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Tragiškai žuvo poetas ir 
publicistas Vaidotas Daunys

Vilnius, liepos 31 d. (LR) — 
Vilniaus Vingio parke penk
tosioms Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms skirtos oro balionų 
šventės metu liepos 29 d. žuvo 
oro baliono „Pepsi” LY-OBY ko
mandos narys Vaidotas Daunys.

Nelaimė įvyko vakare, maž
daug 8:45 valandą. Kaip 
„Lietuvos rytui” papasakojo 
Lietuvos oreivių draugijos 
prezidentas Romas Mikele
vičius, oro sąlygos tuo metu 
skraidymams buvo palankios. 
Kai prieš vakarinius pakilimus 
oreiviai susirinko 7 vai. vakaro, 
pūtė dar per stiprus vėjas, bet už 
valandos, renkantis antrąjį 
kartą, buvo aišku, jog vėjas 
rimsta.

Susisiekęs su Civilinės avia
cijos direkcijos oro navigacijos 
tarnyba, varžybų vadovas pa
skelbė skrydžių programą. Maž
daug be 25 minučių devynios 
pagal planą į orą pakilo pir
masis balionas, kiti ruošėsi ir 
laukė komandos. Visi dešimt 
kupolų, gaudžiant ventilia
toriams ir šnypščiant liepsnai, 
kol kas bangavo ant vejos. V. 
Daunys kartu su kitais koman
dos nariais, kaip ir įprasta prieš 
skridimą, laikė „Pepsi” baliono 
gondolą.

A.a. Vaidotas Daunys
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Įvykį mačiusieji žiūrovai ir 
patys oreiviai vienu balsu 
teigia, kad Rimvydo Maciule
vičiaus „Pepsi” atsitiesė ir šovė 
aukštyn labai staigiai. Dauge
lis girdėjo, kaip trūkdama pokš
telėjo virvė, kuria balionas buvo 
pririštas. Pakilusį aukščiau 
medžių aparatą ėmė nešti piet
ryčių vėjas, ir, tolydžio kil
damas, balionas tolo virš parko.

Staigus aparato šuolis buvo 
netikėtas ir pačiam baliono 
pilotui R. Maciulevičiui. Pirmo
siomis akimirkomis jam rūpėjo 
kupolas ir virš galvos esantys 
degikliai — oreivių kalba, ba
lionas dar buvo nevaldomas. Vė
liau R. Maciulevičius pasakys, 
kad pagrindinė nelaukto paki
limo priežastis — vėjo gūsis.

Žmonės nuo pat pradžių matė, 
jog, maskatuodamas kojomis, už 
gondolos laikosi žmogus. Minio
je pasigirdo balsų, raginusių at
gniaužti pirštus, tačiau labai 
greit šie patarimai prarado 
prasmę — balionas tolo nuo že
mės.

R. Maciulevičius sakė, jog 
buvo pasiekęs gal 100 metrų 
aukštį, kai staiga išgirdo: 
„Rimai, čia aš”. Vaidotas 
laikėsi už storos, oda apsuktos 
gondolos briaunos. Kaip skry
džiui ruošęsis komandos narys, 
jis irgi mūvėjo 9toras odos 
pirštines — laikytis turėjo būti 
neįmanomai sunku. R. Maciule
vičius atsimena pirmiausia nu
simovęs pirštines ir sušukęs: 
„Dabar laikykis!”. Plikomis 
rankomis stvėręs nelaimės iš
tiktąjį už riešų. Tą pačią 
sekundę, pasak piloto, Vaidoto

rankos atsileidusios. R. Maciu
levičius bandęs griebti už striu
kės, tačiau medžiaga neišlaikė, 
plyšo, o pasiekti juosmens diržą 
buvę neįmanoma.

Kiek laiko tęsėsi ši drama? 
Mačiusieji tikina, kad netikėta 
šuolį į erdvę ir kraupų grįžimą 
į žemę skyrė dvi trys minutės. 
Vaidotas krito be žodžio ir 
aimanos. Niekas negirdėjo siau
bo klyksmo.

Oreiviai jį surado Vingio 
parko pakraštyje, gulintį ant 
nugaros tarp nulaužto lazdyno 
šakų”.

Prisimindamas 37-mėtį Vai
dotą Daunį, Rolandas Rastaus- 
kas „Lietuvos ryte” prisiminė 
jog savo paskutiniame straips
nyje šio dienraščio liepos 29 d. 
laidoje, Daunys rašė, jog mirtis 
nėra visagalė. Ji užgrūdina 
išėjusiojo bruožus, tarsi už- 
drausdama jam negarbingai 
pasenti.

„Lietuvos ryto” apžvalgi
ninkas Vaidotas Daunys buvo 
vienas tų, kuriems garbės ir 
draugystės kodeksas reiškė 
amžinos jaunystės išsipildymą, 
rašo Rastauskas.

Giliai tikintis penkių vaikų 
tėvas, be kurio pastarojo 
dešimtmečio Lietuvos kultūros 
peizažas atrodytų gerokai skur
desnis, Vaidotas buvo ne tik 
prasmingų leidinių („Veidų”, 
„Krantų”, „Regnum”, pagaliau 
„Naujosios Romuvos”) redak
torius sudarytojas, įvairių kul
tūrinių projektų įkvėpėjas, bet 
ir akylas čia ir dabar gimstan
čios tikrovės dalyvis ir sąži
ningos minties apologetas.

Nepažinojau kito tokio mūsų 
kartos žmogaus, kuriam žo
dis nuolat išsipildytų kaip 
veiksmas, o veiksmas — kaip 
žodis,rašo Rastauskas. Pareigą 
sakyti tiesą jis suprato kaip 
svarbiausiąją žmogaus pastan
gą, kaip vienintelę galimybę 
išlikti Europos kultūros gran
dimi. Gal dėl to jo taip nemėgo 
tie neapykantos šaukliai, kurių 
žodžiai skiriasi nuo darbų kaip 
dangus ir žemė.

Vaidoto skrydį ir kritimą 
stebėję balionų šventės dalyviai 
ir žiūrovai nežinojo, kad toji iš 
aukštybių krentanti plunksnelė 
yra poetas.

Tokia tikroji sugrįžimo savo- 
jon žemėn kaina, mąsto Rolan
das Rastauskas.

Rusai pirks lėktuvus
iš Lietuvos

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) 
— Į Vilnių atvyko privačios 
Rusijos aviakompanijos „Sama
ra” atstovai derėtis dėl lėktuvų 
Tu-134A pardavimo. Tai pir
mosios Lietuvos Avialinijų 
(LAL) derybos dėl šio tipo lėk
tuvų pardavimo. Bendrovės 
komercijos skyriaus viršininkas 
Henrikas Galinis sako, jog rusai 
galbūt nupirks vieną-tris lėktu
vus Tu-134 A.

Tokių lėktuvų nori pirkti ir 
bulgarai, kurie derybų atvyksta 
už savaitės.

Dabar LAL turi septynis 
Tu-134A lėktuvus, kurie, pasak 
H. Galinio, yra tvarkingi ir 
daugiausia skraido specialiai 
užsakytais skrydžiais. Visus 

. šiuos lėktuvus Lietuvos Aviali
nijos norėtų parduoti.

Anksčiau LAL yra pardavu- 
sios maždaug 30 mažesnių lėk
tuvų ir malūnsparnių. Lėktu
vus An-2 nupirko JAV ir 
Sudanas, vienas Tu-134 natū
riniais mainais atiduotas Min
sko lėktuvų remonto gamyklai.

Praėjusį trečiadienį Nagasaki, Japonijoje, minint 50-ąją atomine bomba užpuolimo sukaktį, į eiseną 
įsijungė vaikučių choras. Ta proga pasakytoje kalboje Nagasaki miesto meras pareiškė, kad 
pasaulis ignoruos miesto prašymą, kad būtų sunaikinti branduoliniai ginklai, jei Japonija ir toliau 
vengs atsiprašyti už savo vaidmenį Antrajame pasaulinianme kare. Tuo pačiu metu Japonijos 
ministras pirmininkas Tomichi Murayama pasakė, kad netrukus jis paskelbs atsiprašymą už 
Japonijos agresiją. Šio pareiškimo laukiama rugpjūčio 15 d., minint 50-ąją Japonijos kapituliaci
jos sukaktį.

Biržų ūkininkai lankė 
ekologiškai švarius 

JAV ūkius
Vilnius, rugpjūčio 2 d. (LR) — 

Trys ūkininkai biržiečiai Ro
mualdas Armonas, Almantas 
Ratkus ir Kazys Visockas lan
kėsi Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, domėdamiesi, ką ameri
kiečių ūkininkai yra pasiekę 
ekologinėje žemdirbystėje, rašo 
Feliksas Grunskis „Lietuvos 
ryte”. Biržiečiai ūkininkai irgi 
ne naujokai šioje srityje — R. 
Armonas turi 37 ha nuosavos 
žemės, K. Visockas apie 50 ha 
žemės ir užsiima tausojamąja 
žemdirbyste, A. Ratkus turi 40 
ha žemės ir kuria organinės-bio- 
loginės gyvulininkystės ūkį.

Šie trys vyrai yra lankęsi Eu
ropos, Skandinavijos ekologi
niuose ūkiuose. A. Ratkus pusę 
metų dirbo pas ūkininką Vokie
tijoje. Daug patirties, žinių apie 
tausojamąją žemdirbystę turi 
sukaupęs R. Armonas, daug pri
sidėjęs prie karstinio regiono 
fondo „Tatula” įkūrimo, ke
lerius metus dirbęs fondo valdy
toju. (Karstas, geologine pras
me, yra vandenų veikla tirpiose 
ir supleišėjusiose uolienose. 
Ūkiuose, kai rūpinamasi apie 
karstėjimą, stengiamasi išsau
goti žemės mineralinį balansą. 
— Red.)

Romualdas Armonas šįmet 
augina 5 ha valgomųjų žirnių, 
6 ha bulvių, po 6 ha kviečių ir 
miežių, dobilų. „Pagal sėjo
mainą mano laukuose auga apie 
40% ankštinių kultūrų, kad 
žemė iš augalų gautų azoto, apie 
80% žemės iki pavasario būna 
apsėta — taip stabdomas žemės 
karstėjimas”, sako R. Armonas. 
Jis laiko vieną karvę, augina 
sau daržoves, kurias tręšia 
kompostais.

Biržiečių kelionę organizavo 
„Lake Land” tausojamosios 
žemdirbystės centras, įsikūręs 
Elkhorn, Wisconsin. „Per 
dešimt dienų nuvažiavome apie 
4,000 kilometrų (2,400 mylių), 
šešiose valstijose aplankėme 
apie 20 ūkių”, pasakojo R. 
Armonas.

„Augalininkystės ūkių šeimi
ninkai, pasirinkę ekologinį

Dar keturi iš 12 lėktuvų 
Jak-42 yra išnuomoti Pakistano 
aviakompanijai Bhoja Airlines.

kelią, jau laiko gyvulių, nes be 
organinių trąšų nebus organinio 
ūkio”, sako R. Armonas.

JAV dabar jau apie 5% ūkių 
ekologiniai (t.y. juose nenaudo
jamos cheminės trąšos ar pesti
cidai. — Red.) „Lake Land” cen
tras iš dalies yra JAV valdžios 
finansuojamas, turi valstybinį 
eksperimentinį ūkį, kuriame 
duoda patarimus aplinkinių 
valstijų ūkininkams, rengia 
miestiečiams įvairias šventes.

Ūkininkas, norėdamas gauti 
pelno, turi kasmet vis daugiau 
naudoti chemikalų, ir taip pa- 
siekama riba, kai derliai pra
deda mažėti.

„Naudingiau iš hektaro pri
kulti 50 centnerių javų, nenau
dojant cheminių medžiagų, 
negu 80 centnerių, naudojant 
brangius chemikalus. Kai ru
denį viską suskaičiuoja, tai 
pamato, kad pelną gavo nebent 
chemijos kombinatai”, sakė R. 
Armonas.

Amerikoje jie matė, kaip ir 
Lietuvoje, sugriautų karvidžių, 
nes iš ūkininkų perdirbamoji 
pramonė perka pieno litrą po 28 
centus, o perdirbusi pardavinėja 
už 1.20 dolerio. Ūkininkui nebe
apsimoka laikyti karvių.

„Bioorganinių, biodinaminių 
ūkių šeimininkai savo karvių 
pieną parduoda nedideliems 
ūkininkų kooperatyvams ir iš

Lietuvos liuteronai turi 
naują vyskupą

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (LR) — 
Liepos 29-30 dienomis Tauragės 
Martyno Mažvydo bažnyčioje 
vyko Lietuvos evangelikų 
liuteronų Bažnyčios šeštasis (po 
Antrojo pasaulinio karo) sino
das. Tai aukščiausiasis bažny
čios susirinkimas, sudarytas iš 
dvasininkų ir pasauliečių, 
šaukiamas kas penkeri metai.

Kaip rašo Petras Dargia 
„Lietuvos ryte”, sinodas priėmė 
naują, pakeistą ir papildytą, 
bažnyčios statutą, išrinko 
vyskupą, konsistoriją (valdymo 
organą, dirbantį tarp sinodų), 
apsvarstė moterų šventinimo į 
kunigus bei kitus klausimus.

Į vyskupus buvo pasiūlyti ke

Lietuviai dalyvavo 
atominių bombų

aukų
N
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (LR) — 

Hirošimoje pasibaigė dvi dienas 
trukusi, Hirošima ir Nagasaki 
miestuose vykusi Pasaulinė 
konferencija, skirta Japonijos 
tragedijos 50-mečiui. Konferen
cijoje buvo perskaitytas Lietu
vos premjero A. Šleževičiaus 
laiškas ir Vilniuje esančios 
Sapiegos ligoninės direktoriaus 
Gedimino Rimdeikos praneši
mas.

Lietuvos delegaciją sudarė Sa
piegos ligoninės direktorius G. 
Rimdeika, visuomeninio judėji
mo „Černobylis” pirmininkas 
R. Kutra bei Lietuvos ir Japoni
jos draugijos pirmininkė T. 
Menčinskienė. Konferencijos 
metu jie davė keletą interviu 
vietos spaudai ir Japonijos 
televizijai.

