai pagerbė vėliavas.
vo linksma ir įvairi koncertinė
Salėje vyko oficialioji minė
jimo dalis. ALTo pirm. Vincas programa. Virtuoze pianistė
Jūratė Audėjaitienė paskam
Gomuliauskis pradėjo minė
bino Čiurlionį. Grupė „Lan
jimą. Įnešamos vėliavos. So
kas" 28 jaunuoliai nuostabiai
listė Laima Žiukienė gieda
šoko ir dainavo, liaudies dai
JAV ir Lietuvos himnus. Arch. nas puikiai atliko „Ūkanos" ir
Kęstutis Pocius perskaito Va entuziastingai šoko „Lietučio"
sario 16-tos Lietuvos Nepri šokėjai. Vakaronė baigėsi su
klausomybes paskelbimo aktą. neštine lietuviška vakariene.
Prof. Vaida Tracy skaito pas
Malonu buvo kai vakaro ei
kaitą. Vaida yra gabi lietu goje visi susibūrę „Mamą"
vaitė, labai gerai išmokusi Aleksandrą Gylienę ir Juliją
anglų kalbą Vilniuje, ją čia Steele pasveikino jų 90-to gim
dėsto Purdue
universitete

mėjas laimės dviem asmenims
apmokėtą kelionę į Lietuvą,
Latviją, Estiją ir Suomiją. Dėl
laimėjimams bilietų prašoma
kreiptis pas Ireną Blekytę, tel.
206-721-0745.
Seattle Estų sąjunga, Lat
vių VVashington valstijos drau
gija ir Washington valstijos
Lietuvių Bendruomenė sutel
kė jėgas pravesti varžytines ir
paremti Baltų studijų pro
gramą. Ši programa yra pir
moji universitetinio lygio pro
grama JAV, kurioje dėstomos
trys Baltijos kraštų kalbos.
Programa pradėta vietinių
baltiečių bendruomenių
ir
University
of VVashington
bendrų pastangų dėka, pri
klauso universiteto Skandi
navų mokslų skyriui.
BALTŲ STUDIJŲ ŽINIOS
Danijos užsienio reikalų
ministras Jorgen
Orstrom
Moller š. m. vasario 7 d, Uni
versity of VVashington kalbėjo
apie Baltijos kraštų įsijungi
mą į Europą.
Dosnūs knygų aukotojai iš
Kalifornijos ir Čikagos padidi
no University of VVashington
knygyną lietuviškomis knygo
mis, ypač išeivijos literatūros

EDMUNDAS V&NAS,
M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgm, IL 60120

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

vyriausybių atstovai iš Šiau
rės Amerikos ir Europos, jų
tarpe ir Lietuvos. Informacijas
apie laiką ir vietą gali suteikti
universiteto Skandinavų sky
rius, tel. 206-543-0645.
Šiais metais baltų kalbas
studijuoja 17 studentų: 7 -lat
vių kalbą, 5 - lietuvių ir 5estų.
Balandžio mėn. bus praneš
ta ar JAV vyriausybė skirs
dotaciją 1997 metams remti
universiteto
tarptautinių
mokslų skyrių, kuris taip pat
palaiko Baltų studijų pro
gramą.
Papildomas žinias apie vi
sus minimus reikalus gali su
teikti universiteto Skandina
vų skyrius, tel. 206-543-0645.
BŪSIMI RENGINIAI
Metinis Lietuvos Dukterų
dr-jos susirinkimas vyks gegu
žės 18 d., 2 vai. p.p.,Nijolės
Raišienės namuose. Visos lie
tuvės kviečiamos įsijungti
Dukterų labdaringon veiklon.
Metinę gegužinę mėlynių so
delyje liepos 27 d. praves Emi
lija Tutlienė ir Dalia TutlytėMrowiec.
„Lanko" vaikų šešių dienų
stovyklą rugpjūčio mėn. pabai
goje n u m a t o pravesti tėvų ko
miteto atstovės Inga Gaurienė
ir Rasa Matienė. Stovyklau
sime Kursą latvių stovykla
vietėje, netoli Shelton mieste
lio, Olimpia pusiasalyje.
Zita Petkienė
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge. IL 60415

Tel. 708-6366622
4149 W 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
A K I Ų L I G O S - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave. Suite 310
NaperviPe. IL 60563

Tel. (830)527-0090
3825 Highland Ave..
Tower 1 .Suite 3C
Downers Gnove. IL 80515

Tel. (830)435-0120
Cardiac Diagnosia, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60629
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA,
M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREŪOŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 8 4 0 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KEREUS
VIDAS J. NEMICKAS,
M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kezie A v e .
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
Kab tel 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. A.B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.9S St. Tel. 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p.
penktad ir šeštad 9 v r - 12 v p p

D A N T Ų GYDYTOJA
Kab. Chicagoje uždarytas
9625 S.79» Ave., Mckory H M , IL
Tel. (708) 588-8101
Valandos pagal susitarimą
EUOENEC.

DECKER, DOS, PC.

4847 W. 103 St. Oak Lawn, IL
Pirmas apyt su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706-422-8260

PASIKLYDĖLIAI TARP
DVIEJŲ PUŠŲ

Danutė

Jo

E D M U N D A S SIMANAITIS
Dabartinis lietuvių kalbos
žodynas (1972 m.) rašo, kad
pilietis, tai „kurios nors val
stybės nuolatinis gyventojas".
Na, o kaip apibrėžiama gyven
tojo sąvoka? Pirmoji reikšmė
— „kas kur gyvena". Še tau,
močia, devintinės! P a k a n k a
kur nors gyventi ir jau tampi
piliečiu? LKŽ aiškina, kad pi
lietis yra „pilnateisis kurios
nors valstybės narys", o pilie
tybė — „asmens priklausymas
valstybei ir su tub susijusi jo
teisinė padėtis". Vargu ar kal
bininkams,
tvarkiusiems
žodynus, galima priekaištauti
dėl sąvokų teisinės painiavos.
O kad jos esama, gyvenimas
rodo virtinę pavyzdžių.
Konstitucijoje — mūsų val
stybės Pagrindiniame įsta
tyme, daug rašoma
apie
žmogaus ir piliečio teises ir la
bai mažai apie piliečio parei
gas. Piliečio sąvoka turėtų
apimti ne tik teises, bet ir pa
reigas. Tai iš principo neatsie
jami dalykai. Piliečiu t a m p a
tik tas gyventojas, kuris gim
damas įgyja ne tik teises, bet
ir pareigas. O, jei suaugęs gy
ventojas apsisprendžia tapti
valstybės piliečiu ir siekia pi
lietybės, tai ji suteikia ne tik
teises. Gyventojas šiuo atveju
savanoriškai prisiima ir pi
liečio pareigas.
Viena piliečio pareigų labai
aiškiai suformuluota Konsti
tucijos 139 straipsnyje: „Lietu
vos valstybės gynimas nuo
užsienio ginkluoto užpuolimo
— kiekvieno Lietuvos Respu
blikos piliečio pareiga". Štai
kur su iš tikrųjų pilietišku
pasitenkinimu, lengva justi
aiškią ir drauge
įsakmią
Įstatymo jėgą. Ne gyventojo,
ne atsibastėlio, ne parėjūno,
ne kolonisto, ieškančio lengvos
ar dykos duonos, o piliečio pa
reiga ir teisė. Reikšmin
guosius žodžius sukeičiau ne
šiaip sau. T : esminis daly
kas. Pirmiai ia reikia duoti,
kad galėtumei reikalauti ir
imti.
Nūdien paprastų,
aiškių,
pamatinių tiesų kartojimas
darosi vis labiau aktualus.
Širdis džiaugiasi, kai tas tie
sas primena Seimo nariai, vy
riausybės aukšti pareigūnai,
savivaldybių tarybų nariai.
Dar įdomiau, aktualiau ir vi
suomenei naudingiau, kai šias
tiesas kol kas, deja, pro
sukąstus
dantis
viepdami
šypseną ir jausdami atslen
kantį teisėtvarkos debesį, ima
kartoti nevienodo svorio at
sakomybės naštą užsikrovę
mitrūs muitininkai, žvalūs po
licininkai, orūs teisėjai. Še
šėlinės
ekonomikos
(pa
prasčiau — kontrabandos)
„verslininkai" pilietinės parei

gos sampratos
aiškinimusi
sau galvų kol kas nekvaršina.
Nereikėtų šiuose žodžiuose
įžvelgti nepagarbos teismui,
policijai, muitinei kaip svar
bioms valdžios institucijoms.
Šneka sukasi apie pareigos
nesuvokusius, ar naudingai
sau ją nustūmusius į šalį. tų
institucijų pareigūnus.
Kai kuriose visuomenės in
formavimo priemonėse jau
pradedama formuoti nuomonė
apie nereikalingumą laikytis
Konstitucijos, atvirai tyčiojantis iš piliečio pareigos. Šis
reiškinys sustiprėjo po to, kai
buvo Seimo priimtas ir prezi
dento pasirašytas valstybinio
saugumo pagrindų įstatymas.
Jo įgyvendinimas daug ką
keis mūsų gyvenime. Jame
kalbama apie būtinumą reng
tis besąlygiškai savigynai ag
resijos atveju. Valstybinio sau
gumo užtikrinimas
tampa
svarbiausiu vidaus ir užsienio
politikos tikslu. Konstitucijoje
įrašyta, kad „piliečiai privalo
atlikti karo ar alternatyviąją
krašto apsaugos
tarnybą".
Šitai gerokai erzina kai ku
riuos, piliečio pasą įsigijusius,
Lietuvos
gyventojus.
štai
„Lietuvos ryte" buvo filosofuo
jama, kad „po ilgos pertraukos
istorijoje Lietuvos jaunuoliai
ir jaunuolės turi retą progą
modeliuoti savo
biografijas
kaip tinkamai. Geto psicholo
gijos sunykimas yra svarbiau
sias Nepriklausomybės vai
sius".
Šia tiradėle, kaip sudrisku
sia marška, bandoma prideng
ti nenorą, baimę, nepatogumą
sau (jeigu tik šitai?) vykdyti
konstitucinę piliečio pareigą.
Ką galėtų reikšti „mode
liavimas savo biografijos kaip
tinkamas"? Lietuvoje vengi
mas tarnauti kariuomenėje
tapo antipilietiška norma. Nesigėdima postringauti apie
„smukusį kariuomenės pre
stižą", apie „kvailelius, ei
nančius tarnauti", neišgalė
jusius išsipirkti, nes tėvų pi
niginėje tik centukai.
Iš tikrųjų naudinga, būtina
ir pilietiška labai sveika vis
dažniau priminti dar nesusi
tupėjusiems piliečiams taria
mai banalias, o iš tiesų
išmintingas, istorijos ne kartą
patikrintas, tiesas. Šveica
rams, danams, švedams pasi
rengimo ginti tėvynę pareiga
jau seniai tapo įprastinė gyve
nimo norma. Nėra abejonės.
kad ir mes to išmoksime. Jau
nuoliai
turi
turėti
teisę
„modeliuoti savo biografijas",
tik vykdydami piliečio parei
gas. Demokratija anaiptol ne
chaosas, o piliečio suvokta at
sakomybė už pareigų vyk
dymą
ir
pasinaudojimą

