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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusijos laivynas 
palieka Latviją 

Vilnius , birželio 1 d. (Elta) — 
Šiandien Rusijos Baltijos laivy
no vadas admirolas Vladimir 
Jegorov, Rusijos ambasadorius 
Aleksandr Rannich ir Latvijos 
ministras p i rmininkas Valdis 
Birkavs dalyvavo iškilmingoje 
ceremonijoje Liepojos kariniame 
uoste: j j palieka t rys paskuti
nieji Rusijos laivai. Praėjusią 
savaite išplaukė povandeniniai 
laivai, pakėlė inkarą ir kreiseris 
„Admirolas Zozulia". 

Laivai išvedami pagal Latvi
jos ir Rusijos susi tar imus. Lat
vijos premjeras neabejoja, kad 
Rusijos kar iuomenė išeis iki 
vasaros pabaigos. Pasak prem
jero Valdis Birkavs, ..rugpjūčio 
31-oji Latvijai bus džiugi die
na" . 

P a g a l g y v e n i m o k o k y b ę 
L ie tuva 28 vietoje iš 173 

Birželio 1 d. Lietuvoje, kaip ir 
visame pasaulyje, buvo paskelb
ta Jungt inių Tautų parengta 
Žmonijos plėtojimosi ataskaita. 
Lietuvos visuomenės informavi
mo priemonių ats tovams šią 
a taskai tą Seimo rūmuose su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pristatė Jungtinių Tautų Plėto
jimo programos (UNDP) įgalio
tasis atstovas Jorgen Lissner 
bei patarėjas socialiniais klau
simais Teodoras Medaiskis. 

Žmonių gyvenimo kokybės in
deksas įvairiose šalyse nusta
tomas pagal tris pagrindinius 
rodiklius: švietimo lygį. žmonių 
gyvenimo t rukmę bei jų perka
mąją gal ią . L i e t u v a šiuo i 
požiūriu tarp 173 ištirtų šalių 
atrodo gana neblogai: ji yra 28 
vietoje, šalia Čekijos ir Slovaki
jos, Estijos, Latvijos. J gana 
aukštą vietą Lietuvą ,,pakėlė" 
ilgesnė, nei kitose postsovie
t inėse valstybėse, gyvenimo 
t rukmė, kuri . kaip nurodyta, 
siekia 72.6 metus. 

Vadinamasis gyvenimo koky
bės indeksas gali būti naudin
gas planuojant socialinę poli
tiką, nus ta tan t valstybės prio
r i t e t u s . A n t r a v e r t u s , šių 
duomenų negalima absoliutin
ti , nes. kaip pripažino spaudos 
konferencijos dalyviai, iš viso 
pasaulio surinkta kelerių metų 
senumo statistika greičiau rodo 
prieš dvejus metus buvusią, o ne 
dabart inę padėtį. 

Birželio 1 d. JT Plėtojimo pro
gramos įgaliotasis a ts tovas 
Lietuvoje Jorgen Lisner įteikė 
JT žmonijos plėtojimosi atas
kaitą Respublikos prezidentui 
Algirdui Brazauskui. 

L D D P sako , k a d 
r e f e r e n d u m a i p e r b r a n g i a i 

k a i n u o s 

Šiandien Seimo rūmuose vy
kusioje LDDP frakcijos spaudos 
konferencijoje buvo dar kartą iš
sakytas valdančiosios partijos 
požiūris į opozicinių grupių ini
ciatyva rengiamus referendu
mus. Spaudos konferencijoje 
dalyvavę LDDP nariai neginčijo 
k o n s t i t u c i n ė s t e i sė s rengt i 
r e fe rendumus , t ač iau siūlė 
įvertinti jų reikalingumą ir 
organizavimo kainą. 

Valdančiosios partijos atstovų 
nuomone, opozicijos siūlomi re
ferendumai dėl priešlaikinių 
Seimo rinkimų ir dėl indėlių 
kompensavimo „nieko pozity
vaus duoti negali, o t ik sukels 
sumaištį valstybėje". Nerijus 

Germanas priešlaikinių parla
mento r inkimų idėją pavadino 
..atskirų politikų ir jų grupių 
asmeninių ambicijų tenkini
mu". Jus t inas Karosas akcen
tavo, kad 4 milijonai litų, 
kuriuos kainuotų vienas refe
rendumas, neturtingos šalies 
biudžetui y ra didelė suma. 

Vladas Būtėnas atmetė opozi
cijos kal t inimus dėl valdžios 
krizės, sakė nesąs apskritai 
nusistatęs prieš referendumus 
ir s iū l ė , pavyzdž iu i , j u o s 
praplėsti konkrečiais klausi
mais apie desoviet izaci jos 
įstatymo reikalingumą, mirties 
bausmę. 

T u r t o k o m p e n s a v i m a s 
n e s u k e l s infliacijos 

Šiandien išplatintame pareiš
kime Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
pareiškė apgailestavimą, kad 
ekspertai neigiamai įvertino 
Konservatorių siūlomą indėlių 
kompensavimo mechanizmą. 
Jis sakė, kad j ie ..nenori dėl jo 
nei aiškintis, nei diskutuoti su 
Tėvynės Sąjungos specialis
tais". 

Gediminas Vagnorius taip pat 
rašo, jog „nenorima matyti, 
kaip indėliams atstatyti skirtas 
valstybės tu r t a s dabar be jokio 
privatizavimo tiesiog veltui da
lijamas ,išrinktiesiems' ". 

Tėvynės Sąjungos partijos val
dybos pirmininkas, be kita ko, 
tvirtina, kad „santaupų atsta
tymas iš privatizuotino valsty
bės tu r to infliacijos jokiu būdu 
nesukels, nes pinigų indėlinin
kams negalės būti išmokama 
daugiau, nei jų sukaupiama už 
p r iva t i zuo t iną tu r tą ar iš 
papildomų įnašų". 

Išplatintame pareiškime Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) valdybos pirminin
kas pakvietė į viešus televizijo
je transliuojamus debatus šiuo 

; klausimu dabartinius valstybės 
vadovus, bankininkus bei finan
sų specialistus. 

E u r o p o s p a r l a m e n t a s 
džiaugiasi Lie tuvos p o s ū k i u 

j V a k a r u s 

Antroji Europos Parlamento 
prezidento Egon Klepsch vieš
nagės Lietuvoje diena šiandien 
prasidėjo susitikimais su Lietu
vos Seimo frakcijų nariais. Po to 

Į jis susitiko su Seimo pirminin
ku Česlovu Juršėnu. Pokalbyje 
svečias pareiškė nuomonę, kad 
Lietuvoje vykstantys pozityvūs 

i procesai pr iar t ina šalį prie 
1 Europos struktūrų. 

Pirmieji susitikimai su Seimo 
frakcijų nariais paliko įspūdį, 
kad įvairios politinės jėgos Lie
tuvoje yra užsibrėžusios panašius 
užsienio politikos siekius, jie 
skiriasi nebent detalėmis. 

Egon Klepsch taip pat susiti
ko su Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininku, Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu Aud
riu Juozu Bačkiu. 

Lietuvoje viešinti Europos 
parlamento prezidentą ir j j 
lydinčius asmenis trečiadienį 
pnėme prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Pasveikinęs gar
bingą svečią. A. Brazauskas 
p a s a k ė , jog yra pas iū l ę s 
surengti Baltijos ir Vysegrado 
grupės valstybių vadovų susi
tikimą ir ėmėsi kai kurių kon-

Nr . 106 

1993 m. rugsėjo mėnesį buvęs Bostono meras Raymond Flynn įteikė skiriamuosius rastus popiežiui 
Jonui Pauliui II kaip JAV ambasadorius Vatikane. Nors jis efektyviai eina ambasadoriaus 
pareigas, tiek prezidentui Clinton pristatydamas Vatikano pozicijas, tiek ir Vatikanui 
atstovaudamas JAV pozicijas, dėl trinties su kitais JAV diplomatais užsienyje ir dėl kitų jam 
keliamų priekaištų dar esant Bostono meru neaišku ar jis ilgai liks Šiose pareigose. 

Konstitucija trukdo 
vyriausybės darbą 

Vilnius , gegužės 26 d. (LR) — 
Neseniai Seimo priimtą Vyriau
sybės įstatymą LDDP frakcijos 
Seime narys Albinas Lozuraitis 
pavadino ..savotišku parlamen
to veiklos mara tonu" . Anot 
„Lietuvos ry to" , jo te igimu, 
pirmą kartą pri imti šį įs tatymą 
buvo mėginama daugiau negu 
prieš metus, tačiau, nesan t 
bendrų valstybės valdymo prin
cipų, t a i nebuvo padaryta . 

Spaudos konferencijoje Al
binas Lozura i t i s pažymėjo, 
kad priimtas Vyriausybės įsta
tymas yra tarpinė grandis t a rp 
Konstitucijos ir visos valstybės 
valdymo sistemos. Kita vertus, 
jo nuomone, šis į s ta tymas tur i 
konkretizuoti Konstitucijos nor
mas, kuriose apibrėžtos vyriau
sybės funkcijos. 

Pasak Lozuraičio, nors kai 
kurios šių normų yra abejotinos 
ir paralyžuoja vyr iausybės 
veiklą, pakeisti jas labai sunku. 
„Net tos Konstitucijos bėdos, 
kurios yra akivaizdžios, sau
gomos kaip šventos ka rvės" 
teigė j is . 

Kalbėdamas apie daugiausia 
a i s t rų sukė lus į s p r e n d i m ą 
įkurti naują Valdymo reformos 
ir savivaldybių reikalų minis

teriją, Lozurai t is teigė, kad 
tokiu būdu buvo norima kom
pensuoti vicepremjeruJtrukumą. 
Minis t rų be portfelių, anot jo, 
buvo a ts i sakyta nenorint truk
dyti Konsti tucinio Teismo. 

Albinas Lozuraitis t a i p pat 
teigė, kad minėtos ministerijos 
s te igimas, Kul tūros ir švietimo 
ministerijos padalij imas į dvi 
ministerijas bei naujos Aplinkos 
apsaugos ministerijos atsira
dimas nepadidins valstybės val
dymui išleidžiamų lėšų. Pa
k laus tas , ar savo teiginį j i s gali 
pagr įs t i konkrečiais s k a l a v i 
mais , j i s a tsakė , kad atskirų 
skaičiavimų nebuvo daroma, ta
čiau nurodė, kad valstybės val
dymui sk i r ta biudžeto dal is ne
gali būt i didinama be Seimo 
su t ik imo. 

Komentuodamas dabartinės 
vyriausybės sudarymo principą. 
Lozurai t is sakė, jog kadangi 
daba r t inėmis sąlygomis suda
ryt i koalicinę vyriausybę nėra 
gal imybių, reikėjo rinktis tarp 
politikų ir specialistų. Pasak jo, 
pas i r ink tas kompromisas: „Vy
riausybėje turi dirbti profesio
na la i , kur ie tur i užsiangažuoti 
t a m t ik ra i politinei jėgai" . 

krečių žingsnių šio bendradar
b iavimo idėjoms rea l izuot i . 
(Vysegrado valstybės yra Lenki
ja, Čekija, Slovakija ir Veng
rija.) 

Prezidentas svečiui t a ip pat 
akcentavo sudėtingą Lietuvos ir 
Rusijos, ypač K a l i n i n g r a d o 
srities santykių raidą. Kalbė
damas apie vidaus padėtį, pre
zidentas pabrėžė, kad Lietuvai 
labai t rūks ta užsienio investi
cijų, pareiškė nuomonę, jog 
Vakarų šalys turėtų būti labiau 
dėmesingos Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalims. 

Egon Klepsch pritarė Baltijos 
ir Vysegrado valstybių bendra
darbiavimo idėjai, te igiamai 
įvertino Lietuvos ir Lenkijos 
sutartį, sakė. kad Europos ben
drijai rūpi Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių s tab i lumas , 
ypač tų, su kuriomis ruošiamasi 
sudaryti asociatyvios narys tės 
sutartis. 

Paskut inę savo vizito dieną — 
ketvir tadienį — E. Klepsch pa
sakys kalbą Lietuvos Seime. 

Vis daug iau va ikų l i e k a 
b e tėvų globos 

Tarp tau t inės vaikų gynimo 
dienos proga dienraštis „Res
pub l i ka" skelbia liūdną sta
t i s t iką apie Lietuvos vaikus. 
1993 meta is tėvų globos neteko 
1,855 vaikai , iš jų 710 — iki 7 
metų. Tėvų globos netekimo 
priežastys: abu tėvai mirė — 
320, t ėvams atimtos tėvystės 
te isės — 316, at imta laisvė — 
107, nenus ta ty ta tėvų buvimo 
v ie ta — 100, asocialios Šeimos 
— 926, globėjai atsisakė globoti 
— 137, i lgalaikė tėvų liga —56. 

1993 metais įvaikinta 116 vai
kų, likusių be globos. Kas penk
tą jų įsivaikino užsienio šalių 
piliečiai. 

Svarstymai dėl 
vyriausybės rodo valdžios 

krizę 

Rinkimus lamėję 
vengrai — „mums 
idėjiškai artimi" 

Vilnius, gegužės 30 d. (Elta) 
— Vengrijoje laimėjo „mums 
idėjiškai artimi politikai", pasa
kė Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pirmadienį spaudos 
konferencijoje kalbėdamas apie 
rinkimų rezultatus Vengrijoje. 

Pasak jo , rinkimai Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Vengrijoje rodo tam 
tikrą tendenciją ir ta i ne rinkėjų 
neatsakingumas, o reakcija į 
tai, kad valstybės buvo nelabai 
vykusiai tvarkomos, kad toks 
posūkis daromas t ikintis geres
nio gyvenimo. 

Česlovas J u r š ė n a s s a k ė 
nematąs mūsų šalies valdžios 
krizės, ka ip tvirtina kai kur ie 
opozicinių pol i t in ių j ė g ų 
vadovai. Prezidentas. Seimas, 
vyriausybė dirba ir vykdo savo 
konstitucines pareigas, tvir t ina 
Juršėnas. LDDP. 1992 meta is 
laimėjusį rinkimus, prisiėmė įsi
pareigojimus 4-5 metams, todėl 
negalima reikalauti , kad ji 
viską at l iktų per pusantrų me
tų. ..Kaip sekėsi vykdyti įsi
pareigojimus prieš rinkėjus, pa
kalbėsime 1996-aisiais", sakė 
Česlovas Juršėnas. 

Atsakydamas į klausimą, a r 
numatoma keisti kai kuriuos 
ministrus. Seimo pi rmininkas 
sakė, kad jį „vyriausybė dau
giau ar mažiau tenkina", tačiau 
„kai ką reikia keisti ir bus 
pakeista". 

Pratęsta sutartis su 
Lenkijos televizija 
Vilnius, gegužės 19 d. (LA)— 

Lietuvos Radijo ir Televizijos 
(LRTV) bendradarbiavimo su
tartis su Lenkijos televizijos ak
cine bendrove buvo pratęsta ge
gužes 18 dieną. 

Anot ..Lietuvos aido" bus 
tęsiamas televizijų kei t imasis 
programomis, filmais, darbuoto
jais. Taip pat bus rengiamos lai
dos Lenkijoje gyvenantiems lie
tuviams bei Lietuvoje gyvenan
tiems lenkams. 

Sutartį pasirašė LRTV gene
ralinis direktorius Laimonas 
Tapinas ir Lenkijos televizijos 
akcinės bendrovės general inis 
direktorius Wieslaw Walen-
dziak. Ji galios dvejus metus. 

Vilnius, gegužės 30 d. — Sei
mo opozicijos spaudos konferen
cijoje p i r m a d i e n į V y t a u t a s 
L a n d s b e r g i s ka lbė jo , kad 
dabartinė valdžios krizė labiau
siai matoma svarstymuose dėl 
vyriausybės likimo ir ta i yra 
visos „piramidės" problema; tai 
konstatuota ne t ik kritikuo
jančių opozicinių jėgų, bet ir 
pačios LDDP viduje. Landsber
gio nuomone, vyriausybė neturi 
demokratinės ūkio atgaivinimo 
programos, gaišta laiką valdžios 
stiprinimui, netur i kadrų, pajė
giančių geriau veikti valdžioje, 
įvairios partijos konstatuoja, 
kad biudžetas yra tvarkomas be 
Seimo žinios, kas yra ne tik 
įstatymų, bet ir visuotinės tarp
taut inės prakt ikos pažeidimas. 
Tarptaut inės paskolos imamos 
be Seimo žinios. Tuo vyriausybė 
irgi viršija savo įstatyminius 
įgaliojimus. Nerimą kelia ir 
Baltijos Ministrų Tarybos įga
liojimai, ku r premjerai arba 
užsienio reikalų ministrai galės 
daryti sprendimus, privalomus 
kiekvienai Baltijos valstybei. 
kaip sakoma nuostatų projekte, 
ir patys spręs ar t i e sprendimai 
tur i būti pateikt i šalies Seimui 
ratifikuoti. 