Rugpjūčio 6 d. Hirošimos 
Taikos parke įvykusiame pami
nėjime buvo pagerbtos Hiroši
mos ir Nagasakio aukos. Jis 
prasidėjo 8:15 vai. ryto — 
atominės bombos susprogdi
nimo laiku, skambant Taikos 
varpui.

dešimties karvių gauna daugiau 
pelno negu anksčiau gaudavo 
laikydami dvidešimt karvių, 
nes dabar pelno gauna ir iš 
kooperatyvo”, sako R. Armonas 
ir priduria, kad per savo ko
operatyvus ir asociacijas ūki
ninkai parduoda ir kitus, ekolo
giškai švarius produktus.

turi kandidatai: vyskupo 
pavaduotojas J. Kalvanas, 
Čikagos kunigų seminarijos 
studentas V. Aušra, Šilutės 
kunigas E. Rogas ir Klaipėdos 
kunigas R. Moras. Pastarieji du 
atsisakė kandidatuoti. Balsų 
dauguma (65 delegatai iš 82) 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios vyskupu išrinktas 
Jonas Kalvanas — šiemet sau
sio mėnesį mirusio vyskupo J. 
Kalvano sūnus.

Naujasis vyskupas Jonas 
Kalvanas gimęs 1948 m. 
Tauragėje. Jis mokėsi Tauragės 
Antrojoje vidurinėje mokykloje 
ir Kauno medicinos institute. 
Baigęs institutą buvo pasiųstas

Landsbergis kritikuoja 
savivaldybių finansavimo 

sistemą
Vilnius, liepos 31 d. (Elta) — 

Spaudos konferencijoje Seimo 
opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis daugiausia dėme
sio skyrė savivaldybių santy
kiams su LDDP vyriausybe.

Pagrindinė dabartinės val
džios tendencįja, sakė Lands
bergis, yra „kuo mažiau savi
valdos, kuo daugiau valdymo. 
Pirmiausia — per pinigus. De
mokratiniame pasaulyje savi
valdybių biudžetai sudaromi iš 
savivaldybių pinigų. Pas mus — 
atvirkščiai. Vietinės pajamos 
eina į biudžetą, tai yra, į vy
riausybės valdomą sferą, o iš 
biudžeto jau yra duodama savi
valdybėms”.

V. Landsbergis tai pavadino 
sovietine „davimo-gavimo” 
sistema. Duodantis visada yra 
padėties šeimininkas. Savival
dybės mėgina susitarti su vy
riausybe, kad joms būtų ski
riamos privalomos lėšos, nes tai 
— savivaldybių pinigai, o ne 
malonė ar dotacija. Neturėda
mos tų lėšų, savivaldybės negali 
išmokėti atlyginimų ar atosto
ginių mokytojams.

Spaudos konferencįjoje Vy
tautas Landsbergis paminėjo ir 
triukšmą dėl seniūnų skyrimo, 
pavadinęs jį spektakliu ir dirb
tine problema. Pagal Seime pri
imtą įstatymą, viršaičių pa
reigybė panaikinta, o įsteigta 
nauja — seniūnų pareigybė. 
Taigi viršaičiai savo pareigų 
neteko, ir su jais reikia atsis
kaityti, o seniūnus į šias 
įsteigtas naujas pareigybes, 
remdamosi įstatymų, savo nuo
žiūra skiria savivaldybės. 
Tačiau aukščiausieji LDDP 
valdžios pareigūnai ėmė ragin
ti buvusius viršaičius bylinėtis 
dėl tariamai „neteisėto” 
atleidimo iš darbo, nors niekur 
nepasakyta, kad buvęs viršaitis 
automatiškai turi tapti seniūnu. 
Buvo ir teisminei valdžiai 
nurodyta, kaip reikia spręsti, 
tokias problemas.

Kalbėdamas apie Bendrovių 
asociacijos suvažiavimą, Lands
bergis kėlė klausimą: ar

Lietuva ir Norvegija pasirašė 
karinį susitarimą

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (Elta) 
— Lietuvoje viešintis Norvegijos 
Karalystės gynybos ministras 
Jorgen Kosmo ir Lietuvos Kraš
to apsaugos ministras Linas 
Linkevičius karinius abiejų 
valstybių ryšius sutvirtino 
antradienį pasirašytu susitari-

ketverius metus dirbti gydyto
ju Omske. Grįžęs į Lietuvą kurį 
laiką dirbo gydytoju Šilalėje.

1984 m. Jonas Kalvanas bu
vo pašventintas į kunigus 
diakonus ir nebegalėjo užsiimti 
gydytojo praktika (pagal so
vietines „dogmas” gydytojas 
turėjo būti ateistas). 1989 m. jis 
baigė Rygos teologijos semina
riją, po metų buvo paskirtas 
kunigu ir vyskupo pavaduotoju.

Vyskupas savo svarbiausiais 
rūpesčiais laiko išsaugoti tra
dicinę bažnyčios tole’-ancįją ir 
identitetą, atsilaikyti prieš 
Vakarų įtaką ir Lietuvoje 
kylančius religinius judėjimus, 
kurie ne visuomet atitinka 
senąsias krikščionių tradicijas. 
Kaip jis pasakė „Lietuvos ry
tui”, reikėtų padidinti kunigu 
reikšmę parapijose, neskubant 
spręstu moterų šventinimo į ku
nigus klausimą.

valdžia yra nepajėgi, ar ji tiesiog 
nenori žmoniškai spręsti 
bankrutuojančių bendrovių 
žmonių problemos? Akivaizdžiai 
matoma, kaip bankrutuojan
čioms bendrovėms leidžiama 
save „suvalgyti”. Tokių 
bendrovių investuotojai galų 
gale liks be nieko, daug žmonių 
bus paleisti bemaž „su ter- 
bomis”.

Spaudos konferencijoje pažy
mėta, kad Lietuvos vadovai 
įvairiai nuolaidžiauja Rusijai, 
tikėdamiesi jos rinkų. Įdomu 
būtų sužinoti, ar jau pagaliau 
veikia didžiausio palankumo 
režimas, ar panaikintas dvi
gubas prekių apmokestinimas? 
Net su Baltarusija tai nėra iš
spręsta.

X

Valstybės valdininkai
suskirstyti į du lygius

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (Elta) 
— Lietuvos vyriausybė patvir
tino valstybės valdymo tarnybos 
„B” lygio valdininkų pareigybių 
sąrašą.

Pagal šiemet Seime priimtą 
Valdininkų įstatymą jie 
suskirstyti į „A” ir „B” lygius. 
„A” lygio valdininkas yra nuo 
renkamų politikų priklausanti 
pareigybė ir gali būti pakeistas 
po naujų Seimo, prezidento ar 
savivaldybių rinkimų. Tuo tar
pu „B” lygio valdininkai yra 
nepriklausomi nuo politinių pa
sikeitimų.

„B” lygio valdininkais, be 
kita ko, patvirtinti Seimo 
kanceliarijos vadovas, par
lamento komitetų patarėjai, 
Prezidentūros konsultantai, Vy
riausybės sekretorius, Vyriau
sybės patarėjai, jos atstovai ap
skrityse, apskričių valdytojai. 
Šio lygio valdininkams pri
klauso taip pat kariuomenės 
vadas ir jo pavaduotojas, bri
gados, filotilės, Karinių oro 
pajėgų ir Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos vadai, 
ambasadoriai, ambasadų pata
rėjai, konsulai, atašė.

mu „Dėl kontaktų ir bendradar
biavimo gynybos srityje”.

Tik atvykęs į Lietuvą minist
ras Jorgen Kosmo ir jį lydin
ti delegacija nuvyko padėti 
gėlių prie televizijos bokšto 
esančio paminklo kovotojams už 
Lietuvos laisvę. Po to svečiai 
susitiko su krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi, 
įvairių Krašto apsaugos minis
terijos ir Užsienio reikalų minis
terijos departamentų vadovais 
ir Generalinio štabo bei Karinių 
jūrų pajėgų vadovais. Pasibai
gus šiam pokalbiui buvo pasira
šyta minėtoji sutartis.

Po pietų ministras Jorgen 
Kosmo susitiko su Seimo pir
mininko pavaduotoju Aloyzu 
Sakalu, Nacionalino saugumo ir 
Užsienio reikalų komitetų na
riais.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 11 d.: Šv. Klara 
(1194-1253); Tiburcijus, Zuzana, 
Filomena, Pūtis, Porutė. 1935 
m. Kaune prasidėjo pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Kongresas.

Rugpjūčio 12 d.: Hiliarija, 
Klara, Laimonas, Giedrūnė. 
1569 m. pasirašyta Liublino 
unija.

I
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GYVYBĖS AUKA 
PAŽENKLINTA V PLS 
ŽAIDYNIŲ PRADŽIA

Žmones Lietuvoje ir visus už 
Tėvynės ribų gyvenančius lietu
vius sukrėtė žinia, kad V PLS 
Žaidynių išvakarėse Mirtis 
pasiglemžė 37-rių metų amžiaus 
poeto ir „Naujosios Romuvos” 
redaktoriaus gyvybę. Apie šį 
tragišką įvykį „Lietuvos ryto” 
š.m. liepos 31 d. laidoje, straips
niu „Dvi minutės virš Vilniaus 
— tarp gyvenimo ir mirties”, 
žurnalistas Edmundas Ganu- 
šauskas pasakoja:

„Šeštadienį Vilniaus Vingio 
parke penktosioms Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėms skirtos 
oro balionų šventės metu žuvo 
oro baliono ,Pepsi’ LY-OBY ko
mandos narys Vaidotas Daunys.

Nelaimė įvyko vakare, maž
daug be 15 minučių devynios. 
Kaip .Lietuvos rytui’ papa
sakojo Lietuvos oreivių drau
gijos prezidentas Romas Mikele
vičius, oro sąlygos' tuo metu 
skraidymams buvo palankios. 
Kai prieš vakarinius startus 
oreiviai susirinko 19 valandą, 
pūtė dar per stiprus vėjas, bet už 
valandos, renkantis antrąjį 
kartą, buvo aišku, jog vėjas 
rimsta. Jo stiprumas kažin ar 
siekė 4 metrus per sekundę, 
tiesa, ne itin patogi buvo vėjo 
kryptis — į aerouosto pusę.

Susisiekęs su Civilinės avia
cijos direkcijos oro navigacijos 
tarnyba, varžybų vadovas pa
skelbė skrydžių programą. Maž
daug be 25 minučių devynios 
pagal planą į orą pakilo pir
masis balionas, kiti ruošėsi ir 
laukė komandos. Visi dešimt 
kupolų, gaudžiant ventilia
toriams ir šnypščiant liepsnai, 
kol kas bangavo ant vejos. V. 
Daunys kartu su kitais koman
dos nariais, kaip ir įprasta prieš 
skridimą, laikė ,Pepsi’ gon
dolą.

Įvykį mačiusieji žiūrovai ir 
patys oreiviai vienu balsu 
teigia, kad Rimvydo Maciule
vičiaus ,Pepsi’ atsitiesė ir šovė 
aukštyn labai staigiai. Dauge
lis girdėjo, kaip trūkdama pokš
telėjo balioną su autofurgonu 
jungusi virvė. Pakilusį aukščiau 
medžių aparatą ėmė nešti piet
ryčių vėjas, ir, tolydžio kil
damas, balionas tolo virš parko.

Staigus aparato šuolis buvo 
netikėtas ir pačiam ,Pepsi’ 
pilotui R. Maciulevičiui. Pirmo
siomis akimirkomis jam rūpėjo 
kupolas ir virš galvos esantys 
degikliai — oreivių kalba, ba
lionas dar buvo nevaldomas. Vė
liau R. Maciulevičius pasakys, 
kad pagrindinė nelaukto paki
limo priežastis — vėjo gūsis. Ne 
vienas oreivis, kaip galimą ver
siją, minėjo tai, jog buvo per 
staigiai atleista ilgoji virvė, 
kuria prieš startą prilaikoma 
kupolo viršūnė. Kita vertus, ku

polas turėjęs būti jau gerokai 
prikaitintas.

Žmonės nuo pat pradžių matė, 
jog, maskatuodamas kojomis, už 
gondolos laikosi žmogus. Minio
je pasigirdo balsų, raginusių at
gniaužti pirštus, tačiau labai 
greit šie patarimai prarado 
prasmę — balionas tolo nuo že
mės.

R. Maciulevičius sakė, jog 
buvo pasiekęs gal 100 metrų 
aukštį, kai staiga išgirdo: 
.Rimai, čia aš". Vaidotas 

laikėsi už storos, oda apsuktos 
gondolos briaunos. Kaip skry
džiui ruošęsis komandos narys, 
jis irgi mūvėjo storas odos 
pirštines — laikytis turėjo būti 
neįmanomai sunku. R. Maciule
vičius atsimena pirmiausia nu
simovęs pirštines ir sušukęs:
,Dabar laikykis!’. Plikomis 

rankomis stvėręs nelaimės iš
tiktąjį už riešų. Tą pačią 
sekundę, pasak piloto, Vaidoto 
rankos atsileidusios. R. Maciu
levičius bandęs griebti už striu
kės, tačiau medžiaga neišlaikė, 
plyšo, o pasiekti juosmens diržą
buvę neįmanoma.

Kiek laiko tęsėsi ši drama? 
Mačiusieji tikina, kad netikėtą 
šuolį į erdvę ir kraupų grįžimą 
į žemę skyrė dvi trys minutės. 
Vaidotas krito be žodžio ir 
aimanos. Niekas negirdėjo siau
bo klyksmo.

Oreiviai jį surado Vingio 
parko pakraštyje, gulintį ant 
nugaros tarp nulaužto lazdyno 
šakų”.

V PLS Žaidynių deglą, uždegtą Kaune prie Nežinomojo Kario Amžinosios ugnies, neša Europos 
‘95 krepšinio vicečempionas, Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Valdas Chomičius.

Nuotr. Prano Abelkio

V PLS ŽAIDYNIŲ 
ATIDARYMAS VILNIUJE

Apie Penktųjų PLS žaidynių 
atidarymą jau skaitėte trumpą 
mūsų korespondento Remi
gijaus Gaškos reportažą išspaus
dintą „Draugo” š.m. rugpjūčio 
1 d. laidoje. Dabar pateiksime šį 
įvykį aprašantį Vaido Čeponio 
reportažą, š.m. liepos 31 d. iš
spausdintą „Lietuvos ryte” 
(mus tik vakar pasiekusiame). 
Straipsnyje „Vienijanti šventės 
dvasia — tūkstančių žmonių 
akyse” rašoma:

„Vakar Vilniuje įvyko penk 
tųjų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių (PLSŽ) atidarymo 
iškilmėms skirti renginiai.

