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Lietuva sunerimusi dėl 
galimų pakeitimų sutartyje 

dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje 

Vilnius, birželio 4 d. (AGEP) 
— Lietuva įdėmiai studijuoja 
galimus pakeitimus 1990 m. 
sutartyje dėl įprastinės gink
luotės Europoje, kuriuos patvir
tinus, Rusija galėtų sutelkti 
daugiau šarvuotos technikos 
Latvijos ir Estijos pasienyje. 

Šiomis dienomis aukšti Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnai buvo susitikę su 
JAV ambasados Vilniuje atsto
vais. Pasak vieno Lietuvos 
pareigūno, Lietuva laukia smul
kesnių paaiškinimų ir tikisi, 
kad vėliau paaiškės, ar naujie
ji Rusijos ketinimai nepažeis 
„Lietuvos saugumo situacijos". 
Atitinkamas pastangas deda ir 
Lietuvos diplomatai Vašingto
ne, siekdami gauti paaiškinimų 
Amerikos Valstybės departa
mente. 

Estija ir Latvija jau pareiškė 
susirūpinimą dėl įprastinės 
ginkluotės sutarties pakeitimų, 
kurie gali pakirsti šių šalių 
saugumą. Šeštadienį Rusijos ir 
JAV derybose pasiekti susitari
mai leistų Rusijai, besiribojan
čioje su Estija ir Latvija, Pskovo 
srityje laikyti 600 šarvuočių vie
toje 180. Šiuos pakeitimus dar 
turi patvirtinti kitos sutarties 
šalys. 

Pasak Vilniaus diplomato, di
džiausią nerimą Lietuvai kelia 
tai, kad Rusijos kariuomenės 
padidėjimas šioje vietoje gali 
padaryti įtaką Baltijos regionui. 
Jis išreiškė susirūpinimą, kad 
dėl Baltijos regiono specifikos 
nesustiprėtų „tam tikri jaus
mai", jog Baltijos valstybės yra 
neginamos ir kad tai neatsiliep
tų NATO plėtimui. 

Prezidentas sudarė Valstybės 
informacijos politikos tarybą 

Vilnius, gegužės 31 d. (AGEP) 
— Siekdamas paspartinti Lietu
vos informacijos politikos, 
pramonės ir infrastruktūros 
integraciją valstybės mastu, 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas sudarė Valstybės 
informacijos politikos tarybą 
prie prezidento. Penktadienį 
pasirašytu prezidento dekretu, 
jos pirmininku paskirtas prezi
dento patarėjas komunikacijai 
ir informacijai Renaldas Gu
dauskas. 

Dekretu prezidentas atsižvel
gia į tai, kad Lietuvos informa
cinė kompetencija vis labiau 
lemia šalies pozicijas pasaulio 
ekonominėje ir politinėje struk
tūroje. Prezidentas konstatuoja, 
kad tarp Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių vis stiprėja kon
kurencija dėl užsienio investi
cijų, prekių bei paslaugų rin
kų, todėl vis aktualiau propa
guoti gerą Lietuvos vardą. 

Šalies vadovas pažymi, kad 
daugelis valstybės institucijų ir 
privačių įmonių savo iniciatyva 
nemažai daro, skleisdamos pa
saulyje objektyvią informaciją 
apie Lietuvą, tačiau „dėl nepa
kankamos koordinacijos, asme
ninės ir žinybinės atsakomybės 
stokos, menkų finansinių lėšų 

kol kas nepavyko pasiekti gerų 
rezultatų". 

Dešimt narių turinčioje tary
boje taip pat yra ryšių ir in
formatikos ministras Vaidotas 
Abraitis, Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Albinas 
Januška, valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministerijos 
sekretorius, Lietuvos infor
macijos instituto direktorius 
Julijus Novickas, Statistikos 
departamento direktorius Kęs
tutis Zaborskas, prezidento 
patarėjai Justas Paleckis ir 
Rimgaudas Geleževičius, Atvi
ros Lietuvos Fondo vykdomasis 
direktorius Vytautas Gruodis. 

Taryba įpareigota rengti kūri
mo strategijos siūlymus prezi
dentui, Seimui ir vyriausybei 
dėl valstybės politikos infor
macijos srityje, objektyvaus Lie
tuvos įvaizdžio šalies viduje ir 
pasaulyje, koordinuoti ministe
rijų ir kitų žinybų informacijos 
padalinių veiklą, rengti tarpu
savyje suderintus informacijos, 
komunikacijos, visuomenės in
formavimo priemonių ir infor
matikos įstatymų bei norminių 
aktų projektus. 

Už atliktus darbus taryba at
siskaitys prezidentui. 

A. Butkevičius mano, kad jį 
sumušė dėl politikos 

Vilnius , birželio 4 d. (AGEP) 
— Pirmadieni tarp 6 ir 7 valan
dos vakaro grįžtant namo buvu
sį krašto apsaugos ministrą 
Audrių Butkevičių užpuolė du 
vyriškiai. Jie peiliu perrėžė 
sėdmenis ir mušė, kol auka 
neteko sąmonės. Sumuštą vyrą 
kieme netrukus rado žmona ir 
nuvežė į Šv. Jokūbo ligoninę. 
Medikai susiuvo nedidelę, bet 
gana gilią žaizdą ir, konstatavę 
galvos smegenų sutrenkimą, 
leido nukentėjusiajam vykti 
namo. 

Audrius Butkevičius savo už
puolimą linkęs sieti su politika. 
„Matyt, kai kas labai nenori, 
kad Butkevičius sugrįžtų" pra
ėjus kelioms valandoms po to, 
kai savo kieme jį užpuolė ir 
sužalojo du nenustatyti chuli
ganai, Lietuvos televizijos va
karo žinioms sakė eksministras. 

Kaip BNS žinių agentūros ko
respondentas sužinojo Strate
ginio vystymo centre, kuriam 

dabar vadovauja A. Butkevičius, 
jam liepta savaitę ilsėtis, daug 
gulėti. Antradienį jam ligoni
nėje perrišamos žaizdos. 

Vėlų pirmadienio vakarą jau 
savo namuose A. Butkevičius 
žurnalistams sakė, kad per už
puolimą jis neteko mobilaus 
ryšio telefono. Tačiau A. But
kevičius nemano, kad jį sumušė 
apiplėšimo tikslais. 

Kovo ll-osios akto signataras 
A. Butkevičius 1993 m. rudenį 
po Lietuvos kariuomenės ap
ginklavimo skandalo pasitrau
kė iš krašto apsaugos ministro 
posto. Pastaruoju metu jis, jau 
kaip Strateginio vystymo cent
ro vadovas, pradėjo viešai reikš
ti savo nuomonę apie Lietuvos 
saugumo politiką. 

Centro surengtoje konferenci
joje, įvairiose diskusijose, 
televizijos laidose, pokalbiuose 
spaudoje A. Butkevičius reiškia 
kiek kitokią, nei oficialių vals
tybės pareigūnų, nuomonę. Juos 

Gegužės 28 d. Trakų pilyje visa dieną posėdžiavo Baltijos ir keturių Siaurės šalių (Danijos, Norvegi
jos, Suomijos ir Švedijosi gynyUis ministrai. I* ryto, Vilniaus Antakalnio kapinėse jie padėjo gėlių 
ant žuvusiųjų už Lietuvos laisve kapų. Pagrindinės JŲ diskusijų temos — regioninis bendradar
biavimas karinėje srityje, dalyvavimas NATO „Partnerystės vardan taikos" programoje. Jie nutarė 
ir toliau bendradarbiauti, remiant Baltijos taikos palaikytojų batalioną BALTBAT, kurių kariai 
šiuo metu dalyvauja NATO pajėgose Bosnijoje. Jie taip pat visi sutarė, kad derybos dėl NATO 
narystės turi prasidėti tuo pačiu metu su visomis pretendentėmis, nerūšiuojant jų etapais. 

Nuotr. R. Urbakavičiaus „Lietuvos ryte" 

Opozicija apskundė 
Konstituciniam teismui 

nuosavybės įstatymo pataisas 
Vilnius, birželio 4 d. (AGEP) 

— Trisdešimt Seimo narių kon
servatorių, krikščionių demo
kratų, demokratų ir tautininkų 
frakcijų narių pasirašė prašymą 
Konstituciniam Teismui, ar kai 
kurios prieš du mėnesius priim
tos „Piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų", 
įstatymo pataisos atitinka 
Konstituciją. 

Prašyme pažymima, kad 
balandžio 2 d. priimtos įstatymo 
pataisos „padaro praktiškai ne
įmanomu gyvenamųjų pastatų, 
kuriuose šiuo metu gyvena nuo
mininkai, susigrąžinimą natū
ra". Pareiškėju nuomone, tai pa
žeidžia Konstitucijos 23-me 
straipsnyje išdėstytą nuosavy

bės teisių apsaugos principą, 
todėl prašoma, kad Konstituci
nis Teismas pripažintų, jog mi
nėtos įstatymo pataisos pažei
džia Konstituciją. 

Vienas pareiškimo iniciatorių, 
konservatorių frakcijos narys 
Vidmantas Žiemelis korespon
dentui pasakė, kad balandžio 
mėnesį priimtos pataisos atėmė 
iš buvusiojo savininko teisę pa
sirinkti — gauti kompensaciją 
už buvusįjį turtą natūra arba pi
nigais — buvo 19;£1 m. priim
tame įstatyme, sakė V. Žieme
lis. 

Konstituciniam Teismui ap
skųsti įstatymo pataisas pakan
ka vieno penktadalio Seimo na
rių — 29 parlamentarų. 

Rusija sušvelnino poziciją 
dėl NATO narystės plėtimo 

Berlynas, birželio 4 d. (LDT) 
— Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Jevgenij Primakov pa
reiškimuose antradienį pasirodė 
sušvelnėjusi Maskvos pozicija 
dėl NATO plėtimosi į Rytų Eu
ropos Šalis, rašo Andrew Gim-
son, „London Daily Telegraph" 
laikrašty. 

Kalbėdamas NATO susitiki
me Berlyne, kuriame dalyvavo 
narystės prašančių Rytų Euro
pos šalių atstovai (jų tarpe ir 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys), J. Pri
makov dabar jau nurodė, kad 
Rusija pasiruošusi svarstyti 
galimą kompromisą. Bet jis vis 
vien pabrėžė, kad Rusijai būtų 
nepriimtina, jei NATO į šiuos 
kraštus — arčiau Rusijos — įvež
tų branduolinius ginklus ar ki
tą „infrastruktūrą". 

NATO pareigūnai pasidžiau
gė „nuostabiu tono pasi
keitimu" Rusijos pozicijoje. 
NATO vadovybei net patinka 
Primakovo įspėjimas nerengti 
šiose šalyse „infrastruktūros", 
nes tai duos pasiteisinimą Al
jansui nestatyti šiose šalyse ka
rinių aerodromų, bunkerių ar 
kitų įrengimų, rašo „London 
Daily Telegraph". O tokios 
statybos didelę kainą būtų 
sunku pateisinti, nesant tie-

eksministras dažnai kritikuoja 
už tai, kad narystė NATO lai
koma vienintele Lietuvos sau
gumo garantija ir nieko nedaro
ma, kad saugu būtų jau dabar. 
„Po kelių televizijos laidų esu 
sulaukės grasinančių skambini
mų, raginančių nelįsti kur ne
reikia", teigia A. Butkevičius. 

sioginės grėsmės iš Rusijos, rašo 
A. Gimson. 

Bet NATO narystės prašan
čioms šalims tokia pozicija 
atveria bauginančią galimybę, 
kad jos gali tapti „antros klasės 
nariais", kurių interesai laiko
mi mažiau svarbiais už Rusijos. 

Rusijos sušvelninta pozicija 

Rumunija nepritaria 
G. Frundos 
teiginiams 

Vilnius, birželio 3 d. (AGEP) 
— „Rumunijos vyriausybė ir 
parlamentas neturi nieko ben
dra su Georghe Frundos rapor
te apie žmogaus teisių vykdymą 
Lietuvoje išdėstytais teiginiais 
ir jiems nepritaria. Rumunijos 
vyriausybė remia Lietuvos pozi
ciją dėl šio raporto", pareiškė 
Rumunijos Respublikos laikina
sis reikalų patikėtinis Lietuvoje 
Nikolaje Kračiun Lietuvos Sei
mo pirmininkui Česlovui Juršė
nui. Seimo pirmininkas Rumu
nijos diplomatą priėmė pirma
dienį. 

Pokalbio metu Nikolaje Kra-
čun savo šalies vyriausybės var
du išdėstė oficialią Rumunijos 
poziciją dėl Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos na
rio, Rumunijos parlamentaro 
Georghe Frunda raporto apie 
tai, kaip Lietuvoje laikomasi 
Europos žmogaus teisių kon
vencijos. 

paskelbta po to, kai pirmadienį 
Prancūzija pareiškė įsijungian
ti į NATO karines pajėgas po to, 
kai NATO priėmė sprendimą, 
kuriuo europiečiai NATO nariai 
galės kai kuriuos uždavinius 
vykdyti savarankiškai, be ame
rikiečių dalyvavimo. 

V. Landsbergis įspėja 
neatiduoti A. Lileikio teisti 

kitiems 
Vilnius, birželio 3 d. (AGEP) 

— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis pareiškė, kad 
dėl karo nusikaltimais kaltina
mo Aleksandro Lileikio bylos 
Lietuvos vadovybe gali padaryti 
„politinę klaidą" Lietuva gali 
patirti politinių ir moralinių 
nuostolių, sakė V. Landsbergis 
pirmadienį spaudos konferenci
joje, jeigu A. Lileikis būtų 
teisiamas ne Lietuvoje, o kitoje 
šalyje — Lenkijoje ar Izraelyje. 

Savo perspėjimus V. Lands
bergis grindė pranešimais, neva 
Lietuvos prokuratūra nenori tir
ti šios bylos, nenori A. Lileikio 
turėti Lietuvoje, o kitos valsty
bės nori. Šių pranešimų šaltinio 
jis nepatikslino. 

Prieš dvi savaites JAV teis
mas atėmė iš A. Liliekio pilie
tybę, tačiau jis dar turi teisę per 
du mėnesius pateikti apeliaciją. 
Lietuvoje yra iškelta byla jo 
veiklai Lietuvoje Antrojo Pasau
linio karo metais tirti. Po JAV 
teismo sprendimo. Lietuvos Ge
neralinės prokuratūros specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriausia

sis prokuroras Vidmantas Vai
cekauskas sakė, kad jei JAV 
valdžia Lileikį deportuos, „mes 
ji pasiimsim". 

Vytautas Landsbergis taip pat 
sakė, kad jei A. Lileikis bus 
deportuotas iš Amerikos, būtų 
natūralu, jei jis atvažiuotų į 
Lietuvą ir bylinėtųsi — kaltas 
ar nekaltas. Pasak Landsbergio, 
JAV buvo skelbti „gana įtiki
nantys" įrodymai, tačiau „tuos 
dokumentus kai kada paruoš
davo ir KGB darbuotojai", todėl 
Lietuvos teismui būtų ką tirti. 

Beneliukso šalys 
rems 

Lietuvos siekius 
Vilnius, birželio 3 d. (Elta) — 

Beneliukso parlamentas remia 
Baltijos šalių stojimą į Europos 
Sąjungą ir NATO, praneša Bal
tijos Asamblėjos prezidiumo na
rys, Seimo kancleris Neris Ger
manas. Gegužės 31 - birželio 1 
dienomis jis dalyvavo Liuksem
burge vykusioje Beneliukso par-

NATO sukūrė grynai 
europietiška padalinį 

Berlynas, birželio 3 d. (NYT) 
— Kad Prancūzijai būtų leng
viau vėl įsijungti į NATO ir 
dalyvauti būsimose Europos 
taikos palaikymo misijose, 
NATO ministrai pirmadienį pa
tvirtino planą, pagal kurį re
gioninius uždavinius atlikti 
būtų skiriami europiečių dali
niai, naudojant amerikiečių 
ginklus, techniką bei oro trans
portą, bei satelitus. 

Kaip rašo Steven Erlanger 
„The New York Times" laik
rašty, šiuo planu norima NATO 
sudėtyje (kuriame vadovaujantį 
vaidmenį turi JAV) sukurti 
grynai europietiška padalinį, 
kas ir patenkintų europiečių 
ambicijas ir sudarytų galimybę 
Jungtinėms Valstijoms iš viso 
nedalyvauti mažesnėse misijo
se. 

