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Žinios iš Lietuvos — Elta

Švedija skatins
Karaliaučiaus
demilitarizavimą
Vilnius, gegužės 18 d. (Elta)
— Trečiadienį su vienos dienos
vizitu į Lietuvą atvyko Švedijos
užsienio reikalų ministrė Margarethe af Ugglas.
Po susitikimo su Lietuvos pre
zidentu Algirdu Brazausku ji
pasakė žurnalistams, kad pokal
byje buvo apsvarstytos viso
Baltijos regiono plėtros per
spektyva. Pasak m. af Ugglas,
Švedija laikosi tvirtos nuosta
tos, kad Rusijos kariuomenė
turi palikti Baltijos valstybes
iki šių metų rugpjūčio 31 dienos.
Ministrė taip pat pabrėžė, kad
Švedija, kaip ir Lietuva, yra la
bai suinteresuota Karaliaučiaus
srities demilitarizavimu. Švedi
ja yra pasirengusi padėti šiai
Rusijos sričiai plėtoti ekonomi
ką, pritraukti užsienio investici
jas. Šiuos klausimus Margarethe af Ugglas aptars ketvir
tadienį, viešėdama Karaliau
čiuje.
Atsakydama į klausimą, koks
Švedijos požiūris į Rusijos karinį
tranzitą per Lietuvą, ministrė
sakė, jog dviejų suverenių vals
tybių problema turi būti išspręs
ta laikantis tarptautinių reika
lavimų.
Trečiadienį po pietų Švedijos
užsienio reikalų ministrė ir ją
lydintys asmenys lankėsi Ig
nalinos atominėje elektrinėje. Ji
sakė norinti pamatyti, kaip įgy
vendinama elektrinės saugumo
didinimo programa, kurią finan
suoja Švedija.
Švedijos užsienio reikalų mi
nistrė taip pat susitiko su Lietu
vos užsienio reikalų ministru
Povilu Gyliu, opozicijos vadu
Vytautu Landsbergiu.
Rudenį Brazauskas vyks
į Vatikaną

Apaštalinis Nuncijus Arki
vyskupas Justo Mullor Garcia
nunciatūroje trečiadienį suren
gė pietus Lietuvos prezidentui
Algirdui Brazauskui jo rudenį
numatomo vizito į Vatikaną
proga.
Anksčiau buvo planuojama,
kad prezidentas Brazauskas su
popiežiumi Jonu Pauliumi II
Vatikane susitiks šio mėnesio
pabaigoje. Tačiau gegužės
pradžioje popiežiui susilaužius
koją, jo susitikimų tvarkaraštis
buvo pakeistas. Eltos žiniomis, į
rudenį nukeltas ir gegužės
mėnesį į Vatikaną planuotas
Estijos prezidento vizitas.
Pietuose dalyvavo Respubli
kos Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas, Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys
Juozas Bačkis, vyskupas Sigitas
Tamkevičius, kiti oficialūs as
menys.
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Vystymo Bankas
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tymo Banko kapitalo Lietuvos
dalį — 3.2 milijonus ekiu
(Europos Sąjungos piniginis
vienetas) vertės turtiniais ir
piniginiais įnašais. Kaip turtinį
įnašą Lietuva perduos 1,339.77
kvadratinių metrų bendro ploto
pastatą. Piniginio įnašo pavi
dalu iš Lietuvos Vyriausybės
rezervo fondo Finansų ministe
rijai skiriama 1,045,000 litų
daliai banko pagrindinio kapi
talo apmokėti. Likusią kapitalo
dalį (jos dydis bus nurodytas
atsižvelgiant į perduodamo pa
stato galutinę vertę) numatoma
apmokėti tuo Įlietu, kai savo
įmokas ims vykdyti Europos Re
konstrukcijos ir Plėtros Bankas.
Pagrindinė šio naujai stei
giamo banko funkcija bus Lie
tuvos ekonomikos plėtotės ska
tinimas, finansuojant įvairias
investicines programas. Kredi
tai bus teikiami tik visiškai
patikimoms ir pelningoms pri
vataus kapitalo įmonėms, išim
ties atvejais — ir valstybinių
įmonių įgyvendinamiems pro
jektams.

Lietuvoje daugėja lietuvių
Šių metų pradžioje lietuvių
tautybės žmonės bendrame ša
lies gyventojų skaičiuje sudarė
81.1%. 1989 metais jų buvo
79.6%. Sociologė Vlada Stankū
nienė, analizuodama demografi
nius procesus, konstatuoja, kad
tai atsitiko dėl padidėjusios rusų
emigracijos. Per paskutinius
penkis metus iš Lietuvos išvyko
apie 34,000 nelietuvių. Per tą
laiką Lietuvą paliko 7,400
ukrainiečių, 7,000 baltarusių ir
5,300 žydų. Tuo tarpu gyventi
į Lietuvą atvyko 5,000 daugiau
lietuvių negu paliko šalį.
Tačiau Stankūnienė kartu
primena, jog dėl natūralaus
prieauglio pernai gyventojų
skaičius padidėjo tik 600. Ži
noma sociologė liūdnai konsta
tuoja, kad 1993 metai į Lietuvos
istoriją įeis kaip demografinio
nuosmukio metai.
Baltarusijos lietuviai
įregistravo bendriją

Baltarusijos teisingumo mi
nisterijoje įregistruota Balta
rusijos lietuvių bendrija. Jos
pirmininkė — Minsko valstybi
nio jaunimo teatro direktorė
Virginija Tarnauskaitė — pra
neša, kad pati bendrija įkurta
šiemet kovo mėnesį. Bendrijai
priklauso apie tūkstantis narių,
gyvenančių įvairiose Baltaru
sijos vietovėse.
Svarbiausi draugijos tikslai,
anot Virginijos Tarnauskaitės,
yra steigti lietuvių vaikams lie
tuviškas mokyklas, šeštadieni
nes klases, puoselėti lietuvybę.

Lenkijos teisininkai lankosi
Lietuvoje
Lietuvos vyriausybė patvir
tino Lietuvos Vystymo Banko
Šiandien Lietuvos Konstituci
steigimo tvarką. Numatyta, kad
banko įstatinis kapitalas bus 5 nio Teismo kvietimu į Lietuvą
milijonai ekiu. Banko steigėjai atvyko Lenkijos Konstitucinio
— Lietuvos Respublikos vyriau tribunolo delegacija, vadovau
sybė, kuriai atstovauja Finansų jama jos prezidento profesoriaus
ministerija, ir Europos Rekons Adžej Zol. Delegacijos sudėtyje
trukcijos ir Plėtros Bankas — yra Konstitucinio Tribunolo
turi apmokėti atitinkamai 64% vicepirmininkas profesorius
ir 36% šio naujo banko pradinio Janusz Trčinski ir generalinis
direktorius Marian Szanca.
kapitalo.
Delegacija susitiko su Lietu
Lietuvos Vyriausybė jau pasi
ruošusi apmokėti Lietuvos Vys vos Konstitucinio Teismo pir-

P aminė t a spaudos atgavimo
šventė

Kaunas, gegužės 9 d. — Visa
Lietuva gegužės 7 d. minėjo ju
biliejinę Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną, rašo
„Kauno diena”. Kaune, Vytau
to Didžiojo karo muziejaus so
delyje atidengta ir pašventinta
Petro Rimšos prieškario Nepri
klausomos Lietuvos metais su
kurta skulptūra „Lietuvos mo
kykla”.
Šventei prasidėjus prie Vy
tauto Didžiojo paminklo, padė

jus gėlių Romo Kalantos susi
deginimo vietoje, dalyviai, gro
jant „Ąžuolyno” orkestrui,
Laisvės alėja atžygiavo į karo
muziejaus sodelį. Ten, šalia
„Knygnešio” ir „Sėjėjo”
skulptūrų buvo iškilmingai ati
dengta ir vyskupo Sigito Tam
kevičiaus pašventinta Petro
Rimšos skulptūra.
„Jei ne motina, jei ne jos
ratelio daina, per kurią ji į mūsų
atmintį įverpė pačias didžiau

Lietuvai ir Latvijai
būtina remti Estiją
Vilnius, gegužės 10 d. —
Seimo opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis Rusijos—gynybos
ministro Pavel Gračev gegužės
5 d. padarytą grasinimą neiš
vesti likusių Rusijos karių iš
Estijos pavadino „grėsmingu
militaristiniu žingsniu”, rašo
„Lietuvos rytas”.
Pasak Vytauto Landsbergio,
Lietuva praeityje taip pat buvo
susidūrusi su panašaus pobū
džio grasinimais, tačiau suge
bėjo prieš juos atsilaikyti. Todėl,
jo nuomone, labai svarbu, ar
Lietuva suteiks politinę paramą
savo kaimynams.
Opozicijos vadas teigė, jog
Rusijos gynybos ministro pareiš
kimas yra susijęs su „Rusijos
pasiekimais Latvijoje”, kada
buvo pasirašytos Latvijai ne
naudingos sutartys, prieštarau
jančios Helsinkio konferencijos
bei Jungtinių Tautų dokumen
tams. Tokia Pavel Gračev pozi
cija, pasak Landsbergio, gali
būti susijusi ir su trijų Baltijos
valstybių prezidentų susitikimu
Jūrmaloje, kurio metu aiški jų
pozicija Rusijos politikos at
žvilgiu nebuvo išsakyta. „Rusija
mato, kad jai nuolaidžiaujama,
ir spaudžia toliau”, konstatavo
opozicijos vadas.

Matyt, Latvijos suverenumas
pažeistas
Landsbergis atkreipė dėmesį,
kad Latvijos prezidentas Guntis
Ulmanis Latvijos ir Rusijos su
tartis apibūdino kaip „liūdną is
torinę būtinybę”, o Latvijos
Seimo pirmininkas Anatolijs
Gorbunovs, įvertinęs jas kaip
latvių pažeminimą, išreiškė
susirūpinimą, ar Vakarai rems
Latvijos tikro suvereniteto sie-

mininku Jonu Žiliu ir Konstitu
cinio Teismo teisėjais.
Rytoj delegacija lankysis Teis
ingumo ministerijoje, Aukščiau
siajame Teisme, universitete. Ją
priims Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas.
Tai pirmoji tokio aukšto lygio
Lenkijos delegacija, atvykusi į
Lietuvą po prezidento Lech
Walęsos vizito balandžio pabai
goje.

kį. „Matyt, dabartinė Latvijos
padėtis negali būti kvalifikuo

jama kaip suverenitetas”, pa
stebėjo Vytatitas Lai 'ishergis.

Tik ateitis parodys, kaip Lat
vijos ir Rusijos susitarimai at
silieps Baltijos valstybių vieny
bei”, jis sakė.
Seimo opozicijos vadas kreipė
si į žurnalistus, siūlydamas
pasidomėti, ar tikrai, kaip
pranešė Rusijos televizija, susi
tikimo Jūrmaloje metu Lietuvos
ir Latvijos prezidentai ragino
savo Estijos kolegą paspartinti
derybas su Rusija. Jei tokie
pranešimai teisingi, tai, pasak
Landsbergio, daroma didelė
politinė klaida ir bloga paslauga
Estijai, sugestijuojant, jog ne
Rusija, o Estija kalta dėl perne
lyg užsitęsusių derybų, susijusių
su svetimos kariuomenės išve
dimu.
„Keista, kad reikalavimas be
sąlygiškai išvesti svetimą ka
riuomenę yra traktuojamas
kaip sąlygų kėlimas”, pažymėjo
Vytautas Landsbergis.
Jis taip pat pastebėjo, jog Ru
sijos politikos suaktyvėjimas
„keistai sutampa su Antrojo

Daug įstatymo pažeidimų,
privatizuojant valstybinį
turtą

sias tautos vertybes, kažin ar
būtume išlikę”, kalbėjo Knyg
nešio draugijos pirmininkė dr.
Irena Kubilienė.
Knygnešio draugijos Kauno
skyriaus vardu kalbėjęs doc.
Vilnius, gegužės 12 d. (AGEP)
Kazimieras Blaževičius savo
— Valstybės kontrolierius V.
kalbon įpynė ne tik Motinos, į
Kundrotas gegužės 6 d. pristatė
šviesą išnešusios žodį, įvaizdį, Valstybės kontrolės departa
bet ir priminė Motinos trem
mento metinę ataskaitą, apie
tinės, partizano Motinos auką.
kurią rašo savaitraštis „Am
Po šių ceremonijų šventės daly
žius”.
viai buvo pakviesti į koncertą,
Per praėjusius metus Valsty
vykusį Vytauto Didžiojo univer
bės kontrolė dėl įvairių įsta
sitete.
tymų pažeidimų iš šalies įstai
Spaudos atgavimo 90-mečio gų, įmonių, organizacijų ir
renginiai dar tęsėsi sekmadienį, pareigūnų į biudžetą išieškojo
gegužės 8 dieną. Knygnešių bei sugrąžino valstybinėms įmo
ainiai, pagerbę vyskupo Motie nėms 11 milijonų litų. Iš jų vals
jaus Valančiaus, poeto Mairo tybės biudžetui grąžinta netei
nio, kanauninko Juozo Tumo- sėtai panaudotų lėšų už 7.2 mili
Vaižganto atminimą, rinkosi į jonus litų. Dar 2.8 milijonai li
šv. Mišias Kauno arkikatedroje tų tiesiogiai grąžinti valstybi
bazilikoje.
nėms įmonėms joms padarytai
žalai padengti. Šių įmonių ka
Vėliau prie namo K. Donelai
čio gatvėje nr. 5 buvo atidengta pitalas, kuris buvo neteisėtai
atminimo lenta Petrui Ruseckui sumažintas, padidintas 510,000
(1883-1945), Savanoriui ir Lietu litais. Apie 475,000 litų grąžinta
vos kariuomenės kūrėjui, žy į biudžetą ne pagal paskirtį pa
miam visuomenės veikėjui, žur naudotų biudžetinių lėšų. Kaip
nalistui, „Knygnešio” tritomy- rašoma ataskaitoje, daugiausia
je veikale aprašiusiam knygne nusižengimų padaryta privati
zuojant valstybinį turtą bei
šystės istoriją.
Energetikos ministerijoje ir jos
reguliavimo sferoje esančiose
pasaulinio karo pabaigos meti valstybinėse įmonėse.
nėmis”. Landsbergio teigimu,
pasauliui naudinga suvokti, kad Privatizuojama, nesilaikant
tas karas dar ne visur pasibai
įstatymų
gė — Estijoje prieš jos valią dar
tebelaikoma prieš 50 metų įžen
Įvairiai piktnaudžiaujama pri
gusi svetima kariuomenė, kai vatizavimo metu: į privatizuo
kuriose Europos valstybėse te jamų įmonių įstatinį kapitalą
bėra užgrobtos Baltijos valsty neįjungiami įvairūs pastatai,
bių ambasados.
neinventorizuojamos pagrindi
nės priemonės. Tokio pobūdžio
Karaliaučiaus militarizavimą pažeidimų rasta Kauno valsty
reikia kelti tarptautinėje
binėse įmonėse „Banga”,
arenoje
„Koordinatė”, „Jiesia”, kitose
organizacijose. Valstybinės
Paprašytas pakomentuoti įmonės „Utenos trikotažas”,
situaciją Kaliningrado srityje, „Utenos pienas”, Kauno „Dro
Vytautas Landsbergis teigė, jog bė”, pateikė nemotyvuotus pra
yra ženklų, kad gali būti pakeis šymus išbraukti jas iš objektų,
tas ten esančios kariuomenės privatizuojamų už valiutą sąra
statusas, įkuriant jungtinę Bal šų. Po to, padidinusios įstatinį
tijos karinio laivyno ir sau kapitalą iš savo pelno, tapo už
sumos pajėgų karinę grupuotę. darosiomis akcinėmis bendrovė
Pasak jo, paprastai tai yra mis. Nesilaikant įstatymų yra
daroma didesniam koviniam sudaromos grupės privatiza
operatyvumui pasiekti, ir todėl vime dalyvaujančių žmonių ir
Lietuvai toks žingsnis neturėtų yra tvirtinami įgaliojimai atsto
kelti didelio džiaugsmo. Lands vauti grupei.
bergis apgailestavo, kad Lietu
Valstybės Kontrolės depar
vos vadovai „lyg paprašyti” tamentas nurodo, kad valstybi
skuba kiekviena proga patvir nio turto privatizavimą neigiatinti Kaliningrado srities pri
klausomybę Rusijai ir teigė, jog
mūsų valstybės saugumo intere jos vadovas Vasilij Svirin. „To
sai reikalauja „vienaip ar kitaip
kių planų nebuvo, nėra ir ne
kelti šį klausimą tarptautinėje
bus”, teigė jis. Svirin atsisakė
arenoje”.
komentuoti agentūros „Interfax” paskelbtus Rusįjos gynybos
ministro Pavel Gračev žodžius
spaudos konferencijoje Maskvo
je gegužės 6 dieną. Gračev
pareiškė, kad jei Estija dels
patekusias Estijos ir Rusijos
spręsti karo pensininkų prob
derybas, premjeras Mart Laar
lemą, tai „2,500 Rusijos ka
teigė, kad Rusija neturi jokio
riškių Estijoje liks tol, kol
noro susitarti ir pasirašyti jau
reikės, o esant reikalui, šis kon
paruoštą sutartį dėl kariuo tingentas gali būti padidintas,
menės išvedimo. Pasak Laar,
kad apgintų karinius objektus”.
per pastaruosius mėnesius Rusi
Estijos prezidentas Lennart
jos kariai beveik nebuvo išve Meri nutraukė vizitą Portugali
dami iš Estijos. Jų Estijoje joje dėl Rusijos gynybos mi
tebėra, kaip ir metų pradžioje, nistro pareiškimo, jog Rusija
apie 2,500.
gali padidinti savo karių skai
Kaip jau skelbta, gegužės 5-6 čių Estijoje, jei pastaroji
dienomis vykusioje eilinėje nesutiks su kariuomenės iš
derybų sesijoje Rusija laikėsi vedimo sąlygomis. Nutraukda
nuomonės, kad Estija turi pa mas vizitą, Estijos prezidentas
sekti Latvijos pavyzdžiu ir pa pareiškė, jog valstybės vadovas
sirašyti susitarimą dėl sociali privalo būti šalyje, kai jai gresia
nių garantijų karo pensinin pavojus.
kams. Tačiau Estijos vidaus
Rusijoje stiprėja jėgos politi
įstatymai prieštarauja tokiam kos ir „artimojo užsienio”
Rusijos siūlomam susitarimui. koncepcijos tendencijos, pasakė
Rusija neįves į Estiją naujų Estijos užsienio reikalų minis
karinių dalinių, spaudos kon terijos vicekancleris Raul Malk,
ferencijoje Taline pareiškė Ru komentuodamas Rusijos gyny
sijos derybų su Estija delegaci- bos ministro pareiškimą.