SEVERIUKAS
21

J U R G I S JANKUS

— Ką? Kaip čia dabar keliais žodžiais apsakysi.
Būtum vaiko nesiuntusi, pati būtum pamačiusi, —
suko kalbą į šalį tėvukas.
— O pamatyti buvo ko, — pridėjo ir tėvas.
— Bet kas buvo? — spyrė Marcelė.
— Buvo didelis, bet kai pamatė daug, tai ir pabėgo.
Ar jis iš to stribJinko ištrūko, irgi nepasakė. Tik
medžiai sušvilpė, paskum papelkęj sužaibavo, bet
trenksmo nebuvo girdėti. — savo prikergė Kazys. —
Ar jūs nematėt po langą?
— Tėvukai, ar tikrai? — nerimo Marcelė.
— O kaip manai, ar Kazys ten buvo, ar ne 9
— Tai aš patamsy daugiau nė kojos per slenkstį, —
tvirtai užkirto. — Net ir prie židinio baisu.
— Kam jūs dabar mergaitę gąsdinat? Tikri nelabieji'
— susibarė senoji, bet vyrai nieko nebepasakė. Nė
nešyptelėjo, net vienas j kita nepasižiūr^jo. Kiekvie
nas pasiėmė savo darbą, o SotlidlUM ve! užgulė
pliauską ir nėrė balaną po balanos.
AŠ ilgai nežinojau ką galvoti. įėjusi jį trobą, tuoj
mesdavau akis į krosnį, ar nepamatysiu ožio. J u k jei
gu jis ištrūks iš stribilinko, tai gali ateiti ir ant mūsų

Čikagos lietuviai su kard. Joseph Bernardui ir

sk. Alfred L. Abramowicz.

DAR KARTĄ APIE
„BIBLIOGRAFIJOS ŽINIAS"
LIETUVOJE
Nuo 1951 metų Lietuvoje
yra leidžiamos „Bibliografijos
žinios". Anksčiau šis leidinys
buvo kitokio pobūdžio, ypač
dėl užsienio lietuvių periodi
koje pasirodančių straipsnių
ar užsienyje leidžiamų knygų.
Dauguma jų iš viso nebūdavo
įtraukiama į bibliografija.
Tačiau dabar reikalai pasi
keitė ir beveik prieš pusantrų
metų pradėta leisti r'it at
skirą
„Bibliografijos
žinių"
sąsiuvinį, kuriame sužymimi
užsienyje leidžiamos spaudos
rašiniai. Tas leidinys vadinasi
„Lituanika" su pažyma —
„Lietuva pasaulio spaudoje" ir
išeina kartą per mėnesį.
Reikia pasakyti, kad čia yra
įtraukiami straipsniai ne vien
tik iš lietuvių kalba išeinančių
leidinių (laikraščių ir žur
nalų), nors daug jų yra lietu
viški laikraščiai ar žurnalai.
Apie tai trumpai jau yra tekę
rašyti „Drauge" (1996 m.
rugsėjo 7 d.) ir tas straipsnis
jau yra įtrauktas ..Biblio
grafijos žinių" 1996 m. Nr. 11
sąrašą.
Į Čikagą atkeliavo vėl trys
nauji „Lituanikos'" numeriai,
kuriuose
suregistruoti
net
1852 straipsniai (Nr. 9-613,
teisėmis.
„Geto psichologijos" apraiš
kos, ištrūkus iš sovietijos lage
rio, tikriausiai kurį laiką bus
dar gajos. Pilietiškumo ugdy
mas
—
niekada
nenu
trūkstantis procesas. Šis pro
cesas buvo gerokai sulėtintas.
Del to visuomenė nemažai
prarado.
Prichvatizacijoje
priežasčių reikia ieškoti. ' I pa
siklydusiems tarp dviejų pušų
— pareigos ir teisiu
reikia
pagelbėti. Geriausias būdas —
veiksmingai mokyti
gerbti
Įstatymą. Demokratijos sąly
gomis tai anaiptol ne nuo
dėmė, o neišvengiama būtinvbė.

Nr. 10-609, Nr. 11-630). Čia
šalia bibliografinių žinių, taip
pat parašoma, ką tie rašiniai
liečia. Sąsiuvinio pabaigoje
yra asmenvardžių rodyklė, o
pradžioje — nurodytas są
siuvinio turinys, o taip pat duo
damas ir periodinių leidinių,
kūnų straipsniai yra sąsiuvinyje
užregistruoti, sąrašas.
Reikia pažymėti, kad čia yra
naudojami
visi,
užsienyje
leidžiami, lietuviški leidiniai,
nors. aišku, iš dažniau išei
nančių laikraščių ar žurnalų,
daugiau
užregistruota
ir
straipsnių. Pagal užregistruo
tus straipsnius, pirmoje vie
toje eina „Draugo" dienraštis
ir jo kultūrinis priedas. Kaip
matyti iš sąrašo, „Draugo"
straipsniai čia patenka beveik
iš kiekvieno jo numerio. Be
„Draugo", 1996 m. Nr. 11 dar
suregistruoti straipsniai iš
„Akiračių"
„Darbininko"
„Dirvos", „Europos lietuvio",
„Laisvosios
Lietuvos",
„Lie
tuvių
balso",
„Mūsų
pa
stogės, „Nepriklausomos Lie
tuvos",
„Tėviškės
aidų",
„Tėviškės žiburių", „Aušros"
(Punskas), „Eglutės", „Laiškai
lietuviams", JPasaulio
lietu
vio", „Skauto aido", o taip
nemažo skaičiaus lietuvių ir
nelietuvių leidžiamų periodi
nių leidinių kitomis kalbomis.
Šio bibliografinio leidinio
leidėju pasirašo Lietuvos res
publikos kultūros ministerija
ir Lietuvos valstybinės Marty
no Mažvydo bibliotekos litua
nistikos skyrius. Jo redak
torėmis — sudarytojomis yra
R. Budvytytė. A. Miltenytė. A.
Myškova. o atsakomoji redak
torė — Silvija Vėlavičienė.
Techniniu redaktoriumi žymi
mas Leopoldas Venckauskas.
Kiekvienas numeris turi 40 di
doko formato puslapių. Tira
žas tik 280 egz., kaina 3.50
lito.
Ed. Š u l a i t i s

krosnies. Tik kai paklausiau Severiuko, ar nebijo, kad
gali kada užpulti ožys, jis tik nusijuokė ir pasakė, kad
viską sugalvojo tik Marcelę pagąsdinti.
Netrukus Severiuką visi labai pamėgom. Ypač aš.
Kiekvieną vakarą laukdavau ; o pargenančio karves,
nes jis retai kada tepareidavo tuščiom. Vis ką nors
parnešdavo. Tai lazdele gražiai išringuntą. tai karklo
žievės dūdele, tai iš alksnio išsuktą švilpynę. Pats sau
buvo pasidaręs birbynę. Žadėjo išsukti ir man, bet aš
vis negalėjau išmokti birbiniuoti. Neužteko tik pūsti,
bet reikėjo mokėti ir liežuviu užkišti birbynės galą, f)
man vis nesisekė. Kai išmokau, padare ir birbynę. Ilgą
tokią, net su šešiom skylutėm. Tai birbiau per dienas.
Visi net iš trobos vydavo, kad ausų neišbirbčiau. Ypač
Marcelei nepatiko mano birbimas Būdavo kai tik pra
dedu, ji tuoj ir griebia už mazgotės. Atsimenu vieną
vakarą net akis išsproginau: Severiukas į kiemą
įbraškėjo su \ ienračiu. Stumi, o jis tarškia. Tą vakarą
net vakarier.ės nenorėjau eiti — tarškinau ir
tarškinau kieme iš vieno galo i kitą.
Jis buvo toks. kad. rodos, visiem galėjo patikti, bet
ne Marcelei. Iš pirmos dieno- mė jai nepatikti, bet po
to „tuu tu tupu", ėmė visiškai nekęsti. Būdavo kai tik
Severiukas į troba, per dieną su banda nusilakstęs,
tuoj: — padaryk tą, paduok tą. atnešk tą. O kai tas
nešokdavo kaip iš ugnies daryti ką palieptas, kartais

A N G L U K A L B A — IŠ J A V
VADOVĖLIŲ
Amerikos centre 26 Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklų
pedagogams perduota anglų
kalbos mokymo priemonių rin
kinių, kurių bendra vertė 12
tūkst. JAV dolerių.
Tai vadovėliai, knygos mo
kytojams, pratybų sąsiuviniai
ir kasetės „Intercom 2000" ir
„Perspectives 2000". J u n g t i 
nėse Valstijose šie rinkiniai
naudojami mokant anglų kal
bos kitakalbius.
Dovana gauta pagal Ameri
kos pagalbos Rytų Europos de
mokratijoms programą. Ją de
vintojo dešimtmečio pabaigoje
inicijavo kelios Rytų Europos
valstybės. Lietuva prie jos
prisijungė 1992 metais.
Kartu su atvykusiais iš JAV
vadovėlių autoriais pedagogai
atsirinko Lietuvos mokykloms
geriausiai tinkančius. Tarpi
ninkaujant Amerikos centrui
vadovėliai buvo užsakyti ir
pagaliau pasiekė Lietuvą.
K a r t u su Amerikos centro,
Švietimo ir mokslo ministeri
jos atstovais siuntos perdavi
mo ceremonijoje dalyvavę mo
kytojai neslėpė pasitenkinimo:
toks mokymo priemonių rin
kinys Vilniaus knygynuose
kainuoja apie 150 litų.
PASVALYS RUOŠIASI
JUBILIEJUI
Šių metų pabaigoje Pasvalys
švęs 500 metų jubiliejų. Ta
proga išleistas spalvotas že
mėlapis „Pasvalys". Jį galima
įsigyti knygynuose. Pagrindi
niai jubiliejaus renginiai vyks
spalio vidury. Iki to laiko bus
išleista knyga apie Pasvalio
kraštą bei literatūrinis alma
nachas.
Tikimasi atidaryti ir šio
krašto istorinį-etnografinį mu
ziejų, kurį n u m a t o m a įkur
dinti senajame kino teatre. Be
to, Svalios ir Lėvens santakoje
iškils jubiliejui skirtas moder
nus p a m i n k l a s .
fVL)

Bindokienė

pėdomis?

