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Baltijos prezidentai paskelbė
bendrą nuostatą integruotis
į Vakarus
Vilniun, gegužes 28 d. (AGEP)
— Lietuva, Latvija ir Estija pra
nešė pasauliui apie savo toles
ni siekimą integruotis į visas
Europos institucijas. „Mes
tikime, kad mūsų šalys gali
įnešti ir įneš bendrą indėlį į Eu
ropos Sąjungą ir NATO", tei
giama deklaracijoje, kurią ant
radieni Vilniuje pasirašė trijų
Baltijos valstybių prezidentai
Algirdas Brazauskas, Guntis
Ulmanis ir Lennart Meri.
Spaudos konferencijoje Estijos
prezidentas patvirtino, kad ši
deklaracija yra bendra Baltijos
valstybių nuostata. Kaip žino
ma, anksčiau aukšti Estijos pa
reigūnai, tarp jų ir prezidentas
y r a pareiškę, kad Estija pirmo
ji įstos į NATO ir Europos Są
jungą, greičiau už Latviją ir Lie
tuvą. „Vilniuje pasirašyta dek
laracija parodo mūsų solidaru
mą", sakė L. Meri.
Deklaracijoje pažymėta, kad
visai nesvarbu, kiek laiko už
t r u k s integracijos procesai.
Svarbu įvardinti, kas yra poten
cialūs kandidatai stoti į Europos
Sąjungą ir NATO.
Spaudos konferencijoje visi
trys prezidentai pabrėžė, kad
europinių struktūrų plėtimasis
į Rytus neturi priklausyti nuo
Rusįjos pozicijos. „Nesvarbu,
kas laimės prezidento rinkimus
šioje šalyje, Rusija nepakeis sa
vo požiūrio į Europos Sąjungos
ir NATO plėtimą", įsitikinės
Algirdas Brazauskas. Latvijos
vadovas Guntis Ulmanis sakė

manąs, kad nuo Rusijos vadovo
asmenybės nesikeis Vakarų Eu
ropos valstybių ir Jungtinių
Valstyų kursas integruoti buvu
sias komunistinės valstybes į
NATO ir Europos Sąjungą.
Kalbėdami apie jūros sieną
prezidentai sutiko, kad tai —
nemaža problema, tačiau ją
spręsti t u r i vyriausybės ir par
lamentai. G. Ulmanis nurodė,
kad prezidentai negali viršyti
jokių jiems įstatymais numaty
t ų įgaliojimų. A. Brazauskas
sakė, kad nebuvo labai daug lai
ko jūros sienų problemoms
aptarti, tačiau tarpusavio
susitikimai dar įvyks antradie
nį ir trečiadienį, todėl gali at
sirasti proga apie tai pakalbėti
išsamiau. Jūres sienos dėl įvai
rių problemų negali suderinti ir
Latvija su Lietuva, ir Estija su
Latvija.
Lietuvos vadovas mano, kad
pirma turi būti nustatytos naf
tos atsargos Lietuvos ir Latvi
jos ginčijamoje jūros zonoje.
„Kai šis darbas bus atliktas,
lengvai seksis nustatyti jūros
sieną", mano A. Brazauskas.
Baltijos valstybių vadovai
sveikino Rusijos ir Čečėnijos
susitarimą nutraukti karinius
veiksmus ir pasikeisti belais
viais. Prezidentai pareiškė tikį,
kad susitarimas bus įgyvendin
tas.
Po spaudos konferencijos A.
Brazauskas, G. Ulmanis i r L.
Meri pakilo apžiūrėti Gedimino
kalną.

Šiaurės šalys toliau padės
Baltijos šalinis stiprinti savo
saugumą

B. Jelcinas skelbia
pergalę Čečėnijoje

Baltijos Salių prezidentai lis kairesj Estuos Lennart Meri, Latvijos Guntis Ulmanis ir Lietuvos
Algirdas Brazauskas, antradienį Vilniuje baiąO susitikima ir pasirašė deklaraciją, kurioje pa
reiškė apie bendra visų trijų nuostatą integruotis į Europos Sąjungą ir NATO. Visi trys pasisa
kė, kad jų stojimas i viena ar kitą sąjungą negali priklausyti nuo Rusijos pozicijos. Jie įsitikinę,
kad nuo to, kas bus Rusijos vadovas, nepasikeis Vakarų siekis integruoti Rytų Europos šalis.
Nuotr. V. Gulevičiaus, Elta

Baltijos ir Šiaurės šalių
gynybos bendradarbiavimas
yra pavyzdinis — Linkevičius

nių jūrų pajėgų bendradarbia
vimo bei dalyvavimo NATO
plėtimosi procese.

Tai jau ketvirtas Baltijos ir
Šiaurės
šalių gynybos ministrų
skiriama ir susitikime Trakuosusitikimas. Jie j a u rengti Šve
se- Siaurės šalių remiamas
dijoje ir du kartus Danijoje.
BALTBAT jau netrukus pradės
Pirmą kartą Lietuvoje susirin
dalyvauti tarptautinėse taikos
kusius gynybos ministrus pri
misijose, dabar jau tariamasi
dėl kito bataliono kūrimo. Taip ims prezidentas Algirdas Bra
pat bus tariamasi dėl bendros zauskas, Seimo pirmininkas
oro erdvės kontrolės sistemos Česlovas Juršėnas, užsienio rei
kūrimo, glaudesnio šalių kari kalų ministras Povilas Gylys.

Vilnius, gegužės 27 d. (AGEP)
— Baltijos ir Siaurės šalių gynybinis bendradarbiavimas gyvuoja vos porą metų, bet j a u dabar
Vakaruose laikomas regioninio
bendradarbiavimo modeliu, tei
gia Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius.
Antradienį Vilniuje jis
pasitiks Estijos, Latvijos, Suo
mijos, Švedijos, Norvegijos ir
Danijos gynybos ministrus. Jie
vyks į Trakus dalyvauti kas
metiniame susitikime, kuriame
Vilnius, gegužės 17 d. (Elta)
spręs svarbiausius regioninio
gynybinio bendradarbiavimo — „Airiai mus suprantą ir pa
dėsią stojant į Europos Sąjun
klausimus.
Šiaurės ir Baltijos šalių gy gą", pasakė žurnalistams Lie
nybinių pajėgų bendradarbiavi tuvos Seimo pirmininkas Česlo
mas sėkmingas dėl to, kad jis vas Juršėnas po ketvirtadienį
neapsiriboja vien politinėmis įvykusio susitikimo su besi
deklaracijomis, o y r a labai lankančia Lietuvoje Airijos
konkretus, vykdoma daug bend i parlamentarų delegacija, vado
rų projektų, korespondentui sa vaujama Senato pirmininko
pavaduotojo Brian Mullooly.
kė L. Linkevičius.
Svarbiausiajam jų — Lietuvos,
Č. Juršėnas laiko simboliška
Latvijos ir Estijos taikos palai tai, kad į šį susitikimą su sve
kymo bataliono BALTBAT kū čiais jis atvyko po to, kai už
rimui — daugiausia dėmesio bus sienio reikalų ministras Povilas

tarpe turinčiam dabartiniam
čečėnų vadui Z. Jandarbijev, ku
rio karingesni karinių pajėgų
vadovai gali norėti sabotuoti
taikos sutartį, n e s patys jai
nepritaria.
Tačiau, pastebi Gallagher,
Jelcino pasigyrimai
apie
pergalę buvo taikomi ne čečė
nams, o Rusijos balsuotojams,
kurie už dviejų savaičių spręs,
ar Jelcinui duoti antrą preziden
tavimo kadenciją.
Jelcinas, kuriam paskutiniuo
ju metu sekasi pasivyti pagrin
dinį varžovą, Komunistų parti
jos vadą Gennadij Ziuganov,
viliasi, kad šiuo apsilankymu
Čečėnijoje sustiprinta viltis, kad
k a r a s pasibaigs, j a m žymiai
pakels populiarumą balsuotojų
tarpe. Jis pats nafta turtingoje
Čečėnijoje vykstantį karą yra
pavadinęs pagrindine kliūtimi
j a m laimėti rinkimus.
J a m svarbu neleisti susikur
ti vaizdui, kad čečėnai pažemino
Rusiją ar kad jis „nusipirko"
t a i k ą , slaptai pažadėdamas
Čečėnijai nepriklausomybę po
rinkimų. Tiek Jelcinas, tiek ir
Jandarbijevas pirmadienio
derybose rūpestingai vengė
kalbėti apie tai, kokie ryšiai
n u m a t o m i t a r p Maskvos ir
Grozno. Jie sutarė apie Čečėni
jos nepriklausomybę kalbėtis po
to, kai paliaubos pasirodys pat
Apie Rusijos pergalę Čečėni varios ir kiti, ne taip opūs
joje Jelcinas gyrėsi mažam Rusi klausimai bus išspręsti.
Pastarosiomis dienomis Boris
jos karių būriui Severny aero
drome netoli sunaikintos sos Jelcinas pakartotinai tvirtino,
kad Čečėnija tikrai liks Rusijos
tinės Grozno.
Pagal sutartį, paliaubos pra dalimi. „Turime pademonstruo
sidės penktadienio vakarą, bet ti, kad Čečėnų respublika yra
kaip ir pats J e l c i n a s pripažino Rusijoje ir niekur kitur", jis
pirmadienį taikos derybų su pareiškė Itar-Tass žinių agentū
čečėnų vadais m e t u , jų tesė rai duotame pokalbyje, pakeliui
jimas abejotinas, n e s abiejose, į Čečėniją antradienio rytą. Jo
pusėse galingos jėgos nori, kad kelionė buvo rūpestingai supla
nuota, ir kad jis būtų apsau
karas tęstųsi.
Taip pat kyla susirūpinimas, gotas nuo rizikos, ir kad sukur
kad Jelcino pasigyrimai antra tų pergalės Čečėnijoje vaizdą,
dienį gali p a k e n k t i j a u ir taip kuris būtų transliuojamas tą
netvirtą poziciją čečėnų gynėjų v a k a r ą per televiziją.

M a s k v a , gegužės 28 d. (CT) Stengdamasis atsikratyti Čečė
nijos karo „girnapusės", truk
dančios jo rinkiminei kampa
nijai, Rusijos prezidentas Boris
Jelcin trumpai, bet simboliškai
reikšmingai, apsilankė Čečėni
joje antradienį, k u r pasveikino
Rusijos dalinius pergale, su
triuškinus sukilėlių pajėgas,
rašo „Chicago T r i b ū n e " ko
respondentas J a m e s Gallagher.
Bet, rašo Gallagher, Jelcino
tvirtinimų t u š t u m ą išdavė tiek
jo viešnagės t r u m p u m a s — tik
keturios valandos ir maršruto
ribotumas: buvo t i k aerodrome
ir viename rusų kontroliuo
jamame kaime. Ir tai, ilgai
atidėliotą vizitą padaręs dieną
po to, kai Maskvoje pasirašė tai
kos ir karo belaisvių pasikei
timo sutartį su naujuoju Čečė
nijos vadovu Zelimchan Jandarbijev, i š d r į s o čia t r u m p a i
apsilankyti
tik
pirmiau
Maskvoje neoficialiai įkaitais
palikęs čečėnų derybinę dele
gaciją, jų tarpe Z. Jandarbijev.
Jie buvo paleisti antradienio
vakarą, Jelcinui
saugiai
išskridus
namo.
Sutartį
pasirašę čečėnų vadovai, kurie
rizikuoja kerštu iš dešinesniųjų
kovotojų, kad iš viso derasi su
Rusija, išvykdami į Maskvą
nežinojo apie Jelcino planą
nuvykti į Čečėniją.

Airija rems Lietuvos sieki
tapti Europos Sąjungos nare

baigdami dviejų dienų susitiki
mą Lietuvoje.
Baltijos šalių gynybos mi
nistrai dar kartą pabrėžė, kad
NATO y r a vienintelė jų saugu
mo garantija. Šiai sąjungai
priklausančių Danijos ir Norve
gijos ministrai kalbėjo, kad nau
jos demokratinės šalys būtinai
turi turėti laisvą galimybe jung- ,
t i s prie organizacijos ir žadėjo
tęsti paramą, o neutralių — Suo
Vilnius, gegužės 27 d. (AGEP)
mijos ir Švedijos gynybos poli
—
Lietuvos ambasadorius prie
tikos žinybų vadovai sakė ger
Europos
Tarybos Aurimas Taubiantys Baltijos šalių pasirinki
mą ir remsiantys jo įgyvendini rantas penktadienį įteikė ET
Parlamentinės Asamblėjos
Piketas Šiauliuose mą.
Norvegįjos gynybos ministras kancleriui Bruno Haller Eu
Š i a u l i a i , gegužės 24 d. • J. Kosmo sakė, kad, nors ir ropos Žmogaus teisių ir pagrin
(AGEP) - Penktadienio rytą būdami NATO nariai jie dauge dinių laisvių apsaugos konven
Šiauliuose grupė žmonių lį metų taikiai ir draugiškai cijos bei Konvencijos dėl nuteis
p i k e t a v o prieš šio m i e s t o kaimynystėje gyvena su Rusija. tųjų asmenų perdavimo ratifi
laisvosios ekonominės zonos „Tai įrodo, kad NATO yra ne kavimo raštus.
įstatymo pataisas, siūlomas sep kam nors grasinanti ar nuo ko
Lietuvos Užsienio reikalų mi
tynių partijų pareiškime.
nors besiginanti organizacija, nisterijos Informacijos skyrius
Miesto tarybos narius, sku o tiesiog institucija, užtikrinan
bančius į neeilini miesto tarybos ti saugumą visos Europos žmo
posėd), kurio paprašė konserva nėms", sakė jis.
torių ir krikščionių demokratų
Lietuvos krašto apsaugos mi
frakcijos miesto taryboje, pasi
nistras Linas Linkevičius pabrė
Vilnius, gegužės 24 d. (AGEP)
tiko plakatai: .Pavadinkime ae
žė, kad Lietuva visada siekė ge — Lietuvoje viešintis buvęs
rodromą krikdemų parku, o pa
rų santykių su Rusija. „Tačiau Islandijos užsienio reikalų mi
kilimo taką — konservatorių
spręsdami esminius savo saugu nistras, Islandijos parlamento
alėja", „Deputatai, kieno j ū s —
mo klausimus mes laikomės sa Alting narys Jon Baldvin HanFrankfurto, Kauno ar Šiaulių?"
vo nuomonės", pabrėžė minist nibalsson tapo antruoju Vil
Piketą surengė Šiaulių miesto
ras.
niaus garbės piliečiu. Penkta
profesiniu sąjungų susivieni
Visi
septyni
ministrai
pritarė,
dienio pavakarį Vilniaus pa
jimas ir socialdemokratai.
Neeilinis posėdis svarsto sep k a d toliau būtų tęsiamas trijų veikslų galerijoje Jon Baldvin
tynių partijų vadovų pareiš Baltijos šalių taikos palaikymo Hannibalssonui iškilmingai su
kimu inicijuotas Šiaulių Lais pajėgų kūrimas, taip pat trijų teiktas sostinės garbės piliečio
vosios ekonominės zonos įstaty salių bendros minų ieškojimo vardas.
Buvęs Islandijos užsienio rei
mo projekto pataisas. Šiaulių eskadros formavimas, įgyvendi
meras Alfredas Lankauskas pa nama regioninės oro erdvės kalų ministras, Altingo narys J.
Hannibalsson su žmona Brindis
taisas vadina pražūtingomis kontrolės sistema.
Schran
Hannibalsson atvyko į
Kitas septynių gynybos mi
laisvajai ekonominei zonai.
Vilnių
ketvirtadienį ir viešės
Miesto taryboje daugumą turi nistrų susitikimas 1997 m. ge
sostinėje
tris dienas. Su buvu
gužės
mėnesį
vyks
Estijoje.
konservatoriai.

Vilniun, gegužės 29 d. (AGEP)
— Rusija negali turėti veto
teisės svarstant Baltijos šalių
narystę NATO, pareiškė Nor
veguos gyvnybos ministras Jorgen Kosmo. Europai, žinoma,
svarbus stabilumas Rusijoje,
tačiau lygiai taip pat bendram
žemyno saugumui svarbios Bal
tijos šalys, kalbėjo Norvegijos
ministras trečiadienį spaudos
konferencijoje Vilniuje. Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Danijos,
Norvegijos, Suomijos bei Švedi
jos gynybos ministrai ją surengė.
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Gylys pateikė Lietuvos Seimui
ratifikuoti Europos Sąjungos
asocijuotos narystės sutartį. Be
je, nuo liepos 1 d., kai Lietuvai
teks spręsti praktinius stojimo
į Europos Sąjungą klausimus,
Airija pirmininkaus Europos
Sąjungai. „Lietuvos šansus tap
ti Europos Sąjungos nare Airi
ja vertina pozityviai. Šios šalies
parlamentarai supranta mūsų
valstybės padėtį. Lygindami
mūsų istorijas, aiškiai pabrėžia,
kad ir jie ilgus metus priklausė
nuo svetimųjų", sakė Č. Juršė
nas.
Kadangi abi šalys siekia in
tegracijos su Vakarais, Europos
Sąjungos šalimis, Č. Juršėno
Vilnius, gegužės 27 d. (AGEP)
nuomone, labai realios dvišalio
—
Lietuvos Užsienio reikalų mi
pažymi, kad pernai ratifikavusi bendradarbiavimo galimybės. nisterija (URM) pirmadienį iš
Europos Žmogaus teisių kon
siuntė Liuksemburgo diploma
venciją, Lietuva įvykdė vieną iš
Kauno pilis
tams trišalį Baltijos valstybių
įsipareigojimų Europos Tarybai.
protokolą dėl bendrų veiksmų
nebus greitai
Kartu su konvencija deponuotas
s i e k i a n t bevizio r e ž i m o su
atstatyta
jos Pirmasis protokolas, įtvirti
Šengeno susitarimo šalimis.
nantis žmogaus teises į nuosa
Penktadieni Vilniuje pasira
K a u n a s , gegužės 27 d.
vybe, švietimą, laisvus rinki
šytas protokolas su suderinta
(AGEP) — Muziejininkai ir pa
mus ir balsuoti slaptai.
bendra paraiška pradėti dery
1950-ųjų Žmogaus teisių kon minklosaugininkai planuoja, bas dėl bevizio režimo yra gegu
vencija Lietuvai įsigaliojo, kad iki 2002 metų Kauno pilis žės 8 d. Lietuvos diplomatų pra
įteikus ratifikavimo dokumen turėtų būti iki galo atstatyta, dėtų konsultacijų Liuksembur
tačiau kol kas lėšos, skirtos di
tus.
ge tąsa.
deliems atstatymo darbams,
Liuksemburgo, k u r i s nuo lie
yra labai menkos — 60,000 litų.
pos
1 d. pirmininkaus Šengeno
Dabar Šis architektūrinis pa
susitarimo
š a l i m s , atstovai
minklas konservuojamas, nes
tuomet
konstatavo,
kad Lietuva
tam, kad būtų galima pradėti
siuoju JAV prezidentu Ronald vidaus darbus, reikia sutvirtinti iš visų Baltijos valstybių la
Reagan, J. Hannibalsson vasa pilies sienas, įstiklinti langus, biausiai atitinka keliamus rei
rio mėnesį tapo pirmaisiais sutvarkyti grindis, apdegusias kalavimus tokioms deryboms
miesto garbės piliečiais.
per pernai metais kilusį gaisrą. dėl bevizio režimo pradėti ir
Kaip korespondentui sakė Vy pageidavo, kad Lietuva koordi
Abu šie politikai daug prisi
dėjo prie Lietuvos nepriklauso tauto Didžiojo karo muziejaus nuotų visų Baltijos valstybių
mybės pripažinimo prieš šeše vyriausiasis muziejininkas Val pastangas, siekiant panaikinti
rius metus. Miesto garbės pilie das Rakutis, komercinis centras vizų režimą.