Estija nepasiduoda Rusijos
spaudimui
Talinas, gegužės 9 d. (BNS) —
Estija ketina pasekti Lietuvos
pavyzdžiu derybose su Rusija
dėl kariuomenės išvedimo ir
nežada nuolaidžiauti, kaip Lat
vija, pasakė Estijos ministras
pirmininkas Mart Laar pasikal
bėjime su BNS reporteriu.
Lietuva ir Rusija 1992 m. ru
denį pasirašė protokolus dėl ka
riuomenės išvedimo, tačiau ne
pasirašė pagrindinės karinių
pajėgų išvedimo sutarties.
Tačiau Rusijos kariuomenė išėjo
iš Lietuvos, kaip ir buvo nu
matyta, iki 1993 m. rugpjūčio 31
dienos. Latvija, balandžio 30
dieną pasirašydama susitarimą
su Rusija dėl kariuomenės išve
dimo, suteikė ir socialines
garantijas Rusijos karo pensi
ninkams ir leido Rusijai nau
dotis Skrandos radaro stotimi
dai- penkeris su puse metų.
Komentuodamas į aklavietę
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mai veikia keli teisiniai ir
organizaciniai faktoriai. Visų
pirma, valstybinės įmonės, ne
privatizuotos pagal pirminį pri
vatizavimo įstatymą, padidina
savo akcinį kapitalą iš pelno,
pasiremiant įmonių įstatymu.
Tačiau tuo būdu yra pažeidžia
ma pirminio privatizavimo nuo
stata, numatanti, kad pagal
Valstybinių įmonių įstatymą
įmonės gali būti privatizuotos
tik tuo atveju, kai jos jau buvo
privatizuotos pagal privatiza
vimo įstatymą. Sukaupusios
daugiau kaip 50% įstatinio
kapitalo, tokios valstybinės
įmonės pakeičia savo statusą į
uždarąsias akcines bendroves ir
po to išsiperka likusį valstybinį
turtą, išvengdamos privatizavi
mo pagal pirminio privatizavi
mo įstatymą. Nurodoma, kad to
kiu būdu buvo privatizuotas
viešbutis „Žaliasis tiltas”, Vil
niaus „Merkurijus”, Kauno
valstybinė aprūpinimo ir ko
mercijos įmonė.
Valstybinės Kontrolės depar
tamento ataskaitoje išreiškiama
nuomonė, kad tokiu būdu padi
dintas valstybinių įmonių
akcinis kapitalas neturėtų
viršyti likusios valstybinio
kapitalo dalies.

Pažeidimai Energijos
ministerijoje

Patikrinus Energetikos minis
terijos ūkinę ir finansinę veiklą,
nustatyta, kad šios ministerijos
sistemos įmonės gavo nepages
tas pajamas, dirbtinai padidinus
kuro ir kitų išlaidų kainas. Vien
tik 1992 m. pabaigoje (kaip tik
vykstant Seimo rinkimams) šios
įmonės nepagrįstai gavo 3.7 mi
lijonų litų pajamų už nepagrįs
tai padidintus elektros energi
jos tarifus ir 1.9 milijonus litų
už realizuotą šiluminę energiją.
Valstybinei įmonei „Šilumi
niai tinklai” neteisėtai buvo
skirta 1 milijono litų subsidija
padengti nuostoliams, susida
riusiems dėl lengvatinių kainų
vartotojams ir pardavimo kainų
skirtumo. Be to, buvęs energe
tikos ministras Leonas Ašman
tas, pažeisdamas vyriausybės
nutarimus, išreikalavo iš
Mažeikių naftos perdirbimo
įmonės „Nafta” ir Klaipėdos
valstybinės naftos eksporto
įmonės 4.6 milijonus dolerių.
Dalis šių lėšų vėliau atsidūrė
įvairių asmenų ar privačių fir
mų sąskaitose.
Valstybinė įmonė „Lietuvos
dujos” 1992 m. pabaigoje ir 1993
m. pradžioje iš aštuonių priva
čių firmų pirko valiutą, mokė
dama talonais apie 30% dau
giau, negu tuo metu buvo rinkos
kursas. Vėliau tokiu būdu su
sidaręs 25.3 milijonų litų
nuostolis buvo pripažintas
valstybės skola. Be to, atsiskaitydama su Rusijos įmone
Lentransgaz Lietuvos Dujos ap
mokėjo 510,000 dolerių dau
giau, negu priklausė, kadangi
buvo taikomas neteisingai pa
skaičiuotas vidutinis mėnesinis
JAV dolerio kursas.
KALENDORIUS

Gegužės 19 d.: Celestinas,
Prudencija, Alkuinas, Gilvinas,
Taura. Antanas Vanagaitis gi
mė 1890 metais.
Gegužės 20 d.: Šv. Bernar
dinas Sienietis; Alfreda, Augmantė, Vyginte.
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DETROIT, MI
DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS METINĖ
GEGUŽINĖ

Dievo Apvaizdos parapijos me
tinė gegužinė vyks sekmadienį,
gegužės 22 dieną, Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre ir kieme.
Visuomenė kviečiama ir laukia
ma. Visus kviečia parapijos
klebonas kun. Viktoras Kriščiūnevičius ir Tarybos pirmi
ninkas Andrius Butkūnas.

SVEIKINAM
MANVYDĄ ŠEPETĮ

šį mėnesį, Manvydas Šepetys
sėkmingai bakalauro laipsniu
baigė Wayne State universiteto
Mechanikos inžinerijos fakul
tetą. Manvydas Šepetys yra
„Amerikos balso” radijo klubo
valandėlės pranešėjas, aktyvus
skautas ir tautinių šokių
šokėjas.
ŠV. ANTANO PARAPIJOS
SUKAKTIS

Šv. Antano bažnyčios 70 metų
sukaktis bus minima birželio 12
dieną. Iškilmingose Mišiose gie
dos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. Po
Mišių vyks vaišės. Parapijiečiai,
o ypač buvusieji, kviečiami at
vykti švęsti bažnyčios 70 metų
sukaktį.
KVIETIMAS Į
IŠKILMINGA VAKARIENĘ

George Perles Golfo turnyras,
kuris įvyks birželio 14 dieną,
jau užpildytas golfininkų. Į tą
vakarą ruošiamą vakarienę
kviečiama ir visuomenė. Daly
vavimo auką — 75 dol. asme
niui. Pakvietimus ir rezerva
cijas priima Lietuvos Vyčių Gar
bės narys Robert Boris.
ADV. P. ŽUMBAKIO
KNYGOS SUTIKTUVĖS
Adv. Povilo Žumbakio knygos
„Balionai, bananai ir biurokra
tai” sutiktuvės Detroite
ruošiamos sekmadienį, birželio
5 d., 12 vai. dieną, Šv. Antano
parapijos patalpose. Į šį
visuomenės supažindinimą su
knyga atvyksta ir jos autorius
adv. P. Žumbakis. Knygos su
tiktuves Detroite rengia
„Lietuviškų melodijų” radijo
valandėlė. Knyga gaunama
užsakant ją pas „Lietuviškų
melodijų” radijo valandėlės
vedėją Algį Zaparacką, arba Šv.
Antano parapijos spaudos kios
ke. Povilo Žumbakio komenta
rai transliuojami antradieniais,
4 v. p.p. iš radijo stoties WPON,
AM banga 1460.
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
y
Antanas ir Stasė Zaparackai,
žiemą praleidę Floridoje, grįžo

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the
Tuesdays following Monday observanče of Legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: $90.00. Foreign countries $100.00
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Detroitan ir vėl įsijungė į
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ATSISVEIKINIMO
VAKARIENĖ SU
DR. WILLIAM WARING

American Lithuanian Disabi
lity and Rehabilitation Exchange programos įkūrėjas ir direk
torius dr. W. Waring išvyksta iš
Michigan.
Š.m. birželio 10 d., penkta
dienį, 6:30 v.v. Dievo Apvaizdos
parapijos svetainėje, pagerbiant
jo didelę pagalbą Lietuvos
žmonėms su negalia, ruošiama
išleistuvių vakarienė.
Kviečiami visi, kurie vertina
dr. W. Waring darbą ir meilę
Lietuvai, dalyvauti atsi
sveikinimo vakarienėje.
Registruotis iki gegužės 31d.,
įmokant 20 dol. mokestį už vai
šes ir bendrą dovaną, pas Stasę
Bliūdžiuvienę, tel. 313-355-2539
arba pas Ireną Alantienę, tel.
313-534-6485.
Išleistuvių rengėjai

DĖMESIO VERTA
RUDINSKO GRAFIKA
Šiomis dienomis — iki gegužės
24-tos dienos, Royal Oak mies
te, „Bunting Gallery” vyksta
„Eastern European Printmakers” paroda, kurių tarpe
iškabinti ’62 metais Lietuvoje
gimusio Egidijaus Rudinsko
grafika.
Rudinskas ’86 metais baigė
Vilniaus meno institutą ir nuo
to laiko dalyvavo parodose
Lietuvoje, Vokietijoje, Danijoje,
Švedijoje, Italijoje, Australijoje,
Japonijoje ir dabar — Ameri
koje.
Jo iliustruotos dvi poezijos
knygos — Albino Bernoto
„Paglostyk žolę” (’86) ir Alfon
so Maldonio „Artėjimas” (’91).
Ši paroda verta Detroito apy
linkės lietuvių dėmesio.
„Bunting Gallery” 514 South
Washington, Royal Oak, Michi
gan (viena gatvė į vakarus nuo
Main Street, tarp 5th ir 6th
Streets). Telefonas: 810545-4820. Galerijos valandos:
antr., treč. 11-6, ketv. penkt.
11 - 9 ir šešt. 11 - 7.
V. M.

HARTFORD, CT
„Berželio” vakaronė

Penktadienio vakarą, balan
džio 15-to, „Berželio” šokėjai
rinkosi generaliniai repeticijai
ir salės paruošimui metiniam
koncertui. Šokėjai yra išsisklai
dę po visą Connecticut; viena
pora atvažiuoja iš Massachuset
ts, o vienas šokėjas atkeliauja
net iš New Jersey. Atvyko „Bi
jūno” liaudies dainos vienetas,
pakviestas kartu atlikti progra
mą. „Berželio” jaunimas jau

Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos susirinkime. Iš k. — parapijos
tarybos pirm. Andrius Butkūnas ir Danutė Doveinienė — sekretorė.
Nuotr. J. Urbono

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams
JAV.............................................. $90.00
Kanadoje ir kitur...........(U.S.) $100.00

Vi metų
$50.00
$55.00

3 mėn.
$30.00
$35.00

$35.00
$35.00

$25.00
$30.00

Tik šeštadienio laida:

JAV ............................................ $50.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $55.00

Hartfordo „Berželio” grupės tautinių šokių šokėjos atlieka „Per girią girelę”.

pripratęs prie vakaro rengimo 1
tvarkos, tuoj įtraukė „Bijūną”
prie darbo. Statydami stalus,
kėdes ir puošdami salę, „Bijū
no” ir „Berželio” jaunimas
susipažino.
New England College, New
Hampshire, šiuo metu studijuo
ja 13 studentų iš Lietuvos. Dalis
Jų priklauso liaudies vienetams
Lietuvoje ir nutarė sudaryti
liaudies muzikos vienetą „Bijū
ną”, tokiu būdu supažindinti
kolegijos studentiją su lietuvių
kultūra. Jų vadovo, Algirdo
Dapkaus užmegzti ryšiai su lie
tuvių telkiniais, suteikė „Bijū
nui” progos koncertuoti keliose
vietovėse.
Paruošus salę, prasidėjo repe
ticija. Suktinis tradiciniai
įpintas į „Berželio” programą.
Dabar jis „Berželio” vadovės
Dalios Dzikienės pritaikytas šo
kėjų pristatymui. Pirma buvo
trijų pynė: Suktinio, „Pradės
Aušrelė aušti” ir ketvirtainio.
„Bijūno” aštuonios merginos ir
keturi vyrai išėjo į sceną. Gra
žiai susidainavę, dainavo a ka
pela, o vienai dainai kanklėmis
pritarė Algirdas Dapkus. Pama
tėme, kad šokėjų ir dainininkų
programa labai gražiai derinasi.
Aikštė vėl buvo perleista šokė
jams. Energingai peršokus va
karuškas, merginos išbėgo, pa
siliko vieni vyrai, bičiulių
šokiui. Iš „Bijūno” reakcijos
žinojom, kad Bičiulių šokis su
kels publikai daug juoko. Vy
rams poilsio nebuvo, merginos
tuoj įsijungė šokti linksmąjį
putinėlį. Repeticija vyko grupės
vadovei ir jos pavaduotojui Jo
nui Kodžiui atidžiai sekant pro
gramos atlikimą. Šokėjams, pa
sidalinus dainininkus nakvy
nei, 11 vai. vakaro išsiskirstė į
namus.
Ruošos darbai tęsėsi šeštadie
nį rytą, kai Silvijos Radionovaitės suorganizuota talka susirin
ko ruošti vakarui užkandžius.
Dalia Dzikienė vyko į „Atgimi
mo” lituanistinę mokyklą repe
tuoti šokius ir žaidimus su
vaikais. Vaikų darželio mokyto
ja Erina Balsienė savo mokinu
kus, talkinant kelioms vyresnio
skyriaus mergaitėms, išmokė
„Barė ponas katinėlį’ ir „Ein
žeidytis”. Visi kiti mokiniai,
mokytojų Genutės Zdanienės ir
Lino Balsio, buvo gerai paruošti
šokti žvejų polką, „Gūdo dūdą”
ir „Bitute pilkoji”.
Artėjant 6 vai. vak., šokėjai ir
žiūrovai pradėjo rinktis į Šv.
Trejybės parapijos salę Hart
forde. Nors „Berželis” šioje
salėje daugiau negu dešimtį me
tų repetuoja, pirmą kartą čia
rengė savo koncertą. Naujai išremontuota salė dabar yra
palankesnė tokiems rengi
niams.Žiūrovų susirinko pilnu
tėlė salė.
Vakaro mintis: „lietuviškas
šokis ir daina jungia mus vi
sus.” Šiai temai buvo pritaiky
tos dekoracijos, trys skydai:
Pauliaus Orento suprojektuotas
Hartfordo „Berželis”, Edžio
Nenorto — šokėjų pora ir Jono
Žemaitaičio — Gedimino pilis.
Skambant suktiniui, suskrido
„Berželio” šokėjai į salę. Šoko
tai vikriai, tai žaismingai, tai