Žmonės mėgsta sakyti, kad Tai kone kaip popiežiaus rin
nieko nėra amžino — mūsų kimai, tik ..baltų dūmų juos
gyvenimą nuolat lydi dideli ir tele" nepraneša pasauliui, kad
maži pasikeitimai. Vieni api jau yra ..naujas tėvas". Kai
ma galbūt tik vieną asmenį kalba eina apie vieno žino
arba nedidelę jų grupelę, kiti miausių ir veiksmingiausių
— šimtus, tūkstančius ar net kardinolų pakeitimą vadovau
milijonus. Kartais patys nu ti Čikagos katalikų bendruo
stembame, kai netikėtai esa menei, parinkimas turi būti
me stipriai paveikiami kurio dar geriau apsvarstytas, ta
asmens ar įvykio.
čiau paskutinis žodis priklau
Kai pernai rudenį Čikagos so popiežiui. Nors Čikaga nuo
arkidiecezija
prarado
savo pernai rudens susidūrė su
ganytoją, kardinolą Joseph naujo ganytojo paskyrimo pro
Bernardin, prasidėjo spėlio blema, su ja netolimoje atei
jimai, kas bus paskirtas eiti tyje teks susidurti New Yorko.
jo pėdomis, juo labiau, kad jas VVashington bei Philadelphijos
paliko neeilinis asmuo. Ameri diecezijoms.
kiečių visuomenei, nuolat ieš
Pagaliau balandžio 8 d.
kančiai herojų, bet dažnai paanksti ryte buvo paskelbta.
statančiai a n t pjedestalų men
kad Čikagos
arkidiecezijai
kaverčius jų pakaitalus, kard.
paskirtas arkivyskupas Fran
Bernardin galbūt buvo tikra
cis E. George. Tą pačią dieną
staigmena, ne tiek vertintas.
jis
atvyko
į savo „naująją
savo pastoracinio darbo Čika
parapiją',
turinčią
2.3 mln.
goje metu, kiek jo pabaigoje,
katalikų.
Arkivyskupas
Fran
kuomet nepagydomos ligos ir
cis
George
bus
iškilmingai
savo mirties akivaizdoje suži
bo tikromis tikėjimo, pasiau įvesdintas gegužės 7 d. Tai
kojimo artimui ir krikščio j a u aštuntasis arkivyskupas
Čikagos arkidiecezijoje. kuri šį
niškiems idealams dorybėmis.
titulą gavo 1880 m Tačiau jis
Kard. Bernardin gedėjo ne
pirmasis čikagietis. Verta pa
vien katalikai, bet įvairių ti
žymėti, kad naujo arkivysku
kybų, visuomenės sluoksnių,
po paskyrimas susilaukė ne
rasių bei tautinių grupių gy
mažai dėmesio JAV žiniaventojai. J o laidotuvės, pagal
sklaidoje. Net „The N e * York
amerikiečių standartus, buvo
Times" pirmame puslapyje iš
tokios iškilmingos ir jausmin
spausdino žinią su nuotrauko
gos, kokių galbūt gali tikėtis
mis.
tik prezidentai. Visi TV kana
lai transliavo tas liūdnas iš
Arkivysk. Francis George.
kilmes, laikraščių puslapiai be abejo, netolimoje ateityje
buvo tiesiog perpildyti de bus pakeltas kardinolu, nes
talėmis apie kardinolo gyve tik pirmieji du arkidiecezijos
nimą, darbus, ligą, mirtį, jo valdytojai buvo ne kardinolai:
kilnumą ir visus žodžius, pa Patrick A. Feehan ir James E.
sakytus laidotuvėse.
Quigley, o kardinolai: George
VV.
Mundelein. Samuel A.
Prisimenant, kokios žinios
Stritch.
Albert G. Meyer. John
ir kokie žmonės užpildo Ame
P.
Cody
ir Joseph L. Bernar
rikos dienraščių pirmuosius
puslapius, kard. Bernardin gy din. Čikagos arkidiecezija api
venimo,
mirties
bei
lai ma Cook ir Lake apskritis,
dotuvių aprašymai tam tikrą joje tikinčiųjų bendruomenę
įvairių etninių, rasi
laiką pakėlė skaitytojus į sudaro
nių
grupių
žmones, jų tarpe
aukštesnę dvasinę pakopą.
70.000
Azijos
tautu gyventojų.
Buvo galima bent valandėlei
714.000
ispaniškai
kalbančių.
atsikvėpti nuo žudynių, plė
100.000
Afrikos
amerikiečių.
šikavimų, tarpautinių kivirčų
ir sensacingai pateikiamų ži Angliškai kalbančiųjų parapi
nių apie menkaverčius įvy jose yra 78 procentai, ispa
kius. Ir ne vien Čikagoje. Apie niškai — 11 proc. o kitų tarpe
kard. Bernardin buvo kalba yra ir lietuviu.
ma ir rašoma visos valstybės
Žinome, kad daugelis etni
mastu.
nių parapijų turi vienokiu a r
Tuoj po jo mirties prasidėjo kitokių sunkumų, todėl visi su
spėliojimai, kas užims jo vietą viltimi žiuri į naująjį arki
vienoje didžiausių ir svarbiau vyskupą, tikėdamiesi, kad jis
sių diecezijų JAV. Vis iškil atkreips reikiama dėmesį ir
davo viena ar kita pavardė, atras teisingus sprendimus.
vis buvo kalbama, kad tą ar
Kard. Bernardin pėdomis
kitą antradienį Čikaga jau nebus lengva žengti naujajam
turės naują kardinolą arba arkidiecezijos ganytojui, kaip
bent arkivyskupą. (Kažkodėl, juo labiau, kad tai buvo ypa
pagal tradiciją, arkidiecezijos tingų talentų, artimo meilės ir
vadovai vis paskelbiami an pasitikėjimo Dievo Apvaizda
tradieniais? Naujasis paskyri asmuo. Jo pavyzdys, ypač bai
mas taip pat telpa į šią nusis sios ligos ir artėjančios mirties
tovėjusią formą. >
akivaizdoje, parode, kaip ti
Ganytojo parinkimo proce kintis žmogus i.* tikrųjų turi
sas — ne taip jau paprastas. krikščioniškai gyventi ir mirti.

net užsimodavo, o piktų žodžių tai tikrai nepa
gailėdavo.
Sykį, Severiukas d a r nebuvo baigęs pusryčio, Mar
celė įlėkė į trobą ir užšaukė:
— Ar atbulais dantim k r a m t a i , kad dar nepavalgei? Eikš padėsi nuvilkti žlugtą prie kūdros.
Severiukas padėjo šaukštą ir kilo nuo stalo, bet
močiutė sustabdė ratelį* atsisuko į Marcelę ir net
rūstokai įsiterpė:
— Kam tu tą vaiką vis gainioji. Juk nedega. Pa
valgys ir padės.
— O kai vėl išlėks pas karves, a r po laukus jo lak
stysiu?
Šiaip jis Marcelės vaikomas nesiskubindavo, bet
tada pakilo nuo stalo, pasakė, kad pabaigs sugrįžęs, ir
išėjo.

Aš pasilipusi ant suolo žiūrėjau, kaip Severiukas
įsirėžęs tempia rogutes su šlapio žlugto primestu kubi
liuku, o Marcelė eina iš paskos, kultuve į ranką
pasiėmusi ir į šalis dairydamosi, lyg norėtų, kad visi
pamatytų, koki arkliuką savo valioj turi.
— Kodėl Marcelė nepadeda Severiukui traukti? —
paklausiau atsisukusi į močiutę. — J i s vos pavelka.
Senoji pakilo nuo ratelio ir taip pat priėjo prie lan
go. Valandėlę pažiūrėjo, paskum pasakė:
— Tegu sugrįš, aš ją kaip reikiant pagedysiu. — O

nusisukdama prie ratelio, turbūt tik sau dar pridėjo:
— Gėdyk, negėdyk, bet kam jau Dievulis tokias akis
įdėjo, su tokiom ir į karstą guls
Žiūrėjau pro langą, kol juodu pasuko už tvarto
kampo. Norėjau ir pati bėgti pas juos. bet ant pa
langės pamačiau juodą skruzdėlytę. Močiutė ir mama.
jeigu kur namie ar net kieme pamatydavo skruzdelių,
tuoj užsivirindavo vandens ir plikydavo. Vienos,
žinoma, neplikydavo, tik kai pamatydavo kur daug. Aš
žiūrėjau ir galvojau, ar senelė dėl tos vienos eis kurti
ugnį. o skruzdėlė, kaip niekur nieko, šnirinėįo po pa
langę, palipo ant rėmo. pažiūrėjo pro stiklą j laukus.
— bent man atrodė, kad pažiurėjo. — nepamatė, ką
norėjo pamatyti ir vėl sugrįžo ant palanges. J a u
norėjau klausti močiutes, ka ji darys tai skruzdėlytei,
kai pamačiau Severiuką iš už tvartų išbėgantį Jis tuoj
man pasirodė kitoks, rankom per veidą braukė, tik.
kai atbėgo j kiemą, pamačiau, kad visas šlapias, kad
nuo drabužių vanduo bėga.
— Severiukas parbėga visas šlapias' — sušukau.
— Marce turbūt ir ji išskalbė. — pridėjau
Senele sustabdė rateli ir jau buvo bekylanti, kai
Severiukas išlapsejo i trobą ir atsiseko baigti pusryčio
-- Kodėl visas Slapias ' Ar i kadrą įkritai 0
eida
ma prie stalo klauso močiutė
'bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. balandžio men. 10 d
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CICERO MIESTE APRIMSTA
POLITINĖS AISTROS

