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Respublikonai 
kreipiasi į Amerikos 

politini vidurį 
San Diego, rugpjūčio 12 d. 

(CD — Gavės stiprią paramą iš 
Persų įlankos karo herojaus 
Colin Powell ir populiariausio 
moderniųjų laikų buvusio JAV 
prezidento Ronald Reagan, Bob 
Dole pirmadieni, šią savaitę San 
Diego, Kalifornijoje, vykstančia
me visuotiniame JAV Respubli
konų partijos suvažiavime, pa
žengė dar vieną žingsnį pirmyn 
ilgai jo siekiamos Respublikonų 
partijos nominacijos į pre
zidentus kelyje, rašo „Chicago 
Tribūne" (CT) korespondentas 
Charles Madigan. 

Respublikonų partija, kurioje 
paskutiniuoju metu skardžiai 
pasigirdo priešingas politines 
pozicijas užimantys balsai, šio 
suvažiavimo bei prezidentinių 
rinkimų dėliai tuo tarpu užlopė 
žymius skirtumus. 

Buvęs JAV ginkluotųjų pajė
gų vadas Colin Powell, vienu 
metu viliotas kaip galimas par
tijos kandidatas į JAV prezi
dentus ir šiuo metu laikomas 
vienu patraukliausių galimybių 
į Bob Dole viceprezidento pozi
ciją, pirmadienį užgniaužė visas 
spekuliacijas apie jo vietą 
Respublikonų partijos kandida
tų į Baltuosius rūmus sąraše. 
Savo kalboje jis itin patraukliai 
išreiškė stiprią paramą būsi
mam kandidatui Bob Dole ir jo 
puoselėjamai amerikietiškų ver
tybių respublikoniškai versijai. 

Jis taip pat plačiai kalbėjo 
dviem klausimais, kurie grasi
na perskelti partiją pusiau: 
abortai ir „affirmative action" 
(t.y., palengvintos darbo gavimo 
bei mokslo sąlygos tiems, kurie 
anksčiau būdavo diskriminuoja
mi). C. Powell pareiškė, kad 
Respublikonų partijoje yra dau
giau nei apsčiai vietos įvairioms 
politinėms pozicijoms. O ta i 
buvo svarbus žodžiai respubliko
nams, kurie jau kelis metus aš
triai kovoja savo tarpe, siek
dami, kad partija aiškiai pasi
sakytų vienaip ar kitaip šiais 
klausimais. 

Buvę prezidentai Gerald Ford 
ir George Bush taip kalbėjo iš 
tribūnos suvažiavimo atidary
me, šia proga atidedami savo 
nuomones kont rovers i ška is 
klausimais, bet iškeldami savo 
laimėjimus jų kandencijose ir 
girdami būsimąjį kandidatą Bob 
Dole, turėsiantį rinkiminėje 
kampanijoje kautis su Demo
kratų partijos nominuosimu 
prezidentu Bill Clinton. 

Video juostoje ta ip pat buvo 
iškeliami Ronald Reagan lai
mėjimai jo aštuonerių metų 
kadencijoje, kuri tapo respub
likonų valdymo pažiba. R. Rea
gan, kuris dėl sunkios Alzhei-
merio ligos negalėjo suvažia
vime dalyvauti, buvo atstovau
jamas savo žmonos Nancy Rea
gan, kuri buvo sutikta ilgais, 
entuziastingais plojimais. 

Net karingasis Pat Buchanan, 
kurio griausminga tolimosios 
dešinės kampanija lėmė Dole'ui 
pralaimėjimą New Hampshire 
valstijos pirminiuose rinki
muose ir kuris jam priekaištavo 
dėl įvairių jo pozicijų iki pat to 
momento, kai B. Dole su Jack 
Kemp atplaukė laivu į San Die
go dalyvauti suvažiavime, suva
žiavimo atidaryme pagaliau pa
rėmė B. Dole kaip Respublikonu 
partijos kandidatą į Baltuosius 
rūmus. 

Bet niekas čia nevyko atsitik
tinai. Dole remiantys respubli 

konai užtvėrė aukštą sieną tarp 
suvažiavimo ir įvairių respubli
konų — valstijų gubernatorių, 
kurie suvažiavimo metu norėjo 
kelti sunkiuosius klausimus, 
kurių tarpe didžiausi: imigraci
jos politika, „affirmative action" 
ir abortai. 

Nors savo oficialioje progra
moje respublikonai išsakė labai 
konservatyvias pozicijas, jos 
priėmimas buvo transliuojamas 
mažai žiūrovų sutraukiančiame 
dienos metu. Ir stengdamiesi 
išvengti įvaizdžio kaip kraštu
t in ia i dešinieji , daug iaus ia 
žiūrovų pritraukiančiose vakaro 
valandomis jie pakvietė kalbėti 
labai nuosaikias pozicijas uži
mantį, populiarų Colin Powell. 

Visus kalbėtojus k a r t u paė
mus , jie savo min t i s taikė 
Amerikos politiniam viduriui, 
kuris dažniausiai išrenka prezi
dentus, ir kurio balsai respub
likonams yra gyvybiškai svar
būs. Tose pastangose G. Bush ir 
G. Ford buvo į takingi veikėjai, 
abu ir patys kilę iš vidurio 
pakraipų respublikonų. 

Akivaizdi buvo Colin Powell 
gili pagarba ir draugiškumas 
Bob Dole'ui. J i s išsakė stiprią 
paramą buvusiam Senato dau
gumos vadui, su kur iuo jis su
sipažino, dar būdamas Penta
gono atstovas pr ie JAV Kong
reso, ir su kur iuo jis jautė 
artimą ryšį ir ka ip karys su 
kar iu — kaip šių laikų karo 
herojus su ankstyvesnio karo 
herojum. 

„Vėliau šią savaitę nominuo
s ime savo v a d ą " , kalbėjo 
Powell. „Pažįstu šį žmogų. Ero
je, kai per daug slidžių kalbų, 
Bob Dole kalba aiškiai , papras
tai . J is y ra st iprus, brandus ir 
t iesmukas žmogus. J i s yra žmo
gus, galintis mūsų šalies val
džiai sugrąžinti pasitikėjimą ir 
suvesti amerikiečius į vienybę". 
Paka r to t i na i p e r t r a u k i a m a s 
grausmingų plojimų, Powell su
s i laukė ir nepas i t enk in imo 
šūksnių iš kai kur ių delegatų, 
kai kalbėjo apie abortus ir „af
firmative action". Bet juos jis 
sutvarkė su tokiu pat pasitikė
jimu, kaip Persų įlankos kare 
įveikė Irako puolimus. 

„Tapau respublikonu, nes 
noriu padėti išpildyti didelę 
palapinę, kurią mūsų partija 
pastatė, kad pr i t rauktų įvairių 
paž iūrų amer ik i eč iu s . Visi 
žinote, kad aš t ikiu moters teise 
apsispręsti ir stipriai pasisakau 
už 'affirmative action' ", kalbėjo 
pensijon pasitraukęs generolas. 
„Mano partija mane čia šiandien 
pasikvietė, kad pasidalinčiau 
savo pažiūromis su jumis, nes 
esame pakankamai didelė parti
ja , ir pakankamai dideli žmo
nės, kad sugebėtume nesutarti 
kai kuriais klausimais, bet ben
drai dirbti vienam tikslui: at
statyti Amerikos viziją.... Aš ta
pau respublikonu, nes tikiu, kad 
federalinė valdžia pasidarė per 
didelė ir per daug braunasi į 
mūsų asmenišką gyvenimą. ... 
Aš tapau respublikonu, nes 
tikiu, kad Amerika turi likti 
laisvojo pasaulio vadovė". 

Buvęs prezidentas Bush gau
siai gyrė Bob Dole, sakydamas, 
kad senatorius Dole buvo jam 
prie šalies, j am vadovaujant 
audringam komunizmo žlugimo 
laikotarpyje, ka i Rytų Europos 
ir Baltijos valstybės išsiveržė j 
laisvę po ilgų metų šaltojo karo. 
, ,Per visus š iuos t r iumfus 

Bob Dole (kairėje) neseniai lankydamasis Čikagoje sulaukė ir stiprios Illinois valstijos guber
natoriaus Jim Edgar (dešinėje) paramos Edgar vadovauja Dole kampanijai Illinois valstijoje ir 
taip pat yra JAV Respublikonų partijos rinkimines kampanijos komiteto kopirmininkas. 

Opozicinės partijos paskelbė 
savo programas 

V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(AGEP) — Konservatorių ir 
Krikščionių demokratų partijos 
ke tv i r t ad ien i pristatė savo 
rinkimų programas, pabrėžda
mi europinės integracijos bei 
gyvenimo lygio kėlimo svarbą. 
Pasak nepriklausomo žurnalis-
tų j r verslininkų klubo atstovų, 
šios dvi dešiniosios opozicinės 
partijos buvo pakviestos susiti
kimui, nes turi daugiausia gali
mybių laimėti spalio 20-ąja vyk
siančius Seimo rinkimus. 