Nuotr. Irenos Dzikienės

si. Amerikoje vienos mokyklos
klasėje vaikai buvo paklausti —
„kas yra svarbiausias asmuo gy
venime?”. Jie išvardino daugy
bę žymių asmenų, bet kai jų
paklausė kas jiems yra mama —
visi tylėjo. Iš vaikams neįdiegtos
meilės šeimai būna labai liūd
nų pasekmių, net neteisingų
šmeižtų savo tėvams.
Buvo paminėta didelė žala
padaryta tautai, kai Lietuvoje
stalinistinėje dvasioje rašoma
„Lietuvos Kančių ir Kovų isto
rija”, kur iškraipytos žinios
nuvertina kančias į Sibirą
vežamų motinų su kūdikiais ir
kitų tremtinių.
E. Vasyliūnienė pakvietė prof.
J. Kačinską ir solistą Benediktą
Povilavičių atlikti koncertinę
dalį. Sol. B. Povilavičius, akom
panuojant prof. J. Kačinskui,
padainavo Miko Petrausko:
„Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka” ir ariją iš G. Verdi operos
„Simon Boccanegra”. Dramatiš
kas atlikimas ir arijos žodžiai:
„Tarp angelų spindėdama, mo
tina, užtark mane”- ...jaudinančisi .žavėjo klausytojus.
Po koncerto E. Vasyliūnienė
pakvietė svečią iš Lietuvos poe
tą Romą Keturakį paskaityti
savo kūrybos apie Motiną. Jis
mintimis atskleidė savo motinos
vaizdą, kuri sugebėjo suprasti
didžiąsias tiesas ir auklėti savo
vaikus, lyg stebuklinga lazdele,
saugodama juos nuo visų negan
dų. Tai motina, kuri auklėjo vai
kus savo gy venimu.mokydama
juos siekti gėrio ir laimės, kad
ir sunkiai, bet tvirtai...
Baigiant Motinos dienos mi
nėjimą E. Vasyliūnienė padė
kojo klebonui kun. A. Kontautui už šv. Mišias ir gražų
pamokslą, prof. J. Kačinskui ir
sol. B. Povilavičiui už puikų kon
certą, poetui R. Keturakiui už
įspūdingą Motinos paminėjimą.
LMK pirmininkė padėkojo O.
Merkienei už vaišių paruošimą,
I. Ulpaitei už organizavimą ir
BOSTON, MA
kitoms narėms, padėjusioms dar
MOTINOS DIENOS
bu ir piniginėmis aukomis, padė
MINĖJIMAS
jusioms ruošti vaišių stalą. Visi
buvo pakviesti pasivaišinti. Mi
LMK federacijos Bostono nėjimas praėjo šilta nuotaika.
klubas sekmadienį, gegužės 1
Vai. Vaičjurgienė
d., suruošė tradicinį Motinos
dienos minėjimą. Šv. Mišios už LIETUVOS VYČIAI
gyvas ir mirusias motinas buvo
81-ME SEIME KALBĖS
aukojamos lietuvių Šv. Petro
LIETUVOS
parapijos bažnyčioje, kuri dabar
AMBASADORIUS
yra meniškai atremontuota. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą sakė
Lietuvos Vyčių CV pirm.
klebonas kun. A. Kontautas.
Frances
Petkus praneša, kad
Giedojo sol. Benediktas Povilavičius, vargonais grojant prof. Detroite vykusiame Centro
Jeronimui Kačinskui, ir parapi valdybos posėdyje vienbalsiai
jos choras, vadovaujamas prof. buvo priimtas pasiūlymas kvies
ti Lietuvos ambasadorių
J. Kačinsko.
Po šv. Mišių, salėje po bažny JAV-ėms Alfonsą Eidintą kalbė
čia vyko Motinos dienos minė ti Lietuvos Vyčių 81-me Seime,
jimas. LMK pirmininkė Elena kuris š.m. rugpjūčio mėn. vyks
Vasyliūnienė pasveikino gau Čikagoje. Vincent Boris, CV
siai susirinkusius ir pradėjo narys ir Lietuvos reikalams
kalbą savo vaikystės dienų at komiteto pirmininkas, pareiškė,
siminimais apie motiną, iškel kad tai yra šios organizacijos
dama Dievo Motinos Švč. Mer pirmas kvietimas dabartiniam
gelės Marijos apsireiškimą jos ambasadoriui. Pernykščiame
pačios gyvenime. Toliau ji kal seime dalyvavo buv. Lietuvos
bėjo apie motinystės grožį ir ambasadorius Stasys Lozoraitis,
pasiaukojimą, kai motina pa ir ta proga jam buvo suteikta
švenčia visą savo gyvenimą vai Lietuvos Vyčių organizacijos
kams. Ar visi vaikai įvertina Garbės narystė. Šiuo metu St.
motinos reikšmę? Laikai keičia Lozoraitis yra Lietuvos ambasa-

iškilmingai — išlaikydami šokio
nuotaiką. Mažieji, ne tik šoko,
bet ir judriai suvaidino „Barė
ponas katinėlį”, o „Ein žeidytis”
būtų galėję visą vakarą žaisti.
Paaugliai labai taikė tiksliai
šokti jiems skirtus šokius.
„Bijūnas”, baigdamas antrąją
savo programos dalį, įtraukė
visus žiūrovus į dainą su
judesiais. „Berželio” merginos
grakščiai pašoko lyrišką „Per
girią girelę”. Tempas pasikeitė
su mišriąja audėjėlė, o vakaro
šokėjams įsijungiant į smar
kiąją pasiutpolkę. Šokėjai
sudarė vartus per kuriuos su
šoko „Bijūno” dainininkai.
Publika šiltai įvertino šokėjus ir
dainininkus. Buvo padėkota
mokytojams ir muzikos techni
kui Alfonsui Dzikui. Ypatinga
padėka buvo išreikšta muzikui
Jurgiui Petkaičiui. „Berželio”
repertuaras žymiai padidėjo jam
į magnetines juosteles įrašius
šokių muziką.
Šokėjai tuoj po programos iš
nešiojo užkandžius. Patricia
Meiliūnaitė, Laima ir Jonas Ka
rosai paruošė kavutės ir saldu
mynų stalą, kuriam pyragus
sunešė „Berželio” prieauglio
mamytės.
Stasys Telšinskas susistatė
muzikos aparatūrą ir beveik be
sustojimo grojo, dainavo, visų
linksmam pasišokimui, šio va
karo pelnas skirtas sumažinti
dalį „Berželio” kelionės išlaidų
jiems į Lietuvą, tai neapsieita be
laimėjimų, kuriuos pelningai
pravedė Silvija Gobužaitė.
Išleidus svečius, „Berželis”
grėbėsi valymo ir salės tvarky
mo darbų. Dar vienas „Berže
lio” metinis koncertas liko pri
siminimu. „Berželio” šokėjai
išlydėjo „Bijūno” dainininkus
tardami „iki pasimatymo Lie
tuvoje”.
Dalia Dzikienė

Užsakant į Lietuvą —

Oro paštu ................................. $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida............... $160.00 $85.00
Paprastu paštu ......................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida............... $55.00
$35:00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

dorius prie Švento Sosto, Ita
lijoje.
„Vyčio” žurnalo redaktorius
Ed.Meilus.Jr., pranešė, kad rug
sėjo mėn. žurnalo laida bus ski
riama plačiam 81-jo Seimo Či
kagoje aprašymui. Pagalbos Lie
tuvai komiteto atstovė Elinor
Sluzas ir CV valdybos nariai su
LINAS A. SIDRYS, M.D.
Chicago Ridge Med. Center
9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-735-7709
Chicago, IL

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

V\J

7915 W. 171st
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

redaktorium aptarė „Vyčio”
formatą. Žurnalas jau 79 metus
yra pagrindinis Lietuvos Vyčių
leidinys.
Lietuvos Vyčiai yra lietuvių
kilmės katalikų organizacija,
turinti arti 5p00 narių, pri
klausančių kuopoms įvairiuose
JAV miestuose. Lietuvos Vyčių
šūkis: „Dievui ir Tėvynei”.
Glenn Perutis
Vertė IR
Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marąuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255

DR. E. DECKYS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

DR. L. D. PETREIKIS

Kab. 312-735-4477;

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055

DR. A. B. GLEVECKAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

DR. K. A. JUČAS

Tel. (708) 448-1777

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

Tel. (708) 598-8101

Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS

6132 S. Kedzie
VaL: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545

Vai. pagal susitarimą

Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C,

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755

DR. PETRAS V. KISIELIUS

ARAS ŽLIOBA, M.D.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606

Good Samaritan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12,
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

HE SENO

RYŠIAI

LIETUVOS

SU

LIETUVA

A. ŠMITAS
Heseno žemė gali pasidžiaugti
jau senais ryšiais su Lietuva,
prasidėjusiais dar prieš nepri
klausomybės atgavimą. Jau po
ra dešimtmečių draugystės ry
šius palaiko Frankfurto ir Vil
niaus universitetai. Nuo 1983
metų, kai buvo pakeista Heseno
ir Baden-Viurtembergo siena,
skyrusi Hiutenfeldą į dvi dalis,
visas Lampertheimo priemiestis j
ir Vasario 16-osios gimnazija t
perėjo Heseno žinion. Nuo tada
Hesenas remia lietuvių gim
nazijos bendrabutį. Gimnazijos
kvietimu, 1992 m. vasario
mėnesį Vokietijoje lankėsi
Lietuvos Švietimo ministras D.
Kuolys, kuris buvo susitikęs su
savo Heseno kolega H. Holzapfel ir aplankė Karbene prie
Frankfurto profesinio auklėjimo
centrą, įrengtą psichiniai sergantiems jaunuoliams. Minist
ro Kuolio susižavėjimas šia ins
titucija vokiečiams taip patiko,
kad jie sutiko padėti Lietuvoj
tokią amatų mokyklą įkurti.
Nors Lietuvos ministrai keitėsi,
bet ryšiai nenutrūko ir šitas pro
jektas, į kurį Hesenas investavo
pusę milijono markių, vykdo
mas. Jau gegužės 22 d. minist
ras Darius Trinkūnas Radviliš
kyje galės atidaryti šį centrą.
Nuo 1992 m. keli Heseno moky
tojai dirba Lįetuvoje. Artimus
ryšius su Heseno ekonomikos
ministerija anksčiau palaikė
buvusi premjerė K. Prunskienė.
Ofenbacho Pramonės ir preky
bos rūmai buvusio Lietuvos vo
kiečio W. Tornow iniciatyva rū
pinasi ryšiais su atitinkamom
institucijom Lietuvoje ir koor
dinuoja visos Vokietijos Pramo
nės ir prekybos rūmų ryšius su
Lietuva. Koordinatorius yra dr.
von Knorre. Rydštato (Riedstadt) miestas buvusio Lietuvos
žydo dr. Gudelio dėka užmezgė
draugiškus ryšius su Taurage.
Ypač dėl to, kad Hesene vei
kia Vasario 16-osios gimnazija,
Heseno švietimo ministras su
tiko visos Vokietijos žemių
švietimo ministrų konferencijos
vardu, rūpintis kultūriniais
ryšiais su Lietuva ir bendra
darbiavimu švietimo srityje.
Tokio bendradarbiavimo gali
mybes norėjo ištirti Heseno
parlamento delegacija, kuri Lie
tuvos Seimo pirmininko Česlovo
Juršėno kvietimu nuo balandžio
8-13 d. lankėsi Lietuvoje. Dele
gacijai vadovavo parlamento
pirmininkas Kari Starzacher ir
socialdemokratų (SPD), krikš
čionių demokratų (CDU) ir libe
ralų (FDP) frakcijų vicepir
mininkai arba reikalų vedėjai
Veronika Kiekheben-SchmidtWinterstein, dr. Franz-Josef
Jung ir Otto Wilke, Heseno sta
tistikos tarnybos viršininkas
Eckhard Hohmann, referentai

Achim Gussgen ir Bernd Friedrich bei Vasario 16-osios gim
nazijos direktorius A. Šmitas.
Svečius Vilniaus aerodrome
pasitiko LDDP frakcijos pir
mininkas Justinas Karosas ir
seimo narys Vytautas Plečkai
tis. Svečių garbei surengtuose
pietuose dalyvavo daugiau
seimo narių, jų tarpe ir opozici
jos atstovė. Pietų metu J.
Karosas dar kartą pasveikino
svečius, paaiškino, kad lietuviai
vokiečiam jaučia simpatijų,
ypač Hesenui, kur Lietuvai sun
kiu laiku veikė Vasario 16-osios
gimnazija, kurią prašė toliau
išlaikyti, ir kur po karo veikė di
džiausia lietuvių pabėgėlių sto
vykla Hanau mieste. Parlamen
to pirmininkas K. Starzacher
pristatė savo delegaciją ir
pastebėjo, kad jie neatvyko kaip
suverenios valstybės, o tik vie
nos Vokietijos žemės atstovai,
bet pasiruošę nuoširdžiai bend
radarbiauti ir, kur galės - pa
dėti.
Po to svečiai apsilankė Vokie
tijos ambasadoj, susipažino su
jos darbu ir rūpesčiais, o vakarą
praleido su Lietuvių-vokiečių
draugija. Su draugijos veikla ir
nariais svečius supažindino pir
mininkas profesorius Kilius,
kuris išreiškė viltį, kad Hesene
ir Nordrein-Vestfalijoj dar šiais
metais būtų surengtos lietuvių
kultūros dienos. Po pusantros
valandos pokalbio, svečius
linksmino ansamblis „Ratilio”,
kurį Starzacher jau buvo gir
dėjęs Heseno parlamento vesti
biulyje, kur jis pirmą kartą bu
vo susitikęs su prof. Kilium
prikalbinusiu jį apsilankyti Lie
tuvoje.
Nors šeštadienis ir sekmadie
nis buvo užpildytas turistine
programa, Kauno, Vilniaus ir
Trakų apžiūrėjimu, bet neap
sieita ir be politinių ir informa
cinių pokalbių. Kaune aplanky
tas kardinolas Vincentas Slad
kevičius, pasikalbėta su miesto
tarybos pirmininku Vygintu
Griniumi komunalinės politikos
klausimais ir su Pramonės ir
prekybos rūmų atstovais. Vil
niuje kalbėta su Vilniaus miesto
tarybos pirmininku V. Šapalu.
Pirmadienį, balandžio 11 d.,
Heseno delegacija posėdžiavo su
Seimo švietimo ir kultūros
komitetu. Seimo nariai painfor
mavo apie savo darbą ir rūpes
čius. Pastebėjo , kad Lietuvai
reikia pedagoginės labdaros,
kompiuterių įrangos klasėms,
vadovėlių pavyzdžių, patirties
profesiniam auklėjimui. Labai
svarbūs mokytojų mainai. Be to,
reikalingos stipendijos studen
tams ir jauniems universiteto
dėstytojams, ypač teologijos,
žurnalistikai, ekonomikai, tei
sei. Seimo pirmininkas Č. Jur

STUDIJŲ PIRMIEJI,
LAISVĖS PASKUTINIEJI
METAI
VYTAUTAS VOLERTAS

9'
Europos ir Lietuvos įvykiai vertėsi nepaprastai grei
tu tempu, jog retas galėjo juose susigaudyti, dar retesnis
juos suprasti. Vilniaus grąžinimas, sovietų įgulos, karo
grėsmė, Sovietų Sąjungos bauginimai mūsų valdžią
užgožė dideliais rūpesčiais. Ji privalėjo ką tik prijung
tai teritorijai suformuoti administraciją — rankioti nau
jus žmones, pastumdinėti senus tarnautojus, gal net
aukštyn kilstelėti tuos, kuriems anksčiau didelės meilės
nedemonstravo. Reikėjo taikytis ir prie kaimynų spau
dimo. šiame judriame vyksme pateko ir pulkininkas
Jurgis Bobelis, Kaimo miesto ir apskrities komendantas
(Neprisimenu tiksliai, kada tas įvyko, gal jau net bolše
vikų okupacijos metais) kažkokioms naujoms pareigoms
jam reikėjo keltis į Vilnių. Kartu išsivežė žmoną ir
dukrelę Laimą (vėliau, jau JAV, dr. Jasaičio žmoną), o
Kaune liko nuosavas namas bei sūnūs — Kazys ir Jur
gis. Mat berniukų, jau artėjančių prie gimnazijos pabai
gos, perkelti į nežinomą mokyklą nenorėjo. Namas taip
pat sudarė problemą. Kad pustuštis nestovėtų, pik. J.
■RnKoi-io to-rėai su knt. P. Dirkiu.