Lietuva veda Baltijos šalis i
bevizę erdvę su Šengeno
sutarties valstybėmis

Lietuvoje įsigaliojo Europos
Žmogaus teisių konvencija

Buvęs Islandijos ministras
tapo Vilniaus garbės piliečiu

čio žymenį JAV eksprezidentui
Vilniaus meras j a u yra įteikęs,
kai jis lankėsi Jungtinėse Vals
tijose.
Šeštadienį svečiai iš Islandijos
aplankys Vilniaus senamiestį,
Arkikatedrą, Trakus, o sekma
dienį išvyks į Islandiją, pranešė
Vilniaus miesto savivaldybė.

pačios pilies teritorijoje nebus
įrengtas, nors daugelis iš užsie
nio atvykstančių svečių mato
tik tokią galimybę surinkti lėšų
muziejui atstatyti.
Tačiau, pasak V. Rakučio, ati
darius pilyje kavinukę ir sutvar
kius salęjoje, galėtų vykti įvai
rūs renginiai, o sutvarkytas pi
lies kiemas būtų puiki vieta

siekiam kartu pradėti derybas,
kurių rezultatai priklausys nuo
kiekvienos šalies individualaus
pasiruošimo", korespondentui
pasakė specialios trišalės darbo
grupės vadovas, Lietuvos URM
vizų skyriaus vedėjas Gedimi
n a s Šiaudvytis.
Kadangi jos bevizio režimo
sutarčių sąrašas yra ilgesnis nei
latvių ir estų, Lietuva dabar
laikoma daugiau pažengusi link
bevizių santykių su Šengeno su
t a r t i e s v a l s t y b ė m i s . Kitą
mėnesį ji pirmoji pasirašys su
t a r t į su Šengeno susitarimui
priklausančia Austrija dėl bevi
zio įvažiavimo diplomatinių pa
sų savininkams.
Vieninga vizų erdvė galioja
Belgijoje, Olandijoje, Liuksem
burge. Vokietijoje, Prancūzijoje,
Ispanijoje ir Portugalijoje. Šen
geno sutartį yra pasirašiusios ir
Graikija, Italija bei Austrija, ta
čiau prie vieningos vizų erdvės
jos ketina prisijungti vėliau.

Lietuva yra įpareigota orga
KALENDORIUS
nizuoti Liuksemburgo ir trijų
Baltijos šalių ambasadorių susi
G e g u l ė s 30 d.: Joana Arkietikimą, per kurį jie įteiks tė, Ferdinandas, Vyliaudas,
paraiškas, prašant pradėti de Jazminą.
rybas dėl bevizio režimo. „Mes
G e g u ž ė s 31 d.: Švč M M a n
jos Apsilankymas; Petronėlė,
koncertams, miesto renginiams, Angelė, Gintautas, Agilė. 1845
istorinių datų, valstybinių šven m . gimė rašytoja Ž e m a i t ė — J u 
čių paminėjimui.
lija RpniM4*>vi<*irit<k-/vmartt iono

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės mėn. 30 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
ir dvasia stiprėja.
Ši parodėlė buvo tikrai įdomi
KLAUSĖMĖS LIETUVOS
ir žiūrovai džiaugėsi prisimin
KRAŠTO APSAUGOS
dami senus, gerus draugus ir
MINISTRO
įvykius. Buvo gauta daug
gražių atsiliepimų apie fotogra
Lietuvos Respublikos Krašto fijų rinkinį. Dėkojame Vladui
apsaugos ministro Lino Lin Staškui už suruoštą nepaprastą
kevičiaus pasikalbėjimas per parodėlę ir jo pasidalinimą su
„Lietuviškų melodijų" radijo visuomene vaizdais iš senų,
valandėlę buvo perduotas ge gerų laikų.
gužės 25 dienos laidoje. Minist
ras Linkevičius, 35 m. amžiaus,
ŠAULIŲ IŠVYKOS
lankėsi VVashingtone š.m.
l „PILĖNUS"
gegužės 21-25 d. Turėjo ten susi
tikimus su JAV valdžios parei
Detroito apylinkėje veikia dvi
gūnais, jų tarpe JAV Gynybos
šaulių kuopos. Birželio mėne
sekretoriumi VVilliam Perry ir
syje vyks dvi gegužinės „Pilė
Užsienio reikalų sekretoriaus
nų" stovyklavietėje, esančioje
pavaduotoju Strobe Talbot. Apie
netoli Manchester miestelio.
šiuos susitikimus komentavo
„Švyturio" jūrų šaulių kuopa
valandėlės klausytojams. Per
praneša,
kad sekmadienį, bir
davė linkėjimus Šaulių vadui
želio
23
d., bus švenčiamos
Mykolui Abariui ir įvertino
„Joninės".
Kuopai vadovauja
šaulių veiklą. Min. Linkevičius
pabrėžė, kad išeivijos lietuviai Mykolas Abarius.
Stasio Butkaus šaulių kuopos
gali padaryti daug įtakos savo
senatoriams ir Kongreso metinė gegužinė vyks sekma
atstovams, ypač lėšų skyrimo dienį, birželio 30 d. Kuopai
vadovauja Jonas Šostakas.
reikaluose.
Vartai bus atidaryti nuo anks
„Lietuviškų melodijų" va tyvo ryto. Bus skanių ir įvairių
landėlė yra transliuojama iš maisto patiekalų. Broliai šauliai
radijo stoties WPON, banga pasirūpins, kad niekas nebūtų
1460 AM antradieniais nuo 3 ištroškęs. Veiks ir gausių
iki 4 vai. p.p. ir šeštadienio dovanų laimėjimai. Visuomenė
rytais nuo 8 iki 9 vai.
kviečiama atsilankyti ir daly
vauti abejose išvykose ir taip
MŪSŲ PARAPIJOS
pat paremti šaulių veiklą.
Dievo Apvaizdos parapijos tra
dicinė gegužinė vyks sekma
REIKALINGA TALKA
dienį, birželio 2 dieną. Dievo
Apvaizdos Kultūros centre.
Lietuvos Vyčių padalinio
Sv. Antano parapijos atlaidai „Pagalba Lietuvai" vadovas Rovyks sekmadienį, birželio 9 bert Boris praneša, kad World
dieną.
Medical Relief, Inc., organi
lm zacija gauna aukotus vaistus,
medicinos reikmenis ir įvairią
„MŪSŲ SVETAINĖ"
aparatūrą talpintuvų suda
rymui ir siuntimui į Lietuvą.
Š.m. gegužės 26 d., sekma
Prašome visuomenės gausaus
dienį Šv. Antano parapijos talki
atsiliepimo, atvykstant į World
ninkės vadovaujamos Pran
Medical Relief, Inc., organi
ciškos Televičienės, kepė ir par
zaciją, 11746 Rosa Parks, Blvd.,
davė puikius obuolinius blynus
Detroit, MI, padėti pakuoti ir
su uogiene. Nors buvo Kapų
rūšiuoti vaistus ir medikamen
puošimo savaitgalis, ir daug
tus. Talkininkų pagalba reika
žmonių buvo išvykę ilgam sa
linga kas antrą šeštadienį nuo
vaitgaliui, pilnutėlė svetainė
9 v.r. iki 1 v. p.p. Dėl smulkes
prisirinko parapijiečių, jų
nių informacijų, prašome kreip
draugų ir svečių pasivaišinti ir
tis pas Robert Boris, tel. (810)
kitus pavaišinti s k a n i a i s
682-0098. Visi kviečiami prisi
blynais. Ta pačia proga Vladas
dėti prie šio darbo.
Staškus išstatė savo nuotraukų
Regina Juškaitė
parodėlę — „Mūsų svetainė —
Šv Antano parapijos atsitikti
nių nuotraukų rinkinys". Sep BALTIMORE, MD
tyniuose lapuose matėme
liūdnų ir linksmų įvykių mūsų
LITUANISTINĖS
parapijos gyvenime: suvažia
MOKYKLOS MOKSLO
vimai, atsisveikinimai, vedybų
METŲ UŽBAIGIMAS
sukaktys, gimtadienių puotos,
Naujų Metų sutikimai ir bendri
Baltimorės
lituanistinė
vaizdai svetainėje. Net liūdna Karaliaus Mindaugo mokykla
buvo. nes kitose nuotraukose 1995'% mokslo metus užbaigė
matėme draugus ir pažįstamus, š.m. gegužės 4 d. Ton šventėn
jau iškeliavusius amžinybėn. susirinko visi mokiniai, moky
Daugiau negu keturiasdešimt tojai ir dalis mokinių tėvų (jų
nuotraukų vaizdavo mūsų galėjo būti daugiau).
visuomeninį gyvenimą, bendra
Šiais metais mokyklą užbaigė
vimą su draugais ir pažįs trys vyrai: Jonas Bird. Linas Ra
tamais. Nors parapijiečių vis džius ir Tadas Sajauskas. 8-9
mažėja ir retėja, jų solidarumas metu darbas apvainikuotas
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THE U T H U A N I A N WORLD WIDE D A I L Y
Pubhshed daily except Sundays and Mondaya, legal Holidays, the
Tuesdays fol lowing Monday observance of legal Holidays aa well as Oac.
26th and Jan. 2nd by the Uthuanian OUholk Preas Society, 4646 W 63rd
Street, Chicago, H. 00629-5689.
Steond claas postage paid «t Chicago, IL and additkmal mailrng offion
Subtcnption Ratea: $96.00. Foreign coontries $110.00
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Pato išlaidai ma tinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
neaiuniiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata raosaraa 14 i
metams Vi metų
JAV
$96.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
TU aeaaadienio ĮeMją
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $46.00
Utsakant ( Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $66.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Utaakant į uMani
oro pasta
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

Detroito lietuvių skautijos 45 m. veikloe sukak! uvine s u e i g ą praveda pa. fil. Manvydas Šepetys.
Kiti is k. — „Baltijos" tunto tuntininkas p«. Paulius J a n k u s , „Gabijos" tunto tuntininkė s. Gailė
Dėdinienė, vyr. sk. kand. Aida Viskantaite, LSS Vyriausia skautininke v.s. Birute Banaitienė
ir s. Danguolė Jurgutienė.

atestatu. Visi trys gražiai kalba
lietuviškai ir, atrodo, įsijungs į
lietuvišką veiklą, pradedant
Tautinių šokių grupe ir, galbūt,
kitose lietuvių organizacijose.
Tokie vyrai yra labai reikalin
gi užimti negrįžtamai išeinan
čių vietas. Ateinantiems me
tams, dabar baigusios septynis
skyrius, yra šios būsimos abi
turientes kandidatės: Dalia ir
Julija Slavikaitės bei Julytė
Sajauską įtė.
Po atestatų įteikimo mažyčiai,
vadovaujami Valdos Sinkorienės, pašoko porą šokių ir dvi
vyresniųjų poros gražiai pašoko
du šokius. Vidos Gintvainytės
paruoštos, didesnės mergaitės
padeklamavo keletą eilėraščių,
kurių vienas buvo skirtas
mamytei.
Mokyklos vedėja Regina
Sajauskienė pasveikino bai
gusius ir pageidavo, kad
užmegzta šeštadieninėje mo
kykloje draugystė neiširtų, bet
pasiliktų visam gyvenimui. Ji
kalbėjo iš savo patyrimo —
palaiko draugiškus santykius
su ja keletą metų kartu pralei
dusiais tokioje pat mokykloje.
Pagyrė visus mokinius šią šaltą
ir ilgą žiemą ištvėrusius ir
nepalikusius mokyklos.
Sveikino ir aštunto skyriaus
mokytoja Irena Valadkiene,
prašydama neužmiršti lietuvių
kalbos ir įsijungti į lietuvišką
veiklą. Ji pati paliekanti mus ir
už poros savaičių grįžtanti į
Lietuvą pas ten laukiančius
sūnelį ir vyrą. Ačiū tau, Irute,
už pasišventimą, kad ir sunkio
mis sąlygomis padėti auklėti
mūsų jaunimą lietuviškoje
dvasioje. Laimingos kelionės!
Neužmiršk mūsų!
Joana Slavikienė, mokyklos
iždininkė, pranešė, kad „Free
Lithuania" komitetas praėjusį
mėnesį posėdžiavo paskutinį
kartą ir užsidarė. Iš likvi
duojamos kasos 800 dol. paskyrė
šeštadieninei mokyklai.
Tėvų komiteto atstovas
pranešė, kad šeštadieninė mo
kykla dalyvaus lietuvių fes
tivalyje, vykstančiame birželio
1 ir 2 d. Vaikai šoks tautinius
šokius, o tėvai yra užsisakę
stalą ir vaišins lankytojus
skaniu lietuvišku maistu. Jis

Punsko tautiniu ioknj iokejai su savo vadove Alicija Uzdiliene

prašė pagalbos prie maisto pa
ruošimo ir lankytojams patar
navimo.
Vedėja Regina Sajauskienė
pranešė, kad ji pasitraukia iš
pareigų. Dėkojo mokinių tė
vams ir mokytojams už pasi
šventimą auklėjant jaunimą. Ji
išvardijo visas mokytojas: Dan
guolė Buivienė, Vida Gintvainytė, Virginija King, Ginta
Palubinskas, Valda Sinkorienė,
Nomeda Šilgalienė, Vaiva Taunytė ir Irena Valadkiene. Prašė
jas pasilikti šioje mokykloje ir
ateinančiais metais.
Ateinantiems metams išrink
tas 7 narių tėvų komitetas,
kuris išsirinks pirmininką ir
mokyklos vedėją. L i n k i m e
tėvams ir vaikučiams ištver
mės.
Po programos ir foto sesijų,
visi buvo pakviesti prie gražiai
paruošto stalo pasivaišinimui ir
pabendravimui.
SIUNTINIAI K E L I A U J A l
LIETUVA
Jau dvyliktas talpintuvas su
įvairiomis gėrybėmis Baltimo
rės lietuvių pastangomis siun
čiamas į Lietuvą. Pakrautas
š.m. balandžio 30 d., jis, kaip ir
kiti mūsų talpintuvai, siun
čiamas per buvusių Politinių
Kalinių ir Tremtinių Vilniaus
bendriją, kuri paskirsto priva
čias, mokslo įstaigoms bei
šalpos institucijoms skirtas
siuntas. Bendravimas su šia or
ganizacija per 5 metus buvo
šiltas, patikimas ir siejamas tuo
pačiu tikslu — pagalba lietu
viams. Jokių nesusipratimų ne
buvo. Jie stengėsi padėti iš
dalinti privačias siuntas, o mes
stengėmės atsižvelgti į jų pagei

davimus.
Šiame talpintuve pakrovėme
754 dėžes įvairios šalpos. Dau
giausiai buvo drabužių, mažiau
maisto, mokykloms vadovėlių,
rašomosios medžiagos ir pan.
Washington, D.C. įsikūrusi
nepelno organizacija „Assist
International, Inc.", vado
vaujama dr. Lee G. Burchinal ir
Dalios Lukienės, surinko, supa
kavo ir atgabeno 149 dėžes
kompiuterių (daugumoje dvi
dėžės vienai kompiuterio siste
mai). Jie taip pat surado lėšų
apmokėti minimalinį. persiun
timo mokestį. Kompiuteriai
siunčiami į Centrinę technikos
biblioteką Vilniuje; iš ten bus
paskirstyti kitoms bibliotekoms.
Dalia Lukienė vyksta į Vilnių
sutikti ir padėti paskirstyti
šiuos kompiuterius. Jie taip pat
padovanojo vieną kompiuterių
sistemą Vilniuje, Lietuvių na
muose esančiai tremtinių mo
kyklai.