Konservatorių atstovas Seimo 
narys Juozas Listavičius paste
bėjo, kad esminių skirtumų tarp 
krikščionių demokratų ir kon
servatorių programų nėra. Jis 
teigė, kad šiuo metu apie 80% 
Lietuvos žmonių gyvena žemiau 
skurdo ribos ir tik 7% yra pasi

turintys. Tai, pasak jo, pasta
rųjų „ketverių metų pjūties vai
sius". 

Konservatorių programos pa
grindinėse nuostatose pabrėžia
mas tikslas — piniginiais ir fi
nansiniais svertais gaivinant 
įmonės ir skatinant verslą ats
tatyt i gyventojų oerkamąją ga
lią, įvesti šalyje griežtą teisinę 
tvarką, sukurti patikimą bankų 
ir pinigų sistemą, mažinti mo
kesčių naštą ir greičiau pasi
rengti stojimui į Europos Są
jungą ir NATO. 

Krikščionių demokratų prog
ramos darbo grupės vadovas 
Vygantas Gontis pabrėžė, kad 
jų programos pagrindinis tiks
las — Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje. 

J is kalbėjo apie prastą valsty

bės pajamų ir išlaidų politiką ir 
pabrėžė būtinybę keisti biudže
tinių įstaigų finansavimą, atlik
ti kruopštų valstybinio turto ir 
finansų inventorizavimą. 

Ypač didele problema jis pava
dino mokesčių sistemą. Krikš
čionių demokratų nuomone, mo
kesčių negalima didinti tol, kol 
nebus pagerinta jų surinkimo ir 
administravimo tvarka. 

Žemės ūkio ministras 
neišvengs interpeliacijos 

padary ta kuo V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(AGEP) — Konservatoriai tvir
t ina, kad Žemės ūkio ministras 
Vytautas Einoris Seimo opozici
jos interpeliacijos neišvengs. 
„Numatyta atsižvelgti į Seimo 
pirmininko pastabas dėl nepa
sitikėjimo procedūros žemės 
ūkio ministru ir teikti jį iš nau
jo", korespondentui pasakė Sei
mo narys, konservatorių frakci
jos atstovas Juozas Listavičius. 

Pirmadienį prasideda nauja 
neeilinė Seimo sesija, kurios 
metu bus pareikšta interpelia
cija. Nors J. Listavičius nenu
rodė, kurią dieną, tačiau, pasak 

senatorius Bob Dole stovėjo 
man prie šalies, nepabėgdamas 
nei tada, kai atėjo sunkūs 
laikai. Jo parama ir vadovavi
mas buvo gyvybiškai svarbūs", 
kalbėjo Bush. 

„Bob Dole, sukruvintas kovos 
lauke ir politikos pasaulyje 
įrodė savo pasišventimą Ameri
kai. ... Nėra pakaitalo asmeniš
kam pasiaukojimui, narsumui 
ir garbingam tarnavimui. Bob 
Dole tarnavo savo tautai, savo 
valstybei ir Kongresui — ir 
visuomet garbingai", kalbėjo G. 
Bush. 

Gerald Ford dėkingai minėjo 
Dole paramą ir pagalba tamsio
mis dienomis po prez. Niksono 
atsistatydinimo ir pažymėjo, 
kad jo tvirtumas ir ryžtingumas 
dar labiau šiandien jį kvalifi
kuoja būti visos šalies vadovu. 

jo, „ t a i bus 
skubiauf'. 

Pirmąkart nepasitikėjimą mi
nistru Seimo opozicija pateikė 
liepos 10 d., t.y., paskutinę sesi
jos dieną prieš atostogas. Bet 
Seimo pirmininkas jo neįregis
travo „dėl statuto pažeidimų". 
Nepasitikėjimo rašte parlamen
tara i teigė, kad su Žemės ūkio 
ministerijos vadovų žinia bei 
jiems dalyvaujant, grobstomos 
valstybės paramos žemės ūkiui 
lėšos, o kai kurie pareigūnai tie
siogiai susiję su nusikalstamais 
susivienijimais 

Rašte nurodoma, kad pernai 
rugpjūčio mėnesį žemės ūkio 
ministro iniciatyva iš paramos 
žemės ūkiui fondo 16.9 mln. litų 
skirta kai kuriu akcinių bendro
vių privačioms skoloms apmo
kėti. Privatizuojant Alytaus 
mėsos kombinato, 7 mln. litų iš 
žemdirbių paramos lėšų sumo
kėta už globojamus privačius 
asmenis ir panašiai. 

Liepos 18 d. spaudos konferen
cijoje Vytautą? Einoris teigė, 
kad „dėl nepasitikėjimo tikrai 
neis kartis". M aistras taip pat 
tikino, kad dėl gandų nesiren
gia atleisti ryšiais su Kauno 
„daktarų" grupuote kaltinamo 
ministerijos sekretoriaus Vy
tauto Kamblevičiaus. V. Einorio 
nuomone, jam reiškiamo nepasi
tikėjimo ištaku reikia ieškoti 
prieš kelerius metus, kai anot, 
konservatoriai sugriovė žemės 
ūkį. 

Respublikonų suvažiavime 
dalyvauja ir lietuviai 

Vašing tonas , rugpjūčio 12 d. 
— Visuotiniame JAV Respubli
konų partijos suvažiavime, San 
Diego, Kalifornijoje, vykstan
čiame šią savaitę, buvo svars
tomi JAV tautinių grupių rei
kalai: rugpjūčio 13 d . — su 
Europos ir Azijos grupių atsto
vais. 

Respublikonų suvažiavime 
dalyvauja 1,990 atstovai ir 
1,990 antrininkai. Taip pat 
dalyvauja 15.000 spaudos ir in
formacijos tarnybų atstovai, 
jų tarpe 1.000 užsienio ko
respondentų. 

JAV lietuvių spaudą ir radiją 
atstovauja dienraščio „Drau
gas" ir Detroito „Lietuviškų 
melodijų" korespondentas Algis 
Zaparackas. Jis pranešė, kad 
Lietuvos reikalai yra įtraukti 
į Respublikonų partijos rin
k iminę programą specialiu 
paragrafu, kuriame parašyta. 
kad Respublikonų partija rėmė 
pavergtų tautų nepriklausomy
bės atstatymo eigą, o dabar 
skiria dėmesį atsikūrusioms 
valstybėms, kurios pergyveno 
sovietiško komunizmo jungą, 
ypač Latviją, Lietuvą, Estiją. 

Armėniją ir Ukrainą. 
Šiame programiniame pa

ragrafe Respublikonai pažymi 
remia pasiūlymą Vašingtone 
įkurti paminklą 100-tui mili
jonų komunizmo aukų. 

Respublikonų suvažiavime 
dalyvauja buvęs Amerikos Lie
tuvių Respublikonų Federacijos 
pirmininkas Jonas Urbonas ir jo 
žmona Gražina. Šiuo metu J. 
Urbonas suvažiavime dalyvau
ja kaip Michigan Respublikonų 
partijos vicepirmininkas tauty
bių reikalams. Suvažiavime 
taip pat dalyvauja Kalifornijos 
lietuviai respublikonai, vado
vaujami Liucijos Mažeikienės. 

Suvažiavime rugpjūčio 12 d. 
kalbėjęs buvęs JAV prezidentas 
George Bush primine, kad jo 
vadovavimo metu Rytų Europos 
ir Baltijos šalys atgavo nepri
klausomybę. 

Šio Respublikonų partijos su
važiavimo pagrindinis uždavi
nys — oficialiai šios partijos 
kandidatu į prezidento ir vice
prezidento postus nominuoti 
Bob Dole ir Jack Kemp. JAV 
prezidento rinkimai vyks lap
kričio 5 dieną. 

Tauragės sritis pasirašys 
sutartį su Karaliaučium 

Kaune pagerbti 
Norilske kalėję kariai 

V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(AGEP) — Kaune, Lietuvos 
Karininkų ramovėje rugpjūčio 
10 d. įvyko Lietuvos karių, 
1941-1951 metais kalėjusių 
sovietiniuose Norilsko lage
riuose, 55-mečio minėjimas. 
Kauno Įgulos bažnyčioje 11 vai. 
buvo aukojamos Šv. Mišios, o 
vidurdienį prasidėjo minėjimas 
bei knygos „Karininkų memo
rialas Norilske", pristatymas. 

Lietuvos kariuomenės Švieti
mo ir informacijos skyrius 
pranešė, jog į renginį pakviesti 
laikinai einantis kariuomenės 
vado pareigas pulkininkas Val
das Tutkus, Lietuvos kariuome
nės vyriausiasis kapelionas bei 
kiti Generalinio štabo.bei Kau
no įgulos karininkai, visuome 
nės atstovai. 