AMBASADA

šėnas, pokalbyje su svečiais dė
VAŠINGTONE
kojo Heseno valdžiai už paramą
Vasario 16-osios gimnazijai ir
paprašė, kad vokiečiai toliau ją
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
remtų. Heseno parlamentarai
žadėjo tuo rūpintis. Tą patį pa
Užsienio lietuvių tarpe buvo pavadinimas: „Jei negali padėti
žadėjo svečiai ir susitikę su
— netrukdyk”. Korespondento
švietimo ministru D. Trinkūnu ir bus aktualių asmeniškų po pasakymu, tai yra A. Eidinto
kalbių bei organizacijų pašneke
ir jo pavaduotojais.
mėgstamiausias posakis.
Pirmadienį po pietų Lietuvos sių apie Lietuvos atstovybę
Amerikoje.
Dar
neseniai
temos
statistikos departamento gene
Nemanau, kad išeivijos lietu
ralinis direktorius dr. K. Za- už ir prieš diplomatų skyrimą viai jam trukdo darbą. Taip pat
borskis, pasiremdamas statis šioms pareigoms, išeivių tarpe nemanau, kad jie jau būtų pasi
tiniais duomenimis, apšvietė buvo sukėlusios daug triukšmo. rengę į didelį norą padėti am
Lietuvos prezidentas A. Bra basadoriui. Lietuviška patarlė
svečius apie Lietuvos ekonomi
kos raidą. Po to Zaborskis ir zauskas paskyrė į Vašingtoną sako: „Palauksim — pama
Heseno statistikos tarnybos atstovauti Lietuvai Alfonsą tysim”.
direktorius Hohmann pasirašė Eidintą. Daugelis balsų nutilo
Įdomesni amb. A. Eidinto pa
deklaraciją, kurioje pasižadama ir nutarė palaukti, stebėti nau sisakymai šie: Lietuvos am
bendradarbiauti, o Hesenas pa jojo ambasadoriaus darbus, o tik basadoje Vašingtone yra devyni
žada padėti Lietuvos statistikos po to pasakyti savo nuomonę.
Atrodo, kad buvo neapsirikta. etatiniai darbuotojai. Iš jų du
departamentui prisitaikyti prie
yra Amerikos lietuviai ir viena
vakarietiškų standartų. Antra Pirmasis teigiamas ambasado amerikietė.
dienį svečius priėmė Lietuvos riaus veiksmas buvo jo pastan
Ambasadorius kasdien pri
Seimo grupė, besirūpinanti gos sueiti į sąlytį su Amerikos imąs po 2-3 asmenis ar delegaci
ryšiais su Vokietija. Grupei lietuvių didžiausiais telkiniais. jas įvairiausiais klausimais.
PLB iniciatyva surengtas pa
vadovauja Antanas Račas. Buvo
sitarimas
Lietuvos užsienio Susipažinęs su daugumos Euro
pasikalbėta su Lietuvos versli
pos šalių ambasadoriais, kurių
ninkų asociacijos atstovais apie politikos klausimais su amb. A. 17 dalyvavo Vasario 16-osios
Lietuvos ekonominę padėtį, apie Eidintu yra sveikintinas, nes priėmime Lietuvos ambasadoje.
investicijų ir kreditų galimybes. galbūt šiek tiek padėjo išsiaiš
A. Eidintui atvykus į Vašing
Čia vokiečiai apgailestavo, kad kinti esamus skirtumus.
toną,
teko tuojau pat keisti am
užsieniečiams Lietuvoje nelei Š.m. balandžio 27 d. „Lietuvos basados stogą, nes lietus buvo
džiama pirkti žemės, kas svar aidas” Vilniuje išspausdino Gin sugadinęs viršutinius keturis
bu kreditų apsaugai ir dar nėra tauto Alksninio pokalbį su A. kambarius, jų sienas ir lubas.
kaip reikiant veikiančios ban Eidintu Vašingtone. Šiame po Seni vandentiekio vamzdžiai
kų sistemos. Parlamento pirmi kalbyje ambasadorius pakarto jau pakeisti naujais, sustiprin
ninkas K. Starzacher trumpai jo mums jau daugelį žinomų tos rūsio lubos, supakuotas ir
buvo susitikęs su ką tik iš Ku- įvykių. Keistas tik straipsnio išvežtas į Vilnių ambasados ar
weito grįžusiu premjeru A. Šle
chyvas, dedama oro vėsinimo
ževičium. Vokiečiai taip pat būtų naudingos ir saugios. sistema.
aplankė Vilniaus universitetą ir Todėl reikėtų išspręsti žemės
Anksčiau čia ilgą laiką gar
kalbėjosi su Lietuvos žydų ats nuosavybės klausimą ir sukur
bingai
plušėję žmonės dirbo iš
tovais bei Lietuvos rusų orto ti pagal Vakarų standartus
idėjos
ir
buvo labai menkai atly
doksų vyskupu Krizostomu, šie veikiančią bankų sistemą. Pri
ginami.
Dabar ambasada visiš
mažumų atstovai nušvietė savo minė, kad dėl užsienio inves
kai
išlaikoma
iš Lietuvos biu
padėtį ir svečiams paaiškino, ticijų Lietuva varžosi su kitom
džete
numatytų
lėšų.
kad jie nepriklausomoj Lietuvoj, valstybėm Rytų Europoje ir
Ambasada
neturi
apsauginės
tiek prieš karą, kiek ir dabar, kitur, todėl Lietuva turi infor
tvoros,
nėra
vietos
automobi
atgavus nepriklausomybę, ne- muoti Vakarų pasaulį apie savo
liams.
Ambasados
pastatas
skriaudžiami, turi visas laisves galimybes ir Hesenas stengsis
baigtas
statyti
1909
metais.
ir yra lygiaverčiai piliečiai.
padėti, kad šios informacijos
Toliau A. Eidintas sako, kad
Kelionės užbaigai, balandžio sklistų toliau.
Amerikoje
gyvena apie 740,000
13 d., K. Starzacher kalbėjosi su
Konkretesnių pažadų parla
lietuvių
kilmės
žmonių. Jie
žurnalistais. Jis paaiškino, kad mento pirmininkas davė kultū
daug
padeda
Lietuvai.
Su išeiatvyko į Lietuvą su dideliais ros srityje. Pažadėjo rudenį
vijps
organizacijomis
palaikąs
lūkesčiais, kurie išsipildė. Deja, Hesene suruošti lietuvių
Vokietija mažai težino apie kultūros dienas. Žadėjo grįžęs glaudžius ryšius. Tris kartus
Lietuvą ir jis, besiruošdamas remti ministro Trinkūno pa lankėsi Čikagoje, po kartą New
šiai kelionei ir ypač pačioje ruoštą kultūrinio bendradar Yorke, Baltimorėje ir Philadel
Lietuvoje, daug išmoko. Tik čia biavimo sutartį ir rūpintis va phijoje. Daugiausia pas vieti
jam, pavyzdžiui, paaiškėjo, kad dovėlio išleidimu profesinėms nius lietuvius.
Dalis išeivių grįžta nuolat
trys Pabaltijo valstybės labai mokykloms.
gyventi
į Lietuvą. „Aš būčiau už
skirtingos. Jo nuomone, Hese
Svečiai buvo labai patenkin
tai,
—
sako
A. Eidintas, — kad
nas ir Lietuva yra labai tinkami ti puikiai paruošta kelione,
atsirastų
organizuotų
žmonių
partneriai. Hesene gyvena ne žavėjosi lietuvių nuoširdumu,
grupė,
kuri
rūpintųsi
jais,
mažai lietuvių, čia veikia lie Lietuvos grožiu ir grįžę nutarė
tuvių gimnazija, kuri turėtų bū imtis konkretesnių žingsnių. padėtų įsikurti. Tuos klausimus
ti užuomazga geriems ryšiams. Tam reikalui parlamento pir dar žadu aptarti su išeivijos
Daug pažadėti jis negali, bet mininkas sukvietė gegužės 11d. organizacijų vadovais. Grįžimas
stengsis grįžęs daryti viską, kad visus kelionės dalyvius bei nėra masinis”.
Baigdamas pokalbį, jis pasi
ligšiol užmegzti ryšiai būtų puo Ofenbacho Pramonės ir preky
sako,
kad pats didžiausias mū
selėjami. Žadėjo Heseno ekono bos rūmų ir Heseno ekonomikos
sų
uždavinys
ir yra priminti
mikos ministrą raginti greitu ministerijos atstovus bei Lie
Amerikai
apie
Lietuvą. Tik
laiku su ekonomikos atstovais tuvos ambasadorių prof. Namasąlygos
jau
yra
kitos.
Lietuva
apsilankyti Lietuvoje ir paty vičių aptarti kelionės rezul
jau
nėra
narsiai
ir
taikiai
už
rinėti galimybes vokiškom in tatus ir pasidalinti darbais. Šia
savo
laisvę
kovojanti
tauta,
o
vesticijom ir Vokietijos bankų proga Starzacher pranešė, kad
nepriklausoma
valstybė,
tą
kreditams. Pastebėjo, kad Va tokie susitikimai bus reguliariai
karai nepadės iš simpatijos, o šaukiami ir, kad jis, su Heseno nepriklausomybę stiprinanti ir
tik, jeigu iš to bus abiem premjero pritarimu, bus Hese- dirbanti kasdienį, sunkų darbą,
pusėms nauda. Lietuvoje reikia no-Lietuvos ryšių koordinato kuris mažai kam įdomus, bet
prasmingas ir būtinas.
sukurti sąlygas, kad investicijos rius.

Jie buvo geri draugai iš jaunystės. Pas Dirkį ma
tydavau labai daug studentiškų nuotraukų su Bobeliu,
darytų Rusijoje, jiems belankant universitetus. Abu kar
tu buvo mobilizuoti, kartu baigė caro karo mokyklą.
Daug bendravo ir nepriklausomos Lietuvos kūrime. Geri
bičiuliai buvo, tokie ir liko. Man gyvenant pas Dirkius,
pik. J. Bobelis kelis kartus pietavo Dirkių šeimoje, tad
ir man teko susipažinti su tokios aukštos tarnybos gerb
tu asmeniu. Sėdėdavau prie stalo tylus ir kuklus, iš
Juozapavičių čia atsikapstęs kalvio vaikas, klausydavau
aukštos politikos kalbų, o pik. J. Bobelis kartais pamyk
damas pareikšdavo ir savo nepasitenkinimą tau
tininkais. Tik pamykdamas! Jis atrodė esąs švelnaus
būdo, veide visada rodydavosi lyg šypsenėlė, kalbėdavo
ramiai, maloniu, minkštu balsu. Per jį buvau gavęs
leidimą-bilietą dalyvauti kažkokiose iškilmėse Kūno
kultūros rūmuose ir pakliuvau tik per žingsnį nuo prez.
A. Smetonos ir nuo jo virve atitvertos tribūnos. Net nuo
trauka iš tų iškilmių liko — šalia prezidento stovi ir
Volertas. Virvės, mus skiriančios, nematyti. Jei Lietu
voje valdžią perimtų ankstesnio tipo tautininkai, dėl tos
nuotraukos mane skirtų mažiausiai Seirijų viršaičiu.

Taigi pik. J. Bobelis pasiūlė, kad Dirkių šeima
keltųsi nemokamai gyventi į jo namą. Būtų saugiau tai
nuosavybei ir sūnums. Kpt. P. Dirkis sutiko, o aš likau
be vietos — Bobelio namuose man neatsirado kampo,
kad po kojomis kitiems nesimaišyčiau. Iš tikrųjų ten
tokio kampo nebuvo.

Danutė Bindokienė

Gegužės žiedai ir
laisvės šauksmas
Laiko tėkmė — kaip sraunus
kalnų upelis. Vos spėji sulaukti
pirmadienio ryto, o savaitės jau
ir nebeliko... Net ir gegužės
mėnuo, apie kurį ne kartą
pasvajojom gūdžiais vidur
žiemio vakarais, jau į trečią
savaitę įsikibo, nusinešęs praei
tin du lietuvių tautai svarbius
įvykius: vieną džiaugsmingą,
lyg gegužės žiedai, kitą skaudų,
bet aidintį laisvės šauksmu.
Lietuviai turi natūralų pa
linkimą išsamiau ir net iškilmingiaū paminėti skaudžiuosius įvykius, galbūt dėl to, kad
jais labai gausiai nubarstyti
mūsų tautos istorijos puslapiai.
Jeigu užsispirtume švęsti tik
džiaugsmo šventes, mažai pro
gų metuose pasitaikytų. Tad šį
kartą pradėkime kaip tik nuo
tokio reto ir džiugaus įvykio,
atsitikusio prieš 90 metų: 1904
m. gegužės 7 dieną.
Tikime, kad kiekvienas, lan
kęs lituanistinę mokyklą (arba
tebelankantis jos aukštesniuo
sius skyrius), tuoj galėtų pasa
kyti, koks svarbus įvykis nušvi
to mūsų tėvynėje 1904 metais,
po ilgo, net 40 metų trukusio,
tamsiausio ir skaudžiausia
laikotarpio. Kiekvienas galėtų
su pasididžiavimu patvirtinti,
kad spausdintas lietuviškas žo
dis ir lietuvio ryžtas neatsisa
kyti savo principų, savo teisių,
nugalėjo šimtą kartų didesnį
priešą su jo žandarais, korikais,
Sibiro tremtim ir graždanka.
Lietuvis knygnešys pakuli
niame maiše savo tautiečiams iš
Prūsų parnešė ugnį, įžiebusiųjų
sielose laisvės troškimą ir pasi
didžiavimą savo kilme. Ketu
riasdešimt metų buvo kaip tik
pakankamai ilgas laiko tarpas,
kad subrandintų ir užgrūdintų
tautinio atgimimo pradus,
atėjusius į lietuvio pastogę su
lietuviška maldaknyge, su
„Aušra”, „Varpu”, Motiejaus
Valančiaus ir kitų raštais.
Kai pagalvojame, kiek anuo
met — ir vėliau, ir visai dar
neseniai — lietuviai ryžosi
iškentėti dėl spausdinto žodžio
savąja kalba, norisi rausti iš gė

dos, kad šiandien mūsų šimtai
tūkstančių „neįstengia” užsi
prenumeruoti, skaityti ir išlai
kyti vieną vienintelį lietuvišką
dienraštį... Galbūt vėl reikėtų
spaudos draudimo, kad supras
tume, ko baigiame savo laisva
valia atsisakyti.
Antroji minėtina šio mėnesio
pradžios data jau vėlesnė: 1972
m. gegužės 14-toji, ir pro
geležinę uždangą prasiveržęs,
po visą laisvąjį pasaulį nuskam
bėjęs, mirštančio jaunuolio
šauksmas: „Laisvės Lietuvai!”
Ne, mes nepamiršome Romo
Kalantos ir šiurpaus įspūdžio,
kuris pritrenkė, kai žinios apie
jo susideginimą pasiekė mūsų
ausis. Jeigu jo mirties dienos
kartais viešai ir nepaminime, ji
vis tiek yra amžiams įsirėžusi
mūsų širdyje.
Nepaisant komunistinės pro
pagandos tvirtinimų, kad
Kalantos mirtis nebuvo didvy
riškumo prasiveržimas, o psi
chiškai nesveikos mąstysenos
padarinys, niekas šiapus Atlan
to nesuabejojo to jaunuolio
aukos reikšme. Ir neseniai
Čikagoje, aidint paskutiniams
V. Klovos „Pilėnų” operos akor
dams, o narsiems pilėniečiam3
pasirinkus mirtį vieton vergijos,
mintin vėl užklydo R. Kalantos
šauksmas.
Kas žino, kiek laisvės troš
kimo kibirkštėlių įkrito į Lietu
vos jaunuolių ir nejaunuolių šir
dis iš liepsnų, apsiautusių
Kalantą? Galbūt jie, išgirdę,
nors ir labai tildomą, žinią apie
mirusį devyniolikmetį ir jo
šauksmą, susimąstė ir į savo
aplinką, kontroliuojamą oku
pantų, pradėjo žiūrėti kitomis
akimis? Kas žino, ar po 20 metų
išaušusi Kovo 11-toji nebuvo iš
dalies ano šauksmo pagimdyta?
Kiekvienas gyvas sutvėrimas
turi įgimtą išlikimo ir gyvybės
išsaugojimo jausmą, o juo labiau
žmogus. Kad tas įgimtasis in
stinktas būtų nugalėtas, reikia
stipraus ginklo. Romas Kalan
ta parodė visiems lietuviams ir
nelietuviams, kad tėvynės meilė
ir laisvė galingesnė ir už mirtį.