Bet JAV reikalavo, kad ir vi
sos tos operacijos vis vien būtų 
vyriausiojo NATO generolo ži
nioje, kuris visuomet bus ame
rikietis, ir kad ir šias NATO 
operacijas, kaip ir visas kitas, 
visuomet turi patvirtinti visos 16 
NATO narių valstybių, jų tarpe 
ir JAV, kuri turi veto teisę. 

Atskiruose pareiškimuose, 
tiek JAV valstybės sekretorius 
Warren Christopher, tiek Pran
cūzijos užsienio reikalų minist
ras Hervė de Charette, tiek ir 
NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana visi džiaugėsi 
„naujai atkurtu NATO". Jie 
tvirtino, kad šie pakeitimai rodo 
NATO sugebėjimą likti aktua
liu ir posovietiniame pasaulyje. 

Kaip paprastai su NATO, ir 
šie pakeitimai susiję su sim
bolika ir ambicijas paglostančiu 
ritualu: pvz. paskelbta, kad 
NATO sudėtyje dabar sukurti 
„atskiriami, bet ne atskiri" 
europietiški daliniai. Tokia for
muluotė sudaro galimybę ir 
Prancūzijai sugrįžti į NATO, 

nes tai rodo, kad NATO šian
dien jau yra visai kitokia orga
nizacija nuo tos, iš kurios 
Charles de Gaulle vadovaujama 
Prancūzija pasitraukė prieš 30 
metų. 

Bet aukšti JAV pareigūnai 
pabrėžė, jog NATO pasikeitęs 
ne tik žodiškai ar simboliškai. 
..Mes jau seniai norėjome ma
tyti, kad europiečiai neša 
didesnę naštą pačiame NATO. 
tą norėtų matyti ir JAV Kongre
sas", pažymėjo vienas parei
gūnas. 

Šie pakeitimai leis NATO 
gynybos sąjungai ,.ruoštis nau
joms misijoms ir atsakomy
bėms", pareiškė VVarren Chris
topher. ,.Bet jie taip pat užduos 
naujos atsakomybės mūsų euro
piečiams sąjungininkams" ir 
„sudaro galimybę Prancūzijai 
labiau priartėti prie NATO", jis 
sakė. 

Taupydamas valstybines lėšas 
ir modernizuodamas Prancūzi
jos pajėgas, prezidentas Jacques 
Chirac pranešė, kad pereinama 
prie mažesnių karinių pajėgų, 
sudarytų iš savanorių karių, tuo 
Prancūzijos pajėgas padarant 
panašesnes į NATO šalių, ku
rios jau dabar remiasi NATO 
pajėgomis jėgos ir dydžio atžvil
giais. 

Amerikiečiai tačiau reikalavo 
ir toliau prižiūrėti kaip JAV 
technika, ginklai, bei lėšos yra 
naudojami. Europiečiai su tuo 
sutiko, su sąlyga, kad tai ne
reikš, jog JAV politiškai kontro
liuoja kiekvieną NATO misiją. 
„Ilgainiui, nepasitarnaus nei 
Amerikos interesams, nei Euro
pos interesams, jei kiekvieną 
kartą, kai kur nors iškils 
reikalas, turėsime skambinti 
savo amerikiečiams draugams", 
pareiškė Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Klaus Kinkei. 

P. Gylys susitiko su JAV 
valstybės sekretoriumi 

Vilnius, birželio 4 d. (AGEP) 
— Pirmadienį Berlyne per Vidu
rio ir Rytu Europos šalių už
sienio reikalų ministrų susi
tikimą su JAV valstybės sekre
toriumi VVarren Christopher 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys jam įteikė 
Baltijos šalių prezidentų laišką 
prezidentui Bill Clinton ir infor
mavo apie Lietuvos poziciją 
NATO plėtimosi klausimu. 
Laiške, kuris buvo pasirašytas 
gegužės 29 d. susitikime Vil
niuje, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentai patvirtino pasi
ryžimą siekti pilnateisės narys
tės Europos Sąjungoje ir NATO 
bei pasiūlė atskirti klausimus, 
kokios valstybės ir kada bus pri
imtos į NATO. 

W. Christopher pasiūlymus 
pavadino įdomiais ir pažadėjo 
perduoti juos savo prezidentui, 

lamento sesijoje. 
Lietuva, pasak N. Germano, 

Užsienio reikalų ministerijos 
lygiu yra įgaliota atstovauti 
visoms trims Baltijos valsty
bėms derėtis su Šengeno grupe 
(jai priklauso Prancūzija, Vo
kietija, Belgija, Olandija, Liuk
semburgas ir kitos šalys) dėl 
bevizio įvažiavimo. N. Ger
manas abejoja, ar pavyks grei
tai susitarti šiuo klausimu. 
Tačiau, pasak jo, Liuksembur
go vadovai pažadėjo paremti 
Baltijos valstybes, siekiančias 
bevizio važiavimo. Liuksem
burgas nuo liepos 1 d. pirmi
ninkaus Šengeno grupei. 

pranešė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos 
skyrius. W. Christopher patvir
tino NATO nuostatas dėl plėti
mosi. 

Valstybės sekretorius pabrė
žė, kad birželio 3 d. įvykusiame 
Šiaurės Atlanto Tarybos posė
dyje padaryti svarbūs istoriniai 
sprendimai, atveriantys galimy
bę pritaikyti vidinę NATO 
struktūrą prie sparčiai besi
keičiančių Europos saugumo re
alijų. Nuspręsta, kad Europos 
valstybės privalo turėti gali
mybę savarankiškai veikti 
NATO struktūrų rėmuose. 

Susitikime Vidurio ir Rytų 
Europos šalių užsienio reikalų 
ministrai teigiamai įvertino 
individualu dialogą su NATO, 
akcentavo „Partnerystės taikos 
labui" individualizavimo ir 
tolesnės raidos būtinybę. Kai 
kurie ministrai išreiškė susi
rūpinimą dėl planuojamų įpra
stinės ginkluotės Europoje su
tarties pataisų. 

Baltijos šalys yra pareiškusios 
susirūpinimą, kad. priėmus pa
taisas, Rusija galės dislokuoti 
daugiau šarvuotos technikos 
prie savo vakarinių sienų. 

KALENDORIUS 

Birželio 6 d.: Šv. Norbertas, 
vysk. (1082-11341: Klaudijus. 
Kandida. Paulina. Meta. Tau 
ras. 

B irže l io 7 d.: Robertas, 
Lukrecija. Ratautas, Romantas. 
Milda. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. birželio mėn. 6 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Baisiojo Birželio — Sovietų Są
jungos vykdytų Baltijos kraštų 
gyventojų trėmimų minėjimas, 
Detroite, jau 55 metus prave
damas Michigan Pabaltiečių 
komiteto, vyks sekmadienį, bir
želio 9 d.. 10 vai. r. latvių Šv. Po
vilo ev. liuteronų bažnyčioje. 
30623 VV. 12 Mile Rd.. Farming-
ton. MI. Lietuviams Pabaltiečių 
komitete atstovauja adv. Kęstu
tis Miškinis. Visi kviečiami 
dalyvauti. Informacijai skam
binti tel. (810' 967-2040. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 

Šv. Antano parapijoje Šv. An
tano atlaidai vyks sekmadienį, 
birželio 9 d. Šv. Mišios 10:30 v.r. 
Mišių metu giedos muz. Stasio 
Sližio vadovaujamas choras. Po 
Mišių vaišės parapijos svetai
nėje. 

MILDA BUBLYTĖ BAIGĖ 
GIMNAZIJA 

Mildai Bublytei. gimnazijos 
baigimo proga, tėveliai Birutė ir 
Algimantas V. Bubliai savo na
muose. Bloomfield Hills, MI. su
ruošė pabaigtuvių puotą. Daly
vavo būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų. Milda, aktyvi 
moksleivių ateitininkų kuopos 
narė. planuoja New Yorke stu
dijuoti drabužių projektavimą. 
Mildutei linkime sėkmės pasi
rinktoje mokslo šakoje. 

ŠAUNIOS VESTUVĖS 

Kun. Vytautas Memenąs bir
želio 1 d. Di"vo Apvaizdos 
bažnyčioje M<.:erystės sak
ramentą suteikė Daivai Marijai 
Memėnaitei ir Charles Allen 
Rudnick. Pamoksle kun. Meme
nąs prisiminė, kad prieš 29 
metus Čikagoje Moterystės sak
ramentą suteikė Daivos tė
veliams — Viktorui ir Vidai 
Memėnams ir džiaugėsi šian
dien sutuokdamas jų mylimą 
dukrelę su jos išrinktuoju 
Charles. Jungtuvių proga kun. 
Memenąs jauniesiems suteikė 
pamokančių minčių. 

Jaunuosius prie altoriaus ly
dėjo, vyriausia pamergė Tina 
Ercoloni, pamergės — Robin 
Magness, Ingrida Rackaitė, 
Vida Rackaitė ir Lisa Ulbrich. 
Vyr pabrolys Joseph Rudnick ir 
pabroliai — Gary Caldwell. 
Todd Faulkner, Viktoras Meme
nąs ir Jonathan Robinson. 

Skaitinius skaitė — Antanas 
Racka. David Rudnick ir Dan
guolė Kviklytė. Mišių metu gro
jo La Corda ansamblis. 

Vestuvių pokylis vyko Glen 
Oaks Country Club patalpose, 
Farmington Hills, MI. Pokyliui 
vadovavo Gytis Udrys. Daly
vavo gausus būrys svečių ir 
giminių iš Detroito, Californijos, 
Illinois. Floridos ir Lietuvos. 

Jaunavedžiai gyvens Kalama-

zoo mieste, kur jie lankė ir stu
dijas baigė VVestern Michigan 
universitete. Daivai ir Chuck 
linkime daug meilės ir saulėto 
gyvenimo. 

D Ė K O J O LIETUVIAMS 
UŽ BALSUS 

Specialiuose Michigan valsti
jos 15-tos apskrities JAV Sena
to rinkimuose, vykusiuose š.m. 
birželio 4 d., laimėjo respubliko
nų kandidatas VVillis „Bill" 
Bullard. „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės birželio 1 d. 
laidoje Bill Bullard padėkojo 
lietuviams už jų balsus, garsi
nimą per radijo l a idas ir 
pranešimą „Drauge". Naujai iš
rinkto Michigan senatoriaus 
kandidatūrą aktyviai rėmė 
Saulius Anužis, adv. Kęstutis 
Miškinis, Marija Petrulienė, 
Jonas Urbonas, Antanas Zapa-
rackas ir Algis Zaparackas. 

PAVADAVO KLEBONĄ 
Praėjusią savaitę iš Lietuvos 

grįžo Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Valdas Valdema
ras. Nesijausdamas gerai, kle
bonas gegužės 31 d. nuvyko į 
Providence ligoninę, kur buvo 
patikrinta jo sveikata. Praėjusio 
šeštadienio šv. Mišias (kleboną 
pavaduodamas) aukojo kun. 
Alfonsas Babonas, o sekma
dienio — kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius. 

lm 

DAYTONA BEACH, FL 
DARBŠČIOJI „SAULUTĖ" 

1995 m. gegužės 10 d. Dayto-
na Beach ryžtingos Birutės Ko-
žicienės pastangų dėka patekėjo 
„Saulutė", šalpos ir globos orga
nizacija, kuri rūpinasi našlaičių, 
senelių ir kitų Lietuvoje vargs
tančių žmonių globa. Šio telki
nio „Saulutė" yra prie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės įsistei
gusios „Saulutės" skyrius, glau
džiai bendradarbiaujantis su 
centru, kuriam vadovauja ener
ginga, sumani Indrė Tijūnelie-
nė, susidariusi iš jaunų, čia 
moks lus baigusių , žmonių 
valdybą. 

Stebint „Saulutės" veiklą, 
tenka tik džiaugtis atliekamais 
darbais. „Saulutės" pastangas 
remia daug žmonių, kas ryškiai 
atsispindi ir mūsų spaudoje. Tad 
tenka tik palinkėti, kad „Sau
lutė", su skyriais ir toliau 
padėtų Lietuvoje našlaičiams ir 
vargstantiems. 

Daytona Beach, FL, „Saulu
tė" taip pat gerai veikia. 

Šį skyrių steigiant, atsirado 
darbščių moterų: Birutė Koži-
cienė, Danutė Kurauskienė, 01-
ga Kreivėnienė, Algima Dau
tartienė ir Regina Snarskienė, 
kurios sudaro valdybą, vadovau
jamą Birutės Kožicienės. 

Per vienerių metų veiklą buvo 
surinkta ir į Lietuvą pasiųsta 
dvi didelės siuntos, paskutinio
ji 1996 m. balandžio 24 d., 559 

St. Petersburgo moterų ..Kvartetą?'" apdovanotas gėlėmis po koncerto Daytona Beach, FL. Iš k. 
— Aldona Baukienė. Dailia Mackialiene, muz. Aloyzas Jurgutis, Stela Ciplienė ir Avita Kerbehenė. 

Nuotr. A . Š i lbajor io 

svarų svorio. Siuntos turinį 
sudarė: nauji, geri drabužiai, 
patalynė, maisto produktai, 
„VValker" ligoniams, naktinės 

Aprašant Daytona Beach LB 
veiklą įsivėlė klaida — buvo 
parašyta kad Vasario 16-tosios 
progomis LB būdavo suauko-

„pižamos", pieštukai, kreidos ir jama ligi 300 dol. Turi būti: 
kiti reikalingi daiktai. 

Siuntiniai nusiųsti į Kauno 
„Hospice", Kartų namus, Rančė-
nų (Alytaus apskr.) mokyklą ir 
kelioms našlaičiams globojan
čioms šeimoms. 

Siuntoms daiktus aukojo dau
guma daytoniškių. Jie buvo 
suvežti į Danutės Kurauskienės 
garažą ir nuoširdžių žmonių 
talka, ypač Narcizo Kreivėno ir 
Juozo Baltrušaičio bei valdybos 
narių supakuot i , pakrauti į 
sunkvežimį. 

„Saulutės" valdyba labai dė
kinga St. Petersburgo „Trans-
pak" ir jos vadovui Meilui, 
Čikagoje „Transpak" — vedėjui 
Pukščiui už siuntų paėmimą iš 
vietos ir nuolaidą siuntas siun
čiant į Lietuvą. 

„Saulutės" valdyba dėkinga 
už aukas: Daytona Beach LB 
valdybai už 150 dol. ir Lietuvių 
klubui už 100 dol. Padėka pri
klauso ir „Saulutės" rėmėjams: 
Mildai Sandargienei, Aldonai 
Sandargienei, Marytei Šaraus-
kienei, Izabelei Ramanauskie
nei, Antanui Sprindžiui, Alfon
sui BacevičiuiJD. ir K. Žolynams 
labdaros darbus parėmusiems 
daiktais ir pinigais. 

Skaisčiai šviečiančiai „Saulu
tei" Amerikoje linkėtina nepa
vargti savo darbais lengvinant 
tėvynėje našlu.dų ir vargstan
čiųjų sunkią dalią. 

PRANEŠIMAI 

LB Daytona Beach apylinkės 
valdybos pirmininkas Mindau
gas Petrikas painformavo apie 
būsimus renginius. 

Birželio 5 d., trečiadienį, 
pabendravimo pietūs Stacey's 
restorane. Kalbės Narimantas 
Karaša. 

Birželinių įvykių minėjimą 
LB apyl. valdyba ruošia birželio 
16 d. Kalbės žurnalistas Vilius 
Bražėnas. 

PATIKSLINAMA 

St. Petersburgo „Kvartetas" 
Dayton Beach, koncerte atliko 
ir „Dainą apie Kauną". Dainai 
žodžius parašė dr. Aleksas Zoto-
vas, o muz. Aloyzas Jurgutis. 
(Korespond. šios pavardės ne
buvo paminėtos). 

..Audros"" grupes tautiniu šokiu šokėjai prieš pasirodymą St. Petersburge, FL. vykusiame Tarp
tautiniame festivalyje . . _ . . . . %• ± 

" Nuotr E lvyros Vodopal iene* 

suaukojama ligi 2,300 dol. 
Už klaidas paliestuosius nuo

lankiai atsiprašau. 
J u r g i s J a n u š a i t i s 

ST. PETERSBURG, FL 
PRAŠO PATIKSLINTI 

Šių metų balandžio 3 dienos 
„Drauge" išspausdintas Julijos 
Navakienės straipsnelis apie 
mano 80-tą gimtadienį. Viskas 
gerai, tik, nežinau per kieno 
klaidą, parašyta, kad užsitar
navau vyr. skiltininko laipsnį. 
Turėtų būti „Jūrų skautinin
ko". Vyr. skiltininko laipsnį 
atsivežiau dar iš Lietuvos. Bū
čiau Jums dėkingas, jei prie pro
gos šią klaidą pataisytumėte. 