REAL ESTATE

REAL ESTATE

kiek balsų gaudavo GOP J.
Kimbarko valdymo metais ir
GREIT
kiek jų sugriebiama po jo mir
PARDUODA
REALMART II. Ine
J a u nuo praėjusio rudens ties, ypač dabar, kuomet vado
6602 S. Pulaski Rd.
y
vakariniame Čikagos prie vybėje vyksta ambicijų karas.
ChicagoJL 60629
^
RE/MAX
miestyje — Cicero mieste pla
Pažiūrėkime į patį mūsų
REALTORS
čiai virė politinės aistros, nes tautietį J Kimbarką, į kurį
(773) 586-5959
buvo rengiamasi artėjantiems amerikiečiai yra nukreiptę sa
BALYS BUDRAITIS
(708)425-7161
Broker Associate
miesto rinkimams. Čia dėl vo dėmesį. Iš kur gi jis atsira
Patarnaus (Vainų nuosavybių
įvairiu priežasčių vyko skili do? J. Kimbarkas gimė lygiai
pirkime bei pardavime, mieste ir
RIMAS L. STANKUS
mas miestą valdančioje respu- prieš šimtą metų (1897 m. i
pnemiesč'uose Suinteresuoti
skambinkite
Z blikonų partijoje ir keli iš va- Čikagos semausiame iietuv m
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
B U D R A I Č I U I
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
dovybes išėję -ar pašalinti) na telkinyje — Bridgeporte. Jo
Bu*. 773-585-61OC
• Perkame ir parduodame namus
Pagv 773-30HB07
riai suformavo savo grupę tėvai, kurie turėjo malūną ne
F u 773-5K-3997
• Pensininkams nuolaida
šioje partijoje, ji išstatė kan toli Vokietijos sienos Lietu
didatus pirminiuose
rinki voje, tada kaip tik ne per se
MISCELLANEOUS
muose, kurie vyko vasario 25 niai buvo į Ameriką atvykę
KMIECIK REALTORS
dieną. Bet pergalę pelnė (nors .laimės ieškoti". Jis buvo pak
7922 S. Pulaski Rd.
<^%L 4365
.•piHS. Archer Ave.
ELEKTROS
ir ne taip iengvai) ligšioline rikštytas Šv. Jurgio parapijos Lietuvos Dukterų draugijos centro vaidyi ir semur.
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
miesto prezidentė, lietuvių bažnyčioje — seniausioje vi ne. J. Mik^taitiene, pirm. J. Krutuliene, E. Garunkštiene, G. Maidėniene, R Smoiinskienė, E. Kantienė; II eil.:
Turiu Chicagos miesto leidimą.
-. Jelioriiene. I. Vebriene, J. Zaiagenienė, E. Daugirdiene, J Jarašieaė. S. Vakseliena, M. Noreikiene, J.
DANUTE MAYER
kilmės Betty Laurin-Maltese, soje Čikagoje lietuvių bažny
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
vasauskienė. V. Prunskienė ir A. Ar.kienė.
garantuotai
ir
sąžiningai.
kuri balandžio i d. įvyku čioje - gaila, kad neseniai ji
773-284-1900
773-779-3313
VAPSVYNAS —
siuose pagrindiniuose rinki buvo nugriauta).
Jei norite parduoti ar pirkti namus
KLAUDIJUS PUMPUTIS
„REKORDININKAS"
muose lengvai nugalėjo de
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji proJaunasis Jonelis lietuvių
fess.onaliai. sąžiningai ir ..as
mokratu
partijos
atstovą kalbos išmoko iš tėvų, nes tuo
AUTOMOBILIO, NAMU SVEIKATOS,
Kazlų
Rūdos
miestelio
gy
meniškai patarnaus. įkainavimas
IR
GYVYBĖS
DRAUDIMAS
Charles G. Hernandez (pirmo metu dar lietuviškų mokyklų
SKĘSTA IR NESKĘSTANTIS
ventoja
M
.
Liubinienė
savo
veltui.
Agentas
Frank
Zapohs
ir
Off.
Mgr
Aukse
ji gavo 7.898. o antrasis — nebuvo. Jis išsimokslinimą
S.
Kana
kalba
lietuviškai.
namo
paiepeje
aptiko
didžiulį
Tikriausiai tik r e t a m neteko dens paviršių iškelti apie
4.496 balsus!. Tokia pat pa gavo Morton aukšt. mokykloje
FRANK ZAPOUS
vapsvų lizdą. Jo ilgis siekia
našia balsu dauguma laimė Cicero m., o vėliau dar lankė daugiau ar mažiau girdėti 4.000 didesnės ar mažesnės
320*72 * • • * 9Sth Street
MISCELLANEOUS
beveik metrą, o plotis ir
Tel. (708) 424-S654
prekybos
kolegiją. apie „Titanic'' laivą. Nors jis ir vertės dalykų,
tojais išėjo ir kitų \aidybos Morton
7T» 581-8664
^Business is busioess", — aukštis — beveik po pusmetrį.
Pradžioje dirbo kaip nekilnoja buvo laikomas neskęstamu,
narių rinkimai.
TAISOME
Pasak
Kaziu
Rūdos
moko
vienok
j
a
m
buvo
lemta
nusako
amerikiečiai.
„Titanic",
mo turto pardavėjas, darbavo
SKALBIMO
IR D2IOVINIMO
J K S CONSTRUCTION
si šerifo
raštinėje,
Cook skęsti Šiaurės Atlanto vande Inc. pastangas .-tebėjo 1,800 mosios miškų urėdijos Miško
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
„Shingle*
stogai
ir
visų
rūsių
vedėjo
Vytauto
„Titanic"
nuskendo, žmonių, kurių kiekvienas su muziejaus
County plentų įstaigoje ir ki nyne.
ŠILDYMO SISTEMAS,
apkalimai (siding): medžio,
Martinaičio,
tokio
didžiulio
mokėjo
po
7.000
doi.
Smalsuo
plaukiant
iš
Londono
\
Nevv
tur. 1916 metais įsijungė į po
VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo
atliekant
pirmąją liai naudojasi ekskursiniais „širšyno" dar neteko rasti, jis
litinę veiklą, aktyviai pradė Yorką,
H. Deckys
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
Vvkdomus
darbus gali pretenduoti į Lietuvos re
damas darbuotis respublikonų transatlantine kelionę. Šiomis laivais.
Tel. 773-585-6624
te). 630-969-2658
sukanka
85-keri buvo galima stebėti specialiai kordu knygą.
partijoje. \ Cicero miesto val dienomis
;
Vapsvų buveinė sulipdyta iš
dybą pirmą kartą buvo iš metai nuo ivykusir.s nela mės. įrengtuose video ekranuose.
Pigiai ir greitai išvežam
Išnuomojamas 1 kamb.
m. balan
Ta pati bendrovė praėjusiais jaunu medelių žievės plaušų
rinktas 1948 metais miesto kuri atsitiko 1912
šiukšles, kraustom baldus,
gražiame, moderniame name;
įkainuotojo postan (turėdavo džio 14 dienos naktį. /Titanic" metais pradėjo iš nuskendusio viduje — daugyba korių.
nugnauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
įkainoti nekilnojamą turtą: laivas, balandžio 11 d. iš laivo iškeltų anglių pardavi
visi patogumai, galima naudo
PASVALYS TURĖS
Kreiptis: tel. 773-737-2674
namus ir žemę ir pagal ta; plaukės iš Londono uosto, su nėjimą. Daniai įremuotų ang
tis virtuve. Pigi nuoma.
arba 773-847-6046
HERBĄ
sidūrė
sa
plūduriuojančiu
led
lių žiupsenelis ir auientišnustatyti mokesčius). Šioms
Tel. 773-778-6536
Prezidentas A. Brazauskas
2 vai. 40
kumą užtikrinantis pažymė
kalr...-. Praslinkus
.
pareigoms jis būdavo perren kalniu.
kamas kas ketverius metus. minučių nuo susidūrimo, lai jimas kainuoja 25 doi. To dar patvirtino Pasvalio miesto
Skubiai, pigiai
Dažytojas ieško darbo.
Buvo siūloma kandidatuoti į vas dingo vandenyno bangose, negana. Televizijoje jau rodo herbą.
Dažau namus iš lauko ir
parduodu automobilį,
Raudoname herbo skyde at
miesto prezidentus, tačiau jis Laivu plaukė 2,340 keleivių ir mi vadinamieji „mini-series".
vidaus. Turiu darbo leidimą.
to nenorėjo, tačiau vėliau jį vis įgulos nariu. Daugiau kaip Šį mėnesį Nevv Yorke numato vaizduota juoda jaučio galva.
Eagle-Summit DL' 93m.
tiek išrinko miesto GOP vadu. 1.500 žuvo — nuskendo.
ma „Titanic" miuziklo premje Apie jaučio ragus apsivynioję
Sigitas, tai. 708-728-9708
Tel. 773-254-7965
Mums yra įdomi J. Kimbar
Žuvusiųjų tarpe buvo ir vie ra. Šio veikaio paruošimas auksiniai apyniai. Tai yra Pa
ko lietuviška veikla. Su savo nas lietuvis. 27 metų amžiaus pareikalavo 10 milijonų dole svalio, kaip žemdirbystės ir
Betty Laurer.-Maltese,
ClA G A L Ė J O BOTI JOSLj
tautiečiais jam teko daug ben kunigas Juozas Montvila. Jis, rių išlaidų. Šią vasarą JAV aludarių krašto, simbolis.
REKLAMA AR S K E L B I M A S
Pasvalio herbą sukūrė daili
Taigi taip trumpai būtų gali drauti pačioje jaunystėje. Ka Lietuvoje susidūręs su Rusijos kino teatruose prasidės naujo
ma apipasakoti tokį triukš dangi daug lietuvių tais lai caro persekiojimu, trumpai filmo demonstravimas. Filmo ninkas Petras Repšys.
mingą ir nelauktą šių rinkimų kais angliškai nemokėjo, tai pabuvojęs Londone pas savo paruošimo išlaidos siekia 120
etapą. Normaliai
respubli jis visur buvo kviečiamas ver bičiulį kun. Kazimierą Matu- milijonų dolerių. Galima dar
konų
(trumpai
vadinama tėju. Tuoj pat įstojo ir į dau laitį, keliavo į JAV. J a m buvo paminėti vaikams skirto iliusGOP" oartija šiame mieste gelį lietuvių organizacijų Cice pažadetas pastoracinės parei- truoto leidinio, o taip pat ir viro mieste. J. Kimbarkas prik gos Worchester lietuviu para- rimo knygos išleidimą. „Lašt
; būdavo labai solidari ir nuo
lausė Lietuvos Mylėtojų drau pijos bažnyčioje. Dejc ,am ne- Dinner on the Titanic" kny: senų laikų žinoma kaip viena
gijai. Raudonosios rožes klu buvo lemta pasiekti Naujojo goję aprašyti laivo valgyklų
iš nedaugelio Amerikoje, kuri
bui. Lietuvos Kareivių draugi pasaulio k r a n t u s . Yra žinoma, patiekalai. Galima įtarti, kad
padėdavo ne tik lengvai išjai, Lietuvių tvirtybei, Lietu kad. įvykus nelaimei, kun. J. artėjantį .Titanic" nelaimes
•_ rinkti vietinius kandidatus,
vių namų savininkų klubui. Montvila teikė visokeriopą pa 85 metų sukaktis kai kuriems
LIETUVIŲ
OPERA
c., bet ir labai prisidėdavo prie Il
Šiame klube jis aktyviai reiš galba siaubo ištiktiems žmo verteivoms stačiai tapo pasi
Geniušas,
G.»y».
linois ar visos Amerikos parti
Dingertas
kėsi ir tais laikais, kuomet į jį nėms. Jis. atsisakęs jam pelnymo šaltinis.
Režisierius
jos kandidatų išrinkimo.
4 1 - ašis sezonas
buvo įstoję daug tautiečių iš pasiūlytų gelbėjimosi prieme
m
Tiesą pasakius, pasipelnymo
m
naujai atvykusių tarpo. Susi nių, meldėsi, klausė išpažin
Pasigenda lietuvio
rinkimų metų J. Kimbarkas čių ir stengėsi visiems kuo troškulys buvo jaučiamas ir
anksčiau. Negalima pamiršti,
John Kimbarko
duodavo savo patarimus įvai galėdamas padėti.
jog
iki šiol j a u buvo susukta
riais klausimais. Tik nežinia,
1985 m. amerikiečių ir pran 17 pilnametražinių filmų, 18
Kas gi Ciceroje atsitiko, kad kodėl po J. Kimbarko mirties.
4 veiksmų opera
kilo tokia suirute, apie kurią apie šį klubą (ar draugiją) cūzų pastangomis, apie 420 dokumentinių filmų ir išieista
m
mylių nuo Naujosios Funriian- nemažiau 130 knyga. 1955 m.
Z jau nuo praėjusio rudens
dijos krantų buvo nustatyta VV'alter Lord išleista knyga .A
Ričanlas Šokas,
Z plačiai rašė Čikagos didieji nieko nebegirdėti lyg lietuviai „Titanic" žuvimo vieta. Moks Night to Remember" jau susi
Sabina Martinaitytė,
Chormeisteris
Lady Harriet "Marta"
dienraščiai, o taip pat daug namų savininkai šiame mieste lininkas Robert Ballard, va laukė 65 laidų.
rodė ir televizija? Atrodo, kad neturėtų problemų.
dovavęs laivo paieškoms, ne
„Business is business". ta
tai buvo nepažabotos asme
Aš atsimenu, kuomet LB Ci pareiškė jokių pretenzijų. Ta
niškos ambicijos, nepasidaiini- cero apylinkės valdyba 1959 čiau kiti asmenys kitaip galvo čiau ar toks verslas neprasi
2 ma< apčiuopiamomis gėrybe- m. buvo pradėjusi leisti laik jo. Buvo sudaryta bendrovė, lenkia su moralinėmis normo
w
raštėlį — „Cicero lietuvį" (re kuri tikėjosi finansinio pasi mis — jau yra kitas klausi
mis.
dagavo V. Linas. Ed. šulaitis. pelnymo. J a u pavyko į van- mas. Yra manančių, kad kai
*
kurių verteivų pastangos pri
ZI _Chicago Sun-T mes" dien- J. Kreivėną* i ir pirmame nau
*• rastis vasario 25 dienos nu jojo leidinio numeryje buvo vien tik lietuviai, bet ir kita lygsta amžinojo poilsio vietų
Rita Preiksaftė,
Jonas AntanavtOuB,
meryje išspausdino savo poli ;detas pasikalbėjimas su šiuo taučiai, kurie net savo parti apiplėšimui.
Ntancy "Julia"
Lionetis
..Titanic" laivu keliavusio ir
tinio komentatoriaus Steve svarbiu mūsų tautiečiu Čia į joje nemokėjo ir nenorėjo tar
nuskendusio
kunigo -Juozo
Neal rašinį, kurio antrinė an klausimą J£o linkėtume nau pusavyje susitarti,
Šiandien tokių žmonių, ko Montvilos siela tikriausiai
trašte skambėjo taip _Kur tu jiesiems ateiviams?" — J.
kiu buvo J. Kimbarkas. labai džiaugiasi Viešpaties kara
išėjai, boss' Kimbarkai? Cice Kimbarkas atsake:
„Jūs esate mokyti, progre maža tebėra l:kę ne vien tik lystėje. Gyvieji rūpinas, a.a.
ro GOP galėtų tave dabar pa
naudoti". Čia autorius nupa syvūs, siekite vietų miesto lietuvių, bet ir kitataučių kun. Juozą Montvilą paskelbti
palaimintuoju.
sakoja apie vis mažėjančia valdžioje. Mes. senieji jau tarpe.
Bilietai: Seklyčioje, 2711 W. 71 st. St., o
Petras Petrutis
Edvardas Šulaitis
GOP įtaką šiame mieste ir be- esame pavargę ir savo vietas
Spektaklio dieną 1 vai. po pietų salės
garbingiems
piliečiams
mielai
^ sipiečiančia demokratų partiVytautas Juozapatus,
Juozas MaNkonts,
užleisime.
Lietuviams
tereikia
kasoje. Autobusų bilietai- Seklyčioje.
- jos galią . Per ilgus Cicero
Plunkettas
Tristanas
tik
užgniaužti
pavydą
ir
tarp
GOP Jbosa" Juhn Kimbarko
Išvyksta sekmadieni 1 vai. 15 min. po
PADĖKA
valdymo metus šio vakarinio savęs susitarti. Aš visur ir vi
pietų nuo parapijos kiemo Marquette
Dėkoju p. V. Maceikai, dideliam meno gerbėjui,
priemiesoi'i respublikonų or sada esu pasiruošęs lietu
Parke, ir sustoja S. California Ave. ir
labai jautriais žodžiais prisiminusiam mano Vyrą
ganizacija buvo tvirtovė. Kim- viams padėti".
44th St. Po spektaklio sugrįžta į tas
Tai iš tiesų, auksiniai pata
a.a Vladą Baltrušaitį. Jo padovanotos gero vyno
- barkas. kuris buvo išrinktas į
pačias vietas.
miesto valdybą 1948-aisiais ir rimai, gauti iš šio labai mielo
dėžės buvo stebinanti dovana supažindinimo su Vla
joje išbuvo iki pat mirties ir ramaus būdo mūsų tau
do Baltrušaičio monografija popietėje, Balzeko Lietu
Visus ir iš visur kviečiame atvykti \
1983-jų metu. vadovavo vienai tiečio, su kuriuo asmeniškai
vių kultūros muziejuje š.m. kovo mėn. 22 d.
vienintelį šios operos spektaklį.
labiausiai disciplinuotu ir pro bendrauti teko ne tik šių
Vadovas Momkus,
Mankjrdas MotsfcsHs.
duktyviausiųjų GOP mašinų eilučių autoriui, bet ir dauge
!
L. Baltrušaiti*- nė ir šeima
Te se|as
Akornpaniatonus
liui
kitų
lietuvių.
Jo
pamoky
visoje valstybėje, — rašo
mais galėtų pasinaudoti ne
/
\
„Sun-times" apžvalgininkas.
Toliau skaičiai, nurodoma.
Vėl p e r r i n k t a l i e t u v i u
k i l m e s miesto p r e z i d e n t ė