Lietuvos kariai 
išvyksta į NATO 

pratybas 
Vilnius , rugpjūčio 9 d. (Elta' 

— Beveik dvi dešimtys Lietuvos 
karių šeštadienį išvyko daly
vauti JAV rengiamose daugia
šalėse ta ikos palaikymo ir 
humanitar inių operacijų pa
krantės pratybose „Cooperative 
Osprey-96" („Bendradarbia 
vimo erelis-96"). JAV karinių 
oro pajėgų lėktuvu iš Rygos su 
lietuviais skris latviai ir estai 

Rugpjūčio 12-30 dienomis 
North Carolina valstijos Camp 
Lejeune karinėje bazėje pagal 
NATO programą „Partnerystė 
vardan ta ikos" rengiamose 
pratybose „Cooperative Os-
prey" daugiau kaip tūkstantis 
karių iš įvairių šalių mokysis 
vadovauti jungtiniams taikos 
palaikymo daliniams, juos kont
roliuoti ir aprūpinti, palaikyti 
ryšius su civiliais gyventojais ir 
visuomenės informavimo prie
monėmis, bus supažindinti su 
JAV jūros pėstininkų veiklos 
takt ika, procedūromis, tech
nika. 

Kal iningradas , rugpjūčio 9 d. 
Dar viena Lietuvos dalis — Tau
ragės apskrities pasirašys bend
radarbiavimo sutartį su Kara
l iaučiaus sri t imi. Apie ta i 
rugpjūčio 8 d. Karaliaučiaus 
srities administracijoje kalbė
tasi su Tauragės apskrities val
dybos atstovais. Tokios bend
radarbiavimo sutartys jau pasi
rašytos su Klaipėdos ir Panevė
žio, o rengiamos — su Kauno ir 
Marijampolės apskritimis. 

Kaip pasakė Karaliaučiaus 
srities administracijos tarptau
tinių reikalų valdybos viršinin
ko pavaduotojas Jurij Rožkov-

Jurjevskij, bendradarbiavimo 
sutartys leis plėtoti šios, to
limiausios ) Vakarus Rusijos 
srities ir Lietuvos apskričių 
kontaktus transporto, žemės 
ūkio, prekybos, statybos ir kul
tūros srityse. 

Bendradarbiavimo sutartys 
atveria galimybes Lietuvos ga
mintojams realizuoti savo pro
dukciją vakarinėje Rusijos rin
koje, transporto įmonėms už
megzti intensyvesnį susisie
kimą tarp apskričių ir srities 
miestų, jėgos struktūroms sąvei
kauti sienos apsaugos ir kovos 
su nusikalstamumu klausimais. 

Lietuva rengia pinigų 
plovimo stabdymo įstatymą 

Vilnius , rugpjūčio 9 d. (Elta) 
— Lietuva jau turi pakankamai 
įstatymų, kurie gali padėti ko
voje su nelegaliu pinigų plo
vimu, tačiau šį procesą turėtu 
paskatinti atskiras Pinigu plo
vimo stabdymo įstatymas. Toks 
įstatymas šiuo metu yra rengia
mas. Pasak Lietuvoje viešinčių 
Europos Sąjungos PHARE prog
ramos „Kova prieš narkotikus 
Rytų ir Europos šalyse: Pinigu 
plovimas" projekto koordina
torių, nelegalių pinigų plovimo 
problema egzistuoja daugelyje 
valstybių. „Tačiau ten. kur yra 
atskiri įstatymai, skirti pinigu 

Rusi jos Valstybinio statis
tikos komiteto duomenimis, per 
pirmus šešis šių metų mėnesius 
Rusijoje išgauta 149.7 mln. t. 
naftos ir dujų kondensato bei 
296.4 mlrd. kub m. gamtinių 
dujų. Lyginant su atitinkamu 
1995 m. laikotarpiu, naftos ga
vyba Rusijoje sumažėjo 2.2r£. o 
gamtinių dujų gavyba išaugo 
1.5%. 

P a r y ž i u s . Rusijos užsienio 
reikalų ministras Jevgenij Pri 
makov interviu Prancūzijos 
laikraščiui ,,Le Figaro" pa
reiškė, kad Rusija tol prieš
ta raus NATO išplėtimui i ry
tus, kol negaus garantijų, kad 
prie jos valstybinių sienų ne 
priartės naujos karines struk 
tūros. 

plovimo stabdymui, kova su tuo 
vyksta veiksmingiau, nei ten. 
kur tokių įstatymų nėra", sakė 
jie spaudos konferencijoje. 

Specialistai iš užsienio atvyko 
į Vilnių konsultuoti Lietuvos 
ekspertų, šiuo metu rengiančių 
Pinigų plovimo stabdymo įsta
tymo projektą. Atsakydami į 
žurnalistų klausimus, ekspertai 
iš PHARE programos negalėjo 
pasakyti kokių nors konkrečiu 
pavyzdžių, kaip Lietuvoje yra 
plaunami nusikalstamu būdu 
įsigyti pinigai. Pasak jų, Lie
tuvoje ši problema egzistuoja. 
Pasaulyje per metu* legalizuo
jama nuo 300 iki 500 milijardų 
..nešvarių" dolerių. Tai yra dar 
labai dideli skaičiai, sake kon
sultantai. 

Iš Vidurio ir Rytu Europos 
šalių Lietuva bus trečioji I po 
Vengrijos ir Slovėnijos) vals
tybe, turinti Pinigų plovimo 
prevencijos įstatymą 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 14 d.: Šv. Maksi
milijonas Kolbe. kunigas, kan-
kir.ys. mirė 1941 m Auschwitz 
koncentracijos stovykloje. Euze
bijus. Tarcizijus, Pajauta. 

R u g p j ū č i o 15 d.: Šv. 
Mergeles Marijos dangun paė
mimas (Žolinei. Arvilas, Utenis, 
Rugilė. 1382 m mirė Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis. 
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A&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Oofi-1 Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

MANO SENELIŲ KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS 

Mano bobutė yra mano ma
mos mamytė. Jos vardas yra 
Irena Starevičiūtė Vilkienė. Ji 
turėjo trauktis iš Lietuvos, nes 
rusai komunistai užėmė Lie
tuvą. Jos tėvai buvo sąraše 
trėmimui į Sibirą. Jiems reikėjo 
bėgti gelbstint savo gyvybes. 

Du klajokliški mėnesiai 

1944 m. birželio 7 d. Irena su 
savo mama ir tėčiu susipakavo 
— pasiėmė kiek maisto, drabu
žius, antklodes bei kitus daly
kus ir pradėjo kelionę. Jie tikrai 
nežinojo kur keliaus, bet reikėjo 
trauktis kuo toliau. 

Tą pirmą dieną išėję iš Pane
vėžio miesto, Irena ir jos šeima 
ėjo 22 km į savo ūkį. Ten atėję 
į vieną vežimą sukrovė savo 
daiktus, pasiėmė kiek pašaro ir 
pakinkę du arklius birželio 8 d. 
pradėjo savo kelionę į Vakarus. 

Jie keliavo du mėnesius. Jie 
vingiais važiavo per Lietuvą ne
skubėdami, nes dar tikėjosi, kad 
komunistai bus atmušti ir tada 
jie vėl galės grįžti į savo namus. 
Pakelyje jie savaitę ar dvi apsi
gyvendavo pas ūkininkus, o 
kartais tik porą dienų. Pasi
klausę radijo jie sužinodavo ar 
rusai dar toli. Kartais jie girdė
davo šaudymus, tai reiškė, kad 
rusai arti. 

Vieną dieną jie pasiekė Ne
muną. Per tiltus nebuvo galima 
pervažiuoti, nes komunistai 
buvo juos užėmę. Reikėjo per
plaukti. Vienas ūkininkas jiems 
pasakė, kad vienintelis būdas 
perplaukti yra pasidaryti plaus
tą ir uždėjus ant jo daiktus — 
plaukti. Jie jo paklausė. 

Plaustas buvo padarytas ant 
medinio laivo prikalus lentas. 
Ant to plausto buvo užkeltas 
vežimas su daiktais ir arkliai. 
Tais laikais žmonės už patarna
vimus pinigų neėmė, nes jų ver
tė buvo neaiški. Mano Senelis 
jiems atsilygino atiduodamas 
geras kelnes. 