Povi las J a n č a u s k a s 

PALM BEACH, FL 
ĮDOMI V. ŠALČIŪNO 

VAIZDAJUOSTĖ 

Kovo mėn. 11 d. Vincas Šal
čiūnas Vero Beach, FL, „Inter
national Club" nariams parodė 
savo sukurtą video programą 
„ L i t h u a n i a in Shadow of 
Giants". Ši programa buvo su
tikta su dideliu dėmesiu. Vai
šinantis kava, Vincas Šalčiūnas 
turėjo atsakyti daug klausimų 
apie Lietuvą liečiančius rei
kalus. 

VERTINGA PASKAITA 
SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Kovo mėn. 12 d. paben
dravimo pietuose dalyvavo daug 
tautiečių ypač iš pietinės Flo
ridos vietovių. Tą dieną pa
skaitą skaitė prof. emeritus dr. 
Eugenijus Gedgaudas. Dr. Eu
genijus Gedgaudas su žmona 
žiemos mėnesius praleidžia 
Jupiter Island, ir LB valdybos 
paprašytas mielai sutiko skai
tyti šią paskaitą. 

Dr. Gedgaudas kalbėjo apie 
vyresnio amžiaus žmonių svei
katos problemas, dietą, vita
minus, metinį sveikatos pa
tikrinimą bei tam amžiui bū
dingas ligas. Jis pabrėžė reika
lingus tyrimus moterims dėl 
krūtinės vėžio, bei prostato 
patikrinimą vyrams. Ragino 
visus susirinkusius juos būtinai 
atlikti. Dr. Gedgaudas savo 
paskaitą paįvairino skaidrėmis, 
ne tik iš medicinos srities, bet 
ir iš savo šeimos bei profesinio 
gyvenimo. 

Susirinkę turėjo progos dr. 
Gedgaudą paklaust i j i e m s 
rūpimus sveikatos problemos 
klausimus, kuriuos prelegentas 
išsamiai atsakė. 

BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

BALFo skyriaus metinis susi
rinkimas kovo 24 d. vyko St. 
Paul of the Cross parapijos 
kavinėje. Susirinkimą pravedė 
dr. Jonas Šalna, sekretoriavo 
Vladas Barius. 

Pernykščių metų veiklą api
būdino BALFo skyriaus pirm. 

dr. Vytautas Majauskas, pasi
dž iaugė dosn ia i s r ėmė ja i s , 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie pikniko ir BALFo metinio 
vajaus. Skyr iaus iždininkas 
Vytautas Kulpa atl iko labai 
išsamų iždo pranešimą, kuris 
buvo p a t v i r t i n t a s revizijos 
komisijos nario Jono Mildažio. 

S u s i r i n k i m a s vyko laba i 
sklandžiai ir visi nudžiugo, 
sužinoję, kad skyriaus valdyba 
su t iko pasi l ik t i dar vienai 
kadencijai. 

Valdybą sudaro: pirm. dr. Vy
t au t a s Majauskas, vicepirm. 
Jonas Štaras, sekretorė — Jani
na Šalnienė, iždininkas — Vy
tau tas Kulpa, narė — Aldona 
Biliūnienė. 

L A N K Ė S I 
VYSK- P . B A L T A K I S 

Kovo 16-17 d. Juno Beach lan
kėsi vyskupas Paulius Baltakis. 
J i s pravedė rekolekcijas ir au
kojo šv. Mišias. 

Sekmadienį, kovo 17 d., prieš 
šv. Mišias vysk. Paul ius Balta
kis įteikė Rūpintojėlį St. Paul of 
the Cross parapijos klebonui 
kun. A. Venezia, jo 25-rių metų 
kunigystės jubiliejaus proga. 

L IETUVIŲ S K Y R I U S 
M U Z I E J U J E 

Lake Worth miesto etninių 
grupių muziejus turi ir lietuvių 
skyrių, kurį nauja valdyba 
gražiai sutvarkė. Kovo 30 d. 
buvo lietuvių skyriaus atidary
mas. Tą dieną Lake Worth 
miesto meras paskelbė Lietuvių 
diena, į kurią susirinko daug 
pietinės Floridos lietuvių. 

Programos metų kalbėjo Lake 
VVorth muziejaus kuratorė B. 
Mustaine, dail. Rimgailė Zoto-
vienė, Palm Beach LB pirm. 
Vincas Šalčiūnas, dr. Jonas 
Šalna. P. B. Mustaine buvo 
padovanoti gintaro karoliai. 
„Dainos" choras, vad. Irenos 
Manomaitienės, padainavo ke
tur ias lietuvių liaudies dainas. 
Programą pravedė Paulius Ma-
nomaitis. 

B A L F O G E G U Ž I N Ė 

BALFo gegužinė š.m. balan
džio 2 d. vyko Jupi te r Carlin 
pa rke . Sus i r inko svečių iš 
įvairiausių vietovių. Susirinkę 
vaišinosi vietinių moterų paga
mintu maistu, klausėsi muz. Sa-
moškos akordeonu griežiamų 
lietuviškų melodijų, atsigaivin
davo Jono Stankūno tvarkoma
me bare. 

METINIS PALM BEACH 
L B APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Po balandžio 9 d. paben
dravimo pietų vyko Palm Beach 
LB apylinkės metinis susirin
kimas. Susirinkimui pirminin
kavo dr. Henrikas Solys, sek
retoriavo Vladas Barius. 

Apylinkės LB pirm. Vincas 
Š a l č i ū n a s p lač ia i apžvelgė 
praėjusių metų LB apylinkės 
veiklą, pabrėžė, kad apylinkė 
pasižymi gražiu visų organi
zacijų sugyvenimu, yra labai 
veikli. Per pabendravimo pietus 
būna skaitomos paskaitos, mini
mi svarbūs Lietuvos gyvenimo 
įvykiai, rodomos vaizdajuostės 

D R A U G A S 
(USPS-161000) 

T H E LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Suodays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second claas poetage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 

metams 44 metų 3 mėn. 
JAV $96.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija dirba kasdien nuo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 8:30-4:00; šeštadieniais nedirba, 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini • Redakcija straipsnius taiso 
neatsako. Skelbimų kainos pri- gavo nuožiūra. Nesunaudotu 
siunčiamos, gavus prašymą ką straipsnių nesaugo. Prašome 
nors skelbti. siunčiant pasilikti kopiją. 

iš Lietuvos gyvenimo. Žvelgda
mas į ateities veiklą Vincas 
Šalčiūnas ragino ieškoti naujų 
narių, bandyti Įjungti į LB 
neseniai atvykusius iš Lietuvos, 
bei Lietuvos Vyčius. 

N A U J A LB VALDYBA 

Visi nudžiugo, ka i P a l m 
Beach LB apylinkės valdyba su
t iko pasilikti dar vienai kaden
cijai. I valdyba įsijungė dar 
viena nauja narė — Alicija So-
lienė. 

Balandžio 21 d. susirinkę LB 
Palm Beach apylinkės valdybos 
nar ia i pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė — Alicija Soliene, 
vicepirmininkas — Marius So-
donis, vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams — Vin
cas Šalčiūnas, sekretorė — Ona 
Šalčiūnienė, iždininkas — Jonas 
Štaras , nariai — Vladas Barius 
ir Jonas Garla. Naujai Palm 
Beach LB pirmininkei Alicijai 
Solienei linkime daug sėkmės 
dirbant Šį svarbų darbą. 

J U N O BEACH LIETUVOS 
DUKTERŲ SK. 

SUSIRINKIMAS 

Balandžio 18 d. Lietuvos 

Dukterų susirinkimas vyko pas 
Reginą Duobienę ir Bronę Jucė 
nienę. Pirm. Dalia Augunienė 
atliko išsamų praėjusių metų 
veiklos pranešimą, džiaugda
masi, kad metinė madų paroda 
yra labai populiari ir atneša 
gražaus pelno. Iždininkė Nelė 
Karosienė atliko praėjusių metų 
apyskaitą, kuri revizijos komisi
jos buvo pri imta. Lietuvos 
Dukterų Juno Beach skyriaus 
valdyba sutiko pasilikti dar 
vienai kadencijai; valdybą su
daro: pirm. — Dalia Augunienė, 
vicepirm. — Birutė Čiurienė, 
ižd. — Nelė Karosienė, narė — 
Regina Duobienė. 

LB FLORIDOS 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Flo
ridos apygardos suvažiavime, 
St. Petersburge, FL, balandžio 
12-13 d. Palm Beach LB apylin
kei atstovavo Dalia ir Algis 
Augūnai, Marius Sodonis, Ona 
ir Vincas Šalčiūnai. Vincas 
Šalčiūnas buvo simpoziumo 
„PLB ir JAV LB veiklos gairės 
Lietuvai atgavus nepriklauso 
mybę" referentas. 
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PAMINĖTI 

Lietuvių b. Politinių kalinių 
sąjunga Amerikoje pateikia lie
tuvių visuomenei trijų žymių 
pogrindžio vadų ir 1941 m. su
kilimo Lietuvoje organizatorių 
pareiškimus: 

dr. inž. Adolfas Darnusis, ka
lintas nacių kalėjime; teisinin
kas Mykolas Naujokaitis, kalin
tas bolševikų kalėjime, ir dipl. 

inž. Pilypas Narutis, kalintas 
nacių kacete (neseniai išleidęs 
knygą „Tautos sukilimas. Be 
šūvio", I dalis. Jie savo pareigas 
ir savo gyvenimą rikiavo lie
tuvių tautos laisvei ir valstybi
nei nepriklausomybei užtikrin
ti. 

Prašome dabar, šiuo metu, ne 
tik lietuvių visuomenei vado-

P A S U O M E R E I . R E I Š K I M A S t 
Piraosios sovietu okupacijos » e t u , 19*0«. rudeni, susior«,aniiaves 

i « i r i u p o l i t i n i ų (trupių pogrindi* t i e t u v o j e , Lietuviu Aktyvistų Fron
t e vardu /% A F/ , vedė slapt-4 «ov:| pri'.š sovietų veiksaus tautoje ir 
ruofcs i , gal iavbei sus idar ius , eventual ia* tautos suki l i eu i pr ie š oku
pantą, su t i k s l u a t s t a t y t i laisva, i r Hepritlausoea. Lietuvą. 

Prasidėjus karui tarp Vokie t i jos i r Sovietų Sąjungos,visos tau
tos reaiaaas, LAFROKTAS ta uidavinl tvvkd* 19*1». b i r i e l l o e*o . 2}d. 
9va l . ryto , peskelbdaaes tauta i Lietuvos Atkuriąs, i r Laikinąją Lietu
vos Vyriausybę. 

Vyriausybes veikla, j a i a t s i s a k i u s tap t i Vokietijos'OSTLARDO' ta i 
kininke, po ses ių r / .ns tav iao s a v a i č i ų , buvo sustabdyta. 

Dabar , po 55-kių "etų, kaž-kas s t e n g i a s i , provokaciniais a t s i 
šauktas is . LAF Įvykdytą darbą i e a i n t i i r , tarp kitko ,sun:.ekinti net 
i r a n t i s e a i t i s a o k a l t i n i a a i s . Tai l i e t u v i ų tautos priešų, nelo i r saei 
to skleidėjų.darbas. 

Roriu pabre i t i , kad L A F Vyriausias Stabas, ssur.uao auetetiaais 
sovietų okupacijos aetu, ne le ido raš t i škų atsišaukiau i r Inpėdavo savo 
narius .nepatikrintus i r nea i šk io s k i l a e s ats i iaukiBus, ignoruot i . 

LIETUVIU AKTYVISTU FKORTAS, anuo l eat iogu Lietuvai aetu, drąsiai 

i r energingai kovojo ui LIETUVOS LAISVE i r Sava ranki ekuaą, i r šventai 

a t l i k o aavo pareigą tauta i . * < o t y . Q a * « u . V ^ . 

» .5 .1996 . 

vaųjančiųjų, bet ir visų lietuvių, 
priimti tuos pareiškimus dėme
sin. Tie pareiškimai liudija lie
tuvių tautos pastangas kovoti 
prieš okupantus, prasiveržiant 
per visas okupantų apgaules, 
kai galingi Lietuvos valstybės 
priešai iš rytų ir vakarų bandė 
sutrypti Lietuvos laisvę ir tautą 
pavergti. Manome, jog šie pa
reiškimai teigiamai paveiks vi
suomenę, kad visi būtų vienin
gi Lietuvos ir lietuvių tautos 
laisvės, ir valstybinės nepri
klausomybės užtikrinime, ir pa
skatins, kad visi šios kartos lie
tuviai atliktų savo pareigą taip, 
kaip atliko savo misiją visos lie
tuvių kartos nuo Mindaugo lai
kų, į valstybę suvienijusioje Ne
muno baseino ir Baltijos jūros 
erdvėje išlaikydamos savo kul
tūrą, kalbą, papročius ir nuolat 
gindamos Lietuvos valstybinį 
savarankiškumą. 

Lietuvių b. Politinių 
kalinių nacių ir sovietų 

kalėjimuose ir kacetuo.se 
sąjunga Amerikoje 

l i u d i j a n t i s Pareiškimas 

Kauno ir " ' In laus pogrinoi ict uadų sutar imu 1948 m e , , < rudeni 
Duuo įdur tas Lietuuos R M y u i s t u . r rantas U m), k a d gal ima bū tų 
pr ieš int is okupac i ja i I r p r a d ė t a m l l e t u u o j e genocidui, l i e tuuos 
Rktyuis tu .Fruutds r e m e s i nepr ik lausomoje U e t u u o j e sukurtomis 
p r o g r a m o m i s ir į s t a t y m a i s . 

Nei Kauno IHF S t a b a s , nei Uilniaus IRF s tabas , nei sudarytas 
Uyr iaus las IRF Stabas n e r a i e Jokiu, r a š t i š k u a t s i š a u k i m u . Ir 
p e r s p ė j o u l s u s . k a d n e p l a t i n t u ^ I r n e d a u g i n t u n e a l i k o s k i lmes 
p a s i r o d a n č i u s a t s i š a u k i m u s . LRF štabas ruošė s l a p t ą tinklą, kad 
susidarius progai g a l i m a būtu^sukiltl prie? o k u p a n t a j r a t s t a t y t i 
n e p r i k l a u s o m a Lietuuos ua is tybe . Užsiimti gamyoa p a m f l e t u ar 
a t s i š a u k i m u buuo y t i n p a u o j i n g a i r galė jo sudaryt i KGB siula, kuris 
n u t i e s t ų n e t i k pas p l a t i n t o j ą , bet ir galėjo išduoti p jt"U uaduuybe 
Sukil imui proga susidarė prasidėjus uokieč iu-souiet i i ,karu i birželio 
2 2 d . Ir Lietuuos u a l s t y b ė buuo a t s t a t y t a biržel io 73d. paskelbiant 
La ik iną Lietuuos uyr iauvybe 

Pį. <v. 
Mykolas S. Naujokait is 

C a i l f o m i a 
San Olego 

On / ^ . / - f / » v c b e f o r e me . -s^—~< s 1. 
personal ių a p p e a r e d S 

Notaru Public 
Mykolas S. Nauioka i t is 

p roued to me on tlie basis of sat is factory 
euidence to be thc person urnose n a m e is 
subscribed to the ujithin inst rument and 
acknoui ledged to me tbat he e x e c u t e d the šame 
in his author ized capacity, and that by his 
s ignature on the instrument the person or the 
e n t i t y upon behalt ot ujhich the person acted. 
eKecuted the Instrument. 
1DITNESS my hand and ofr icial seal . 