11 valandą prasidėjo šv. Mi
šios Arkikatedroje. Monsinjoras 
K. Vasiliauskas pašventino 
žaidynių vėliavą.

12 valandą iš Medininkų į 
Antakalnio kapines atbėgę 
sportininkai pagerbė 1991

laidėje (Australija), ketvirtosios 
— 1991 metais (Lietuvoje).

Penktųjų PLSŽ fakelas, kurį 
liepos 11 dieną Kaune, prie 
Nežinomo kareivio kapo, uždegė 
1995 metų Europos vicečempio
nas krepšininkas V. Chomičius, 
buvo perduotas Lu.tuvos bėgimo 
asociacijos nariams. Fakelą su 
ugnimi per 19 dienų jie nešė 
aplink šalį.

PLSŽ sportininkų vardu prie
saiką davė 1995 metų koman
dos, iškovojusios Europos jaunių 
krepšinio čempionate 5-ąją 
vietą, narys vilnietis V. Kau- 
kėnas.

Žaidynėse dalyvaus apie 600 
užsienio lietuvių iš 14 šalių ir 
apie 4500 Lietuvoje gyvenančių 
atletų. Jie varžysis 27 sporto 
šakų varžybose. Skirtingai nuo 
praėjusių, šiose žaidynėse jėgas 
išmėgins tik Lietuvos spor-

JIE GRĮŽTA 
PASIPUOŠĘ SIDABRU

Iš Penktųjų PLS Žaidynių 
Lietuvoje sidabro medaliais 
pasipuošusios grįžta Čikagos 
LSK „Neries” klubo tinkli- 
ninkės, vadovaujamos iš
tvermingo vadovo ir trenerio 
Zigmo Žiupsnio. Sidabro 
medaliais pasipuošė ir jungtinė 
Hamiltono „Kovo” ir Detroito 
„Kovo” ledo ritulio komanda, 
kuriai vadovavo detroitiškis J. 
Pikūnas. Sveikinam ir kartu 
džiaugiamės.

metais ketvirtąsias Pasaulio tininkai mėgėjai, 
lietuvių ..sporto žaidynes, pa- Teisėjų vardu prisiekė tarp
sienio poste šiurpiai nužudytų tautinės kategorijos jojimo 
Lietuvos muitininkų ir poli- arbitras, Vilniaus miesto tary- 
cininkų atminimą. Beje, tuo |)0S deputatas V. Milvydas, 
metu Lietuvoje vyko ketvirto- Turininga buvo šventės meni- 

Pasaulio lietuvių sporto ng programa. Grojo pučiamųjų
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LIETUVOS IMTYNININKAI PASAULIO 
ČEMPIONATE

V PLS ŽAIDYNIŲ 
DALYVIAI

Penktose PLS Žaidynėse Lie
tuvoje dalyvavo arti 5000 
sportininkų.

Daugiausia susirinko krep
šininkų (su treneriais ir vado
vais) jų buvo 768 asmenys. 
Lengvaatlečių — 661. Mažiau
siai buvo žirgų išjodinėtojų — 
14, precizinio skraidymo at
stovų - 15; akrobatinio skrai
dymo - 16. Iš viso į 28 sporto 
šakų bei atšakų varžybas at
vyko 4802 asmenys.

V PLS žaidynėse užsienio 
lietuvių buvo: iš Rusijos — 172. 
JAV atstovavo 146. Latvijos 
lietuvių — 98. Iš Lenkijos at
vyko — 60. Iš Australijos — 43. 
Kanados lietuvių — 40. Iš Ar
gentinos — 17. Estijos lietuvių 
— 16. Iš Baltarusijos — 10; 
Anglijos — 3; Naujosios Zelan
dijos — 2; Venezuelos, Kipro ir 
Vokietijos — po 1.

Šie duomenys paimti iš „Lie
tuvos ryto” š.m. liepos 31 d. 
laidos.

sios 
žaidynės.

18 valandą iš Nepriklausomy
bės aikštės į Kalnų parką 
pajudėjo PLSŽ dalyvių eitynės. 
Žaidynių vėliavą nešė Lietuvos 
vardą pasaulyje garsinę sporto 
veteranai: V. Bardauskienė, A 
Rupšienė, V. Vencienė, D. Poz 
niakas, V. Briedis, K. Šapka. 
Prie buvusių KGB rūmų, ku 
riuose buvo nukankinta ir su 
luošinta tūkstančiai lietuvių, 
sportininkai padėjo gėlių.

21 valandą Kalnų parke 
prasidėjo PLSŽ atidarymo šven 
tė.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas, 
žaidynių organizacinio komiteto 
pirmininko pavaduotojas, sos 
tinės meras A. Vidūnas (šio 
komiteto vadovas, šalies premje 
ras A. Šleževičius ilsisi JAV).

PLSŽ aukurą uždegė visų 
keturių iki šiol vykusių 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių dalyvis V. Grybauskas iš 
JAV (pirmosios žaidynės buvo 
surengtos 1978 metais Toronte 
(Kanada), antrosios — 1983 
metais Čikagoje (JAV), trečio 
sios, į kurias pirmąkart atvy 
ko Lietuvoje gyvenantys spor 
tininkai, — 1988 metais Ade

Penktųjų PLS Žaidynių vėliava nešama j Žaidynių atidarymo iškilmes Neša pasižymėję Lietuvos 
sporto veteranai A Rupšienė, V Bardauskienė, V Vencienė, D Pozniakas, V Briedis, K Šapka.

Nuotr. R. Jurgaičio

orkestrai: valstybinis „Trimi
tas” ir Vidaus reikalų minis
terijos reprezentacinis pučia
mųjų orkestras.

Dainavo sostinės muzikos mo
kyklos vaiku choras, vokalinė 
grupė ,Jažz Land’ . Pasirodė 
Vilniaus vidurinių mokyklų 
vaikų šokių ansambliai. Meis
triškumą demonstravo sostinės 
krepšinio, gimnastikos, dvi
račių, fechatavimosi mokyklų 
jaunieji sportininkai, Visagino 
miesto akrobatai.

Vaikai jodinėjo Riešės žirgyno 
poni arkliukais.

Šių žaidynių darbo grupės 
vadovas R. Girskis ,Lietuvos 
rytui’ sakė, kad jį sužavėjo I. 
Milkevičiūtės daina bei masinės 
scenos, kai įspūdinga ir išraiš
kinga menine kalba buvo pri
kelti Lietuvos senovės vaizdai: 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
medžioklė ir jo sapnas.

Vienai šventės vedėjų Lietu
vos radijo diktorei B. Lukošiū
tei labiausiai patiko vaikai tau
tiniais drabužiais ir Klaipėdos 
.Žuvėdros’ šokėjai.
Daugelis užsienio lietuvių lyg 

susitarę .Lietuvos rytui’ tvir
tino, jog jų širdys smarkiau 
suplakdavo, kai pasigirsdavo 
lietuvių liaudies daina.

Daugiau kaip dvi valandas 
trukusi žaidynių atidarymo 
šventė baigėsi fejerverku”.

FIFA laikas nuo laiko pa
skelbia tautinių rinktinių stovį. 
Lietuva, vėliausiame pra
nešime, 49-50 vieta dalijasi su 
Jungtinių Arabų Emyrato 
komanda. Pirmoje vietoje 
pasaulyje yra Brazilija, po jos 
Norvegija, Ispanija. Vokietija, 
Argentina. Italija rikiuojasi šeš
toje vietoje. Latviai — 69 ti, o es
tai — 123 je vietoje.

ČIKAGOS
LFK „LITUANICAI” 

45 METAI
Šie metai „Lituanicos” klubui 

yra sukaktuviniai, nes minima 
jo gyvenimo 45-ji sukaktis. Tai 
pats seniausias tebeveikiantis 
lietuvių sporto klubas Čikagoje.

Pats pagrindinis minėjimas, 
metinis vakaras su vakariene, 
šokiais ir oficialiąja dalimi vyks 
lapkričio 18 d., šeštadienį, 
Lietuvių centre, Lemonte. Šio 
renginio proga bus išleistas ir 
sukaktuvinis klubo leidinys, 
kurį parengti įpareigotas vienas 
iš klubo steigėjų, buvęs val
dybos pirmininkas ir dabartinis 
valdybos narys Edvardas Šulai- 
tis. Medžiaga šiam leidiniui jau 
renkama. Jos laukiama iš visų 
šio klubo veteranų, ypač 
pirmųjų valdybų narių. Labai 
reikalingos senos nuotraukos, 
kurias norima panaudoti lei
dinyje. Visą medžiagą siųsti 
redaktoriaus adresu: 1330 S. 51 
Avė., Cicero, IL 60650.

Kiek artimesnis klubo rengi
nys rugpjūčio 19 d. vyks irgi Le
monte. Tai metinis klubo fut
bolo turnyras ir gegužinė. Čia 
pasirodys net 9 komandos vyrų 
ir veteranų grupėse. Bus žai
džiama nuo 11 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro. Gegužinėje bus 
maisto, gėrimų, gros muzika. 
Visiems atsilankiusiems bus ką 
veikti.

„LITUANICOS” FUTBOLO
KOMANDA LIETUVOJE

Nors dauguma „Lituanicos” 
klubo eskursijos narių iš Lietu
voje vykusių Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių grįžta tik šį 
sekmadienį, tačiau, vienas — 
kitas sugrįžęs kiek anksčiau, 
jau spėjo papasakoti apie gra
žius „Lituanicos” vyrų pasirody
mus Lietuvoje. Apie tai plačiau 
bus ateinančio penktadienio 
„Sporto apžvalgoje”.

Klubo iždininkas Leonas Ju- 
raitis, pats nevykęs Lietuvon, 
bet rinkęs pinigus vykstantiems 
(kaupė lėšas išvykos fondan) 
dėkoja visiems atsiuntusiems 
didesnę ar mažesnę auką. Iki 
šiol aukojusiųjų nebuvo daug, 
todėl galima aukoti dar ir da
bar, nes išlaidų būta daug; 
anksčiau ar vėliau jas reikės 
apmokėti.

E.Š.

Atlanta, Georgia valstijoje, 
š.m. rugpjūčio 9-13 d. vyksian
čiame laisvųjų imtynių pasaulio 
čempionate dalyvaus ir lietu
viai. Lietuvos laisvųjų imtynių 
komanda į JAV atvyko rugpjū
čio 3 d. ir nuo atvykimo iki 
rugpjūčio 8 d. treniruojasi 
Waycross miesto sportinėje sto
vykloje.

Lietuvos komandą sudaro 6 
imtynininkai:

Albinas Sodaitis iš Kauno, 68 
kg, Lietuvos čempionas.

Aleksandras Polonikas iš
Klaipėdos, 62 kg, Lietuvos čem
pionas.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4947 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v v anlrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, kelvd 1-3 v p p , 

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

• 132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-4969 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 476-2112

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadžio, Chicago 80652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9v r. • 12, 
kelvd 12 4 v p p , penkld 12 6 v v

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

KARDIOLOGAS — SlRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60852

Andrius Jljinas iš Klaipėdos,
74 kg, Lietuvos čempionas.

Algimantaas Bertulis, iš Klai
pėdos, 82 kg, Lietuvos čempio
nas.

Ričardas Pauliukonis, praėju
sių metų Europos jaunimo pir
menybių 3 vietos laimėtojas, šių 
metų Europos čempionate užė
męs 5 vietą, kandidatas į olim
piadą Atlantoje. Klaipėdietis. 90 
kg svorio.

Žilvinas Butkus iš Klaipėdos, 
130 kg, Lietuvos čempionas.

Su imtynininkais atvyko dele
gacijos vadovas, Lietuvos imty
nių federacijos viceprez. Grigori
jus Kravetsas iš Vilniaus. 
Rinktinės treneris iš Klaipėdos 
Sergejus Kasimovas ir imtynių 
teisėjas Eugenijus Fisenko iš < 
Vilniaus.

Žinias suteikė Albinas Sodai
tis.

Cardlsc Dlagnoals, Ltd.
6132 S. Kedzle Avė. 
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

- —
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

1185 Dundee Ava., Elgln, 111.60120 
Tel. (700) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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 

Nemų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcel Center- 

Neporvllle Campua
1020 I. Ogden Avė., Sutte 310. 

Napervllle IL 60683 
Tel. 708-627-0000

Valandos pagal susitarimą
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VARNAS VARNUI AKIES 
NEKERTA
IGNAS MEDŽIUKAS

Sovietinė sistema, paremta 
marksizmu, žmogų išugdė be 
jokių aukštinių idealų, vien tik 
kaip zoolog&į gyvūnų. Nyku ir 
liūdna mūsų tėvynėje, kai iš
rinktieji, priėję prie valdžios, 
rūpinasi ne tautos reikalais, ne 
krašto gyventojų gerove, bet pir
miausia, pasinaudoję padėtimi, 
stengiasi apsirūpinti patys. Tai 
akivaizdžiai parodė Lietuvos 
Seime diskusijos dėl piliečių 
nuosavybės teisių išlikusį ne
kilnojamąjį turtą įstatymo 
pataisų ir papildymų. Kaip Lie
tuvos spaudoje rašoma, šioje 
srityje apstu įvairių pažeidimų. 
Jų autoriai lengvatinėmis sąly
gomis privatizavo puikius bu
tus, pusvelčiui supirko įmones 
ir pastatus. To dar negana, ir 
toliau tiesia rankas į išlikusį 
turtą, kol jo dar yra. Tuo tarpu 
paprastam žmogui, neturinčiam 
ryšių su aukštuomene, neįma
noma atgauti jam priklausančio 
turto, žemės ar namų.

Eidama į Seimo rinkimus, 
LDDP skelbė viliojantį šūkį: 
„Darbas, dora, darna”. Deja, 
visų tų dalykų gyvenimo prakti
koje pasigendama. „...Lietuva 
tapo nepriklausoma, bet laisva 
ji nėra ir dabar” - tvirtina Seimo 
narys Juozas Listavičius. „Į val
džią atėję žmonės skelbiasi esą 
darbininkų valdžia. Iš tikrųjų 
nesirūpina nei darbininkais, nei 
valstybės reikalais. Likimui pa
likti tie, kurie taupė senatvei ir 
laidotuvėms, lieka be nieko”.