Atsidūrę Lietuvos-Vokietijos 
pasienyje, jie turėjo apsistoti ap
leistame ūkyje. Tokių ūkių tada 
ten buvo nemažai. Gyvuliai pa
leisti, žolė labai aukšta, vaisiai 
prinokė Buvo skaudu tokius 
vai/dus matant. Jiems gyve
nant tame apleistame ūkyje, 
atėjo vienas geras kareivis. Jis 
pažadėjo jiems pranešti kai ko
munistai priartės 

Vokieti joje 

1944 m. liepos 2 d. Irena su tė
vais pervažiavo per sieną į Vo
kietiją Vokietijoje buvo tik 
kelios lietuviškai kalbančios šei 
mos Tie žmonės jiems patarė 
nevažiuoti per didelius miestus. 
n*-s ten pabėgėlius sulaikydavo; 
moteris ir vaikus paimdavo į 
tabrikus. o vyrus kitiems dar
bams 

Keliaudami aplinkiniais ke
liais. Irena ir jos šeima vieną 
diena atvyko j Danzigo miestą. 
Ten žmones ateme jiems ark 
Ims. o visus pabėgėlius sukišo 
j traukinj. Traukinyje niekam 
nebuvo vietos nei atsisėsti, nei 
atsigulti Traukinys keliavo ra
tu Vieną dieną jis sustojo netoli 
tos vietos iš kur pradėjo. Ten 
stovėjo vieną dieną, o antrą 
dieną pradėjo važiuoti. Juos 
vežė i Drezdeno miestą. Drez 
denas buvo Vokietijos viduryje. 
Traukinyje jie išbuvo visą 
mėnesi. 

Išlipę iš traukinio jie turėjo 
eiti į belaisvių stovyklą. Ta 
stovykla buvo kaip kalėjimas. 
Stovykloje žmonės buvo suskirs
tyti grupėmis darbams. Bobutės 
grupėje buvo 30 asmenų. Jie tu
rėjo dirbti fabrike, kuriame 
buvo gaminamos dalys lėktu
vams. Daug kartų jiems teko ba
dauti. Vieną kartą jos tėveliui 
pasidarė labai silpna. 

Naktimis virš miesto skris
davo bombonešiai ir būdavo 
- elbiamas pavojaus stovis. 
Reikėjo bėgti slėptis. Fabriko 
darbininkams reikėjo bėgti 
maždaug pusę mylios iki slėp
tuvės, iškastos po kapinėmis. 

Amerikiečiams išvadavus 

Antram pasauliniam karui 
pasibaigus, amerikiečiai užėmė 
tą Vokietijos dalį, kurioje gy
veno Irena ir jos šeima. Ameri
kiečiai suskirstė pabėgėlius į 
grupes ir pavadino juos Displa-
ced Persons. Juos apgyvendino 
specialiose stovyklose. Vienoje 
stovykloje gyveno 3,000 žmonių. 

Tą patį rudenį Irena pradėjo 
studijuoti universitete. Jų atei
tis buvo neaiški, tai Irena 
pasiliko Vokietijoje ir studijavo 
farmaciją. 

Prieš pasitraukiant iš Lietu
vos, Irena susižiedavo su mano 
seneliu Eugenijum Vilku. Irena 
surado savo sužadėtini toje sto
vykloje ir jie susituokė. Jie buvo 
antra pora susituokusi toje sto
vykloje. Tai įvyko 1945 metais. 

1949 metų pavasarį Irena bai
gė mokslą. Tuo pačiu metu jie 
gavo leidimus vykti į Ameriką. 
Jie plaukė laivu per Atlanto 
vandenyną. I New Yorką at
plaukė birželio mėnesio 8 dieną. 
Tada traukiniu keliavo į Čika
gą. Mano bobutė tada buvo 26 
metų amžiaus. 

Irena man sakė, kad buvo la
bai skaudu palikti Lietuvą, jos 
gražius laukus, namus, skirtis 
su draugais. Jai buvo labai 
nemalonu važiuoti į Vokietiją, 
kur jos niekas nelaukė ir nepa
geidavo. Atvykus Amerikon irgi 
buvo labai sunku. Reikėjo iš
mokti naują kalbą ir pradėti 
gyvenimą iš naujo. 

Aš esu laiminga, kad rašy
dama šį rašinį labai daug suži
nojau apie savo bobutės praeitį. 

Auksė Stočkutė, 
Los Angeles „Palangos" 

skaučių tuntas 

Sis rašinys LSS rašinių 1995 
m. konkurse skautų.-čių grupėje 
laimėjo I vietą. 

KARNAVALAS -
„VANDENIŲ" 

PASTOVYKLĖJE 

Vakar vakare gintarės 
pakvietė paukštytes, vilkiukus, 
ūdrytes ir bebrus į karnavalą. 
Gintarės pravedė penkis įdo
mius žaidimus. Vienoje stotyje 
sese Laura dažė veidus. Kitoje 
stotyje sese Lina dažė nagus. 
Sese Karina vedė seses ir bro
lius ieškoti nykštukų. Žaidėme 
du žaidimus — „lašinių vogimą" 
ir „muzikines" kėdes; šį žaidimą 
žaidžiant buvo naudojamos 
elektrinės lemputės. Buvo labai 
linksma. Ačiū, ačiū sesėms 
gintarems! 

„Del f inų" valties ūdrytes 

LSS „Ąžuolo" vadovų lavinimo mokyklos siy metų kuruota i stovykloje, Rakė. Iš k Povilas 
Pakuckas, Edmundas Brooks, Rytis Dumbrvs. Petras Placaa, Robertas Končius ir Klaudijus 
Kupstaitis. 

Nuotr. G i l a n d o s Matonienės 

KELIONĖ PLAUSTU 

Antradienį, liepos 23 dieną 
„Nerijos" tunto jūrų jaunės, 
skautės ir ūdrytes atlikome ke
lionę plaustu. Savo įdomią 
kelionę pradėjome „Baldvvin 
Canoe Rentai" aikštėje. Visos 
plaukė upe linksmai dainuoda
mos. Plaukdamos upe matėme 
daug įvairių gyvuliukų ir įvai
rius medžius. Matėme upėje 
plaukiojančius mažus ančiukus. 

Pusiaukelėje sustojome po 
tiltu. Kelios mergaitės ėjo 
maudytis šaltame vandenyje. 
Kai visos susirinkome buvo iš
dalinti pietūs. Kelios mergaitės 
pasinaudojo proga pasikaitinti 
saulėje. 

Po trumpo poilsio visos suli
pome į savo gumines valtis ir iš
plaukėme tolimesnėn kelionėn. 
Kol atvykome į Scottville daug 
dainų išdainavome. Buvo labai 
smagi kelionė. Norėtume ją pa
kartoti ir ateinančiais metais. 

Parašė „Pietų žuvys": 
Dalia Šataitė 
Kristina Mikaitytė 
Giedrė Kazlauskaitė 
Diana Joskytė 

Į S P Ū D I N G A K E L I O N Ė 
D V I R A Č I A I S 

Iš New Buffalo į Rako 
„Žvaigždyno" stovyklą maž
daug 200 mylių kelionę atliko 
keturi broliai skautai: Donatas 
Ramanauskas, Vytenis Lietu
vininkas, Vytenis Žygas ir Algis 
Strikas. Juos lydėjo Antanas Le-
vanas. 

Tokia kelionė buvo atlikta 
prieš 20 metų. Tada tokioje 
kelionėje dalyvavo 9 skautai 
vyčiai kandidatai, norėdami 
įrodyti, kad jie yra verti skautų 
vyčių kaklaraiščių, atliko šį 
tolimą ir sunkų žygį. 

Įdomu, ar šių dienų skautai 
vyčiai kandidatai pajėgtų at
likti??? 

Iš anksčiau devynių dalyva
vusių atsiliepė tik 4-ri pasi
ryžėliai. Kas nutiko su kitais, 
neteko patirti. Keliauti nebuvo 
lengva. Blogiausia, kad pirmą 
dieną reikėjo važiuoti prieš 
stiproką vėją, kas eikvojo mūsų 
jėgas. Nepaisydami sunkumų, 
mūsų ketvertukas padarė 112 
mylių. Šiai kelionei turėjome 
fiziškai pasiruošti. Reikia at
siminti, kad prieš 20 metų 
buvome jaunesni, turėjome 
daug jaunatviškos energijos. 
Dabar mus riša augančios šei
mos, turime profesinius darbus. 

Mūsų šeimų nariai atvažiavo 
į šią stovyklą su mažais 
vaikučiais į šeimų stovyklą. Jie 
vyko automobiliais, o mes tik 
dviračiais. 

Esame labai dėkingi jūrų vyr. 
skautininkui Antanui Levanui, 
kuris mus „saugojo", kad mums 
neatsitiktų kas nors nemalo
naus. 

„LJTLANICOS" 
TUNTO RAJONE 

„Žvaigždyno"' stovykloje, 
„Lituanicos tunto rajone, 
stovyklavo vilkiukai, bebriukai, 
jūrų jauniai ir jūrų skautai. 
Taip pat čia greta įsikūrę buvo 
skautai ir prityrę skautai. Šiai 
pastovyklei vadovavo ps. fil. 
Gražutis Matutis. Jam padėjo 
ps. fil. Robertas Chiapetta. 