Kyla k laus imas ar gali būti 
sudaryta k i ta vyriausybė iš tų 
pačių resursų ir ar ji galėtų 
veikti ką nors geriau su ta pačia 
Seimo dauguma valdžioje. Vy
tauto Landsbergio nuomone, tai 
yra neperspektyvu, tą supranta 
ir LDDP, tačiau buvimas val
džioje leidžia tol iau skirstyti 
turtą, todėl pastebimas toks 
blaškymasis ir neapsispren
dimas. Atsiranda daug kaltinin
kų. Ilgą laiką buvo kalta opo
zicija, dabar kal ta Konstitucija, 
neleidžianti vyriausybei gerai 
dirbti, ka l t i nepartiniai minis
t ra i . Valdžia nesiblaško tiktai 
dėl nusikalstamumo, iabai daug 
kalbama t ik apie organizuotą 
nusikals tamumą ir nieko apie 
korupciją. 

Kokia gali būti išeitis iš kri
zės? Kalbama apie vyriausybes 
dalinį keit imą ir kai kurių mi
nistrų keitimą, tačiau tai mažai 
ką pakeis. Nedaug prasmės turi 
ir teorinė LDDP pirmojo pava
duotojo G e d i m i n o Ki rk i lo 
užvesta diskusija apie partine, 
politinę a r kompetencijų vyriau
sybę, o išvada — specialistų vy
r iausybė nepasi te is ino, nes 
j iems rūpi ne t iek dirbti, kiek 

Latvijos karinis 
laivynas minės 

75-metį 
Viln ius , gegužės 19 d. (LA) 

Latvijos k a r i n i a m e muziejuje 
gegužės 17 d. iškilmingai pami
nėtos šalies kar inio laivyno 
75-osios met inės . 

Latvijos jūrų pajėgų vadas 
Gaidis Zeibotas savo kalboje 

' pabrėžė, jog ka r in i s jūrų laivy
nas sprendžia ne tik karinius 
uždavinius, bet ir yra viena iš 
valstybinės diplomatijos prie 
monių. Kaip mano Gaidis Zei 
botas, svarbiausia, jog pasaulis 
žinotų, kad Latvija atkūrė savo 
karinį jūrų laivyną. Sudaryti 
susi tar imai su Lietuvos ir Esti 
joejūrų pajėgų vadovybėmis dėl 
to, kad visų tryų Baltijos vals
tybių vėliavos visuomet plėvė 
suotų Latvijos kariniuose lai
vuose. 

ginti partijos politiką. 
įdomiausia, kad „ministrams 

teks prisidurti bent minimalią 
politinę orientaciją", kaip rašo 
Kirki las „Tiesoje" (gegužės 21 
d.). Reikėtų paanalizuoti, ko
kiems ministrams t rūks ta to
kios politinės orientacijos. Anot 
Kirkilo, svarbiausiuose valdy
mo baruose „dirba ne LDDP 
orientacijos specialistai". 

Vytautas Landsbergis sakė, 
kad prezidento pasisakymai 
labai prieštaringi, jis nuoiat lyg 
ir pasisako už vyriausybės sta
bilumą ir tuo pat metu pasisa
ko, kad reikalingas esminis vy
riausybės atnaujinimas. Kirkilo 
straipsnyje yra nežymiai pasiū
lyta koalicija tiems, kurie „be 
reikalo kelia interpeliacijas". 
Opozicija ne kartą siūlė susitar
ti dėl labai konkrečių dalykų, 
buvo ir neoficialių pasitarimų, 
tačiau valdančioji partija nė 
vieno ir jų nepriėmė, įsitikinusi 
jog ji pati viena sugeba val
dy t i k r a š t ą . D a b a r mato
me didžiulę LDDP valdymo 
žalą ir užsienio politikoje. 
Atrodo. LDDP po kelerių metų 
mokymosi pradeda suvokti, jog 
vis dėlto reikia orientuotis į 
Vakarus . 

Raginama neskubėti 
ratifikuoti sutarties 
Vilnius , gegužės 20 d. (BNS) 

— Seimo Užsienio reikalų komi
teto narys, Lietuvos delegacijos 
Europos Taryboje vadovas Al
girdas Gricius mano, kad nerei
kia skubėti ratifikuoti Lietuvos 
ir Lenkijos draugiškų santykių 
ir gero kaimyninio bendradar
biavimo sutarties, kol nepaaiš
kės sutarties ratifikavimo Len
kijoje procedūra. 

Kaip žinoma, pagal Lenkijos 
įstatymus tarptautines sutartis 
ratifikuoja prezidentas, tačiau 
tam tikrais atvejais jam reikia 
gauti Seimo pritarimą. 

Algirdas Gricius spaudos kon
ferencijoje sakė, kad lankėsi 
Lenkijoje ir kalbėjo su Lenkijos 
Seimo maršalu. Bū ten t šis 
Lenkijos pareigūnas sprendžia, 
ar konkrečiai sutarčiai reikia 
parlamento pritarimo. Pasak A. 
Griciaus, maršalas sakė, kad 
šiuo metu Lietuvos ir Lenkijos 
sutar t ies klausimą jis svarsto 
ka r tu su užsienio reikalų bei 
teisingumo ministerijomis. 

Lietuvos parlamento narys 
mano. kad Lietuvai reikėtų 
palaukti šių diskusijų pabaigos 
ir neskubėti. 

J is taip pat atkreipė dėmesį, 
jog tiek Lenkijos spaudoje, tiek 
oficialiose institucijose dažnai 
pasirodo įvairių publikacijų, 
raginančių griežčiau elgtis su 
Lietuva. 

Kaip žinoma, ketvirtadienį 
Lietuvos Seime baigta sutarties 
pateikimo ratifikavimui proce
dūra. Pagal numatytą tvarką 
toliau vyks sutarties aptarimas 
komitetuose, diskusija Seime ir 
balsavimas. 

KALENDORIUS 

Birželio 2 d.: Šv. Marcelinas 
ir Petras , kankiniai ; Erazmas, 
Eugenijus. Ąžuolas. 

Birželio 3 d.: Šv. Karolis 
Luanga ir draugai, kankiniai; 
Klotilda, Oliva, Tautkantas, De-
velta. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

GEORGE P E R L E S 
GOLFO TURNYRAS 

Michigan State universiteto 
futbolo trenerio George Perles 
pirmasis šių metų golfo turny
ras birželio 14 dieną vyks 
Western golfo laukuose. Golfo 
turnyrui visos vietos jau išpar
duotos. Turnyro pelnas ski
r iamas ,.Pagalba Lietuvai" 
komitetui, kuriam vadovauja 
Lietuvos Vyčių Garbės narys 
Robert Boris. 

Po turnyro, tos dienos vakare, 
vyks banketas į kurį kviečiama 
ir visuomenė. Dėl pakvietimų ir 
rezervacijų kreipiamasi į Robert 
Boris. tel. 810-682-0098. 

IŠRINKTA LB MICHIGAN 
APYGARDOS VALDYBA 

Gegužės 22 d. įvykusiame LB 
Michigan apygardos metiniame 
suvažiavime buvo išrinkta atei
nančių metu LB apygardos 
valdyba. Iš r inkt i : Liuda 
Rugienienė — pirmininkė, 
Danutė Petrusevičiūtė — sekre
torė ir Jonas Jonaitis. 

ŠALFAS S-GOS METINĖS 
PIRMENYBIŲ VARŽYBOS 

Praėjusi savaitgalį Detroite 
vyko 1994 m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių 44-tos metinės sporto 
pirmenybių varžybos. 

Didžiausio dėmesio susilaukė 
krepšinio varžybos, kuriose 
dalyvavo 7 vyrų A klasės 
komandos. 10 vyrų B klasės ir 
4 jaunių A klasės komandos. 
Vyrų A klasės nugalėtoju tapo 
Čikagos „Lituanica", kurioje 
žaidė Lietuvos Olimpinės 
rinktinės narys A. Pazdrazdis, 
dabar studijuojąs Missouri vals
tijos kolegijoje, kur turi krep
šinio stipendiją. Pazdrazdžio 25 
taškai ir jo vadovavimas „Litua-
nicos" puolime ir gynyboje, 
lengvai nugalėjo stiprią Detroi
to ,,Kovo" komandą 80:63. 
Laimėtoju vyrų B klasėje tapo 
Detroito „Kovas", po pratęsimo 
nugalėdamas New Yorką 68:65. 
Reguliariu laiku rungtynės 
buvo pasibaigusios 54:54). Jau
nių A klasės nugalėtojas — 
Čikagos .,Lituanica", finale 
laimėjusi prieš Hamiltono 
..Kovą'* 50:34. 

Vyrų tinklinio nugalėtojas — 
Čikagos „Neris". Antra vieta 
teko C'evelando „Žaibui". 

Kėgliavimo turnyrą laimėjo 
detroitietis Algis Čerekas. 

Lauko teniso varžybose daly
vavo 20 žaidėjų. Vyrų A klasės 
laimėtojas Jonas Čikotas iš Vir
ginijos -alstijos, finale nugalėjęs 
detroitietį Taurą Barauską. 
Moterų A klasės nugalėtoja 
Bernadeta Brekaitis iš Toronto. 
Vyrų B klasės laimėtojas, Čika
gai atstovavęs neseniai iš 
Kauno atvykęs Rimas Čiurlio
nis, finale nugalėjęs detroitietį 
Darių Gilvydį 6-4, 6-1. Vyrų sen
jorų nugalėtojas Albertas 
Žukauskas iš Minneapolio. Vyrų 
dvejetų nugalėtojai Don Selenis 
ir Jonas Čikotas iš Virginijos. 
Moterų dvejetų nugalėtojos 
Rima Lukevičiūtė ir Bernadeta 
Brekaitis iš Toronto. Mišrių 
dvejetų nugalėtojai Tauras Ba
rauskas ir Laura Valavičius-Ra-
gas. 

Ledo ritulio rezultatų, šias 
žinias ruošiant, dar nebuvome 
gavę. 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMU MINĖJIMAS 

Sovietų sąjungos vykdytų 
Pabaltijo tautų žmonių žiau
riųjų trėmimų pradžios 
minėjimas sekmadienį, birželio 
12 d., 10 vai. r. vyks latvių 
liuteronų bažnyčioje, 30623 12 
Milės Rd. (ketvirtis mylios į 
rytus nuo Orchard Lake Rd.), 

Farmington Hills, Michigan. Po 
pamaldų — užkandžiai parapi
jos patalpose. Detroito 
Pabaltiečių komitetas kviečia 
visus dalyvauti. Šiemet komite
tui pirmininkauja estai. Lietu
viams komitete atstovauja Ber
nardas Brizgys. 

PAGERBKIME LIETUVAI 
NUSIPELNIUSI 

GYDYTOJĄ 

American Lithuanian Disa-
bility and Rehabil i tat ion 
Exchange programos įkūrėjas ir 
direktorius dr. Wiliam Waring 
išvyksta iš Michigan valstijos. 
Penktadienį, birželio 10 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre įvyks jo pagerbimas. Kvie
čiami visi, kurie vertina dr. 
William Waring darbą ir meilę 
Lietuvai, dalyvauti išleistuvių 
vakarienėje. 

PRISIMINTI KOVOTOJAI 
UŽ LAISVE 

Gegužės 30 dieną buvo prisi
minti laisvės kovotojai ir 
lankomi jų kapai. Amerikos 
lietuviai karo veteranai 
dalyvavo šv. Mišiose Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje ir bend
ruose pietuose. Šv. Antano 
parapija turėjo specialias šv. 
Mišias 10 vai. rytą, o po to daly
viai nuvyko į Holy Sepulchre 
kapines aplankyti kovose žu
vusius tautiečius. 

ADV. P. ŽUMBAKIO 
KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Adv. Povilo Žumbakio knygos 
„Balionai, bananai, ir biurokra
tai" sutiktuvės Detroite vyks 
sekmadienį, birželio 5 dieną, 12 
vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose. Knygas 
galima įsigyti pas „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
bendradarbius. Knygas per
skaičius, siūlome pasiųsti jas 
savo giminėms Lietuvoje. 

LM 

BALF'O 76-TO SKYRIAUS 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 76 skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyko sek
madienį, gegužės 29 d., Šv. An
tano patalpose, Detroite. Pra
vedė pirmininkas kun. Alfonsas 
Babonas. Invokaciją buvo 
sukalbėta. Susikaupimo minute 
buvo prisiminti ir pagerbti 
mirusieji nariai. Susirinkime 
dalyvavo arti 50 asmenų — 
nariai ir svečiai. Per 1993 metus 
įstojo 7 nauji nariai; 11 narių 
mirė. Vyko valdybos pra
nešimai. Iždininkas Vladas 
Stoškus perskaitė iždo prane
šimą. Finansų sekretorius 
Česys Šadeika pranešė, kad 
nario mokestį už 1993-čius 
metus sumokėjo 364 nariai ir 6 
organizacijos. Revizijos komisi
jos perskaitė Eugenja Bulotienė. 
Skyrius gavo: bendrai šalpai — 
6,162 dol., Specialioms paskir
tims — 2,300 dol.; palikimas — 
5,000 dol. ir narių mokesčiai — 
362 dol. Visi pinigai - 13,824 
dol. buvo pasiųsti Centro 
valdybai. Knygos patikrintos ir 
rasta, kad vedamos tvarkingai. 
Vyko naujos valdybos rinkimai. 
Naują 1994 m. valdybą sudaro: 
pirmininkas — Kun. Alfonsas 
Babonas, vicepirm. — Stasys 
Garliauskas, vicepirm. — Lidi
ja Mingelienė, sekretorius — 
Vladas Staškus, finansų sekre
torius — Česys Šadeika, ren
ginių vadovė - Ona Sadeikienė, 
narė — Regina Juškaitė. 

Revizijos komisija: pirmininkė 
Eugenija Bulotienė ir nariai 
Antanas Sukauskas ir Algirdas 
Vaitiekaitis. 

Vyko diskusijos. Numatyta 
surengti gegužinę. 

Regina Juškaitė 

Petras ir Stasė Petrušaičiai savo vedybų 50 m. sukaktuvių šventėje. 

KENOSHA, WI 
AUKSINIS J U B I L I E J U S 

1944 m. balandžio 15 d. Puša
loto bažnyčioje susituokė Stasy
tė Šimoliūnaitė ir Petras Petru-
šaitis. Jų draugystė, prasidėjusi 
Linkuvos gimnazijoje, nenutrū
ko, bet išaugo į meilę vieno 
kitam. 

1994 m. balandžio 15 d., tą 
gražią Petrušaičių 50-ties metų 
vedybų sukaktį paminėti, gimi
naičiai Aurelija ir Vytautas 
Paukšteliai, surengė jubiliejines 
vaišes. Buvo sukviesti giminės 
ir nemažas būrys draugų iš Ra-
cine ir Kenoshos miestų. Sukak
tuvininkams buvo staigmena, 
nes jie buvo pakviesti visiškai 
kitu tikslu. 

Vytautas Paukštelis, susirin
kusių vardu, pasveikino jubi
liatus, L. Paukštelytė, Stasytės 
Petrušaitienės krikšto dukra, 
abiem prisegė gėles. Įteikta ben
dra dovana. Sudainavus „Il
giausių metų" ir išgėrus u i su
kaktuvininkų laimę šampano 
taures, visi buvo pakviesti prie 
Aurelijos ir Vytauto Paukštelių 
paruošto vaišių stalo. 

Visi džiaugėmės matydami ju
biliatus tvirtus, žvalius ir pilnus 
energijos. Siūlosi mintis, kad 
visgi, dviem gyventi — leng
viau. 

Z. L. 
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KUR YRA SUNNY HILLS? 

Perskaitę antraštę nepama
nykite, jog esu gėręs ar kanapių 
užrūkęs. Antraštę ir seksiančius 
paaiškinimus iššaukė gyve
nimas. Buvo šitaip: 

Paskambina man iš Siaurės 
visiems žinomas mokslo žmo
gus, Pb.D., ir porina: skaitau 
jūsų rašinius apie Sunny Hills. 
Susidarė įspūdis, jog tai įdomus 
Floridos lietuvių telkinėlis. Už 
poros dienų su žmona atskren-
dam į mokslinę konferenciją. 
Norėčiau jus aplankyt i ir 
paprašyti, kad Sunny Hills 
aprūdytumėte. Automobilio 
nenuomosime. Gal galėtumėte 
paimti ir pavežioti? Aha, pagal
vojau: veikiausia į mūsų sos
tinę, į Tallahassee? Ką gi — 90 
mylių į vieną galą, trejetą 
valandų rodyti Sunny Hills 
įžymybes, 90 mylių atgal. Rei 
kia gerą žmogų patenknti, 
ypač kad mano rašinius skaito... 
Bet dar žybtelėjo viltis: o gal į 
Panama City atskrenda, už 30 
mylių, nors čia kokių mokslinių 
konferencijų reta. Tai klausiu: 
sakykite, iš kokio miesto reikės 
paimti? Balsas ragely: iš West 
Palm Beach... Nagi, „tik" 500 
mylių atstumas! Jis kalbėjo 
žemėlapį išskleidęs. Žemėlapį, 
be Sunny Hills. Su juo išsiaiški
nom. Bet nutarėm, kad reiktų 
ir kitiems pasakyti... 