Labai liūdna, kad Lietuva pir

¥

Šiaulėniškiai stato kryžių (1933 m.) Nuotr. Balio Buračo

mauja savižudybių skaičiumi 
Europoje. Tebeklesti išeikvo
jimai, korupcija, bankų bankro
tai. Savo teisių, anot ambasado
riaus Česlovo Stankevičiaus, 
ginti remiantis Konstitucija, 
neįmanoma, nes praktikoje te
begalioja sovietiniai kodeksai. 
Kai kurie vyriausybės aktai 
prieštarauja Konstitucijai. Teisė 
Lietuvoje valdančios partijos 
įrankis.

Lietuvos spaudoje skelbiama, 
kad per pirmuosius keturis šių 
metų mėnesius paprastų nusi
kaltimų, palyginus juos su 
praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, padaryta 3,000 dau
giau, o sunkių nusikaltimų vie
nu procentu daugiau. Kalėji
muose neužtenka vietos laikyti 
nusikaltėlius, todėl norima juos 
paleisti anksčiau, negu buvo 
paskirta teismo bausmė. Tuo 
pačiu laiku valdžios žmonės 
skelbia, kad nusikalstamumas 
mažėja, kad apskritai jis ma
žesnis negu kitose Baltijos res
publikose.

Sovietinei imperijai byrant, 
Lietuva nuostabiu būdu atgavo 
laisvę. Tačiau ji negali ap
sivalyti nuo okupantų palikimo. 
Buvo išreikalauta, kad okupaci
jos vykdytojams būtų suteikta 
Lietuvos pilietybė, taip pat 
KGB tarnavusiems ir kankinu
siems bei žudžiusiems Lietuvos 
patriotus. Jie visi gavo pri
vatizavimo čekius, dideles pen
sijas ir kitas pilietines privilegi
jas, nors jų lojalumas Lietuvai

yra labai abejotinas. Tie oku
panto palikuonys, mūsų supra
timu, turėtų būti dėkingi lie
tuvių tautai. Bet kur tau, jie 
reiškia įvairias nepamatuotas 
pretenzijas, nes žino, kad už jų 
nugaros stovi Rusija, kurios pa
reigūnai nuolat primena Lietu
vos valdžiai, kad rusakalbiai 
dar yra nepakankamai godoja
mi ir materialiai aprūpinami.

Lietuvos teisėtvarka tebėra 
buvusių „nomenklatūrininkų” 
rankose. Nepakankamai deda
ma pastangų suvaldyti mafiją, 
kuri, kaip koks parazitas, siur
bia tautos kraują ir neleidžia jai 
ekonomiškai atsigauti.

Lietuvos kariuomenėje įvai
riose svarbiose pareigose yra 
paskirti buvę sovietų nelietuvių 
tautybės karininkai ir KGB- 
istai. JAV yra daug neseno 
amžiaus išėjusių į pensiją bu
vusių aukštose karinėse parei
gose lietuvių, kurie dar turi 
pakankamai energijos padėti 
Lietuvai. Ar jie yra kviečiami?

Sovietų Sąjungai sugriuvus, 
gyvi likę tremtiniai iš imperijos 
šiaurės ir rytų ėmė grįžti į 
tėvynę. Bet tokie piliečiai, 
atrodo, dabartinei valdžiai 
nepageidaujami, nes reikalauja 
grąžinti atimtas nuosavybes, 
taip pat mėgina išaiškinti savo 
buvusius skriaudėjus, dėl kurių 
jiems teko ilgą laiką kentėti 
Sibiro lageriuose ar tremtyje. 
Jie grįžę turi prašyti atstatyti jų 
turėtą Lietuvos pilietybę. Ir jei 
teisingai rašoma Lietuvos spau
doje, valdžia suskaičiavo jų or
ganizacijai siųstas aukas ir jas 
apmokestino.

Tuo tarpu stribai ir įvairūs 
kompartijos veikėjai, kaip nusi
pelnę Lietuvai, apdovanojami

dosniomis pensijomis, o vargšas 
buvęs partizanas, tremtinys ar 
kalinys turi pasitenkinti mini
malia pensija. Taip atsilygina 
tėvynainiai tiems, kuriems teko 
kraują lieti ir kentėti dėl Lie
tuvos!

Lietuvoje didelė reakcija kilo, 
kai vyriausybė valstybės pirmo
jo laipsnio riebias pensijas ėmė 
dalyti didžiausiems sovietinio 
laikotarpio kolaborantams L. 
Diržinskaitei - Piliušenko, V. 
Reimeriui, buvusiems sovieti
niams ministrams ir LKP veikė
jams.

Kuo nusipelnė Lietuvai L. 
Diržinskaitė-Piliušenko? Ko
munistų partijos narė 1950 m. 
1951 m. baigė respublikinę par
tinę mokyklą, 1958 m. Aukštąją 
partinę mokyklą prie TSKP CK. 
1953-1958 m. LKP Šiaulių mies
to komiteto sekretorė, 1958- 
1960 m. I partijos sekretorė. 
Nuo 1958 m. LKP Centro komi
teto narė. 1960-1976 LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo pirmininko pavaduoto
ja. 1960-1964 kandidatė į 
LKP CK biuro narius. Maždaug 
tuo pat laiku, 1966-1976 dar ir 
LTSR užsienio reikalų ministrė 
(Tarybų Lietuvos enciklopedija, 
1 t., 437 psl.). Taigi ji dirbo 
okupantui, stengdamasi įtvir
tinti sovietinį režimą, kuris 
prieš lietuvių tautą vartojo 
genocidą, vežė į Sibirą sunai
kinimui, nedarant išimčių sene
liams ir kūdikiams. Gali ateiti 
laikas, kad I laipsnio pensijas 
gaus ir tokie Lietuvai „nusi
pelnę” veikėjai, kaip E. Eis- 
montas, N. Mitkinas ar net M. 
Burokevičius su V. Ivanovu. 
Taigi teisingai priežodis sako: 
Varnas varnui akies nekerta.

Jei rašytojas Petras Cvirka li
gi šiol būtų gyvas, tai ir jis būtų 
gavęs tokios rūšies pensiją. Ogi 
jis, kaip prisimename, važiavo 
su delegacija parvežti „Stalino 
saulės”, įjungiant Lietuvą į Ta
rybų Sąjungą. Buvęs politkali
nys, dabar vyr. Lietuvos kariuo
menės kapelionas, prel. Alfon
sas Svarinskas, kalbėdamas ge
dulo dieną, pasakė, kad P. Cvir
kos statula, stovinti Vilniaus 
aikštėje, iš ten turi būti pa
šalinta, nes jis buvo tautos 
išdavikas, padėjęs atkviesti 
Staliną. Ten, kur stovėjo Lenino 
paminklas, prel. A. Svarinskas 
siūlė pastatyti paminklą Lietu
vos laisvės kovotojams.

RASTI B. DAUGUVIEČIO 
ARCHYVAI

Biržų rajono Slimaniškių 
kaime rasti režisieriaus ir 
dramaturgo Boriso Dauguviečio 
archyvai. Juose — pagyrimo 
raštai, sveikinimai įvairiomis 
progomis, apdovanojimų do
kumentai.

Archyvai rasti sodyboje, kuri > 
anksčiau priklausė Dauguviečio 
šeimai.

(LR, 07.27)

NAMAI VIENIŠIEMS

Šilutės rajone, Pagėgių 
gyvenvietėje, atidaryta senelių 
prieglauda, kurioje šiemet 
gyvens 22 vieniši nusenę žmo
nės. Prieglaudai panaudotas 
vienas senosios ligoninės 
pastatas, jo remontas ir įranga 
kainavo 130,000 litų. Per metus 
senelių išlaikymas kainuos 
300,000 litų, šiemet rajono savi
valdybė paskyrė 250,000 litų.

Pirmieji prieglaudos kamba
rėliuose apsigyveno iš lūšnelių 
bei vagonėlio atgabenti seneliai. 
Viso pageidaujančių sąraše yra 
28 žmonės. Rudenį, sakė prie
glaudos direktorius Gražvydas 
Savickas, bus baigtas remon
tuoti antras korpusas, 50 sene
lių. „Žiemoti jie jau galės šil
tai”.

80 procentų savo pensijos ati
davę prieglaudai, seneliai čia 
bus pavalgydinami, išprausia- 
mi, juos aptarnauja penkiolikos 
žmonių kolektyvas.

Didelę paramą Pagėgių prie
glaudai jau suteikė viena Šve
dijos labdaringa organizacija, 
kuri atvežė lovų, patalynės, 
šaldytuvų, televizorių, minkštų 
baldų, indų.

Prieglauda pašventino Pagė
gių kunigas Petras Šiurys, 
iškilmėse dalyvavo Šilutės 
meras Šarūnas Laužikas. Ati
darymo proga visi svečiai buvo 
pavaišinti senelių pietumis — 
barščiais ir pjausniu.

(LR,05.08)

DAR VIENA LIETUVIŠKA 

MOKYKLA

Merkio upės aukštupyje, Tur
geliuose (Šalčininkų rajonas), 
vos 30 km nuo Vilniaus, gegu
žes 1 d. buvo atidaryta lietuviš
ka pradžios mokykla. Nuo 1992 
m. 17 lietuviškas klases lankan
čių vaikų glaudėsi vidurinėje 
mokykloje, kurioje lietuviškas 
žodis buvo retokas svečias. Trys 
klasės mokėsi viename kam
baryje, dirbo pamainomis.

Dabar mokytoja Laimutė Ma- 
tonytė su savo auklėtiniais 
įsikūrė buvusios mokyklos se
name mediniame pastate, jame 
— šviežiai išdažyta keletas 
klasių, žiemą šildomų krosni
mis. Netoli mokyklos — šulinys 
ir sandėliukas malkoms, erdvus 
kiemas. Mokyklos pastate taip 
pat gyvena keturios mokytojos.

Mokinius ir mokytoją su pir
mąja mokslo diena įsikūrusioje 
mokykloje pasveikino Lietuvių 
tautininkų sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona, 
Lietuvių mokytojų sąjungos pir
mininkas Algimantas Masaitis, 
kiti svečiai. Savos mokyklos 
atidarymo proga mokiniai su
rengė koncertą, o tautininkai 
padovanojo mokyklai preziden
to A. Smetonos portretą, knygų, 
vaikams įteikė dovanėlių.

Mokytoja L. Matonytė padė
kojo mokinių tėvams, vidurinei

Danutė Bindokienė

Su šūkiu „Dievui ir 
Tėvynei!”

Rugpjūčio 10 d. Detroite pra
sidėjo Lietuvos vyčių organi
zacijos 82-tasis seimas. Duo
menų dar neturime, kiek daly
vių į jį susirinkę, iš kurių vie
tovių, kaip sėkmingai vyksta 
darbai. Žinant Lietuvos vyčių 
kruopštumą ir nuveiktų darbų 
gausą, galime tikėti, kad ir šiam 
renginiui gerai pasiruošta. 
Tiesa, 82 metai nėra ypatingas 
jubiliejus mums įprastąja 
reikšme, bet vis dėlto svarbus 
įvykis bet kurios organizacijos 
gyvenime, todėl ir linkime 
sėkmės.

Daugeliui mūsų skaitytojų 
galbūt nežinoma, kad pirmasis 
— ir kartu steigiamasis — vyčių 
seimas įvyko 1913 m. balandžio 
27 d. Lavvrence, MA, Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos salėje. 
Susirinko 10 pradininkų, lietu
vių katalikų veikėjo Mykolo 
Morkūno, vadinamo Lietuvos 
vyčių tėvu, iniciatyva. Jis gimęs 
1869 m. Lietuvoje, Trakų ap
skrityje, slaptai išmokęs lietu
viškai skaityti ir rašyti, buvo 
įsijungęs į knygnešių veiklą 
(tuomet Lietuvoje buvo spaudos 
draudimas). Caro žandarų per
sekiojamas ir net suimtas, 1892 
m. M. Morkūnas pabėgo į 
Ameriką ir apsigyveno Bostone. 
Kartu su kun. J. Gricium ir A. 
Zdanavičium 1895 m. išleido 
pirmąjį New England valstijoje 
laikraštį lietuvių kalba — „Bos
tono Lietuviszkas Laikrasztis”.

Tame pirmajame vyčių seime 
steigiamam sambūriui buvo 
duotas vardas „Lietuvos saka
lai” (galbūt pagal lenkų ar čekų 
jaunimo organizacijas), globėju 
pasirinktas — ir iki šiol liko — 
šv. Kazimieras, o veiklos gairės 
turėjo kryptį katalikiškumo ir 
lietuviškumo linkme. Organiza
cijos gavo stiprų pritarimą 
tuometinėje katalikiškoje lietu- 

‘ vių spaudoje ir visuomenėje, nes 
buvo rimtas pavojus jaunimui, 
pagal laiko madą, pasukti 
„laisvamaniškais klystkeliais”. 
Iki 1919 m. JAV jau veikė 12 
vyčių skyrių su 700 narių.

Reikia pastebėti, kad organi
zacijos pavadinimas į „Lietuvos 
vyčius” buvo pakeistas 
kongrese, įvykusiame Pitts- 
burg, PA, 1913 metais. Naująjį 
vardą pasiūlė kun. Antanas 
Kaupas, Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos įsteigėjos, Moti
nos Marijos Kaupaitės brolis. 
Jis buvo vienas dienraščio

mokyklai ir Tautininkų sąjun
gai už paramą. Mokyklos atida
ryme nedalyvavo Šalčininkų ra
jono švietimo skyriaus, Švieti
mo ministerijos atstovai.

„Draugo” steigėjų ir pirmųjų 
redaktorių, todėl ir „Draugas”, 
katalikiškas laikraštis, sutiko 
spausdinti jaunimo skiltį, kaip 
oficialų vyčių skyrių. Ta graži 
tradicija tebetęsiama iki dabar, 
nors su pertraukomis, kai dėl 
skyrelio redaktoriaus ar ko
respondentų stokos tekdavo 
kurį laiką jo atsisakyti.

Čia nenumatome rašyti vyčių 
istorijos, o tik paminėti šios gar
bingos Amerikos lietuvių ka
talikų organizacijos pradžią ir 
pasidžiaugti atliktais darbais, 
atstatant nepriklausomą 
Lietuvą 1918 m., paramą jai 
nepriklausomybės laikotarpiu, 
aktyvią veiklą, kovojant dėl jos 
laisvės per 50 okupacijos metų.