Skautai, jūrų skautai ir prity
rę skautai patys gaminosi mais
tą. Buvo įsirengę maistui ga
minti stalus ir virimui kros
neles. Maistą gavo tą patį, kaip 
ir stovyklos valgykla. Skir
tumas — virtuvėje gamino ma-
moa-Seimininkės, o mūsų pasto-
vyklėje patys skautai. Maisto 
paruosimas ir jo tinkamumas 
valgyti priklausė nuo pačių ga
mintojų sugebėjimų. 

Patys ganindamiesi maistą 
skautai patiria tuos pačius sun
kumus, kaip ir jų mamytės, tik 
jiems žymiai blogiau sekasi. Bet 
mūsų tarpe yra ir skautų, kurie 
sugeba gerai gaminti. 

Patys ruošdami valgį skautai 
tarpusavyje geriau susidrau
gauja, nes kiekvienas turi ką 
nors daryti. Vyksta tikra skil
ties veikla. 

Jaunesnieji skautai ir bebriu
kai šioje stovykloje valgė val
gykloje. 

SUTVARKĖME VYČIŲ 
AIKŠTELE 

„Žvaigždynų" stovykloje 
stovyklaudami skautai vyčiai — 
ps. Andrius Utz, Rimas Gece-
vičius, Dainius Dumbrys ir 
kandidatai — Robertas Končius, 
Edmundas Burokas ir Vytis 
Dumbrys išvalė ir sutvarkė 
„Skautų vyčių" aikštelę, nu
griovė 1968 m. ten statytą ir 
nuo ilgo stovėjimo supusį kry
žių. Šis kryžius bus iš naujo at
kurtas ir vėl atstatytas. 

Pataisymo prašosi ir aikštelės 
suolai. Ateityje reikės nugriau
ti ir 1955 metais statytą koply
tėlę. Visiems pagerinimo dar
bams reikės visų skautų vyčių 
talkos, nepaisant kokio amžiaus 
jie būtų. 
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nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
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siunčiant pasilikti kopija. 
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SUEIGA 
„SIETUVOJE" 

Sietuva — giliausia vieta 
upėje ar ežere, pasipildo vis nau
jai trykštančiais šaltiniais. 

Pasirinkusios savo draugovei 
„Sietuvos" pavadinimą, jau
čiame, kad su kiekviena nauja 
nare, ištrykšta lyg šaltinis, 
papildydamas draugovę naujo
mis idėjomis, darbščiomis ran
komis. 

Birželio pabaigoje susirinko 
sietuvietės neįprastai su

eigai. Saulei leidžiantis P.L. 
centro sodelyje susikūrė lauželį, 
kurio liepsnas palaikė vakaris 
vėjas, atnešdamas ir gerą nau
jieną. Šiandien sesės kandidatės 
Leonidą Kazėnienė ir Stasė Va-
sauskaitė-Korres duoda vyr. 
skaučių įžodį. Globojant sesėm 
j.s.fil. Birutei Vindašienei ir 
vyr. skautei Irenai Kirkuvienei, 
išėjo nustatytą programą, atliko 
kandidatūrą. „Sietuvoje" iš
trykšta du nauji šaltiniai! Vėjas 
sklaido mūsų džiaugsmo dainą. 

Užsklandai dar vienas vyr. 
skautininkės v.s. Birutės Banai
tienės įsakymas. Gandas apie 
mūsų darbščiąją sese— v.s I. 
Ramoną Kaveckaitę siekia toli. 
Ji apdovanojama Tėvynės 
Dukros žymeniu. Sveikiname 
visas tris seses. 

Dar ilgai dalinomės įspū
džiais, bendravome prie „Sie
tuvos" globėjos s.fil. Jolandos 
Kevelienės ir s.fil. Vilijos 
Kerelytės gausaus puotos stalo, 
žadėdamos susitikti iškyloje. 

Sesė Danutė B. 
Vyr. skaučių (žodis „Sietuvos" draugovėje. IS k. — g.v.v. Ramunė Kazėnaite. 
js. fil. Birutė Vindašienė. vyr. sk. Stasė Korres, vyr. sk. Leonidą Kazėnienė, 
vyr. sk. Irena Kirkuvienė. Kaklaraištį riša psl. fil. Svajonė Kerelytė. 

Kelionėje turėjome nesėkmių 
— sugriuvo kai kurių keliautojų 
dviračiai. Buvome tam pasiruo
šę. Sutvarkę savo „automo
bilius" važiavome toliau. 

1 Saugumo dėlei vieną naktį 
praleidome viešbutyje. Šiek tiek 
pailsėję, anksti rytą išvykome 
tolimesnei kelionei. Buvo likę 
dar 88 mylios, kurias atlikome 

be vargo. Važiavome tik šaluti
niais keliais, palei ežerą. Sus 
todavome trumpiems poilsiams 
ir pavalgymui, maždaug kas 
25-30 mylių. 

Ateityje bandysime suorgani
zuoti skautus vyčius kandidatus 
ir gal net prityrusius skautus. 

Vytenis Lietuvninkas 

Pokalbį pravedė 
vs.fil. A. Paužuolis 
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T«t. 312 • • • m i 
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Tai. (7—) I — 1031 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
173 k N K j r t t , BmtMrat, H. M 1 M 

703-341-23M 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 7M-334-11M 

• 5 5 5 5 5 ą UJO., Zč. 
Specialybe - Vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
t 1 M t . Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitanmą 
Tat. (311) 388-77S3 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1020 t . Ava., 

T * . 730-317 
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APDOVANOTI TĖVYNĖS 
APSAUGOS RINKTINĖS 

KARIAI 

PREZ. BILL CUNTON 
DĖKOJA LIETUVIAMS 

1944 m. vasarą frontas artėjo 
prie Lietuvos. Iškilo grėsmė 
antrą kartą būti okupuotiems. 
Lietuvos žmonių atmintyje dar 
buvo išlikę sovietinės okupaci
jos pasekmės, enkavedistų siau
tėjimas, daugiatūkstantiniai 
trėmimai, Rainių, Pravieniškių, 
Panevėžio, Petrašiūnų ir kitų 
vietovių masinės žudynės. Lie
tuvos vyrai ruošėsi priešintis 
artėjančioms bolševikų ordoms. 
1944 m. vasarą buvo paskelbtas 
atsišaukimas, kviečiantis lietu
vius kovoti prieš sovietus. Ge
nerolo P. Plechavičiaus žodžiai: 
„Tad, vyrai, už ginklų!", buvo 
išgirsti tūkstančių tautiečių, 
kurie stojo į Tėvynės Apsaugos 
rinktine. Tačiau jėgos nebuvo 
vienodos ir lietuvių kariai 
turėjo pripažinti okupantų pra
našumą. Daugelis jų žuvo kau
tynėse prie Sedos, Barstyčių ir 
kitų Lietuvos vietovių. Jų žūtis 
leido suprasti pasauliui, kad 
Lietuva priešinasi okupacijai, ir 
jų kovas galima palyginti su re
zistencijos kovomis. 

Nedaug liko rinktinės karių, 
tačiau juos visus buria mintis ir 
toliau dirbti tėvynės labui. V. 
Kazlausko pastangomis, jie visi 
vėl kartu ir įsteigė Tėvynės Ap
saugos rinktinės klubą, buvo iš
leista knyga „Viskam pasiry
žę". 

Praėjo daugiau kaip 50 metų 
nuo Tėvynės Apsaugos rink
tinės įsteigimo ir neužmirštamų 
mūšių, tačiau Lietuvos valdžia 
niekaip neįstengė įvertinti šių 
karių nuopelnų, ginant Lietu
vos garbę ir nepriklausomybę. 
Lietuvos Šaulių sąjungos centro 
valdyba pateikė pristatymus 
Lietuvos prezidentūrai apdo
vanoti narsiausius ir pasižy

mėjusius karius Vyčio Kryžiaus 
ordinais, tačiau atsakymas buvo 
labai lakoniškas—jie kovojo už 
Vokietijos interesus. Niekas ne
atsiminė iš Prezidentūros dar
buotojų, kad ant rinktinės karių 
uniformų ir šalmų buvo trispal
vis trikampis ir jų tikslas buvo 
apginti Lietuvą ir tautą nuo 
okupacines tragedijos. 

1996 metais LSS vado R. Min-
tauto iniciatyva, buvo įsteigtas 
Šaulių Ženklo ordinas, kuriuo 
bus apdovanojami tik kovinėse 
ir karinėse užduotyse ar kovose 
pasižymėję šauliai bei Lietuvos 
piliečiai. Artėjant 1941 metų su
kilimo 55-osioms metinėms, 
LSS vadas R. Mintautas, atsi
žvelgęs į rinktinės karių svarbą 
Lietuvos išsivadavimo kovose, 
išleido įsakymą, kuriuo grupė 
minėtos rinktinės karių buvo 
apdovanoti šiuo naujuoju Saulių 
Sąjungos ordinu. I laipsnio or
dinu buvo apdovanotas šaulys 
A. Mylė, III laipsnio ordinais 
buvo apdovanoti žymus JAV 
valstybės veikėjas V. Adamkus, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas B. Nainys, J. 
Bendorius, Z. Dautartas, V. 
Kazlauskas, A. Kenstavičius, A. 
Kikilas, K. Narsčius, A. Pranc-
kūnas, M. Pranevičius, V. Sei-
butis ir A. Žaldokas. 