C&

Tarp mūsų

kalbant

•1

J

Friederich von Flotow

1997 m. balandžio 13 d.,
3 vai. po pietų
Morton auditorijoje
2423 S. Austin Blvd.
Cicero, Illinois
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BAIGĖ KELIONĘ KALĖDŲ
NAKTĮ
Eidama 75-sius metus, visą
gyvenimą skubėjusi visiems
palengvinti skausmą, nuga
lėta vėžio ligos, su sąmone ir
dideliame skausme, Kūčių
naktį užbaigė žemišką kelionę
„Gajos" korporantė, vaikų ligų
profesorė Elena Marcinkevičiūtė-Matukyniene.
Lygiai
prieš dvejus metus mirė jos
gyvenimo draugas dr. Anta
nas Matukynas. pagarsėjęs
radiologas Klaipėdoje.

E M I L I J A KUTKIENĖ
(1923.VIII.21 — 1997.III. 19)

tiška. Išėjusi iš ligoninės, vėl
puolėsi užbaigti darbus. Pa
reigos jausmas, skubėjimas ki
tiems padėti, pamirštant save,
palaikė jos paskutines jėgas.
Tris savaites prieš šventes at
sigulė Klaipėdos ligoninėje,
atidavus savo darbo rankraštį
s p a u d a i , su dideliu noru su
laukti Kūčių ir Kalėdų. Pra
džiugino, kai prieš Kūčias į li
goninę jai atnešė išspaus
dintą jos studiją
Dr. Elena buvo nepaprastos
valios, plačios ir užjaučiančios
širdies, atsidavusi artimui,
šeimai ir profesijai asmenybe.
Buvo atkakli rezistente, pa
laikė ryšį su pogrindžiu, prik
lausė Gajos korporacijai, kar
tu buvome Kauno studentų
„Gajos" korp. valdyboje 194344 metais.
Kūčių naktį, tik 50 min. po
vidurnakčio, dr. Elena Marcinkevičiūte-Matukyniene mi
rė. Palaidota Palangoje, šalia
savo vyro Antano. Nuliūdu
sios liko jos dvi dukterys
J ū r a t ė ir Audronė su šeimo
mis.

Dr. Elena Matukynienė.
Elena Marcinkevičiūtė gimė
1922 m. kovo 2 1 d . Šiauliuose.
Su pagyrimu baigė Kauno
Medicinos fakultetą 1945 me
tais ir buvo palikta dirbti
vaikų ligų klinikoje asistente.
1950 m. buvo perkelta į
Telšius, o 1952 m. pakviesta į
Klaipėdos respublikinę ligoni
nę vaikų ligų skyriaus vyriau
sia gydytoja, kurioje išdirbo
25 metus. Uoliai dirbo mok
slinį darbą ir 1963 metais a p 
gynė disertaciją vaikų ligų
specialybėje. Jos rūpesčiu bu
vo įsteigta Klaipėdos miesto ir
krašto
Pediatrų
mokslinė
'Trratrgija, kuriai vadovavo iki
1977 m. Jai buvo suteiktas
nusipelniusios gydytojos var
das.
1977 - 1992 metais dirbo
Klaipėdos Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje vaikų ligų
konsultante. Tuo pačiu metu
nepamiršo ir mokslinio darbo,
artimai bendradarbiavo su
Klaipėdos krašto mokslininkų
draugija, paskelbė daug dar
bų. 1993 metais pradėjo dirbti
Psichofiziologijos Rehabilitacijos institute Palangoje, kar
tu ruošė studiją vaikų kvė
pavimo ligų temomis. Būdama
silpnos sveikatos, po anks
tesnės širdies operacijos, nors
ir dukterų prašoma, nesustojo
dirbti. Išsiplėtusi vėžio liga ją
privertė atsigulti Kauno Me
dicinos akademijos klinikose.
Ten praeitą vasarą pasiteira
vau apie jos sveikatą, gavau
atsakymą, kad padėtis bevil

Dr. Kazys A m b r o z a i t i s

Šiluvos šventovė.

VELIONĮ JUOZĄ SODAITĮ
PRISIMENANT
J i s buvo taikus, nuoširdus
ir k a n t r u s darbuotojas Lietu
vių Muzikologijos archyve nuo
1985 iki 1995 metų. Du kartus
savaitėje jis autobusu atvyk
davo j Jaunimo Centrą, tvar
kydavo spaudos iškarpas, j a m
ypatingai patikdavo
rinkti
iškarpas „Kultūrinėje veik
loje" iš Kanados savaitraščio
„Tėviškės žiburiai". Jėgoms
mažėjant 1995 metų vasarą jis
šių pareigų atsisakė. Lituanis
tikos Tyrimų ir Studijų Centro
direktorius dr. J o n a s Rač
k a u s k a s Juozui Sodaičiui at
s i u n t ė padėkos laišką, ku
r i a m e buvo įrašyti
tokie
žodžiai: „Nuoširdžiai dėko
j a m e Jums už dešimtmeti
gražių pastangų mūsų pas
togėje. Linkime J u m s kuo ge
riausios
sveikatos ir tikrai
u ž t a r n a u t o poilsio".