Tarp didžiųjų vyčių organiza
cijos idealų puoselėtojų bei 
palaikytojų buvo ir ilgametis 
„Draugo” redaktorius Leonar
das Šimutis. Jame vyčiai vi
suomet turėjo tvirtą patarėją ir 
pagalbininką. Kartu su Alek
sandru Račkum ir Kaziu Pakš
tu L. Šimutis 1915 m. dalyvavo 
vyčių organo, žurnalo „Vytis” 
gimimo procese. Žurnalas te
beleidžiamas iki šiol, nors jo 
puslapiuose, kaip ir pačioje 
Lietuvos vyčių organizacijoje, 
nedaug liko lietuvių kalbos 
žymių.

Tiesa, vietovėse, kur vyčių 
veik!" gyvesnė ir narių skaičius 
gaus*, us (pvz. Čikagoje), veikia 
chorai, tautinių šokių grupės, 
organizuotai dalyvaujama di
džiuosiuose lietuviškuose ren
giniuose (tautinių šokių bei 
dainų šventėse, krikščionybės 
Lietuvoje įvedimo sukakties 
minėjimo iškilmėse ir kitur), bet 
tikrai vertėtų daugiau dėmesio 
skirti lietuvių kalbai. Juk tai 
pagrindinis tautiškumo dėmuo, 
atskiriantis vienos tautybės 
asmenis nuo kitos. Vis dėlto 
Lietuvos vyčiai sugebėjo išlikti 
per daugiau kaip 80 metų ir 
laikytis tų pačių siekių, tikslų, 
idealų, kurie buvo suformuoti 
pačioje pradžioje. O tai jau 
nemažas pasiekimas.

Kadangi Lietuvos vyčiai nuo 
pat savo įsikūrimo užuomazgos 
turėjo glaudų ryšį su „Draugu”, 
nedaug už jų organizaciją vyrės 
niu, o ypač su jo ankstyviausiu 
redaktorium kun. A. Kaupu, ii 
kiek vėlesniu — Leonardu Ši
mučiu, jaučiame jiems ypatingą 
giminystę ir linkime geriausios 
sėkmės, žengiant ateitin su 
šūkiu „Dievui ir Tėvynei!”

Valstybinės vėliavos ir ant 
popieriaus lapo išrašyto mokyk 
los pavadinimo fone buvo pada
ryta pirmoji lietuviškos mokyk 
los nuotrauka. (LR, 05.04)

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Sentimentalios kelionės dienoraštis
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Penktadienį, birželio 2 d. po

pietę, dr. prof. Petras Stirbys - 

mane išveže į Kauną, kur su 

vaišėmis lauke jo žmona dr. 

Angelė ir dukrele Kristina. 

Trejetą metų nesimatę, vieni 

kitų išsiilgę, likusią dienos dali 

ir vakarą praleidome juokau

dami, apsikeisdami naujie

nomis, nes dr. Stirbys savo 

buvimo Clevelande metu susi

pažino ir susidraugavo su mano 

šeimos nariais, tai norėjo išgirs

ti JM gyvenimo naujienas.

Šeštadienį, birželio 3 d. rytą, 

po neramios nakties, nes stip

riai daužėsi perkūnija, „Respub

likos” dienraštyje perskaičiau 

žinutę, kad pereitą naktį Pane

vėžy mirė prez. Brazausko sesuo 

Regina Jukonienė. Pagalvojusi 

apie mano malonų priėmimą, 

nutariau padaryti korektišką

gestą ir prezidentui pareikšti 
užuojautą. Dr. Stirbiui pasiūlius 
jam nusiųsti telegramą, nuva
žiavome į centrinio pašto tele
gramų skyrių. Čia atmosfera 
nebuvo maloni — už aukštokos 
pertvaros susiraukusi moteris, 
primenanti buvusios tvarkos 
tarnautojus, kurių elgesys buvo 
pagrįstas filosofija, kad jie savo 
buvimu daro malonę interesan
tui, bet ne interesanto apsilan
kymas užtikrina jų pragyveni
mo šaltinį. Dr. Stirbiui išdėsčius 
reikalą, ji mestelėjo telegramos 
teksto blankelį, paliepė „viską 
tiksliai surašyti ir pasirašyti”. 
Tą aš ir padariau, beveik viską, 
išskyrus telegramos tekstą, 
surašydama angliškai. Užmokė
jus už telegramą, išėjome man
dagiai atsisveikinę, bet at
sakymo nenugirdau. Paste

bėjau, kad Lietuvoje telegramos 
nėra labai brangios, nes už 39 
žodžių telegramą teko sumokėti 
tik du litus ir 40 centų.

Po priešpiečių Stirbiai pasiūlė 
mane nuvežti į Pažaislį, ku
riame su tėveliais lankiausi, bū
dama maža mergaite. Tą vizitą 
labai gerai prisimenu, nes 
tėveliai ketino mane bent vie
niems mokslo metams palikti 
Pažaislio vienuolyno mergaičių 
bendrabutyje ir mokykloje. Aš 
susijaudinau pamačiusi, kai 
vienuolė atvedė būrelį uni
formuotų, išblyškusių, draus
mingai išsirikiavusių ir nelinks
mai nusiteikusių mergaičių. 
Išėjus raudojau, ieškojau pa
guodos pas savo močiutę, kol 
tėveliai buvo priversti pakeisti 
savo planus. Iš vėlesnių apsilan
kymų prisimenu gražias bend 
rabučio patalpas, nuostabiai 
gražią bažnyčią, gėlynus, 
apkarpytus krūmus, smėliu iš
barstytus takelius... Bet dabar 
pasijutau giliai sukrėsta, pama
čiusi apleistą tą puikų mūsų 
bažnyčios ir meno paminklą, 
įėjusį bažnyčios vidų, mačiau

šiukšles ir šukes, tik gražios 
lubos ir dalis freskų dar išliko, 
nors visiškoje tamsoje buvo 
sunku ką nors aiškiau matyti. 
Žinant, kad tai kadaise buvęs 
nuostabiai gražus Italijos vėly
vojo baroko pavyzdys, norisi 
pravirkti. Bendrabučio patalpos 
kažko prikrautos, apleistos, 
žolynai apžėlę, gėlynų nėra, 
išlikusiuose takeliuose žvyras ir 
akmenėliai. Užkalbinome vieną 
kiemelį šluojančią moterį. Pasi
rodo, kad tai seselė Melanija, į
vienuolyną įstojusi 1948 metais, 
35 metus mokytojavusi, didžiau
sią savo pedagoginio darbo metų 
dalį praleidusi su mergaitėmis. 
Su ja pasikalbėjus, susidarė 
įspūdis, kad tai aukšto in
telekto, didžios dvasios, jokio 
smūgio nepalaužta, giliai Dievo 
valia ir malone pasitikinti, 
asmenybė.

Atsisveikinę, pasukome į Šv. 
Arkangelo Mykolo, buvusią 
Kauno įgulos bažnyčią, kurioje 
mus labai draugiškai ir ma
loniai pasitiko tos bažnyčios res- 
tauruotojas ir klebonas, poetas 
kun. Ričardas Mikutavičius. Jis

Autorė A Balašaitienė „Geležinio Vilko” bazėje (antroji iš kairės) su Šiaulių 
kraštotyros skyriaus direktore Lidija Praniene ir dviem karininkais.
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mus visus tris paskatino ryt at
vykti į sumą ir pakvietė po 
sumos papietauti jo naujame 
bute. Ilgokai gyvenęs Aleksote, 
Tumo Vaižganto bute, jis 
persikėlė į naują butą Laisvės

Alėjoje arti bažnyčios, o 
buvusiame bute baigiamas 
įrengti Tumo Vaižganto muzit 
jus. Atsisveikinome, padėkoję 
už kvietimą. Tos pačios dienos 
vakare užsuko viena moteris,

kuri aktyviai talkininkauja 
kun. Mikutavičiaus rengiamoje 
Lietuvių Tautos genocido pager
bimo šventėje, pagerbiant , juo 
dąjį birželį”, įvyksiančioje 
birželio mėn. 15-18 d. Renginį 
skelbiančioje brošiūroje rašoma, 
kad renginio tikslas yra 
„pagerbti tuos, kurių netekome, 
dėl ko Lietuva kentėjo. Norime 
prisiminti šiandieną jų dvasią, 
jų veidus nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pagrindinė tema: 
mirtis ir prisikėlimas, kada mir 
tis tampa gyvybe, tamsa tampa 
šviesa. Metafora gali būti su 
prantama asmenine, liturgine ir 
tautine prasme”. Planuojama 
turininga trijų dienų programa 
su iškilmingomis pamaldomis 
po atviru dangumi, chorais, 
Kauno filharmonijos ir kame
riniais orkestrais. Tai dienai yra 
net Clevelande pagamintas spe 
cialus arnotas, o bažnyčioje 
šventės metu būsianti įrengta 
atminimų siena su dar nematy
tomis tremtinių ir nukankintų 

lietuvių nuotraukomis

(Bus daugiau*

t
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI ”DIRVgl^ž^TIES”

CLEVELAND, OH

KONCERTUOS 
ALDONA STEMPUŽIENĖ

Solistė Aldona Stempužienė 
koncertuos Santaros-Šviesos fe
deracijos 42-jame suvažiavime, 
š.m. rugsėjo 7-10 d. vyksian
čiame Camp Ronora, Waterv- 
liet, Michigan.

„GRANDINĖLĖS” 
VADOVAI TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ KURSUOSE

Tautinių šokių kursuose, Dai
navos stovykloje vyksiančiose 
š.m. rugpjūčio 13-20 d., daly
vaus „Grandinėlės” vaikų 
grupės vadovė Aida Bublytė, 
mokytoja Rima Žiedonytė ir 
muzikos vadovas Rimas 
Biliūnas. Stovykloje bus 
susipažįstama ir mokomasi 
1996-jų metų Tautinių šokių 
repertuaro.

' KALBĖS
DR. L. KRIAUČELIŪNAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Clevelando skyriaus 
susirinkimas š.m. rugpjūčio 12 
d. vyks Lietuvių namuose. 
Kalbės dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas. Bus Clevelando skyriaus 
veiklos pranešimas > oficialios 
dalies — pobūvis. Kviečiami visi 
nariai ir tautinės minties 
asmenys.

„Dirvos” — „Vilties” gegužinė 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d., 
vyks Liudos ir Vinco Apanių 
sodybje, 8020 Mulbery Rd., 
Chesterton, Ohio. Pradžia 1 vai. 
p.p.

AMŽINYBĖN IŠĖJUSIEJI

Prieš daugelį metų Cleveland 
atvykę radome nuoširdžius 
ankstyvesnės imigracijos lietu
vius. Daug pagalbos patyrėme 
iš gausios Šukių šeimos. Dabar, 
amžinybėn išėjus vienam jų sū
nui — Vytautui Šukiui, liūdime 
kartu su jo žmona Louise, jų sep
tyniais vaikais, broliais, o ypač 
užjaučiame į mūsų gyvenimą 
įsijungusį brolį Kęstutį Šukį.

Nuoširdžiai užjaučiamas ir 
dail. Kęstutis Kizevičius, palai
dojęs savo mamytę, a.a. Kazi
mierą Kizevičienę.

BALFo Philadelphijos skyriaus veikėjai su talkininkais, užbaigę krauti talpintuvą, kuris.š.m. 
gegužės mėn. buvo išsiųstas į Lietuvą. Skyriaus darbuotojai, vadovaujant pirm. Juozui Majauskui, 
šiemet suorganizavo ir išsiuntė Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio sk. 
3 talpintuvus su maistu, rūbais, vaistais, mokymui skirtais žaislais ir kitomis gėrybėmis. Nuo
traukoje iš kairės: J. Henderson, V. Vienažindis, J. Misoni, J. Majauskas, kun. T. Burkauskas, 
G. Labutis, P. Trakimas, A. Masaitis ir A. Staples (talpintuve).

(1 0%—2O°/o—‘■30% pigiau mokėsit 
Jas mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/» We»t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654 *

AWhole Day

CLASSIFIED GUIDE
- V' •

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai, . .

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siiding); medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

FOR SALE

> GREIT 
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS1 
rO1 7922 S. Pulaski Rd. 

' 4365 S. Archee Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. • ,
“• . . T -

HELP VVANTED

INGRIDAI BUBLIENEI 
DAR VIENOS PAREIGOS

1996 m. Atlantoje vyksiančios 
olimpiados metu rengiamoje 
tarptautinėje parodoje dalyvaus 
ir Lietuva. Paroda vyks Cobb 
Galerie Center, Atlantos šiau
rinėje dalyje, prie 1-75 kelio. Pa
rodos parengiamajam darbui 
Lietuvoje vadovaus LITEXPO 
direktorius Aloyzas Tarvydas, o 
JAV-se — clevelandietė IB 
Communications prezidentė In
grida Bublienė.

JURGIS ČIURLIONIS 
„FREE TIMES” 
PUSLAPIUOSE

„Free Times” žurnalo, š.m. 
rugpjūčio 12 d. laidoje rašoma 
apie Jurį Čiurlionį ir jo kūrybą 
— spalvingas ekspresionistines 
mozaikas, pritaikomas ištai
ginguose dušuose. Savo kūrybai 
naudoja marmurą, granitą ir 
gintarą. Čiurlionis pasakoja, 
kad panašūs darbai vykdomi 
Ispanijoje ir Amerikos pietvaka
riuose. CSU baigęs psichologiją, 
Juris Čiurlionis šio meno 
mokėsi Lakeland Community 
College.

MALDOS ŽYGIS Į VILNIŲ
Minint vyskupo Motiejaus Va

lančiaus mirties 120-ąsias me
tines ir Lietuvos žmonių maldos 
žygio į Kryžių kalną penkmetį, 
Blaivystės sąjūdžio Marijampolės 
miesto valdyba birželio 3-4 d. su
rengė maldos žygį į Aušros Var
tus ir Vilniaus Kalvariją. Per 
gyvenvietes pakeliui į sostinę 
žygio dalyviai ėjo pėsčiomis. Ma
rijampoliečius prie LTV kryžių 
kalnelio Vilniuje pasitiko Vys
kupo Motiejaus Valančiaus blai
vystės sąjūdžio Vilniaus miesto 
atstovai. Per Sekmines mari
jampoliečiai ir prie jų prisidėję 
vilniečiai aplankė Vilniaus Kal
varijas, meldė Dievą palaimos 
Lietuvai, pagalbos apsisaugoti 
nuo girtavimo ir kitų blogio ap
raiškų.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 5)

Parduodu vartotą pianiną 
tel. 708-344*1656

Parduodu įvairius namų reikmenis; 
baldus, įrankius, indus irt.t. Kreip
tis: 312-737-8565 nuo 7 v.r. Iki 
10 v.r. arba 312-927-9758 nuo 
5 v. p.p. iki 8 v.v.