Taigi — kur yra Sunny Hills? 
Visuose Floridos kelių žemėla 
piuose lengva surasti sostinę 
Tallahassee, kurios pakraščiu 
eina greitkelis I-10, iki priveda 

prie pačiuose vakaruose stūk
sančio šimtatūkstantinio mies-
čioko, Pensacola. Maždaug 
pačiam vidury tarp Tallahassee 
ir Pensacola, irgi prie 1-10, guli 
prieškarinio Rokiškio dydžio 
Washington apskrities miestelis 
Chipley. Jį skrodžia iš pietų į 
šiaurę, arba antraip, Floridos 
kelias Nr. 77. Tiek Chipley, tiek 
77-tas kelias — visuose žemė
lapiuose. Sunny Hills yra 
rytinėje 77-to kelio pusėje, už 18 
mylių į pietus nuo Chipley cent
ro, arba už 15 mylių (į pietus) 
nuo 1-10. Kam šitaip paaiškinu, 
beveik niekas nepasiklysta. 

Dar dėl Sunny Hills gyventojų 
adresų. Prieš 20 metų ambi
cinga Deltona Corporation buvo 
suplanavusi čia pas ta tyt i 
miestą dėl 35-50 tūkstančių gy
ventojų. Neišdegė. Tuo tarpu 
skaičiuojame 1,100-1,200 galvų. 
Kuriantis, mums buvo pasiū
lytas šis adresas: numeris ir gat
vė, Sunny Hills, FL 32428. Zip 
code priklauso Chipley mies
teliui. Chipley laiškavežiai 
mums ir paštą džypais pristato. 
Įvedus 9 skaičių zip code'ą, 
rašome 32428-3018. Kadangi 
savo zip-code'o ir pašto agen
tūros negavome, daugelis 
valdiškų bei visokių biznių 
įstaigų savavališkai mus ėmė 
, ,čipl int i" , adresuodami: 
numeris , gatvė, Chipley, 
32428-3018, o dar kiti. neva 
mums pataikaudami, adresuoja: 
numeris, gatvė, Sunny Hills, 
Chipley, 32428-3018. Tokius 
mes laikome „mišiugenom". 
, ,sučiplintojams" aukų 
neduodame. Bet paskutiniu 
metu užplūdo dešimčių prašy
tojų dovanos — „sučiplinti" 
adresų lipinukai, kai kurie la
bai patrauklūs. Jiems aplink 
veliantis, kartais ant voko 
užlipiname. Atidūs draugai iš 
Šiaurės mane porą kartų paga
vo ir klausė, kodėl adresą pakei
čiau ir nepasakiau? Taigi kas 
iš Sunny Hills draugų gausite 
.,sučiplintą" (Chipley, FL) 
adresą ant voko, neimkite į 
galvą. Galimas daiktas, jeigu 
Sunny Hills gyventojais neaugs, 
gal kada net būsime priversti 
tik Chipley, FL naudoti. 

Manau, kad po šio paaiški
nimo bičiuliai, atvykę į Miami 
(nuo čia 600 mylių), St. 
Petersburgą (400 myl.), ar 
Orlando (370 myl.), nebesiūlys 
automobiliu juos atsivežti Sun
ny Hills parodyti. 

Alfonsas Nakas 
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ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS 

Romo Kalantos pasiaukojimo 
minėjimą gegužes 4 d. St. 
Petersburge surengė Romo 
Kalantos saulių kuopa. Ren
giniui vadovavo kuopos vadas 
Antanas Gudonis. Šiame iškil
mingame minėjime dalyvavo 
Šaulių s-gos vadovybė — L.Š.S-
gos Išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius, Lietuvos Šaulių s-gos 

< vadas Rimvydas Mintautas ir jo 
Į padėjėjas Stasys Ignatavičius. 

Scenos viduryje — tautine 
juosta apjuostas Romo Kalantos 
paveikslas ir gėlių vainikas. 
Minėjimo pradžioje buvo įneštos 
Šaulių ir Lietuvos Vyčių vėlia
vos. Himnus sugiedojo A. Ko-
vera, dvasios vadas kun. J . 
Gasiūnas sukalbėjo invokaciją, 
o M. Abarius uždegė aukurą 
simbolizuojančią žvakutę . 
Pagrindinėje kalboje Antanas 
Jonaitis palietė tą įtampos pilną 
laikotarpi Lietuvoje ir R. Kalan
tos pasiaukojimą, šio įvykio nu-
skambėjimą pasaulio spaudoje 
ir Lietuvos okupanto susi
rūpinimą. 

Po paskaitos svečiai iš Lietu
vos buvo pakviesti tar t i žodį R. 
Mintautas trumpai nušvietė 
Šaulių s-gos tikslus ir padėkojo 
R. Kalantos kuopai už jiems 
teikiamą paramą. S. Ignatavi
čius paryškino Lietuvos Šaulių 
s-gos sudėtį, narių skaičių ir 
kaip parenkami nauji nariai 
juos priimant į sąjungą. 

Išnešus vėliavas, po trumpos 
pertraukos, meninę dalį atliko 
moterų kvartetas — D. Mac-
kialienė, A. Kerbelienė, A. Bau-
kienė ir S. Ciplienė. Muz. Jur-
gučiui negalint dalyvauti, pia
ninu akompanavo muz. Ker-
belis. Tarp keturių atliktų 
dainų buvo įterpti eilėraščiai: 
Balio Augino deklamavo D. 
Mackialienė ir Henriko Nagio 
— A. Kerbelienė. Po programos 
visi dalyviai buvo pakviesti 
pasivaišinti kava ir pyragai
čiais. 
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SKALBYKLA NĖRA 
POPULIARI 

Valstybinė įmonė „Aina" ro
kiškėnams pasiūlė naują pa
slaugą. Pirmadieniais, antra
dieniais ir penktadieniais čia 
veikia savitarnos skalbykla. 
Įmonėje galima nusipirkti ir 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldga Med. Center 

M 3 0 S. R1dĮ8la«id Ave . 
Chicago RMgo, IL 10415 

7 0 H 3 I M M 
4149 W . 63rd St. 

312-738-7709 
Chicago, IL 

MOTINOS DIENA 

Gegužės 8 dieną Klube buvo 
paminėta Motinos diena. Pie
tums stalai buvo padengti bal
tomis staltiesėmis ir maistą 
dalino vyrai. Pradžioje pirm. M. 
Šilkaitis, pasveikinęs gausiai 
susirinkusius svečius, prisiminė 
motinas, jų pasiaukojimą,, 
rūpesčius ir ašaras auginant ir j 
auklėjant savo sūnus ir dukras, j 
Kun. S. Ropolas sukalbėjo ; 

maldą. Kartu, mažoje salėje pie
tavo A.L.M. Katalikių s-gos • 
narės ir svečiai, pažymėdami 
s-gos 80 metų jubiliejų. Po 
pietų ir sekmadieninių pra
nešimų, Klubo pirm. pakvietė 
A.L.M. s-gos pirm. V. Leščins
kienę pravesti popiečio 
programą. V. Leščinskienė, 
padėkojusi už gausų atsilan
kymą ir pasidžiaugusi sąjungos 
sukaktimi, pakvietė R. Degė-
sienę paskaitai Motinos dienos 
tema. R. Degėsienė prisiminė 
moters vaidmenį istorijos eigo
je, pažymėjo motinos įtaką 
garsių vyrų gyvenime. Pami
nėjo poetus, menininkus, rašy
tojus ir valstybių vadus, 
kuriems motina buvo jų darbų 
įkvėpėja, pritarėja ir rėmėja. Po 
paskaitos V. Leščinskienė pa
deklamavo porą eilėraščių. 

St. Petersburge vasaros metu, 
daugeliui išvykus į Siaurines 
valstijas ir Kanadą, žymiai su
siaurėja kultūrinis veikimas. 

Mečys 

skalbimo priemonių. Skalbyklo
je dirba instruktorė. J i klien
tams paaiškina, kaip dirbti su 
skalbimo mašinomis, jei reikia 
ir padeda. Vieno kilogramo 
skalbinių plovimas kainuoja 50 
centų. 

Įmonės direktorė Z. Stimbu-
rienė sakė, kad nauja paslauga 
tarp rokiškėnų kol kas nėra po
puliari. Būna dienų, kai tesu
laukiama 1-2 klientų. 

DAUA E. CEPELE, D.O.S. 
DANTŲ GYDYTOJA S 

7915 W. * 7 M 
Tinlay Parfc, IL 60477 

(708) 614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzia Ava., 

Chicago, III. 6 0 6 5 2 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St . , Oak U w n , IL 

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) t a i . 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (708)248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. M t t . 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 įeštd 9 v r -12 v p p 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlca! Building 

6132 S. Kadzia 
Chicago, IL 80629 

Tai. (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 

6132 S. Kadzia, Chicago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundae Ava., Elgin, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«tSt. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127tt> St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai. ( 312 )478 -2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
583S S. Pulaakl Rd. , Chicago, IL 

Tai. 312-588-1985 
172 Schtller St., Elmhurst. IL 80128 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 788834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. KedMe, C M c a f o 80852 
Tai . 312-494-2123 

Pirmd 2 v p.p - 7 v v , antr 9 v r -12. 
ketvd 1 2 - 4 v p p . penktd 1 2 - 6 v v. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

Vai : 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 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center 

Napervitle Campus 
1020 E. Ogden Ava. , Sutte 310, 

NapervMe IL 80563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S West 63rd Street 
Vai pirm. antr, ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

'• 



Švenčiant Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo penktąsias metines balandžio 29 d., iškilmių 
metu į garbes profesorius buvo pakelti Algirdas Avižienis ir Vytautas Statulevičius. Čia juos 
matome su Vytauto Didžiojo un-to profesoriais Jurgiu Vilemu ir Bronium Vaškeliu (iš kairės): 
Jurgis Vilemas, Vytautas Statulevičius, Bronius Vaškelis ir Algirdas Avižienis. 

Ką reiškia Lietuvai 
socializmo grįžimas? 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Atkurta kompartija 
Ne taip seniai (11.26) Vilniu

je, LDDP būstinėje, įvyko kai
riųjų sąjungos steigiamasis par
tijos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 68 atstovai. Iniciaty
vinės grupės vadovas Albinas 
Visockis pasiūlė įkurti darbo 
žmonių partiją, kuri vadintųsi 
Lietuvos socialistų partija. Į 
suvažiavusius jis kreipėsi 
„Brangūs draugai", nes dešinie
ji vartoja kreipinį „ponas", o 
LDDP — „kolega" ar „bičiulis". 
Suvažiavimo kalbėtojai pareiš
kė, kad šios partijos kūrimą iš
šaukė „liaudies nevilties iš
raiška". Partija būsianti 
neatskiriama nuo Kari Markso 
mokslo teorijos, nes reikia 
pasinaudoti marksizmo laimė
jimais. 

Partijos programoje sakoma: 
„Mes griežtai pasisakome prieš 
antikomunizmą kaip politinio ir 
moralinio susidorojimo su savo 
idėjiniais oponentais priemonę. 
Mūsų nuomone, komunizmas 
lyginamas su žvėriškuoju 
fašizmu yra nusikalstamas 
populizmas ir žemesniųjų mi
nios instinktų kurstymas". 

Daugelis kalbėtojų atkreipė 
dėmesį į sunkią ekonominę 
būklę, kuri įvyko, išardžius 
stambius ūkius. Kaltino 

vyriausybę ir dėl profsąjungų 
bei kultūros namų uždarymo. 
Suvažiavime buvo pareikštas 
pasipiktinimas, kad Lietuvos 
valdžia pritarė B. Jelcino įsaky
mui, leidžiančiam pulti Rusijos 
parlamento rūmus. 

Kaip rašoma „Lietuvos ryte" 
(2.29, Nr. 60) suvažiavime 
skambėjo teiginys: „Mes pakėlė
me vėliavą, kurią LDDP išmetė 
per bortą". Partijos pirmininku 
išrinktas Albinas Visockis, 
buvęs komunistinis moksli
ninkas, dabar dirbantis vienoje 
duonos kepykloje, o pavaduotoju 
— laikraščio „Opozicija" redak
torius J. Sakalauskas, buvęs il
gametis LKP CK instruktorius, 
vadovavęs ateistinei veiklai 
Lietuvoje. Ši nauja partija 
neabejotinai yra atkurta kom
partija. Partijos suvažiavimas 
pareiškė protestą, kad 1991 m. 
kompartija buvo uždrausta 
Lietuvoje. Todėl jie pasiryžę 
kreiptis į Respublikos pre
zidentą, kad šis draudimas būtų 
atšauktas. 

Pasiilgo proletariato 
diktatūros 

Suvažiavime dalyvavęs LDDP 
narys, Seimo atstovas M. Stak
vilevičius pritarė šios partijos 
steigėjų pareiškimams ir, 

sveikindamas „mieluosius drau
gus", tvirtino, kad socializmo 
grįžimas yra realus dalykas. 
Suvažiavime priimta rezoliu
cija, kad „Antikomunizmas — 
sumaišties ir globalinio nesta
bilumo šaltinis", kurią išsiusią 
Jungtinių Tautų organizacijai, 
Socialistų internacionalui ir 
popiežiui Jonui Pauliui II. 

Socialistų partija, sakė jie, 
sieksianti, kad demokratijos 
turinys Lietuvoje atitiktų šio žo
džio esmę — „liaudies valdžia". 

O ką reiškia komunistų termi
nologijoje „liaudies valdžia", 
kuri suprantama kaip prole
tariato diktatūra? Teisingai L. 
Trockis numatė, kad Rusijoje 
proletariato ar liaudies vardu 
valdys partija, partijos vardu 
centro-komitetas, o centro komi
teto vardu vadas ar diktatorius. 
Komunizmas yra ne kas kita 
kaip iliuzija. Sovietų sąjunga 
per 70 metų nepajėgė įvesti 
tokio komunizmo, apie kurį jo 
kūrėjas Kari Marksas buvo 
svajojęs. Bolševikai skelbė, kad, 
sutriuškinus kapitalizmą, pa
naikinus žmogaus išnaudojimą, 
įsiviešpataus gerovė ir laisvė. 
Nors kapitalizmas Sovietų 
sąjungoje buvo sunaikintas, 
pageidaujamų vaisių nesu
laukta. Atvirkščiai, buvo 
įvesta griežta disciplina, 
centralizmas, sukurta komunis
tinė valstybė be komunizmo, 
kurioje reiškėsi absoliutinė 
diktatūra su valstybiniu 
kapitalizmu. 

Ką reiškia socialistų partijos 
vadovo Visockio pareiškimas, 

jog partija būsianti neatski
riama nuo Kari Markso teo
rijos? Ke^aiee Sovietų sąjungos 
ambasad ftOB Anatolij Dobrinin 
YVashingione Čilės Marksistinio 
užsienio reikalų ministro garbei 
suruoštuose pietuose pasakė: 
„Norint būti komunistu, reikia 
būti marksistu. Komunizmas, 
savaime aišku priima Markso ir 
Lenino teoryas". Taigi matome, 
kur nori nuvesti naujoji socialis
tų partija Lietuvą. 

Ar komunizmas geresnis 
už fašizmą? 

Socialistų partija pasisako 
prieš komunizmo lyginimą su 
žvėriškuoju fašizmu. Bet, pagal 
lietuvišką priežodį, ir ko
munizmas, ir fašizmas „abu 
labu tokie". Abu remiasi dikta
tūra. Jiems paskiro žmogaus 
gyvybė nieko nereiškia. Jei 
fašizmas naikino žmones, rem
damasis rasine teorija, tai ko
munizmas savo niekšingus dar
bus pateisino klasių kova, liau
dies priešo sąvoką prikerg
damas kiekvienam apkaltintam 
be jokių argumentų. 

Socialistų partijos pirm. A. 
Visockis, įsiregistravęs kandi
datu į Lietuvos Seimo atstovus 
Kaišiadorių apylinkėje vietoje 
A. Brazausko, išrinkto Res
publikos prezidentu. Labai keis
ta, kad Rinkimų komisija jį 
užregistravo kaip vienintelį 
kandidatą, visai taip, kaip 
buvusioj sovietų sistemoj, nors, 
paties Visockio pareiškimu, 
partija kol kas neturi nei būs
tinės, nei lėšų, pakanka tik 
entuziazmo. Tuo tarpu L. 
Sabučio kandidatūra, remiama 
Tėvynės sąjungos, rinkimų 
komisijos dėl kažkurių formalu
mų nebuvo priimta. 