< 
Signature of Notary Public 

Danutė Tiindokienė 

ADOLFAS DAHUŠIS 

Liudiianui pareiškimai 

Su HaasvaiiiM Arsūtes iavatiia įineala Lielimie Serme Sejuat" ekvseciia ir 
gnactšm eastleete vaamiae ltMarviu l i i m i eaaipnealaiaM I M I mm* resvai 
Weprutlaans>ii Lietuves ertaaiaaciioets sai • e i ą a a i m e i asiiiaasis vae>« 
sutariau Lameeįe pMasaaĮi Ustares Attyrmtą B—M (LAf) ląįaau. eaaiet isliati 
esaaeatai ir Įeaecįeai. e — 1 lai p ragai sekim ir atstatyti ĮteeeiMaaeeeae lieievą 

LAF. rtsiaesavaaii ulensiaia mi iaaaie • s a U easieailai M • r»s»i l«i 
Laeutves i Bertvaą eaavmeaam IHai i i ! — • • • • Lisarvea ĮįasaaĮ Miaisieri 
Vskjeuiai eisi sUatstre strauauaka >sni |a» taerteasat l l « — l l l i i i 1 i r i a m 
Vvrieysveeie Kad lateaa M U | • f s l k r t e u a seaptMaa i r keaeaeraciia. aei 
VilM*mt—ilMn»UJt*mm*—,iimMftmVTrlJ>rUi*iir*lm • • r a l i , reaesi 
a e a i i a i a t i n i > l i e i l i r f i r i f i į i e i s — , kad • a p a t i a m eieaeaaies kHeaas 
e e e i r i e a a r t i pamįmmą a r asBctaaikiasa 

r»4l svravlseacsreaieaiąevatjefleį avaaaaĮ karea s»ear« sreęą vakiliavai ir 
ktrteti*23< LAf M a l i vatas paasaaM mmmm% Ljessm vatstyvą. aearitanmaii i 
Ljenrvea eeeuatslrsciis, ir Laikiaą Lieoree* Vyi ieaiise, 

Naciae V«sjeuis ai LieUnea ssaMsrliaesTalmees ililMrsvąeaMaea. 
Laisiasja Lietuvei Vvriauevae. ausmliae ir lietuves Aktyvina r ronla eteare 

Bes i r saaassaae1lekia, karie svtaiaa aiesiatissvasssaĮir keieianai arte* 
selsevikiBi ir asriaj eseaaatą. seksltiaeaau aetamtimmMamia rrisMsti lai keLAF 
aeflaaave ir eevvtet aiekiau at >a>»ei l iei iaaiai . lai anaaiviliaianraa. Liefves 
eriesa saikas Uetavialaata. ttiįeafusi isskiliasą arieiTi) avalas, rrfiiagai keeeie 
af Lietaeea ailierją laisvą ir IterriU—asaieaą _ ^^— 

|a%takiasfi iž4e >Wlvpa» Narutis 

iNOtvimMl « c m n m i t i x i « » T 
stsaKsaąsBasssseassasafisaasssscsasssssssasaR 

Ouvfel . Harllvn >. aaa—r 
t» aaaMkpMi Moavr IM 

U l T P a a aarut la 

f*ejcfaraorf 
U U S T K « - B O « O 
'O i>t i r jcu«( l 
otsuaaiu m eoff 

Ttfl-vtfr^nf-i— T*tmtwom$ 
1W». A r u i . 24 
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ĮŽEIDŽIANTI 
NUOMONĖ 

1996 m. kovo 28 d., „Suvalkie
čio" numeryje buvo išspaus
dintas po skaitytojų nuomonės 
antrašte V. Vaškelio straipsnis 
„Gali suklaidinti". V. Vaškelis 
susirūpinęs, kad konservatoriai 
menkina Lietuvos valstybin
gumą, pasikvietę i savo suvažia
vimą čečėnų, kuriuos V. Vaš
kelis vadina teroristais, atstovą. 

Manyčiau, jog V. Vaškelio 
nuomonė, kad esą čečėnai tero
ristai, yra arba naivi, arba pik
tavališka. J i įžeidžia ne tik 
kovojančią už laisvę čečėnų 
tautą, bet ir Lietuvos gyven
tojus (o tokių dauguma), prita
riančius tai kovai. 

1995 m. spalio 22 d. Kazlų Rū 
doje lankėsi Čečėnijos atstovė 
Aminat Saijeva. Kino salė, ku
rioje vyko susitikimas su ja, pra
ėjęs labai šiltai, buvo beveik 
pilna (kai atvyksta mūsų poli
tiniai veikėjai, deja, kartais 
būna vos keliolika žmonių). 
Sunku patikėti, kad žmonės 
būtų tokie geranoriški, jeigu 
laikytų Aminat Saijevą teroris 
tų atstove. Ir vargu ar eitų į 
susitikimą su ja. Atvirkščiai iš 
žmonių pasisakymų buvo aišku, 
kad jie supranta čečėnų laisvės 
siekius, jų kovą ir užjaučia šią 
kenčiančią nuo Rusijos primes 
to kolonijinio karo tautą (1991 
- 1994 m. Čečėnija buvo faktiš 
kai nepriklausoma). 

Tad konservatoriai, pakvietė 
j savo suvažiavimą čečėnų at 
stovą, nepažemino Lietuvos 
valstybingumo, o kaip tik jį iš
aukštino, pasielgė moraliniu 
požiūriu teisingai, užjausdami 
mažąją kovojančią už laisvę 
tautą, ne taip kaip elgiasi di
džiųjų vals tybių a t s t o v a i , 
ciniškai palikę mažąją, plūs 
tančią krauju tautą likimo 
valiai. 

Čečėnų kovoje pasitaiko abejo
tinų atvejų (įkaitų grobimas), 
bet tai tik a tsakas i šimteriopai 
didesnio masto Rusijos ka r iau 
nos valstybinį terorizmą, kurio 
aukų skaičius toli pralenkia 
visų V. Vaškelio išvardintų te
roristinių judėjimų aukų skai
čių. O su „ H a m a s " judėjimu 
čečėnų kovos net ir lyginti ne
galima. „Hamas " siekia sunai
kinti svetimą valstybę (Izraelį), 
o čečėnai t ik stengiasi apginti 
savąją. Teroristais čečėnus iš be
jėgiško įniršio vadina Rusijos 
agresyvios imperinės jėgos, ku
rios mūsų sausio 13-osios laisvės 
kovotojus vadino smogikais, o 
pokario Lietuvos par t izanus — 
banditais. 

A l g i m a n t a s Le l e š iu s 
Kazlų Rūda 

RENAVO 
HIDROELEKTRINĖ 
GAMINA ELEKTRA 

Balandį Mažeikių rajono Re
navo kaime pradėjo veikti 300 
kilovatų galingumo hidroelek
trinė „Birutė". Jos savininkė — 
Mažeikių bendrovė „Pajaras", 
užsiimanti prekyba naftos pro
duktais. 

Pasak „Lietuvos ryto", nedi
delio galingumo moderni elek
trinė yra pirmoji tokia ne tik 
Lietuvoje, bet ir vienintelė 
Baltijos šalyse. Per 5 paras 
hidroelektrinėje pagaminama 
apie 20,000 kilovatvalandžių 
elektros energijos. Elektrinė 
kainavo 1.5 mln. litų. Manoma, 
kad ši investicija atsipirks 
maždaug po 5-6 metų. 

Lietuvon navanorini ir Aauliai prie Nežinomojo kario kapo kelia Vyčio 
Kryiiaun vpliava, 1995 m lapkričio 23 d , Kariuomenės šventėje 

Nuotr Prano Abelkio 

Užmaršties epidemija 
Prezidentiniai rinkimai Rusi

joje artėja nebe žingsniais, o šuo
liais. Tiek Boris Jelcin, tiek jo 
pagrindinis ir pavojingiausias 
varžovas Gennady Ziuganov, 
stengiasi žvejoti savo tautos 
balsus bet kokiomis priemonė
mis: tuščiais, neįgyvendinamais 
pažadais, bauginimo taktika, 
savo oponento niekinimu, bet 
kol kas nei vienas, nei antras, 
tiksliai nepasakė, kaip tvarkytų 
va l s tybės r e ika lus , jeigu 
laimėtų rinkimus. Šiuo metu 
t ikrai neaišku, kas bus iš
r i n k t a s prezidentu, tačiau 
nepasitenkinimas esama san
tvarka ir nusivylimas dabartine 
vyriausybe yra tiek ryškus, kad 
kai kurie vakariečiai stebėtojai 
j a u pradeda k i tu žvilgsniu 
žvelgti į Ziuganovą: gal jis nėra 
toks „tradicinis komunistas", 
kaip iš pradžių užsirekomen
davo? Gal jo politika jau iš 
kairės labiau linksta į centrą? 
Išrinktas prezidentu, gal jis su
pras, kad gražinti Rusiją į buvu
sią komunistinę sistemą jau ne
beįmanoma ir reikia ieškoti ki
tokių santvarkos kelių... 

Tokios užuominos amerikie
čių spaudoje rodo, kad vis dėlto 
yra galimybė Ziuganovui paim
ti Rusijos valdžią į savo rankas, 
tad Vakarai žūtbūt pasiryžę ras
ti jo „gerųjų pusių", juk po 
rinkimų galbūt teksią dirbti, 
kooperuoti ir sėsti prie pasi
tarimų stalo ne su „demokratu" 
Jelcinu, o su aiškiu komunistu 
Ziuganovu. 

Iš rusų reakcijos į Ziuganovo 
rinkiminės kampanijos graž
bylystės beveik atrodo, kad visą 
tautą apniko užmaršties epi
demija. Juk vyresnieji — ir nela
bai vyresnė — kar ta dar turėtų 
prisiminti s ta l ininio teroro 
laikus, iki Gorbačiovo „pere-
stroiko8" ir „glasnost" vykdytą 
nuolatinę priespaudą, varžy
mus, persekiojimus, trūkumus. 
Nejaugi iš visų atminties išdūko 
gulagai, areštai, ilgiausios eilės 
prie parduotuvių, spaudos cen
zūra, religijos persekiojimas ir 
kitos „komunistinio rojaus" 
apraiškos, kurių bet kokiomis 
priemonėmis buvo stengiamasi 
atsikratyti ir pasukti demokra
tijos keliu? 

Žinoma, Rusija nėra vienin
telė pokomunistinė valstybė, 
kuri, sutikusi pirmąsias demok
ratinės santvarkos nesėkmes, 
skubiai puolė atgal į komuniz
mo glėbį. Lenkija, Vengrija, 
Baltijos kraštai ir kitos buvusios 
sovietų įtakoje, respublikos į 
valdžią išsirinko tuos pačius as
menis, kurie priklausė valdan
čiajam sluoksniui ir komunisti
nio režimo laikais. Tiesa, nepri
klausomomis pasiskelbusiose 
respublikose komunistai sku
biai persiorganizavo, pakeitė 
partijos pavadinimą ir pristatė 

balsuotojams kaip socialdemok 
ratai ar ,.darbo partija*', bet iš 
esmės liko tie patys. Vien tik 
Rusijoje į aukščiausia vyriau
sybės postą pretenduoja komu
nistas Ziuganovas, nesidrove 
damas išeiti tikruoju vardu. 

Nors Ziuganovo rinkimines 
prakalbos persunktos kaltini 
mais Jelcinui ir jo nesuge 
bėjimui įgyvendinti geresnio ry
tojaus pažadus, nors nuolat 
išskaičiuojamos vis tos pačioa 
neigiamybės, visiškai pnslegu 
šios kraštą, klausytojai ne tik 
sužavėti Ziuganovo peršama no
stalgija komunizmui ir nuolat 
pabrėžiamu rusiškojo šovinizmo 
skatinimu, kiek nori išlieti savo 
kartėl į ir nepasi tenkinimą 
esama padėtimi. Rusams šiuo 
metu svarbu atsikratyti Jelci 
nu, o tam vienintelis legalus bū 
das — iš r ink t i Ziuganovą. 
Tikima, kad jis bus ta „tvirtoji 
r a n k a " , sugeban t i į s ta tyt i 
Rusiją į lygesnį kelią. Net ir 
komunistinė santvarka būsianti 
ne tokia baisi blogybė, kaip da
bartinė padėtis. „Valstybėje 
dabar tikra palaida bala. Mums 
reikia griežto ir sugebančio pre
zidento, kad sutramdytų organi
zuotus nusikaltėlius, infliaciją, 
kyšininkavimą, biurokratus. 
Zirinovskiui nėra galimybių 
laimėti, tad Ziuganovas lieka 
vienintelė viltis. Už Jelciną dau
giau nebalsuosime". Tai dau
gelio būsimų balsuotojų nuo
monė. Nors pastaruoju metu 
Jelcino populiarumas šiek tiek 
pakilo, bet tai dar neužtikrina 
jo laimėjimo birželio 16 dieną. 

Ziuganovas stengiasi aiškiai 
nepasakyti, ką reikštų Rusijos 
ateičiai komunizmo grįžimas į 
valdžią. J i s tvirtina, kad fab
rikai turėtų veikti visu tempu, 
darbininkams algas reikėtų 
mokėti laiku, kainų kilimą su
stabdyti, mafiją ir kyšininkus 
suvaldyti... Tai žino kiekvienas 
— net ir mažas vaikas. Kaip 
tokius projektus įgyvendintų, iš
rinktas prezidentu, Ziuganovas 
nepasako, nepateikia apčiuopia-
mesnės ekonominės ar kitokios 
programos . Jo praka lbose 
nuolat skamba viena ir ta pati 
gaida: kiek Jelcinas per savo 
prezidentavimo metus padarė 
tautai žalos. 

Tuo tarpu vakariečiai atsar
giai reiškia viltį, kad Ziugano
vas yra protingas asmuo, su
pranta pasikeitimus Rusijoje. 
Būdamas realistas, turėsiąs 
taikytis prie tų pasikeitimų ir 
atsisakyti ankstesnių suma
nymų kurti Rusijoje griežtą, 
prieš Vakarus ir nepriklau
somas kaimynines respublikas 
nusistačiusį, komunizmą. 

Kadangi birželio 16 d nėra už 
kalnų, spėliojimai savo vietą 
netrukus turės užleisti realybei. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Daugumą jų pirkome iš nedidelės krau

tuvės Cheetham Hill gatvėje. Ten kiekvieną savaitę neš
davau po svarą ar daugiau skolai sumokėti. Besilanky
damas ten, susipažinau su tos krautuvės vedėju Mr. 
May. Nedidelio ūgio, labai malonus žmogus. Pasitikdavo 
jis savo klientus prie durų ir su visais pasisveikindavo. 
Dažnai su juo pasikalbėdavau, turėdamas slaptą viltį 
kada nors panašų užsiėmimą turėti. 

Kartą susirgau savotiška liga: vakarais pakildavo 
temperatūra, kartais net iki 104 laipsnių (Fahrenheit). 
Prieš aušrą temperatūra pradėdavo mažėti, kristi ir 
pasidarydavo normali, saulei patekėjus. Per dieną lyg 
niekur nieko, tik nuvargęs būdavau iš nemigos. Mūsų 
šeimos gydytoja traukė pečiais, išrašė kažkokias table
tes, sakė praeis. Bet, vakarui atėjus, mano temperatūra 
vėl kilo ir vargindavo per naktį. Kaip po savaitės laiko 
simptomai nepraėjo, Juzefą, supykusi ant mūsų gydy
tojos dr. Samuel, pašaukė į namus kitą, ukrainiečių 
kilmės gydytoją. Tas mane patikrinęs ir įsitikinęs, kad 

temperatūra tikrai nepaprastai aukšta, nieko 
nelaukdamas pašaukė greitąją pagalbą ir mane dar tą 
patį vakarą nuvežė į Crumpsall ligoninę. 

Ten, kaip ir visose ligoninėse, daktarai tardė, 

klausinėjo, kokiom ligom kada nors sirgęs ir nesirgęs. 
Surašė viso gyvenimo ligų istoriją nuo pat kūdikystės 
dienų. Bet aš jokių ypatingų ligų neturėjau, nebent bron
chitą, pasitaikantį kosulį, čiaudėjimą. Daugiau jokiomis 
ligomis nebuvau sirgęs, nieko ir negalėjau gydytojams 
padėti. Man tikrino kraują ir viską, ką t ik išsigalvojo. 
Tačiau nieko man nepadėjo ir jie nieko nerado. Tempera
tūra ir ligoninėje kas vakaras pakildavo. Diena po dienos 
dariausi silpnesnis, naktimis net kliedėti pradėjau Jau 
buvau praleidęs ligoninėje apie savaitę laiko. Vieną 
dieną prie mano lovos prieina jaunas , dar nematytas 
gydytojas. Tamsios odos spalvos — indas ar pakistanie
tis. Jis, kaip ir kiti gydytojai prieš jį, pradeda mane vėl 
klausinėti. 