$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, srajtadieūisia
nedirba.
• Redakcija u i skelbimų turinį
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
• Redakcija straipsnius tmimn
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

Šią, kaip ir ankstyvesnes reikia daugiau pagalbos, nes
siuntas, organizavo, priiminėjo talpintuvas turi būti pakrautas
ir paruošė siuntimui grupė pasi per 3 valandas, o dėžės, ne
šventėlių: Alė Kazlauskienė, vienodos paskirties paprastai
Elė Okienė, Valė Prasčiūnienė, būna išsklaidytos po Lietuvių
Jonas Kardokas, Vytautas Mil namų didžiąją salę ir mažesnius
dažis, Albinas Prasčiūnas ir Ro kambarius. Mūsų krovėjai, dau
mas Bačanskas. Ši pensininkų giausia tie patys per 5 metus, šį
grupė (išskyrus R. Bačanską) kartą buvo: Antanas Barkus,
per 5 bendradarbiavimo metus Balys Brasauskas, Algis Bučnys
taip susigyveno, kad atrodo kaip (svečias iš Lietuvos), Algis
viena šeima, dirbanti tam Cibulskis, Vytautas Dūlys,
Pensininkas — mokytojas pačiam tikslui, tuo pačiu pasi Jonas Kardokas, Kęstutis LasAlbert Gustaff (Guzevičius), ryžimu ir pasiaukojimu. Niekas kauskas, Birutė Mikužienė,
i gyv- Frederick, MD, surinko neklausia „kas man is to" tik Jurgis Mikužis, Vytautas Mil
keletą tūkstančių anglų kalbos stengiasi vienas kitam padėti, dažis, Elė Okienė, Albinas Pras
vadovėlių ir dalį, sukrovęs į 50 pelengvinti sunkią dėžių kilno čiūnas, Kazys Sadauskas ir An
tanas Uleckas. Lietuvių namų
dėžių, pasiuntė įvairioms mo jimo naštą.
kykloms Lietuvoje, kur jis su Prie šio būrelio reikėtų pri pirmininkas Jonas Gužauskas
žmona prieš porą metų mokė jungti Gražiną Eringienę ir talkino mums įvairiais būdais ir
anglų kalbą Šiauliuose ir žino Maryte Patlabaite, kurios visuo su buvusia Lietuvių namų šei
anglų kalbos vadovėlių trūku met padeda pakuoti suneštus mininke Aldona Budiene mus
mą. Jis ir persiuntimo išlaidas atskirus rūbus. Radusios nešva alkanus pavalgydino ir trokš
rius, nešasi namo ir juos iš tančius pagirdė.
sumokėjo.
George Ward, savininkas Be- skalbia. Gr. Eringienė namuose
Gegužės 2 d. talpintuvas,
thesda Printing Co., visuomet supakavo 45 dėžes savo surink pakrautas į laivą, išplaukė iš
padedantis ir šelpiantis lietu tų drabužių namuose ir 30 dėžių Baltimorės su 28 tonų kroviniu
vius, padovanojo arti ketvirčio supakavo vietoje. Dėkui joms už į Hamburgą ir Vilnių.
milijono vokų, kuriuos pa šį kilnų, kartais nevisai švarų
Lietuvių namų vardu dėkoja
siuntėme tremtinių bendrijai, darbą.
me visiems prisidėjusiems prie
Paskutinis veiksmas siun šio nelengvo darbo, o lėšų
kad jie paskirstytų savo nuožiū
ra. Esame dėkingi George Ward tinių paruosimo išvežimui yra likutis skiriamas Lietuvių
už tokią didelę šalpą tremti pakrovimas, kurį atliekame namų išlaikymui.
prie Lietuvių namų. Čia jau
niams.
J o n a s Kardokas

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
ŠVIESŲ D E D I K A C I J A IR VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Naujų šviesų dedikacija Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
rajone, Marquette Parke, įvyko
gegužės 21 d., tos dienos vaka
re parapijos salėn susirinkus
gausiam būriui įvairaus am
žiaus parapijiečių dalyvauti re
toje iškilmėje.
Pradėdama susirinkimą švie
sų dedikacijos rengimo komiteto
pirmininkė Vida Sakevičiūtė
pakvietė visus pasivaišinti pun
šu, kavute ir užkandžiais, pa
ruoštais Lifuvos Vyčių 112
kuopos ir Ma^ąuette Parko liet.
Namų savininkų draugijos.
Pasivaišinus. V. Sakevičiūtė
pakvietė parapijos kleboną kun.
Joną Kuzinską tarti žodį. Kle
bonas savo Kalba pradėjo žo
džiais iš Šv Rašto (Genezės),
tardamas: „Tepasidaro šviesa"
— taip atsirado pirmoji diena
Paaiškinęs MOS dienos susi
rinkimo priežastį, klebonas
pareiškė padėką Lietuvos Vy
čiams už finansinę pagalbą.
Tarė „Ačiū!" spec. komiteto
pirm. V. Sakavičiūtei, Julijai
Zakarkienei ir kitiems šio komi
teto nariams. Lietuvių Namų
savininkų draugijai ir Bob
Valančiui už jo įdėtą darbą. Po
to kalbėjo seselė Mary Ann ir

3 mėn.
$36.00
$40.00

dar keli asmenys, reikšdami
pasitenkinimą naujomis švie
somis. Po to visi išėjo į parapi
jos aikštę, kur prie mokyklos
pastato buvo įrengtos 4 didelės
lempos ir kitos — prie bažnyčios.
Eidami per aikštę visi giedojo
giesmę „We are the Light of the
World". Čia klebonas sukalbėjo
maldą ir pašventino naujas švie
sas. Apeigas užbaigėme giesme
„Sveika, Marija".
Visiems grįžus į parapijos salę
vyko mėnesinis Lietuvos Vyčių
112 to kuopos susirinkimas,
vadovaujant Ritai Zakarkaitei.
Sukalbėjus maldą, visi valdybos
nariai pateikė savo atliktų
darbų pranešimus: vicepirmi
ninkai, iždo sekretorė, iždininkė
ir kiti Eleonora Kasputis pra
nešė linksma žinią, kad kuopon
įsijungė šie nauji nariai: pra
ėjusią savaite susituokę jauna
vedžiai Juzėnai, Lawrence ir
Mary Rakūnai, Harold Jordan
ir Kristina Juzėnas, iždo sekre
torė Terrv Vaitkus pranešė, kad
kuopai priklauso .136 nario
mokesti susimokėję nariai Pasi
baigus susirinkimui dar buvo
pabendrauta ir pasivaišinta
Apol. P. Bagdonas

DR. A 1. OLEVECKAS

ŪMAS SIDRYS, M.D.
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DR. L. D. PtlRIHCIS
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DR. LIOMAS SCMUTtS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
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Kasdien 1 iki B v. v.
Išskyrus tr*J. šattd. 12 iki 4 vai. p.p.
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(kalbėt angatkai) tai. 792-422-22M)
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INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
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Va.: amr 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p.
šestd pageri susitarimą
KMImls tat. 212-772-22M

mmmmm VAMAS, M.O., t.c.
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• 1 M t . Arešte* Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tas. (212) MeVTTM
AKIŲ CHIRURGIJA
AMŲ LIGOS

Kak. M. (212) 471-92M)

VIDAS J. NfMtCKAS, M.D.
KARDrCt0GA8 — *RDtE8 LIGOS
772} s. Kaekate Ava.,

1222 K. Ogastl Ava., S»*e 212

ra. im-trr-mm
Valandos pagal susitarimą

TARNAVO AMERIKAI,
NEUŽMIRŠO LIETUVOS
Ši tema nuskambėjo š.m. ba
landžio 27-28 d. Bolling avia
cijos bazėje, prie VVashingtono,
Baltijos Instituto ruoštoje JAV
Lietuvių karininkų konfe
rencijoje, sutraukusioje arti 30
dalyvių. Karininkai atvyko iš 9
valstijų ir atstovavo visoms
kariuomenės šakoms: aviacijai,
armijai, laivynui ir jūros pės
tininkams. Prieškarinei Lie
tuvos kariuomenei atstovavo,
JAV valdžios apdovanotas Ellis
Island medaliu, leitenantas
Aleksandras Vakselis iš New
Yorko. Tarp kviestų svečių buvo
ambasadorius dr. A. Eidintas,
Seimo Užsienio reikalų komi
teto bei Tėvynės sąjungos narė
dr. Laima Andrikienė ir Asta
Banionytė, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos at
stovė.
Suvažiavimo tikslas buvo įver
tinti padarytą pažangą Lietu
voje, atkuriant apsaugos sis
temą ir nutarti, kaip būtų
galima padėti įsteigti karines
pajėgas, atitinkamas Lietuvos
apsaugai.
Ne vienas dalyvis šiame
suvažiavime pareiškė, kad, nors
tarnavo Jungtinių Amerikos
Valstijų kariuomenėje parei
gingai, sąžiningai ir garbingai
įvairiose pasaulio šalyse, tačiau
nepamiršo Lietuvos ir jos padė
ties. Galima sakyti, kad tai tapo
suvažiavimo tema.
I atsargą išėjęs JAV armijos
pulkininkas Jonas Kronkaitis,
Baltijos instituto pirmininkas,
posėdžio atidaryme padėkojo vi
siems dalyviams už jų atsida
vimą, dirbant Lietuvos labui.
Sveikindamas Kronkaitis pa
reiškė, kad daugumas narių yra
sulaukę to malonaus amžiaus,
kada gali skirti daugiau laiko ir
panaudoti savo patyrimus, dir
bant tėvynės naudai be jokio
atlyginimo, o tik iš pareigos ir
meilės tėvams ir tėvynei. Supa
žindino dalyvius su konfe
rencijos tikslu ir darbotvarkė.
Dalyviai ir svečiai turėjo progos
vienas su kitu susipažinti ir
pateikti savo biografijas. Pasi
rodė, kad bendras profesiona
linis patyrimas yra neeilinis ir
reikalingas Lietuvos krašto
apsaugos sistemos atkūrimo
darbui.
Keturi Amerikos lietuviai,
išėję į atsargą pulkininkai, pasi
dalino įspūdžiais ir patyrimais,
dirbant su Lietuvos apsaugos
vadovybe Lietuvoje.
Aviacijos pulk. Įeit. D. Skučas
ėjo Krašto apsaugos ministro
patarėjo pareigas paskutinius
tris mėnesius. Jo nuomone, pa
grindinė kliūtis Lietuvos apsau
gos vystymui randama Seime,
ypač dėl nesugyvenimo tarp
keleto Seimo Nacionalinio
apsaugos komiteto narių. Nėra
įstatymų, kurie įpareigotų
Apsaugos ministeriją išleisti
nuostatus, todėl Seimas turi

patvirtinti nereikšmingiausius
veiksmus. Parodė 156 lapų sar
gybos dokumentą. Reikia
prisiminti, kad kareivis tar
nauja tik 12 mėnesių, tai jam
mažai lieka laiko ką kita moky
tis. Palyginus su Amerikos ka
riuomene, sargybos įsakymai
telpa kortelėje. Kariai patiria
daug asmeniškų sunkumų, nes
alga laiku neišmokama. Pa
reiškė nusivylimą, kad daugelis
jaunimo išvengia karinės tarny
bos, kadangi Karinės prievolės
įstatymas turi įvairių išimčių.
Armijos atsargos pulk. Rin
gaudas Vigelis praleido dvi sa
vaites Lietuvoje, lankydamas
kariuomenės ir SKAT vienetus.
Daugumas karininkų ir karei
vių paliko gerą įspūdį ir SKAT
patriotizmas yra neabejotinas.
Ginklų ir amunicijos stoka
varžo kareivių paruošimą.
Kareiviai praleidžia daug laiko,
remontuodami rusų išgriautas
kareivines, kas trukdo jų karinį
apmokymą. Jis pareiškė, kad
naujokų pašaukimas į karinę
tarnybą yra visiškai nesėkmin
gas. Atrodo, kad tik jaunimas iš
provincijos tarnauja, beveik visi
kiti išsisuka. Jų apmokymas
vyksta batalionuose, užuot cent
rinėje apmokymo bazėje, kur
galėtų pasinaudoti geriausiais
instruktoriais ir valdžiai būtų
ekonomiškiau. Visą vadovybę
atlieka karininkai, neduodami
puskarininkiams atsakomybės,
pagal sovietų paprotį. Baigę
prievolę, kareiviai netęsia
karinio mokslo rezervo viene
tuose, bet grįžta į civilinį gyve
nimą ir greitai pamiršta, ką
išmoko. Generalinis štabas or
ganizuotas pagal sovietų
modelį, nors galėtų būti lengvai
patobulintas ir suderintas su
NATO struktūra. Vigelio nuo
mone, Vakaruose apmokyti ka
rininkai, puskarininkiai ir vir
šilos galėtų Lietuvos ka
riuomenei daug padėti, užim
dami atsakingas pozicijas.
Aviacijos pulkininkas Romas
Kilikauskas, baigęs aktyvią
tarnybą, nuo 1992 iki pradžios
1995 metų dirbo konsultantu
Amerikos ambasadoje, Vilniuje.
Jam teko asmeniškai stebėti ne
garbingą rusų ir vadų kareivių
elgesį, kai jų kariuomenė
traukėsi iš Lietuvos. Jie pasi
rodė geresni plėšikai, kaip
kariai. Ką negalėjo išplėšti, tą
sunaikino. Vienose kareivinėse,
prieš išvažiuodami supylė šlapią
betoną į kanalizaciją. Nors vaiz
das niūrus, tačiau pulk. Kili
kauskas vertina pozityviai eko
nomines galimybes atstatyti
Lietuvos kraštą. Lietuva turi
gerą infrastruktūrą: puikius
greitkelius, gerą uostą, gerai
išplėstus geležinkelius; puikius
aerodromus Kaune, Šiauliuose,
Kėdainiuose ir Palangoje.
Beveik visi Lietuvos žmonės
baigę vidurinį mokslą, yra daug

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
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Troškome, kad duktė galėtų joje mokytis.

Laikui atėjus, nuvykau pas seselę viršininkę pasi
kalbėti dėl Elytės priėmimo. Pasižiūrėjusi į gerus pažy
mius, viršininkė pagyrė Elytės stropumo rezultatus. Pra
dėjo teirautis, kaip seniai Anglijoje gyvename, kur duktė
gimusi, ar esame britų piliečiai. Mes pilietybės, Angli
joje gyvendami, niekada nebuvome priėmę, nes tuo metu
mums vis dar atrodė, kad kito krašto pilietybės pri
ėmimas beveik lygus lietuvybės išsižadėjimui. Pagaliau
seselė viršininkė išreiškė apgailestavimą, kad negalinti
mūsų dukters priimti, nes nebeturinti laisvos jai vietos.
Mums toks atsakymas buvo didelis nusivylimas.
Nora priežastis buvo duota, kaip vietų stoka mokyklo
je, bet tas manęs niekuomet neįtikino. Jeigu taip, tai
kam pasikalbėjimui prasidėjus tas bereikalingas
apklausinėjimas. Buvau ir esu tikras, jog Elytės
nepriėmė dėl to, kad ji gimusi užsienyje ir nei ji, nei mes
nebuvome britų piliečiai. Tas mano įtarimas netrukus
pasitvirtino, kad buvo priimtos dar dvi mergaitės anglės
po mano pasimatymo su viršininke.
Nusivylimas, nors didelis, nepakeitė mūsų nusista
tymo dukters švietimo reikalu. Jeigu nepriima katali
kų mokykla, teks ieškoti kitokios. Netrukus tokią ir su

specialistų. Lietuvai trūksta tik
vieno elemento, kad kraštas ir
ekonomija galėtų klestėti —
kapitalinių investicijų. Lietuvos
valdžia neparodo investi
toriams, kad jie jų nori ir laukia.
Daug kalbama, kad užsieniečiai
išpirks visą kraštą ir lietuviams
nieko neliks. Dar nesupranta,
kad investitoriai pastatytų fab
rikus ir viešbučius, kurdami
darbovietes su gerais atlygi
nimais, ogi pastatų iš Lietuvos
neišsivežtų. Valdžia nesugeba šį
reikalą piliečiams išaiškinti.
Jūrų pėstininkas pulk. Algi
mantas Garsys pristatė Ins
tituto nariams diskusijų temas,
apimančias apsaugos ir valdy
mo sistemas, karišką struktūrą
ir Baltijos instituto projektus
bei ateinančiu metų veiklą. Jis
vedė diskusijas, susumuodamas
Baltijos instituto išvadas ir nu
tarimus. Priminė dalyviams,
kad institutas, kaip organi
zacija, neremia jokių politinių
partijų. Nariai turi daryti pro
fesionalias išvadas objektyviai.
Konsultuojant Lietuvos vyriau
sybei, reikia saugotis netapti
„pritarėjais" užuot „patarėjais".
Buvo nutarta, kad Baltijos in
stituto delegacija turi vykti arti
mu laiku į Lietuvą, kad detaliau
išaiškinti Baltijos instituto
paruoštą ir pernai pristatytą
Lietuvos valdžiai, Valstybės
apsaugos struktūrą. Reikia įti
kinti valdžią, kad yra būtina
pagrįsti Apsaugos struktūrą
įstatymais ir pradėti vystyti
efektyvią kariuomenę, derinant
ją su NATO standartais ir tin
kančia bendroms tarptautinėms
apsaugos sąjungoms. Lietuvos
visuomenė turi būti informuota
krašto apsaugos padėtimi ir
įtraukta į atviras diskusijas šiuo
svarbiu reikalu.

Baltijos instituto Amerikos
lietuviai karininkai nusprendė
pagerbti partizanus, pareikšti
jiems padėką, pagarbą ir soli
darumą, kad tauta nepamirštų
tų kovotojų, kurie kentėjo ir žu
vo, gindami Lietuvą nuo rusų
okupantų. Jų garbei visi
Amerikos lietuviai, tarnau
jantys, arba tarnavę, kareiviai
ir karininkai, yra kviečiami
dalyvauti šiame projekte. Akty
vios armijos majore Izabelle Slifer-Naujokaitis, pasiūlė savo
vyrą, atsargos pulk. lt. Naujo
kaitį, vadovauti šio plano įvyk
dymui. Jos pasiūlymas buvo
vienbalsiai priimtas. Laivyno
leitenantas Tomas Alksninis
buvo išrinktas į šį komitetą.
Norime sudaryti sąrašą ir tų
Amerikos lietuvių karių, kurie
žuvo Korėjoje ir Vietname, ar
ba vėliau mirė, norime ir juos
pagerbti. Kviečiame visuomenę
prisidėti prie šio projekto ir
kreiptis į: LTC G. Naujokaitis,

AUS (Ret.): PO Box 286; Horsham, PA 19044-0286; E-Mail:
NaujokaG. @ aol .com
Pulk. Vigelis buvo išrinktas
narių komiteto pirmininku ir
laivyno atsargos kmdr. Įeit.
Algirdas Alksninis komiteto
nariu. Galite susisiekti,
rašydami: Col. E. Vigelis, AUS
(Ret); 2046 Winthrop Ave.; L indenvrald, NJ 08021: E-Mail Ringaudas@aol.com
Amerikos lietuvių Baltijos
instituto šaka, kviečia Ameri
kos lietuvius karius prisidėti
prie pastangų padėti Lietuvai
karinėse pajėgose įgyvendinti
demokratinius principus, kurie
įvertins asmens įnašą tautos
labui, drausmę kariniuose
vienetuose ir ugdys pasididžia
vimą tarnyba. Laukiame tos
dienos, kada Lietuvos piliečiai
norės gerbti savo karius, o
jaunimas jaus pareigą ir garbę
tarnauti krašto apsaugoje.
J.K.