Nori nusiplauti 
kruvinas rankas 

Darbiečiai, sudarantieji dau
gumą Lietuvos Seime, G. Vag
noriaus laikus vadina baisiau
sios inkvizicijos laikais. Tuo tar
pu matome, kad kairioji 
vyriausybė vis linksta daugiau 
į kairę, pakeisdama pareigybes 
saviškiais. Net tokia nešališka 
Tautybių departamento genera
linė direktorė karaime Halina 
Kobeckaitė, labai gerai vyk
džiusi savo pareigas nuo 1989 
m., neseniai pakeista buvusiu 
LKP Vilniaus rajono ideologijos 
sekretoriumi A. Švelniu. Vals
tybės konsultantu paskirtas 
Sigitas Renčys, iki 1991 m. rug
sėjo mėn. pučo ėjęs KPSS CK 
skyriaus pavaduotojo pareigas 
(M. Burokevičiaus partijos na
rys) Maskvoje. Taigi LDDP, 
linkdama vis daugiau į kairę, 
nesilaiko rinkimų metu duotų 
pažadų, kad valdiškoms parei

goms bus parenkami kompete-
tingi asmenys, nepaisant jų 
partinės priklausomybės. 

Keista, jog naujoji socialistų 
partija reikalauja, kad Respub
likos prezidentas paskelbtų 
visuotinę politinę amnestiją. 
Vadinasi, visi nusikaltėliai, 
kurie tarnavo Sovietų sąjungai, 
kankino ir žudė savo brolius 
lietuvius, galėtų be jokios at
gailos nusiplauti savo kruvinas 
rankas. 

VARNIŲ ŽEMĖS ŪKIO 
MOKYKLOJE 

Varnių žemės ūkio mokykla 
įsikūrusi sename Žemaitijos 
miestelyje Varniuose (Telšių ra
jonas). Joje mokosi per 300 
mokinių. 

Mergaitės mokosi ūkinin
kauti, šeimininkauti, baigusios 
mokyklą, gauna ūkininkės-siu-
vėjos diplomą. 

Berniukai įsigyja namų ūkio 
meistro specialybę. Jie išmoks
ta vartoti įvairią žemės ūkio 
techniką, susipažįsta su agrono-
mijos, gyvulininkystės dalykais, 
išmoksta dailidės, stalių, 
mūrininkų darbų. 

Gerųjų Amerikos lietuvių 
dėka mokykla įsiruošė mer
gaitėms dvi siuvimo klases, o 
šiuo metu pradėtos ruošti ber
niukams stalių darbų dirbtuvės, 
kuriose moksleiviai turės 
praleisti didžiąją dalį savo mo
kymosi laiko. 

Mokykla turi 120 ha žemės 
plotą, kuriame auginame įvai
rias daržoves, grūdines 
kultūras. Mokymo tikslams 
įruošta nedidelis gyvulininkys
tės ūkis, kuriame berniukai ir 
mergaitės mokosi prižiūrėti 
gyvulius. Tačiau į šį ūkį dar 
reikia įdėti daug lėšų, kad jis 
atitiktų visus reikalavimus. 

Berniukai ir mergaitės ne tik 
ruošiami gyvenimui, bet 
įdomiai leidžia ir savo lais
valaikį: sportuoja, dalyvauja 
meno saviveiklos rateliuose. 
Mokyklos sportininkai įvairiose 
varžybose iškovoja pirmąsias 
vietas. Mokyklos liaudies šokių 
ratelis (vadovė Audronė Domar
kaitė) laimėjo teisę dalyvauti 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventėje, kuri vyks Vilniuje 
liepos mėnesio pradžioje. Ta pati 
šokėjų grupė paruošė ir ritminės 
gimnastikos programą, už kurią, 
paskirta trečia vieta. 

Varnių žemės ūkio mokyk
los vadovai ir mokiniai dėkoja 
visiems globėjams, padėjusiems 
praturtinti mokyklos ma
terialinę bazę, biblioteką, 
įvairiomis dovanomis ir pinigais 
parėmusiems našlaičius. 

R. Ežerskytė 

Danutė Bindoldeoė 
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išlįs iš bėdų? 
„Aš esu tvirtai įsitikinęs savo 

nekaltumu ir kovosiu už savo 
gerą vardą teismo salėje. Aš pri
siekusiųjų teismui pateiksiu 
tokius įrodymus, kad be abejo
nės būsiu išteisintas ir galėsiu 
toliau eiti savo pareigas". Šiuos 
žodžius antradienio laidose cita
vo ne tik Čikagos, bet ir kiti 
svarbieji Amerikos dienraščiai, 
o citata priklauso kontraversiš
kajam Kongreso nariui (D-Ill) 
Dan Rostenkovvski, kurį paga
liau „užtvėrė į kampą" už jo, 
daug metų besitęsiantį, val-

j diskų lėšų ir privilegijų panau
dojimą asmeniškiems reika
lams. 

Rostenkowskis buvo (ir, žino
ma, yra) vienas tų politikų, 
kurie tvirtai įsitikinę savo 
galia, neklaidingumu ir „man 
viskas galima" sindromu. Ka
dangi jo daug metų einamos 
pareigos, kaip „House Ways 
and Means" komiteto pirmi
ninko, užtikrina nemažas 
privilegijas ir politikų patai
kavimą dėl galimų nuolaidų ar 
pelno, Rostenkowskio „kritimą* 
iš aukštybių" nepriklauso vien 
Illinois valstijai ar Čikagos 
miestui, kur jis gimęs ir išmokęs 
eiti „suktos politikos keliu", šie 
įvykiai susilaukia daug pla
tesnio dėmesio. Iš tikrųjų dau
gelis jau nuo senų laikų „neturi 
ant jo akies" ir kiekvieną kalti
nimą Rostenkowskiui priima su 
tam tikru pasitenkinimu, nes 
jis, įsitvirtinęs savo įsitikini
muose ir įsitikinęs neliečiamu
mu, daug kam yra stipriai 
„užmynęs ant skaudamos nuo
spaudos", siekdamas užsibrėžtų 
tikslų Kongrese. 

Nors Rostenkowskis buvo 
įvairiais smulkesniais bei stam
besniais nusižengimais kaltin
tas daug kartu ir anksčiau, 
kaltinimai nuo jo dažniausiai 
nuslinkdavo lyg vanduo nuo an
ties nugaros. Dan Rostenkows-
ki buvo respektuojamas dėl jo 
nepaprasto darbštumo ir suge
bėjimo atlikti tai, kas kitiems 
atrodė beveik neįmanoma. Net 
prez. Bill Clinton, prieš š.m. 
kovo 15 d. Illinois valstijoje 
vykusius rinkimus, atvyko į 
Čikagą kalbėti už Rostenkovvs-
kio kandidatūrą, tikėdamasis 
paramos, kai ateis laikas įgy
vendinti sveikatos priežiūros 
pakeitimo planus. Rostenkows-

kis visuomet sugebėjo „sume
džioti" reikiamus balsus Va
šingtone ir atsilyginti už paslau
gas bei prielankumą. 

Visa bėda, kad metų eigoje — 
kartu su jo, kaip politiko, įtaka 
— išaugo per didelis savimi pasi-
tikėjimas ir nepaisymas kitų 
nuomonės. Rostenkowskis buvo 
įsitikinęs savo neklaidingumu 
ir „man niekas nieko negali pa
daryti" galvosena. Juk „poli
tinius mokslus" jis buvo išėjės 
Čikagoje, iš kur (trisdešimt an
trojo distrikto) į Kongresą iš
rinktas 1958 metais. Rosten-
kowskis, atrodo, buvęs labai ga
bus mokinys, o Čikagos „poli
tiniai mokslai", ypač Demokra
tų partijos šulams juos „dės
tant", žinomi visoje Amerikoje. 

Rostenkowskis yra prisipaži
nęs, kad išleido apie 82,000 dol. 
valdiškų pinigų, pirkdamas do
vanas savo rėmėjams ir drau
gams. Tuos pinigus jis šių metų 
vasario mėn. jau grąžino Vals
tybės iždui, pasiteisindamas, 
kad „ne visai supratęs, ką gali 
daryti ir ko negali" (po visų tų 
metų Kongrese?) Po to pradėjo 
aiškėti sukčiavimai su pašto 
ženklais; vėliau — automobilių, 
brangių baldų ir kitų daiktų •» 
pirkimas... Visa tai, jo nuomone, 
buv > vieni niekai ir tokio svar
baus asmens — kaip jis — var
dui bei pareigų atlikimui ne
turėjo pakenkti. Ir kai kurių 
Rostenkowskio rėmėjų bei ger
bėjų nuomonės su šia prielaida 
visiškai sutinka: būtų nena
tūralu, jei įtakingas politikas 
nepasinaudotų savo pozicija 
asmeniškiems siekiams. Juk 
visi taip daro. 

Galbūt ne tiek „siaubingi" 
yra Dan Rostenkowski nusi
kaltimai (kai kurie politikai 
padarę daug didesnių ir išsisukę 
nuo bausmės), kiek jo arogantiš
kos pažiūros į visus kritikus ir 
kaltinimus. Aiškių įrodymų 
akistatoje jis ramiai laikosi savo 
„nekaltumo", tarytum visi 
kaltintojai klysta, o tik jis vie
nas — teisus. Nors šių įvykių pa
baiga dar toli, bet netektų per 
daug stebėtis, jei ir šį kartą „sli
dusis Dan", kaip jį kartais pava
dina žiniasklaida, sausas išlįs
tų iš visų painiavų. 

Tai, gerbiamieji, yra tikroji 
politika... 

LIETUVOS KARININKO 
KANČIOS KELIAS 

Iš dim. pik. Itn. Stasio Balčiūno atsiminimų 

Kai kuriems kaliniams buvo bėda dėl per reto išlei
dimo į tualetą. Toks bedalis, kitos išeities nesuradęs, 
vietoj naktinio puodo pasinaudodavo savo kerziniais ba
tais. O, eidamas į tualetą, nešdavosi kartu ir tuos batus. 
Ten ir išpildavo. Nei blakių, nei blusų nematėm, bet 
utėlių — tai iki valios. Tokios masės ir tokių įvairių šių 
parazitų niekur gyvenime nesu matęs. 

Mūsų apsauga, lydėjusi vargšus utėlėtus „kari
ninkus", buvo kaimyninėje kupė. Jie kėlė tikras orgijas. 
Jos būdavo ypač bjaurios, sustojus ešelonui stotyse. Tuo
jau atsirasdavo įvairiausių merginų, girdėdavosi girti 
klykčiojimai, kikenimai. 

Mums skirtu maistu sotinosi kiti ir kitos, o pasiso
tinusios išeidavo. Apsauga užsnūsdavo. Pasidarydavo 
tylu, ramu. Bet neilgai — iki kito sustojimo stoty. 

Mums skirto maisto atsargos išseko. Tai jautėme. 
O iki Krasnojarsko dar kokia savaitė laiko keliauti. 
Buvo atiduotas paskutinis rezervas — dvi statinaitės 
sūrių, su kvapeliu, žuvyčių. Ėmė jomis maitinti. Vandens 
kiekvienoje stotyje — gerk kiek nori. Beda buvo man. 
Galėjau išgerti nedaug, kad ir labai ištroškęs, viena 
stiklinė, ir gana. Gailėjausi, kad senais gerais laikais 
„nesitreniravau" pliurpti bokalais alų — tokių skran
džiai buvo talpūs, jie gerdavo vandeni litrais. Na, o mūsų 
veidai, žinoma, buvo ištinę, paakiai pajuodę, guldyk tokį 
ant lentos, užspausk blakstienas — dievaž, gražesnio la
vono skulptūros joks skulptorius nesukurs! 

Iš Krasnojarsko į Dudinką 
Mes - Krasnojarske. Tranzitinio lagerio vadovybės 

žinioje. Patalpino į medinius barakus. Salta, jau rugsėjo 
mėnuo, bet geriau negu vagone. Gyventi galima. 
Gaunam šilto maisto. Skrandis greit atsigavo. Supran
tam, šiltas maistas geriau negu vagone žuvytės su 
kvapeliu. Einam į uostą, tranzito bazėn dirbti. Uosto 
valdžia pastebėjo, kad esam prasti krovėjai, davė leng
vesnį darbą — valyti sandėlius. Darbas patiko, galėjom 
ir ką nors valgomo nugriebti, ko lageryje nematydavom 
Taip prabėgo gal savaitė. Mes sustiprėjom. Vėl vadovybė 
skuba, mat tuojau bus uždaryti laivų keliai į Šiaurę. O 
mums, sako, reikia pasiekti garsų uostą prie šiaurinių 
Jenisiejaus krantų — Dudinką. 

Rugsėjo 9 dieną susodino mus į laivą. Paskyrė vieną 
kampinę patalpą denyje. Kaimynai gretutiniame kampe 
— kiniečiai. Kitoje didelėje denio dalyje — kitokie, dau
giausia Tarybų sąjungos kaliniai, tremtiniai senbuviai, 
prityrę pavojingi banditai, vagys, išeikvotojai, dezer
tyrai. Laivo vadovybė mus įspėjo apie šiuos Sąjungos 
„perlus" ir pasakė: „Neleiskit jų į savo patalpas, vykite 
juos lauk". Mes buvome žalsva kariška uniforma, matyt, 
tai kažkaip baugino recidyvistus. Jie nebandė mūsų 
provokuoti. O į kiniečių patalpas įsibrovę buvo. Oi, kaip 
draugiškai, kaip sutartinai kiniečiai gynėsi, paleisdami 
darban visa, ką tiktai turėjo. O koks kinietiškas 
šauksmas! Net siaubą kelia. Pamaniau, kad kiniečiai 
eidami į ataką, tokiu šauksmu tikriausiai pritrenkia, 
pribloškia priešą. Greitai pralaimėjo įsibrovėliai į 
kiniečių patalpas. 

Iš mūsų patalpų buvo galima tiesiai patekti pas 
kiniečius. Kartais susitikdavom, bet nei jie mūsų, nei 
mes jų nekabindavom, o draugiškai išsiskirdavom. 

Kelionė iki Dudinkos užtruko apie 10 dienų 
Dudinkoje jau radome prasidėjusią žiemą. Mus susodino 

į siaurojo geležinkelio prekinius vagonus. Be durų, sker
sai vagoną pūtė žiaurus šiaurės vėjas. Mūsų apavas — 
vasarinis, kojos tuoj pašiurpo. Bet atsirado gudruolių: 
iš sulaužytų durų lentikių sukrovė laužą ir užkūrė, nes 
viduryje vagono grindys buvo apkaltos skarda.Gal kadais 
ir krosnelė čia buvo pastatyta. Kol degė laužas, buvo 
šilčiau, bet kojų kaip reikiant nepavyko sušildyti. 

Norilsko lageriuos 

Norilskas. Išlipome, ant sušalusių kojų vos galėjome 
stovėti. Vedė į pirtį, tikrino sveikatą. O jau rytojaus 
dieną mes — Norilsko lagerio į skyriuje. Jame sutalpin
ti pabaltiečiai, vadinamieji zapadnikai — buvusios 
Lenkijos sričių ukrainiečiai; ispanai (tai nuo Franko pa
bėgę ir gyvenę Odesoje, bet po konflikto su Stalinu visi 
pateko į Norilską). Pabaltiečiai — daugiausia kariškiai 
— lietuviai, latviai, estai. Rusų tautybės tremtinių 
šitame lagerio skyriuje buvo mažai. 

Pakliuvau į baraką, kurio kitame gale buvo ispanai. 
Koks gi tas barakas? Tai lentinis pastatas. Lubų nėra, 
tik sienos ir stogas iš lentų, matyt, dvigubas, užpiltas 
šlaku, gipsu, užklotas samanom. įėjimas iio griozdiško 
pastato viduryje, tiesiai į koridorių, kurio priešingoje 
pusėje įrengta prausykla. O į dešinę, ir į kairę — įėjimai 
į sekcijas, kurios turi po vieną langą. Mūsų barako 
dešiniąją puse užėmė ispanai, kairiąją — mes, lietuviai, 
dvi brigados po 26-30 žmonių. 

Ispanams šiaurės klimatas buvo nepakeliamas, jie 
krito kaip lapai rudenį. Juos bandė gelbėti, visai nevary
dami į jokius darbus. Bet tai mažai ispanams tepadėjo. 
1942 m. pavasari visus dar išlikusius ispanus išvežė į 
antrąjį Norilską. Tai lyg „kurortinė" vieta. Vėliau ir 
aš šiuo „kurortu" naudojausi ne savo valia. 

Pirmąją žiemą mus suskirstė brigadomis, kurios dir
bo lauko darbus. Žiemą valėme kelius, vasarą juos 
taisėme. Darbas buvo sunkus. Šaltyje jėgos greit išsekda

vo. I darbus varydavo be poilsio dienų. Pamenu, pirmo
ji poilsio diena buvo duota tik kovo 5-ąją. Į pirtį vesdavo 
naktimis, tad tą naktį pamiegodavom dviem-trim valan
dom mažiau. 

Norilske buvo statomas didžiulis metalurguos 
kombinatas. Pagrindimai darbai buvo Pramonės aikš
tėje, jos plotis siekė bemaž 9 kvadratinius kilometrus. 
Buvo statomi nikelio, kobalto, vario fabrikai. 