— Daktare, jau kokius šešis kartus atpasakojau visą 
savo gyvenimo istoriją. Viskas surašyta mano byloje. 
Prašau palikti mane ramybėje. 

— Žinau, — atsako gydytojas, — bet papasakok ir 
man. Gal jie ką nors praleido arba pats ko nepasakei. 

Sutinku. Vėl visa litanija klausimų. Vėl atsakinėju. 
Nieko naujo nežinau ir nieko negaliu pridėti. Jaunasis 
daktaras irgi purto galvą, peržiūri mano atsakymus. 
Atrodo, kad ir jis daugiau nieko daugiau nebesugalvo-
ja. Jau atsikėlęs eiti dar užklausė: 

— Ar turite namie kokių gyvuliukų? 
— Ne, neturiu nei katės, nei šuns, net ir paukščiuko 

nebeturime. 
— Jūs turėjote paukštį? Kokį paukštį, kas atsitiko, 

kad sakote io nebeturite. — evvai susidomėjęs, klausia 

daktaras. 
Papasakoju. Turėjome kanarėlę. Laikėme ją 

valgomajame, narvelyje uždaryta. Kartą, ar Vilboras, 
ar žmona kieme rado sulijusį, kampe susitraukusį žvirb
lį, įnešė kambarin ir įdėjo į narvelį pas kanarėlę. Ryte, 
e idamas į darbą, pastebėjau, kad žvirblis negyvas. 
Išėmiau jį išmečiau į šiukšlių dėžę kieme. Kitos dienos 
ryte ir kanarėlė jau buvo negyva. 

— Kaip seniai tai buvo? — klausia daktaras. 
— Prieš kokias tris savaites. 
— Taip — sušunka daktaras nušvitęs. Jis man tvir

t ina , kad esu užsikrėtęs retu virusu nuo susirgusio 
paukščio. Tokie atsitikimai gana dažni Indijoje ir Pakis
tane . 

— Jūsų kantrybė apsimokėjo. 
Jaunasis gydytojas teisingai nustatė diagnozę ir vais

tus . Temperatūra nukrito, ir po kelių dienų grįžau j 
namus . 

Ligoninėje gulėdamas, pergalvojau savo padėtį. Pri
ėjau išvados, kad mes, likimo verčiami tapome dvilypės 
asmenybės žmonės. Sakysime, koks buvęs aukštas vals
tybės vyras, atsakingas valdininkas ar kariuomenės 
generolas tėvynėje buvo autoritetas ir gerbiamas ar bent 
respektuojamas. Ten jis žinojo savo asmens svarbą, galią 
ir žmogišką vertę. Atsidūręs tremtyje, kad ir Britani 
joje, toks asmuo, dirbdamas žemės ūkyje, anglių 
kasyklose, tekstilėje ar kitur, prarado visas savo turė
tas vertybes. J is tapo pilku, nereikšmingu, eiliniu dar
bininku, kas jj neapsakomai slegia dvasiniai. Toks 

darbininkas atsigauna tik savų tautiečių tarpe, savait
galyje. Bent trumpam jis vėl tampa t ikru žmogum, kad 
ir ne visai, kaip buvęs, bet vis dėlto vertingesnis, kaip 
darbovietėje. Lietuviškose organizacijose dirbdamas, jis 
gali savo nuomonę išreikšti ir daryti įvairius pasiūly
mus, kurie, jei geri. ras pritarimo. Jau vien praeitis 
tėvynėje priduos svorį jo žodžiams. Čia jis bus ne tik ly
gus su kitais, jis bus net aukštesnis už eilinius. J is vėl 
pasitiki savimi. 

Dirbdamas fabrike, dažnai pajusdavau savo asmens 
menkumą. Tuom nenoriu pasakyti, kad Lietuvoje būčiau 
buvęs kokiu viršininku. Tokiu niekuomet nebuvau, ne 
bent tarnybą Lietuvos kariuomenės Inžinerijos bataliono 
mokomoje kuopoje, skyrininko pareigas. Tai buvo prie 
volė. Grįžęs iš kariuomenės, turėjau neblogą tarnyba lai 
vininkystės bendrovėje „Sandėlis" ir Suvienytos Balti 
jos korporacijoje. Klaipėdoje. Ten buvau patenkintas 
Dabar svetimame krašte turiu daužytis po dulkinus 
fabrikus. Ar ne laikas padaryti savo gyvenimą tvirtą 
posūkį į geresnę ateitį? 

Norint ko nors pasiekti, pirmiausia reikia ryžto. 
Mintį apie tokį pasiryžimą jau seniai nešiojau su savimi 
Anglų kalbą jau pakankamai gerai mokėjau žodžiu ir 
raštu. Tad ko man belaukti? Juk neieškant, man niekas 
jokio geresnio darbo nepasiūlys Taip galvodamas, bran 
dinau mintį ligoninėje būdamas. Nutariau nelaukti, kol 
kokia proga atsiras, bet nedelsiant tokios progos ieško
ti ir padaryti savo gyvenime posūkį. 

'Bus daugiau) 

http://kacetuo.se
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PAGALBA LIETUVOS 
VAIKAMS 

Lietuvoje viešėjo Bostono 
..Lietuvos vaikų globos" orga
nizacijos direktorių valdybos 
nare Dalia Ščiukaitė-Bubelienė. 
Paprašiau jos tarti žodi ir JAV 
lietuvių dienraščio „Draugas" 
skaitytojams. 

— Kam gimė mintis Bostone 
kurti labdaros organizaciją 
..Lietuvos vaikų globa"? 

— Atkūrus Lietuvai Nepri
klausomybe. Bostono mieste lie
tuviai jsteigė labdaros organi
zaciją ..Lietuvos vaikų globa". 
Prezidente buvo išrinkta Daiva 
Veitas Neidhart. Ji suprato so
vietų jstumtos Lietuvos į didelį 
vargą ir skurdą vaikų nedalią. 
Viceprezidentė — sesuo vienuolė 
Elena Ivanauskaitė „Lietuvos 
vaikų globa" sujungė šviesiau

sius Bostono lietuvius, kurie 
laisvos Lietuvos ateitį regėjo tik 
per vaikus, užsibrėžę tikslą pa
gelbėti jiems, kad įveiktų skur
dą ir net badą. 

— Ponia Dalia, Jūs viena iš 
organizacijos „Lietuvos vai
kų globa" direktorių tarybos 
narių. Kas Jums Lietuva? 
— Lietuva man tėvų žemė. 
Tėvelis Adolfas Ščiuka su ma
ma Ona gimę ir augę Rokiškyje. 
Pačiame šio miesto centre yra ir 
mūsų namas. Tėvelis po dauge
lio metų į jį atvykęs viską at
pažino. Dabar šis namas jau 
priklauso mums. Tad ir man, 
mano sesutei Valentinai Lie
tuva tai ne svetima šalis, o tėvų 
namai, vadinasi, ir mūsų na
mai. 
• — Jūs dirbate? 
• — Taip, esu baigusi grafikos 
studijas, vėliau mokiausi kom
piuterinės braižybos, marke
tingo ir serviso. Dabar keliau
j i net po tris valstijas. Amerikos 
gyvenimas man gerai pažįsta
mas, savas. 

— Artimesnis už Lietuvą? 
— Nepasakyčiau. Aš mąstau 

Lietuviškai, apie Lietuvą svajo
ju ir labai sielojuosi jos nelai
mėmis. Tačiau šiuo metu mes 
visi, susibūrę į „Lietuvos vaikų 
globos" organizaciją, stengia
mės kuo skubiau paremti pačią 
trapiausią gyventojų grupę — 
vaikus. Man atrodo, kad ji ma
žiausiai apsaugota. 

— J ū s padarė te labai 
daug... 

— Esame į Lietuvą atsiuntę 
labdaros net 29 konteinerius. 
Pernai — 17. Kitais metais at
siųsime dar daugiau. 

— Tai labai sunkus darbas. 
Kas tuos konteinerius pa
krauna? 

— Mūsų žmonės, bendra
minčiai. Paskambiname telefo
nu ir susirenka įvairiausio 
amžiaus — nuo 16 iki 70 metų. 
Paprastai, kai ruošiame siuntas 
į Lietuvą, prapliumpa lietus. 
Dirba, pluša, neša. Nėra nė 

vieno, kuris abejotų savo darbo 
tikslingumu. Žino, šių daiktų 
laukia Lietuvos žmonės, vaikai. 
Laukia mūsų broliai ir seserys. 
Pavargstame, nusiplūkiame, 
bet širdyje džiaugsmas: nors 
tiek galime padėti Tėvynei. 

— Ar noriai žmonės auko-
ja? 

— Pastaruoju metu gauname 
paramą ne tik iš lietuvių, bet ir 
iš amerikiečių. Jie atiduoda ką 
gali, kiek turi. Mes leidžiame 
laikraštėlį, kuriame informuo
jame apie mūsų veiklą, spaus
diname Lietuvos žmonių padė
kas. Kiekviena padėka, gauta iš 
Lietuvos, mums labai svarbi, 
nes iš jų aukotojai sužino, kad 
jų dovanos pasiekia žmones, kad 
jos reikalingos jiems. 

— Jūsų organizacijos veiklą 
remia ir Amerikos valdžia? 

— Be abejo. Ypač didelės pa
ramos sulaukiame iš įvairių 
firmų. Norėčiau bent svarbiau
sias paminėti: „Seeds to the 
World" („Sėklos pasaulis"), 
„Gerber" (kūdikių maisto bend
rovė), „Stride-Rite" (batų firma), 
trys Bostono ligoninės, „Merck" 
firma dovanojusi vakcinas ir 
daugelis kitų, atsiliepusių į 
mūsų prašymus. Mes esame 
joms labai dėkingos. Apskritai 
Bostono valdžios įstaigos į lie
tuvius žvelgia su didele pagar
ba, padeda. 
— Ką pastebėjote keliauda
ma po Lietuvą? 

— Man įsiminė liūdesys 
žmonių akyse. Jis skausmingai 
man atsiliepė sieloje. Kodėl 
gabūs, talentingi Lietuvos žmo
nės turi tokius vargelius vargti? 
Mano akivaizdoje Pašaltuonyje 
(Raseinių rajone) užsidegė 
jaunos mokytojos namas. Vis
kas supleškėjo, nes nespėjo 
ugniagesiai, o moterėlės su 
kibirais vandens ne ką tegalėjo 
padaryti. 

— Jūs, ponia Dalia, šios 
nelaimės metu atidavėte vi
sus savo turėtus pinigus. No
rėjote nors kiek padėti nelai
mę patyrusiems žmonėms. 
Kas Jumyse išugdė tokį jaut* 
rūmą ir atjautą? 

— Tikriausiai , mamytė, 
tėvelis... Aš lietuvaitė, tuo labai 
didžiuojuos, nes lietuvių tauta 
labai garbinga ir išdidi, tai kilni 
tauta, na, o rokiškėnai — ypač. 
Pagal mamytę ir tėvelį spren
džiu, kad rokiškėnai patys ge
riausi žmonės pasaulyje. O ma
no gyslomis teka kaip tik ro
kiškėnų kraujas... 
— Kokios Jūsų veiklos per
spektyvos? 

— Būdama Lietuvoje, domė
jausi daug kuo, ypač vaikų 
sergamumu. Gausėja sergančių 
tuberkulioze. Palyginus su pra
ėjusiais metais dvigubai padau
gėjo 10 metų ligonių, o patikrin-

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39. - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus.mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, sprotai.vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
v namini/uotą arbata (tirpt), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majone/as. riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siuskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 

; Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

CLASSIFIED GUIDE 

„Ganau, ganau žijseles, po lygiąsias pieveles.. 
Nuotr. dr. Albinos Prunskienės 

A.P.P.L.E. SUVAŽIAVIMAS 
Šių metų pavasarinis 

A.P.P.L.E. suvažiavimas įvyko 
kovo 30-31 d., Verbų sekma
dienio savaitgalį, Clevelande. 
Tai šeštasis toks susibūrimas 
A.P.P.L.E. valdybos, tarybos, ir 
narių, kurie žada vykti arba 
kuo nors prisidėti prie vasaros 
seminarų sesijos Lietuvoje. Jau 
antra kartą šis suvažiavi
mas įvyko Clevelande, kur 
A.P.P.L.E. narės Irena Gedrai-
tienė, Amanda Muliolienė ir 
Danguolė Vodopalienė, bei jų 
malonus vyrai, šiltai priėmė su
važiavimo dalyvius iš visos 
Amerikos. Visada Clevelande į 
talką ateina buvę A.P.P.L.E. 
lektoriai Rita Balytė, Dalia 
Nasvytytė, Aldona Miškinienė 
ir James Lane. 

Pirmasis suvažiavimas šiame 
mieste įvyko viešbučio patal
pose, ten pat, kur buvo apsistoję 
dalyviai. Šiais metais Clevelan
do lietuviai priglaudė svečius 
savo namuose. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapija 
atvėrė savo duris ir posėdžiai 
vyko parapijos mokykloje. Buvo 
malonu už durų girdėti litua
nistinės mokyklos vaikų klegė
jimą, patiems bandant suderinti 
pastangas padėti Lietuvos mo
kytojams, o tuo pačiu per juos ir 
Lietuvos vaikams. 

Visų pirmiausia generalinė 
direktorė Vaiva Vėbraitė susi-

ta jų labai nedaug. 1992 m. mū
sų organizacija atsiuntė medikų 
grupę, kuri išoperavo 28 vaikus. 
JAV medikai konsultavo Lietu
vos ir Latvijos chirurgus, dali
josi su jais patirtimi. Už visa tai 
sumokėjo mūsų organizacija. 
Manau, ateityje taip pat „Lie
tuvos vaikų globa" neliks nuo
šalyje nuo pačių opiausių prob
lemų ir ateis į talką Lietuvai. 

— Koks pats šviesiausias 
Jūsų Įspūdis šioje kelionėje? 

— Be abejo, kelionės su „Vals
tiečių laikraščio" labdaros fon
du „Kaimo vaikai", šio fondo 
koordinatorės dr. Reginos Švo-
bienės mintys ir pasiūlymai. 
Kaip gerai, kad Jūsų laikraščio 
fondą tvarko mokslininkė, dak
tarė. Todėl ir viskas čia tvar
kinga, tikslu. Norėčiau, kad vi
sose organizacijose, kurios rū
pinasi labdara, taip būtų. Mane 
sužavėjo Raseinių Gabšių Šei
myna, kurioje vyras su žmona 
ir vaikais pasiaukojo nelai
mingų našlaičių globai. Nieka
da nepamiršiu rūpestingosios 
Širvintų rajono savivaldybės 
pareigūnės Ramunės Vidman-
tienės. Kokia graži ši moteris, 
šviesi, išsilavinusi. Nepaprasta 
ir jos siela. Duok, Dieve, kad 
tokių daugiau žmonių būtų Lie
tuvoje. Viliuos ir tikiu, kad visų 
lietuvių veide skausmą pakeis 
šypsena. Aš tikiu Lietuva! 

— Dėkoju Joms, ponia Da
lia, už pokalbį. Laimingos ke
lionės ir geriausi sveikinimai 
visai Jūsų organizacijai „Lie
tuvos vaikų globa", jos prezi
dentei Daivai Veitas. 

Kalbėjosi 
Bernardas Šakny* 

rinkusiems pranešė apie 1995 
metais įvykusius kursus. Buvo 
daug kuo pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti, o, kritiškai pažiūrėjus, 
buvo pasiryžta šiais metais kai 
ką patobulinti. Pernai kursai 
baigėsi kelių dienų konferenci
ja Anykščiuose. Ten Lietuvos 
pedagogai turėjo progą išreikš
ti savo įspūdžius, baigiant penk
tuosius A.P.P.L.E. seminarus. 
Jie taip pat pristatė savo pa
geidavimus ateičiai. Trys klau
simai, kurie ypač domina Lietu
vos mokytojus yra: pilietiškumo 
ugdymas, vaikų psichologija ir 
kritimo mąstymo įgūdžių lavini
mas. A.P.P.L.E., kaip visada, 
pasiryžo suruošti paskaitas iš 
šių sričių. Žemės ūkio minis
terija, kurios žinioje veikia 
žemės ūkio mokyklos, prašė, 
kad A.P.P.L.E. rengtų ir šių 
mokyklų pedagogams kursus. 
Po nemažų pastangų surasta 
labai kvalifikuota trijų žemės 
ūkio pedagogikos specialistų 
komanda. 