NETEISINGI PRIEKAIŠTAI
IŠEIVIAMS
Pokalbiuose su žmonėmis Lie
tuvoje ir jiems lankantis
Amerikoje dažnai išgirstami
priekaištai, metami išeiviams,
kad jie paliko Lietuvą, kai jai
grėsė vienas didžiųjų pavojų —
bolševikinė okupacija. Tokie
priekaištai kartais pareiškiami
ir dabartinėje Lietuvos spau
doje. Vieną tokių skaitome
„Lietuvos ryte" balandžio 4 d.
D. Petravičienė rašo, net sarkas
tiškai, kad daugelis lietuvių,
atsidūrusių Vakaruose dėl
bolševikinės Lietuvos okupa
cijos, laiko save tremtiniais. Jos
nuomone, Vakaruose atsidūrusieji nėra jokie tremtiniai, o
tik lengvesnio gyvenimo ieško
tojai, nenorėję vargti ir kentėti
bolševikų sukurto gyvenimo ir
pasitraukę nuo kovos už Lietu
vos laisvę.

pateko į Vakarus, bet tikrai
nemažas skaičius.
Bolševikams užėmus Lietuvą
1940-1941 m., komunistų parti
jos įsakymu sudaryti slapti są
rašai asmenų: mokslo, kultūros
ir ekonominių organizacijų
vadovų, šaulių būrių, šaulių
vadovų, buvusių policijos parei
gūnų, kariuomenės vadovy
bės, įtakingesnių švietėjų ir
visuomenininkų, buvusių ir
esamų valsčių viršaičių, kaimo
seniūnų, labiau pasiturinčių
ūkininkų ir kitų asmenų, pasi
reiškusių tautine ar visuo
menine plotme. I tuos sąrašus
įėjo ir tų asmenų šeimos. Ge
nerolas Suslovas, lietuvių
trėmimo į Rusija vykdytojas,
tais sąrašais naudojosi ir suspėjo
dalį 1941 m. pavasarį ištremti.
Vokiečiams okupavus Lietuvą,
rasta nespėtų sunaikinti sąrašų
ir daug žmonių žinojo, kas jų
laukia, bolševikams grįžus.
Daugelis tų žmonių, jei galėjo,
pasitraukė į Vokietiją (nebuvo
galimybės kitur), bolševikams
vėl Lietuvą užimant. Pasitrau
kimas buvo grėsmės pasekmė
ir todėl prilygsta tremčiai. Dėl
to šių lietuvių pasivadinimas
tremtiniais turi pagrindo.

Danutė

Pavėluotos
pastangos?
Praėjusi pirmadienį (gegužės
27 d.) Maskvoje pagaliau įvyko
ilgai lauktas, daug kartų atidė
liotas, bet mažai vilčių kėlęs,
Rusijos prezidento ir dabartinio
Čečėnijos partizanų vado susi
tikimas. Kokia dalyvių ar kitų
įtakingų asmenų nuomonė apie
tą įvykį? Priklauso, kas tą nuo
monę pareiškia.
Boris Jelcinas, spinduliuo
damas plačiausia šypsena ir
gerai išsipraktikuotu entu
ziazmu, pirmadienį pavadino
„istorine diena, istoriniu
momentu"; partizanų vadas Zemilkhan Jandargijev pareiškė,
kad į susitikimą atvykęs „ne
kaip pralaimėjęs, bet laimė
tojas" ir vien norėdamas Rusijai
„padaryti paslaugą", kad jai pa
vyktų išsikapstyti iš nemalonios
situacijos. O Rusijos Krašto ap
saugos ministras Pavel Gračev
tik numojęs ranka, nes tai „be
reikalingas laiko gaišinimas".
Jis pačiame pasitarime net
nedalyvavo ir tai sukėlė
nemažai įtarimų bei spėliojimų
spaudoje.

Visa gražbylystė ir sutarties
pasirašymas nutraukti abipu
sius karinius veiksmus dvelkia
„nauja pora senų pusbačių", nes
jau kartą Jelcinas buvo priža
dėjęs, kad Čečėnijoje visi apšau
dymai, bombardavimai ir smur
to pasireiškimai bus sustabdyti
kovo 31 d vidurnaktį. Nuo to
laiko, deja, daug čečėnų kraujo
pralieta, daug turto sunaikinta,
neapykantos ir keršto jausmų
sukelta. Pažado nesilaikymas
Ambasadorius Eidintas supa
Jelcinui kainavo kone paskuti
žindino dalyvius su ekonomine
nius populiarumo trupinius.
padėtimi Lietuvoje ir kaip ji
Patys rusai, prieš 17 mėnesių,
varžo apsaugos sistemos vys
karo su Čečėnija pradžioje, buvę
tymą. Išdėstė padarytą pažangą
prezidento pusėje ir tikėję, kad
Petravičienė ir daugelis Lietu
ir kliūtis. Dr. Andrikienė iš
pavojingą nepriklausomybės
aiškino dabartinės ekonominės voje gyvenančių nežino ir nesi
judėjimą Kaukaze reikia nu
krizės priežastį, pristatydama stengia sužinoti priežasčių, o
malšinti bet kokiomis priemo
Tėvynės sąjungos programą ir valdančios partijos asmenys,
nėmis, dabar jau pakeitė nuo
kaip jos partija numato page daugelis ir žinodami priežastis,
monę. Agresijos prieš čečėnus
jų
nepateikia,
net
slepia,
nes
tai
rinti vis blogėjančią piliečių eko
šalininkų jau nedaug beliko iš
nominę padėtį. Kilo diskusijos parodytų jų pirmtakūnų (dar jų
dalies ir dėl to, kad nesėkmin
ir klausimai dėl valdžios nesu gyvena ir dabar) tautžudišką
gos rusų kariuomenės pastan
gebėjimo privilioti investicijų iš veiklą. Manau verta pateikti
gos giliai pažeidė tautos savi
užsienio, stimuliuoti ekonomiją bent kelias priežastis, paaiš
garbą. Žinant rusiškojo šo
ir s u r i n k t i e f e k t i n g ą ka kinančias Lietuvos išeivijos atsi
vinizmo
gelmes, tai turi būti la
riuomenę, tinkančią Lietuvos radimą Vakaruose.
Vakaruose atsidūrė ir savi
apsaugai. Prezidentas, valdžia,
Pirmieji Vakaruose — Vokie saugos (Lietuvos) dalinių kariai bai kartūs vaisiai.
Seimo d a u g u m a bei Seimo tijoje atsidūrė buvo repatriantai bei jų daugumos šeimos. Tuo jie
Tiesa, Jelcinas rado pasitei
komiteto pirmininkai priklauso (1941 m. pavasary). Vokiška jų išvengė sunaikinimo, komunis sinimą ir dėl kovo 31 d. pažado
vienai partijai, taigi negalėtų kilmė būtų buvusi priežastis tams vėl įsigalėjus.
nesilaikymo: jo kariuomenės
būti palankesnių sąlygų krašto juos deportuoti į Rusijos gilumą,
Atsidūrę Vakaruose, atliko vadovybė atsisakė paklusti pre
atstatymui. Dr. Andrikienė daugiausia į Sibirą. Po karo Lietuvos laisvinimui daugiau, zidento reikalavimams ir toliau
kaltino kai kuriuos LDDP pa daug jų jungėsi į lietuvišką išei negu kas įsivaizduoja, ypač savarankiškai vykdė čečėnų
reigūnus negabumu, neparei vių veiklą.
skerdynes... Tad kaip galima
tokie, kurie rašo priekaištus.
gingumu ir nesąžiningumu.
Vokiečiai, okupavę Lietuvą,
Petravičienei ir kitiems tikėtis kitokių rezultatų po
I n s t i t u t o n a r i a i priėmė prievartavo ir gaudė jaunimą priekaištautojams patariu birželio 1 d., kai įsigalios pirma
rezoliuciją, ragindami Lietuvos išvežimui į Vokietiją karo sužinoti lietuvių atsiradimo dienį pasirašytoji sutartis?
valdžią atstatyti istorinę Kari pramonės darbams. Niekas Vakaruose priežastis, taip pat
Nepaisant parodyto entuziaz
ninkų ramovę Kaune ir išsau nežino, kiek žmonių tokiu būdu nuveiktus darbus Lietuvos mo, vargiai ir Jelcinas tikisi ki
goti ją nuo išnaudojimo komer
laisvei bei pasvarstyti sąlygas, tokių pasekmių, juo labiau, kad
• „Berlyno s i e n a " Rytų kuriomis tie darbai buvo atlie ant tos sutarties veiksmingumo
ciniams reikalams. Pulk. J.
Kronkaitis pasirašė rezoliuciją Vokietijoje pradėta statyti 1961 kami, o tik tada kalbėti.
galbūt remiasi birželio 16 d.
narių vardu.
m. rugpjūčio 15 d.
Dr. Juozas Kriaučiūnas vyksiančių rinkimų laimėjimas

radome. Tai buvo Cliff Grange School, Prestvrich, netoli
Mancbesterio, nedidelė, privati gimnazija, kuri priim
davo mokinius be tikybos ir pilietybės skirtumo.
Pasikalbėjus su viršininke, sutarėme datą Elytės
egzaminams, kuriuos ji lengvai išlaikė ir tuojau buvo
priimta.
Suradęs Elytei gimnaziją, atsikvėpiau. Bet neilgam.
Vieną vakarą mus aplankė kun. Vai. Kamaitis, kuriam
papasakojau visą istoriją. Juk tokia vienuolių elgsena
— nepriimti katalikiškon mokyklon mokinio dėl to, kad
jis svetimšalis — didžiausia diskriminacija, kuri gali
žmogų atstumti nuo tikėjimo. Kun. Valentinas apgailes
tavo, kad taip įvyko, bet draugiškai patarė neiti į kon
fliktą su Bažnyčia, kuri draudžianti vaikus auklėti nekątalikų mokyklose. Jeigu kitos išeities nėra, tad neką
talikų mokyklos lankymui reikia gauti vyskupo susi
tikimą.
Mancbesterio m i e s t a s ir plačios Lancashire
apylinkės priklausė prie Salfordo diecezijos, kurią valdė
vyskupas dr. V. H. Marshall. Nors tiksliai nebeatmenu,
bet, greičiausiai kad kunigui Kamaičiui tarpinin
kaujant, gavau pasimatymą vyskupijoje ir vykau pra
šyti leidimo mūsų dukrai lankyti nekatalikišką gimna
riją.
Mane priėmė vyskupijos generalinis vikaras mons.
Cunningham. Vos tik pamatęs, jis mane atpažino, nes jau
kartą čia buvau buvęs ir su juo kalbėjęs, kai su kunigu
J. Steponaičiu kažkokiu reikalu lankėmės pas vyskupą.

Bindokienė

Tuomet buvau atvykęs kaip Manchesterio lietuvių at
stovas. Kadangi vyskupas buvo svarbioje konferencijoje,
monsinjoras pasisiūlė pamėginti pats man padėti. Pasa
kiau kokiu reikalu atvykęs ir parodžiau Elytės mokyklos
pažymėjimą. Tik akį užmetęs, msgr. Cunningham pa
reiškė:
— Su tokiais pažymiais mokinys gali stoti į bet
kokią mokyklą. Palikite man šį reikalą sutvarkyti. Mes
Manchesteryje turime dar vieną kataliku mergaičių
gimnaziją, gal dar geresnę už Notre Dame Tai Loreto
High School & College. Ji ir didesnė, tad gal dar vietos
atrasime.
Po trijų dienų monsinjoras laišku praneša, kad Ely
tė iš principo priimta į Loreto gimnaziją, tik reikia
nuvykti ir asmeniškai susitarti. Rytojaus dieną ten prisistatau. Mokyklos vedėja, seselė Philomena, išvykusi ato
stogų į pajūrį- Jos vietininkė man aprodo patalpas, kla
ses, koplyčią, sporto salę ir mokyklos kiemą. Viskas la
bai gražiai atrodo, erdvu ir jauku. Baigusi aprodyti
viską, seselė klausia, kaip man patinka. Paaiškina, kad
šitaip užlaikomoj mokykloj reikia laikytis tvarkos ir dis
ciplinos. Paklusnumas reikalaujamas iš visų mokinių,
be išimties. Neklaužados mokykoje nepageidaujami. Dėl
to nesirūpinu, nes Elytė tvarkinga mergaitė. Sutinku
su viskuo. Tada dar pasako, kad už mokslą ir maistą
mokykloje taip pat reikės nemažai mokėti. Mergaitės
negali tik sumuštinių atsinešti, valgo prie tvarkingai
padengtų stalų, kaip priimta aukštesnio luomo anglu

— juk, kaip sakoma, skęstantis
ir už šiaudo griebiasi. Pavo
jingiausias Jelcino oponentas
Ziuganovas taip pat per da"Ug
nebūkštauja, kad susitikimas su
čečėnų partizanų vadais nu
svers svarstykles jo nenaudai.
Tad kas iš tikrųjų pasirašytąja
sutartimi bus pasiekta? Ką
laimėjo čečėnai?
Atsakymų rasti nelengva, iš
skyrus tai, kad galbūt susita
rimas išeis Jelcinui į naudą
rinkimuose, jeigu, žinoma, per
dvi savaites viskas nesugrįš į
senas vėžes ir kovos Čečėnijoje
nebus tęsiamos. O tam galimy
bės labai realios, nes apie rusų
kariuomenės atitraukimą ne
buvo net kalbėta, taip pat at
sargiai apeitas čečėnų nepri
klausomybės klausimas, kurį
ypač tvirtai rėmė nužudytasis
prezidentas Dudajevas. Jandarbijevas, išskrisdamas į Maskvą,
žurnalistams išsitarė, kad paga
liau atsirado apčiuopiama pro
ga išspręsti konfliktą tarp
Čečėnijos ir Rusijos taikiu būdu,
bet jis, kaip ir Boris Jelcinas, ži
no, kad tas konfliktas yra
Jelcinui pati didžioji kliūtis ant
kelio į antrąją kadenciją Krem
liuje.
Kritikai Rusijoje priekaištau
ja, kad toks susitikimas su
čečėnų partizanų vadais jau yra
pavėluotas ir vargiai patrauks
balsuotojus, kurie, be abejo, permatys tikrąją šio susitikimo
priežastį — ne susirūpinimą
nekaltai žudoma tauta, o norą
„vienuoliktą" valandą gelbėti
savo rinkiminę kampaniją.
Liberaliųjų atstovas Jevlinskis,
kurį Jelcinas vilioja sudaryti
koaliciją, sakosi įsitikinęs, kad
pasitarimas Maskvoje įvyko
daug per vėlai, o gen. Aleksand
ras Lebed susitikimą vadina tik
laikinu mėginimu užklijuoti
menką tvarstelį ant krauju
almančios Čečėnijos žaizdos,
įdomu, kad palankiausiai apie
tą įvykį atsiliepė Ziuganovas,
pavadindamas tai gera naujiena
visai rusų tautai, o taip pat ir
čečėnams. Deja, toks teigimas
beveik skamba taip „nuošir
džiai", kaip Bill Clinton komp
limentai iš Senato pasitraukian
čiam ir visą savo energiją
pašvenčiančiam rinkiminei
kampanijai senatoriui Bob
Dole...
Tuo tarpu kai kurie kiti če
čėnų vadai į Jandarbijevo pasi
tarimą su Jelcinu žvelgia ne tik
skeptiškai, bet ir priešiškai: jie
ne kartą yra prisiekę, kad ver
čiau žūsią, negu vyksią į Mask
vą tartis su savo tautos priešais,
dėl to ir Jandarbijevo kelionė
gali jam baigtis tragiškai, nes ji
laikoma kone nepriklausomy
bės siekių išdavyste.

šeimose. Pagaliau seselė, atrodo, išpasakojo viską ir aš
su visomis sąlygomis sutikau. Turėjau jai palikti Ely
tės pažymėjimą, kurį žadėjo pasiųsti mokyklos virši
ninkei.
Nepraėjo savaitė, kai gauname iš Llandudno f Vai i
joje esančio kurorto, kur buvo Loretos vienuolyno
vyriausioji būstinė) laišką. Motina Philomena.
mokyklos viršininkė praneša, kad, susipažinusi su Ely
tės mokyklos duomenimis, sutinka mūsų dukra priimti
savo mokyklon. Pataria nedelsiant pasirūpinti uniforma
ir nurodo mokslų metų pradžią, kuri vos tik už keliu
savaičių.
Vilboras grįžta
Nuo sūnaus išvykimo pas saleziečius praėjo daugiau
kaip dveji metai. Jo laiškai iš pradžių buvo gan švie
sūs. Tačiau, laikui bėgant, pradėjome išju suprasti, kad
entuziazmas, kurį jis išsivežė Italijon vykdamas, ima at
vėsti. Iš laiškų turinio piršosi išvada, kad vaikas rašė
ne vien iš savo galvos. Kartais atrodydavo lyg laiškai
būtu padiktuoti. Jeigu ne, tai atrodė stebėtina, kaip
Vilboras, kuris anksčiau niekam laišku nerašė, dabar
taip sklandžiai išmoko savo mintis dėstyti. Sakiniai ir
jų struktūra būdavo nebe mokyklą lankančio berniuko,
bet suaugusio žmogaus. Iš tokiu sakiniu susidariau
nuomonę, kad sūnaus laiškai cenzūruojami
'Bus daugiau i
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TARPININKAVIMAS
ŠVIETIMO REIKALUOSE
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s Seimo ir J A V Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s Komisuos posėdžiai

nuolatos gvildenami, bet ir
ieškoma atsakymų kaip galėsi
me vieni kitiems padėti. Priim
tas sekantis pareiškimas:
„Komisija, išklausiusi prane
šimus apie mokslo ir švietimo
padėtį Lietuvoje ir JAV litua
nistinėse mokyklose konsta
tuoja:
1) kad JAV ir kituose kraš
tuose veikiančios lituanistinės
mokyklos yra labai svarbus lie
tuviškumo išlaikymo ir ugdymo
veiksnys, todėl prašo Lietuvos
Respublikos vyriausybę teikti
joms kuo gausesnę mokymo me
džiagą, o Rytų kraštuose esan
čioms mokykloms ir materialinę
paramą;
2) kad bendradarbiavimas
tarp Lietuvos švietimo ir mokslo
ininisterijos ir APPLE organiza
cijos, rengiančios supažindinimo
su Amerikos metodika kursus
Lietuvos mokytojams, yra svei
kintinas ir reiškia padėką AP
PLE organizacijai už teikiamą
paramą Lietuvos valstybei;
3) kad bendradarbiavimas
tarp Atviros Lietuvos fondo ir
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos, kuriant
Lietuvos švietimo ateitį, yra
nesavanaudiškas pavyzdys ir di
delė parama Lietuvos valstybei;
4) kad yra tikslinga Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerijai
kreiptis į JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybą, kad
JAV Lietuvių Bendruomenė pa
skirtų savo atstovus į Lietuvos
valstybės mokslo tarybą bei Lie
tuvos švietimo tarybą, užtikri
nant jiems sąlygas, efektyviai
įsijungti į bendrą darbą Lietu
vos švietimo sistemos labui;
5 kad, siekiant pilnavertės
dorovingos asmenybės ugdymo
kartu su dalykinių disciplinų
mokymu yra būtinas tikybos,
etikos, tautos kultūros pažinimo
dėstymas".