REIKALINGI NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAI (JANITORS) 

VYRAI
8 vai darbas, pradinė alga $1600 į mėn 
Ne Illinois valstijoje.
Consolldate Employment Agency 

Tel. 312-545-7819

IEŠKO DARBO

Jauna moteris ieško bet kokio
darbo. Turi leidimą dirbti.

Tel. 312-925-5410

Šv. Kryžiaus Ligoninės Sveikatos Mugė
Šeštadienį, Rugpjūčio 12 d. 10 vai. ryto-4 vai. p.p.

2701 W. 68th Street (ii California Avė.)

Patikrinimai VELTUI:
* Cholesterolis
* Kraujo spaudimas
* Diabetas
* Švino kiekis kūne 

(tik vaikams)

Skiepai VELTUI:
10 v.r. - 2 v. p.p.

Paskaitos pie sveikatą 
VELTUI:
Sveikatos reikalais kalbės 
profesionalai. Temos:
— Sveika širdis
— Fizinė sveikata ir gera 

savijauta
— Vaikų sveikata
— Sveiki pensininkai
— Moterų sveikata

Staigmenos VELTI T:
* Sveikatos patikrinimas 

veltui
(pačioje mugėje arba 
užsisakykite telefonu)

* VVhite Sox įžymybė Bill 
Melton 11 v.r.

* Dovanos, vertingi loterijos 
laimikiai.

* Vertingi kuponai
* Priešpiečiai
* Ligoninės apžiūrėjimas

i žsiemimai vait ams 
VELTUI:
' Vrit-’i ,.Ranger

uembersbip" kortelės 
visiems!

* , Identichild” programa- 
apie vaikų sau 
gumą kalbės 
vietinė policija;
1 D. nuotraukos
* „Mousercise" 
su Mickey
Minnie Mouse,
* Sveikatos at

radimo centras 
vieta vaikams
žinias apie savo sveikatą

* Veidelių dažymas, klaunai
* Pirmos pagalbos mašinų ir 

ugniagesių sunkvežimių 
apžiūrėjimas

* Policijos šunys
* ,,Jump rope” 

demonstracijos

H
HolyCross
H O S P I T A L

ir

— smagi 
,,atrast”

Call 312-471-8600 
for more information

E x p e c t to be S u r p r i s e d!
2701 West 68th Street - Chicago, Illinois 60629

Holy Cross Hospital is sponsorfd by thf Sisters of St Casimir

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12 00 
ČIURLIONIS: PAINTER AND COMPOSER. Sta

sys Goštautas. 558 psl................................... $25.00
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė

Garbštienė. 255 psl........................................ $13.00
SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R. Fįke.

419 psl.................................................................. $17.95
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. INKĖNIENĖ.

154 psl..................................................................
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. B. Končius. 142

psl......................................................................... $5.00
POPULAR LITHUANIAN RFCIPES. Josepbme

Daužvardis. 127 psl.......................................... $7.00

FIGHTERS FOR FREEDOM. Juozas Daumantas.
279 psl....................................................... $19.00

LITHUANIANS IN THE USA. Aspects of ethnic
identity. David Fainhauz. 246 psl...............

AVVAKENING LITHUANIA. Prof. J. Stokos. 191
psl.......................................................................... $8 00

ENGLISH-LITH. DICTIONARY. Baravykas. 590
psl............................................................................ $15 00

MAP OF LITHUANIA — 25 x 35“, color .... $10 00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir išlaidų apmokėjimui.

Prenumeruodami mūsų laikraštį paremsite laisvą, demokratišką, 
visuotinės krikščionybės ir žmoniškumo vertybes puoselėjantį,

plačių visuomenės akiračių laikraštį.

Vyriausiasis redaktorius: Vidmantas Valiušaitis
Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: dr. Kajetonas Čeginskas 
Direktorių valdyba: kun. Robertas Grigas, Jonas Kalrevičius, Benas 
Mažeika, Kęstutis Skrupskelis, Birutė Sturkienė, Vidmantas Valiušaitis

Metinė prenumerata oro paštu: 
Užsienyje- 45 JAV dol. 
Lietuvoje- 20 JAV dol.

“Kauno laiko” atstovas JAV:
Alfonsas Pargauskas 
8908 Butterfield Ln.,
Orland Park, IL 60462 
fax (708) 243-0418
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LAIŠKAI
„KAUNO LAIKO” 

BIČIULIAMS
Išeivijoje yra nemaža prijau

čiančiųjų „Kauno laiko” lai
kraščiui, kuris buvo atgaivintas 
Kaune pernai rudenį. Tuo metu 
buvau Kaune ir esu liudinin
kas: numatytą dieną tas laik
raštis nebūtų išspausdintas, 
nes, bandant spausdinti pirmąjį 
numerį, rasta, kad popierius, 
kurį turėjo, buvo netinkamas. 
Paskutinę minutę visur buvo 
ieškota popieriaus. Niekur ne
gavo. Niekas neskolino. Tik 
galų gale „XXI amžius” pasko
lino ir tuo išgelbėjo padėtį.

Ar skola grąžinta? Ar atsidė
kota? Š.m. liepos 7 d. „XXI 
amžiaus” redaktorius Edvar
das Šiugžda savo laikrašty
je rado reikalą išspausdin
ti viešą laišką „Kauno lai
ko” redaktoriui Vidmantui 
Valiušaičiui: „Jau daugiau 
kaip metai praėjo nuo tada, kai 
‘XXI amžiaus’ redakcija pasko
lino ‘Kauno laiko’ redakcijai 
penkias tonas laikraštinio po
pieriaus. Tuometinis ‘Kauno 
redaktorius įsipareigojo skolą 
mums grąžinti per mėnesį, ta
čiau savo įsipareigojimo neištę- 
sėjo... Mūsų kreipimąsi tiek į 
Jus, tiek į Kauno valdžią nie
kaip nepadeda susigrąžinti tei
sėtos skolos. Mums dabar popie
rius — gyvybinis klausimas. Ne
turėdami popieriaus, nebegalė
sime leisti laikraščio ir kartu 
nuvilsime savo skaitytojus. Ger
biamasis V. Valiušaiti! Prašytu
me Jus imtis visų priemonių, 
kad kuo skubiau būtų grąžinta 
skola ‘XXI amžiui’, nes at
siskaitymas su skolintojais visa
me pasaulyje yra laikomas gar
bės reikalu. €u pagarba — Ed
vardas Šiugžda, ‘XXI amžiaus’ 
redaktorius”.

Grąžinti skolą yra ne tik gar
bės, bet ir teisingumo reikalas. 
„Kauno laikas” nieko negali 
skelbti apie tiesą ir teisingumą 
tol, kol pats laikraštis nesiskai
to su tiesa ir teisingumu. „Kau
no laikas” šiuo metu moko labai 
nemalonią pamoką: neskolink 
net tam, kuris didžiausioj ne
laimėj.

„Kauno laiko” bičiuliams išei
vijoje linkiu atstatyti teisingu
mą, siunčiant finansinę paramą 
vieninteliam du kart į savaitę 
išeinančiam katalikų laikraš
čiui Lietuvoje — „XXI amžiui”, 
kaip „Kauno laiko” skolos 
grąžinimą.

Kun. Kęstutis Trimakas
Westchester, JAV — Kaunas

TĖVO DIENOS ŠVENTĖ 
LIETUVOJE

Š.m. birželio 17 d. „Drauge” 
išspausdintas dr. Lino Sidrio 
straipsnis „Mintys Tėvų uieną” 
labai puikus, daug gerų minčių. 
Teisingai buvo pasakyta, kad 
tarybinis visuomeninis gyve
nimas smarkiai pažeidė tėvo 
atsakomybių ir pasiaukojimo 
sąvoką. Visi gerai žinome, kas 
yra komunizmas. Jis iš pagrin
dų sugadino ir sužlugdė visą 
Lietuvą. Nuolatinis šnipi
nėjimas suardė šeimas, įsigalėjo 
įskundimai, kurių pasekmė — 
kalėjimas, Sibiras. Tas chaosas 
tęsėsi daugelį metų.

Pagaliau Lietuva išsikovojo 
nepriklausomybę. Šiandieną 
Lietuvai reikia padėti atsikur
ti ekonomiškai, duoti pa
tarimus, o ne vadovauti ir dary
ti ten tvarką. Ji kaip augalas 
turi išleisti naujas šaknis, išsi
tiesti į viršų ir išleisti naują žie
dą: demokratinę Lietuvą. Visi 
tie, kurie gimė rusų komunis
tinėje sistemoje, augo, ėjo į 
mokyklas, reikalingi ilgesnio 
laiko. Jie turi atsigauti ir ste
bėti, kas dedasi laisvame 
pasaulyje. Be to, dr. Lino Sidrio 
straipsnyje minima šeima, tai 
nėra visa Lietuva. Tie, kas 
turėjo geresnius smegenis, ar 
tėvai sugebėjo patarti vaikams,

kad rusai nualino Lietuvą, tie 
suprato, kad tik pats gali sau 
padėti, o ne valdžia. Straipsnis 
yra baigiamas: „Gal ir Lietuvoje 
reikėtų įvesti Tėvo dieną”. Šio 
straipsnio dėka, tų pačių metų 
liepos 14 d. Nr. 135 „Drauge” 
laiškų skyriuje, Ramutė 
Alminienė rašo: „Lietuvoje 
reikia Tėvo dienos”.

Abiem naujosios minties iškė
lėjams duodu atsakymą, kad 
Lietuvoje yra Tėvo diena. Perei
tais metais, sveikinant mane su 
Kalėdom ir Naujais metais ga

vau iš savo krikšto dukrelės 
Giedrės Leškytės — Pamario 
krašto, Šilutės istorinę kasetę, 
įrašytą Vilniuje. Šią kasetę 
matė daugelis lietuvių, taip pat 
Los Angeles Vyčių 133 kuopa 
pas mane susirinkimuose. Jie 
gali paliudyti, kad Tėvo diena 
Lietuvoje yra. Manyčiau, kad 
būtų verta susipažinti su šios 
kasetės turiniu. Tai graži Lietu
vos istorija, ne vienam ir ašarą 
išspaudusi. Parodoma Lietuvos 
didieji kunigaikščiai, tautiniai 
rūbai, dainos, Parlamento 
gynimas, Baltijos kelias, namų 
šiluma su dainomis ir so
dybomis, kalėdinė naktis, 
Joninės, Motinos diena. Tėvo 
dieną, dalyvaujant tūkstantinei 
miniai, grojo ansamblis „Neri
ja”, o paveiksle ant sienos tėvas 
dešine ranka laiko dukrelę, o 
kaire — sūnų. Šventėje daly
vavo ir šokių grupė „Žuvėdra” 
iš Klaipėdos” bei Suvalkijos 
liaudies dainų grupė „Jurgėnų* 
kaimo kapela”. Kokios gražios 
šios melodijos, primenančios 
gimtinę Lietuvą, su meile, 
pagarba, dėkingumu visiems, 
kad liūdesio valandoje turime, 
kas mus nuramina.

Mano manymu, sakinys „Gal 
ir Lietuvoje reikėtų įvesti Tėvų 
dieną”, yra visai netikslus ir ne
atitinkantis tikrovę. Galima 
būtų buvę pažymėti, kad ji dar 
nėąą labai populiari, bet yra, ir 
tai, manau, yra aiškus atsaky
mas visiems.

Stasė Bajalienė 
Los Angeles, CA

AR JAU REIKIA 
„UTĖLIZUOTI”?

Šį laišką noriu „utėlizuoti”, 
kaip įrodymą, kad anglicizmų 
vartojimas lietuviškoje žinia- 
sklaidoje gali privesti prie labai 
juokingų išsireiškimų. Vienu 
tokiu, tiesiog klasišku pavyz
džiu, negalėjau savo kailyje 
ištverti nepasidalinęs su „Drau
go” skaitytojais.

Kalba eina apie „Panoramos” 
televizijos žinias iš Lietuvos, 
kurias su pasigėrėjimu čia, 
Omahoje, matome jau netoli 
dvejų metų per SCOLA TV ka
nalą kas pusvalandį kiekvieną 
dieną. Tai gan veiklios ir jaunos 
LB Omahos apylinkės valdybos 
nuopelnas.

Liepos 22 d. naujienų laidoje, 
vienas Lietuvos pareigūnas, 
diskutuodamas gamtos teršalus, 
pareiškė, kad „pesticidai turėtų 
būti utėlizuojami” kažkokiam 
naudingam tikslui. Tik porą 
kartų išklausęs, į juostelę 
įrašytą pasisakymą, suĮfratau, 
kad ne utėlėmis apleisti buvo 
siūloma kenkėjų nuodus, o juos 
panaudoti („utilize”) naudin
gam tikslui!

Tikiuosi, kad šis pavyzdėlis 
bent truputį prisidės prie 
Vytauto Šeštoko „Draugo” 
147-tame numeryje išvardintų 
mūsų kalbos žalojimo pavyz
džių. O galgi bent viąnas iš 
mano mestų „žirnių saujos”, 
kam nors pataikys į akį ir bus 
atkreiptas dėmesys į mūsų kal
bos Svarinimą...

Jonas Šarka
Omaha, NE

NEŽINOMASIS P.P. YRA 
PETRAS PILKA

Savo įdomiame aprašyme apie 
kooperatinę leidyklą „Aistia” 
(„Draugas”, š.m. liepos 29 d.) 
Remigijus Misiūnas spėlioja, 
kas slėpėsi už inicialų P.P., pa- 
ruošusio skautiškąjį dainorėlį

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje jauniausi mokiniai ir busimieji gimnazistai šoka Joninių šven

Nuotr. Marytės Šmitienės
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tės programoje.

„Laužams liepsnojant” (Kassel- 
Mattenberg, 1947 m.) Tai bu
vo Petras Pilka-Pilkalnis 
(1921.VIII.31-1976.VII.28).