Vytautas, o savaitgaliais duk
tė Virginija. Po to jis ilgus
mėnesius
buvo
namuose,
rūpestingoje artimųjų šeimos
narių globoje. Paskutinį kartą
jį aplankiau 1996 metų gruo
džio mėnesį. Jis pažvelgė į
žurnalą „Muzikos žinios", link
telėjo galva, bet kalbėti jau
negalėjo.

Artėjo Juozo Sodaičio 85
metų mažiaus sukaktis. Se
Juozas Sodaitis.
kančiam „Muzikos žinių" nu
meriui buvo a t r i n k t a graži jo
Juozas Sodaitis gimė 1912
nuotrauka
garbingai
su
kakčiai paminėti. Bet mirtis m. balandžio 9 d. Jiezne, Aly
paskubėjo. Nuotrauką teks taus apskrityje. 1932 metais
panaudoti, bet j a u kitoje vie Kaune baigė šv. Cecilijos mu
toje,
kur
prisimenami
į zikos ir chorvedybos kursus.
Amžinybę išvykusieji. Ilgus Buvo vargonininkas Birštone
mėnesius Sodaitis praleido li nuo 1938 iki 1944 metų. Su
goninėse, kur kasdieną jį lan rinko 200 dainų melodijų su
kydavo žmona Bronė ir sūnus tekstais ir už tai laimėjo Lie-

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas,riešutai,žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

M E M O R I A M

Nuotr. Onos Rušėnienės
tuvių Tautosakos archyvo II
premiją. Po II Pasaulinio karo
Danijoje suorganizavo lietuvių
pabėgėlių chorą, rengė koncer
tus, įdainavo dvi dainas į
plokšteles, kurios buvo per
duotos per Kopenhagos radijo
stotį.
1950 metais iš Danijos
išvyko į Australiją, bet ten il
giau nepasiliko. 1954 metais
emigravo į Kanadą. Winnipege buvo lietuvių šv. Kazi
miero parapijos vargonininku
ir choro vedėju. Nuo 1956 iki
1962 metų gyveno Vvindsore,
Ontario. ir ten vadovavo lietu
vių chorui. Su choru dalyvavo
tautybių renginiuose. 1962
metais persikėlė į Čikagą ir
kurį laiką buvo Dievo Apvaiz
dos parapijos vargonininku.
Bridgeporto lituanistinėje mo
kykloje vadovavo mokinių cho
rui. 1964 metais suorganizavo
Vytauto Didžiojo šaulių mo
terų sekstetą, kuris su per
traukomis gyvavo iki 1993
metų. Nuo 1987 iki 1995 metų
Sodaitis buvo lietuviškų pa
maldų vargonininku Brighton
parko lietuvių parapijoje. Balzeko Kultūros muziejuje jis il
gus metus buvo Muzikos sky
riaus vedėjas.
Žilevičiaus-Kreiveno Lietu
vių Muzikologijos archyvo dar
buotojai reiškia gilią užuo
jautą žmonai Bronei, sūnui
Vytautui, dukrai Virginijai
Paulauskienei ir jos šeimai.
Kazys S k a i s g i r y s

Emilija Kutkiene, sulauku
si 73 m. amžiaus, mirė 1997
m. kovo mėn. 19 d. Fordo ligo
ninėje. Detroit, Mich. Velione
užaugino gražią šeimą ir pasi
reiškė Detroito lietuvių kul
tūrinėje ir organizacinėje veik
loje. Veliones nueitas kelias
paminėtinas, iškeliant keletą
biografinių bruožų, kūne tepa
lieka šeimai kaip brangus at
minimas.
Emilija
Valantinaite-Kutkienė gimė 1923 m. rugpjūčio
men, 21 d. Betygaloje, Rasei
nių apskr. Baigė Kelmės
pradžios mokyklą ir Raseinių
gimnaziją. 1944 m. su tėvais
pasitraukė į Vakarus ir apsis
tojo Ansbacho stovykloje, Vo
kietijoje. Čia susipažino su
inž. Vytautu Kutkumi, kur
abiejų jungtuves buvo palai
mintos 1946 m. kovo men. 4 d.
Į JAV atvyko 1949 m. ir ap
sistojo Philadelphijos mieste.
Po metų persikėlė į Detroitą, o
vėliau pastoviam gyvenimui
įsikūrė Dearborn, Mich. Vy
tautas Kutkus pragyvenimui
dirbo
Forde
mechaninės
inžinerijos skyriuje, kai tuo
laiku Emilija buvo šeimos sie
la ir širdis ir užaugino Vy
tautą, Mindaugą, Birutę ir
Laimutę. Suprantama, Emili
jai teko dar daugiau pasišvęsti
šeimai, nes Vytautas Kutkus
daug valandų nutraukė nuo
šeimos ir j a s skyrė organizaci
nei veiklai. Matyt, Emilija su
tiko su vyro veikla, nes buvo
palanki lietuviškai kultūrinei
ir organizacinei veiklai. Paau
ginusi šeimą ji pati įsijungė į
vietines organizacijas. Emilija
priklausė šioms organizaci
joms: Stasio Butkaus šaulių
kuopai. Detroito Birutietems,
Kultūros klubui, Lietuvių fon
dui, BALFui, JAV Lietuvių
bendruomenei, „Draugo" fon
dui. Pažymėtina, kad Emilija
Kutkiene labai stengėsi, kad
Detroite veiktų kanklių an
samblis, kuris keletą metų
vietiniuose renginiuose paren
gimuose atlikdavo meninės
programos dalį. Kanklių an
sambliui vadovavo Dana Pe
tronienė, o Emilija Kutkiene
buvo administratore.
Lietuvių išeivijos kultūrinė
ir organizacinė veikla daug
pasitarnavo
priaugančioms
kartoms, kurios iki šios dienos
tebėra sveika ir sąmoninga
Lietuvos dalimi. Emilijos Kutkienės nueitas kelias išeivijoje
yra atžymėtas ne tik iš
mokslinta šeima, bet ir paau
kotomis valandomis
lietu
viškai veiklai. Tik gaila, kad
Emilija neteko džiaugtis svei
kata, kuri kaskart vis blogėjo.

pą, bet prasmingą, žodį. Pir
miausia apgailestavo netikėtą
išsiskyrimą, toliau palygino
visas tris seseris: Emiliją Adomavišiūtę-Trimakienę.
Zosę
Adomavičiūtę ir Matildą Adomavičiūtę-Marcinkienę. Jonas
Žebrauskas pastebėjo, kad a.a.
Trimakui ir a.a. Marcinkui
ankstokai iškeliavus į Am
žinybę, abi šeimos nepasime
tė, parodė savo tvirtą valią ir
nuosprendį, kad reikia viską
priimti, kas likimo skirta.
Tokiu būdu pačios motinos
ėmėsi iniciatyvos, kad vaikai
būtų išmokslinti. Kas ir įvyko:
vaikai baigė mokslus, motinos
įsijungė į visuomeninę veikla
— Lietuvos
gerovei.
Jo
žodžiais tariant,
tos dvi
šeimos yra vertos pagarbos.
Taip pat padėkojo Matildai
Marcinkienei, jos šeimai ir
sesers dukrai dr. Mildai Tri
Jau užkandus, miškininkas makas už suruoštą gražų bei
Jonas Žebrauskas tarė trum kuklu a.a. Zosės Adomavi-

' O A S , ketvirtadienis. 1997 m balandžio men. 10 d.

A.tA.
SESUO M. ALEXA
BAGDON, SSC
Mūsų mylima Sesele mirė 1997 m. balandžio 8 d., sulau
kusi 79 metų.
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų kongregacijai 64 metus
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi
mines: dukterėčios ir sūnėnai, pussesere vienuole sesele
Jeanne Moceyunas, SC.
Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiere vienuolyne, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, ketvirtadienį, balandžio 10 d. 10
vai. ryto.
Laidotuvių šv Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje ketvirtadieny balandžio 10 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuves Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį,
balandžio 11 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Šv. Kazimiero Seserys ir giminės.
Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid, tel. 773-523-0440.

A.fA.
DR. KAZYS PEMKUS
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Saulėtekis. Šilti pavasario spinduliai atgaivino Tavo
kūną ir sielą. Atvėrei akis: ... ir va. stabtelėjo laikas. At
sikvėpei paskutiniam sudiev, paskutiniam saulėleidžiui.
Prisimindami savo Tėvą, mirusi 19% m. balandžio 15 d.,
užprašėme už jo sielą šv. Mišias, kurios bus atnašaujamos jo
mirties metinių dieną Šv. Onos bažnyčioje Vilniuje ir Šv.
Jono LaSalle bažnyčioje, Reading, PA.
Vaikai

PADĖKA
A.tA
PETRAS KIAUPA
1997 m. kovo 22 d. mirė mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis.
Prosenelis ir Uošvis. Buvo palaidotas kovo 26 d. Betanijos-kapinėse.
Dėkojam vyskupui Hansui Dumpiui už pravestas reli
gines laidojimo apeigas bažnyčioje ir kapinėse.
Nuoširdus ačiū muz. Arūnui Kaminskui ir „Tėviškės"
parapijos choro nariams su giesme ir vargonais atsisveikinu
siems su velioniu.
Dėkojame karsto nešėjams: Arvydui, Benui, Petrui, Rasmai, Markui ir Petrukui.
Širdingai dėkojame visiems už mums išreikštą užuojautą,
gėles ir pinigines aukas.
Dėkojame laidotuvių direktoriui ponui Lakavičiui už ma
lonų paskutinį patarnavimą.
Nuliūdę: žmona, d u k r o s ir jų šeimos.

A.tA.
J A N I N A I ADOMONIENEI
m i r u s , reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui JONUI,
v a i k a m s , broliams dr. RIMUI VIENUŽIUI ir
K Ę S T U Č I U I Lietuvoje bei jų šeimoms ir k a r t u
liūdime.
Alma ir Valdas
Adamkai
Jolita ir Algirdas
Biručiai
Aldona ir Antanas
Lipskiai
Praurimė ir Leonidas Ragai

VIENERI METAI BE ZOSĖS
ADOMAVIČIŪTĖS
Laikas taip bėga, tarytum
sraunaus upelio vanduo. Štai,
rodos, neseniai, lyg tai būtų
vakar, išlydėjome a.a. Zoselę į
Amžiną tėvynę, kovo 7 d. ly
giai metai, kaip tai įvyko.
Sesuo Matilda Marcinkienė
su šeima, norėdama pagerbti
savo mirusią sesutę, surengė
kuklų a.a. Zoselės vienerių
mirties metinių prisiminimą.
Kaip paprastai, prisiminimai
pradedami šv. Mišiomis. Taip
buvo ir šiuo atveju. Kovo 7 d.,
10 vai. ryte. kun. Juozas
Vaišnys, SJ, aukojo gedulo
Mišias
jėzuitų
koplyčioje.
Mišių dalyviai, kurių buvo
apie 30, kartu su kunigu mel
dėmės
už velionės sielą,
prašydami gerąjį Dievulį būti
jai gailestingu. Po gedulo pa
maldų visi buvome pakviesti
užkąsti lietuviškoje „Sekly
čioje".