Maitino mus įvairiai. Buvo vadinamasis garantinis 
maitinimas tiems, kurie šį tą padarydavo. Jie gaudavo 
400 g duonos, kaušą sriubos rytą ir vakare. Ta sriuba 
— tai melsvas skystis, savo spalvą įgavęs nuo išvirtų 
žuvies kaulų arba bulvių lupenų, atvežtų iš miesto 
valgyklų. Be sriubos dar duodavo košes. Dažniausiai 200 
g vadinamosios pšeno (soros — aguonos dydžio). Žinoma, 
košė buvo be riebalų. Pagerintu daviniu maitindavo 
gerai dirbančius. Daugiausia taip maitino mūsų karei
viukus, kuriems tekdavo daug fizinio darbo. Jie gaudavo 
daugiau duonos, pagerintos sriubos, daugiau košės su 
riebalais, dažniausiai — su aliejumi. Būdavo duodamas 
ir gabalėlis keptos žuvies. Na, o trečias davinys vadino
si „štrafnoj". Tai tiems, kas nieko doro, naudingo ne
padarydavo. Toks valgis: 200 g duonos, kaušas prastos 
sriubos, kad žmogelis staiga nenumii lūVlJet po mfnosio 
tokio davinio gavėjas, žiūrėk, jau nebepastovi ant kojų. 
Mano nuolatinis maistas buvo garantinis. Dirbau. Teko 
kartą kitą paragauti ir..štrafnoj". Bet pagerinto nė karto 
per dešimt metų nepavyko užsidirbti. Mano įsitikinimu, 
man nevertėjo duoti ir garantinio valgio, o tik „štraf
noj", nes buvau šalčio išsekintas, vos judėjau, vos 
laikiausi ant kojų. Bet laimė, brigadininku dirbo viršila 
Korolkovas, senas mano pstjstsmas ii tarnybos 
Ukmergėje, dar iš pirmojo pėstininkų pulko laikų. 

(Bus daugiau) 
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Buvau ir tebesu vokiečiu Pe
dagogo Fr. Wilhelm Foersterio. 
gyvenusio ir dirbusio 19 š. pa 
baigoje ir 20 amž. pusėje ger
bėja. Jo mokine turėjo la imės 
būti ir mūsų taut ie tė rašytoja -
pedagogė Marija Pečkauskai tė . 

Foersteris, daugelio knygų au
torius, gvildenęs daug pedago
ginių klausimų, užsimindavo ir 
socialines bei rel igines pro 
blemas, kurios aktual ios d a r ir 
šiandien. 

Pradėdama rašyti apie premi
ją ir j a apdovanotąją, prisi
m i n i a u F o e r s t e r i o v e i k a l ą 
„Auklėjimas ir Auklė j imasis" , 
rašytą pedagogams. J i s a tkre i 
pia pedagogo dėmesį į t a i , kad 
mokytojas neturi girti vieno mo
kinio klasėje ki tų akivaizdoje, 
nes tuo pačiu kiti t a m p a su
menkinami ir pažeminami". Ne 
kiekvienas žmogus, — sako j is , 
— turėdamas gerus norus ir 
įdėdamas daug pas tangų pajė
gia tapt i tokiu, kaip iškelia
masis, iki , a t rodo , k i t i e m s 
nepasiekiamos r ibos" . Kiek
vienas žmogus, jo manymu , dir
bantis ir s iekiant is gėrio, y r a 
vertingas. 

„Žvelgdami į Lietuvos pokario 
metų kelią mes matome baisią 
tėvynės tragediją: š imtai tūks 
tanč ių a u k ų ; iki b a n k r o t o 
nuvaryta ekonomija; už te r š ta 
žemė ir vanduo. Tačiau už vis
ką labiausiai nukentė jęs ir 
pa s iga i l ė j imo v e r t a s p a t s 
žirogus: pairusios šeimos, išmė
tyk , benamiais palikt i va ika i , 
alkoholiu ir narkot ikais užtem
dytos jaunuol ių akys , žmog
žudystės ir savižudystės — visa 
t au ta šaukiasi meilės ir dva
singumo". 

Tokį sovietijos „pa l i k imo" 
vaizdą Lietuvoje pateikė j a u 
atgimusios Lietuvos gyvenime 
pasirodęs p i rmas ka ta l ik i škos 
spaudos leidinys „ C a r i t a s " , 
išvydęs šviesą jau 1989 m. 
spalio mėn. 

Kata l ikų Bažnyčios ak tyvas . 
slaptai dirbęs žmonių gerovės 
labui, tegalėjo t ik iš dal ies 
pas i t a rnau t i žmogaus dvasi
niam gyvenimui sovietiniu me
tu. 

Žmon i j a i d u o t o m o r a l ė s 
kodekso sargyboje K a t a l i k ų 
Bažnyčia, stovėjusi Lietuvoje 
net pusę šimtmečio, š iandien, 
atgavus laisvę, įjungė visas savo 
galimas jėgas Dievo žodžio sklei
dimui tautoje — žmogaus atsi
naujinimui, tobulėjimui ir bui
tinio gyvenimo negerovių bei 
sunkumų konkrečiai pagalbai ir 
paramai . 

Į Šį darbą atėjo ir naujai 
susibūręs vienetas — „Car i t a s " 
organizacija. Organizacijos pra 
dininke yra dr. Albina Pajars
kaitė, buvusi slaptoji vienuolė, 
N. Pr. Marijos vienuolyno narė , 
kuri k a r i t a t y v i n i a m e d a r b e 
reiškėsi ir Bažnyčios pogrin
dinio gyvenimo metu 

Įdedant dr. Albinos vaizdą į 
šios premijos rėmus, prisimi
niau žodžius, ska i ty tus m ū s ų 
filosofo dr. J. Girniaus knygoje 
„Idealas ir Laikas" . J ie labai 
tinka ir dr. Albinai Pajarskaitei. 
„Užtenka dviejų, o ka r t a i s ir 
vieno entuziasto organizacijoje, 
— sako jis, — kad veiklą st ipriau 
išvystytų ir ji t inkamai reikštų-

' si". 
Dr. Albina kaip t ik ir y r a 

tokia asmenybė, kurios energi
ja , sugebėjimas organizuoti 
darbą ir jam vadovauti labai 
ryškus. Kiekviename darbe y ra 
tikslas, idėja ir pradininkas. Su 
Lietuvos „Caritas" yra sur iš tas 
sr. Albinos vardas. 

Šiandien, beveik jau penkme
čiu skaičiuojant savo darbingo 
kelio laiką, „Caritas" išplėtė 
savo veiklą visame krašte. Ir 

- - dvasios ir kūno ligoniams, ir 
seimų problemoms, ir ekonomi

nio gyvenimo sunkumuose skys
tan t iems ištiesia artimo meilės 
ranką „Car i tas" . 

Šio darbo pradininkė žinojo, 
kas jos laukia. Darbo t ikslas 
buvojai aiškus.bet ; en uziaz-
mas buvo didelis. 

Šiandien iš tos kuklios pra
džios, išjudintos didelio entu
ziazmo ir meilės žmogui, kaip 
bičių spiečiuje, suvestame bi-
tės-motinėlės, „Cari tas" pasto
gėse, įvairiose Lietuvos vieto
vėse, dirba gausūs savanorių 
moterų motinų būriai. 

Organizacija globoja senelius, 
invalidus, našlaičius ir visus 
tuos. kurie buvo „nurašyti į 
nuostolius". Tokiais šiandien 
rūpinasi „Car i t a s" moterys. 

. .Nepakanka — sakodr. Albi
na. — labdaros ir gailestingumo 
supra t imo ženklan numesti 
pinigą prašančiam ir nesirū
pint i juo kaip žmogumi, kad jis 
išliktų žmogumi gyvenimui. Ne
pakanka našlaitį sušelpti tik pi
nigu, kad jis būtų aprengtas ir 
pamai t in tas — jį reikia mokyti 
tapti žmogumi, auginti ir paga
l iau įjungti į žmogiškosios 
kūrybos srautą. Reikia mokyti 

jį suprasti savo ir kito žmogaus 
vertę. Turi būti mylimas ir auk
lėjamas, o tą a t l ik t i gali tik 
šeima, ne valstybiniai interna
t a i " . 

Tokiais rūpesčiais užimtos 
„Car i t a s" darbuotojos. Rūpes
čiai dideli ir sparčiai didė
jantys , nes daugel is tėvų ne
at l ieka savo pareigų ir vaikai 
p r i m e t a m i va l s t ybe i . Jų 
atei t imi , jų globa dažnai t enka 
rūpint is „Car i t a s " moterims, 
išvengiant va ikui valstybinių 
in ternatų „auklėjimo". 

„Tai ne mano nuopelnas ar 
kal tė , — rašo dr. Albina, atėju
si į „Caritas" darbą ir subūrusi tą 
gausų bitelių-darbininkių spie
čių gai les t ingumo darbams, — 
ta i Aukščiausiojo reikalas, kad 
J i s man leido gyventi šiomis die
nomis Lietuvoje ir darbuotis 
Bažnyčios karitatyvinėje — so
cialinėje srityje". „Ne man pri
klauso ši premija", rašo ji laiš
ke korp! „Giedros" pirmininkei 
(Ramintai Marchertienei), ga
vus žinią apie skirtą jai premiją, 
— Dabar Lietuvoje yra daug 
moterų, kurios ištvermingiau 
nei aš a t l ieka t ikrą Krikščio
niškų Idealų Tarnybą. Daug jų 
šaunia i vykdo krikščioniškos 
meilės akciją Lietuvoje. Kai aš, 
k a r t u su jomis dirbusi, pavar
gusi grįžtu namo ir galiu, ką 
radusi pava lgy t i , ir ramiai 
pabūti savo kambarėlyje, ir pail
sėti, kiekviena jų. grįžusios turi 
pasirūpint i dar ir savo šeima, 
at l ikt i aibę darbų. Todėl ne aš, 
ojos nusipelno lietuvės moters, 
pasižymėjusios krikščioniškų 
idealų tarnyboje, premijos". 

Labai supran tami dr. Albinos 
j ausmai ir s iū lymas. Mums be
l ieka t ik l inkė t i ištvermės, 
sveikatos ir Dievo palaimos 
visoms dirbančioms šį sunkų 
darbą, jos visos y ra mūsų min
ty se ir š i r d y s e Visi J A V 
įver t iname žodžiais ir savo au
komis, s iunčiamomis vargstan
t iems, tuo prisidėdami darbo 
sunkumus palengvinti, premija 
sk i r iama to darbo pradininkei. 
Tai simboline, nedidelė, 500 dol. 
premija. J i yra ne tik įvertini 
mas, bet kartu ir padėkos premi
ja didelio pasiaukojimo žmogui, 
o per jį t au t a i ir visai žmonijos 
gerovei. 

Ateitininkių-visuomenininkių 
Korp! „Giedra", šiai premijai kas 
ant r i metai skir iamai , parenka 
moterį, nuosekliai ir ištver
mingai dirbančią krikščioniškų 
idealų tarnyboje. Ir premijos 
pavadinimas , ir duodama pini
g inė dovana , pradėta pr ieš 
keletą metų, prel . dr. J. Prun-
skio pasiūlymu ir pavedimu 

sesulę, motiną prie dviejų par
tizanų. Matė ji, kaip t i rpsta 
snaigės ant bežadžio sūnelio 
veido, matė jo kruvinus gelsvus 
plaukus. Bežadė kančia sukaus
tė jos lūpas. Į komisaro piktą 
k laus imą „kas jie?" a t sakė 
„nepažįstu". Jaunelio eilė atėjo 
kiek vėliau, vasarai žaliuojant. 
Neteko jo pamatyti motulei, 
nežino nieks nei vietos, kuri 
p r ig laudė . Pasakojo tuomet 
žmonės, kad anie mesdavo išnie 
k i n t u s par t izanų lavonus j 
Panevėžio maisto kombinato 
at l iekų duobę. 

Elžbieta Viščiene — septynių 
vaikų motina. J i rūpinosi parti
zanais tarsi savais %aikais. Ji su 
vyru e igul iu priglaudė vos 
nusileidusius parašiutais desan
tus. J i iškūrendavo jiems pirtį, 
nešdavo lauknešėliu maistą. J i , 
nebodama pavojaus, vežė ra
distą J . Vasiliūną į tolimesnį 
kaimą (radijo ryšiui reikėjo 
k a i t a l i o t v ie tą . 1945-jų 
Didžiąją savaitę įvykęs mūšis 
daug išguldė ir partizanų, ir 

— , raudonųjų. Po kautynių atbėgu
sį kulkosvaidininką, nzikuo-

Korp! „Giedros" valiai parinkti as- dama, pasiguldžiusi po šiaudais 
menį, atitinkantį šios premijos i vežimą, palydėjo Žaliosios gi
esmei. Tokia premija iki šiol yra r i ° s l ink. 
apdovanotos jau kelios moterys, Atėjo jos valanda 1945 m. gė

j ų buvo tūkstančiai . Jos alpo 
prie kryžiaus, prievarta pa
likdamos Tėvynę, beeinančios 
į nežinią. Jos sust ingusios 
tylėjo, žudikų atvestos prie 
išniekinto sūnaus lavono. Jos 
ramia i laikėsi, liepsnoms šo
k a n t mirties šokį. 

Anastazija Bručienė išaugino 
savo šeimoje dešimtį vaikų. Sep
tyn i sūnūs — šienpjovėliai ir 
savo ūkį tvarkė, ir kaimynams 
talkon ateidavo. Atidundėjo at
galios patrankų gausmai ir 
penki sūnūs pat raukė Vaka-
r u o s n a . Iš dviejų, l ikus ių 
namuose, tik pirmgimis išvengė 
Sibiro. 

Jurgis ir jaunėlis Antanukas, 
kur iam buvo vos septyniolika, 
grįžo padangių keliu ir nusilei
do parašiutais 1944 m. Kūčių 
vakarą. Tai buvo ltn. Vlado 
Juozoko — Petra ič io vado
vaujama desantinė grupė. 

Neilgai motulė pasidžiaugė 
sūneliais. 1945-jų sausio 28 d. 
Ju rg i s krito nuo priešo kulkos 
ka imynų l aukuose . Atvedė 

išryškėjusios savo darbu visuo
menėje. Lietuvos labui. Tai a.a. 
gen. konsule Čikagoje Juzė 
Daužvardienė, Nijolė Sadūnaitė 
— Lietuvoje, Alina Grinienė — 
Vokietijoje i r Gintė Damušytė 
- JAV. 

Šiais metais prel. dr. J. Pruns-
kis įdėjo 10,000 dol. į Lietuvių 
fondą šių premijų t ikslui. Kiek
vienų metų sumos nuošimčiai 
b u s perduodami „ G i e d r a i " 
premijų išmokėjimui, jų parink
t a i mote r ia i , i š ryškė jus i a i 
Krikščioniškų idealų tarnyboje, 
Tautos ir Bažnyčios darbuose. 

gūžės nakt i s iš 12 \ 13-tą d. Jos 
žmogus jau areštuotas. Apsupo 
sodybą. J i įlindo ; slėptuvę po 
grindimis, kuri ne vienos kratos 
metu gelbėjo. Engėjams negana 
buvo sulaikyti dukrą Benutę. 
Jie panoro viską iki pamatų su 
naikint i . Apsipylė liepsnomis 
namas, tvar tas , daržinė: Dukra 
šoko į vidų, šaukdama „Mama". 
Ją sulaikė, o patys gėrėjosi, kaip 
kadaise Romos Neronas. Ar 
g a l i m a l iepsnose r a m i a i 
užmigti? Taip. Rado. motule, 
apsidengusią tėvo paltu, kuris 
buvo s lėptuvėje , po ga lva 

sus idė jus ią r a n k a s , t a r s i 
p r igu lus ią pogul io . Veidas 
juodas, juodas nuo prasiveržusių 
dūmų ir karščio. 

Slapčia a tkasę , nuvežėme į 
k r ū m u s (pas k a i m y n u s 
p r i g l a u s t buvo pavoj inga) . 
Nakties sulaukę, ka imynams ir 
partizanams padedant, palaido
jome kapinėse. Šalia partizanų 
kapo (pradžioje jie neimdavo 
nušau tų ir apie tuos buvo 
pasakę „tegul varnos lesa"). 
Palaidojome be ka r s to , be 
aimanų, be varpų skambesio. Iš 
šešių užaugintų vaikų t ik aš 
viena galėjau užberti žemės ant 
tėvo paltu uždengtos motulės... 
Neleido tos vietos, to kapo 
laikui užlyginti kaimynai. 1962 
metais, grįžę iš Sibiro, pasta
tėme paminklą įrašydami ir 
tėvo vardą, kurį pasiglemžė 
Pečioros žemė. Žodžiai pamink
linėje lentoje skirti mamai, kuri 
ten ilsisi: „Liepsnose užgesai, 
mumyse gyveni, mama" . 

Lukiškių kalėjime mačiau 
kančios išvargintą motiną. J i , 
pagimdžiusi kalėjime, vystyklus 
džiovindavo, aps ivyniodama 
apie savo kūną... Taip tęsėsi, kol 
leido „pilietį kal inį" perduoti 
artimiesiems. 