Apdovanojimo iškilmės įvyko 
birželio 22 d. LSS centro vai 
dybos patalpose. LSS vado 
pavaduotojui S. Ignatavičiui 
perskaičius LSS vado R. Min-
tauto įsakymą, pats vadas ir 
įteikė ordinus atvykusiems 
rinktinės kariams. Savo kalbo
je LSS vadas R. Mintautas 
paminėjo rinktinės karių svarbą 
ir nuopelnus, ginant Lietuvos 
garbę ir nepriklausomybę.Su 

Iškilmingas 1941 m. tautos 
sukilimo minėjimas, kaip jau 
anksčiau „Drauge" buvo pain
formuota, birželio 23 d. buvo su
ruoštas Čikagoje Brighton Par
ko l ietuvių parapijoje. Jį 
suruošė Lietuvių politinių 
kalinių sąjunga sutartiniai su 
LB apylinke, talkinant šau
liams ir ramovėnams. Susi
rinkime buvo priimtas sveiki
nimas Amerikos prezidentui, 
primenant 1941 m. lietuvių tau 
tos sukilimą prieš Sovietų 
Sąjungą bei trumpalaikį ne
priklausomybės atstatymą 
Lietuvoje. Prezidentas buvo pa
girtas už taikingą Amerikos 
akciją Bosnijoje ir prašyta, kad 
Amerika remtų Lietuvos pri
ėmimą į NATO ir kad būtų de
damos pastangos demilitari
zuoti Karaliaučiaus sritį, kuri iš 
tikrųjų istoriškai priklauso Lie
tuvai. Prezidentas Bill Clinton 
dabar atsakė lietuviams laišku, 
adresuotu Salomėjai Daulienei 
ir Pilypui Naručiui: „Thank you 
so much for taking time to share 
your thoughts. Your words of 
encouragement and support 
mean a great deal to me. 
(Dėkoju Jums už pasidalinimą 
mintimis, kurios man yra labai 
reikšmingos...)". 

padėkos žodžiais vėliau kalbėjo 
PLB pirmininkas B. Nainys ir 
V. Kazlauskas. Jie padėkojo 
LSS vadovybei už garbingus ap
dovanojimus ir teikiamą rūpes
tį. „Ypatinga garbė gauti tokius 
apdovanojimus iš tokios garbin
gos, turinčios reiškmingą isto
riją ir tradicijas organizacijos, 
kaip Šaulių sąjunga". Iškilmė
se dalyvavo ir LSS Centro val
dybos nariai J. Petrikas, V. 
Žiūra ir L. Užkurnienė. 

S. Ignatavičius 

Amerikoje 1941 m. sukilimo 
minėjimus suruošė Tėvynės są
jungos rėmėjai Lemonte birželio 
23 d., o Dainavoje sukilimo 
minėjimas buvo birželio 29 d., 
Studijų savaitės metu. 

1991 m. adv. P. Šilo inicia
tyva, Lietuvoje susikūrė „Suki
lėlių klubas", kad puoselėtų 
1941 m. sukilimo prisiminimą, 
kuris turėjo didelę reikšmę 
Lietuvos pasipriešinimui prieš 
nacių ir sovietų okupacijas. Šis 
klubas dabar persitvarkė į 
„Lietuvos 1941 metų birželio 
22-28 dienų sukilėlių sąjungą", 
kurios pirmininku dabar yra 
inž. Vytautas Ašmenskas, iš
kentėjęs ir Sibiro kalėjimus. 
Sukilėlių sąjunga informuoja, 
kad Lietuvoje sukilimo minė
jimai šiemet vyko: birželio 21 d. 
— Marijampolėje, birželio 22 d. 
- Kaune, birželio 23 d. - Vil
niuje, birželio 28 d. — Pane
vėžyje, birželio 29 d. — Šiauliuo
se, birželio 30 d. — Telšiuose. 

Telšiuose surengtoje studijų 
savaitėje liepos 11 d. dr. Ar
vydas Anusauskas skaitė pa
skaitą: „1941 metų sukilimas: 
esmė ir vertinimas". A. Aš
menskas prideda ir pastabą: 

„Vilniuje sukilimo 55-ių mi
nėjimas turėjo būti pravestas 
valstybiniu mastu. Mes krei
pėmės pas ministrą pirmininką 
A. Stankevičių, kuris pavedė 
sudaryti komitetą, kuriame 
dalyvautų Kultūros ir Krašto 
apsaugos ministerijų atstovai. 
Lietuvos Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
(LGGET) ir mūsų organizacijos, 
Tremtinių ir kalinių sąjungos 
bei bendrijos Šaulių sąjungos 
atstovai. Tačiau paskutiniu mo
mentu... atšaukta. Nepaisant, 
kad niekas nedalyvavo iš val
džios pareigūnų, minėjimas 
įvyko. Į minėjimą atvyko Lietu
vos kariuomenės vadas gene
rolas J. Andriuškevičius, Seimo 
narys R. Ozolas, Sakalas, K. 
Bobelis ir kiti..." PLB pirmi 
ninkas Br. Nainys, informavęs 
Lemonte apie savo buvimą Lie
tuvoje, papasakojo ir apie 55-ųjų 
metinių tautos sukilimo minė
jimą Kaune, kuriame jis pats 
dalyvavo. Kaune buvusios 
iškilmingos pamaldos Kauno 
katedroje, eisena per miestą, o 
pagrindinės iškilmės sodelyje, 
kur pastatytas paminklas 1941 
m. sukilėliams (Vytauto pro
spekte). Jis taip pat minėjime 
pasigedęs valdžios atstovų. 

Pi lypas Narut i s 

Danutė Bindokienė 

Pavadinimai klaidina 

PAMINKLAI GENOCIDO AUKOMS 
ŠILUVOJE 

Grupė ordinais apdovanotų Tėvynės apnaugos rinktines karių su Lietuvos Šaulių sąjungos 
vadovybe prie LŠS centro būstinės Kaune. Nuotr Jono IvaAkevičiaun 

Šiluva — Žemaitijos šventovė. 
Čia kasmet susirenka maldinin
kai į atlaidus iš visos Lietuvos. 
Na, o liepos 27-ąją Šiluva priė
mė gausų kaimyninių rajonų 
žmonių būrį. ne į atlaidus. Čia 
buvo šventinami paminklai ge
nocido aukoms atminti. 

Kuršėnų politiniai kaliniai ir 
tremtiniai atvyko Šiluvon su 
savo skyriaus ir tautinėmis vė
liavomis. Moterys, lydinčios vė
liavas, pasidabinusios tautiniais 
rūbais. 

12 vai. šv. Mišias bazilikoje 
aukojo monsinjoras A. Svarins
kas. Savo išraiškingu pamokslu 
jis kreipėsi į tikinčiuosius, 
ragindamas nebedaryti klaidų, 
kurios padarytos rinkimuose 
prieš ketverius metus, kada 
rinkėjai, susivilioję komunistų 
pažadėta pigia dešra ir kitais 
neįvykdytais pažadais, išsirin
ko į Seimą LDDP žmones, kurių 
tikslas ne tautos gerovė, bet 
pripildyti savo kišenes vogtais 
pinigais. Tai rodo, nusavinti, 
visą gyvenimą dirbusių, žmonių 
indėliai ir išvogti bei subank
rutavę bankai. 

Po Mišių iškilminga eisena su 
vėliavomis, nuėjo prie buvusio 
Šiluvos „stribyno", kur buvo 
kankinami ir žudomi Lietuvos 
patriotai. Jiems atminti pasta
tytas akmens paminklas, kurį 
pašventino monsinjoras Sva

rinskas. 
Po to eisena ėjo prie ąžuolinio 

paminklo — koplytstulpio Lie
tuvos partizanų vadui Jonui Že
maičiui — Vytautui, sušaudy
tam 1955 metais Bityrų kalėji
me, prie Maskvos. Koplytstulpį 
padarė Kuršėnų liaudies meist
ras A. Turauskas, iš Kuršėnų 
urėdijos ąžuolo. 

Ir šį paminklą šventino mon
sinjoras A. Svarinskas. Savo 
kalboje jis pasakė: „Visoje 
Lietuvoje, kiekvienoje žemės 
pėdoje, kur raudonieji okupan
tai ir tautos išdavikai — stribai 
bei kolaborantai vykdė savo juo
dą darbą — žudė tautos patrio
tus, reikia pažymėti paminklais 
ir koplytstulpiais!" 