LR Švietimo ir mokslo minis- girsti Švietimo ir mokslo minis
terijos sekretoriui, LR Seimo terijos pageidavimus JAV Lie
mokslo ir kultūros komiteto pir tuvių Bendruomenei: „Ar jūs
mininkui, Atviros Lietuvos fon esate pagalvoję kuo galėtume
do vykdomajam direktoriui ir mes prisidėti ir kuo jūs mums
JAV Lietuvių Bendruomenės galėtumėte padėti?"
atstovui padarius pranešimus
J. Puodžius: — Čia tikrai kapi
vyko apklausos ir diskusijos. talinis klausimas. Galėtume čia
Pirmiausiai buvo gvildenama padiskutuot, bet ar nevertėtų
studijų ir stipendijų galimybės mums kitaip padaryt. Čia ką jūs
JAV ir lituanistikos studijos šią savaitę šnekate, mums ver
Lietuvoje. Ilgiau apsistota prie tėtų ministerijoj panagrinėti ir
APPLE kursų, nes pasirodžiusi mes parengtume tam tikrą savo
Sėkmingai Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB kom.-ijos posėdžius
negatyvi kritika spaudoje sukė požiūrį ir atsakytume į tą užbaigus, iš kairės: Krašto valdybos pirm Regina Nt"-.išiene. Liuda
lė kontroversiją.
klausimą. Pirmiausiai, kaip jau Rugienienė ir Nijole Ambrazaitytė.
J.R. Puodžius, Švietimo ir mes pamatėm truputį infor
politikos. Gal galėtų būti tikslus.
mokslo ministerijos sekretorius: macijos stoka, ryšio stoka, tas iš
J. Puodžius: — Man tas pats
struktūra (V. Maciūnas siūle
Norisi maksimaliai gauti žinių. karto matosi...
atskirą komisiją), kuri formu skauda, kas ir jums skauda. La
Kyla klausimų dėl kursų tema
R. Narušienė prašė, kad būtų
luotų problemas. Kokios yra bai gerai žinome, kokioje situa
tikos ir dėl dėstytojų profe naudinga gauti iš Lietuvos
sruktūros šalia Švietimo mi cijoje gyvename. Pilietiškumo
sionalumo. Su Vaiva Vėbraite mokymosi medžiagą norintiems
nisterijos, kurios galėtų tai ugdymas yra programose, bet ar
sutarta — mes derinam jų gali išmokti anglų kalbą, nes JAV
jis gyvenime realizuojamas?
atlikti?
mybes ir mūsų norus ir abipusis yra nemažai naujų atvykusių,
J. Puodžius: — Mokslų klau Ieškokim kaip padaryti, ieško
darbas vyksta. Kai kuriais atve kurie dabar anglų kalbą moko
kime būdų, o kritikuojančių
jais atskirų žmonių būna pasta si. „Taip pat turime suaugusių, simų ekspertas yra Mokslo
sočiai.
bų dėl dėstytojų profesionalumo. kurie nori išmokti lietuviškai. taryba (36 žmonės), kuri kas
L. Rugienienė: — Nenorime
dveji
metai
atnaujinama.
Pa
Žurnalistas gali tą pasigauti ir Naujai atvykusių vaikai litua
kritikuoti,
norime tik atpažinti
rengtų
dokumentų
ekspertize
aidkint vienaip ar kitaip. Šiais nistinėse mokyklose pažangesni
problemą.
Patriotizmo
ir pilie
atlieka
Mokslo
taryba,
bet
metais jau yra suderinta pro lietuvių kalboje. Kaip galėtu
tinio
ugdymo
srityje
išeivija
Seimas
gali
priimti
savo
spren
grama ir įvyks Trakuose, bus mėte mums padėt?"
tikrai
galėtų
padėti.
dimą,
neatsižvelgdamas
i
ją.
nauja programa Rytų Lietuvos
I. Uždavinys: — Mes nepalieS. Pečeliūnas: — Jūs esate
mokykloms ir mes su malonu tėme švietimo turinio pro Švietimo klausimais ekspertas
—
Švietimo
taryba.
Seime
gali
valstybės
įstaiga ir kai ką galite
mu priimsim ir tie kursai turėtų blemos. Ko reikia vaiką mokyti,
būti sėkmingi. Mūsų pusės pro kas tikslinga, ko mes norime iš narys pateikti savo įstatymo realiai padaryti. Ką jūs, įvertin
blema yra finansai. Antras da to vaiko. Pas mus bus priimtos projektą, kuriam nepritaria nei dami negerą susiklosčiusią si
lykas — kokybė, tai, man atro švietimo įstatymo pataisos, kur taryba, nei ekspertai, nei tuaciją, galite pasakyti, kuo mes
do, yra visiškai natūralūs norai. atsisakoma moralinių dalykų. visuomenė. Sutikčiau, kad to galime jums padėti?
Aukščiau suminėjau keletą
V. Maciūnas: — Kiek jums Ar tai valstybinė politika, ar tai kiose ekspertizėse dalyvautų
JAV
LB,
nes
jai
Lietuva
la
ryškesnių
pasisakymų ilgokai
kainuoja?
kažkokių suinteresuotų grupių
biau
artima
nei
kitiems
už
užsitęsusiose
diskusijose. Komi
J. Puodžius: — 100,000 litų. politika? Jei tai bevertis turi
sieniečiams.
sijai
ruošiant
pareiškimą buvo
V. Maciūnas: — Kai kalbate nys, tai ar jo reikia? Kalbėjome,
N. Ambrazaitytė kalbėjo apie kreipiamas dėmesys tik į pačius
apie kursų įvertinimą, ar tai yra kaip įgyvendinti, nekalbėjome,
ministerijos įvertinimas ir kas ką įgyvendinti. Visas švietimo piliečio orumo mokyklose. „Po svarbiausius klausimus, o atei
tyje švietimo reikalai bus ne tik
įvertina įvertintojus?
personalas atėjo iš tos sistemos, nepriklausomybės atstatymo vi
suomenėje
įvyko
politinis
lūžis,
J. Puodžius: — Ministerija jis sąmoningai ar nesąmoningai
tačiau mokyklose tokio lūžio
PO NATŲ PASAULĮ ŽVALGANTIS
oficialaus įvertinimo neturi, tai tos sistemos tiesas perteikia
visiškai
napamatėme.
yra atskirų žmonių vertinimas, mokiniams. Mūsų švietimo sis
Gal būt reikėtų pasimokyt ir iš
nė™ lengva, nes studijų krūvis
„ĮVEIKTA" IR 6-JI
kurį pasigauna ir žurnalistai. tema labai keista. Žemės ūkio
mūsų lietuvių gyvenančių sve
didelis.
Kvietimų kocertuoti
MAHLER
SIMFONIJA
mokyklų
sukurtas
tinklas,
išei
V. Maciūnas: — Ar tai yra mi
tur, kurie tą turi kraųjuje ir
daugiausiai
gaunanti po sėk
nant
iš
kolūkinės
sistemos,
ir
nisterijos pareigūnų pareiški
Lietuvos valstybinis simfoni mingai pavykusių konkursų.
viską moka, žino, ir Himno žo
buvo
ruošiami
dirbti
toje
mai ar paskirų mokytojų?
džius moka. Žinoma, pas mus nis orkestras, diriguojamas Gin
Apie muzikos mėgėjus Vokie
J. Puodžius: — Paskirų moky sistemoje. Sugriuvus kolūkinei
čia
būna, kad ne tik mokyklose taro Rinkevičiaus, jau yra įžen tijoje Dalia sako, kad jie yra
s
i
s
t
e
m
a
i
,
atkrito
tokių
tojų. Ministerija tokio įvertini
specialistų poreikis, taigi ab nemoka, bet net ir Seime ne visi gęs į aštuntuosius savo gyvavi labai atviri ir nesibaido nau
mo nedavė.
žodžius dar moka. Nenoriu mo metus. Metų pradžioje orkes josios muzikos kūrinių. Todėl ir
V. Maciūnas: — Ministerija solventai iš karto įrašomi į dar
nieko
kritikuot, bet manau, kad tras visą mėnesį koncertavo lietuvių kompozitorių: F. Ba
teigiamai įvertina APPLE kur bo biržą. Viename rajone Salia
turi būti ugdomas prisirišimas Ispanijoje ir Prancūzijoje. Ten joro, J. Juozapavičiaus ir kitų
dvi
mokyklos,
kuriose
ruošiami
sus ir tik paskiri mokytojai yra
specialistai, jau dabar nereikal prie mūsų tėvynės. Vasario klausytojai girdėjo du stambius kūrinius drąsiai smuikuojanti.
pasisakę abejotinai.
16-tos šventės švenčiamos labai ir sudėtingus veikalus: L. van
Toliau buvo keliamas klausi ingi. Tai lėšų švaistymas. vangiai, nenoriai. Mes neturime Beethoven — Symphony Nr. 9 Žvelgdama į ateitį, ji sako, kad
mas, kaip vertinami amerikie Reiškia, reforma taip pat yra to pilietiško orumo, kaip kitos (chorai) ir Carl Orff dramatinę „visom keturiom" kabinsis,
siekdama koncertinės smuiki
tiški mokymo metodai? Ar Lie problema. Čia irgi yra protek šalys...
kantatą „Carmina Buraną".
ninkės karjeros, nors tai nebū
cionizmo,
nes
šios
mokyklos
turi
t u v o s m o k y k l o m s jie yra
Orkestras, pradėdamas aštun sią lengva, kadangi Vakaruose
S.
Pečeliūnas:
—
Kodėl
pas
žemės,
ten
vysto
veiklą,
ten
priimtini?
malonu būti. Problema, ar tas mus taip atsitiko? Depolitizavi- tuosius metus, parengė monu jų rinka esanti perpildyta.
J. Puodžius: — Mūsų pedago
tikslas iš tikrųjų optimalus, mą sutapatino su depilietizavi- mentalią Gustav Mahler-ŠeštąPraėjusią vasarą Dalia buvo
gai privalo mąstyt. Visi per
mu. Be to, neigiamas požiūris į ją (tragiškąją) simfoniją, kurios apdovanota diplomu smuikinin
kokie optimalumo kriterijai?
duodami metodai yra per
besikuriančias mokyklose orga premjera buvo Vilniuje kovo 21 kų konkurse Markteun Kir
mąstomi. Visos naujovės, ypa
E. Raišuotis: — Norėčiau, kad
nizacijas. Dabar jau praleistas dieną.
chen. Dabar rengiasi tarp
tingai techninės naujovės, švie nesusidarytumėte kategoriškos
G. Mahler yra parašęs 10 sim tautiniam ansamblių konkursui
momentas, padaryta žala. Di
timo naujovės mums buvo sun sampratos, kad labai skiriasi
rektoriai aiškiai turėtų suprasti fonijų (10-ji neužbaigta). Jos Liubeck. Šiais metais žada at
kiai prieinamos... Tokio neigia Seimo ir Švietimo ministerijos
Švietimo ministerijos poziciją. visos yra labai ilgos, nepapras vykti į Lietuvą ir koncertuoti su
mo vertinimo, kad mums diegia samprata. Mūsų komisija labai
Susikūrusios organizacijos, tar tai komplikuotos ir ne kiek Valstybiniu orkestru.
ma nepriimtina ideologija, aš marga politiniu požiūriu: 9 par
pusavyje bendraudamos, pada vienas orkestras jas sugeba
neturiu.
tijos, 9 pozicijos. Seimo politika
rytų didelį darbą. Neteko įveikti.
MEISTRIŠKUMO KURSAI
Juozas Ardys pareiškė nuomo švietimo srityje yra suformuota, girdėti griežtos Švietimo minis
Lietuvos valstybinis orkestras
VILNIUJE
nę, kad būtų labai svarbu is eina tęstinumas iš ankstesnės terijos pozicijos, kad ji remia
yra paruošęs ir atlieka: I, II, IV,
pilietiškumo ugdymą. Pas mus V, VII, VITI. IX simfonijas, o
Praėjusiais metais klubas
taip įprasta: jei nėra direktyvos, dabar ir Vl-ją, kuri reikalauja „Jauna muzika" kartu su Mu
tai ir nereikia daryti. Anksčiau penkis kartus didesnės pu
akademija chorvedžiams,
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus. iniciatyva buvo draudžiama. Ta čiamųjų instrumentų sudėties, zikos
muzikos studentams ir pedago
da labai aiškiai atsiskirtų tie, daugiau mušamųjų, trimitų ir gams, buvo suruošę chorinio
kurie laukia direktyvos ir ne valtornų.
dirigavimo meistriškumo kur
drįsta, ir tie, kurie sąmoningai
Dirigentas Gintaras Rinkevi sus. Kursai turėjo gan didelį
šito nedaro, turėdami kitus čius sako, kad visos G. Mahler pasisekimą ir susilaukė gražaus
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
simfonijos esančios labai sudė būrio klausytojų.
tingos,
bet orkestras šį kompo
Kovo 2-7 dienomis kursai vėl
SENIŪNIJOSE BUVO
zitorių jau pažįsta ir geriau įvyko. Kursams vadovauti buvo
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
DALIJAMA LABDARA
supranta. Muzikantai, pagroję pakviestas iš Vokietijos, FrankNuo gegužės 6 iki 11 d. Vil septynias simfonijas, aštuntojoje furt am Main, aukštosios mo
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.niuje buvo surengta labdaros jaučiasi tvirčiau, brandžiau ir kyklos profesorius Weiner Pfaff.
savaitė, kurios metu apie 550 groja užtikrintai.
$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
Su Akademijos choru buvo
vilniečių į savivaldybes atnešė
kakava
tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
studijuojama, nagrinėjama ir
SIEKS KONCERTINĖS
7,812 įvairiausių daiktų — dra
repetuojama: H. Schutz, J.S.
alicjus.mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
SMUIKININKĖS
bužių,
avalynės,
žaislų,
knyge
Bach, R. Schumann ir J. Brams
$ 9 8 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, Jprotai.vaisių
KARJEROS
lių. Ši labadara Vilniaus seniū
bažnytiniai ir pasaulietiški
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
nijose pradėta dalyti socialiai
muzikos kūriniai, o su „Jauna
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
Dalia Stulgyte iš Lietuvos muzika" choru rengė; G. Faure,
remtiniems
žmonėms.
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
Centro organizuota tradicinė smuiko studijas atlieka Vokieti C. Debbussy, F. Poulenc, M.
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
Pavasario labdaros savaitė buvo joje, Liubeck muzikos akademi Ravel ir kitų veikalus.
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
ypatinga tuo, kad šiemet ji buvo joje, kur jai pavyko patekti
Kovo 7 d., Lietuvos valstybi
multi vitaminai. SS svarai arba 25 kg.
tarptautinė, nes Jungtinės konkurso būdu Dėl esamų 6 nėje filharmonijos salėje įvyko
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
'Tautos 1996 m. paskelbė Kovos vietų varžėsi 72 smuikininkai. abiejų chorų koncertas, diriguo
Akademija studentams jokiu jant kursų vadovui Werner
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
prieš skurdą metais. Šiemet į
labdaros savaite įsijungė ir stipendijų neskiria. Dalia užsi Pfaff
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
dirba koncertuodama, nors tai
Vilniaus verslininkai.
P. Palys

CLASSIFIED G U I D E
REAL ESTATE

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

O^Sl fi
REALMARTII, Inc.
6602 S. PulMki Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja Įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bu*. 312-5*6100
F«t 312-585-3907

RE/MAX
REALTORS

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

RIMAS L STANKUS

Paoir 312^060307
> Perkant ar parduodant

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Oft Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3 2 0 T / 1 Weat M t h Street
Tai. (70S) 4 2 4 - M S 4
(312) M 1 - M S 4

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-969-2658.

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS komotuteriųir FAX pagalba
> Nuosavybių įkainavimas vaitui
> Perkame ir parduodame namus
> Apartmer.tus ir žemę .
> Pensininkams nuolaida

FOR RENT

A p C F o r Rartf
Vle. B I I Į K I O M F * . 6 rms.. stovą, refrtg .
walHo-waM carpatmg, enci raar porcrt; haat
indd.; ctean, ouiet blog. Rafarancaa, credit
check $575 per mo. • 1 mo. sec. deposrt. No pets. Preterabty Lith. speaking.
CaB 70S-44B-70S7

IEŠKO DARBO
48 m. lietuve, turinti žalią kortelę,
laiko darbo. Turi geras rekomen
dacijas ir didelį patyrimą naujagimių ir
vaikų priežiūroje. Gali dirbti ir kitus dar
bus, prižiūrėti vyr. amžiaus žmones,
tvarkyti namus ir pan.
TeL 312-434-1MM.
FOR S A L E

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Decfcys
Tel. 312-S8S-6C24

SCNU DABCTV MPAROAVatABe tVAMSTON — 1 » 1 A — r y
tSCCA vasaros išpardavimas*
• m , a ».r. - • ».»., M M . a/i • ».r.
- 4 v-aip. Drabu&ai įvairaus amž. tmonams nuo
25 c iki $1 00 Namų apyvokos reikmenys, nauji
v vartoti batai, drabužiai kūdikiams. Amo. pasta
tymo aikate pna Oresmvood St.