„Skautų aido” 1977 m. sausio 
mėn. numeryje išspausdintame 
jo nekrologe rašoma „(...) Brolis 
Petras turėjo gražų balsą, mėgo 
inscenizuoti, todėl jis buvo nepa
mainomas laužavedys įvairiose 
(skautų) stovyklose Vokietijoje 
ir Australijoje (...) Jo rašytos 
pasakos, feljetonai, straipsniai 
Pilkalnio, Želvos ir Pipo slapy
vardžiais buvo spausdinami 
bendruomeninėje ir skautiškoje 
spaudoje. 1947 m. Vokietijoje 
išleido skautiškų dainų rinki
nėlį „Laužams liepsnojant”, 
parašė 3 veiksmų dramą „Su
teptos rankos” ir populiarių (net 
5 kartus Sydnėjuje statytą) vai
dinimą „Pabaigtuvės”.

Apie jį bostoniškėje Lietuvių 
enciklopedijoje rašoma, kad 1948 
m. atvyko į Australiją, bendra
darbiauja spaudoje, veikia skau
tuose, Šviesoje. Už pasakų rin
kinį 1958 m. laimėjo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros fondo premiją.

Australijoje jis Įjuvo dažnas 
literatūros vakarų dalyvis. Jo 
novelė „Laisvės karaliūnas” 
buvo įtraukta ir ištisai išspaus
dinta Australijos lietuvių met
raštyje (Sidney, 1961 m.).

Reikia pastebėti, kad jis kai 
kada painiojamas su kitu Petru 
Pilka — poetu (1908-1977), gy
venusiu Bostone ir dirbusiu Lie- 
tuvių enciklopedijoje.

Vytautas Strolia 
Fair Lawn, NJ

VISATOS PASLAPTYS

Nesu tikra, kas daugiau 
įskaudina milijonus krikščio
nių: ar šių laikų vis labiau gen
danti moralė, ar mums, tikintie
siems, paskutiniu laiku ateistų

širdingai sužavėta knyga 
„Wrinkles in Time”, pataria 
knygą pasiskaityti. Knyga, 
pilna „mandrų”, mokslinių fra
zių, jokio kredito Dievui ne-

pareigūnų. Mūsų išeivijos vi
suomenė užpildo sales, kad 
galėtų pasiklausyti jų skel
biamų gražbylysčių, pasiteisi
nimo, o po jų pranešimų, plo-

duoda. Recenzuodama knygą, jame iki rankos pradeda skau- 
N. Jankutė rašo: „Big Bang”, dėti. Ką jie mums nauja pasako?

A.tA.
MEILUTĖ LAURECKYTĖ

Gyveno Bolingbrook, IL, anksčiau Cicero, IL ir Indiana 
Harbor, IN.

Mirė 1995 m. rugpjūčio 9 d., sulaukusi 66 metų.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Plungės valsčiuje, 

Prūsalių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: seserys — Rūta Astrauskienė, Klaipėdoje, 

Dana Domarkienė, Birutė Pankienė, Adelė Baltrušaitienė; 
brolis Antanas Laureckas, brolio ir seserų šeimos; taip pat kiti 
giminės JAV-bėse ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 11d. nuo 5 iki 
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė 
(arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, Lemont, IL, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto 

gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę seserys, brolis su šeimomis ir kiti giminės.

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

tai atradimų faktais pagrįstas 
paaiškinimas, kaip gimė visata, 
tačiau pats pagrindinis klau
simas, kas ją pagimdė?” Vadi
nasi, po tų visų, „faktais” pa
grįstų, paaiškinimų žmonija dar 
nežino, kaip gimė visata? Nagi, 
miela N. Jankute, aš žinau: 
Visagalis Viešpats Dievas su
kūrė regimąją ir neregimąją 
visatą! Šių laikų žymiausi 
mokslininkai, astronomai dar 
iki šios dienos neišaiškino, kas 
yra erdvėje tos paslaptingosios 
„ black holes”, kurios turi žmo
gaus protui neįsivaizduojamą 
traukos jėgą, net pajėgiančias 
įtraukt į save ištisas planetas. 
Jei žmogus liktų gyvas, 
įtrauktas į „black hole”, 
manoma, kad jis už jų rastų, 
kitus pasaulius, kitas visatas. Ir 
taip be galo... O, Dieve, koks tu 
didis... Galiu pridėt, kad šios 
žemelės mokslininkai dar iki 
šiol ir nežino, kur prasideda ir 
kur baigiasi visata. Niekas iki 
šiol neįrodė, kad žmogus kilęs iš 
beždžionės. Ir taip daina be 
galo...

« Genė Valantinienė
Downers Grove, IL

LAIKAS PRADĖTI 
IGNORUOTI

Klausantis Marijos Remienės 
pranešimą „Seklyčioje” apie 
Lietuvoje matytą didžiosios 
dalies Lietuvos gyventojų nu
skurdinimą, o ypač grįžusių 
tremtinių ir buvusių partizanų, 
kai tuo pačiu metu aukštieji val
džios pareigūnai, buvę stribai 
ir visokie LDDP darbuotojai,

Nieko (m. pab.). Matant 
didžiulę neteisybę, vykdomą 
Lietuvos pareigūnų ir sauva
liavimą LDDP narių, ar neatėjo 
laikas pradėti ignoruoti atvy
kusius „gerų žinių” pranešėjus 
ir neplūsti į sales, kad išgirs
tume naują melą. Sena lietuviš
ka patarlė sako: „lašas po lašo 
ir akmenį prakala”. Atvykusie
ji valdžios ir LDDP pareigūnai 
nori „išplauti” mūsų smegenis, 
kad įgytume pasitikėjimą jų 
darbais.

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL

ĮDOMIOS REKLAMOS

Skaitau aną dieną mažą rek- 
lamėlę „Draugo” paskutiniame 
puslapyje — ji pasirodo bene 
kasdien — apie TRANSPAK 
siuntinių siuntimo agentūros 
įstaigą ir staiga nustembu, nes 
reklama prasideda „TRANS
PAK praneša...” Manau sau, ką 
čia praneša, gal atsitiko kas ar 
vėl siuntinių kainas keičia? Pa
sirodo, kad reklamos pradžia — 
akį pagaunantis informacinis 
sakinėlis. Įdomu. Pradėjau kas
dien sekti, ką čia tas Trans- 
pakas dar sugalvos...

Reikia tik sveikinti agentūros 
vadovybę, kad pakeitė nuobo
džias reklamas, į kurias žmonės 
akį meta tik tada, kai nori siųs
ti siuntinį ir reikia agentūros 
adreso. Dabar aš jau atidžiau tą 
reklamą skaitysiu.

Ona Tautvilienė 
Arlington Heights, IL

A.tA.
ELENA MATULAITYTĖ 

MENČINSKIENĖ
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1995 m. rugpjūčio 9 d., sulaukusi 78 metų.
Gimė 1917 m. liepos 17 d., Rusijoje, Wiatkos mieste. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas K. Menčinskas, dukra Dana 

Daydodge, sūnūs Norbert ir Povilas, marti Patricia; dvi 
anūkės.

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 11d. nuo 2:30 
v. p.p. iki 9 v.v. Vance Funeral Home laidojimo namuose, 1424 
S. 50th Avė., Cicero, IL

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
Cicero, IL, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, dukra, sūnūs, anūkės ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 
708-652-5245.

Ginklo Broliui

Ltn. VLADUI BLOŽEI
mirus š.m. rugpjūčio 7 d. Cleveland, OH, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai LILI, 
dukroms ASTAI ir DALIAI, broliui PETRUI bei 
giminėms Lietuvoje.

PLP Karo Mokyklos XX-tos 
laidos karininkai

mokslininkų peršama teorija, gyvena be rūpesčių, darosi 
kad visata buvo sukurta ,3ig liūdna, kad išeivijos politinė va- 

budu. Ta „Big Bang he- dovybė ir pavieniai asmenys 
mažai kreipia dėmesio į vykdo
mas neteisybes. Ar nereikėtų 
kreiptis į Lietuvos ambasadą su 
pranešimais, gautais iš giminių 

pobūvyje nebandyk paminėti bei kitų šaltinių, apie pareigūnų 
Dievo vardą! sauvaliavimus?

Todėl kiek nuostabu, jog Neseniai turėjome savo tarpe 
Nijolė Jankutė „Draugo” ^liepos A Šleževičių ir dr. Bobelį, o pra- 
29 d.) kultūriniame priede taip eityje daugelį kitų valdžios

Bang
rezija ne per seniausiai išlindu
si į šviesą, randa gerą dirvą 
šiame krašte, kur mokykloje, 
televizijoje, ar „aukštos klasės” M^unco BV FCNC

DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied ond Supeiyiied by ibe United Šiolei Goveinmenl 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINCHS 60608 PHONE (312| 847 7747

Nuoširdi užuojauta BIRUTEI PANKIENEI ir artimie
siems, Visagaliui pas save pašaukus jos mielą seserį

A.tA. MEILUTĘ.

Genė Valantinienė

midlcind Padarai
Sav:ngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St.
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Mažosios Lietuvos fondo 
Dr. Vydūno mokslinių litera
tūrinių premijų įteikimas š.m.
rugsėjo 3 d., sekmadienį, vyks 
Čikagoje, Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Programoje — akademija 
ir laureatams premijų 
įteikimas, Aldonos Buntinaitės 
ruošiama koncertinė dalis ir 
iškilminga vakarienė. Šventėje 
dalyvaus ir premijos laureatas 
dr. Domas Kaunas. Bus pagerb
ti ir antrąją premiją laimėjusieji 
— muzikologė Danutė Pet
rauskaitė ir Klaipėdos universi
teto docentas Albertas Juška. 
Laureatas dr. D. Kaunas skai
tys iš premijuotos studijos 
„Mažosios Lietuvos knyga — 
lietuviškos knygos raida 
1547-19^0 m.”. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte 
kapelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, šiuo metu atostogauja 
Lietuvoje. I Lemontą sugrįš 
rugsėjo 1 d.

Kęstutis Keblys dalyvaus 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje ir rugpjūčio 24 d. 
skaitys paskaitą, pavadintą 
,,Mirusi(?) lietuvių literatūra ”. 
Savaitę rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai.

Petras Mikalauskas, Oma
ha, NE, už „Draugo” laimėjimo 
bilietėlius atsiuntė 110 dol. Tai 
tikrai dosni pagalbos ranka, iš
tiesta net iš tolimos Nebraskos 
mūsų laikraščiui. Linkėdami 
gerų ateities dienų rėmėjui, 
tariame nuoširdų ačiū už auką.

Jonas Žukauskas, La Gran 
ge, IL, aplankė „Draugą” ir 
nusipirko beveik 100 dol. vertės 
knygų. Malonu, kad mūsų 
knygynas nėra užmirštas, ačiū 
už jo aplankymą ir ten esančios 
spaudos įvertinimą.

Čikagos LSK „Neris” tink- 
lininkės iš Penktųjų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių grįž
ta pasipuošusios sidabro 
medaliais. Klubui vadovauja 
ištvermingasis sporto darbuo
tojas Zigmas Žiupsnys. Pa
žymėtina, kad šio klubo mer
gaičių iki 16 metų komanda ne
seniai St. Louis, Missouri, vyku
siose USA AAU Junior National 
varžybose, kuriose varžėsi 64 
komandos, laimėjo pirmąją 
vietą.

Juozas Polikaitis, Ateiti
ninkų federacijos vadas, atvyks 
į Lietuviškų studijų savaitę 
Dainavoje kartu su Lietuvos 
ateitininkų federacijos pirmi
ninku Vidu Abraičiu. Rugpjūčio 
25 d. Juozas Polikaitis kalbės 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
ir veiklos tema.

Vainutis K. Vaitkevičius,
Pleasant Ridge, MI, už „Drau
go” laimėjimo bilietėlius, at
siuntė 110 dol. Smagu turėti 
laikraščio draugų, kurie savo 
pagalba įrodo, kad nesame už
miršti, o turime gerų laikraščio 
draugų, kurie palengvina 
leidimo darbą savo pagalba. 
Tikrai nuoširdus ačiū už auką.

Dainiaus Vidžiūno, Danutės 
ir Jurgio Vidžiūnų sūnaus, su 
Dalia Martinez jungtuvės buvo 
praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 5 
d., Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke. Jungtuvių Mišiose, 
kurias aukojo klebonas kun. 
Anthony Puchenski, giedojo 
Lietuvių operos vyrų choras ir 
sol. Dana Stankaitytė, var
gonais grojo Ričardas Šokas, o 
dirigavo muz. Alvydas Vasaitis. 
Jurgis Vidžiūnas daug metų 
dainuoja operos chore ir yra 
valdybos vicepirmininkas. Ves
tuvių vaišės įvyko Alpine 
Manor salėje, Darien, IL, daly
vaujant gausiam būriui svečių.

Kiek daug valandų ir prakai
to jau sudėta, besiruošiant šiai 
metinei Pasaulio lietuvių centro 
gegužinei. Ji įvyks rugpjūčio 20 
dieną, tuoj po pamaldų Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje. 
Gražinama gegužinei vieta, kad 
visiems būtų malonu gamtoje, 
po medžiais, praleisti keletą 
valandų.

Čia bus traukiami patys 
laimingiausieji loterijos bilietai 
ir pamatysime, kas iš mūsų bus 
tie laimingieji, kam nusišypsos 
laimė. Kad būtų gera nuotaika, 
mus linksmins „Nemuno” or
kestras, o kai kurie iš mūsų 
tikriausiai ir polkutę sušok
sime.

Jaunimui siūlome atsivežti 
gerus sportinius batus, nes ori
nio aikštė jau įrengta ir galė
site išbandyti savo jėgas. Pir
mieji tą aikštelę išbandė iš Rako 
sugrįžę jaunuoliai. Mūsų visų 
padėka dr. Edmundui Ringui, 
dr. Leonui Kriaučeliūnui ir dr. 
L. Ragui, kurie suprato, kad 
tokia aikštė reikalinga ir pa
aukojo pinigus jai įrengti. 
Pasaulio lietuvių centras džiau
giasi, kad visada atsiranda 
dosnių aukotojų, kurie supran
ta reikalingumą pagerinti įvai
rius įrengimus.