Vienas po kito kalbėjo — Sei
mo narys A.N. Stasiškis, Rasei
nių rajono meras, profesorius 
Batūra, J. Žemaičio sūnus ir 
bendražygiai, buvęs Kuršėnų 
urėdijos urėdas Kavaliauskas, 
Kuršėnų politkalinių — tremti
nių tarybos pirmininkas J. Vaiš
noras. Jis minėjo generolo J. 
Žemaičio devynerių metų kovos 
reikšmę Lietuvai ir didvyrišką 
jo žūtį, kai nuvežtas Maskvon 
pas „garsųjį inkviz i tor ių" 
Beriją, atsisakė jam siūlomų 
išdavikiškų ,judo" malonių, 
atsisakė išduoti savo įsitiki
nimus ir idealus. 

J o n a s Va i šnoras 

Artėjant rugpjūčio mėnesio 
viduriui, pradedame vis dažniau 
galvoti ir kalbėti apie būsimus 
Seimo rinkimus Lietuvoje. Gali
ma sakyti, kad iki jų beliko tik 
du mėnesiai. Taigi, laiko ne
daug. Visgi susidaro įspūdis, 
kad užsienio lietuviai tais rin
kimais labiau sielojasi, negu 
taut iečiai Lietuvoje. Galbūt 
r amiaus ia i laikosi partijos, 
kurių kandidatai rungtyniaus 
dėl vietų Seime. Net primyg 
tinai paprašius daugiau infor 
macijos, atsakymas per daug ne 
džiugina: ką gi, pats vasaros 
vidurys. Atostogos... Rinkimai 
ne zuikis, nenušuoliuos šalin, 
nors ir kaip norėtum. Suspė
sime dar apie juos kalbėti, 
žmones paragint i , kad balsuo
tų... 

Be abejo, kai kam naudingas 
toks l ė t a s p r i e š r i n k i m i n ė s 
kampanijos tempas: juo mažiau 
gyventojai (ypač provincijoje) 
bus informuoti apie jų balsų ver
tus asmenis , atstovaujančius 
dešiniosioms parti joms, tuo 
lengviau bus paskutinę minutę 
jiems pakišti norimas pavardes 
ir apgauti . Juk ir Amerikoje, 
nepaisant savaitėmis bei mėne
siais į galvas kalamų kandida
tų, indorsuojamus ir įtakingų 
asmenų, ir didžiųjų dienraščių, 
balsuotojai dažnai savo balsus 
atiduoda už tuos, kurių pavar
des pamato plakatuose, beei
dami į r inkimų būstinę, arba 
kurių darbuotojai rinkėjams 
p a s k u t i n ę m i n u t ę p a k i š a 
lapelius su kandidato pavarde. 
Tokia jau žmogiška prigimtis. 

Tačiau Lietuvos Seimo rin
kimų atveju pabalsavimas už ne 
tuos žmones gali reikšti nelaimę 
tėvynei. Gyventojai jau turėjo 
progą tuo įsitikinti, praėjusiuo
se rinkimuose į valdžią susodinę 
LDDP daugumą. Šį kartą kan
didatų sąrašai daug painesni ir 
kai kurios partijos savo tikrąją 
liniją bei prielankumą moka 
taip vykusiai uždengti, kad tik 
ekspertai gali pasakyti, kas 
pagal kieno muziką šoka. Juo 
labiau, kad kai kurių ir pava
dinimai panašūs, tad labai klai
dina žmones. 

Čia ir vėl galima teigti, kad 
amerikiečiai neblogai pažįsta 
įvairias, nelabai teisingas, įstai
gas ir bendroves, mėgstančias 
pasivadinti vardais, panašiais j 
tuos, kurie gerai užsirekomen 
davę ir užsitarnavę vartotojų 
pasitikėjimą. Jeigu tai neblogai 
t inka verslo pasauliui, kodėl ne 
politikai? 

Štai dabar tėvynėje turime 
Lietuvos Krikščioniu demokra
tų partija ir Lietuvos Krikš
čionių demokratų sąjungą. Kas 

ten per daug gilinsis į paskutinj 
žodį — svarbu trys pirmieji, ku
rie vienodi. Taip ir pasidaro 
maišatis. Net kai kurie užsienio 
lietuviai jau pasipiktinę, kad 
kuriasi LKDP remejų skyriai: 
kaip jie gali remti partija, vado
vaujamą pozicija suteikusia 
mums nepriimtinam asmeniui? 
Patart ina tiems karštuoliams 
dar karta pažvelgti j šiuos du 
panašius pavadinimus ir pama
tyti skirtumą tarp partijos bei 
sąjungos. 

Sakoma: kaip pavadinsi — 
nepagadinsi, bet Krikščionys 
demokratai vis dėlto turėtų 
griežtai vengti „krikdemu' var
do. Galbūt jaunesniesiems, ar 
bolševikmečiui Lietuvoje augu 
šiems, tai tik patogi ilgo pava 
dinimo santrumpa, bet vyresnio 
amžiaus lietuviams šis vardas 
dvelkia pašaipa ir pažeminimu. 
Anais nepriklausomos Lietuvos 
laikais žodis ..krikdemai" buvo 
va r to jamas pan i ek inanč i a 
reikšme. Kiek keista, kad net 
LKDP oficiozas „Apžvalga" var
toja šį pažeminantį sutrumpi 
nimą. 

Kilniai skamba ir Moterų. 
Valstiečių ar kai kurių kitų 
partijų pavadinimai, tačiau 
rinkėjai taip pat turėtų apsidai 
ryti, kas už šių partijų nugaros 
slapstosi. Tad dešiniosioms 
partijoms vertėtų dėti ypač daug 
pastangų, kad išmokytų balsuo
tojus atskirti, kas kam paval 
dus, kieno vėliau atstovai Seime 
idėjas rems. už programas bal
suos. 

Š.m. rugpjūčio 7 d. „Kauno 
dienoje" rašoma: „Tik plati 
vidurio pakraipos politinių jėgų 
santalka artėjančiuose Seimo 
rinkimuose gali įveikti didelės 
piliečių dalies abejingumą, su
teikti jiems viltį ir pelnyti rin
kėjų pasitikėjimą. Tokiu poli
tiniu branduoliu, kviečiant ir 
kitas partijas bei visuomenines 
organizacijas, gali būti panašių 
tikslų siekiančios ir bendradar 
biaujančios partijos: Lietuvos 
taut ininkų, Lietuvos centro 
sąjunga, Lietuvos demokratų 
partija..." Tokį bendrą dešiniųjų 
partijų sambūrį vasaros pra
džioje siūlė ir Valdas Adamkus. 
bet anuomet jo idėjos atsidaužė 
į kritiką ir abejingumą Dabar 
jau lyg pradedama keisti nuo
monę, tačiau visa bėda. kad. 
ilgą iešmą bedrožiant. šuo kar 
tais kepsnį nusineša. Seimo nn 
kimai, jau galima sakyti, j du
ris beldžiasi, tačiau Lietuvos 
partijų vadai dar net parankios 
karties iešmui nesurado, o ka 
bekalbėti apie jo drožimo pra 
džią... 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Užsieny jie buvo nuoširdūs draugai. Šiandien Europoje 
Lietuvos ir Ukrainos ryšiai, atrodo, yra silpnoki. Gaila. 
Juk tai skaitlinga ir žemės turtais apdovanota šalis, 
Amerikoje turinti daug inteligentijos, tik dar 
nesuskubusi susigaudyti, kas įvyko, nepakankamu 
ryžtu besiveržianti ateitin ir gal neįsisamonijusi, kas 
yra laisvė. O kaip šiandieninė Lietuva? Ar ateitį supran
ta? 

Iškilęs maištas buvo dvigubas nusikaltimas prieš 
tvarką: kambary uždegta šviesa; protesto mitingo balsai 
reikšti vokiškai. Aišku, riaušės turėjo pagimdyti kokias 
nors pasekmes. 

Sukilimą nuramino vidun įžengusi direktorė, direk
torišku balsu paklaususi: 

— What's going on? (Kas čia vyksta?) 
Atsakymo negavo, nes sujos iškilmingu pasirodymu 

baigėsi agitaciniai veiksmai ir agitacinės kalbos. „Silp 
na" moteris išsprendė Europos valstybinių sienų painia
vas, sulaužiusias mokyklos įstatymus. 

— Kas netvarką sukėlė? 
Vyravo tyla, lyg direktorė kalbėtų apleistose kapi

naitėse labai vėlyvą valandą. 
— Kas netvarką sukėlė? 
Iš tikrųjų netvarkos kelti nereikėjo, ji pati kilo. Todėl 

niekas neprabilo. 

— Kaltasis tegul rytoj po pusryčių pas mane ateina! 
Kitaip visus nubausiu! — imperatorė užgesino šviesą ir 
išėjo. 

Kaltininkas pas ją nepasirodė, direktorei jo niekas 
neįskundė, todėl nubaudė visus kambario įnamius. 
Reikėjo mintinai išmokti dviejų su puse puslapio poemą. 
Eilutės ilgos, gausu nepažįstamų žodžių. Bausmę 
laikėme sunkia. Sunkiausiai ji turėjo slėgti tikrai 
nekaltus lenkus. 