DRAL

Tragiškos nelaimės pasekmėje
Emilija Kutkiene.
Už velionės sielą ketursavaičio šv. Mišios bus at
našaujamos balandžio 20 d.
sekmadienį 10 vai. 30 min. Šv.
Antano
lietuvių
parapijos
bažnvčioje, Detroit, Mich.
S. Sližys

A.+A.
POVILUI ŽIČKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI,
s ū n u m s RAIMUNDUI ir TOMUI su šeimomis, vi
siems giminėms ir artimiesiems

Aniceta ir Antanas
Januškos
Bronė Kuodiene
čiūtės mirties metinių prisimi
nimą. Tuo jo žodis ir buvo
Adele ir Benediktas
Povilaičiai
baigtas.
Velionė buvo kilusi ir Mari
jampolės, iš profesijos mokyto
ja. Pergyvenusi pirmuosius mirties. Visuomenine veikla tuvė. Taip pat ji buvo didele
seseriai, auginant
išvežimus, rusams grįžtant at velionė nepasižymėjo, bet savo parama
seimą.
aukomis
rėme
tas
organizaci
gal į Lietuvą 1944 m.. Zose
Tikime, kad už gerus darbus
pasitraukė į Vakarus, kaip ir j a s , kurios dirbo Lietuvos ge
mes visi. Vėliau atvyko į šią rovei. Taip pat lanke susirin šioje žemiškoje kelionėje, ve
renginius
Reikia lione užsipelno ramų Amžina
laisvės šalį ir gyveno Čikagoje. kimus,
Čia gyveno su seseria Matilda pripažinti, kad velione buvo gyvenimą.
Ant. R e p š i e n ė
ir jos šeima iki staigios savo religinga ir susipratusi lie

•
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Lietuvių
fondo
suvažia
vimo spaudos komisijoje daly
vavo A l d o n a Jurkutė, ne Re
gina Juškaite, kaip per klaidą
korespondentas buvo pažymė
jęs šios savaitės antradienio
laidoje '..Darnus Lietuvių fon
do suvažiavimas" 04.08).
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TAUTOS FONDO NARIŲ
DĖMESIUI
Tautos fondo metinis narių
susirinkimas vyks gegužės 3
d. Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn. NY. 9
vai. r. t. pranciškonų ko
plyčioje bus aukojamos Mišios
Tautos fondo rėmėjų intencija.
Susirinkimo pradžia — 10 vai.
r. Pakvietimai su įgaliojimo
lapeliais visiems nariams jau
išsiuntinėti. Jei esate Tautos
fondo narys ir negavote kvieti
mo su įgaliojimu, prašome
pranešti T F raštinei: 351 Highland Blvd.. Brooklyn, XY
11207, tel. 718-277-0682. Meti
nio susirinkimo metu vyks TF
Lietuvos atstovybės pirm. dr.
Napaleono Kitkausko paskai
ta akutaliais Karaliaučiaus
krašto klausimais. Visi TF na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami metiniame susirinkime

REIKALINGAS
ADMESTSTRATORIUS
..Draugui" reikalingas ad
ministratorius nuo š.m. ba
landžio pradžios. Pageidaujamas su universiteto laipsniu
verslo administracijoje arba
sąskaityboje vaccounting), ar
ba su ilgamete praktika ir
turėti patyrimą kompiuterių
vartojimo sistemoje. Būtinas
geras anglų ir lietuvių kalbos
žinojimas. Geros darbo sąly
gos ir atlyginimas. Suintere
suotieji prašomi siųsti pa
reiškimus „Draugo" moderato
riui k u n . Viktorui Rimšeliui,
MIC. 4545 W. 63rd. Str., Chicago. IL.

dalyvauti.
L i e t u v o s Vyčių 112 kuo
p o s mėnesinis susirinkimas
vyks antradienį, balandžio 15
d.. 7:30 vai. vak., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje.
Viešnia kalbėtoja bus Šv.
Kryžiaus ligoninės vaistininke
Mary Cutler. Visi kuopos na.
. . . .
j
nai prašomi šiame įdomiame
susirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Zarasiškių klubo Čikago
j e m e t i n i s narių susirinki
mas bus balandžio 16 d..
trečiadienį, 1 vai. p.p.. Šaulių
salėje, 2417 W. 43rd Str.. Chicago. Visi nariai prašomi daly
Sol. J u o z a s Malikonis, bo
vauti, aptarti tolimesnę veiklą
sas,
baigęs Lietuvos Muzikos
ir pasivaišinti.
akademiją, savo kūrybinėje
veikloje yra apdovanotas ke
Motinos dienos
pietus
liais Respublikos žymenimis ir
Pal. Jurgio Matulaičio misija
garsėja išskirtiniu artisto ta
ruošia gegužės 11 d., 12 vai..
lentu. Yra sukūręs daug per
Pasaulio lietuvių centro di sonažų operose bei operetėse.
džiojoje salėje. Rezervacijas Su koncertais aplankęs dau
jau priima Irena Kazlauskie gelį Europos valstybių. Jį gir
ne, tel. 630-257-8346 ir Irena dėsime ir matysime šį sekma
Šerelienė 630-243-0549. Visi dienį „Martos" operos spek
kviečiami.
taklyje Tristano vaidmenyje.

.Aušros Vartų"/„Kernavės" skaučių tunto iškilminga
sueiga bus sekmadienį, ba
landžio 20 d., Pasaulio lietu
vių centre Lemonte. Sueiga
pradedama dalyvavimu 9 vai.
r. Mišiose Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje.
Po Mišių PLC žemutinėje
salėje vyks iškilminga sueiga
ir tuntininkių pasikeitimas.
Dalyvauti kviečiamos visos
7 7 ' T:ines ir buvusios ,,Auš,.
, , .
ros Vartų
bei „Kernavės
."* ,. . . ."* . _ _ " _ *
t___t_
tunto
tuntininkės. vadovės.
sesės, tėveliai ir rėmėjai.

x
Lietuvos
Partizanų
šalpai aukojo: $400 Leonas.
Petronėlė Krajauskai TTEE.
per du įnašus; $200 Lietuvių
Bendr.. Michiana, Ml: $100
Anelė Lukoševičiūtė atmini
mui a.a. partizano Kazimiero
Lukoševičiaus.
Lietuvių
Bendr.. Grand Rapids. MI:
$30 A. Sakalas; $20 Konstan
cija Balzaras. M. Ališaus
kienė. A. Noreikienė. Veroni
ka Paovys, V. Šalčiūnas: $10
J o n a s Kernagis. Lietuvos Par
tizanų šalpos fondas nuo
širdžiai dėkoja aukotojams už
aukas Laisvės kovotojams.
Aukas siųsti. Standard Federal Bank, Acct. 663777,
4192 S. Archer Ave., Chicago, IL 60632.
(sk)

BALIUS!

Nežinau, iš kurio taško pra
dėti
rašyti apie
praėjusį
„Spindulio" tautinių
šokių
grupės metinį pokylį, kuris
įvyko vasario 8 d. Svarstau:
ar rašyti iš techniško at
žvilgio,
apie
išgyvenimus,
apie šokius, ar apie ruošą...
Penktadienio vėlus vakaras.
Šiais metais kažkas ypatingo.
Pas mane namuose ramu. J a u
rytoj pokylis, generalinė re
peticija atlikta, salė paruošta
— ir neturiu, ka veikt:.
Jaučiuos lyg turėčiau drasky
tis, tampytis, kažką ruošti.
Nėra ką. Nejaugi taip susior
ganizavome, kad neturiu ka
veikti 9 Taip atrodo.
x B a l a n d ž i o 13 d. 10:00
Šeštadienio rytas. Ką veik
v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje
ti? Televiziją pažiūrėti? Dar
bus aukojamos šv. Mišios už
ne laikas ruoštis, nors reikia
a.a. min. Ed. Turauską, a.a.
vėl peržiūrėti tautinius dra
kons. S. Garbačiauską, a.a.
bužius, sudėti video apa
prof. J . Eretą ir a.a. kun. J.
ratūrą ir susikrauti puošnią
Borevičių. SJ. su dideliu nuo
suknelę. Tai ir užtruko kokį
širdumu globojusius lietuvių
pusvalandi. Ką dabar? Nemo
pabėgėlius Šveicarijoje 1945ku šitaip tvarkytis. Aš iš
48 metais.
mušta iš vėžių.
(sk)
Šeštadienio popietė. Gal
x NAMAMS PIRKTI PA reikia Laimai paskambinti
SKOLOS duodamos mažais mė Lietuvon? Gal vėl peržiūrėti
nesiniais įmokėjimais ir priei d r a b u ž i u s 9 Gal patikrinti apa
namais nuošimčiais. Kreipkitės rato baterijas? Kur Rimutės
į Mutual Federal Savings, baleto batukai 0 J a u lyg laikas
2212 West Cermak Road. Tel. krutėti. Ar jau apstojo snigti?
„Spindulio" balius — tai reiš
(312) 847-7747.
(sk) kia pūgos. Gal pradėti jau
x TRANSPAK įstaiga LE ruoštis važiuoti — kebai tur
MONTE veikia savaitgaliais: būt nenuvalyti.
Šeštadienio vakaras. J a u
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak Šokėjai susirinkę, viskas ratel. Lemonte: 630-257-0497.
mu. Svečiai ir tėveliai prade
fsk'. da rinktis. Jau per vėlu ką
x „Martos" operos spek keisti — kaip bus. taip bus.
taklis įvyksta balandžio 13 Laikas sustatyti šokėjus pro
d., s e k m a d i e n i , 3 vai. po gramai. Va. tai ir pirmoji bė
pietų, Morton auditorijoje, da. Mano Rima pradeda verk
2423 S. Austin Blvd., Cice ti, kad pavargus. Siaubas —
ro, IL. Bilietai jau gaunami
„Seklvčioje", 2711 W. 71 St.,
Chicago. IL 60629. kasdien
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone S30. $20 ir $15. Galima
bilietus užsisakyti ir paštu,
tik reikia kartu siusti čekį
šiuo pavadinimu ir adresu:
Lithuanian ()p«ra Co„ Inc..
7013 S. Califomia Ave..
Chicago, IL 60629-1930.
(sk