DRAUGE GAUNAMOS LIETUVIŠKOS
KNYGOS
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽOOYNAS. Vilius Peteraitis. 579 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V.
Baravykas. 590 psl
NORS NEŠVIETĖ LAIMĖJIMO VILTIS. Romanas.
Jonas Mikelinskas 284 psl
TIKROJI LIETUVA. Algirdas Gustaitis. 291 psl.
LIETUVIŲ FONDAS II. A. Juodvalkis. 583 psl.
KORP. NEO-LITHUANIA 1922-1992. 461 psl..
MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas. Juo
zas Polis. 175 psl
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA.
Paruoša J. Vaišnys, SJ. 240 psl
NEMARUS MIRTINGASIS. Ark. Teof. Matulionis.
Pr. Gaida. 369 psl
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. Visi tomai po
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. liet. kong.
įspūdžiai. Leonardas šimutis. 177 psl. . .
Kietais virš.
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA. Dr. Ant.
Tyla. 626 psl
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde
po
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nijole
Jankute. 192 psl
MEŠKOS MAUROJIMO METAI. Romanas. Kazi
mieras Barėnas. 444 psl

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

MAISTO SIUNTINIAI.

$20.00
$20.00
$8.00
$10.00
$25.00
$30.00
$16.00
$8.00
$15.00
$5.00
$8.00
$12.00
$17.50
$6.00
$6.00
$15.00

Pastaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. IIHnots gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

f

Pranas Zunde

KAZYS B I Z A U S K A S
1893-1941
Dviejų t o m ų morografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai aprašoma K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama D R A U G E .
Papigintai — 6 dol. už knygą
Su persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos gyv. prideda

„ S t a t e sales t a x " - 0 . 5 3 d o l .

„Religinė pasaulėžiūra yra Die
vo lavoninė. Tikyba kaip pasau
lėžiūra gyvąjį Dievą pakeičia
kaliause".
„Tai ką daryti, kaip išvaduoti
vaiką nuo pasaulėžiūrų maraz
mo, kaip jį išgydyti nuo 'savo
nuomones' iliuzijų, kaip sulip
dyti sudužusį pasaulį?"
Išeitų, kad jis tikrovę vaizduo
ja subirusių šukių vaizdu. Va
k a r ų filosofijos m i l ž i n a m s
Sokratui, Platonui ar Aristo
teliui pasaulėžiūra nebuvo
šukė, jie pasaulėžiūros nevadino
melu, iliuzija. Kur Lietuvos
mąstytojai: J. Girnius, S. Šal
kauskis, A. Maceina?

ŠMĖKLOS LENDA IŠ
URVŲ
H E N R I K A S KUDREIKIS
Iš t a m s i u u r v ų išlindusios,
š m ė k l o s — LTSR t e i s m a s — nu
t e i s ė 1 9 4 1 s u k i l ė l i prieš bolše
v i k u s t o k i u pat n u s i k a l t i m u —
t ė v y n ė s i š d a v i m u — lygiai kaip
prieš 5 0 m e t ų .
T a m s i o s š m ė k l o s jau pradeda
r a š i n ė t i L i e t u v o s mokyklų va
dovėliuose ir mokyklinėje spau
doje, k a d L i e t u v o s istorija y r a
t i k mitologija, taip pat mitolo
gija y r a 1 9 1 8 - 1 9 4 0 m e t ų Lietu
v o s p a ž a n g a . Dabartinės Lietu
v o s auklėtojai, ypač „istorikai"
p a t y s s u k ū r ė mitus. Iš P i r m o
p a s a u l i n i o karo griuvėsių iški
lusi nemokytų ūkininkų tauta
per t r u m p a nepriklausomybės
l a i k o t a r p i t a p o tvirta ekonomi
joje, n e t v i e n a iš dviejų vals
t y b i ų p a s a u l y j e (kita Suomija)
išmokėjo Amerikai visas skolas.
Neliko skolinga niekam kitam.
L i e t u v o s m o k s l o lygi pajutome
v i s i , k u r i e atsidūrėme užsienio
mokyklose. Pokariniai imigran
t a i l i e t u v i a i , a t v y k ę Kanadon,
A u s t r a l i j o n ir į J A V , visose
a u k š t o s e mokyklose tapo pir
m a i s i a i s mokiniais. Tai g a l i m a
p a s k a i t y t i t ų metų spaudoje.
T a i p p a t t i e m s ponams g a l i m e

pasakyti, kad žemaičiai nėjo į
miestą, apsiavę naginėmis ar
medinėmis klumpėmis, nebent
pėsti per sniego audras.
Atsivertus mokytojams skirtą
žurnalą „Mokykla", skaitau
straipsnį, p a r a š y t ą filosofo,
humanitarinių m o k s l ų habili
tuoto daktaro, V i l n i a u s uni
versiteto Filosofijos katedros
profesoriaus Arvydo Šliogerio.
Sakiniai skamba kaip i š „hipių"
kultūros: „Turėti pasaulėžiūrą
„Lietuvos aide" (nr. 61) Stasė
— reiškia nebeturėti p a t i e s pil
Dženuskaitė
rašo: „Jeigu pro
natviško pasaulio, būti pasaulė
žiūroje — reiškia nebūti pasau fesorius vienodai pragaištingai
laiko katalikišką ir komunis
lyje (p8l. 5).
tinę pasaulėžiūrą, tai ar jis ly
N e t ir nenorėtum turėti pa
gybės ženklą deda tarp Lenisaulėžiūros, b e t ji b u s įbrukta
no-Stalino ir popiežiaus Joprievarta, n e s būsi priverstas
no-Pauliaus pažiūrų ir veiklos?"
m o k y t i s „tautinėje" arba „ka
Keldamas klausimą, kaip iš
talikiškoje" gimnazijoje. Vie
noje tau įkals į galvą nacionaliz vaduoti vaikus nuo pasaulė
mą, kitoje komunizmo statyto žiūrų marazmo. Jis teigia: „Jo
kios metodikos, kuria remiantis
jo moralinį kodeksą.
B e t pakartosiu: visos pasau būtų galima išmokyti žmogų bū
lėžiūros yra iliuzinės, melagin ti realiame pasaulyje, nesama ir
gos ir pragaištingos. Komunis jos negali būti" (psl. 6).
Taigi šio filosofo r e a l u s i s
t i n ė pasaulėžiūra yra tokia pat
pragaištinga kaip ir katalikiš pasaulis yra tarp apsivogusių
ka, o budistinė niekuo negeres bankininkų, sukčių, mafijozų ir
buvusių Sibiro tremtinių, gyve
nė už tautinę".

nančių iš 80 litų pensijos, prie
šiukšlių dėžių pamestų v a i k e l i ų
ar e l g e t ų su ištiestomis ranko
mis. Kurgi tas realusis v i s i e m s
pasaulis, į kurį siūlo s u g r ū s t i
v a i k u s Arvydas Šliogeris?
Lietuvos Seime greit b a l s u o s
už švietimo įstatymo p a t a i s ą —
išmesti tikybą iš privalomų dis
ciplinų sąrašo. U ž tikybos išme
timą iš mokyklų ir kariuomenės
prašymus pasirašė nemažai rau
donų rašytojų ir profesorių. Kad
ateiste. I. Kostkevičiūtė t a m e
sąraše, nesistebima, bet V. Za
borskaitė! Katalikų žurnalistės
Zitos Paulauskaitės m a n rašy
t a m e laiške:

PASAKOJO APIE
KRIKŠTO LITURGIJA

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. g e g u ž ė s m e n . 3 0 d.
Iš p a r t i z a n ų istorijų (27)

Alytaus d e k a n a s kun. Juozas
Gražulis surengė konferenciją,
kuri turėjo padėti dekanato ku
nigams geriau suprasti Vatika
no II s u s i r i n k i m o liturgine
Krikšto reformą, neseniai pasi
rodžius naujam Kūdikių Krikš
to apeigynui. Kovo 12 d. Aly
taus Šv. Kazimiero parapijos
namuose s u s i r i n k u s i e m s de
kanato k u n i g a m s paskaitą
„Krikšto liturgijos stu J ; .ja"
skaitė kun. Artūras Kazlaus
k a s , t e o l o g i j ą ir l i t u r g i j ą
studijavę Romos Šv. Anzelmo
institute.

„V. Zaborskaitė
buvo mano profesorė, a š klau
siau j o s paskaitas apie Maironį nieii „bonzos". Taigi iš tamsių
ir kitus rašytojus. Anais baisiais uolų išlindusių šmėklų apsiaus
laikais ji buvo padori profesorė, tuose išpaišyti kūjai ir pjautu
nemenkino Lietuvos nepriklau vai. Filosofas Šliogeris, ko gero,
somybės laikų, neskleidė šlykš galvoja, kad savo mąstymuose
čios komunistinės propagandos. yra tiek daug pasistūmėjęs j
Todėl nustebau, kad laisvos Lie priekį, jog visi mes esame per
tuvos laiku pasuko į k a i r ę ir kvaili jį suprasti. Man atrodo,
įstojo į bolševikų eiles. Dabar kad geriau tinka lietuviška pa
bolševikai puikiai dangstosi jos tarlė: „Iš didelio rašto išėjo j
autoritetu".
kraštą".
K ą šiandien pradėjo L i e t u v o s
mokykloms rašinėti naujieji
„istorikai", r a n d u p a v a r t ę s
25-30 netų senumo „ P e r g a l ė s "
žurnaluose. Taip rašė Sniečkus,
Preikšas, Venclova ir kt. raudo-

Ačiu, Labai Ačiū

APIE POETĄ IR
PARTIZANŲ VADĄ
HENRIKAS

net sapne, apie laisvę kovos krikštą g a v o 1944 m
svajoj u. B a r t k ų užpuolė raudonieji par
tizanai, bet Petro ranka buvr
Apie laisvę gimtųjų
lauku..
Niekada, ar verkiu, ar juokiuos. t a i k l e s n ė . Išliko g y v a s .
ar
dainuoju.
P i r m o m i s a n t r o s i o s okupaci
Nepamiršiu
tavųjų
vargų."
jos d i e n o m i s Petrų priglaud"
tėviškes miškai. Vienminčiu
Petras Bartkus-Alkupėnas
buvo daug. G i n k l ų i ranka.Petras Bartkus ' M a r t y n a s . p a ė m ė d i d e s n ė d a l i s P a k a p m
Dargis, Sąžinė, Žadgaila 1 g m i e nio. K e n g i ų , K e b a i č i ų ir Ber
1925 m. gegužės 30 d. R a s e i n i ų ž y t e s k a i m u v y r ų . . . V y r a :
valsčiuje, Pakapurni<- k a i m e n e s k u b ė k i t , s a u g o k i t s a v o ar
Anastazijos ir Antano Bartkų t i m u o s i u s . v a i k u s . Ir ateityje
šeimoje. Vaikystė prabėgo nuo j ū s ų a u k o s T ė v y n ė pareika
laus"*, jspedavo P e t r a s Bartkus
stabioje žemaičių žemėje, netoli
Dubysos, o pro jų sodybų srove
Petras Bartkus visame penkių
no Alkupis.
m e t ų k o v o s kelyje buvo ar
Nebuvo lemtas jam ramus gy t i m i a u s i a s g e n e r o l o Jono Že
venimas. Dar vokiečių okupaci
m a i č i o b e n d r a ž y g i s , Lietuvos
jos laikais Kauno aukštesniojoje L a i s v ė s kovos sąjūdžio deklara
technikos mokyklos studentas- cijos b e n d r a a u t o r i u s . L L K S
sklandytojas P. Bartkus jau da prezidiumo s e k r e t o r i u s .
lyvavo LLA gretose. Pirmaji
B a r t k a u s p a r t i z a n i n e s kovos
tikslais — suburti į organizuotus
d r a u s m m g u s kovos būrius šim
tus ginkluotu Lietuvos vyrų. Jis
n u k e l i a v o t ū k s t a n č i u s kilo
metrų, v i e n y d a m a s j rinktines,
apygardas R a s e i n i ų , Tauragė s,
Kelmės ir Š i a u l i ų apskričių par
tizanus, k u r d a m a s p a r t i z a n i n e
kovos į s t a t u s , s t a t u t ą , stipri r.
d a m a s d r a u s m ę , p l ė s d a m a s ir
tobulindamas ryšius.
„ Visada,

A.P.P.L.E. draugija "Amerikos mokytojai—Lietuvos mokyklai" širdingai dėkoja visiems 1996 Stipendijų fondo
aukotojams. Kiekviena $25 auka įgalina Lietuvos mokytoją dalyvauti A.P.P.L.E. vasaros kursuose. Kviečiame
įsijungti į šį vajų, kartu su šiais dosniais Lietuvos švietimo bičiuliais—gausite padėkos laišką iš to Lietuvos
mokytojo, kurį Jūsų auka parems.
$1,000 aukojo Lithuanian Citizens Club of Westem PA
$ 2 5 0 + l u k p j o Curriculum Study Coramuuoo. Daytona Beaca Lietuvių klubas. DLKV Lithuanian Club, Havajų Lietuvių Bendruomene,
Lietuvių Katalikų Religine Šalpa, Stefa Urban
$ 1 0 0 4 - a u k o j o Danutė Augienė, Antanai Bakiys, Bauvia Public Schools, Dr. Paul Batesei, Rimantas ADalia Bitėnai, Antele S. Bragg, Nijolė
Bražėnaite, Ieva Byla, Dana Cipkienė, Algirdai Dapkus, Detroito Žiburio Lituanistinė Mokykla, Algirdas Dūda, Elaine Handloff, Lina Floras Hilko,
Dr. Kari Janowitz, Benediktas Karklius. Kiwanis Reno-South, Knignts of Lithuana, C144, Simon Kretchik, Albinas <fc Dana Kurkuliai, Lithuanian
Čiužens Society ofPittsburgh. Lithuanian Women'sQubofWyonungVailey. Čikagos Lietuvių Bendruomenė, Dr. Benediktas & Gražina Maciuika.
Renee A Maruyama, Vytautas Milukas, A m Marie Moore, Milda Skučas Napjus, Marija Norusis, Norwalk,CT Woman's Club, Ine, Frank
Petrauskas, Frank Radis, Barbara Regalis. Vincas Regina, L.V. Retvydas, Ilona M. Rūbas, Kun. Antanas Rubiys, Kazys Sakys, Simsbury, CT
Woman's Club, Ine, Albertas Sinkys, Dr. Juozu Skrinska, Robert Lester Smith, "Sodinto" Ansamblis, Ronald Spakauskas, Stamford, CT V/oman's
Club, Bronius Stancikas, Algirdas J. Stepaitis, Jota A Patricia Sullivan, Jr.. Julia J. Swanson, Kazys Trečiokas, Dr. Rimas A Elona Vaišniai, Julius
Vėblaitis, John E Waylonis, Akxander Yurgtiu, Jr., Anthony F. Žilinskas
$ 5 0 + ank0JOT4ew Haven Lietuvių Bendruomenė. Mečys Balys, Danutė Basiulis, Msgr. Antanas Berusius, Dr. Vytautas J. Bieliauskas, Rima
Kasubaitė Binder, Teklė Boguias, Sofija Brižionienė, Pranas Budininkas, Dr. Joseph L. Casey. Ramutė Česnavicienė, Clybur, Jordan. Mt Koreli
Circle, Kun. Matas Čyvas, Rina Dambrauskas, John G. Detkis, Edward Deryonas, Eglė Zilionytė Dudėnienė, East St. Lotus JAV Liet Bendruomenė,
Danutė Giedraitis, Jan Griska, Mary F. Jablonskis, Jurgis Jankus, Ipolitas Janulis, Judy Askins Sunday Scool Oass, Vytautas Kamantas, Richard P.
Kanus. Kaneville Oassics 4H Club, Rasa Karvelis, Raimundas Kiriteinas, Juozas Končius, Eteanor Kroutil. Kubilių seimą, Matilda Kurapkienė.
Aušrelė Liulevičiene, Alice Lopez, Mary Riu Manalang, Betsy C. Mclsaac, Vanda Mickus, Joseph Mikonis, Vytautas Milukas, Nancy Moore, Jonas
St Ona Motiejūnai, Jonas Navickas, Newtown, CT Woman's Chib, Kostas Norvilą, Ses. M. Kieno O'Connor, Vida Optika, Leokadija
Packauskienė, Vytas Paulionis. Ramutė Petrulis, Drs. Keith St Doris Pierce, Antanas Polikaitis. Elaine M. Puzzo, Egidijus N. Radvenis, Ses. Aileen
Regan. Vida Rimas, Richard Ringys, Teodorai k Rrtonė Rudaičiai, Cėsys Sadeika, Alpbonse Sarauskas, Prof. Rimvydas Šilbajoris, Ona Siliunienė.
RugUė Slapkauskienė, Timothy Smith, Angelė Sunkaitienė, Jonas A Giedrė Stankūnai. Ada Sutkuvienė. R. Taunys, Laima Tomau, Ada
Ustjaaauskienė, Ina Užginenė, Nyola Vaillancoun, Edward F. Valeska, Stanley Vashkys. Aldona Venckūnienė, Eugenijus Vilkas, Anne J. Whalen.
Drs. Klaus A Audronė Willeke
$ 2 5 a u k o j o : Edward R. Adams, Ramutė Aidienė. Richard L. Anderson. Aldona Andrijonienė. A. T. Antanaitis, Liuda Apanius. Vincas
Apanius, Edvardas A Regina Bacanskai, Jonas Bacanskas, Kazys Bacanskas, Vladas Bacevičius, Eugenu Baciulienė, Vanda Bagdonienė, Albina
Bakfinienė, Nijole Balzaras, Bronius Banaitis, Onutė Banionienė, Bart Barisa, Barker H.S. French Club, Kazys Barimas, Walter Belinsky. Linda
Belson, Liucija Berzinskas, Elizabeth Booth, Piul Borgen, Romas Bridžius, Petras Brizgys. V. H. Brown, Vida Bucmienė. Raymond J. Buzak, Irena
Čade, Marjorie Castiglia, Connie Cathey, A. L Čepuliai, Audrey aaesson. Vladas Čyvas. Adolfas k Jadvyga Damusiai, Theresa D. Daniels. Ilona
Dapkienė. Ona Daugirdienė. Ant A Emilija Daukantai, Michael M. Davis. Diana E. Della Costa. Keistutis Devenis, Rose M. Diskavich. Joan B.
Dowd, Gediminas Dragūnas, Kamerine K. Dunlap, Algirdas Eitmanas, Elizabeth Mclntosh Sunday School Class, Fairfield VVoman's Club. Ine,
Federated Women's Crab, Josephine Fennick, Dr. Phyllis T. Rnger, Anne Flanigan, Vytautas Gailiunas, Valdas Gelažis, Vyto Gestautas, Aniceu
Giedraitienė. Thomas B. Griglun. Antanas K. Grudzys, Zigmas A Virginia Grybinai, Rosa Gustaitis, Danutė Gutauskas, Rosemary Harry. Boniu
Hughes, Stasys Ilgūnas. Cari Jacobson, Rimvydas Dalia Jakai, Liucija Jankauskaitė, Leontina Jankauskienė. Ses. Regina Janusą, Kazys Januta, Sofija
Jelionienė. Vytautas Jonaitis, Raymond Juodaitis, Sniegą Jurskytė. Edward Kaska, Birutė Kasperavičienė, Dr. Ferdinandas Kaunas, Stasė
Kazlauskienė. Aldona Kelly. Teresa A. Kelly, Elena Paulionis Kerienė, Dzinaras Kizys, Gediminas Klimas, Jadvyga Kliorienė, Knights of Lithuania
C«96. John S. Kraucalis, Dr. Romualdas Kriaučiūnas, Baniutė Kromenė. Kenneth Kuehner. BiruU A. Kwetz, James W. Lane. Eglė Laniauskienė,
Stephanie E. Laucius, lsabelle Laučka, Corinne Levin, Janina Liepomenė, Monnie Gayle Lisenbee, Alice Lopez, Ann Lowry. Andrius Mackevičius,
Michael Macys. Bronė Mainelienė, Viktoras Makiejus. Izidorius Maliska. J. Maliska, Dr. Česlovas Masaitiv Jonas Matulaitis, B. Maželis. Dr. Marie
McCarthy. Bonnie J. Meadows, Naomi E. Meyers, Jurgis Mikaila, Milford, CT Young Woman's Club. aemincine Miller. Cynthia A Miller, Aldona
Miškiniene. Aldona Mosinskienė, Angelė Mosinskienė, Žvaigždutė Motiejūnas, Elena Namikienė, Marijonas Naruševičius, Dalia B. Nasvytytė,
Birute Navidiene. Konstancija Nenoruenė, Noreika Family, Marija Noreikienė. Verutė GriganaviciOtė Nykitėnienė, Zenonas Obelenis, Isabel Oksas.
Emilija Pakštienė. Viktorija Paliulis, Emest Pastos, Marija Paikevicienė. Constance Pemettas, Jurgis Perkaitis, Giedrė F. Petraitis. Aleksandras
Petrauskis, Dr. Birutė S. Petrulis, Alfonsas Petrulis, Vladas Perukauskai. Linda Pipiras, Valerija Pleirienė, Livia Pollock. Joseph P. Popnik.
Vidmantas Raitys, Vidas Ramanauskas, John W Ramoška, Janice Ramsey, RidgefiekL CT Woman's Club. L. Rmgienė, Vacys Rociūnas, Margaret
E. Routh. Maribeth Ruder, Dr. Theresa Rudzevičius, Jonas Saikus, Peter Sank, Jonas St Emilija Sauliai. Barbara Wikinskas Schmidt. Patricia Sidas.
Leonora Sienuta. Victor Sitalas. Bronius SilHbus, Amb Anicetas Simutis. Augustinas Sinkys, Vitas Sirgėdas. Celestina Siuhe, Regina Snarskienė.
Julius D. Staniskis, John Starkus, Henry Susas, V. A. Statkus, Julie Steinbach, Regina Taunienė. Caro) M. Tebteira, Marianna Thaden. Coueen
Thompson, Emilie R.Tihansky. Tincie J. Crouch Orele, Tom Schuler Sunday School Class, Lilly Urban. Kazimiera Vaičeliūmenė. Juozas Vaineikis,
Marija Vaitkus, WaJter Vaitkus, Algė J. Vaitones, Helen VanEseltine. Valentina* Varnas, Gražina Vamelienė, Stanley Vaskys, Bronė Venckienė.
Estner Verstegen, Paul Virbai, Wendy Waters, Danguolė Jonynaitė Whitenead, Joanna Wilder, Meredith Williamson. Wilton, CT VVoman's Club,
Duane Wortzen, Woman's Club of Enfield, CT, be.. Vyt. A Vanda Zelemai, Elvyra Žemaitis. Dr. Petras Žemaitis, Ses. Ignata Zemeikis. Vladas
Zidžiunas. Dr. Pranas Zunde