VAKARŲ FIRMOS
DOMISI „LIETUVA”
Didžiausiu Lietuvoje „Lietu
vos” viešbučiu susidomėjo gar
sios valdymo paslaugų firmos:
„Intercontinental Hotel”,
„Sheraton”, „Radisson Hotels
Int.” ir SAS. Pirmosios atstovai
jau buvo atvykę, laukiama kitų.
Pasak viešbučio generalinio
direktoriaus, geriausia yra
„Sheraton”, bet pasirinkimą su
kuo pasirašyti sutartį lems pa
slaugų kainos.

Visą mėnesį „Lietuvoje”
dirbęs ekspertas iš Kanados,
Anthony Miele pasakė, kad
viešbutis daugmaž atitinka
Vakarų standartus, tačiau rei
kėtų sumažinti darbuotojų skai
čių nuo 642 iki 275. Taip pat
apie penkis kartus reikėtų
sumažinti vietų skaičių ka
vinėse ir restoranuose, nes da
bar jų net daugiau, negu vietų
viešbutyje. Daugiausia pre
tenzijų yra dėl aptarnaujančio
personalo elgesio.

Bet vėl sėkmė. Maišatis į Kauną atstūmė kitą mano
tetą, Oną Muliuolienę. Jos vyras, Balys Muliuolis,
anksčiau tarnavęs Pasienio policijoje, buvo perkeltas į
Geležinkelių policiją, ko jis visada troško. Kad jiems
Kaune būtų lengviau su buto nuoma, ir aš prie jų prisi
dėjau. Vėl turėjau keltis tolyn nuo Aleksoto, į Tvirtovės
alėją, arti Šv. Antano bažnyčios. O kas man? Jokio tur
to neturėjau, tadJagamino persinešimas didelės baimės
nekėlė. Persikrausčiau be problemų.
Kartais nueidavau ir Dirkių aplankyti. Dažnai
svečiuotis neturėjau laiko. Studijos spaudė žemyn, kaip
šluota kampe spaudžia pelę. Susipažinau su Kaziu ir
Jurgiu Bobeliais. Abu jaunuoliai atrodė pareigingi, rimti
moksleiviai, tačiau jų rimtumas skyrėsi nuo tėvo veide
jausto rimtumo. Abu jaunuoliai buvo rimtai rimti, be
veik skausmingai rimti.

Geodezijos braižiniai, prof. St. Dirmantui rei
kalaujant tobulo tikslumo ir pavyzdingos švaros, imda
vo daug laiko. Ypač kankino paskutinis darbas, Poli
gonas. Jame reikėdavo geodezijos ženklais pažymėti me
džius, griovius, krūmelius. Šitie krūmeliai mane pri
kankino! Braižybinė plunksna turėdavo juos iš vieno
šono storai nubraukti, iš kito — vos vos matomai. Jei
gerai nepavykdavo, prof. Dirmantas išreikšdavo savo
tvirtą nuomonę: lyg vištos koja patrepsenta. Nuomonė
tai nuomonė, bet Poligono nepriimdavo ir reikėdavo šį
darbą iš naujo pradėti.
Pavasarį, gal balandžio pabaigoj ar gegužės pačioje

(

pradžioje, Balio Čiurlionio sandėliuky, kuriame gyveno,
abu kankinomės prie Poligono. Jam sekėsi geriau, man
— blogiau. Pavargę nutarėme sekmadienį atsikvėpti. Jis
pasiskolinsiąs pusbrolių, Inž. St. Čiurlionio sūnų, dvi
račius ir abu kur nors pavažiuosime. O kur? Nesvarbu,
kad ir Jonavos kryptimi. Juk toje pusėje dar niekados
nebuvojome.

Ir išvažiavom. Vienoje pakalnėlėje, plentui darant
vingį, leidomės visu greičiu. Staiga vingis atidengė vienkinkį vežimėlį, plento viduriu dardantį. Norėdamas jo
išvengti, kryptelėjau šonan ir .nuskridau su visu dviračiu
nuo plento. Balys juokėsi, o man stipriai skaudėjo alkūnę
ir kelį, nuo kurių nusibraukė didoki odos gabalai. Bet...
Tame amžiuje galėjo ataugti ir nuriedėjusi galva. Dabar
jau būtų daug daug blogiau, nes ir nukritęs plaukas
naujai neatželia. Niekas neatželia. Viskas traukiasi,
drimba, nyksta. Tai bent linksmybė! O dėl anos mano
avarijos ir po daugel metų nusikvatodavome, kai abu
sueidavom.
Pasiekėm Jonavą, joje neradome jokių įžymybių, ku
rios sudomintų nieko neišmanančius žioplelius, apsi
sukome ir važiavome atgal. Bet pradėjo kabinėtis alkis
Tai Balys ir patarė, kaip buvo Dzūkijoje įpratęs:
„Užsuksime pas ūkininką, nusipirksime duonos ir
pieno”. Jis aišku, manė, kad veltui gausime.
(Bus daugiau)
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Susipažinkime

„DRAUGAS” PAVOJUJE
- AR IŠGELBĖSIME?
JURGIS JANUŠAITIS
„Draugo” skaitytojų tarpe.
Tuojau atsirado savanorių,
ryžtingų žmonių būrelis ir
įsteigė „Draugo” gelbėjimo spe
cialų fondą. Šaukliai informavo
visuomenę apie ištiktas bėdas,
„Draugo” skolas, skelbė
išlaidas, visuomet prisimindami
Tėvų Marijonų pagalbą-paramą
„Draugo” leidimui per daugelį
metų. Bet ir Marijonų kišenės
tuštėja, o dienraštis — juk visuo
menės reikalas.
Į suorganizuotą Draugo” fon
pamokų metu.
dą pradėjo plaukti nario įnašai
Ft. Myers mieste yra būrys — po 200 dol. Atsirado ir aukolietuvių, kurie sudarė Lithua tojų-rėmėjų su mažesnėmis su
nian Freedom Forum. Kristina momis. Fondo valdytojai užsi
buvo dvejus metus šios grupės mojo sutelkti bent vieną mili
pirmininkė. Kol Lietuva kovo joną, iš kurio palūkanų būtų
jo dėl laisvės, ši grupė aktyviai finansuojamas „Draugo” leidi
dirbo, informuodama amerikie mas paremiant bent maža dali
čius apie Lietuvos padėtį per mi.
televiziją, laikraščius ir demon
Malonu, kad šiam nedėkin
stracijas. Lietuviai kasmet ren gam, sunkiam darbui atsirado
gia parodą miesto bibliotekoje. savanorių-talkininkų: visuome
Prieš porą metų buvo suorgani nininkas, žurnalistas Bronius
zuota International Folk Festi- Juodelis, uoli bendruomenival. lietuviai čia gausiai daly ninkė Birutė Vindašienė, nepa
vavo ir gražiai pasirodė.
vargstanti Marija Remienė, jau
Mes bandome apvažinėti Flo nosios kartos atstovai.
ridą. Jau aplankėme Key West,
Rūpestingai iždą tvarko ir
Miami, Everglades, St. Augus fondą propaguoja, laiką nemo
tine, Orlando. Dabar, nusipirkę kamai aukodamas, iždininkas
„camper”, važiuosime į Bronius Juodelis. Jo paskutiniu
Pensacolą.
teigimu Draugo fonde jau esa
Ričardas važinėja į Homescho- ma apie 186,000 dol. Atsiliepė
oler’s susirinkimus ir pardavi apie 900 „Draugo” skaitytojų.
nėja ten mokyklines knygas, o
Bet, žvelgiant į problemos
mes visi stengiamės jam padėti. svarbumą, tai mažas atsiliepu
Mūsų šeimai labai rūpi kata siųjų skaičius, nes „Draugą”
likybė. Vaikai dalyvauja religi prenumeruoja tūkstančiai lietu
jos programoje, dainuoja ir vai vių.
dina dviejuose bažnyčių choruo
Taip pat labai dar toli iki užsi
se, o taip pat jie vaidina su brėžto milijono.
„homeschooler’s” ir dalyvauja
Tad akivaizdžiai regime, kad
visuose „Saulės” mokyklos ren „Draugas” vis tik lieka dide
giniuose. Kas vasarą Kristina liame pavojuje. Turėtų kiekvie
padeda surengti vienos savaitės nam lietuviui, vertinančiam
religinę stovyklą, kurioje vaikai spausdintą žodį, rūpėti dien
mokomi Švento Rašto'.
raščio ateitis. Turėtų rūpėti ir
Mūsų sūnelis Linas Juozas visom lietuviškom organizaci
šv. Mišių metu buvo pakri jom, kurių vien Amerikos lietu
kštytas balandžio 3 d., per vių telkiniuose egzistuoja gal
Velykas, Šv. Cecilijos baž keletas tūkstančių.
nyčioje.
Gal kas suabejos — ar dar rei
Mes baigiame mokslą balan kalingas mums dienraštis?
džio mėn. gale. Gegužės mėn.
I tai atsako pats gyvenimas.
džiaugiamės Floridos gamta ir
Be dienraščio išsiversti nega
gražiu oru, o birželio mėn.,
lime. Juk jame kasdien spausdi
prasidėjus karščiams, vėl pradė nama daug įdomios, lietuvių gy
sime naujus mokslo metus.
venimo veiklą, problemas išsa
Rugpjūčio mėn. žadame keliauti
kančios medžiagos. „Draugo”
į „Neringos” šeimos stovyklą, o
puslapiuose atsispindi ir dabar
vėliau važiuosime į Kristinos tinės Lietuvos problemos. Dien
gimtinį kraštą Rochester, N Y,
raštis nepamainomas savo infor
ir praleisime savaitę su giminė macijų svarbumu. Kas būtų, jei
mis ir draugais.
gu jo netektume! Nustotų veiku
Mes džiaugiamės, kad apsigy sios organizacijos, nebegalinčios
venome tokiame gražiame ir skelbti savo veiklos, tikslų.
draugiškame Floridos miestely Nebežinotume, kas dedasi telki
je, kur radome saujelę labai niuose. Liktume nebyliai, be
aktyvių lietuvių. Dievas mūsų ryšio su tėvynainiais. Nebepašeimą tikrai palaimino, — bai justume kultūrinės, visuomeni
gia savo pasakojimus Kristina nės veiklos pulso, nes nebebūtų
ir Ričardas.
ryšio su lietuvių visuomene.
Reikia pažymėti, jog Kristina Tad ar norėtume atsidurti tokio
dirba „Saulės” lituanistinėje je būklėje? Ar norėtų mūsų fon
mokykloje ir jos dėka per eilę dai netekti didžiosios informaci
metų mokyklos chorelis gražiai jos, telkiant jiems lėšas?
paįvairina mokyklos renginius.
Žinoma, kad ne! Tad šio
Lietuvių fondo Tarybos pirm. šauksmo akivaizdoje galvokime,
M. Remienė, praleisdama čia kaip padėti išsilaikyti „Drau
atostogas ir dalyvaudama „Sau gui”, vieninteliam už Lietuvos
lės” mokyklos renginiuose, vi ribų dienraščiui.
suomet pasidžiaugia gražia
Tiesa, už Čikagos gyvenantys
lietuviška Krulikų šeima. If ne „Draugą” gauname labai pavė
veltui — daugiau reikėtų tokių luotai, net po 10 dienų, iš karto
šeimų!
St. Všk. po keletą nr. Tas mus erzina,

Praėjusiais metais lietuviš
kąją visuomenę pasiekė naujas
šauksmas: „Dienraštis „Drau
gas” atsidūrė sunkiausioje fi
nansinėje bėdoje. Skubiai gelbė
kime šį labai reikalingą, svarbų
lietuviškąjį spausdintą žodį-dienraštį „Draugą”, kuris lietu
viams Amerikoje ištikimai tar
navo arti devyniasdešimt me
tų”. Šis pagalbos šaukiantis bal
sas, atrodo, rado atgarsį lietu
viškoje visuomenėje, o ypač