Žvelgiu į dabartį . Kiek ašarų 
ir nemigo naktų motinai neša 
ne tuo keliu pasukę vaikai. 

Vien pažvelgus į nusikalt imų 
suvestines, baisus nerimas: vis
gi tai jaunimėlis ir motinų 
sūnūs. Neišdildomai atmint in 
prigludęs išliko lagery dainuo
tas posmelis: „Kas surinks tavo 
ašaras, mama, mamuliuk, kas 
sur inks" . J i s t i nka visiems 
laikams. 

• 1945 m. gegužės 7 d. 
Vokietija pasirašė kapituliacijos 
dokumentus ir tuo buvo užbaig
tas II pasaulinis karas . Doku
menta i pas i r a šy t i Rheims , 
Prancūzijoje, dalyvaujant gene
rolui Dvvight Eisenhower. 

CityCenter GT~ International 
PLB IR UETUVOS 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 $890.00 CHICAGO $950.00 
HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
NEW YORK $890.00 WASHINGTON, 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 [vairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

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 PUSĖSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9528 SOUTH 79TH AVINUI 
mCKORY MILLS, ILLINOIS 
mm 
TILIFONAl: (708) 430-7272 
TBLtFAK: (708) 00-87*3 

Member 

ASU 
Amtncon Socitry 
of Trovel A<jtflf» 

» CttyCantorOT 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
? 223-184 

TfLBFAJt (370) 2-223-149 

CLASSIFIED GUIDE 

FOR R E N T REALESTftf t 

Išnuomojamas 5 kamb butas. 
Skambinti: tel.: 312-471-0720 

BUTAI PENSININKAMS, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Nek. Pr. Marijos 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga; kreiptis: Vllla Maria, P.O. Box 
155 Thompson, CT 06277. 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 V* Woat »5th Straet 

Tol. - (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai 

312-779-9313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

5*% PARDUOOA 

? RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708) 425-7161 

R I M A S L. STANKUS 

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

FOR SALE 
Highly desirable 2 bdrm. condo In 
Oak Lawn; iarge master bedrm. with 
pvt. bath; heated garage; pvt. laundry 
rm. Ask for Joo, Ro/Mox AR Propor-
tles, 708-479-5585. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

GnUic* KMIECIK REALTORS 
T*y[ 7922 S. Putoki Rd. 

• 4365 S. Archer Ave. .: 4*1 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvie.iam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol. , j Kanadą 3.00 do l . , kitus kraštus 3 .50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol . mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W . 63rd Street, Chlcago, 
IL 60629. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE 

CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS, įstaigos, spauda ir 
meno kolektyvai. Red. A Vilainis. 241 psl 

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI, prem romanas. Vacys Kavaliūnas. 234 
psl. 

LUKŠIŲJAI, kaimo praeities pasakojimai. A. Giedrius. 231 
psl. 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. Ant. 
Alekna. 300 psl. 

VIENIŠI PASAULIAI, romanas. Alė Rūta. 265 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nuga lė to je Vok ie t i jo je . 

Sabik-Vogulov. 103 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinas istorijos. Cesf. 

Grincevičius. 131 psl 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas O. Nendrė. 365 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, pasakojimai. J. Gliaudą. 217 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės J. Jankus. 213 psl. 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės Sud. P. Gaudys. 

480 psl. 
EPIGONAI, politinis romanas. An. Kairys. 213 psl. 
KAI SAULĖ LIEPĖ, eilėraščiai. Ant. Lipskis. 99 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. Kun K Barauskas. 221 psl. 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J . Danielius. 80 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys 210 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai Dr. S. Aliūnas 

87 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta State sales 
tax, supakavimo. pasiuntimo ir pašto išlaidos. 



DAŽNAI IŠKYLANTYS KLAUSIMAI 
RYŠIUM SU DVI LOTERIJOS 

REGISTRACIJA 
1. Kaip paaiškinti „native"? 

Ar gali asmuo, gimęs krašte, 
kuris negali loterijoje dalyvauti, 
kvalifikuoti kito krašto kvotoje? 

„Native" aiškinama taip: kai 
asmuo, gimęs t ame krašte, ar
ba jam suteikiama kitokiu būdu 
to krašto pilietybė, būtent: žmo
n a gimusi kitur, pagal vyrą gali 
kvalifikuoti į lietuvių žalių 
kortelių kvotą, ta ip pat vaikai, 
g imę kitame krašte negu tėvai, 
pagal tėvus priskiriami tėvų 
kraštui. Tą dalyką reikia prašy
m e paaiškinti. 

2. Ar asmenys, dabar esą 
Amerikoje, gali prašyti daly
vaut i loterijoje? 

Taip, žmonės esą dabar Ame
rikoje, arba gyveną Lietuvoje, 
gal i dalyvauti. Prašymai gali 
būt i pasiųsti iš Amerikos ar Lie
tuvos. 

3.Ar galima siųsti tik vieną 
prašymą? 

Taip. Įstatymas leidžia siųsti 
t i k vieną prašymą, norinčiam 
loterijoje asmeniui dalyvauti. 
Pasiuntimas daugiau nei vieno 
prašymo tą asmenį diskvalifi
kuos loterijoje dalyvauti . Pvz., 
per 400,000 prašytojų buvo dis
kvalifikuota 1993 ir 1994 metų 
vizų loterijos laiku, nes jie buvo 
pasiuntę daugiau nei vieną pra
šymą. Prašytojai dėl daugiau 
ne i vieno prašymo pasiuntimo 
bus diskvalifikuojami laike re
gistracijos, arba laike vizos ga
vimo apklausinėjimo. 

4. Ar vyras ir žmona gali at
skirai prašyti — dalyvauti lote
rijoje? 

Taip. Ir vyras ir žmona gali 
rašyt i prašymą atskirai , jei 
vienas laimės, k i tas irgi auto
matiškai gaus „žalią kortelę". 

5. Ar kiekvienas asmuo tur i 
pa t s parašyti prašymą, ar gali 
j a m tai padaryti kas nors kitas? 

Prašytojas gali pats prašyti — 
rašyt i prašymą, arba kas nors 
k i t as gali už ji ta i padaryti. 
Nesvarbu, kas prašymą rašys, 
p a t s prašytojas, advokatas, gi
minė ar draugas, bet tik vieną 
prašymą to asmens vardu gali
m a pasiųsti. 

6. Kokie yra mokslo ir dar
bo reikalavimai? 

Įs tatymas reikalauja , kad 
prašant is turėtų bent gimnazi
jos arba tam lygų išsilavinimą, 
a rba per paskutinius penkerius 
metus būtų dirbęs bent dvejus 
metus darbe, kuris reikalauja 
bent dvejų metų paruošimo. 
Gimnazijos išsilavinimą ar tam 
lygų laiko 12 metų sėkmingą 
mokyklos baigimą. Darbo kva
lifikacija sprendžiama pagal 
„Dictionary of Occupational 
Titles", kuris yra išleistas Emp-
loyment and Training Admi-
nistration of the United States 
Department of Labor. 

Dokumentų, įrodančių išeitą 
mokslą ar darbo patyrimą ir 
kvalifikaciją, nereikia siųsti su 
prašymu, juos reikės pristatyti 
konsulatui, kada bus išduoda
m a „žalia kortelė". 

7. Kokiu būdu loterija bus 
pravesta? 

National Visa Centre visi laiš-
kai-prašymai bus suskirstyti i 
šešias atskiras dalis — pagal še
šis geografinius regionus ir su
numeruoti. Kada praeis siunti
mo data, kompiuteris iš kiekvie
no geografinio regiono išrinks 
atsitiktinius prašymus — pagal 
t a m regionui skirtą skaičių. 
Kiekviename regione, kompiu
terio pirmasis išrinktas prašy-
mas-laiškas gaus pirmą numeri, 
po to antrą ir t.t. Nesvarbu, ar 
prašymas-laiškas buvo atsiųstas 
anksti, ar vėlai siuntimo perio
de. Kada kompiuteris aklai 
ištrauks prašymą ir jis bus už
registruotas, prašytojui bus tuo
jau pranešta laišku, kuriame 
bus nurodoma, ką prašytojas tu
ri toliau daryti. Prašytojas turės 
nuvykti į paskirtą konsulatą, 
arba jei Amerikoje, į Imigration 
Natūrai ization Services įstaigą 

pakeisti savo statusą. The Na
tional Visa Center praneš lai
mingiesiems kur, ką ir kada jie 
turės daryti. 

8. Ar laimingieji prašytojai 
gali pakeisti savo statusą per 
Imigration and Naturalization 
Services (INS) įstaigą? 

Taip, tas galima bus padaryti, 
prašytojai, kurie yra Ameriko
je, gali kreiptis į INS įstaigą ir 
gauti čia nuolatinio gyventojo 
statusą. Prašytojai tačiau turės 
užpildyti tam t ikras formas ir 
jas nusiųsti į National Visa 
Centrą. Bet tos formos ir visi pa
aiškinimai bus prisiųsti su pra
nešimu laimingiesiems. Laimin
gieji prašytojai, turi sutvarkyt i 
vizą, ta i bus INS įstaiga, prieš 
1995 m. rugsėjo 30, nes tada bai
giasi registracija dėl fiskalinių 
1995 metų DV-1 vizų progra
mos. 

9. Ar prašytojams, kur ie ne
laimės, bus apie tai pranešta? 
Ne. Prašytojams, kurie nelai
mės, nebus apie tai pranešta. 
Tik t ie , kurie laimės, gaus pra
nešimus. Tikimasi, kad laimė
jusiems šią loteriją, bus praneš
ta laike 3 mėnesių po prašymų 
siuntimo termino pabaigos. Tie, 
kurie negaus laiško-pranešimo, 
žinos, kad jie tais metais loteri
jos — žalios kortelės nelaimėjo. 

10. Kiek laimingųjų bus užre
gistruota? 

Iš viso tikimasi užregistruoti 
apie 90,000 asmenų, įskaičiuo
jant ir vyrus/žmonas, ir vaikus. 
Iš patyrimo žinoma, kad iš pir
mųjų 55,000 nemažai gali at
kristi, visų nepaimti ar būti dis
kvalifikuoti. Visiems bus pra
nešta apie jų vizos loterijos eilę. 
Kada visos vizos 1995 fiskali
niams metams bus išdalintos, tų 
metų programa pasibaigs. Lai
mėjusieji, jei nenori praras t i 
savo laimės, tur i greitai ir taip, 
kaip jiems bus paaiškinta, vyk
dyti nurodymus gauti „žalią 
kortelę". 

11. Ar yra nusta tytas am
žiaus minimumas DV-1 vizos lo
terijoje dalyvauti? 

Amžiaus minimumo nėra nu
statyta. Tačiau vien tas, kad 
prašytojas tu r i būt i mažiausiai 
baigęs gimnaziją, arba darbo 
patir t ies reikalavimas, a tmeta 
visus, kurie y ra jaunesni negu 
18 metų. 

12. Ar yra koks mokestis da
lyvauti DV-1 vizos loterijoje? 

Loterijoje dalyvauti nėra jokio 
mokesčio ir jokių pinigų nerei
kia siųsti, s iunčiant prašymą. 
Tačiau visi laimėjusieji turės už
mokėti reikalaujamą normalų 
„žalių kortel ių" mokestį. 

13. Ar gali asmenys, kurie ki
tokiu būdu yra pradėję proce
dūrą gaut i „žalią kortelę", šio
je loterijoje dalyvauti? 

Taip, t ie asmenys gali daly
vauti DV-1 vizos loterijoje. 

14. Kaip ilgai asmenys, lai
mėję loteriją, gali delsti paimti 
„žalią kortelę"? 

Asmenys, laimėję loteriją, tu
ri pas i imt i „žalią kor t e l ę" 
laike 1995 fiskalinių metų, t.y. 
nuo 1994 metų spalio mėn. iki 
1995 metų rugsėjo mėn. Nepa-
siėmę „žalios kortelės" šiuo lai
ko periodu, p ra randa savo pri
vilegiją. 

Nėra reikalo siųsti prašymus 
anksti . Per ankst i nusiųsti pra
šymai bus išmesti. Laike siun
timo periodo atsiųst i prašymai 
visi t u r i vienodą galimybę 
laimėti. Daugiau kaip vienas 
n u s i ų s t a s p r a š y m a s , au to 
matiškai išmes iš loterijos. Tin
kamai užadresuotas vokas (la
bai svarbu krašto pavadinimas 
ir pilnas adresas), tiksliai ir 
aiškiai surašyta reikalaujama 
informacija prašyme yra būtiny
bė dalyvaujant DV-1 vizų lote
rijoje. 

Asmenys , k u r i e m s re ik ia 
smulkesnės informacijos ar pa
galbos, pi ldant prašymus, pra
šome kreiptis į Socialinių reika
lų raštinę. 

Naudotasi medžiaga iš United 
States Depar tment of State, 
Bureau of Consular Affairs 
„Visa Bulletin" March 30,1994. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

KAIP VAIKAI LIETUVOJE 
RUOŠIAMI PIRMAI KOMUNIJAI 

Pavasarį , prieš ba ig ian t i s 
mokslo metams, parapijose vai
kučiai turi pirmą Komuniją, 
kuomet pats Jėzus a te ina į 
kiekvieno širdį ir šventoriuje 
padaryta nuotrauka pasilieka, 
kaip malonus pr i s imin imas 
visam gyvenimui. Man buvo 
įdomu sužinoti, kaip dabar 
Lietuvoje v a i k u č i a i y r a 
ruošiami šiai prasmingai gyve
nimo dienai. Užklausiau seselę 
Apoloniją, kuri dėsto tikybą ir 
moko vaikučius Dievo tiesos 
Vilniaus mokyklose. Iš šios, la
bai daug dirbančios seselės-
mokytojos pastabų susidarė toks 
vaizdas. 

Pirmai Komunijai Lietuvoje 
ruošiama labai įvairiai. Pagei
dautina, kad pirmai Komunijai 
būtų ruošiama prie parapijų, 
t ač iau re ta i k u r t a i p y r a 
daroma. Mieste nėra parapijinio 
gyvenimo, nes nėra, kas tokią 
veiklą koordinuotų. Mažes
niuose miesteliuose v a i k u s 
katekizuoja kunigas ar ten esan
ti seselė, bet tai retas atvejis. 
Dauguma parapijų neturi tokių 
sese l ių-ka tekečių , p a r a p i j a 
neturi salės, o kunigas, dėl 
pastoracinio darbo gausumo, 
katekizacija neužsiima. Padėtis 
labai liūdna: šeimoje vaikelis 
jokio religinio auklėjimo negau
na. Parapijoj — taip pat. Lieka 
tik tikybos mokytojas. Bet tiky
bos mokytojai nesiima ruošti 
vaikų sakramentams, nes tai la
bai sunkus darbas. Klasėje — po 
26 mokinius. Tenka dirbti indi
vidualiai su kiekvienu, nes tėvai 
nepadeda vaikams mokytis tikė
jimo tiesų. Todėl dauguma tiky
bos mokytojų pasitenkina išdės
tę programinę medžiagą. 

Palankiausias laikas vaiku
čius pamokyti yra, kai jie dar 

maži, supran ta maldas ir sak
ramentų prasmę. Bet, jei laiku 
vaiku niekas nepasirūpina, tai 
12-kos a r vyresnio amžiaus vai
kus jau sunku prikalbinti, kad 
jie ruoštųsi sakramentams. J ie 
mato, kaip tėvai gyvena, kaip 
sielojasi vien medžiaginiais 
reikalais, tai ir vaikai seka tėvu 
pėdomis. J iems nerūpi, kad jie 
nekrikštyti, kad nebuvę pirmos 
Komunijos, nes nesupranta, ką 
jie tuo praranda. 

Net ir gerai paruoštus vai
kučius tėvai dažnai sulaiko, 
neleidžia priimti sakramentus 
— krikštą, pirmą Komuniją, 
sakydami: „Kai užaugs, tada ir 
pasikrikštys, ar nesikrikštys, 
padarys kaip j iems patiks... 
Reikia palaukti, nėra čia ko sku
bintis". Nors kiti vaikai ir lanko 
tikybos pamokas, bet klasėje yra 
nekr ikš ty tų vaikų. Tikybos 
mokytojas j au nieko negali 
padėti. Dažnai pasitaiko, ar
tėjant pirmos Komunijos dienai, 
mamos, nenorėdamos parūpinti 
vaikeliui šventinio drabužėlio ar 
krikštijamajam — krikšto tėvų, 
patelefonuoja ir pasako: „Nelei
sim šiais metais. Negalim. Suk
nutės ne tur im" . Arba: „Neran
dam krikšto tėvų, nes krikšto tė
vai tur i būti krikštyti ir buvę 
pirmos Komunijos, o mūsų 
giminėj tokių nėra" . Taip dalis 
vaikų nubyra, kai tėvai nesi
rūpina. Taip yra su pirmos Ko
munijos paruošimu Lietuvoje, 
ne tik kiekybės, bet ir kokybės 
atžvilgiu. 