V. Vėbraitė toliau pranešė 
apie planavimo posėdžius su 
Švietimo ministerija, kurie 
įvyko 1996 m. sausio mėn. Vil
niuje. Juose iš A.P.P.L.E. narių 
dalyvavo trys asmenys: pati di
rektorė, Emilija Sakadolskienė 
ir Juozas Karmūza. Tai buvo in
tensyvus darbas, nes kasmet 
stengiamasi A.P.P.L.E. kursus 
nuvežti į naujas vietoves, pa
siekti kuo daugiau Lietuvos mo
kytojų, kurie taip veržiasi į kur
sus. Žinoma, visa tai teks pa
daryti, nepaisant didelių finan
sinių suvaržymų. Šiais metais, 
kaip visada, kursai vyks Vilniu
je Kvalifikacijos kėlimo ins
tituto patalpose. Taip pat, jeigu 
neatsiras nenumatytų kliūčių, 
šią vasarą kursai turėtų įvykti 
Molėtuose, Šilutėje ir Trakuose. 

Ilgai svarstėme planuojamus 
kursus Trakuose, nes čia pro
grama bus pritaikyta specialiai 
pietryčių Lietuvos mokytojams. 
Tautos fondas šiais metais dos
niai parėmė A.P.P.L.E. darbus 
ir paprašė, kad 8,000 dolerių 
būtų panaudoti vien šiems kur
sams bei pietryčių Lietuvos 
mokytojų švietimo centro steigi
mui. Pernai Šalčininkuose įvy
kęs kone savaitės ilgio semina
ras akivaizdžiai įrodė lietuvių 
mokytojų bėdas, besidarbuojant 
toje Lietuvos srityje, kur lietu
viai gyventojai ir jų vaikai yra 
etninė mažuma. 

Dar prieš pietų pertrauką per
ėjome į konkretų darbą, planuo
jant šių metų kursus. Po V. Vėb
raitės pristatytų temų ir lekto
rių sąrašų, dalyviai susiskirstė 
pagal miestus, kuriuose dirbs 
šią vasarą. Visą popietę, tai ma
žais būreliais, tai bendroje 
grupėje, kruopščiai perėjome vi
sas kursų ruošos detales. Viską 
aptarėme: ir filosofinius klau
simus — „kodėl toks opus pilie
tiškumo klausimas Lietuvoje?" 
— ir buitines detales — „o kaip 
lektoriai išsiskalbs rūbus?" 

Netrukus buvo jau ir vaka 
rienės laikas. A.P.P.L.E. šuva 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

<£ftL « 
REALMART U, Inc. 
6602 S. Pulaakl Rd. 
Chicago, IL 60628 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pincime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-S8M100 
Fax.312-58Me87 

Pagsr312-30M307 

MISCELLANEOUS 

žiavimo dalyviai mielai pakilo 
nuo posėdžių stalo ir pėstute 
nužingsniavo į „Gintaro" res
toraną prie vakarienės stalo. 
Čia sutikome ir kitus Clevelan
do bendruomenės narius. Kar
tu vakarieniavo lietuvių parapi
jos klebonas kun. Kijauskas.SJ. 
Geriant kavą priėjo ir dr. J. 
Jasaitis, naujasis „Dirvos" 
redaktorius. Po malonaus va
karo visi išsiskirstė į svetingų 
clevelandiečių namus poilsiui. 

Sekmadienio rytą, posėdžiams 
vos prasidėjus, pertraukėm dis
kusijas nueiti į šv. Mišias. 
Gausiai susirinkę maldininkai, 
nuostabus parapijos choras, kle
bono šilti sveikinimai suteikė 
jėgų ir pakėlė nuotaiką toliau 
tęsti pradėtą darbą. Grįžę į 
posėdžių salę, skubėjome atlikti 
visas darbotvarkėje numatytas 
dalis. Labai rūpėjo stipendijų 
vajaus pasisekimas šiais metais. 
Visiems buvo aišku, kad Lietu
vos ir jos gyventojų finansinė 
padėtis matomai blogėja, o 
mokytojų noras dalyvauti 
A.P.P.L.E. kursuose nė kiek 
nemažėja. Tad vėl pasiryžome, 
grįžę į savo namus, daryti viską, 
ką galime ragindami geradarius 
aukotojus ir toliau remti šį 
svarbų darbą. Tai galima 
daryti, siunčiant 25 dol. čekį, 
skirtą Lietuvos mokytojo stipen
dijai, įrašytą A.P.P.L.E., šiuo 
adresu: P.O. Box 617, Durham, 
CT 06422. 

Nors kai kurie dalyviai turėjo 
išvykti prieš pietus, tačiau 
A.P.P.L.E. draugijos direktorių 
taryba, pasikvietusi valdybą į 
tarybos metinį susirinkimą, to
liau tęsė darbą, posėdžiaudami 
per pietus „Gintaro" restorane. 
Rodos, tiek daug jau aptarta ir 
atlikta šį savaitgalį, o dar be 
kitų reikalų reikėjo peržiūrėti 
iždininkės metinę ataskaitą ir 
suorganizuoti tarybos būsimus 
direktorių rinkimus. 

Visi suvažiavimo dalyviai liko 
patenkinti pasiektu darbu ir su
žavėti Clevelando A.P.P.L.E. 
narių, jų artimųjų bei visos Cle
velando bendruomenės šiluma 
ir dosnumu. Tik remiantis to
kiais geraširdžiais žmonėmis, 
A.P.P.L.E. organizacija gali tęs
ti savo svarbų darbą. 

Gitą Merkevičiūtė-
Kupcinskienė 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

- * * • 

GREIT 
PARDUODA 

w 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kornptutahujr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmer.tus ir žarna. 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
m GYVYSIS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32or/i Weet tStti Street 

Tel. (70S) 424-SSM 
(312) SS1-SSS4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2858. 

OPENHOUSE 
8443 S. KOSTNER 

Sun. Jone Sth 1 pm - 4 pm 
Lovely Home 

St. Bede/Ashbum Area 
City Workers come & see! 

This well-maintained brick horoe of-
lers 3 Mrms. large krtchen dinette 
wrthneweroakcabinets, hugefimah-
ed basament w/ptenty of norage, 2 
baths. well-groorned tenced - in - yard, 
sprinkling system. 

FOR RENT 

Norėčiau pirkti Danieliaus Ralio 
Knygą »The Chosen Psopte", iš
leista Kanadoje 1986 m. 

Tel. 413-837-1771 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professtonalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
Rolandas—70S-424-7183 

Vytas—312-925-020* 

Vtc Rrlatma Pk. 6 rms., stove, retrig.. 
waMo-wal carpetmg; •nd- raar percn; naat 
indd.; clean, quiet Mdg. nelarencea, creoTt 
cfteck. $575 per mo. • 1 mo. aac. dapo-
sit. Mo pats. Preferabty Uth. speaking 

CaM 7SS-44S-70S7 

IEŠKO DARBO 

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

H. Decky* 
Tai. 3 1 2 - M S - M 2 4 

liS. Savin© Bonds 
Make Great Giffe. 

- = * 

fc p-

A pilotu serv^fe of thts n.nmp»ptr 

moteriais*-. 
Galiu prižiūrėti sene

lius. Skambinti po 6 v.v. 
Tel. 708-426-4188 

44 m. moteris iš Lietuvos ieško dar
bo lietuvių šeimose. Galiu slaugyti 
ligonius, senus žmones, prižiūrėti 
vaikus, dirbti namų ruošos darbus. 
Esu siuvėja. Tel. M1-42S-0SO0 

Moteris I i Lietuvos leeko dar
bo; gali padėti namų ruošoje, 
slaugyti senelius ir ligonius bei 
gyventi kartu. Tel. 312-823 •9438. 

VM. amžiaus moteris laiko bet 
kokio darbo. Gali slaugyti 
ligonius, prižiūrėti vaikus ir gyventi 
kartu. Tel. 312-823-0728 

McDONALD'S LIETUVOJE 
Gegužės 31 d. Vilniuje atida

rytas pirmasis Lietuvoje McDo
nald's restoranas. Restoranų 
Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje 
generalinis direktorius Kevin 
Murphy spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad šiais metais Vil
niuje planuojama atidaryti dar 
tris McDonald's restoranus, o 
bendra investicija į šiuos resto
ranus bus 4.8 milijonai dolerių. 

Antrasis restoranas bus atida
rytas liepos pabaigoje Gedimino 
prospekte, o dėl trečiojo ir ket
virtojo dar vyksta derybos. Grei
čiausiai jie bus pastatyti bend
rai su „Statoil" degalinėmis 

(AGEP, 05.30) 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

MALDYNĖLIS. Mišių ir kitos maldos vaikams. 167 
psl $7.50 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė. 
Kun. K. Matulaitis, MIC. 640 psl $5.00 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun. 
dr. P. Aleksa. 254 psl $1.00 

LAIDOJIMO APEIGOS. 55 psl $1.00 
KRISTAUS KANČIA. K. Brentano. 347 psl . . . . $3.00 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis. 

119 psl $1.00 
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangeliniai mąs

tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl $10.00 
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Religiniai pamokimai 

vaikams. 56 psl $4ft0 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Baranauskas. 223 

psl $3.00 
MEILĖS UGNIS. Kristui ir bažnyčiai. Kun. dr. K. 

Matulaitis, MIC. 360 psl $1.00 
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Ladas 

Tulaba. 365 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygų 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
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KARINĖS PRATYBOS 
NORVEGIJOJE 

Už lango — baltu sniegu deng 
ti Norvegijos laukai , miškai, 
ežerai, miesteliai ir miestai. 
Rodos, kaip ir Lietuvoje, bet 
drauge ir nauja, ki tu masteliu 
viskas sukirpta. Gražūs nedide
li namai, tvarkingos ūkininkų 
sodybos. 

I Elverumo mokymo centrą iš 
septyniolikos NATO bloko ir į 
jį pretenduojančių šalių susirin
ko 25 karininkai. Buvome su
skirstyti į nedideles grupes. 
Patekau į linksmą, draugišką 
penketuką. Grupei vadovavo 
norvegas pik. ltn. Knutas Isa-
chenas Mūsų penketuke — 
suomis mjr. Kari Pohjala, ven
gras kpt. Ferensas Koronas, 
anglas kpt. Viktoras Gasinas, 
prancūzas mjr. Rodžeris Mar
tinas ir aš. 

Mokymas vyko keturiais eta
pais. Teorija, lauko pratybos, 
teorija, vėl lauko pratybos, ben
dras mokymo bei lauko pratybų 
aptarimas. 

Daug dėmesio buvo skir ta 
Norvegijos istorijai, kariuome
nės pasipriešinimo vokiečių 
okupacijai faktams. Mums pa
rodė visą norvegų pėstininkų 
ginkluotę, žiemos karo techni
ką. Teko šaudyti iš visų lengvų
jų ginklų — pistoletų, karabinų, 
kulkosvaidžių, sunkiųjų kulko
svaidžių, prieštankinių granat
svaidžių. Minosvaidžių baterija 
demonstravo šaudymą, taktikos 
manevrus. įsitikinome, kad geri 
norvegų ginklai yra gerose ran
kose. Mus ypač sudomino leng
vieji visureigiai su varoma 
priekaba. Visur praeinantis , 
greitas, lengvas visureigis — 
tikra motopėstininkų mašina. 

Lauko pratybose mokėmės pa
čių paprasčiausių žiemos karo 
dalykų. Žygis slidėmis, sto
vyklos įrengimas (lauke — 10 
laipsnių šalčio), jos apsauga, 
maskavimas, maisto ruošimas, 
stovyklos likvidavimas ir jos 
pėdsakų naikinimas. Norvegų 
užnugario tarnyba aprūpino 
geromis, lengvomis krosnelė
mis , gera i s į r a n k i a i s , net 
malkomis. Be to, vyko štabo 
pratybos žemėlapyje. 

Grįžę į mokymo centrą jau 
patys jautėme, ko mums dar 
reikia pasimokyti, kaip geriau 
bendrauti su kitakalbiais . 

Pagrindinės lauko pratybos 
vyko už 120 km į šiaurę, Lilien-
hamerio apylinkėse. Nešdami 
20 kg kuprines, slidėmis čiuožė-
me raižyta plokštikalne. Lauki
nė vietovė, skurdūs krūmokš
niai, upeliukai, pelkės, ežerai. 
Kai kur prie ežerų stovi nor
vegų poilsio nameliai , panašūs 
į mūsiškius sodo namelius, tik 
be daržų, be sodų. Beje, čia nėra 
daugiaaukščių mūrų! Viskas 
natūralioje aplinkoje. Paprasta, 
gražu, darnu. Sniego, mūsų lai
mei, buvo nedaug. Šaltukas 
8-12 laipsnių. Tik kai užslink 
davo „drėgni" debesys, apgaub
davo visą vietovę rūku, ta nedi-

„TĖVO NAMAI" 
BUVUSIEMS KALINIAMS 

Kaune atidarytas pirmasis 
Lietuvoje Buvusių kal in ių 
reabilitacijos centras. Lietuvos 
katalikiškos labdaros organi
zacijos „Tėvo namai" pastan
gomis šis centras įrengtas buvu
siose kareivinėse Kaune. Prieš 
pusantrų metų įsikūrusi organi
zacija „Tėvo namai", pasak jos 
prezidento Artūro Regimanto 
Juškevičiaus, teikia moralinę ir 
materialinę paramą kaliniams, 
padeda iš kalėjimo išėjusiems 
žmonėms prisitaikyti visuome
nėje. Palaikomi ryšiai su gimi
n ingomis Vakarų Europos 
organizacijomis, gaunama lab
daros. 

Praėjusiais metais „Tėvo 

dėlė temperatūra tarsi virsdavo 
didesne — žnaibydavo žandus. 

Krūminga vietove važiuoti 
buvo gana keblu. Pakeliui vis 
gaudavome įvairias užduotis. 
Reikėjo įvertinti padėtį, priim
ti sprendimus. Tai savotiškas 
lauko egzaminas. Sustoję pailsė
ti, pastatėme sargybą, kiek
vienas pasirinkome ugnies po
zicijas i r ruošėme pietus. 
Šiupinys ir, žinoma, kava. Ka
vos norvegai geria daug, bet 
nestiprios. Pavalgę, prisipylę 
termosus kavos, trukėme toliau. 

Nakvojome netoli didelio eže
ro, kadagiais ir skurdžiomis 
eglaitėmis bei viržiais apaugu
sioje laukymėje. Iš palapinsiaus- namai", dar net neturėdami sa-
čių pasistatėme palapinę. Gera Vo pastogės, globojo 280 iš kali-

M. KATILIŠKIO IR 
L. SUTEMOS P R E M I J O S 

Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijoje buvo pagerbti 
rašytojų Mariaus Katiliškio ir 
Liūnės Sutemos premijų laurea
tai - jaunieji filologai. 

Mariaus Katiliškio premija — 
150 litų — už geriausius prozos 
darbus buvo įteikta Kauno 
Radvilėnų vidurinės mokyklos 
moksleivui Pauliui Jurašiui. 
Pasvalio Petro Vileišio vidu
rinės mokyklos moksleivė Agnė 
Žagrakalytė už ger iausią 
moksleivišką poeziją apdovano
ta tokio pat dydžio Liūnės Su
temos premija. 

Mariaus Katiliškio premijos 
skiriamos nuo 1993 m., o Liūnės 
Sutemos — antrą kartą. Šiuos 
apdovano j imus d rauge su 
tuometine Kultūros ir švietimo 
ministerija įsteigė jau prieš 15 
metų mirusio lietuvių išeivijos 
rašytojo Mariaus Katiliškio fon
das, kur iam vadovauja Liūnės 
Sutemos kūrybiniu slapyvar
džiu pas ivadinus i jo našlė 
Zinaida Nagytė-Katiliškienė. 

Paprastai šiomis užsienio ra
šytojų premijomis apdovanojami 
g e r i a u s i ka sme t r eng i amo 
j a u n ų j ų filologų k o n k u r s o 
nugalėtojai. Ir šiemet jos atiteko 
laimėjusiems tokį konkursą, pa 
vasarį surengtą Panevėžyje. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. birželio mėn. 6 d 

patirtis. Sniego nuo žemės ne
nuvalėme. J is izoliavo mūsų 
guolį nuo įšalusios žemės. 
Pakloję an t žemės eglių šakų 
paklotą, jį uždengėme armuota 
4x5 m plėvele ir ištempėme 
palapinę. Sniegu užpylėme vi
sus plyšius prie jos apačios. 
Atidžiai susegėme visas pala-
pinsiaustes. Virš viršutinės 
palapinsiaustės įrengėme antrą 
stogą. Tai irgi gera pamoka — 
palapinės „lubos" nuo kvėpa
vimo nesudrėko, nuo jų nelašėjo 
vanduo. 