Standartinis partizanų kryžius ii cemento, dabar statomai Lietuvoje

A.tA.
DR. JOHN H. YORKE
Gyveno Boynton Beach, Florida, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1996 m. gegužės 25 d., 5:12 vai. p.p., sulaukės 93
metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 92 m.
Nuliūdę liko: žmona Emily I. York Markūnaitė, svainis
dr. Edward Markūnas, žmona Marie; svainės: Felicia Juška.
vyras Anthony, Adeline Gaddy; daug dukterėčių ir sūnėnu.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. 11 vai. ryto.
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, svainis, svainės ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus i Donald M. Petkus
Tel. 1-800-994-7600

A.tA.
SOFIJAI GLIOŽERIENEI
mirus, m ū s ų m i e l ą sese, ps. J O L A N D Ą M O C K A I
T I E N Ę ir j o s š e i m a nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
S. Čiurlionienės

TAIP! Noriu padėti Lietuvos mokytojams dalyvauti 1996 m. A.P.P.L.E. Seminare. Siunčiu savo auką
stipendijų fondui (Čekiai išrašomi A.P.P.L.E., siunčiami adresu P.O. Box 617, Durnam, CT 06422)
1996 m. stipendijos @ $25

suma

vyr. skauviu

būrelis

A.tA.
LEONARDUI PAULIUI
PADLECKUI

Vardas.

m i r u s , ž m o n a i R O M A N A I ir v a i k a m s m ū s ų n u o

Gatvė_

širdi u ž u o j a u t a .

Miestas.

Valstija

Kodas

Stasys

KUDREIKIS

ir Milda

Tamuhonini

P. B a r t k u s buvo labai jautrus
s i e l o d a v o s i dėl n e a p g a l v o t ų
partizanų v e i k s m ų , nereikahn
gų a u k ų , n u o s p r e n d ž i u , nenu
stačius pilnos pasmerktojo
kaltės. N e a p k e n t ė plėšikavimo,
girtavimo.
Buvo atvejų, įsakydavo sušau
dyti p a r t i z a n u vardu prisiden
g ū s i u s p l ė š i k u s . , , N ė karto
nešoviau į beginklį, nepaėmiau
iš ž m o g a u s n i e k o prievarta, nie
kad nėjau p r i e š s a v o š v e n t u į s i t i k i n i m u s " , l a i k a s neišdildė
šių 1 9 4 8 m. P e t r o pasakytu
žodžių.
P e t r o s l a p y v a r d i s ..Sąžinė'"
atspindėjo jo tikrąjį g y v e n i m ą
J i s b u v o t i k r o j i žmoniškoji
sąžinė, pasakoja ryšininkė Nina
Nausėdaitė.
1 9 4 9 m. liepos vidury įvyko
partizanų v y r i a u s y b ė s posėdis
Buvo nutarta L L K S prezidiume
sekretorių Petrą Bartkų perkel
ti į G e n e r a l i n į štabą, k a i p
pasakojo p a s k u t i n i ų j ų kovos
m e t ų ir p a s k u t i n i o mūšio daly
vis V i k t o r a s S n i u o l i s
P e t r a s B a r t k u s . V y t a u t a s ir
Viktoras Šniuoiiai. Bronius Lie
sis. L a u r y n a s M i n g i l a s — penki
p a r t i z a n i n i o j u d ė j i m o vadai.
p e n k i o s j a u n o s T ė v y n e mylin
čios širdys 1949 m. rugpjūčio 11
d. išėjo į žygį. U ž p e l k i u miške
juos p a s i t i k " keli Prisikėlimo
apygardos partizanai. V i e n a s iš
jų — Leonas J u š k u s — D a n g u t e
— K G B a g e n t a s . J ų l a u k e išda
vyste, k a u t y n e s . Didvyrio mir
timi krito B r o n i u s Liesis, vado
v a u d a m a s m ū š i u i su ginklu
rankoje s u s m u k o Petras Bart
kus. P r a s i v e r ž i m ą d e n g u s į Vy
tautą Šniuolj a m ž i a m s priglau
dė t ė v i š k ė s ž e m ė . Partizanu
kūnai buvo i š n i e k i n t i Radviliš
kio K G B k i e m e , v ė l i a u sumesti
i a p l e i s t a š u l i n į , o šiuo metu
iškilmingai perlaidoti Radviliš
kio k a p i n ė s e
Visi trys partizaninio judėjimo
vadai, poetai AIkupėnas'Petras
Bartkus'. Vytenis 'Vytautas
Sniuolis,) Ė g l i s 'Bronius Liesispo mirties Vyriausios partizanu
vadovybės buvo apdovanoti
aukščiausiuoju LLKS apdovani
jimu - pirmo l a i p s n i o Lietuvos
Laisves kovu kryžiais su kar
dais, s u t e i k i a n t Karžygio gar
bės vardus.
1995 m. liepos men Pakapur
nių kaime buvo iškilmingai pas
ventintas
Petrui
Bartkui
pastatytas p r i s i m i n i m o p a m i n
klas. Šventėje d a l y v a v o g y v a s
išlikęs jo b e n d r a ž y g i s V i k t o r a s
Sniuolis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužes mėn. 30 d.

„MARGUTIS I I "
„SEKLYČIOS" P O P I E T Ė J E

Pasitaręs su šeima, atsidė
kojant akademijai, dr. Kriau
čeliūnas nutarė suteikti dovaną.
Tokį pasiūlymą akademijos va
dovybė priėmė su dideliu nuo
širdumu ir dėkingumu. Nebuvo
lengva viską įgyvendinti, gyve
nant Amerikoje. Vyko daug
susirašinėjimų, skambučių,
važinėjimo. Akademijoje pasi
keitė vadovybė. Reikėjo vėl iš
naujo viską planuoti. Projektas
truko apie dvejus metus.