Vilniaus mokykloje, kurioje 
seselė Apolonija dirba, per pen
kerius metus ji yra paruošusi 
2,000 vaikų. Tai jos didelio pa 
sišventimo ir aukos vaisiai. 

Marija Reinienė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. birželio mėn. 2 d. 

Albertas Juozas Juškus savo darbo kambaryje ruošiasi lietuvių radijo 
valandėlės programai. 

ALBERTO J. JUŠKAUS 
NETEKUS 

Mūsų lietuviškajai veiklai yra 
reikšmingos plačių užmojų as
menybės, vadovaujančios orga
nizacijoms, kalbančios lietuvių 
vardu. Tačiau "lygiai reikšmingi 
ir t ie , kurie apsiriboja tik 
vietine veikla ir savo idealizmu 
palaiko lietuvišką gyvybę at
skiruose, kad ir mažuose telki
niuose. Vienas tokių veikėjų 
buvo baltimorietis a.a. Albertas 
Juozas Juškus, kuriam cukraus 
ligos komplikacijos nutraukė 
gyvybės siūlą š.m. kovo 4 dieną. 

J i s buvo tikras idealistas, lie
tuviškajai veiklai pasiaukojęs 
senosios lietuvių emigracijos 
p a l i k u o n i s . Savo veikloje 
Juškus koncentravosi j t r is jam 
svarbius taškus: lietuvių pa 
rapiją, Lietuvių namų bendrovę 
ir lietuvių radijo valandėlę. Šv. 
Alfonso parapijoje jis priklausė 
Šv. Vardo vyrų draugijai ir pa
rapijos visuomeniniam klubui 
(Sočiai Club). Lietuvių namu 
bendrovėje daugelį metų būda
vo renkamas direktorių tarybos 
nar iu ir pagaliau už nuopelnus 
išrinktas garbės direktorium. 

Bet arčiausia prie širdies jam 
buvo lietuviškoji radijo valan
dėlė, kurią jis drauge su Juozu 
Ruzgą įsteigė 1948 m. sausio 11 
d., kada lietuviškas žodis ir 
daina pirmą kartą nubangavo 
Baltimorės padangėje. Šią savo 
programa jiedu pavadino ..Radi
jo valandėle l ie tuviams", o 
angliškai — ..Lithuanian Melo-
dy Time". 

Apie trejetą metų abu sutarti
nai vedė radijo programą, kol J. 
Ruzgai dėl darbo sąlygų teko 
palikt i Balt imorę. 1953 m. 
įsijungė jaunas pokarinės pabė
gėlių bangos atstovas Kęstutis 
Laskau?kas. 1990 m., sveikatai 
gerokai susilpnėjus ir nebega
lėdamas toliau dirbti. Juškus 
pasitraukė iš radijo valandėlės, 
palikdamas visą ..valdžią" K. 
Laskauskui, kurs ir dabar iš
tvermingai valandėlės progra
mą veda drauge su būriu jau 
nesnių talkininkų. 

Tačiau tuo A. Juškaus veikla 
Baltimorėje nesiribojo. Mėgo 
Albertas lietuvišką dainą ir su 
entuziazmu, drauge su žmona 
Angele, dainavo Baltimorės 
„Dainos" chore, šoko tautinius 
šokius ..Aro" vyresniųjų gru
pėje, vykdavo į dainų ir tautiniu 
šokių šventes Čikagoje bei ki
tur, dalyvaudavo protesto de 
monstracijose Vašingtone dėl 
Lietuvos okupacijos ir suorga
nizavo net septynias ekskursi 

jas į Lietuvą. Jo dėka ne v ienas 
balt imorietis turėjo progos ap
lankyti savo tėviškę ir susi t ik
ti su giminėmis bei pa l ik ta i s 
draugais. Aplamai, jis buvo vie
nas tų senosios kartos Amerikos 
lietuvių, kurie pala ikė g a n ar
timą kontaktą su pokario pabė 
geliais. 

Gimė Albertas J . Juškus 1920 
m. birželio 25 d. Baltimorėje. Jo 
tėvai buvo imigrantai iš Lie
tuvos. Motina, Veronika Skelp-
šaitė, kilusi nuo Kupiškio, tėvas 
Juozas Juškevičius. 1938 m. 
baigė Baltimorės Politechnikos 
institutą, t.y. aukš tesn io lygio 
gimnaziją, ir įstojo į JAV karo 
laivyną. II pasaulinio karo metu 
tarnavo minogaudžio įguloje 
Ramiajame vandenyne. Po karo 
paliko laivyną ir 1946 m. vedė 
Elzbietą Preibiūtę, su ku r i a 
užaugino du sūnus — Robertą ir 
Edvardą, ir dvi dukteris — Nan-
cy ir Mariją-Jean. 1973 m. mi
rė žmona Elzbieta, vėžio ligos 
nukankin ta . Už poros me tų Al
bertas vedė ant rą žmoną, An
gelę C. Tarauskai tę . Ji r e tkar 
čiais, reikalui esant , ta lk in in
kaudavo, pravedant radijo va
landėlės programą. 

Pradžioje, tik a t l ikęs t a rnybą 
laivyne. Albertas J . Juškus porą 
metų dirbo mašininku Mary-
land valstijos laivų remonto 
dirbtuvėje. 1949 m. perėjo Bal
timorės miesto gais r in inkų tar
nybon, iš pradžių kaip mašinin
kas, o vėliau j au tapo mies to 
ugniagesių remonto ir priežiū
ros skyriaus viršininku ir čia 
dirbo iki pat savo pensijos 1979 
metų. 

Aplamai A. J u š k u s buvo 
darbštus, pareigingas a smuo , 
visada pasiruošęs kam padėt i . 
Jei kas nors Lietuvių namuose 
sugenda, žiūrėk, Albertas j a u ir 
skuba taisyti. J i s dirbo, neieš
kodamas jokios garbės, ne lauk
damas padėkų ir nesiveržė į pir
maujančiu eiles. 

Albertas Juozas Juškus palai
dotas kovo 7 d. Holv Redeemer 
kapinėse, šalia savo pirmosios 
žmonos Elzbietos. Laidotuvių 
Mišias Šv. Alfonso l ie tuvių 
parapijoje aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Kazimieras Puge-
vičius. koncelebravo klebonas 
kun. Jonas Barbernitz. Mišių 
metu giedojo . .Dainos" choras , 
pagerbdamas savo ilgametį dai
nininką ir aktyvų narį. Solo 
giedojo Igoris Kuč iauskas . Sei
mą pageidavo, kad šermenų me
tu vietoj gėlių lankytojai aukotų 

A.tA. 
VILHELMINAI LAPIENEI 

mirus, re iškiame nuoširdžią užuojautą vyrui EDVAR
DUI, s ū n u m s RAIMUNDUI ir T O M U I su š e i m o m i s 
ir svainei STASEI S E M Ė N I E N E I . 

Uršulė ir Jonas Balskai 
Birutė ir Juozas Briedžiai 
Janina Jakševičienė 
Marija Markulienė 

Lietuvių fondui. Buvo surinkta 
ir pasiųsta fondui 230 dolerių. 

Be jau minėtų a.a. Alberto 
šeimos na r ių liko sesuo Elena 
Navickienė ir penkių vaikaičių 
būrys. 

Tai tokia Alberto Juozo Juš
kaus gyvenimo panorama. Ak
t y v a u s A m e r i k o s l ie tuvio, 
palikusio pėdsakus Baltimorės 
telkinio gyvenime. Kai sutinki 
žmogų beveik k a s savaitę, jo 
buvimas, jo veikla tampa savai
me suprantama kasdienybe. Ta

čiau jo veiklos prasmė ir reikš
me išryškėja tik tada, kai kūnas 
susijungia su žeme, o siela nu
keliauja namo pas Aukščiau-
8iąji- A. Radau. 

• Rasytojas-moksl ininkas 
Isaac Asimov, parašęs kone 500 
knygų (vadovėlių, mokslinės 
fantazijos ir kitomis temomis), 
mirė 1992 m. balandžio 6 d 
New Yorke, sulaukės 72 m. 
amžiaus. 

A.tA. 
FAUSTINA MACKEVIČIENĖ 

Gyveno Lockport, IL, anksčiau Chicagoje 
Mirė 1994 m. gegužės 30 d., 2:55 vai. ryto, sulaukusi 83 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Svėdasų valsč, Čikų 

kaime. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: vyras Mečislovas, podukros — Audronė, 

Vikta, žentas Jonas, Ina Cibienė, žentas Gediminas, Birutė 
Watson, žentas Dennis: šeši anūkai, keturi proanūkai; brolis 
Steponas Vilys su šeima Lietuvoje. 

Velionė buvo motina a.a. dr. Juozo Manelio. 
Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Agronomų sąjungai, 

B ALF'ui, Lietuvių Bendruomenei. 
Velionė pašarvota penktadienį, birželio 3 d. nuo 12 iki 9 

v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer A ve. 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 4 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11:00 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos naš
laičių globos būreliui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, podukros, brolis, anūkai ir kiti 
giminės. 

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

Tau ačiū, mokytojau, kad atvėrei langą, 
Kur slypi polėkiai ir išmintis žmogaus 
Širdin pasėjai gėrio grūdą brangų, 
Kur auga tartum palaima dangaus. 

B. Brazdžionis 

Pedagogo, rašytojo, visuomenininko 

A.tA. 
VACIO KAVALIŪNO 

gyvybei užgesus, skausmų d a l i n a m ė s su žmona p. 
ONA, dukromis dr. JOLITA, ALDONA ir jos šeima. 
Jo šviesus a tmin imas visada pasil iks mūsų širdyse. 

JAV LB Švietimo Taryba 

A.tA. 
VILHELMINAI LIALEI LAPIENEI 

mirus , jos vy ru i inž. EDVARDUI LAPUI, sūnums 
R A I M U N D U I ir TOMUI bei artimiesiems gilią 
užuojauta re i šk iame ir kartu nuoširdžiai liūdime. 

ALIAS Chicagos skyrius 

A.tA. 
VILHELMINAI LAPIENEI 

m i r u s , jos broliui JONUI ir v is iems velionės ar t imie
s iems re i šk iame širdingą užuojautą. 

Lietuvių Tautinių Namų valdyba 

A.tA. 
AUGUSTINUI POCIUI 

Vytauto Didžiojo šaulių būrio Vadui Rockforde mirus, 
giliai užjaučiame jo žmoną MONIKĄ ir dukrą RŪTĄ. 
Kartu liūdime. 

Monika Gudaitienė 
Regina Petrauskienė 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Paskubėk i t e įsigyti bilietus 
i ,.Mažąją t a u t i n i ų šokių 
šventę", kuri bus sekmadienį, 
birželio 19 d.. 3 va i . p.p. 
Jaun imo centre. Programoje 
dalyvauja šimtas vikrių, jaunų 
ir linksnių šokėjų. Bi l ie ta i 
gaunami ..Draugo" administra
cijoje. Vaznelių prekyboje Mar-
ąuette Parke ir pas Kostą Doč
kų Cicero. IL. 

Bu v. Kražiškių sambūrio na
riai ir kiti kražiškiai kviečiami 
birželio 4 d., šeštadienį. 3 vai. po 
pietų į Seklyčią pabendravimui. 
Bus trumpa programėlė, pietūs 
ir 50 metu sukakties paminė
jimas nuo išbėgimo iš Lietuvos. 
Pasidalinsime pris iminimais 
apie Kražius . Kas ga l ė s , 
praneškite apie dalyvavimą šiuo 
telefonu: (312) 925-7215. 

Aleksandro R a d i i a u s poe
zijos rinkinys ,,Ruduo mė
nulyje'* pradėtas rinkti „Drau
go" spaustuvėje. Knygą leidžia 
Lietuviškos Knygos Klubas. 

Vida Momkutė , galbūt ge
riausiai Čikagos didžiųjų kultū
rinių renginių lankytojams pa
žįstama iš gabaus scenos apšvie
timo valdymo, tvarkys šviesas ir 
Jaunimo centro salėje, ka i joje 
veiks „Mažoji tautinių šokių 
šventė". Programą atliks net 
septynios tautinių Šokių grupes 
iš Čikagos ir apylinkių, muziki
ne palyda rūpinami muz. D a r i u s 
Polikai t is , šokėjus koordinuoja 
prityrusi tautinių šokių moky
toja ir vadovė Nijolė P u p i e n ė . 
Visas šis smagus subruzdimas, 
kuris vyks birželio 19 d., 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre, ruošia
mas dienraščio,,Draugo" labui. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atvykti , pasigėrėti įdomia pro
grama ir paremti ..Draugą". 

Vida Momkutė. 

x Tėvų Dienos šv. Mišių bei 
maldų novena prasidės birželio 
10 d. ir tesis iki 19 d., Marijonu 
koplyčioje prie „Draugo". Ši 
novena skirta Švč. J ė z a u s 
Širdies garbei, meldžiant tė
vams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmes darbuose, kantrybės 
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios la imės. Malon ia i 

J o n a s Ruge l i s , a t s iųsdamas 
Draugo fondui 200 dolerių, JAV 
LB Melrose Parko apyl inkės 
nario įnašą rašo: „ J a u la ikas , 
kad pradėtume remti „iš peties" 
savus l ietuviškus re ikalus išei
vijoje". Draugo fondas labai 
dėkoja už nario įnašą ir visiškai 
pri taria savų lietuviškos spau
dos reikalų rėmimui „su abiem 
pečiais" — iš dešinės ir iš kairės. 

D a r i u s Ši las , gimęs ir augęs 
Čikagoje, šiuo metu gyvena 
Lietuvoje, kur darbuojasi Jung
tinių Tautų organizacijos būs
tinėje ir ka r tu su ki ta is šios or
ganizacijos nariais leidžia perio
dinį leidinį - „JTO Biule teni" 
(redakciją pasiekė š.m. gegužės 
nr. 4). Leidinys yra lietuvių ir 
anglų kalba, leidžiamas 1000 
egz. tiražu ir siunčiamas pagrin
dinėms, ta rp taut in ių santykių 
p r o b l e m a s s p r e n d ž i a m o m s , 
j s t a i g o m s : p r e z i d e n t ū r a i , 
Seimui, vyriausybei, ministeri
joms, mokslo bendruomenei , 
masinės informacijos priemo
nėms ir kitoms. Darius į šį 
numeri y ra pa r a šę s kele tą 
straipsnių. 

Taut in ių šokių g r u p ė „Spin
d u l y s " ruošia smagią gegužinę 
sekmadienį, birželio 5 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centre. Spin-
duliečiai a t l iks t rumpą pro
gramą, Aldona Soliūnienė visus 
pavaišins skania is l ietuviškais 
patiekalais, o va ikams ir j aunų 
širdžių s u a u g ė l i a m s v e i k s 
laimes šulinys. Visi maloniai 
kviečiami gegužinėje dalyvaut i 
ir praleisti sekmadienio popietę 
gamtoje su š a u n i u m ū s ų 
jaunimu. 

„ D a i n u o j a n č i o s ž e m a i t ė s ' , 
v a d o v a u j a m o s m u z . Kaz io 
Skaisgirio, giesmėmis pratur
tins šv. Mišių l i turgija birželio 
5 d., sekmadienį , 8 vai. ryte. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Mišios bus auko
jamos už Neka l ta i Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjų gyvus ir 
mirusius narius. Po Mišių įvyks 
rėmėjų sus i r ink imas ir pus
ryčiai parapijos salėje. Bus 
ga l ima u ž s i m o k ė t i n a r i o 
mokes t į . M a l o n i a i kv ieč ia 
Nekal to Pr. Marijos seserų 
rėmėjai. 

x „ L i e t u v o s n a š l a i č i ų glo
b o s " k o m i t e t a s gauna kas
dieną daug laiškų, Čia vienas , 
kurį rašo A l d o n a i r R i m a n t a s 
Va i tka i iš Paradise Valley, AZ: 
„Labai ačiū už a t s iųs tas žinias. 
Sut inkame šelpti dar du naš
laičius, mergai tę ir berniuką, iš 
Viduklės a r ku r k i tu r Žemai
tijoje. Norė tume, kad ši šalpa 
eitų kas mėnesį į banko sąskai
tas našlaičių vardu, ka ip buvo 
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Mažieji Kriaučeliūnų vardo Vaikų Namelių auklėtiniai ruošia dovanas Lietuvos vaikučiams. 

kviečiame įsijungti į šias ypa- anksčiau padary ta su Laura 
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, Nekrošyte ir su Luku Abromai-
vyrų, uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Marian Fa thers , 6336 
S. Ki lbourn Ave., Chicago, IL 
60629. 

(pr.) 

x Tėvo Diena, PLC, Lemon-
t e švenčiama biržel io 12, 
sekmadienį, 12 vai. , tuoj po šv 
Mišių. Karštas, šaltas bufetas, 
šampanas, namuose kepti tor
t a i . Vie tas užsisakyti t e l . 
708-985-7216. Kviečia P L C 
reng in ių komitetas . 