Tuoj pat sudūzgė mūsų mažas 
žibalinis virduliukas ir palapi
nėje pradėjo kilti temperatūra. 
Greitai pasidarė visai jauku. 
Karšta vakarienė — ant vir-
duliuko išvirta kareiviška košė 
ir kava. Po vakarienės užkūrė-
me dar du žibalinius virduliu-
kus , s a n d a r i a i užsagstėme 
„duris". Temperatūra viduje 
dar pakilo. Buvome priversti 
nusirengti visus rūbus. Išvarvi
nę bent po litrą prakaito, 
sušokome į sniegą, išsivoliojome 
ir vėl greit į šiltą palapinę. 
Sauna! Ryte savijauta puikiau
sia. Ir vėl į žygį. 

Vienoje stovykloje patyręs 
medžiotojas mjr. Tordas Smes-
dadas mus mokė, kaip reikia 
išgyventi ir pasirūpinti maisto 
tokiomis sąlygomis. Krūmokš
niuose statėme kilpas, gaudėme 
žvyres. O koks skanus jų keps
nys, koks sotus žvyrės sultinys! 
Karališkas maistas! Ežere grę-
žėme eketes ir bandėme pasi
gauti žuvies. Žuvys nekibo, 
užtat darbas, gręžiant 40 cm 
storio ledą, mus gerokai sušildė. 

Žygis baigėsi Pelestovos gvar
diečių vasaros bazėje. Po ilgo 
žygio su kuprinėmis — maloni 
norvegiško židinio šiluma, ska
nus elnienos kepsnys, su taip 
Lietuvą primenančiomis vir
tomis bulvėmis. 

Susikrovę savo kareivišką 
mantą, autobusu žavinga kalnų 
vietove grįžome j Elverumo 
mokymo centrą. Pasnigus keliai 
visur slidūs, bet nei smėliu, nei 
druska nebarstomi — neteršia 
ma. Gerai parengti automašinų 
ratai, aukšta vairuotojų draus 
mė. Niekur nematėme pakelėje 

nimo vietų išėjusių žmonių, 
aprengė juos, maitino, kai 
kuriems padėjo susirasti darbą. 
Nė vienas iš globotinių naujų 
nusikaltimų nepadarė. O juk 
kiek žinoma pavyzdžių, sako A. 
R. Juškevičius, kai iš kalėjimo 
paleistas, alkanas, apdriskęs, 
neturintis būsto ir darbo, mo
r a l i a i a t s t u m t a s žmogus, 
nežinodamas ko griebtis, vėl 
daro nusikaltimus ir grįžta į 
kalėjimą. Buvusių kalinių rea
bilitacijos centras užima du 
pačios organizacijos suremon
tuotus pastatus. Vienas iš jų 
skirtas administracijai, kitame 
įrengti miegamieji kambariai, 
koplyčia, nedidelė valgyklėlė. 
Vienu metu čia bus galima 
pr ig lobt i apie 30 buvusių 
kalinių. Yra daržas, kur šie 
žmonės galės užsiauginti daržo
vių, taip pat stalių cechas — dar
bo pradžiai. Bus prašoma, kad 
ir miesto savivaldybė skirtų 
darbo vietų. Buvusių kalinių 
reabilitacijos centre visuome
niniais pagrindais dirbs auklė
tojai. Ateityje čia žadama 
įrengti ir 300 vietų valgyklą 
vargšams. 

Buvusių kalinių reabilitacijos 
centrus „Tėvo namai" planuo
ja steigti ir kituose Lietuvos 
miestuose. „Tėvo namų" inicia
tyvinį branduolį sudaro Artūras 
R. Juškevičius, Vytautas Vait
kevičius, dvasios tėvas — kuni
gas Jaunius Kelpšas, Organiza
cijos įkvėpėjas — vyskupas Juo
zas Žemaitis. 

į stačią nuokalnę įvažiavusios 
ar įslydusios į griovį mašinos. 

Mokymo centre aptarėme žy
gį, gavome dar vieną taktikos 
užduotį. Atsisveikinimo vaka
rienė karininkų valgykloje ir — 
į Lietuvą. 

Liko geri prisiminimai apie 
šaunius mūsų mažos grupės 
draugus, apie dvasia turtingus, 
o drauge paprastus ir nuošir
džius šeimininkus norvegus. 
Liko vertingos žinios, kurias 
reikės panaudoti, pritaikant 
mūsų sąlygomis. 

Pik. ltn. Eugenijus 
Jak imavič ius 

A.tA. 
Dr. BENEDIKTAS ROČKUS 

Gyveno Oak Park, Illinois. 
Netikėtai mirė 1996 m. birželio 4 d. 6 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Plikių kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 metus. 
Nuliūdę l iko: žmona Gabr i e l ė , Lietuvoje brol is 

Kazimieras, žmona Elena, jų sūnus Antanas ir duktė Danutė 
su šeimomis; mirusio brolio Broniaus našlė Antanina ir jų 
duktė Danutė su šeima. Daug kitų giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 7 d. nuo 2 
vai. p.p. iki 9 vai. vakaro Vance Funeral Home, 1424 So. 50 
Ave, Cicero IL. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 8 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel.: (708) 652-5246. 

A.tA. 
JUOZAS ANDRAŠIŪNAS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. birželio 4 d., 10:40 vai. ryto, sulaukęs 88 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Linkuvos apskrityje, Gotaučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje sūnėnai Viktoras ir Povilas Andra-

šiūnai su šeimomis; krikšto duktė Gailutė Palionis, gyv. Wis-
consin; artimi draugai Tadas ir Lina Palioniai ir kiti draugai. 

Priklausė Liet. Fondui, Tautinei Sąjungai, Korp! Neoli-
tuania, buvo ilgametis, aktyvus Tautinių Namų narys. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, birželio 6 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. Atsisveikinimas 6:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 7 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią Marąuette Parke, kurioje bus aukojamos 
9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnėnai, krikšto duktė, artimi draugai. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Mirus brangiam Vyrui ir Tėvel iui , 

A.TA. 
PETRUI PUPIUI 

jo žmoną ZUZANĄ, sūnūs — kolegą JUOZĄ ir AN
TANĄ, dukras MARYTE AMBROZAITIENE ir AL 
DONĄ BRIZGIENE, jų še imas bei ar t imuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūris 

finint Tautinės apsaugos rinktinės savanorių kautynas Sedos apylinkėje, vietinėse kapinėse 
suruoštas iškilmingas jų aukų paminėjimas. Iškilmėse kslbs Sedos missto pirmininkas 

Nuotr. Mečislovo SUinsko 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus , skausmo valandoje jo žmonai ZUZANAI, duk
roms ALDONAI BREGIENEI ir MARYTEI AMBRO 
ZAITIENEI, sūnums A N T A N U I ir JUOZUI su 
šeimomis, anūkams ir p roanūkams reiškiame gilią 
užuojautą. 

Zuzana Daukantienė 
Gedas ir Aldona Griniai 
Albinas ir Angelė Karniai 
Vytautas ir Danutė Mažeikos 
Adolfas ir Elena Miliai 
Sofija Salienė 
Mečys ir Irena Šilkaičiai 
Stasys ir Milda Tamulioniai 
Vacys ir Vida Tumasoniai 
Stasys ir Sofija Vaškiai 
Juozas ir Leokadija Žvyniai 

St. Petersburg, FL 

A.tA. 
Mokyt. PETRAS PUPIUS 
Gyveno St. Petersburg Beach, FL. anksčiau Chicagoje. 

Marąuette Parko apylinkėje 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1996 m. birželio 1 d., 

sulaukęs 93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Mokytojavo Kybartu gimnazijoje, o vėliau 

lietuvių gimnazijoje Scheinfeld mieste. Vokietijoje. Amerikoje 
išgyveno 47 m. 

Nuliūdę liko: žmona Zuzana Aleksandravičiūtė, dukterys: 
Aldona Brizgienė, žentas Juozas. Marija Ambrozaitiene. 
žentas Kazys, sūnūs: Antanas, marti Nijole, Juozas, marti 
Nijolė; anūkai: Raimundas, Marius Brizgiai su šeimomis; 
Audrone Ambrozaityte. Ramune Ambrozaitytė Fry, vyras 
John, Neris Palūmene, vyras Andrius ir šeima, Andrius Pu-
pius; penki proanūkai; svainės su šeimomis: Marcele Vaičiene 
ir Pranutė Skruodienė. Taip pat daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė St. Petersburg Beach lietuvių klubui. Lietuvių 
Fonduį Lietuvių Bendruomenei. Ateitininkų organizacijai bei 
daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. Buvo rėmėjas N. P 
Marijos Seserų. Putnam, CT. 

Velionis pašarvotas penktadieni, birželio 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 8 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, žentai, marčios, 
anūkai ir proanūkai bei kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312^76-2345 arba 800-994 7600. 

A.tA. 
EDVARDAS EIDĖJUS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. gegužės 31 d., 3:40 vai. ryto, sulaukęs 90 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Nuliūdę liko: duktė Alyte Cotton, gyv. Broad Beach 

Waters, Gold Coast, Australia ir kiti gimines bei draugai 
Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje. 

Priklausė BALF'ui, Marąuette Parko Lietuvių namų savi
ninkų organizacijai, Pensininkų draugijai. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, birželio 6 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 7 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Sibiro tremtinių 
.draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus t Donald M. Petkus. 
Tel. 312^176-2345 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
VALERIJA JARIENĖ 

Paragytė 
Gyveno Lake Forest, IL. anksčiau Chicagoje. Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Po ilgos ligos mirė 1996 m. birželio 4 d.: 12 vai. dienos, 

sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Rita Paliulionis. žentas Kęstas, 

anūkai: Rimas ir Rūta Paiiulioniai bei kiti gimines Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velione buvo žmona a.a Leonido 
Priklausė Marąuette Parko Lietuvių namu savininkų 

draugijai. Liet Bendruomenei ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. 

Velionė pašarvota penktadieni, birželio 7 d nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laido'imo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 8 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuliūdę kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly 

vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Donald A Petkus Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345 arba 800 994-7600 

Brangiam Vyrui, Tėveliui ir mano gimnazijos Moky
tojui 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

po sunkios žemiškos kelionės išėjus Amžinybėn, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Zuzanai, sūnums 
JUOZUI ir ANTANUI, dukroms MARYTEI AMBRO 
ZAITIENEI ir ALDONAI BRIZGIENEI. jų šeimoms 
bei artimiesiems ir kartu liūdime 

Vytautas ir Elena Vidugiriai 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. birželio men. 6 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
įsivaizduokite 1,750 šokėjų, 

margais tautiniais drabužiais, 
besisukančių linksmo šokio 
sūkuryje. Tai geriausias įro
dymas, kad išeivija dar gyva, 
dar stipri, dar sugeba suruošti 
įspūdingas šventes. Šokėjai at
vyksta iš Kanados . Pietų 
Amerikos. Lietuvos ir JAV — iš 
viso 48 tautinių šokių grupės. 
Nejaugi jie šoks tuščioms kė-
dėms9 Nedelsdami įsigykite bi
lietus j šventę ir kitus, su ja 
susijusius renginius: ..Sekly
čioje*' (dienos metu nuo 1 iki 4 
vai. p.p., savaites dienomis, šeš
tadieniais nuo 9 vai. r. iki 12 
vai. vid.. sekmadieniais, nuo 11 
vai.r. iki 1 vai. p.p.. vakarais — 
antradieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 6 iki 8 vai. vak.) ir 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. sekmadieniais po Mišių. 

Remigijus Gaška „Saulutės" 
„Atviro žodžio forume'* rytoj, 
penktadienį, birželio 7 d.. 7:30 
v.v. PLC Bočių menėje supažin
dins visuomenę su Atlanto 
Olimpiadoje dalyvaujančiais 
Lietuvos sportininkais, nurodys 
kuriose rungtynėse jie daly
vaus. Užjausdamas sunkią var
ganų Lietuvos vaikų padėtį, 
Remigijus Gaška ne tik savomis 
lėšomis atskrenda į Čikagą,bet 
taip pat paaukojo du bilietus į 
Olimpiados krepšinio ketvirt
finalius kaip „door prize" at
vykusiems į pranešimą „Lie
tuvos perspektyvos Atlantos 
Olimpiadoje". ..Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
dėkoja Remigijui Gaškai ir tiki
si, jog visuomenė parodys susi
domėjimą Lietuvą atstovaujan
čiais sportininkais 

Prisiminkime, pagerbkime 
ir pakvieskime savo tėvus bei 
tėvukus į PLC, Lemonte. ren
ginių komiteto ruošiamą Tėvo 
dienos minėjimą — pietus, bir
želio 16 d. 12:20 vai. p.p., cent
ro didžiojoje salėje. Programą 
atliks soliste Praurimė Ragienė, 
dr. Leonidas Ragas ir muzikas 
Faustas Strolia. Stalus ar pa
vienes vietas reikia užsisakyti 
iš anksto pas Aldoną Palekienę 
708-448-7436 ar pas Vilę Mar-
chertienę 708-985-7216. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo krautuvėlėje kiekvieną 
sekmadien; po Mišių budi A. 
Buivydienė. Krautuvėlėje gali
ma nebrangiai įsigyti tautinių 
drabužiu ir įvairių lietuviškų 
dovanėlių. Jeigu kas nori pirkti 
tautinius drabužius, gali ir 
savaitės dienomis susisiekti su 
Aleksandra Buivydiene telefo
nu 312-445-1423. Pasirinkimas 
tikrai nemažas, tad pasinaudo
kite proga. 

Šeštadieninę „Draugo" lai
dą dabar jau galima įsigyti 
Pasaulio lietuvių centro parduo
tuvėlėje sekmadieniais. Pasi
naudokite proga! 

Muz. Dariaus Polikaičio va
dovaujamas „Dainavos" ka
merinis ansamblis atliks meni
nę programą Korp! Giedros 
ruošiamoje premijų šventėje, 
kurioje speciali premija bus 
įteikta darbščiajai visuomeni
ninke! Birutei Jasa i t iene i . 
Šventė bus birželio 9 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Visi 
raginami dalyvauti. 

DĖMESIO! 
Dešimtosios tautinių šokių šventės I liepos 6 d.) proga „Drau

go" šeštadieninė laida skiriama šiam svarbiam užsienio lietuvių 
gyvenime įvykiui —jubiliejinei tautinių šokių šventei — paminėti, 
pasidžiaugti ir jos dalyviais, ir svečiais iš art i , iš net labai toli. 

Kviečiame skaitytojus, organizacijas, verslo įstaigas siųsti savo 
sveikinimus į „Draugą" — visi jie bus gražiai išspausdinti minėtoje 
laidoje, kuri pasklis labai plačiai, nes dienraštis bus platinamas 
šventės mugėje, ta ip pat viešbutyje, kur apsistos daugumas 
dalyvių. 

Jūsų sveikinimai prisidės prie šventės iškilmingumo ir 
džiaugsmo, nes tuo būdu į ją gali įsijungti visi, net ir negalintys 
asmeniškai dalyvauti. Jūsų įstaigos, paslaugų ar verslo reklama 
bus taip pat labai veiksminga, nes pasieks daug skaitytojų, tad 
raginame jas siųsti ir iš kitų miestų, ne tik iš Čikagos. 

Sveikinimai ir reklamos turi ..Draugo" administraciją pasiekti 
iki birželio 28 d., kad suspėtume jas išspausdinti šioje specialioje, 
X jubiliejinei tautinių šokių šventei skirtoje, laidoje. 

„Draugo" administracija 

ALRKM SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos centro pirm. Dalė Mur-
ray vainikuoja Marijos statulą, baigiantis tradicinėms 75-tosios kuopos ge
gužinėms pamaldoms. 

Amerikos Lietuvių R. K. Mo
terų sąjungos 75-tos kuopos 
susirinkimas įvyko gegužės 14 
d. Kadangi kuopos narės gy
vena Įvairiose Čikagos dalyse, 
susir inkimai {vyksta pagal 
šeimininkių nuožiūrą. Šįkart or
ganizacijos garbės narė Vikto
rija Leone pakvietė susirinkimą 
į jos gyvenvietę Lexington 
Square Ret i rement Center, 
Elmhurst, IL. 