Krulikų šeima: Kristina ir Ričardas; Viktorija, Giedrė, Gintaras ir Linas

DARBŠTI IR LIETUVIŠKA
ŠEIMA

Ričardas dirba savo specialybėje
St. Petersburge jau nuo 1978
metų veikia lituanistinė mo kaip hidrologas.
kykla, kuri vėliau buvo pava
Kristina ir Ričardas augina
dinta „Saulės” vardu. Šią gražų atžalyną: Viktoriją — 9
mokyklą kasmet lanko maž metų, Giedrę — 7 metų, Gintarą
daug 20 mokinių. Mokyklos — 4 metų ir Liną — 5 mėnesių.
renginiuose išsiskiria dvi moki Mergaitės mokyklos nelanko,
nės — sesutės: jos pagroja jas privačiai namuose moko pati
smuiku, padeklamuoja ilgus Kristina: dabar Viktorija baigė
eilėraščius, o svarbiausia — jos trečią skyrių, o Giedrė — pirmą.
kalba gražiai lietuviškai be Vien tik Ft. Myers mieste yra
jokios angliškos tarsenos. Tiesa, per 300 šimtų šeimų, kur moti
gražia lietuvių kalba eilėraščius nos pačios savo vaikus moko
deklamuoja ir mokinė Rūta Di- namuose — „homeschooling”.
maitė. Tačiau Rūta su savo Esą valdžios mokyklose mokslas
tėveliais tik prieš kelerius žemo lygio ir nėra moralinių
metus atvažiavo iš Lietuvos, o pagrindų.
Viktorija ir Giedrė, ne tik jos
Abi mergytės jau nuo ketverių
pačios, bet ir jų tėvai, jau yra metų groja smuiku, prieš dvejus
gimę šiame krašte. Tos dvi se metus pradėjo mokytis pianinu
sutės tai Kristinos ir Ričardo skambinti, vasaros metu abi
Krulikų, gyvenančių Floridoje, dalyvauja plaukimo komandoje
Ft. Myers mieste, dukrelės.
ir Giedrė dar mokosi gim
Kristina Sabalytė, Kotrynos nastikos.
ir jau mirusio Kazimiero SabaToliau tegu kalba patys Kris
lių dukra, gimė Rochesteryje, tina ir Ričardas:
NY. Ji ten augo, mokėsi — baigė
— Prieš septynerius metus
pradžios mokyklą, gimnaziją, pradėjome vežioti mergaites,
Nazareth kolegiją ir lituanisti pirma vieną, o paskui ir kitą, į
nę mokyklą. Taip pat šoko tau „Saulės” lituanistinę mokyklą
tinius šokius ir priklausė skau — darželį, St. Petersburg Beach
tų bei ateitininkų organizaci (200 mylių ten ir atgal). Mergai
joms. Kaip atstovė 1975 metais tės ne tik žaidė ir mokėsi, bet po
dalyvavo Jaunimo kongrese, pamokų turėjo progą aplankyti
Argentinoje. Savo mokslą ap čia gyvenančias savo močiutes.
vainikavo Southern Illinois uni Kol mūsų šeimoje buvo tik dvi
versitete magistro laipsniu iš mergaitės, tai bandėm kiekvie
teatro srities.
ną šeštadienį važiuoti į mokyk
Ričardas, jau mirusių Aldonos
lą. Šeimai didėjant, pradėjome
ir inž. Kazimiero Krulikų sū mergaites daugiau namie moky
nus, gimė New Yorko valstijo ti ir dabar tik sykį į mėnesį
je, Brooklyne. Čia jis baigė
lankome „Saulės” mokyklą.
pradžios ir lituanistinę mokyk
Į „Neringos” šeimos stovyklą
lą, po to trejus metus mokėsi
mes jau važinėjam nuo 1986 me
Maine valstijoje pranciškonų tų. Nenuvykom tik praeitą va
įkurtoje lietuvių gimnazijoje.
sarą, nes Kristina su mergaitėm
Jai užsidarius, gimnazijos kursą
ir savo mama važiavo į Lietuvą
baigė New Yorke. Studijas pra ir ten praleido 3 savaites su savo
dėjo New York City kolegijoje ir
giminėm, aplankė Vilnių, Kau
ną, Jurbarką, Šilutę ir Klaipė
dvigubą magistro laipsnį iš
geologijos ir hidrologijos įsigijo
dą. Mergaitėms didžiausią įspū
Stony Brook bei Adelphi univer dį padarė ūkis — galvijai, par
sitetuose. New Yorke gyven šai, viščiukai. Mažiausiai patiko
damas, iš jaunystės šoko tauti Lietuvos kapinės — sakė, kad
nius šokius, priklausė Atleto
ten per daug baisu.
sporto klubui ir dalyvavo skau
1992 metų vasarą Ričardas
tų organizacijoje tuntininko pa buvo „Neringos” šeimos stovyk
reigose. 1978 metais New Yorko
los komendantas. 1990 metų
skautams atstovavo tautinėje
vasarą stovyklaujant „Neringo
stovykloje, Australijoje.
je” mes pakrikštijom mūsų
Kristina ir Ričardas susipaži sūnų Gintarą su visom lietuviš
no Floridoje, St. Petersburge,
kom apeigom. 1988 metų vasarą
kai abu atvyko aplankyti čia
Kristina su Viktorija ir Giedre
apsigyvenusias savo mamutes.
aplankė 3 stovyklas: „Neringą”,
Atrodo, jog meilė buvo iš pirmo
„Dainavos” mokytojų ir skautų
žvilgsnio, nes tas susitikimas
tautinę.
nuvedė juos prie altoriaus ir jie
Visi trys vaikai kalba lietuviš
sumainė žiedelius New Yorke
kai, nes jų pirmoji kalba yra
1980-ais metais. 1987 metais
lietuvių. Namuose savo tarpe St. Petersburgo, FL, Lietuvių klubo valdybos nariai, dalyvavę programoje
jaunieji Krulikai apsigyveno
mes visi stengiamės kalbėti tik Vasario 16-sios minėjime. Iš kairės: Dalila Mackialienė, klubo pirm. Mečys
Nuotr. Elvyros Vodopalienės
Floridoje, Ft. Myers mieste, kur
lietuviškai, žinoma, tik ne Šilkaitis ir Vida Meiluvienė.
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net pykina ir dėl to pasigirsta
balsų, kad „Draugą” reikia
padaryti tik savaitraščiu. Vis
tik toks pageidavimas žalingas.
Kad ir po kelis numerius „Drau
gą” gaudami, vis vien, laiko tu
rėdami, perskaitome. Kad ir vė
luojanti, bet gyva informacija
jungia mus bendriems tikslams.
Todėl dienraščio išlaikymas
būtinas!
Kaip galime prisidėti prie šio
svarbaus uždavinio įgyvendini
mo?
Įvairiopai. Prenumeruodami
ne tik sau, bet savo vaikams ir
vaikaičiams. Ką aš pats darau,
„Draugą” prenumeruodamas
savo trim dukrom. Taipgi para
ma. Visos lietuviškos organi
zacijos, visuose telkiniuose tu
rėtų suruošti bent po vieną gerą
renginį ir iš jų gautą pelną
pervesti į Draugo fondą. Sutelk
ti turėtų bent po l/)00 dol. Tur
tingos organizacijos,klubai tu
rėtų į fondą skirti taip pat bent
po tūkstantinę.
Į darbą turėtų aktyviai įsi
jungti JAV LB Krašto valdyba
ir visos apylinkės, ne tik
paraginimais, bet konkrečiu
darbu, sutelkiant tam tikslui
lėšų, surengiant specialius ren
ginius.
Mūsų veikiantys fondai, besi
rūpinantys švietimo, kultūros
išlaikymu, pirmiausia turėtų
stambesnėmis sumomis paremti
Draugo fondą, kurio paslaugo
mis dešimtmečiais naudojosi ir
to dėka sukaupė milijonus.
Taip pat turėtų atsiliepti
„Draugo” skaitytojai su įnašais,
arba prenumeratų — naujų
skaitytojų suradimu.
Iki milijono dol. dar toli. Bet
nepraraskime vilties. Kad ir lė
tokai, ženkime pirmyn, nes
spausdintas žodis — tai mūsų
dvasinis penas, lietuvybės
išlaikymas už Lietuvos ribų,
mūsų išlikimo laidas. Tad — į
talką, gelbstint „Draugą” iŠ*
visų bėdų.
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BUTAI PENSININKAMS, modernūs,
erdvūs, savarankiškai tvarkytis,
gražioje aplinkoje, Nek. Pr. Marijos
seserų priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga; kreiptis: Vilią Maria, P.O. Box

15S Thompson, CT 08277.
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RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

10°/o—20%—309kpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies'ir auto
mobilio pas mus.

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FRANK ZAPOUS
3208 ’/» Wost OBth Strast
Tai. — (708) 424-8854
(312) 581-8854
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir/sąžiningai.

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

312-770-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DANUTĖ MAYER
284-1900

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
sistemas, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe )
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

H. Deckys
Tel. 585-6624

LEMONT, IL PARDUODAMI
6 medžiais apaugę sklypai

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

149’ x 270’ dydžio.
Kreiptis: tel. 312-233-1815.
Kalbėt angliškai.
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PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ
ATLANTA $990.00
DALLAS $1050.00
MIAMI
$995.00

BOSTON
HOUSTON
NEW YORK

$890.00
$1050.00
$890.00

CHICAGO
$950.0*0
LOS ANGELES
$1150.00
VVASHINGTON, D.C.
$890.00

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data.
EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas
su „Draugo” kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

*
*
*
*

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

PUSĖSE.

© Ctty Center OT-Intemational
Member

American Society
of Trovel Agents

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TEI£tAX (370) 2-223-149

PAMINKLAS

TAUTOS

ANT

ŽAIZDŲ

ONA GAIGALAITĖ-BELECKIENĖ
Esu lietuvė, 15 metų (19411956) buvusi tremtyje, iškentėjusi nužmoginimo, bado,
šalčio, beprasmiško priverstinio
darbo sunkumus, naktinių tar
dymų dvasines kančias ir t.t.
Bet visad ir visur mano Tauta
buvo manyje, o mano Tikėjimas
stiprino mane.
Nereabilituota! Šito neprašiau
ir neprašysiu, kad pasigailėtų,
nes nei mano vyras, nei mūsų 6
metų dukra, nei aš nebuvome
nusikaltėliai ar priešiški
nenaudėliai, tik sąžiningi dar
bo žmonės.
Sąmoningai ir logiškai su
prantu, kad tremtinių nužmo
ginimas yra stalininio smurto
akcija. Tikiuos, kad persitvar
kymo ir naujo mąstymo laiko
tarpyje atsiras šviesūs protai
teisėtvarkos organuose iš
aiškinti nemeluotą tiesą, o
aukščiausios Sovietų sąjungos
instancijos oficialiai paskelbs,
jog masiniai išvežimai (in cor
pore) yra neteisėti; žmonės ken
tėjo ir mirė nekaltai, neteisti.
Latviai ir estai moka suskai
čiuoti, kiek iš jų respublikų bu
vo deportuotų, nebijo paskelbti;
taip pat suranda galimybes
moraliai ir materialiai paremti
nukentėjusius. O mūsiškiai tiek
senesnės kartos istorikai, tiek
statistikai, tiek žodingieji
žurnalistai kažko tebelaukia ar
dairosi į aukščiau, ką pasakys
laikmečio situacija.
Skaitau spaudą ir ieškau dostojevskiškos drąsos ir tolstojiškos moralės šviesos, kas tie
siai ir teisingai aprašytų trem
ties esmę, beprasmybę ir bepro
tybę naikinti tautas, ypač
mažesnes. '
Ačiū, tauriajam poetui Jus
tinui Marcinkevičiui, plačiau
pravėrusiam langą į tremtinių
žudymo fabriką, paskelbusiam
buvusios tremtinės Dalios Grinkevičiūtės kraupių užrašų dalį
apie mirties pjūtį lietuvių tarpe
Lenos upės žiotyse, o tokių
pjūčių, ypač karo metu, buvo
visur: miškuose, stepėse, žemi
nėse, barakuose, lageriuose...
Daugelis mūsų rašytojų, ti
tuluotų ir premijuotų, švelniai
užglosto visus aštriausius ir
skaudžiausius kampus apie
trėmimus. Pirmieji trėmimai
1941 m. birželio 14 d. visoje Pa
baltijo respublikų trijulėje buvo
patys žiauriausi ir sunkiausi;
mus moteris su mažais vaikais
skelbė kaip pikčiausius liaudies
priešus. Nužmogintus sugrūdo
į gyvulinius, mėšlu dvokiančius
vagonus Kauno stotyje, Šan
čiuose ir, marindami troškuliu,
užplombavo. Užplombuotuose
vagonuose vežė iki Uralo; vyrų
vagonus atkabino Oršoje ir
nukreipė į Sverdlovsko lagerius.
Vaikai šaukė: — vadi hati, vadi
hati... Už Uralo sustojo miške ir
iš kai kurių vagonų išmetė
mirusių vaikų ir senų žmonių
lavonus. O pirmąją žiemą išmirė
60% išvežtųjų. Badas, šaltis,
sunkūs priverstini darbai,
neapšildomos patalpos į kapus
varė ištisas šeimas; nereikėjo nė
krematoriumų, nė spygliuotų
vielų, nė elektros laidų. Režimo
žiaurybės ir permaininga gam
ta (dideli žiemos šalčiai 40-50 C,
smarkūs karščiai vasarą)
negailestingai atliko žmonių
naikinimo darbą, o Jenisiejaus,
Lenos ir kitos upės plukdė lavo
nus į Šiaurės jūrą. Dar 1954 m.
du tremtiniai inžinieriai, latvis
ir estas, dirbęs Krasnojarsko
prieplaukoje krovėjais, laivu
plaukė į Šiaurę įsitikinti, ar
tikrai tebėra kalnai žmonių
griaučių, upės suneštų į daubas.
Pamatė nuo ko krėtė šiurpas,
stingo dvasia: — kalnų kalnai
baltavo griaučių; ant kai kurių
dar plevėsavo drabužių skiau
tės, vėjų blaškomos; mėtėsi
žmonių rankos, kojos žvėrių
ištampytos. O užrašų lentos

skelbė: uždrausta zona. Dabar
šviesomis tviskantys miestai —
Norilskas,
Vorkuta - ant
tremtinių ir lagerininkų kaulų
pastatyti.
Ar tai maži nusikaltimai, kad
šaltakraujiškai liktum nepa
smerk įs Stalino, jo išvystyto
kulto ir jo pasekėjų, vykdžiusių
juodus tautų naikinimo darbus.
Daug postringaujama apie
kulto laikotarpio perlenkimus,
iškraipymus bei klaidas, bet
tiesiai sakykime, kad tai buvo
barbariškiausi XX amžiaus
nusik alsimai prieš tautas, žmo
giškumą viename šeštadalyje
mūsų planetos ploto.
Tremtyje stepėje gyvenau tarp
23 tautybių žmonių; čia buvome
95% tremtinių ir tik 5% tų,
kurie turėjo ginklą ir botagą.
Čia buvo ukrainiečių, balta
rusių, Pavolgio vokiečių, ar
mėnų, kaukaziečių, totorių, ka
zachų, karelų, lenkų, estų, lat
vių ir kt. Kiekvienas savo šir
dyje nešiojame savos tautos žaiz
das, savo nelaimę, vargą,
artimųjų netekimą.
Oficialios slatistikos, kiek
kulto laikais išnaikinta nekaltų
nėra ir tikslios negalės būti, nes
šiuo atveju melas galingesnis už
tiesą, — mano vyras žuvo la
geryje, o man išdavė doku
mentą, kad mirė 1948 m. nuo
plaučių uždegimo Kaune.
Iš anų laikų galėtum apie
žmonių kančias ir mirtis tomus
prirašyti. Man pačiai,aptinusiai
nuo bado, prisiėjo laidoti jau
nuolį, bado mirties pakirstą,
kurio paskutinė svajonė buvo:
„Mama, karas baigsis, grįšim į
Lietuvą, ar tu man duosi duonos
sočiai?” O tai ne eilinis ber
niukas, turėjo fenomenalią ma
tematiko atmintį, filosofinę
galvoseną apie žmogaus paskir
tį, čiurlionišką pasaulėjautą,
gražiai rašė ir piešė. Jam mirus,
mokyklos mokytojai tyliai ir
slaptai verkė — mirė genijus.
Bet prie duobės nieks neatėjo,
bijojo liaudies priešo vardo, nes,
mus nuvežus į Juzakovo kaimą,
buvo įsakyta užrakinti šulinius,
nekalbėti, nieko iš daržų ar pie
no neparduoti; parduotuvėje net
degtukų mums nepardavė.
Mano tremties kelias ėjo nuo
Altajaus krašto Troicko rajone
iki Krasnojarsko prie Jenisie
jaus upės buvusio lagerio.
Dabar, kada keičiasi laikai,
gyvenimas kyla ir šviesėja,
daug kas manęs klausia, kaip
gyvenau Sibire, ką mačiau ir
patyriau? Matyt mačiau labai
daug, o patyriau beteisio vergo
dalią, nuolat girdėdama „ne į
kurortus atvežti — kad išdvėstumėt”. Rodosi, žmogus,
kaip gyvulys paskirtas skerdyk
lai...
Karo metu ne tik tremtiniai,
leningradiečiai ir dauguma vie
tinių gyventojų gyveno pusba
džiai be duonos. Mintys ir
kalbos sukosi apie „kak
kartošku dostat”.
Pokario tremtiniai buvo lai
mingesni, nes jų nepalietė
didelė bado rykštė. Pirmojo
vežimo žmonės pradėjo slapta
bėgti į Lietuvą arba per kitus
išsiųsti vaikus pas gimines.

Lietuvoje perbėgusieji buvo
gaudomi, teisiami vėl siunčiami
į tremtį. Parbėgę nepilnamečiai
būdavo paimami iš mokyklų ir
vežami atgal pas motinas.
Skaudu klausyti ar skaityti,
kaip mūsiškiai, kalbantys ar
rašantys trėmimo klausimu,
mažina ištremtųjų skaičių. Tik
vežant pirmuosius ešalonus,
kada sustojome netoli Omsko,
atvyko ant kitų bėgių šalia
mūsų ešalonas tremtinių iš Ry
gos. Latvius vežė keleiviniuose
vagonuose, moterys šaukė:
„Broliai lietuviai,mes iš Rygos,
vyrai atskirti... Mūsų išveš
200,000”. Jau tada galvojom, o
kiek išveš lietuvių, mūsų
respublika didžiausia iš Pabalti
jo respublikų. Pagal mūsų skai
čiuotojus — skelbiamas pats
mažiausias išvežtųjų skaičius.
Juk buvo planas.
Baltarusis ekonomistas iš
Minsko, kurio kojų pėdos buvo
amputuotos, su dideliu skaus
mu pasakojo, kaip 1938 m.
netoli Irkutsko buvo sušaldytas
visas ešalonas žmonių. Ziemvidyje ešaloną sustabdė negyve
namoje vietoje ir liepė visiems
išlipti iš vagonų ant plyno
lauko. Šaltis buvo 40-50°C,
aplinkui nė vieno pastato, nė
medžio. Per porą dienų ešalono
žmonės tapo ledo skulptūromis
— kur senelis ar motina, apka
binę mažamečius vaikus, kur
motina sukniubusi su visais sa
vaisiais, apsisiautę antklode.
Armėnas Terasians, jaunas
inžinierius su savo šeima
atvežti vien dėl to, kad priėmė
gyventi iš Turkijos grįžusį
armėnų gydytoją, kuris buvo iš
vykęs kolektyvizacijos laikotar
piu. Stalinas paskelbė amnes
tiją, kad gali grįžti — nebus tei
siami, o kai sugrįžo, visus
suėmė ir — į Sibirą, o Išartu net
ir tuos, kurie juos buvo
priglaudę.
Kalmukas karo kapitonas su
ordinais ir pasižymėjimo ženk
lais dar uniformuotas, jau be
ginklo tik su lazda šlubčiodamas,
paklaustas, kodėl jis čia, atsakė,
jog su broliu studentu laimingi,
kad čia. Iš jų vagono 60 žmonių
tik 16 liko; kiti mirė, sušalo va
gonuose, nes vežė 3 mėnesius
žiemos viduryje neapšildomuose
vagonuose. Ant lavonų kojas
šildėsi gyvieji, kol miškuose
lavonus išmesdavo. Žmonės net
savo šlapumą gėrė. Valgydino
silke, bet nedavė vandens.
Žmonių kančios ir mirtis, rodos,
buvo konvojų lydėjusių virši
ninkų pasimėgavimas.
Mano žodžiai — ne aimana dėl
žiaurios praeities, o teisybės
išsakymas apie skriaudų karty
bes ir gyvenimo tikrovės faktus.
Dažnai mane kamuoja mintis —
kada bus nuplauta diskrimina
cija nuo tremtųjų, jų vaikų ir
vaikaičių, ką iki šiol tebe
jaučiame gyvenime, darbe,
moksle — jie buvo Sibire, jų
tėvai buvo išvežti, jie gimė Sibi
re. Kada ateis galas nuospren
džiams — jų rinkti, jų skirti
negalima, jų gabumai nerei
kalingi.
Keičiasi laikai, gyvenimas
kyla ir šviesėja, duoną valgau
sočiai ir kada tik noriu. Gyvenu
šiltame bute, guliu ne ant
ledinių grindų tarp snieguotų
sienų, o švariame patale, tik
naktimis mane lanko košma
riški prisiminimai. Kiek daug

A. A. BENEDIKTAS SULSKIS
Šviesių žmonių atsiminimas
lieka ilgai, neužmirštamas min
tyse ir spaudoje. Jei spaudai
parašoma apie krikštynas, ves
tuves ir įvairius pokylius, tai
gerai, kad ten randa vietos ir
nekrologai žmonių, kurie, gyvi
būdami, pasireiškė visuomeni
ne, kultūrine ar kitokia pozity
via veikla. Jau praėjo metai nuo
Benedikto Sulskio mirties,
kurios niekas nepaminėjo spau
doje iš Omahoje gyvenančių
lietuvių, nors jų tarpe velionis
paliko gilius pėdsakus savo
veikla.