(sk) 

čiu. Siunčiame $300". Dėko
jame visų keturių našlaičių var
du. „Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St. , 
C h i c a g o , I L 60629. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į M u t u a l F e d e r a l Sav ings . 
2212 Wes t C e r t n a k R o a d — 
Tel. (312) 84 7-7747. 

(sk) 

M a r q u e t t e P a r k o Lietuvių 
namų savininkų susir inkimas 
bus birželio 17 d., 7 vai. vak., 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Tai j au paskutinis 
susir inkimas prieš vasaros ato
stogas. Visi nar ia i ir apylinkės 
gyventojai raginami šiame susi
r inkime gausiai dalyvauti. Bus 
svars tomi gegužinės-pikniko 
reikalai (gegužinė numaty ta 
rugpjūčio 7 d.), o taip pa t 
ka lbama apie Šv. Kazimiero 
kapines: kodėl jų vadovybėje iš
jungti l ietuviai, kodėl viskas 
pa t ikė ta l ietuviškai nekalban
tiems ir pan. Sus i r ink ime daly
vaus Algis Regis, kuris y ra 
pasauliečių komite to Šv. Kazi
miero re ika lams pi rmininkas . 

Dail . A d o l f a s V a l e š k a . ne
seniai pe r s ikė lęs gyvent i į 
Lietuvą, mirė gegužės 13 d. 
Kaune . Gimęs 1905 m. kovo 15 
d. J is buvo žymus dai l ininkas, 
gerai žinomas ne t ik užsienio 
lietuvių tarpe, bet puikiai verti
namas ir amer ik ieč ių meno 
sluoksniuose. Ypač jo vitražai 
turėjo didelį pasisekimą. Čika
goje daugel metų turėjo savo 
da i lės s tudi ja . Dauge l i s jo 
vitražų buvo įrašyti į pavyzdinių 
religinio meno paminklų katalo
gus . P a l a i d o t a s P e t r a š i ū n ų 
kapinėse. 

M ū s ų a b i t u r i e n t ų prista
tymo pokylis vyksta birželio 4 
d.. 7 vai. vak., Pasaul io lietuvių 
centro salėje, Lemonte. Pokylį 
ruošia Lietuvių Moterų federa
cijos klubu Čikagoje skyrius ir 
abi tur ientu motinų komitetas. 
Šiais metais į pokylį įsijungė la
bai gausus ir gražus talentingų 
lietuvių abi tur ientų pulkas (jų 
nuot raukas ir biografijos frag
mentus randame ..Drauge"), 
todėl ši š v e n t ė b u s ypač 
džiaugsminga. 

x „ D r a u g o " e k s p e d i c i j o s 
skyriuje reikalingas vienas dar
b in inkas dirbti nuo 3:30 v. p.p. 
iki 5:00 v. p.p. kasdien. Labai 
patogu s tudentams, kurie po 
p a m o k ų n o r ė t ų p a d i r b ė t i . 
Prašome kreiptis į „Draugo" 
administraciją, arba skambinti 
312-585-9500. 
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x P a r d u o d a m e bi l ie tus ke
l i o n ė m s i L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. S k a m b i n t i : T. Les -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd. . t e l . 708-526-0773. 

(sk) 
x T A L P I N T U V A I P E R 

TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius s iunt in ius siun
čiame AIR C A R G O . Siunčia
me automobi l ius . Pinigai per
vedami do l er ia i s . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
I L 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

VAIKŲ NAMELIŲ AUKA LIETUVOS 
VAIKAMS 

Balandžio mėnesį besilankant 
Lietuvoje, nustebau pamačiusi 
daug gerų pasikeitimų Ir tai tik 
per vienerius metus. Viena ypač 
malonių naujienų - Vilniuje 
veikianti pirmoji Montessori 
mokyklėlė. Įsikūrusi puikioje 
vietoje, Vingio pa r še , netoli 
miesto centro. Mokyklos direk
torė Vida Gasparkaitė gerai 
paž įs ta iua Čikagos montes-
sorinio švietimo darbuotojams. 
Prieš metus laiko, Amerikos 
Lietuvių Montessori draugijos 
finansuojama, ji baigė Mon 
tessori mokytojų mokyklą ir 
tapo kvalifikuota šio išsila
vinimo mokytoja, turbūt viena 
pi rmųjų pars iveždama tokį 
diplomą į Lietuvą. Kupina ener
gijos, padedama verslininkų 
rėmėjų, Vida išsinuomavo švie
sias ir gražias patalpas Jovaro 
gatvėje, užregistravo mokyklą, 
kaip ne pelno siekiančią orga
nizaciją ir. po savo jėgomis 
padaryto remonto, įrengė tris 
klases. Montessori judėjimas 
Lietuvoje populiarus ir vaikučių 
mokykloje netrūksta Nors kla
sėse mokymo priemonių pakan-

A p r a š a n t Nekal to Mar i jos 
P r a s i d ė j i m o seselių rėmėjų 
met inę vakarienę ir išvardijant 
valdybos narius, buvo nepami
nėta A g n u t ė s Kižienės pavar
dė. J i yra valdybos korespon
dentė. 

K u n . Fab i jonas P . Kirei l is , 
k u r i s j au ke le tą me tų 
sėkmingai darbuojasi M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
joje Brighton Parke, šiemet 
švenčia savo kunigystės 55-tąjį 
jubiliejų. Jis buvo kunigu įšven
t in tas 1939 m. birželio 3 d., 
Kaune. 

ka, tačiau labai stokojama kas
dien vartojamų smulkmenų, 
kurių, net ir tur int pinigų, dar 
negalima rasti Vilniaus parduo
tuvėse. 

Pasitarę su tėvų komiteto 
pirmininku Gintaru Aukštuo

liu, mes, Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų Namelių vaikučiai ir dar
buotojai, nusprendėme pradžiu
ginti savo kolegas Vilniuje, 
nus iųsdami j iems Lietuvoje 
sunkiai gaunamų medžiagų. 
Vaikų namelių direktorė Liuda 
Germanienė praleido ne vieną 
valandą pirkdama lipnų per
šviečiamą popierių, peiliukus 
daržovių skutimui, padėkliukus 
ir daugybę kitų kasdieninių 
s m u l k m e n ų , su k u r i o m i s 
žaisdami vaikučiai greitai įgyja 
pirmuosius tikro darbo įgū
džius. 

Be galo smagu buvo stebėti 
vaikus, kurie susikaupę piešė 
piešinius Lietuvos vaikams, 
dainavo daineles į magnetofono 
juostelę, stengdamiesi garsiau 
trepsėti ir skambiau dainuoti, 
atsidėję pakavo siuntinį ir 
džiaugėsi kiekvienu,.įdedamu į 
dėžę, daiktu. Na, o didžiausią 
džiaugsmą vaikams sukėlė sal
dainiai, kuriuos, baigę pakuoti, 
supylėme į siuntinį, kad vaikai 
ne tik pačiupinėtų dovanas, bet 
galėtų ir paragauti . 

D idž i aus i a s ač iū ge r a i 
žinomai siuntinių bendrovei 
Baltija Express Co.. kurios pre
zidentas Vidmantas Rapšys 
sutiko apmokėti persiuntimo 
išlaidas į Lietuvą. Beje, ši 
siuntinių bendrovė kiekvienais 
metais dosnia auka paremia 
Vaiku Namelių veiklą, neleis
dama užgesti vienam pasku
tinių švietimo žiburėlių Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

J o l a n t a Andre j ev i enė 

Erika Jokubauskaite , Petro 
ir Virginijos Jokubauskų duktė, 
sėkmingai baigia Mother Mc-
Auley gimnaziją. Ten ji buvo 
gerųjų mokinių sąraše. Nuo 
mažens Er ika priklauso jūrų 
skautėms. Šoka „Spindulio" 
taut inių šokių grupėje. Erikos 
didžiausia meilė — tai menas. 
Gimnazijoje priklausė National 
Arts Honors draugijai. Už savo 
meno kūr inius yra gavusi įvai
rių premijų. Nenuostabu, kad ši 
gabi dail ininkė ir toliau tikisi 
s tudijas t ę s t i meno srityje. 
Praleidusi vasarą Lietuvoje, 
rudenį Erika pradės lankyti Art 
Inst i tute of Chicago. Įsigijus 
bakalauro laipsnį, ji tikisi studi
jas toliau gil inti ir keliauti po 
pasaulį. 

LAIKAS SIŲSTI PRAŠYMUS \ ŽALIŲ 
KORTELIŲ LOTERIJĄ 

Erika Jokubauskaite. 

R i m a s L u k a s , Ramunės 
(Kviklytės) i r Vinco Lukų 
sūnus, baigia Evergreen Park 
gimnaziją. Už pasižymėjimą 
moksle gavo šiuos žymenis: 
class Sa lu ta ta r ian , National 
Merit Commended Scholar, Illi
nois State Scholar , Illinois 
Merit st ipendininkas. 1994-95 
M e r i t Recogn i t ion s t ipen
dininkas, Beverly Hills Uni-
versity Club stipendininkas. 
Pre^idential award for Educa-
tional Excellence. Atstovavo 
gimnazijai Boys State ir buvo 
Evergreen P a r k „trustee for a 
day" patikėtinis. Visus 4 metus 
Rimas buvo „High Honors" 
mokinys. Buvo National Honor 
Soc. iždininkas. A.F.S. narys. 
Eidamas senelio pėdomis, dirbo 
mokyklos laikraštėl io redakci
joje ir r a šė v e d a m u o s i u s . 
Priklausė plaukimo komandai. 

Rimas baigė Dariaus ir Girė
no lit. mokyklą ir Čikagos 
Aukštesnią ją lit. mokyklą. 
Priklauso Lituanicos skautų 
tuntui . 

Laisvalaikiu Rimas seneliams 
rodo kelionių filmus ir Baskin 
Robbins krautuvėje pardavinėja 
ledus. Mėgsta sportuoti, skai
tyti, praleisti laiką su draugais 
ir gražiomis mergaitėmis. 

Rudenį pradės lankyti Uni-
versi ty of I l l inois Urbana-
Champaign. 

komandoje, dalyvavo chore, 
mokyklos orkestre grojo klarne
tu, buvo mokyklos metraščio 
redakciniam kolektyve. 

Krist ina baigė Maironio pra
džios mokyklą ir priklausė atei
t ininkams. J i mėgsta skaityti , 
kurti keramiką. Yra aktyvi dvi
rat ininkė ir su YMCA grupe 
apvažiavusi įvairias Michigan 
apylinkes. Mėgsta iškylauti : 
dalyvavusi Outward Bound sto
vykloje. Plaukia baidarių kelio
nėse. 

Kristina, baigusi gimnaziją, 
planuoja bent metus praleisti 
Europoje. Toliau tikisi studijuo
ti pedagogiką ir kalbos terapiją. 

J a n i n a T e r e s ė B r a u n e , 
Davė ir Laimos Kušl ikytės 
Braune duktė, baigia Benet 
Academy. Gimnazijos studijų 
metu už pasižymėjimą moksle 
yra gavusi šiuos garbės žyme
nis; 4 metus — High Honors, 
Nat ional Meri t Commended 
Scholar, Illinois State Scholar, 
pirmą vietą Ind. Univ. rašymo 
žymenį. „Peer Leader" ir y ra 
įrašyta į „Who's Who". Jan ina 
buvo gimnazijos metraščio vyr. 
redaktorė , Na t iona l Honor 
Society tarybos narė. Priklausė 
Poni Pom komandai. Yra „Out-
reach" labdaros organizacijos 
narė. 

Nuo vaikystės ji aktyvi atei
t ininkė, stovyklautoja, vadovė 
jaunučių stovykloje. Pasku
tinius dvejus metus e ina Prez. 
Stulginskio moksleivių ateiti
n inkų kuopos p i r m i n i n k ė s 
pareigas. Yra baigusi Maironio 
lit. mokyklą. Šoka „Spindulio" 
taut. šokių grupėje. 

J a n i n a mėgsta skaityti , slidi
nėt i , b u r i u o t i . S k a m b i n a 
pianinu ir šoka .Jazz"' baletą. 
Ketverius metus dirba ligo
ninėje kaip „candy striper". 

J a n i n a studijuos Georgetovvn 
University, „pre-med" kursą. 

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 

x I e škomi : S t a s y s Tabu-
l ev i č ius , F rank ir Levosios 
sūnus. Norime žinot, ku r Frank 

P ra šymų s iunt imo l a ikas 
1995 m. fiskalinių metų DV-1 
vizos loterijoje d a l y v a u t i 
prasidėjo: trečiadienį, birželio 1 
d. ir baigiasi vidurnaktį ketvir
tadienį, 1994 m. birželio 30 d. 
Prašymai , gauti prieš ir po šios 
datos, bus nepriimti. Prašymai 
turi būti pasiųsti paprastu arba 
oro paštu. Prašymai gali būti 
siųsti iš Lietuvos a r iš Ame
rikos. Už dalyvavimą loterijoje 
ne imama jokio mokesčio. Taip 
pat nėra jokios formalios už
pildyti formos. 

Nusta tytas siunčiamo voko 
dydis: ilgis nuo 6 iki 10 colių, ar
ba 15 iki 25 cm, voko plotis 3'/2 
iki 4Vi colių, arba 9 cm iki 11 
cm. 

Voko kairiame viršut iniame 
kampe užrašoma mašinėle arba 
spausdintomis raidėmis: LI-

tok ias a s m e n i n e s 

vardas, an t ras 
r e i k i a 

ir Levosia palaidoti . Taip pa t THUANIA, pavardė, vardas ir rezultatus. 

s u t e i k t i 
žinias: 

a. Pavardė 
v a r d a s (pava rde 
pabraukti): 

b. Gimimo data ir gimimo vie
ta; 

gimimo data: diena, mėnuo, 
metai; 

gimimo vieta: miestas/kai
mas, apskritis, kraštas; 

c. Vardai, gimimo data ir vie
t a prašančio žmonos/vyro ir 
vaikų iki 21 metų amžiaus. 
Žmona/vyras ir vaikai automa
tiškai gauna žalias korteles, jei 
vienas iš jų laimi. Tėvai, vai
kams laimėjus, tos privilegijos 
neturi . 

d. Prašančio adresas. Adresas 
tur i būti aiškus ir pilnas, nes 
laimėjus, t a s adresas bus nau
dojamas pranešti apie laimėjimo 

ieškome Boles lovo Kisieliaus, 
mirus io 1971 m., g imin ių . 
Rašyti: žmonai Ane le i Kisielie
n e i P i l v e l y t e i , K a l v a r i j ų 
41-I7-7A, Vi ln ius a rba sūnui 
Kisieliui, T v e r e č i a u s 22-14, 
Vi lnius , tel. 76-63-39 arba 
69-94-70. 
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visas adresas (tas pats , kuris e. Prašančio gyvenamas (na-
bus įrašytas į prašymą). tive) kraštas , jei skirtingas nuo 

Visi Europos kraštų prašymai gimtojo krašto, 
(adresuojami viduryje voko) Si informaci ja t u r i bū t i 
siunčiami tokiu adresu: DV-1 parašyta mašinėle arba aiškiai 
P r o g r a m , N a t i o n a l V i s a rašytom raidėm ranka. Po pra-
C e n t e r , P o r t s m o u t h . N H šymu pasirašyti nereikia. 
00212. Pastaba: daugiau informa 

Registracijos prašyme reikia cijos šiuo reikalu rasi te 5 psl. 

Janina T. Braune. 

T o m a s Šaken i s . Kitos ir Vy
tauto Šakenių sūnus, sėkmingai 
baigė Šv. R i tos b e r n i u k ų 
gimnaziją. Būdamas naujosios 
ateivių kartos atstovas. Tomas 
įsijungė j lietuvišką veiklą. 
Vienas mėgstamiausių jo užsi
ėmimų — tai tautiniai šokiai 
„Vyčių'" tautinių šokių grupėje. 
Būdamas aukštas, gabus spor
t i n i n k a s , ža idžia k r e p š i n į 
Lituanikos komandoje. 

Tomas domisi kompiuteriu, 
mėgsta keliauti dviračiu, domisi 
modernia muzika. Rudenį jis 
planuoja studijuoti kompiuterių 
kalbą ir programavimą Uni
versity of Illinois arba Lewis 
universitete. 

Rimas Lukas. 

Kris t ina Mar i ja Dut ton, Da 
nutės Koncytės ir Dan Dutton 
duktė, sėkmingai baigė Stagg 
gimnaziją. Kristina buvo garbės 
sąrašuose ir y ra laimėjusi Quill 
& Scroll žymenį. Turėdama 
meniškų palinkimų, ji mėgsta 
skulptuoti. Jos skulptūros dar
bai buvo išstatyti Morraine 
Valley Meno galerijoje. Nuo vai
kystės groja smuiku. Dvejus 
metus dalyvavo Du Page Youth 
Symphony orkestre ir „Whea-
ton College youth performance" 
grupėje. Stagg gimnazijoje buvo 
lengvosios a t le t ikos bėgimo Tomas Šakenis. 