Skelbimai
x T a u t i n i ų šokių grupė
„ L i e t u v o s Vyčiai" kviečia į,
jau tradiciniu tampantį, pava
sarinį koncertą — vakaronę
.Aguonėlė", kuris rengiamas
Čikagoje, Jaunimo centre š.m.
balandžio
mėn. 19 d.,
š e š t a d i e n į 5 v.v. Vaišinsime
kava. pyragėliais ir pavasa
riška nuotaika! Bilietai gau
n a m i prie įėjimo.
(sk)

x Marija Vaitkienė, Belleville. IL atsiuntė $250, ir rašo:
..Mes Nekalto Prasidėjimo Lie
tuvių parapija E. St. Louis IL,
Verbų sekmadienį paruošėme
Velykų stalą ir po pamaldų
susirinkome parapijos salėje
priešpiečių. Nors mūsų čia tik
maža saujelė, bet žmonės
buvo dosnūs. Ponia Albina
Gavelienė visada primargina
labai gražių margučių
ir
žmonės juos mielai perka, o ji
visus pinigus atiduoda mums.
Maistas ir saldumynai yra
veik viskas suaukota mūsų
moterų. Tad vis kelis dolerius
padarome pelno daugiau. Visi
pageidavo, kad šį sykį pelnas
— $250 — butų paskirtas Lie
tuvos
seneliams. Prašome
šiuos pinigus pagal mūsų pa
geidavimą, perduoti Lietuvos
seneliams". „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago. pa
sistengs tai padaryti Dėko
j a m e E. St. Louis lietuviams.
< sk)

L.D.K. Birutės draugijos
Los A n g e l e ^ skyrius. įver
tindamas ..Draugo" pastangas
informuoti, jungti ir žadinti
tėvynės meilę visos lietuvijos
tarpe, atsiuntė 100 dol. auką
mūsų dienraščio leidybai pa
remti. Tariame nuoširdų ačiū
ir sveikiname Los Angeles birutietes. švenčiančias 40 metų
savo draugijos sukaktį, linkė
dami dar daug daug tų su
kakčių sulaukti.

x TRANSPAK p r a n e š a :
„Žiežmarių miestelio p a k r i 
čių teka Strėva. 14 a. istori
niuose šaltiniuose Žiežmariai
minimi, kaip atsparos punk
tas prieš kryžiuočius jų kelyje
į Vilnių. 1348 m. prie Strėvos,
ties Žiežmariais, vyko didelis
mūšis ir įsiveržusiais kry
žiuočiais. Lietuvos kariuome
nė čia sumušė ordiną ir paėmė
daug
belaisviu"
Pinigai,
siuntiniai ir komercines
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. Transpak, 4545 W. 63
St.. Chicago. IL 60629. tel.
773-838-1050.
(sk)

ar išeis jinai scenon? Tiek dir
bom su pačiais mažiausiais, o
dabar... Ne tiek to — kas bus,
tai bus. Rasa Poskočimienė,
..Spindulio" grupės vadovė,
sveikina svečius, ir prade
dam. Pirmieji du šokiai, iškil
mingas „Trejinis" ir ,Aštuonytis" su įrašais Įdomu, ko
kia publikos reakcija. Man la
bai patinka įrašai, o publika
pripratus prie akordeono. Šo
kiai praėjo skiandžiai. be
jokių klaidų, ir niekas nenusi
suko sprando ant naujai
įrengtų grindų. Jose yra nusi
leidimas, kilimu apklotas, ant
kurio labai slidu. Valio'
Dabar jau laikas vesti ma
žiausius scenon. Rimutė apsi
raminus, stovi tilėje. Gerai.
Suplaukė vyresni vaikai sce
non akompanuoti mažyliams
dainą
..Aguonėlė".
Sueina
„Spinduliukai" scenon, ir pub
lika tirpsta. Mūsų mažiukai
turi tik 3 ir 4 metus. Matas
spokso. Rima žiūri į dainuo
jančius vaikus — bet visi at
lieka sa'-o šokį. Tėveliai juo
kiasi iš džiaugsmo, kiti daro
vaizdajuostes, o d a r kiti mo
juoja savo mažyliams. Kokia
graži mūsų pažiba! Vyresni
vaikai pasipuošę subėgo sce
non iš visų kampų. Jie šoko
vaikams pritaikytą „Kalvelį"
ir ..Suk. suk ratelį". Kaip ir
galite įsivaizduoti, publika
smarkiai plojo.
Toliau pasirodys mūsų stu
dentai ..Džigūnu". Bus įdomu
išgirsti publikos reakciją. Šis
šokis labai
kontroversinis.
Muzika minorinė — tai daug
kam iš karto atrodo, kad
rusiška. Pasiėmus knygas il
gai ieškojau įrodymų, kad tai
yra lietuviškas šokis, nors
muzika gal netipinga. Sura
dau J. Lingio knygoje tokius

Šios milžiniškos mašinos volais kasdien sukasi redaktorių paruošti, rinkėjų rinkti, maketuoti, fotografuoti
dienraščio „Draugo" puslapiai, kol pagaliau mašina darbuotojams ir skaitytojams pateikia gražiai
išspausdintą, sulankstytą, paruoštą išsiųsti vieninteli užsienio lietuvių dienraštį „Draugą". J o leidybai reikia
ne tik daug rankų ir galvų, bet taip pat lėšų, todėl rengiami koncertai, pokyliai, laimėjimai bei kitoki renginiai,
kad papildytų kasą. Š.m. gegužės 3 d. ..Draugas" rengia pavasarinį koncertą Jaunimo centre. Programą atliks
svečiai iš Clevelando, Dievo Motinos parapijos choras ,,Exultate".
Nuotr. M a r t i n G e s t a u t o

aprašymus: „Visa turimoji me
džiaga, rodo, kad, „Džigūnas"
— užnemuniečių šokis. J o at
siradimo ir gyvavimo vietos —
dabartiniai Prienų, Vilka
viškio, Kapsuko, Šakių ir
Kauno rajonai". Ir apie J. Ba
sanavičių ,,... Būdamas 30 su
viršum metų, jis jau galėjo
spręsti ir apie šokių lietu
viškumą. Be to, iš J. Basana
vičiaus žodžių galima many
ti, kad 'Džigūnas' buvo šo
kamas Užnemunėje... Grei
čiausiai pavadinimas atėjo iš
Lenkijos... šokio žingsniai ir
figūros, matyt, nuo senovės
buvo grynai lietuviški, nes dėl
šokio lietuviškumo, kaip ma
tėme, neabejojo nė visiems ge
rai žinomi lietuvių kultūros
bei literatūros veikėjai... Jie
savo korespondencijose, kriti
kos straipsniuose ir litera
tūros
kūriniuose
Džigūnąj laikė tautišku šokiu.

Žigūnas
—
pasiuntinys,
nešantis kam nors žinią...
„Džigūno" p a v a d i n i m a s yra
nuo seno labai prigijęs, todėl
jo nereikėtų keisti".
Na užtenka apie t a i —
jaučiu kažkokį j a u s m ą pasitei
sinti, o gal ir pamokyti, n e s
žinau, kad keletas šokių gru
pių praeityje buvo neteisingai
„sudirbtos" dėl šio vieno šokio.
Mūsų studentai jį gerai pa
šoko, tik vargšas Vytas už
kliuvo už savo plačių kelnių
— „Audra, jei aš būčiau šokęs,
kaip
šokdavau.
neištiesęs
pirštų, nebūčiau užkliuvęs..."
Toliau jaunių
„Malūnas",
studenčių „Siaudelė", ir j a u 
nių „Kepurinė". D a r v i e n a s J .
Lingio šokis! Atrodo, k a d visi
Lingio šokiai labai s u n k ū s .
Šoko studentų šešios poros —
ir lėkė, nesiekdami žemės.
Mergaitėms nusibosta vaikinų
meilės žodeliai ' T u s k a i s t e s n ė
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už aušrelę, ir šviesesnė už
saulelę,
apkabinsiu
pabu
čiuosiu...), ir liepia (Tu, pa
dūkėli berneli, prieš mane
neklaupk a n t kelių, nekalbėk
meilių žodelių). Galų gale,
visi susitaiko ir sau linksmai
šoka.
Programą užbaigta jaunių
„Šitam dideliam būry", spinduliečių
sukurtu
„Spindu
liuku" ir „Tryptu". Tryptas —
vieta k u r m i n a m i linai. Cho
reografija E. Morkūnienės.
Koks jis smagus! Salė aidi
būdingu trypimu, ir matyti
šokėjų d ž i a u g s m a s — o gal tik
dėl to, kad programos pabai
ga?
Jaučiu didelį pasitenkinimą
ir pasididžiavimą mūsų šokė
jais — jie atliko labai sunkią
programą, įdėdami daugelį re
peticijos valandų ir sielos.
Reikės ruošti koncertą!
Audra Lintakienė

LAIŠKŲ RAŠYMAS AMERIKOS VALDŽIOS

PAREIGŪNAMS PRAŠANT JŲ P A R A M O S B A L T U O S ŠALIŲ
ĮSTOJIMUI l N A T O .

a. Prašome parašyti keturis laiškus: prezidentui, kongresmenui ir abiem senatoriams
b. Laiškas būtinai turi būti parašytas ranka/mašinėle- orginalas ir pasirašytas.
c. Aiškiai pažymėkite vardą, pavardę ir adresą laiške, kad galėtų Jums atsakyti.
d. Sekite pateiktų pavyzdinių laiškų tekstus. įrašydami savo valstijos ar rajono
kongremenų ir senatorių pavardes.

PAVYZDINIAI TEKSTAI:
Data

Data
Jusu vardas, pavardė
Jusų adresas

The Hooorable William J.
The White Hoase
Washington. D.C. 20300

JŪSŲ vardas, pavardė
JŪSŲ adresas

Tbe Hooorable JŪSŲ atstovo vardas, pavardė

Cliūton

U.S. Hoose of Representatives
Washington. D.C 2051.S

Ofir Mr. Presidcot:

Dear Represcntative JuSŲ atstovo

I strongly arge yoa to sapport tbe adratsskn of l.ithuama.
! .alvia and Kstonia into NATO.

I strongly arge yoa to sapport Hoase Coo. Resolatioa 10.
uitroduced by Congresaman Solomon. regarding tbe Rahic
State* and NATO

JUSŲ parašas

JUSŲ parašas

Data

:

Data
Jusu vardas, pavardė
Jusų adresas

Jūsų vardas, pavardė
JUSŲ adresas

The Honorabie/t/.vy vieno senatoriaus vardas.pavarde

n»e Hooorable JUSŲ kito senatoriaus vardas, pavardė

\ Imtrd States Senate
W«hinttnn. D.C" 20510

United States Senate
Washington. D.C. 20$ 10

ivar Scn»tor JUSŲ vieno senatoriaus pavarde :

Dear Senator Jusu kito senatoriaus pavardė •.

I «(Jonjly urge yoa to sapport the membership of thc Raltic
Suirs m NATO Yoar sapport of H. Con. Res. 10 is

I strongly arge yoa to sapport tbe nM-mbership of tbe Baltic
States in NATO. Yoor sapport of H. Con. Res. 10 ta
important

important

Jusų parašas

AMERIKOS

.spindulio" Šokėjai Vyta* Pabedinskas ir Monika Grdait*.

pavardė

Jusų parašas

LIETUVIŲ
TARYBA
SMK) Sotim CI.ARKMONT AVI-.NUK, CincACJO, II, 60636-1039 USA