Benediktas Šulskis.

B. Šulskis gimė 1925 m. gruo
džio 25 d. Kaune, o mirė 1993
m. gegužės 19 d. Omahoje,
sulaukęs 67 m. amžiaus. Artė
jant komunistiniam terorui iš
Rytų, su tėvais, dviem broliais
ir seserim pabėgo į Vokietiją dar
nebaigęs jėzuitų gimnazijos
Kaune. Ją baigė tik Vokietijoje
Shwaebish Gemiunde pabėgėlių
stovykloje. Pasibaigus II pa
sauliniam karui, emigruojant
lietuviams į įvairius kraštus,
jau be tėvų atvyko į Omahą, Nebraską 1949 m. Tais metais ir
vėliau į Omahą atvyko iš viso
655 lietuviai. Jie čia rado jau
beišnykstantį lietuvių telkinį,
kur buvo nutilusios lietuviškos
giesmės parapijos bažnyčioje ir
dainos salėje. Jaunuolis B. Šuls
kis, nenorėdamas būti gyvulių
skerdyklos darbininku, įstojo į
jėzuitų vadovaujamą Creighton
universitetą ir baigė mokslus iš
organinės chemijos magistro
laipsniu 1957 m. Tai buvo pir
mas iš ateivių, kuris pasirodė su
aukštuoju mokslu specialistas
Omahoje. Gavęs darbą Blue
Star įmonėje, dirbo 30 m. kaip
maisto pramonės tyrimo direk
torius iki išėjimo į pensiją. Už
pavyzdingą darbą buvo apdova
notas įvairiais žymenimis. Dar
bedirbdamas, siekė doktorato.
Vakarais ar kitu atliekamu
laiku lankė Nebraskos universi-

tete Medical School mitybos
skyrių ir bereikėjo parašyti tik
disertaciją. Laisvai kalbėjo
lietuvių, anglų ir vokiečių
kalbomis. Išėjęs į pensiją, dar
studijavo rusų kalbą.
Būdamas darbštus žmogus,
anksti įsijungė į LB visuome
ninę, kultūrinę, lituanistinio
švietimo veiklą, eidamas LB I
apylinkės pirmininko ar kitas
pareigas. Jam vadovaujant, į
Vasario 16 minėjimus būdavo
pakviečiami
universitetų >
prezidentai, profesoriai, vys
kupas, senatoriai, Kongreso
nariai, kuriuos supažindindavo
su pavergtos Lietuvos padėtimi.
Be jo neapsiėjo ir Omahos mies
to 100-čio minėjimas, kai reikėjo
atstovauti lietuviams, o taip pat
ir Šv. Antano parapijos 75 m.
sukakties paminėjimas. Pri
klausė chorui „Rambynas”, jam
pirmininkavo ir buvo šokėjas
tautinių šokių grupėje „Aušra”.
Turėjo polinkį ir į vaidybos
meną. Paruošė ir režisavo:
„Burbulių
kelionės
per
pasaulį”. Paruošdavo ir daug
kitų meninių programų įvairių
renginių progomis. Mėgo
keliauti. Lankė Pietų Ameriką,
beveik visas Europos valstybes,
Vidurinius Rytus — Izraelį,
Egiptą, Tolimuosius Rytus —
Kiniją ir Japoniją,ir dukart
Lietuvą.
Pagrindinis jo darbas, tai
paruošimas iš išleidimas knygos
„Mes lietuviai — We Lithuanians”, abiem kalbom 1984 m.
Tas leidinys yra apie Lietuvos
istoriją, tautos papročius, kalbą
ir plačiau aprašoma ankstyvųjų
bei naujųjų lietuvių imigrantų
gyvenimą Omahoje. Šiam dar
bui atlikti jis pasirinko tinka
mus bendradarbius aprašyti
lietuvių organizacijų įsikūrimo
reikalingumą ir veiklą. Leidinį
meniškai apipavidalino dail.
Nelė Sudavičiūtė-MacCullen.
Išleidimą finansiniai rėmė be
veik visi Omahos lietuviai, šį
leidinį teigiamai įvertino rašy
tojas J. Gliaudą „Draugo”
kultūriniame priede. Vilniaus
universiteto istorinio skyriaus
archyvo vedėjas viešai per spau
dą reiškė padėką B. Sulskiui už
padovanotą knygą. Jis buvo
vienas veikliausių Omahos
lietuvių jaunesniosios kartos.
Dar per anksti iškeliaudamas iš
šio pasaulio, savo atliktais dar
bais pastatė paminklą sau ir
Omahos lietuviams. Apleisda
mas šį pasaulį, paliko savo
gerą talkininkę žmoną su dviem
sūnumis.
Juozas Navakas

• 1912 m. balandžio 15 d.,
atsimušęs į ledkalnį šiauri
niame Atlante, nuskendo kelei
vinis laivas Titanikas. Žuvo
1,513 keleivių iš buvusių 2,200
laive.

kartų aš galėjau mirti, o nemi
riau. Ir grįžusi stovėjau ant
ribos — gyventi ar mirti. Mūsų
gerieji gydytojai ir sumanūs
chirurgai padarė viską, ką
galėjo padaryti, kad gyvenčiau
• 1742 m. kovo 23 d. George
— sukalė vinimis, davė doku
Frederick
Handelio kūrinys
mentą, kad esu I grupės darbo
„Messiah
”
buvo pirmą kartą
invalidė. Štai tau dovana, gau
atliktas
Londone,
Anglijoje.
ta Sibire.

Viešpaties pašauktąjį

A.tA.
JONĄ ŠĖMĄ
palydime malda. Skausme likusias - žmoną ANAS
TAZIJĄ, mūsų nepailstančią narę, dukterį MONIKĄ
ir visus velionio liūdinčius nuoširdžiai užjaučiame.
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A.tA.
Dr. Eduardas Tallat-Kelpša
Atsargos majoras, JAV kariuomenės medikų dalinyje
Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Chicagoje, Mar
ąuette Park apylinkėje.
<
Mirė 1994 m. gegužės 14 d., 9:44 vai. vakaro, sulaukęs 72
metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 45 m.
1 1
Nuliūdę liko: sesuo Ernesta D. Tallat-Kelpša su šeima ir
kiti giminės JAV-bėse ir Lietuvoje.
Velionis buvo sūnus a.a. dr. Florijono ir a.a. Anastasios
Tallat-Kelpšų.
,
Priklausė daugeliui medikų organizacijų.
,
•
Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 20 d. nuo 11 v.r.
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
(at Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 21 d. Iš laidojimo
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
Misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
708-257-6667 arba 1-800-994-7600.
———— t

A.tA.
Dipl. inž. ALFONSAS ILEKIS
Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Čikagoje.
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1994 m. gegužės 16 d., 1 vai.
ryto, sulaukęs 76 metų.
Gimė Panevėžio apskrityje, Raguvos miestelyje. Ameriko
je išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Teodora Dubinskaitė Ilekienė, vaikai:
Nijolė Spurgash, jos vyras Arnoldas ir jų vaikai: sūnus Arūnas
liekis, žmona Caron bei jų vaikai; sūnus Jonas, žmona Živilė
ir jų duktė; velionio sesers sūnus Algis Dargužis ir šeima;
Robertas Dargužis su šeima, svainis Jurgis Karalius, žmona
Jadvyga ir jų sūnūs — Medardas su šeima ir Rytis. Liko daug
malonių ir mielų draugų.
Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužės 18 d. nuo 4 iki
7 v.v. Haigh Block laidojimo namuose, Ormond Beach, FL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 19 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Prince of Peace Katalikų
bažnyčią, Ormond Beach, FL, kurioje bus aukojamos gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Holly Hilis Shady Ręst kapinių mauzoliejuj, kur
palaidota dukrelė Danutė prieš 11 metų.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė Nijolė, sūnūs Arūnas ir Jonas
su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Haigh Block Funeral Home. Tel. (904)
677-0451.

A.tA.
JUZEFĄ NORKAITIENĖ
Jasinskaitė
Gyveno Chicagoje, Gage Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. gegužės 17 d., 8 vai. vakaro, sulaukusi 97
metų.
Gimė Lietuvoje, Seredžiaus parapijoje, Padubysio dvare.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: dukterys — Danutė Norkaitytė ir Irena
Geležienė, žentas Julius, anūkė Diana Kizlauskienė su vyru
Antanu; proanūkai: Dalia ir Andrius. Taip pat daug giminių
Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Petro.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 19 d. nuo 2 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Avel
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 20 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440

Lietuvos Dukterų draugija

A.fA.
POVILUI PETKEVIČIUI

A.fA.
VALERIJAI BANKAUSKIENEI
mirus, dukrą DANGUOLĘ su šeima bei seserį
LEOKADIJĄ ir JUOZĄ ŽVYNIUS nuoširdžiai
užjaučiame.
„Saulutės”, Lietuvos našlaičių globos būrelio teisinė patarėja (iš kairės) Rūta
Stroputė ir revizijos komisijos narės —- Daiva Mąjauskienė, Rima Stroputė,
Lina Žliobienė. Jos pasipuošusios „Saulutės” marškinėliais.
Nuotr. Jono Maleiškos

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo nuliūdusiai
šeimai: sūnums — JUOZUI ir jo žmonai ZITAI, Seat
tle, ir ARMINUI ir jo žmonai ANDRĖJAI, anūkui
POVILUI bei anūkėms GINTARĖLEI ir ANNEMARIE Čikagoje bei visiems giminėms ir pažįsta
miems.

Birutė ir Kazys Sekmakai
Rita ir Myron Bezdicek

5

Seattle, WA

Gėdis ir Irena Morkūnai

*

6
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IŠ ARTI IR TOLI
i

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo” renginių komiteto

susirinkimas įvyks gegužės 25
d., trečiadienį, 5 vai. vak. Mari
jonų vienuolyno patalpose.
Bilietai į „Mažąją tautinių
šokių šventę”, įvyksiančią

birželio 19 d. Jaunimo centre,
jau gaunami Vaznelio parduo
tuvėje ir „Draugo” administra
cijoje darbo valandomis.
Olimpija Gaučius-Jaksibaga mirė prieš vienerius

metus, gegužės 27 d. Šv. Mišios
jos mirties metinių proga bus
aukojamos gegužės 22 d., sek
madienį, 10 vai. r., Šv. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke.
Gimines ir pažįstamus Mišiose
dalyvauti ir velionę prisiminti
kviečia duktė Theodora Urnezis, žentas Vito, duktė Luciliė
Newman, vaikaičiai, provaikai
čiai ir giminaitis kun. Antanas
Puchenskis.
Gegužinės pamaldos Mer
gelės Marijos — Dievo Motinos
garbei yra viena gražiausių
lietuviškų tradicijų, be kurios,
rodos, ir gegužės mėnuo taip
nežydėtų, nežaliuotų. Lietuvių
parapijos didesniuose telki
niuose visuomet stengiasi šią
tradiciją puoselėti ir ruošti
gegužines pamaldas. Neat
silieka ir Šv. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapija
Čikagos Brighton Parke. Pa
maldos lietuvių kalba joje
vyksta kiekvieną pirmadienį,
trečiadienį ir penktadienį, 6:30
vai. vak. Į jas kviečiami ne tik
parapijiečiai, bet ir lietuviai iš
tolimesnių apylinkių.
x Prez. Antano Smetonos
120 m. gimimo ir 50 m. mirties

sukakčių minėjimo programoje:
paskaitininkas inž. Jonas
Jurkūnas, solistė Audronė
Gaižiūnienė, pianistas Antanas
Smetona, akomp. Ričardas Šo
kas, programos pranešėja Dai
va Meilienė. Minėjimas vyks
gegužės 29 d. 2 vai. p.p. Balzeko
muziejaus Gintaro salėje.
Rengia: A. L. Tautinė s-ga
Čikagoje. Čikagos ir plačiųjų
apylinkių lietuviai nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti.
(sk)
x Onutė ir Vladas Mikuc-

kiai iš Montrose, CA, „Našlaičių
globos komitetui” atsiuntė $150
našlaitei Telšiuose padėti.
Komitetas ponams Mikuckiams
našlaitės vardu dėkoja.
(sk)

„Spindulys” — tai ne saulės
šypsenos fragmentas, o Lemon
te nuo 1976 m. veikianti tau
tinių šokių grupė, įkurta ir iki
šiol vadovaujama Rasos Poskočimienės. Čikagos ir apylinkių
lietuviams „Spindulys” gerai
pažįstamas, o jo renginiai mielai
lankomi. Dalyvavęs (nuo įsisteigimo) visose Tautinių šokių
šventėse, talkinęs ir Dainų
šventėse, kai reikėjo dainas
paįvairinti tautiniais šokiais;
gastroliavo kituose lietuvių
telkiniuose. Malonu, kad „Spin
dulys” yra viena iš septynių
tautinių šokių grupių, kurios
atliks programą „Mažojoje tau
tinių šokių šventėje”, ruošia
moje dienraščio „Draugo”
paramai, birželio 19 d., 3
vai.p.p., Jaunimo centre.
Visuomenė kviečiama gausiai
susirinkti, pasigėrėti šokėjais ir
paremti savo dienraštį.