Gegužės 22 d. popietė „Sek
lyčioje" buvo skirta arčiau
susipažinti su „Margučio II" ve
Ses. M. M a r g a r i t a Bareikai dėju ir jo pagalbininkais.
Specialūs autobusai į X
2 vai. p.p. programų vadovė
T a u t i n i ų šokių šventę v y k s t ė ir ses. Stasė N o r m a n t a i t e ,
iš: Marąuette Parko, Brighton neseniai grįžusios iš Lietuvos, Elena Sirutienė pakvietė Mariją
Parko, Oak Lawn ir Lemonto. kalbės apie seselių veiklą bei jų Remienę supažindinti su „Mar
Šiais autobusais vykstančių re darbus tėvynėje birželio 2 d., gučiu II" reikalais. Pirmiausia
gistracija rūpinasi Marąuette sekmadienį, metiniame Nekal ji pasveikino visus „Margučio
Parko LB apylinkės pirm. A. tai Pradėtosios Marijos seselių II" Tarybos ir valdybos vardu.
Palukaitienė. Vykstančių re rėmėjų susirinkime. Šv. Mišios „Margučiui II" yra sudaryta
Inž. E. B a r t k u s daug talkino
gistracija vykdoma „Sekly bus aukojamos 8 vai. r. Švč. M. direktorių taryba iš 15 asmenų,
planų
paruošimui ir įgyvendi
čioje": antradieniais ir ketvirta Marijos Gimimo parapijos baž o valdyba iš 8 asmenų. Valdybą
nimui.
Vienas rūpestis buvo,
dieniais tarp 6-8 v.v., sešta- nyčioje, Marąuette Parke, o tuo sudaro pirm. M. Remienė, sekr.
per
kokį
fondą mokėti už šį
dienais — tarp 9-12 v. ryto ir jau po Mišių parapijos salėje Matilda Marcinkienė, ižd. Biru
projektą.
Kadangi
tai labdara,
vyks
metinis
susirinkimas,
tė Jasaitienė, reikalų ved. Vac
sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki
būtų
naudinga
bent
dalį tų
mirusiųjų
narių
prisiminimas,
lovas
Momkus,
programų
ved.
2 vai. p.p. Bilietus autobusams
aukojamų
pinigų
nurašyti
nuo
pusryčiai.
Bus
taip
pat
laimės
Leonas
Narbutis
ir
kiti.
„Mar
galima užsisakyti paštu pas A.
savo
metinių
pajamų.
Pagal
šulinys
ir
r
e
n
k
a
m
a
s
nario
gučio
II"
programai
sustojus,
Palukaitienę, 7253 So. Richadv. R. Domanskio patarimą,
mond Ave., Chicago, IL 60629. mokestis. Maloniai kviečiami pasidarė didelė tuštuma, todėl
dr.
Kriaučeliūnas įsteigė priva
imta galvoti išjudinti lietu
Leonas Kriaučeliūnas.
Jurgis Lendraite
Marija Krauchunienė.
Bilieto kaina vienam asmeniui nariai ir svečiai.
čią
„Foundation" su „tax exviškąją visuomenę, kad lietu
i abi puses 6 dol. Užsisakant
empt"
numeriu.
Šį
sekmadienį,
birželio
2
d.,
viškas žodis vėl suskambėtų ra
paštu pateikiama asmens pa
ratūros. net operacinių stalų.
DĖL
MEILES
Amerikos
Lietuvių
Romos
Ka
dijo bangomis. Pagaliau B. Ja
vardė, vardas, adresas, tele
LVV operacinė Vilniuje dirba
Kai planai Amerikoje buvo
„Saulutė", Lietuvos vaikų įkainavimą.
s a i t i e n ė s iniciatyva buvo
fonas; įdedamas 6 dol. čekis talikių moterų sąjungos 20-toji
nuo 1993 metų.
paruošti, pasamdyta architektų
Talpintuvai plaukia į Klaipė
sukviestas įvairių organizacijų globos būrelis, remia našlaičius,
(čekis rašomas Aldona Palukai kuopa rengia lietuviškus pietus
I JAV iki šiol buvo atvežti 82 firma Kaune, kuri planus pri
dą,
paskiau vežami į Vilnių, į vaikai. Elena Gervickienė yra taikė Lietuvos ir Kauno reika
invalidus
vaikus
ir
daugia
M.
Marijos
Nekalto
Prasidėjimo
atstovų
posėdis,
kur
buvo
nutar
tis vardu) ir pridedamas sau
adresuotas vokas su priklijuotu parapijos salėje, Brighton Par ta sudaryti direktorių tarybą. vaikes šeimas Lietuvoje. „Atvi Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos „ V a i k ų v i l t i e s " lavimams. Statybininkas buvo
pašto ženklu bilietų pasiun ke, 44 ir S. Fairfield Ave., po 10 Taipgi buvo sudaryta ir valdyba ro žodžio forumo" paskaitos ne sandėlį, iš kurio siunta išdali ryšininkė Vilniuje. Šiuo metu parinktas konkurso būdu. Tai
timui. Nedelskite, nes užsi vai. lietuviškų Mišių. Bus cepe su pirm. Marija Remiene. „Mar tik papildo „Saulutės" iždą, bet nama į įvairias ligonines arba Čikagoje yra 4 vaikai, keli yra buvo Marijampolės valstybinė
sakymų autobuse vietų ter linų, kugelio ir kitų skanu gutis II" nepriklauso jokiai par sudaro progą išgirsti įdomius ten, kur aukojanti organizacija Los Angeles ir San Francisco. statyba, kurios vadovas Valdas
minas netrukus baigsis. In mynų. Visi kviečiami pasivai tijai ir neatstovauja jokiai pranešimus įvairiomis temomis. pageidauja. Lietuvoje yra apie Vaikai išbūna nuo 3 mėnesių Zigmantą. E. Bartkui ir dr. L.
Penktadienį, gegužės 17 d., 300 ligoninių. K a s v a s a r ą iki 2 metų. Kainuoja kelionė iš Kriaučeliūnui patiko jo darbai
ideologijai, tik puoselėja grynai
formacijai tel. (312) 471-0811. šinti.
lietuviškos kultūros reikalus ir 7:30 v.r. PLC Bočių menėje buvo stengiamasi bent dalį jų aplan Lietuvos ir išlaikymas. Dabar Marijampolėje, ypač užbaigimai
Solistę P r a u r i m ę ir d r . Leo teikia informacijas. Jo egzis kalbėta apie mūsiškių labdaros kyti, kad konkrečiai įvertintųjų yra atvykęs gydytojas iš Vil ir apdaila. Pasirašius sutartį,
D a r y r a g e r ų stalų į X
tautinių šokių šventės pokylį, nidą R a g u s išgirsime atvykę į tencija priklauso nuo aukotojų. veiklą Lietuvai. Tokia veikla poreikius.
niaus Santariškių ligoninės. Jis nebuvo prašyta išankstinio įmoLML d a r b u o t o j a
P r a n ė 4 mėnesius Shriners ligoninėje kėjimo. Šioje firmoje dirba apie
Apie finansinę padėtį plačiai užima daug laiko, reikalauja
kuris bus šeštadienį, liepos 6 d., PLC Lemonte Tėvo dienos pie
7 vai. vak., Hyatt Regency tus. Pietus ruošia PLC renginių paaiškino ižd. B. Jasaitienė sumanumo, dažnai net susi Šlutienė padarė naudingą kon gilinosi žinias.
300 darbininkų, nenaudoja pa
O'Hare didžiojoje puotų salėje. komitetas birželio 16 d. 12:20 „Margučiui" įklimpus į skolas, laukiama priekaištų ar pasity taktą su University of Illinois
šalinių kontraktorių, visą dar
Marija
Kriaučiūnienė
papa
Bilietus (arba stalus, k u r i e vai. p.p. centro didžiojoje salėje. joms išvengti teko pakeisti pro čiojimų, gaunama daug pata l i g o n i n ė s n e o n a t a l i n ė pro sakojo apie vaikus, kurie buvo bą atlieka patys. Visi atsiskai
talpina 12 asmenų) galima užsi Tą dieną prisiminsime ir pa gramos pavadinimą į „Margu rimų, bet mažai talkos juodam grama. J ų gydytojai ir med. sėkmingai gydomi JAV, LVV ir tymai vyko labai sklandžiai.
sakyti, skambinant Irenai Ke- gerbsime tėvus, prisiminsime jų tis II". Buvo pasirašyta sutartis darbui. Vienintelis atpildas — seselės p r a v e d a s e m i n a r u s jų savanorių dėka.
Kadangi klinika buvo sta
relienei vakarais, 708-361-4770 svarbą mūsų šeimos gyvenime. su radijo stotimi. Nutarta skir žinojimas, kad kažkam kažkas Lietuvoje ir žada prisidėti prie
toma
labdaros pagrindu, gautas
Dr.
Leonas
Kriaučeliūnas
arba Sofijai Džiugienei 708-423- Atvykę į pietus, skaniai, sočiai ti programai 25 minutes. Patal gero padaryta. D i r b a m a iš med. seselių apmokymo.
atleidimas
nuo 18% prekių
pasidalino
mintimis
apie
Kriau1681. Bilietus — stalus taip pat pavalgysime, pabendrausime ir pas studijai užleido „Seklyčia", meilės — meilės savo artimui,
Trečiadienį Viligailė ir Jurgis čeliūnų šeimos paramą Lietu apmokestinimo įrengimai. Iš
pasigrožėsime
Tėvo
dienai
duodama vieną kambarį veltui, meilės Lietuvai.
galima įsigyti „Seklyčioje" ir
Lendraičiai buvo Washington, vai, įrengiant mažųjų gyvulių Čikagos siunčiama aparatūra
Pasaulio lietuvių centre nusta pritaikyta programa. Labai tik apsimokant telefono ir elekt
Lithuanian Mercy Lift pirm. DC, k u r vėl pasisekė susitarti mokymo ir gydymo instituciją taip pat nebuvo muituojama.
tytom bilietų platinimo va prašome iš anksto užsisakyti ros išlaidas. Visi „Margučiui II" Jurgis Lendraitis paaiškino, dėl 50 talpintuvų persiuntimo.
bei specialistų paruošimą. Lab Sutartis buvo pasirašyta 1995
stalus ar pavienes vietas. Rezer dirba be atlyginimo, pasišvęs
landom.
kad už dviejų savaičių j a u bus Christian Relief gauna apie daros organizacijos dažniausiai m. vasario mėn., o darbai baigti
vacijas priima Aldona Pale- dami lietuvybės labui. Po trijų
38,000,000 dol. aukų per metus renka aukas ir padalina labiau prieš Kalėdas. Eugenijus Bart
V i o l e t a F a b i o n o v i c h y r a kienė 708-448-7436 ir Vilė Mar- mėnesių programa pratęsta iki išsiųsta 200-tasis talpintuvas.
LML dirba 15-20 savanorių, ir išskirsto lėšas įvairiom pro siai reikalingiems. Steigiant kus priėmė statybos darbus,
Dešimtosios lietuvių tautinių chertienė 708-985-7216.
30 minučių, bet tai kainuoja 95 kurie per ryšius su įvairiomis g r a m o m J A V , Afrikoje bei
mažųjų gyvulių ligoninę, ne jokių p a t a i s y m ų nereikėjo,
šokių šventės meno vadovė. Ji
dol. už vieną dieną, o per savaitę organizacijomis stengiasi gauti Europoje. J a u šešeri metai Li
buvo renkamos aukos, nes viskas buvo atlikta pagal susi
P e d a g o g i n i o l i t u a n i s t i k o s sudaro 475 dol. suma. Buvusias
rūpinasi šokių choreografija,
vaistų ar medicinos aparatų. t h u a n i a n Mercy Lift sėkmingai Kriaučeliūnų šeima įsteigė tarimą. Klinikos atidarymas
grupių išėjimais ir įėjimais, instituto vakarą, kuris bus „Margučio" reklamas nelengva
Paskutiniu laiku ieškoma vais dirba Lietuvos naudai.
fondaciją, per kurią buvo įreng bus birželio 20 dieną. Tai bus
žingsnių derinimu ir viskuo, birželio 1 d., šeštadienį, 7 vai. susigrąžinti. Daug pagelbsti
tų nuo tuberkuliozės.
Marija
Kriaučiūnienė
kalbėjo
t
a „Mažųjų gyvulių klinika" mokslo, gydymo ir mokymo in
kad ši jubiliejinė šventė būtų vak., Jaunimo centre, paįvai Standard Federal banko rek
apie
„Vaikų
vilties"
organi
Didelė
parama
g
a
u
n
a
m
a
per
prie
Lietuvos Veterinarijos aka stitucija. Yra įrengtos labora
kuo patraukliausia ir įdomiau rins įdomi meninė programa — lama, laidotuvių pranešimai ir ,
zaciją,
kuri
atveža
vaikus
gydy
Christian
Relief
Services,
kurie
torijos, kuriose bus daromi įvai
demijos
Kaune.
sia, įsigydami bilietus į šokių pramoginiai šokiai. Susirinku kt.
I išleidžia apie 300,000 dol. per tis Amerikoje. Kai buvo sužino
sieji
matys
„Rylio",
lietuvišką
Po 48 metų dr. Kriaučeliūnas, rių užkrečiamų ligų bei maisto
švente, paskatinsite meno vado
metus padėti Lietuvai. CRS ta, jog Shriners ligoninė vai su žmona grįžęs į Lietuvą, produktu tyrimai.
pramoginį
šokį,
pagal
Adomo
vę, komiteto pirm. Jūratę Bud
Toliau pakviestas programų
yra užmokėję 50 talpintuvų k a m s nemokamai teikia gydy aplankė savo Alma mater,
Šios klinikos įrengimas yra
rienę, visus mokytojus ir šokė Gineičio choreografiją ir Graci vedėjas Leonas N a r b u t i s
persiuntimo išlaidas. Taip pat mą, J A V Socialinių reikalų Kauno Lietuvos Veterinarijos dovana ne tik Lietuvos Veterina
jaus
Paugos
muziką,
o
taip
pat
pranešė, kad čia atvyko jo
jus kaip galima labiau pasi
pagalbos gauta iš U . S . Depart tarybos grupelė (Birutė Jasai akademiją. Ją rado apverktinoje rijos akademijai, bet ir Lietuvai,
stengti ir tobuliau pasirodyti. „Čia-čia-čia", Lotynų Amerikos' pagalbininkės Aldona Jurkutė,
ment of Defense, k u r i e t a i p pat tienė, k u n . A. Saulaitis, SJ,
Mūsų visų pareiga yra užpildyti šokį. Abu šokius atliks Onutė Dalia Sokienė ir spaudos padengia persiuntimo išlaidas. Julija Šaulienė ir kiti) pasitei padėtyje. Trūko įrengimų, ypač Lietuvos žemės ūkiui, žmonių
sausakimšai Rosemont Horizon Utz, Rimas Gecevičius, Stefutė apžvalgininkas Bronius Siliū- Dirbant su valdžia, y r a daug ravo apie galimybę įtraukti visko trūko mažiesiems gyvu sveikatingumui, nes nemažai
ir Andrius Utz, paruošti choreo nas, o Saulius Malakauskas ir
liams. Nebuvo nei vaistų, nei užkrečiamų gyvulių ligų per
salę.
Lietuvos vaikus į šią programą.
„popierizmo".
grafės Ligijos Tautkuvienės.
patalpų.
duodama žmonėms.
Andrius Utz negalėjo atvykti.
Dr. Lubicki sutiko ir 1991 m.
„ D r a u g o " administracijoje
LML persiunčia „ V a i k ų vil
Dr. Kriaučeliūnas tikisi, kad
Studentavimo
laikais
mažieji
Jisai pasiūlė pateikti j a m
yra atsiųstas laiškas A. Bulotai.
t i e s " , „ N a š l a i č i ų g l o b o s " , gimė „Vaikų viltis". Tada buvo gyvuliai buvę retas pacientas. ši ligoninė tarnaus Lietuvos
R o m a s P ū k š t y s — Trans- klausimus ar pageidavimus.
S i u n č i a J . K a r p a v i č i u s iš
„Saulutės", „Šarūno Marčiulio- kreiptasi į Lietuvos daktarus Dabar jie labai madingi, ne šviesesniam rytojui. Nors dabar
pak
įstaigos
savininkas
Kun. J. Vaišnys trumpai pa
no Vaikų fondo", BALFo iš surasti vaikus, kuriems tikrai mažiau, kaip Amerikoje ar daug sunkumų slegia Lietuvą,
Bankstown, Australijos. Malo
pavasario vajaus proga vėl atėjo kalbėjo apie reikalą vengti liet.
Philadelphia ir S.O.S. iš Miami negali padėti Lietuvos ligoni kitur Europoje. Gatvėse matyti yra daug debesų, bet yra ir
nėkite laišką atsiimti arba
į talką Draugo fondui, skir kalbos klaidų. Siūlė vengti ypač
bei kitų labdaros organizacijų nėse.
atsiųsti savo adresą ir mes jį
labai brangių šunelių, už ku gražių prošvaisčių. Jis užbaigė
damas 5 maisto siuntinius į rusų kalbos vertinių, o jų esama
„Vaikų viltis" į JAV atveža riuos mokėta net 600 - 800 dol. s a k y d a m a s : „ N e n u l e i s k i m e
siuntinius.
persiusime.
Lietuvą (laimėjimų būdu) tiems įsibrovusių į lietuvių kalbą apie
Ieškant medicinos aukų, susi gydytis vaikus su ortopedinėmis Sunku įsivaizduoti, iš kur žmo rankų — mylėkime Lietuvą ir
E s a m e nuoširdžiai d ė k i n g i Draugo fondo rėmėjams, kurie 800. Aldona Šmulkštienė pagei
duriame
su didele konkurencija, negalėmis — stuburo iškry nės tam turi pinigų, o dar reikia jai padėkime. Ji viena yra mūsų
L o s Angeles, CA, L i e t u v i ų birželio mėnesį fondą papildys davo neišmesti muzikos ir
nes
kroatai,
rumunai ir afrikie pimu, „zuikio lūpomis", gomu išlaikymui, maistui.
Motina ir Kriaučeliūnų šeima
p e n s i n i n k ų k l u b o v a l d y b a i , su 100.00 dolerių ar su daugiau. programų, nes ji atgaivina ir
čiai
taip
pat
p a n a š i ų me rio skilimu, atviru stuburu,
Dr. Kriaučeliūnas labai įver džiaugiasi galėjusi padaryti
paskyrusiai dienraščiui „Drau Laimingųjų pavardžių trauki pataiso nuotaiką.
dikamentų prašosi. Gavus vais galūnių nevienodumu. Tačiau tino akademijos nuopelnus, jį auką Lietuvai, įrengiant ma
mas bus š.m. liepos 1 d. „Drau
gas" — 250 dol. auką iš savo
Po to E. Sirutienė pakvietė
tų arba aparatų, viską reikia dažnai prie ortopedinių negalių išleidžiant į gyvenimą. Aka žųjų gyvulių ligoninę.
gegužės 5 d. ruoštos popietės Sv. go" patalpose.
deklamatores Aldoną Jurkutę ir
gerai supakuoti, pateikti in būna ir kitos problemos — demijoje įsigytomis žiniomis jis
Po pranešimų buvo klausimai,
Kazimiero parapijos salėje.
Atsiliepdamas į Draugo fondo Dalią Sokienę, kurios aiškiu
ventorių ir siunčiamų daiktų neurologinis, cerebralinis para- pasinaudojo įstojęs į Hanover diskusijos ir nuomonių pasidali
Ypač dėkojame klubo pirmi pavasario vajaus „Matching menišku lietuvišku žodžiu per
lyžas, nudegimas ir t.t. Pri
aukštąją mokyklą, kur išlaikė nimas. „Saulutė" dėkoja prele
ninkei Danutei Kaškelienei, Fund" programą, Romas Pūkš davė lietuviškos poezijos posmų.
imami vaikai iki 18 metų.
v a l s t y b i n i u s e g z a m i n u s ir gentams ir atsilankiusiems už
Dr. Š a r ū n a s Bernotas iŠ Vil
atsiuntusiai tą paramą.
tys fonde paliko ir 200 dolerių Iš Lietuvos atvykusi studijuoti
Atvežus
vaiką
su
vienu
iš
apgynė doktoratą. Amerikoje paramą Lietuvos bedaliams vai
čekį. Už reikšmingą paramą Eglė Ivinskienė padainavo dzū niaus šiuo metu stažuojasi Čika
x Angluos liet. k l u b o Čika Draugo fondui tariame didelį kiškai senoviškų liaudies dainų. gos Shriners ligoninėje, kad tėvų, apgyvendinama „Sekly išlaikė egzaminus ir gavo teisę kams.
čioje" arba „Lietuvos dukterų" verstis privačia praktika.
goje gegužinė bus šį sekma ačiū.
I n d r ė Tijūnėlienė
Muzikos mokytoja iš Kauno galėtų, grįžęs į Vilnių pritai
namelyje. Tada daromi įvairūs
dienį, birželio 2 d. 12 v a i .
Edita Krisiukentienė paskam kyti, ką išmoko ir padėti vaiku
z Vilnius d a b a r girdimas bino keletą linksmesnio pobū čiams su negalėmis. J i s džiau t y r i m a i . K a d a n g i S h r i n e r s
Šaulių salėje. Visi nariai ir
ligoninė neturi visų instru
svečiai kviečiami į gegužinę beveik visais Grundig radijais: džio dalykėlių.
gėsi per šešis stažuotės mėne
mentų, ji turi susitarimus su Loatsilankyti ir linksmai praleis ir pačiais naujaisiais, net ir kiše
Pabaigai E. Sirutienė ypač sius galėjęs s u s i p a ž i n t i su yola, C h i l d r e n ' s Memorial,
niniais ir senaisiais, jei tik jie dėkojo viešnioms iš Lietuvos ir naujausia technika ir patirti
ti popietę.
(sk) sutvarkyti, praneša Gradins- „Margučio II" organizatoriams, vakarietiškos medicinos me Rush Presbyterian ir Northwesz Dėmesio! Visi naujosios kas, J. G. Television, 2512 W. 47 kvietė visus nepamiršti „Mar todiką. , Lietuvos Vaikų vilties" tern ligoninėmis.
Kai dr. Lubicki pirmą kartą
kartos lietuviai Amerikoje kvie St., Chicago, IL 60632. Pir gučio II", jo klausyti ir remti. komitetas yra dėkingas Soros
nuvyko
į Lietuvą, buvo lapkri
m
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u
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—
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čiami į vakaronės susirinkimą
Tuoj buvo pateikti „Seklyčios" „Atviros Lietuvos fondui", o tai
tis,
nebuvo
šilumos nei šilto
š.m. birželio 1 d. 7 v.v. Jaunimo 312-376-1988.
pietus, o po to, kas norėjo, galėjo pat Lietuvių fondui už finansinę
(sk) aplankyti studiją, a n t r a m e pagalbą, įgalinusią dr. Bernotui vandens. Vilniaus universiteto
centro kavinėje. Programoje
ligoninėje pastebėjo savotišką
x Pirmąjį m ė n e s i o šešta aukšte, iš kur oro bangomis stažuotis Čikagoje.
rimtoji dalis, šokiai, vaišės ir
tvarką — valandas, pasiruošimą
pramogos. Informacija: Gin dieni, birželio 1 d. pamaldos ir sklinda lietuviškas žodis.
šv. Mišios 4 v. p . p . Tėvų Jėzui
t a r a s , tel. 312485-3667.
x Aurelija ir V y t a s P a u k š  ligoninėje, švaros trūkumą.
Apol. P . B a g d o n a s
Operacinėje, kur turėtų būti
(sk) tų koplyčioje. Kviečia Židinys.
teliai iš Kenosha, WI ir jų duktė
sterilu, buvo atviras langas.
(sk)
x TRANSPAK
praneša: Vita Paukštelytė iš Racine, WI
Advokatas Vytas Misiulis
Tada „Vaikų viltis" nusiuntė
x NAMAMS P I R K T I PA „Kauno 'Liepsnos' fabrikas per atsiuntė kiekvienas po $150
79 W Monroe, Suite 1300,
16
asmenų (medikų, med. sese
SKOLOS duodamos mažais mė mėnesį pagamina 8-9 milijonus Lietuvon našlaičių paramai. Tai
Chicago IL 60603
lių,
anesteziologų, gipso spe
nesiniais įmokėjimais ir priei- dėžučių degtukų". P i n i g a i , dar du našlaičiai įsigijo gerus
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
cialistų,
chirurgų) į Lietuvą, kur
Vizos pratęsimo, ,,žalios korte
• namais nuošimčiais. Kreipkitės siuntiniai ir komercinės siun globėjus. Dėkojame! „ L i e t u v o s jie atliko apie 40 operacijų.
les" gavimo, ir 1.1 Konsultuoja ir
į Mutual F e d e r a l Savings, tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai. Našlaičių globos" komitetas, Patys atsivežė visą įrangą ir
padeda sutvarkyti dokumentus.
2212 West C e r m a k Road. Tel. TRANSPAK, 2638 W. 60 8t., 2711 W. 71 St., C h i c a g o , IL mokė vietinius gydytojus. Grįžę
Valandos pagal susitarimą
Edita Skučaite, atvykusi gydytis j Čikaga per „Lietuvos Vaikų viltį", su dr.
Chicago, I L tel. 312436-7772. 60829.
(312) 847-7747.
į JAV nusiuntė daugiau apa John Lubicky ds kairės) ir dr Šarūnu Bernotu Shnner's ligoninėje.
(312) 775-5752
(sk)
(sk)
(sk)

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