Susirinkimas pradėtas tradi
cinėmis pamaldomis ir giesmė
mis Marijos garbei, kurias pra
vedė kuopos pirmininkė Bernice 
Nedveckas. Kiekvienai dalyvei 
buvo Įteiktas vadovėlis, kurio 
viršelį puošė Marija, apsupta 
angeliukų. Gegužinės pamaldos 
susidėjo iš Marijos litanijos, 
maldos už motinas ir mirusių 
narių prisiminimo. Ta pačia 
tema kalbėjo kuopos dvasios 
vadas kun. Jonas Velutis. Pa
baigoje centro pirmininkė ir 
75-tos kuopos narė Dalė Murray 
uždėjo karūną ant Marijos sta
tulos. Pamaldos baigtos giesme. 
„Šioj dienoj, gražioji motina". 

Po to dalyvės buvo pakviestos 
pietums i puošnųjį „Crystal 
Room". Skaniai pavalgiusios, 
narės nukreipė dėmesį į rim
t e s n i u s kuopos re ika lus . 
Dovanėles laimėjimams parūpi
no Viktorija Leone ir Dale Mur
ray. Sudarytas gražus pelnas, 
paskirtas labdaringiems tiks
lams. 

Narės išsiskirstė, linksmai 
nusiteikusios, džiaugėsi, turė
damos progą vėl susitikti po 
sunkios žiemos, o ypač prisimin
damos vaikystės dienas, kada 
gegužės mėnesį kiekvieną vaka
rą dalyvavo gegužinėse pamal
dose. 

D.M. 

Ateitininkų namų metinė 
gegužinė bus sekmadienį, 
birželio mėn. 23 d., po 11 vai. 
Mišių, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Kas dar neatsilygino 
už laimėjimų bilietėlius, pra
šome nedelsiant tai padaryti. 
Gegužinėje laukiame visų Čika
gos ir apylinkių ateitininkų bei 
svečių. Gegužinė vyks Atei
tininkų namų sodelyje. 

TDK Birutes draugijos Čikagos skyriaus narės, susirinkusios gegužės 27 d. „Seklyč.oje aptart. 
skvnaus veiklą ir paskirt, auką Lietuvai. 1.000 dol. auką jos paskyrė buvusiems partizanams 
ir jų šeimoms šelpti, o antrą tūkstantine - tremtiniams ir jų šeimoms iš Sibiro į tėvynę grąžinti 
bei įkurdinti. X tautinių šokių šventei birutietės paskyrė 150 dol. auk*. Nuotraukoje sėdi iš kaires: 
G. Musteikienė, Z Juškevičienė - pirmininkė, M. Ališauskiene ir Kalmtiene. 
šauskienė, J. Skamienė, A. Noreikienė ir A. Baleišienė. 

stovi: J. Iva-

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Le9niauskienę, tel. 847-
526-0773. (sk) 

x Visuotinis Dzūkų drau
gijos na r ių su s i r i nk imas 
šaukiamas š.m. birželio 9 d. Šv. 
Mišios bus atnašaujamos 10 vai. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po šv. 
Mišių renkamės Jaunimo cent
re, kambarys Nr. 100. Pagei
daujama, kad visi nariai daly
vautų, nes bus svarstomi labai 
svarbūs reikalai, liečiantys 
draugijos tolimesnę veiklą. 
Dzūkų Draugijos valdyba. 

(sk) 
x Vilnius dabar girdimas 

beveik visais Grundig radijais: 
ir pačiais naujaisiais, net ir kiše
niniais ir senaisiais, jei tik jie 
sutvarkyti, praneša Gradins-
kas, J G'. Televnsion. 2512 W. 47 
St.. Chicago. IL 60632. Pir
miausia — paskambinki t 
312-376-1998. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai? ir priei
namais nuošimčiais. Krpipkites 
Į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Režisierių Vyt. V. Lands
bergio ir Arūno Matelio kūry
biniai vakarai vyks šį savait
galį: penktd.. birželio 7 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje, 
šeštd. birželio 8 d. 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje. Le-
mont, IL Rengia Amerikos 
Lietuvių televizija. 

'sk1 

x TRANSPAK praneša: 
..Pernai Kaune santuoką ofi
cialiai nutraukė 1253 poros. 
Šimtui susituokusių tenka 42.6 
išsiskyrusių porų". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago. IL, tel. 312-436-7772. 

fcfc) 
x Frank ir Mary Radis. Hot 

Springs, paaukojo $25 — Lietu
vos neturtingų vaikų našlaič'ų 
pietums mokyKlose. Dėkojame; 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Pensija iš Vokietijos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau. 

(sk) 

Irena Radienė, Palos Hills, 
IL, „Draugo" knygyne nusi
pirko knygų už tikrai nemažą 
pinigų sumą. Lietuviškas rašto 
žodis yra brangus, nes liudija 
mūsų tautos kultūrą. Nuoširdus 
ačiū už apsilankymą ir spaudos 
įvertinimą. 

JAV LB East Chicago apy
linkės valdyba ruošia Baisiojo 
birželio minėjimą sekmadienį, 
birželio 9 d.; pradedamas 10 vai. 
r. šv. Mišiomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, Gary, IN. 
Akademinė dalis vyks parapijos 
salėje tuojau po Mišių. Pagrin
dinę paskaitą skaitys Jonas 
Kavaliūnas. Maloniai kviečiami 
apylinkės lietuviai dalyvauti ir 
prisiminti žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. 

x L.P.G. Fondui aukojo: 
$300 - Juozas Ručys, $200 -
Juozas Račius: $50 — Viktor ir 
Ona Samatauskai ir East Chica
go Liet. Bendr. apylinkė: $40 — 
Regina Petrauskienė ir kiti du 
asmenys a.a. V. Rutkausko at 
minimui. L.P.G. fondo valdyba 
dėkoja asmenims, sušelpusiems 
Lietuvos laisvės gynėjus. Aukas 
siųsti: L.P.G. FUND, Stan
dard Federal Bank, Acct. 
#663777, 4192 So. Archer 
Ave., Chicago, IL 60632. 

(sk) 

Žilvinas Karalius. 

GABUS MOKINYS 
Romo ir Irenos Karalių sūnus 

Žilvinas šiais metais baigia 
Amos Alonzo Stagg gimnaziją. 
Šeima gyvena Hickory Hills, IL. 

Žilvinas gyvena JAV treji 
metai. Atvyko iš Vilniaus. 

Mokykloje, kaip ir visi naujai 
atvykę, turėjo daug laiko skirti 
anglų kalbai, mokslams. Labai 
gerai sekėsi chemija, pripažin
tas geriausiu toje klaėje. Pla
tesnėje visuomeninėje veikloje 
nedalyvauja. 

Mėgsta žaisti krepšinį (Lietu
voje žaidė už mokyklos rink
tinę), stalo tenisą. Šoko tau
t in ius šokius su Lietuvos 
vyčiais. Gražiai piešia. Labiau
siai mėgsta žvejoti. 

Laisvalaikio beveik neturi, 
nes dirba. Jo darbas atitinka 
pomėgį — aranžuoti gėlių 
puokštes. 

Žada studijuoti kompiuterių 
programavimą Moraine Valley 
kolegijoje. 

Ligija Tautkuvienė 

Dr. Jonas Dautaras, Vil
niaus pedagoginio universiteto 
pedagogikos ir psichologijos 
fakulteto prodekanas, atvyko 
stažuotis į Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrą Čikagoje. Jis iki 
rugpjūčio 21d. rinks medžiagą 
rengiamai knygai apie pasižy
mėjusį čikagietį mokytoją a.a. 
Domą Veličką. Anot prof. dr. Jo
no Račkausko, LTSC pirminin
ko, svečias taip pat padės tvar
kyti Pasaulio lietuvių archyvo 
rinkinius. Jis apsigyveno LTSC 
rezidencijoje prie Jaunimo cen
tro (tel. 312-436-8087). Sociali
nių mokslų daktaras Dautartas 
numato dalyvauti lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų sa
vaitėje, kuri vyks Dainavoje 
rugpjūčio 4-11 d., ir ten skaityti 
pranešimą apie Lietuvos švie
timą. 

Lietuvių fondo penkių as
menų Finansų komisija pir
mininkauja Saul ius Čyvas, 
jaunosios kartos patyręs profe
sionalas, prieš 15 metų iš 
Loyolos universiteto Čikagoje 
gavęs finansų tvarkymo srities 
magistro laipsnį, dirbęs iždinin
ku LF valdyboje ir praėjusiais 
metais išrinktas antrai trejų 
metų kadencijai į LF tarybą. 
Dabartinės Finansų komisijos 
sudėtyje yra patyrę finansų sri
ties žinovai, LF tarybos nariai 
bankininkai Stasys Baras ir 
Rūta Staniulienė, abu savo lai
ku buvę Finansų komisijos pir
mininkais, LF kūrėjas dr. An
tanas Razma ir LF tarybos bei 
valdybos narys Arvydas Tamu
lis. Stasys Baras yra taip pat ir 
dabartinės LF valdybos vykdo
masis vicepirmininkas, neseniai 
baigęs savo trejų metų sėkmin
gą LF valdybos pirmininko ka
denciją. Šios komisi jos ir 
buvusių komisijų dėka LF kapi
talas yra labai gerai ir atsargiai 
investuojamas ir profesionaliai 
prižiūrimas, ir šiuo metu LF in
vestavimai rodo daugiau kaip 
1.340.000 dol. pelną. 

NUOSTABI „SEKLYČIA" IR 
KOSTAS RAMANAUSKAS 

„Naujosios vilties" 27 numerio miakcinis kolektyvas. Sėdi ii kairės: Antanas 
Juodvalkis. Irona Knaufeliūnirne, dr Leonas Kriaučcliūnas, stovi Oskaras 
Kremeris ir Vladas Vijeikis N u o t r v i k t o r o K u*o 

„Seklyčioje" ruošiamos trečia
dienio popietės daugeliui Čika
gos vyresniųjų lietuvių yra 
tikra atgaiva ir liūdno vienišo 
gyvenimo paįvairinimas, išsi
blaškymas ir pralinksminimas. 
Sumani renginių vadovė Elena 
Sirutienė vis atranda ir suor
ganizuoja įvairias programas, 
kurios ir įdomios, ir naudingos, 
informuojančios, pamokančios. 
O, be to, svarbu ir susitikimas, 
pabendravimas. Čia ruošiami ir 
minėj imai dvasiniai susi
kaupimai, koncertai, savų ta
lentų pasirodymai, madų pa
rodos. Kartą į mėnesį visi ben
drai dainuojame, muzikui Faus
tui Stroliai pianinu akompa
nuojant ir vis atkreipiant mūsų 
dėmesį į lietuvių liaudies dainų 
žodžių ir melodijos švelnumą ir 
išsireiškimų vaizdingą pilnuma. 
Tai tikras unikalus liaudies lo
bynas. 

Mėgstame tas dainų popietes. 
Jos grąžina mus į jaunystės 
dienas, į tuos gyvenimo pava
sarius, kai jautėme augančias 
jėgas ir dvasios sparnus. Tada ir 
dabartinė metų našta darosi 
lengvesnė ir tikėjimas stiprėja 
į Dievo Amžiną pavasarį, kurio 
taip ilgisi mūsų sielos. 

Muzika ir dainos — tai tikras 
dvasios eleksyras. Tą žino ir 

„Seklyčios" renginių vadovė 
ir todėl treč iadienių pro
gramose, šalia rimtesnių pa
skaitų, dažnai ipina ir koncer
tėlį. Taip buvo ir trečiadieni per 
dr. Razmos paskaitą, taip įvyko 
ir trečiadieni, kai dr. Ragas pa
kalbėjęs apie dantų higieną, 
toliau linksmino mus su savo 
smuiku — „vieversėliu". Tačiau 
įdomiausia buvo, kai popietės 
programą atlikti atvyko Kostas 
Ramanauskas, žinomas Šaulių 
sąjungos garbės narys ir puikus 
muzikantas, nuolat grojantis 
renginiuose šaulių salėje. Atvyko 
jis su visu savo orkestru: elektro
ninis akordeonas su garsintuvais, 
žmona Anelė su tamburinu 
(rankiniu būgneliu) ir daini
ninkė Liucija Kvitkus, buv. 
Atkočiūnienė, kurią pažįstame 
iš ankstyvesnių programų kaip 
solistę, smuikininke ir gabią 
tapytoją. Džiaugėmės juos visus 
čia pamate, i r ne veltui, nes 
programa buvo tikrai unikali. 

Gabaus muzikanto rankose 
akordeonas skleidė mėgiamiau
siu šokiu melodijas, o Anelės 
būgnelis ir Liucijos skambus 
balsas sodrino muzikos spalvas. 
Gėrėjomės ir, garsams nutilus, 
plojome patenkinti. Prieš kiek
vieną naują melodiją E. Siru
tienė paskaitydavo posmelį ku-

M e l r o s e P a r k o Lietuvos 
Dukterų draugijos skyrius ren
gia pabendravimą gamtoje (pik
niką) birželio 9 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p., pas Juditą Mauers-
berger, 907 Hirsch St., Melrose 
Park, IL. Jeigu diena būtų lie
tinga, pobūvis vyks Eagles Hali, 
147 Broadway, Melrose Park. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

rio nors poeto ar eiliuotų 
minčių ir tuo lyg užvesdavo 
temą naujai muzikai, kurią 
Kostas momentaliai pritaikė. 
Valsai, tango, fokstrotai ir pol
kutės tik dilgino buvusių šokėjų 
jausmus ir kėlė prisiminimus. 
Teko stebėti vieną lankytoją: 
klausydama „Živago valso" 
melodijos, taip įsijautė, kad sė
dėjo veidą rankomis uždengusi 
ir gal net ašarą paslėpė. Visi 
skendome praėjusioje negrįžtan-
čioje jaunystėje. O muzikantai 
nenuvargdami grojo ir grojo, kol 
vadovė pasiūlė pertraukėle ir 
pavaišino visus vynu. 

Po pertraukos vėl staigmena: 
paaiškėjo, kad šiandien — 
vienos iš lankytojų gimtadienis. 
Visi sukruto, plojo ir sustoję 
linksmai sugiedojo: „Ilgiausių 
metų", o vedėja paprašė or
kestrą groti dainą — tango 
„Raudona rožė". Po to buvo 
linksma polkutė, kurios metu 
solenizantė su vyru apsuko ra
tuką, čia pat, prie orkestro. 
Daug kas plojo, ir nuotaika 
buvo smagi, lengva. Visi džiau
gėsi, kad galime būti jaunesni, 
negu metai sako ir net negu 
patys manome. Tai vis ta 
„Seklyčia". 

Programa tesėsi linksmai, kol 
vadovė pranešė, kad bendri pie
tūs jau paruošti. Pietų metu 
Kostas, greit užvalgęs, vėl buvo 
prie akordeono ir švelnia 
muzika palaikė nuotaiką. Pra
dėjus žmonėms skirstytis, atsi
rado salėje daugiau vietos, ką 
judresnės ponios tuoj išnaudojo 
grakščiai pašokdamos valsą. 
Vadovei dėkojant Kostui Rama
nauskui ir palydovėms už tokią 
puikią programą, jis pareiškė, 
kad honorarą skiria „Sekly
čiai", nes čia atliekamas didelis 
darbas. 

Skirstėmės, dėkingi vadovei ir 
Kostui Ramanauskui. Jautėmės 
jaunesni negu atėjome. 

J. Žebrauskas 

IŠ ARTI IR TOLI 

REIKALINGA TALKA 

Lietuvos Vyčių padalinio „Pa
galba Lietuvai" vadovas Robert 
Boris praneša, kad World Medi-
cal Relief, Inc., organizacija 
gauna aukotus vaistus, medici
nos reikmenis ir įvairią apara
tūrą talpintuvų sudarymui ir 
siuntimui į Lietuvą. Prašome 
visuomenės gausaus atsiliepi
mo, atvykstant į World Medical 
Relief, Inc., organizaciją, 11745 
Rosa Parks, Blvd., Detroit, MI, 
padėti pakuoti ir rūšiuoti vais
tus ir medikamentus. Talkinin
kų pagalba reikalinga kas antrą 
šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
Dėl smulkesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas Robert 
Boris, tel. (810) 682-0098. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio 
darbo. 

Regina Juškaitė 