Vilčinskų koncerto Jaunimo centre gegužės 15 d. rengėjai ir programos atlikėjai. Iš kairės: Mar
gučio radijo vedėjas Petras Petrutis, dainininkai Jūratė ir Arvydas Vilčinskai ir Birutė Jasai
tienė, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm.
Nuotr. Jono TamuIaičio

„Lituanicos” skautų tunto
sueiga sekmadienį, gegužės 22

APIE IŠEIVIJOS
„JUDĖJIMĄ”

d., vyks Lietuvių centre, Lemon
te. Sueiga bus pradėta 9 v.v. šv.
„Heritage” stovykla lietu Mišiomis Palaimintojo Jurgio
viškai nekalbantiems lietuvių Matulaičio misijoje. Po pamaldų
kilmės vaikams ir šįmet bus — 10 vai. sueiga tęsiama Lietu
ruošiama Dainavos jaunimo sto vių centro apatinėje salėje.
vykloje rugpjūčio 14-21 d. Visiems tunto nariams daly
Paraginkit tokių vaikų tu vavimas privalomas. Tėveliai ir
rinčias šeimas susidomėti šia tunto rėmėjai kviečiami.
stovykla.
„Sietuvos” — vyr. skaučių
Los Angeles Dramos sam

būrio nariai rytoj atvyksta į
Čikagą. Drauge atvyksta ir
sambūrio valdybos pirmininkas
Vincas Dovydaitis. Algirdo
Landsbergio 2-jų veiksmų pjesės
spektakliai bus gegužės 21, 22
d. Jaunimo centre. Šeštadienį
spektaklis prasidės 7 vai. vak.,
o sekmadienį — 3 vai. p.p.
Margutis visus kviečia daly
vauti. Taipgi visi kviečiami
dalyvauti bendrose vaišėse,
kurios bus sekmadienį, pasibai
gus spektakliui, Jaunimo centro
kavinėje.
x „Saulutės” atviro žodžio

forumas tęsiasi. Apie savo
patirtį Lietuvoje kalbės ilgesnį
laiką dirbę Lietuvoje, steigian
tys savo įmones Lietuvoje bei at
stovaujantys amerikiečių įmo
nėms Lietuvoje. Pranešimai ir
diskusijos vyks sekmadienį, bir
želio 5 d., 12 v. p.p. (po 11 vai.
Mišių) Lemonte, IL, PLC. Bočių
menėje, rūsyje. Bus kavutė ir
užkandžiai. Visi kviečiami.
(sk)
x Dešinieji Lietuvoje šau
kiasi mūsų pagalbos! Jiems

padėti Popiežiaus Leono XIII-jo
Fondas dabar yra išsiuntinėjęs
geradariams laiškus. Suminkš
tinkite širdis, atidarykite pini
x TALPINTUVAI PER gines. Mes džiaugsimės radę
TRANSPAK siunčiami kas sa jūsų voke, kad ir $1.00 bankno
vaitę. Skubius siuntinius' siun tą. Fondo adresas 7125 S.
čiame AIR CARGO. Siunčia Mozart, Chicago, IL, 60629.
me automobilius. Pinigai per
(sk)
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL 60629, tel. 312-436-7772.

DAINŲ POPIETĖ
SEKLYČIOJE

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa

(sk) saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesx Maloniai kviečiame jus į niauskienei, TravelCentre,
Jurbarko 735-jų metinių ju Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)
biliejaus paminėjimą ir pasau
lio jurbarkiškių sueigą įvyk
x NAMAMS PIRKTI PA
siančią š.m. liepos 1-3 d. In SKOLOS duodamos mažais mė
formacija teikiama: L. Frejie- nesiniais įmokėjimais ir pri
nė, Dariaus ir Girėno 94, Jur einamais nuošimčiais. Kreipki
barkas, 4430, tel.: 51845, tės į Mutual Federal Savings,
54210, faksas: 51408, arba C. 2212 West Cermak Road —
Mitkienė, tel. 708-532-0522.
Tel. (312) 847-7747.
(sk)

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Jūratė Tamulaitienė („Pasaulio
lietuvių biografinio žinyno” suda
rytoja, Lietuvos mokslo ir
enciklopedijų leidyklos medicinos
redakcijos vedėja), pusmetį pra
leidusi Amerikoje, daugiausia Či
kagoje, kur Lituanistikos studijų
ir tyrimo centre rinko medžiagą
numatomai Lietuvoje išleisti en
ciklopedijai, grįžusi namo, buvo
ir skautininkių draugovės su „Lietuvos aido” žurnalisto Arvydo
eiga šį penktadienį, gegužės 20
d., vyks Lietuvių centre,
Lemonte. Pradžia 7 vai. vak.
Atšaukiamas susirinkimas.
Visos narės, o taip pat ir drauR.
Lietuvių bendruomenės
govėn norinčios įsijungti sesės,
Tarybos
prezidiumo šauktas
kviečiamos dalyvauti.
visuotinis narių susirinkimas,
Inž. Valdas Adamkus sek numatytas gegužės 21 d., šešta
madienį, gegužės 22 d. (tuoj po dienį, 2 vai. p.p. Švč. M. Mari
šv. Mišių), 12:30 vai. p.p. Lietu jos Gimimo parapijos salėje, dėl
vių centre, Lemonte, pakartos Tarybos prezidiumo vicepirm.,
paskaitą „Išeivija ir Lietuva”. šiuo metu einančio pirmininko
Illinois Lietuvių Respublikonų pareigas, ligos yra atšaukiamas.
lyga kviečia visus atsilankyti ir
išklausyti šios didelį dėmesį
Balandžio mėn. 17 d. Palai
sukėlusios paskaitos.
mintojo Jurgio Matulaičio misi
Mokytojų studijų savaitė joje buvo pakrikštytas Kovas
Dainavos stovyklavietėje vyks Ąžuolas Kulbis; balandžio 23 d. —
liepos 17-25 d. Laukiama gau Peter Vincent Thaus, o balan
džio 24 d. — Kovas Andrius
saus dalyvavimo.
Palūnas.
Lietuvių fondo mirusių na
rių prisiminimas ir šv. Mišios Antradienio laidoje, „Mūsų
bus Palaimintojo Jurgio Matu abirurientų” skiltyse, per
laičio misijos bažnyčioje, Le klaidą prie L. Gierštiko bio
monte, gegužės 29 d., sekma grafinių bruožų išspausdinta R.
dienį, 11 vai. r. Visi Lietuvių Radzevičiaus nuotrauka. Šian
fondo nariai bei artimieji dien klaidą atitaisome.
kviečiami dalyvauti.
Marąuette Parko Lietuvių

namų savininkų organizacijos
narių mėnesinis susirinkimas
įvyks gegužės 20 d., penkta
dienį, 6:30 vai. vak., Svč. M.
Marijos Gimimo parapijos salėje
(6820 S. Washtenaw). Nariai ir
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti, nes bus svarbių reikalų
svarstymas. Po susirinkimo —
kavutė.

Weidner Rd., Buffalo Grove,

IL 60089.

(sk)
x L. ir V. Milukai, Plainview, New York, paaukojo $200
Liti uanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame ponams Milu
kams už nuolatinę paramą.
(sk)
x Lithuanian Mercy Lift

nuoširdžiai dėkoja A. ir V.
Mikniams, Dayton, OH už gau
sią auką. Ponai Mikniai
paaukojo $2,000. Lithuanian
Mercy Lift dėkingi už nuolatinę
paramą.
(sk)

Knygoje išspausdintuose doku
mentuose skelbiama jog į Sibirą
tremiamieji kasdien gaudavo po
5 rb 50 kp, kad buvo maitinami
šiltu maistu, o, plaukdami Lenos
baržomis,galėjo išsinuomoti kaju
tes, atvykę samdėsi nešikus,
priešmokyklinio amžiaus vaikai
gaudavo pieno ir pan. Tai pasity
čiojimas iš tremtinių. Svar
biausia, kad leidinyje nėra jokių
komentarų. Skaitant galima su
sidaryti vaizdą, jog jie vyko į ku
rortą.
Todėl išeivijoje kilo didžiulis
triukšmas. Jų įsitikinimu, knyga
yra KGB darbas, siekiant galu
tinai suskaldyti išeiviją. Ir tai pa
siekta.
Išeivija laukia Lietuvos atsaky
mo, kompetentingiausių istorikų
straipsnių. Ten dabar toks suju
dimas kaip „bičių avilyje”.

Antanas Paužuolis

BOSTONE
ATGAIVINAMOS
SUBATVAKARIŲ
VAKARONĖS

Prieš 30 metų a.a. Stasio Sant
varo įkurtos Subatvakarių
vakaronės, buvusios labai

MUSŲ ABITURIENTAI

x „Saulutė”, Lietuvos naš

laičių globos būrelis, dėkoja už
aukas vargstantiems vaikams:
Gailė Černiūtė $120, Izabelė
Žmuidzinienė $15, Alan D. Stall
$30 a.a. Vladislovos Kovalčiukienės atminimui, Rimvydas
Sidrys $240 metams paremti
berniuką Kėdainiuose, Birutė
Navickienė $240 metams
paremti berniuką Skuodo ra
jone. Ačiū! „Saulutė”, 419

Jockaus paklausta papasakoti
apie viešnagę ir darbą Ameriko
je. „Kodėl sujudo Amerikos
lietuviai” — tokiu pavadinimu
straipsnis buvo išspausdintas
minėtame dienraštyje balandžio
27 d. Tarp kitų klausimų J. Ta
mulaitienė buvo paklausta: „Kas
naujo išeivijoje, kaip jie ten dabar
gyvuoja?” Ji atsakė:
„Šiuo metu išeivijoje kilo nepa
prastai didelis triukšmas dėl
neseniai pasirodžiusio „Lietuvių
laisvės ir kovų archyvo” pirmojo
tomo. Pasaulio lietuvių bendruo
menė finansavo šitą leidinį. Juos
labiausiai šokiruoja leidinio suda
rytojų asmenybės.

Lietaus lašeliams krentant,
vyresnieji rinkosi į Seklyčią
dalyvauti dainų popietėje.
Seklyčia yra tapusi antraisiais
namais vyresnio amžiaus lietu
viams, gyvenantiems Mar
ąuette Parke arba artimose apy
linkėse.
Vyresniųjų centro vadovybė, o
ypač Elena Sirutienė, deda daug
pastangų, kad susibūrimai
Seklyčioje būtų visiems įdomūs
ir nuotaikingi. Tenkant daug
kartų dalyvauti ir išsikalbėjus,
visi pripažįsta, kad ponia Elena
atlieka savo darbą pasigėrėti
nai.
Šis trečiadienis buvo paskir
tas dainoms, kurias pravedė iš
Lietuvos atvykę dainininkai:
Jūratė ir Arvydas Vilčinskai.
Jūratė ir Arvydas yra gerai
žinomi Lietuvoje, nes savo
dainomis yra aplankę daugelį
Lietuvos miestų ir kaimų. Šiuo
metu jie lanko lietuviškus telki
nius užjūriuose ir savo dainomis
primena Lietuvą, jos miestus,
kaimus, sujungia visus mūsų
tautiečius bendrai meilei.
Jūratė ir Arvydas padainavo
keliolika romantiškų dainų, kai
kurioms dainoms pritarė ir susi
rinkę mėgėjai.
Jūratė ir Arvydas Vilčinskai
dainas pravedė su įsijautimu,
teatriškais
judesiais
ir
mimikomis, kas įgalino geriau
įsijausti į dainų žodžių prasmę.
Užbaigę dainų ciklą, Jūratė ir
Arvydas nuoširdžiai dėkojo
dainų klausytojams, kad priėmė
jų dainas su meile ir dėmesiu,
prisiimdami dalelę Lietuvos
meilės. Programų vedėja —
Elena Sirutienė, susirinkusių
vardu įteikė Jūratei gėlių
puokštę, o Arvydui gražią gėlę.
Po melodingų ir romantiškų
dainų vyresnieji vaišinosi
Seklyčios valgyklos pagamin
tais pietumis.

Alida Joana Bartkutė, duk
tė Vidos Bartkus-Murray ir
Aloyzo Bartkaus, baigia Lyons
Township gimnaziją. Ten ji
buvo garbės sąrašuose. Priklau
sė Spanish Club, Girls Club,
Mokinių tarybai, Homecoming
komitetui ir PIRG (II. Public
Int. Research Group). Gimnazi
joje Alida yra laimėjusi Leadership Award. Trejus metus ji iš
buvo išrinkta daugiausia
pasižymėjusia Pom-Pom žaidėja.
Taip pat paskutinius metus yra
buvusi šios komandos kapitone.
Buvo išrinkta į Homecoming
Karalaitės palydą.
Alida mėgsta rašyti, šokį,
meną, slidinėjimą, choreogra
fiją, sportą ir skaitymą. Ji
lankys University of Illinois,
Champaign-Urbana, kuriame
studijuos Graphic Design.

Rimas Radzevičius, Genės
ir Broniaus Radzevičių sūnus,
baigia Lemont Township High
School. Rimas priklausė Natio
nal Honor Society, Futbolo klu
bui, lietuvių ir amerikiečių
krepšinio komandoms, Matema
tikos klubui ir SAAD.
Rimas lankė Kristijono Do
nelaičio ir Maironio lituanis
tines mokyklas. Nuo mažens
priklauso jūrų skautams ir su
jais stovyklauja Rakė bei buria
vimo stovyklose. Šoka „Spin
dulio” tautinių šokių grupėje.
Rimo mėgstamiausi užsiė
Irena Kvantaitė, Laimos ir
mimai yra slidinėjimas, golfavimas, krepšinis, buriavimas, Stasio Kvantų duktė, baigia
Maria High School, kurioje ji 4
plaukymas ir skaitymas.
Rudenį Rimas pradės lankyti metus buvo mokyklos garbės są
rašuose. Be to, Irena aktyviai
Notre Dame universitetą.
reiškėsi mokyklos veikloje.
Buvo Science klubo sekretorė,
„Rūtos” ratelio pirmininkė,
priklausė SADD ir Matema
tikos klubui. Šiuo metu yra
moksleivių ateitininkų Kun.
Lipniūno kuopos iždininkė, bai
gė Kr. Donelaičio lit. mokyklą,
šoka „Grandies” ansamblyje.
Irena mėgsta gamtą, žaidžia
tenisą. Ji suranda laiko padėti
ir kitiems. Ji dirba savanore Šv.
Kryžiaus ligoninėje ir dalyvauja
maisto dalinime vargšams.
Rudenį Irena pradės studi
juoti De Paul universitete. Jos
pasirinkta šaka — enviromental
accounting.

populiarios Bostone, atku
riamos šeštadienį, gegužės 31 d.
7:30 v.v., Bostono Lietuvių
Piliečių klubo 3 aukšto salėje. Į
šios kultūrinės vakaronės atkū
rimą paskaitininku pakviestas
Lietuvos ambasadorius JAV-se
dr. Alfonsas Eidintas. Amba
sadorius kalbės tema „Lietuvos
saugumo problema”. Visi
kviečiami susitikti su dr. A. Ei
dintu ir atsivežti pluoštą
klausimų visiems rūpimais
klausimais. Subatvakarius
organizuos Bostono tautininkai.
Rudenį šie kultūriniai subatvakariai bus ruošiami kas trečią
mėnesio šeštadienį.
PARTIZANŲ NUOTRAUKŲ
PARODA "

Vašingtono Lietuvių bend
ruomenei ir Lietuvos ambasadai
sutarus, Lietuvos ambasadoje
vyksta foto nuotraukų paroda
apie Panevėžio partizanus. Šį
pavasarį tos pačios nuotraukos
buvo sėkmingai išstatytos
Lietuvių dailės muziejuje Le
monte. Ambasadoje paroda vyks
iki gegužės pabaigos. Parodą
galima apžiūrėti ambasados
darbo valandomis arba kitu
laiku, susitartus telefonu (202)
234-5860. Apžiūrėjimas nemo
kamas.
LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ
SUKAKTYS

Šiais metais nemažai lietu
viškų parapijų Amerikoje šven
čia ilgo gyvavimo sukaktis;
Apreiškimo parapija Brook
lyn, NY, rugsėjo 18 d. minės 80
metų jubiliejų. Jai vadovauja
kun. Vytautas Palubinskas;
Šv. Andriejaus parapija New
Britain, CT, spalio 2 d. švenčia
100 m. sukaktį. Parapijos kle
bonas yra
kun.
Jonas
Rikteraitis;
Šv. Kazimiero parapija Amsterdam, NY, spalio 22 d. švenčia
90 m. sukaktį; jos klebonas yra
kun. Juozas Grabys;
Šv. Kazimiero parapija Providence, RI, spalio 30 d. švenčia
75 m. sukaktį. Klebonas yra
kun. Adolfas Klimanskis;
Šv. Kazimiero parapija Worcester, MA, lapkričio 20 d. šven
čia 100 metų jubiliejų; parapi
jai vadovauja kunigai marijonai
— Vincas Parulis ir Jonas Pet
rauskas;
Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Cambridge, MA, gruodžio
3 d. švenčia 85 m. sukaktį.
Parapijos klebonas yra kun.
Simonas Saulėnas, kuris taip
pat minės savo 50 metų kuni
gystės sukaktį.
„Vyskupo informacija”, 1994 m.
Sekminės.
Linas Gierštikas, Nijolės ir
Raimundo Gierštikų sūnus,
Anastazijos Riškienės ir Danos
Gierštikienės vaikaitis, baigia
Oak Lawn gimnaziją ir mokslą
toliau tęs, lankydamas Uni
versity of Illinois Circle Campus, studijuodamas kompiuterių
inžineriją.
Linas baigė Kristijono
Donelaičio aukštesniąją lit.
mokyklą. Nuo mažens aktyvus
skautas ir jaunesniųjų skautų
vadovas. Mėgsta muziką ir yra
„Žaibo” orkestro narys. Pasižy
mi linksmumu ir gera nuotaika.