Sekmadienį, rugpjūčio 6 die
ną, centro didžiojoje salėje ma
tėme vaizdajuostę iš įvykusių 
Europos krepšinio pirmenybių 
su Kroatija ir Jugoslavija, kur 
lietuviai labai narsiai kovojo už 
Lietuvą. Taip pat matėme lietu
vių krepšininkų iškilmingą su
tikimą Lietuvoje. Nors ir 
žinojome žaidynių rezultatus, 
tačiau išgyvenome kiekvieną 
metimą.

Vaizdajuostė užtruko gan il
gai, todėl žiūrovai išpirko visą 
kugelį ir virtinukus, kad grįžus 
namo nereikėtų virti pietų.

Gegužinės rengimo 
komitetas

iŠ ARTI IR TOLI

Dainininke Linda Burbienė su vyru Ričardu po programos Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Linda labai gražiai linksmino tėvelius ir svečius Tėvo 
dienos pietų metu birželio 18 d.

„ALGUVOS BARAS” Į 
MAIRONIO LITERATŪROS 

MUZIEJŲ

Buvęs Kempteno lietuvių sto
vyklos Vokietijoje spaudos sky
riaus vedėjas ir „Alguvos baro” 
redaktorius Cezaris Surdokas 
gavo laišką iš Maironio lite
ratūros muziejaus Kaune dar
buotojos Dalios Kuizinienės, 
kuriame ji rašo: „Domiuosi 
literatūrine Vokietijos laiko
tarpio spauda. ‘Alguvos baras’ 
— vienas iš literatūrinių Vokie
tijos laikotarpio žurnalų. Deja, 
nei Vilniaus, nei Kauno biblio
tekose nepavyko rasti nė vieno 
iš šio žurnalo numerių. V. Vo- 
lertas mini, kad Jūs tvarkėte šio 
žurnalo reikalus... Gal galė
tumėte man atsakyti į keletą 
klausimų ir gal būtų įmanoma 
gauti jo bent kopijas?”

Buvęs redaktorius Amerikon 
atsivežė tik po vieną stovyklinės 
spaudos egzempliorių. „Sume
džiojęs” kelis neperiodinio 
žurnalo numerius, kitus per
spausdino iš turimųjų; paga-

mino originalaus dydžio (24" x 
32") sieninio „Alguvos baro” (14 
numerių) atspaudus ir visa tai 
išsiuntė į Maironio muziejų.

Siuntą gavusi, Dalia Kuizi- 
nienė 1995.06.07 parašė tokį 
laišką: „Nuoširdžiai dėkoju 
Jums už balandžio 25 d. laišką 
ir du siuntinius, kurie jau 
pasiekė muziejų. Tiesa, rulonas 
su sieniniais „Alguvos barais” 
atkeliavo dviem savaitėm 
vėliau, nors abu siuntiniai siųs
ti oro paštu. Dabar apie Jūsų 
leistą ir redaguotą leidinį galiu 
susidaryti išsamų įspūdį ir 
aptarti savo disertacijoje. Jūsų 
paaiškinimai prie „Alguvos ba
rų” labai informatyvūs ir man 
padėjo susiorientuoti... Dar 
kartą nuoširdžiai Jums dėkoju 
už rūpestį”.

J.S.

LIETUVIŲ KALBA 
COLORADO

Lietuvių kalbos pamokos Co- 
lorado apylinkėje prasidės spa
lio 1 d. Registruotis galima, 
skambinant Dariui Daubarui: 
770-5881 arba Arvidui Jarašiui: 
427-3394.

LYG SAPNO 
IŠSIPILDYMAS

Tadas Mikelevičius neiš
važiavo su Peace Corps į Estiją, 
nes paskutiniu momentu jis bu
vo paskirtas vykti tarnybai į 
Lietuvą, kas buvo lyg kokio sap
no išsipildymas.

Iki šiol jis buvo Vilniuje, ten 
atlikdamas apmokymą bei susi
pažindamas su esančiomis sąly
gomis. Rugpjūčio mėn. Tadas 
Mikelevičius persikels į Prienus 
(netoli Kauno), kur dirbs su 
miesto valdyba verslo išvystymo 
srityje.

„RŪTOS” ŠOKIŲ GRUPĖJE

Po vasaros atostogų „Rūtos” 
šokėjų grupės repeticijos prasi
dės spalio 1 d. Latvių Ev. baž
nyčios patalpose.

Šie metai būs ypatingi tuo, 
kad „Rūta” dalyvaus 1996 m. 
vasarą Tautinių šokių šventėje 
Čikagoje. Nauji nariai kviečia
mi įsijungti ir smagiai praleis
ti metus šokant ir keliaujant.

Dėl informacijų skambinkite 
Lionei Kazlauskienie: 388-7740.

ALT SĄJUNGOS VEIKLA 
ST. PETERSBURGE

Daugelis Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos St. Peters- 
burgo skyriaus narių vasarą 
išvyksta atostogauti, atvėsti 
nuo didelių karščių. Todėl ir 
organizacinis darbas šiek tiek 
sulėtėja.
Skyrius turėjo gana darbin- • 

gą kultūrinės-tautinės veiklos 
sezoną. Skyriaus nariai nuošir
džiai atliko savo įsipareigojimus 
ne tik atsilankydami renginiuo
se, bet ir savo darbu prisidėję 
prie jų pasisekimo. Šia proga, 
valdyba nuoširdžiai dėkoja ir 
visiems St. Petersburgo telkinio 
tautiečiams už dalyvavimą ren
giniuose.

Skyriaus valdyba savo prieš-

ro gegužinėje.

atostoginiame posėdyje aptarė 
sekančio sezono veiklos planus 
ir juos paskelbs 1995 m. rugsėjo 
mėn.

„Dirvos” novelės konkursas, 
tvarkomas Corp. Neo-Lithuania 
iš a.a. Simo Kašelionio paliki
mo, jau paskelbtas spaudoje. 
Skyriaus pirmininkas buvo pak
viestas ir sudarė komisiją į 
kurią įeina: Roma Degesienė, 
Dalila Mackialienė ir Stasys 
Vaškys.

„Dirvos” novelės konkursui 
skiriamos dvi premijos: pirmoji 
— 500 dol., antroji — 300 
dolerių.

LIETUVOS DUKTERŲ 
VALDYBA

St. Petersburg, FL, Lietuvos 
dukterų naujoji valdyba susirin
kus į posėdį, pasiskirstė parei
gomis. Pirmininkės pareigas ap
siėmė vykdyti Aldona Čėsnaitė, 
vicepirmininkės — Aldona An
driulienė, iždininkės — Kleofa 
Gaižauskienė, sekretorės — Ele
na Jasaitienė, narė socialiniams 
reikalams — Janina Jarašienė.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖJIMAS

St. Petersburge, FL, liepos 16 
d. popietę buvo prisiminti mūsų 
lakūnai Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas, prieš 62 metus žuvę 
Soldino miške, Vokietijoje, ne
pasiekę Lietuvos. Turiningą, 
įdomią paskaitą apie šiuos 
mūsų didvyrius skaitė Antanas 
Jonaitis, ją pailiustruodamas 
mažai žinomais faktais ir įvy
kiais. Po paskaitos mūsų lakū
nai buvo susirinkusiųjų pagerb
ti minutės susikaupimu.

Tą patį sekmadienį klube lan
kėsi atostogaują Tomas Remei- 
kis su žmona dr. Nijole. Šia pro
ga dr. Remeikis, neseniai grižęs 
iš Lietuvos, pasidalino mintimis 
apie šiuolaikines socialines ne
geroves Lietuvoje. Politinių
mokslų profesoriaus pranešimas 
buvo susirinkusiųjų išklausytas 
su dėmesiu.

TĖVAS BENEDIKTINAS

Čikagoje, Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje, šią vasarą lan
kosi benediktinų ordino kunigas 
iš Nekaltojo Prasidėjimo vie
nuolyno Missouri valstijoje. Tai 
tėvas Samuelis Russell, O.S.B. 
Pagal vardą neatrodytų, kad, 
lietuvių kilmės, bet, arčiau pasi
žiūrėjus į jo biografiją, galima 
matyti, kad jis ne tik lietuvis, 
bet ir rūpinasi Lietuvoje esančia 
padėtimi, ypač religiniu 
gyvenimu.

Tėvo Samuelio seneliai (ma
mos tėveliai) emigravo į Ame
riką. Močiutė kilusi iš Žemai
tijos, o senelis — iš Aukštaitijos. 
Sukūrę šeimą, jie gyveno viena
me ar kitame lietuvių telkiny
je, apsistodami netoli Marąuette 
Parko. Jų duktė, Bronislava 
Gaučaitė, sukūrė šeimą su Jonu 
Russell. Jie išaugino tris vaikus, 
jų tarpe būsimą kunigą.

Kun. Samuel Russell, OSB.

Tėvas Samuelis krikštytas Šv. 
Benedikto, Irving Park Road, 
bažnyčioje ir lankė Šv. Ailbio ir 
Quigley South mokyklas. Pami
lęs Dievo žodį ir liturginį gy
venimą, jis įstojo į vienuolyną 
1975 m. Ten jam patiko vienuo
lių gyvenimo aplinka. Daugu
mas vienuolių gyvena vienuoly
ne, kuris yra laukuose, ir dirba 
apaštalinį darbą, mokydami se
minarijoje dirbdami parapijose.

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x TRANSPAK praneša:
„Visagine įsteigtas viešbutis 
šunims. Jame yra vienuolika 
„kambarių”; vienoju kaina iki 
15 Lt. už parą”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Izabelė Laučkienė, Be-

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746•įįgRfcįS ' *•’ 1 '

Skambinti po 6 v.v.

x Ona Mažionytė, Chicago,
IL globoja našlaitį Andriuką 
Panevėžyje. Pratęsdama globą 
sekantiems metams atsiuntė 
$150 metinį globos mokestį.
Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas.

(sk)
x Amerikos Lietuvių Ra

dijo programa keičia tran
sliacijų laiką: penktadienio thesda, MD, savo mylinio šū- 
programa bus girdima antra- naus a a Juozuko atminimui at- 
dieniais 8-9 vai. vakaro per siuntė $150 _ vieno Lietuvos
WCEV, 14.50 AM. Taip pat našlaičio metinį paramos mo- 
kviečiame pasiklausyti ir sek- kestį jį ta proga norį globoti 
madieninės programos 7-8 vai, berniuką iš Vabalininkų ar 
ryto per tą pačią stotį. Vedėjas apylinkės. Dėkojame! „Lietu- 
- A. Siutas, 4459 S. Francis- VO8 našlaičių globos” komite- 
co, Chicago, IL 60632, tel. tas 2711 W. 71 St., Chicago, 
312-847-4903. IL

(8k> (sk)

„Draugo” gegužinėje š.m. liepos 30 <1. — ir svečiai, ir saviškiai Iš kaires: Švč. M Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas, Illinois gubernatoriaus Jun Edgar etniniu reikalu 
įstaigos vedėja Pat Michalski, „Draugo” vyr. redaktore Danutė Bindokiene, JAV LB Krašto 
valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininke Birute Jasaitiene ir kun Samuel Russell, O.S Ii. 
šiuo metu besidarbuojantis kartu su klebonu J. Kuzinsku parapijoje.

Daugelį metų jis buvo vienuo
lis. Naujam abatui perėmus vie
nuolyną, 1993 m. jis ir kitas 
broliukas buvo prašyti ruoštis 
kunigystei. Į prašymą jie atsi
liepė teigiamai. Abu buvo įšven
tinti 1994 m. gegužės mėn.

Tėvas Samuelis labai džiau 
giasi savo pašaukimu į kuni
gystę. Jis taip pat yra dėkingas, 
kad galėjo atlikti laidotuvių 
apeigas savo mamai ir seseriai, 
kurios vėžiu mirė maždaug tuo 
pačiu metu.

Tėvas Samuelis neblogai kal
ba lietuviškai. Būdamas Čika
goje, jam te.ko aukoti vestuvių 
šv. Mišias, sutuokiant Silviją 
Šležaitę ir Liną Luką.

Jis turi daug savo vaikystės 
dienų prisiminimų, beaugant 
lietuviškoje Čikagoje. Prisi
mena, kad teko girdėti giminės 
mirties pranešimą per „Margu
tį”. Taip pat prisimena, kaip lie
tuviai vis stengėsi priimti 
amerikietiškas tradicijas savais 
būdais. Jo močiutė, pvz., pri- 
kimšdavo kalakutą kugelio.

Tėvas Samuelis šią vasarą 
buvo nuvykęs į Lietuvą. Tai 
buvo jam ne pirma kelionė. 
Studijuojant Romoje, susidarė 
galimybės keliauti pirmą kartą 
į Lietuvą. 1992 m. Ordino vy
resnysis (abatas primatis) tuo 
metu taip pat lankėsi Lietuvoje. 
Tuo pirmu apsilankymu jis už
mezgė ryšius su kitais semi
naristais ir ordino vienuolėmis. 
Ta pačia proga susitiko ir su 
savo giminėmis. Po to yra su
grįžęs į Lietuvą penkis kartus 
(iš Romos ir iš Amerikos), nes 
jam rūpi ordino vienuolių liki
mas. Tėvo Samuelio ordino vy
resnysis taip pat rūpinasi 
Lietuvos benediktinų likimu. 
Tad jis duoda t. Samueliui 
leidimą keliauti.

Būdamas Lietuvoje, aplankė 
abu vienuolynus, Vilniuje ir 
Kaune. Abiem vienuolynams 
reikalinga atsistatyti, nes karas 
seseles išmėtė po visur ir sus
kaldė jų bendrystę. Taip pat 
joms reikia tinkamesnių patal
pų. Tėvas Samuelis tikisi, kad 
naujai steigiamas lietuvių-bene- 
diktinų fondas padės seselėms 
atsistoti ant kojų.

Kun. Samuelis pasakoja, kad 
komunizmas savo „darbą” 
gerai atliko, sugriaunant Baž
nyčios vyskupijų struktūrą ir 
paveikiant žmonių galvoseną. 
Jo manymu, truks apie 2 ar 3 
generacijas, kol Lietuva atsi
taisys. Bet tėvas Samuelis yra 
optimistas. Jis suko, kad yra 
daug vargo, bet ir yra daug vil
čių. Jis taip pat sako, kad krikš
čionis be vilties negali būti ir 
reikia ieškoti, kas yra gera.

Linkime tėvui Samueliui 
daug geros sėkmės jo darbuose. 
Dievas telydi jį. ilgus metus dir
bant Jo vynuogyne.

MPV
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