Tų metų vasara stovyklų gyventojams buvo lem
tinga. Beveik tuo pačiu metu, kai vokiečiai apsidžiaugė 
nauja valiuta, 1948 m. birželyje JAV Kongresas priėmė 
įstatymą, DP Bill, leidžiantį į Ameriką emigruoti 1.2 
milijono DP ir 5,000 našlaičių. Tai atsidarymas vartų, 
vedančių į rojų. Stovyklose jau buvo praleisti treji 
nemažo vargo metai, normalaus gyvenimo graužulys 
ėdėsi iki kaulų, suliesėta tiek, kad nebuvo iš ko dau
giau liesėti. Po karo Vokietijoje glaudėsi apie 60,000 
lietuvių, pakrikusių po įvairias ctovyklas. Stovyklų 
priskaičiuodavo arti 60, nors tikslaus skaičiaus nusta
tyti nepavyko. Vienos buvo uždaromos, kitos atidaro
mos, gyventojus iš vienų kėlė į kitas. Maišalynė didelė, 
o linksmybių tik truputis. Ypač šeimoms, turinčioms 
mažamečius vaikus. 

Yra daug netikėlių tomų, neigiančių stebuklus. O 
štai tada vienas įvyko. Ir jį matė milijonai. Po karo 
Amerika vengė net laiškus įsileisti, jos piliečiai, Vokie-
tijoje atsidūrę, ilgokai laukdavo, kol atgal ras kelius. 
Europos benamius vežėsi Australija, Kanada, Anglija, 
o į JAV pakliūti galėjo tik mintys, ne skarmaluoti kūnai. 
Ir Štai, ir štai! Dabar būsimiems rojaus imigrantams 
reikėjo pasirūpinti tik giminių pažymėjimais (garanti

jomis), kad laikinai priims gyventi ir padės susirasti 
darbą. Kas giminių neturėjo, galėjo kreiptis į įvairias 
šalpos organizacijas. Lietuviams Čia labai daug padėjo 
BALFas, kurio užnugary stovėjo NCWC (National 
Catholic Welfare Conference), Amerikos katalikų šal
pos tvirtovė. 

Kad atsivėrė mielaširdingumas, tai atsivėrė! Ir svar
biausia — veltui per Atlantą gabens. Žinoma, kažkas 
turės sumokėti, gal JAV vyriausybė, gal organizacijos, 
gal kas kitas, bet ne keleiviai. Iš kitos pusės — kokia 
neteisybė! Mūsų tarpe pasitaikydavo vienas kitas 
Amerikoje gimęs, vaikystėje į Lietuvą parvežtas žmo
gelis. Kaip tokie didžiavosi! Mes JAV piliečiai, mes grei
tai išvažiuosime... O jūs, visi kiti, esate tik žemos kilmės 
dypukai... Tie kilmingieji patys turėjo kelionės išlaidas 
padengti, iš giminių dolerių pasiskolinę. O kai atsidū
rė Amerikoje, nesusilaukė jokių lengvatų. Lygybės šaly 
piliečiai ir nepiliečiai yra vienodi. Tuo būdu atrodytų, 
kad nereikia skubėti didžiuotis ar žemintis, nes niekas 
nežino, kas bus. 

DP įstatymui išėjus, vėl rašiau giminėms į Ameriką, 
dabar jau pastogės ir darbo garantijų prašydamas. 
Atsiuntė jas su pastaba: čia nėra jokio kitokio darbo, 
kaip anglies kasyklose. 

Vaje! Kai vaikas buvau, vakarais bijodavau tamsios 
palovės ir nenuieisdavau žemyn kojų. O štai suaugusiam 
teks visam požemiuose pasinerti. Bet kitos išeities ne
buvo. Lįsiu urvan kažkur prie Kentucky sienos (ir 
sugalvok tokį vardą valstijai!), nes mano giminės gyve
no Harrisburge, pietiniame Illinois gale. Gyveno ir savo 
amželius pragyveno, tėvams ir sūnums įsigijus garbin
gas angliakasių profesijas. Žiūrinėjau po visus 
žemėlapius, ieškojau to nedidelio miestelio, bet neradau. 

O gal kitur laimę pabandyti? Ar iš tikrųjų taip ir 
smukti skylėn, aplink nepasižvalgius? 

Pasižvalgiau. Kažkam Kemptene — neprisimenu 
kam — daviau mane ir žmoną liečiančias žinias, per 
BALFą ieškodamas sutarčių be kasyklų. Vilčių turėjau 
mažai, todėl emigracinei įstaigai įteikiau giminiu 
prisiųstą dokumentą. 

Štai kas dėjosi tą lemtingą 1948 metų vasarą. Nauja 
sis įstatymas mus, benamius, nustebino lygiai tiek. kiek 
būtų nustebinęs pranešimas, kad iš niekur nieko IRO 
visiems duoda po kilogramą sviesto Vargingai min 
tantiems tokia žinia virstų nepaprasta sensacija. Dabar 
vietoje sviesto žmonės puolėsi ieškoti sutarčių 

O laikas, graži vasarėlė.ėjo b< pasikeitimų Štai 
mėnuo, štai du. trys, penki, oet niekas nejudėjo Nuo 
taikos atvėso, pasitikėjimas Amerika menkėjo 

Didelių vasaros įvykių pakaitintas ir per kelis 
mėnesius tylos entuziazmo atvėsintas. į dė j au I iaufo 
akademijoje ir mintinai mokiausi poem'i. kuria užkrovė 
direktorės bausmė. Artėjo Kalėdos, guodėmės laukian
čiomis kelių dienų atostogomis, kai pamokos metu mane 
iškvietė prie telefono. Nuskubėjau, o kai išgirdau žmonos 
balsą, apsidžiaugiau 

— Labas, labas! Kaip tu ten. Kemptene, laikaisi0 

— klausiau. 
— Gerai, viskas tvarkoje 
— Pasakok naujienėles! 
— Ne tam skambinu, negaišink laiko. Vos prisi 

prašiau, kad tave pakviestų. Yra svarbus reikalas. 
— Koks? - nusigandau. 
— Pati jo gerai nesuprantu ir nežinau, ar tai teisybė 

ar tik pasaka. Bet negalėjau tylėti ir tau nepasakyti 
'Bus daugiau' 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMĄ PASITINKANT 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga, sėkmingai veikianti 
jau apie penkiasdešimt metų. ir 
dabar dar nerodo didesnio nuo
vargio, bet sėkmingai vykdo 
suplanuotus, 'lietuvybės išlaiky
mui reikalingus, darbus. Šiuo 
metu sąjunga turi keletą gerai 
veikiančių skyrių — Čikagoje. 
Los Angeles, Bostone, Detroite. 
St. Petersburge. Clevelande. 
Skyriai rūpinasi kas antri metai 
suruošti ALT s-gos seimus, ku
rie paprastai būna darbingi, 
išsprendžiame aktualių pro
blemų. 

Štai ir vėl pasitinkame dvide
šimt ketvirtąjį ALT s-gos seimą, 
kuris vyks rugpjūčio 30. 31 ir 
rugsėjo 1 d. Čikagoje, Balzeko 
Kultūros muziejaus patalpose. 
Seimo rengimu uoliai rūpinasi 
darbštus Čikagos Tautinės są
jungos skyrius, kuriam vado
vauja Eleonora Valiukėnienė. 
Rengėjai atlieka organizacinį 
darbą, o Seimo programą paruo
šia ALT s-gos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas su valdy
bos nariais. 

ALT s-gos pirmininkas ir val
dyba išsiuntinėjo aplinkraštį 
skyriams ir prašo nedelsiant 
ruoštis seimui: jame gausiai 
dalyvauti, išrinkti seimo atsto
vus, centrui skubiai atsiųsti per 
dvejus metus mirusiųjų nariu 
sąrašus, i seimą atvykti gerai 
pas i ruošus iems , a t s ivežant 
nauju idėjų, naujų planų veiklai 
ir sumanymų, kaip išlaikyti 
sąjungą veiklią dar daug metų. 

Seimo metu vyks taip pat 
..Vilties" draugijos ir Tautinio 
kultūros fondo suvažiavimas. 
Šios dvi institucijos labai svar
bios — padeda išlaikyti savait
rašti ..Dirva", o taip pat remia 
Lietuvos Tautininkų sąjungos 
darbus bei rūpinasi knygų 
leidimu. 

I seimą pakviestas ir atvyksta 
Lietuvos Tautininku sąjungos 
vicepirmininkas. Tautininku 
frakcijos seime seniūnas dr. 
Leonas Milčius. Jis supažindins 

su šio meto Lietuvos politine 
padėtimi, tautininkų veikla bei 
pasiruošimu rinkimams, kalbės 
apie galimas koalicijas. Dr. 
Leonas Milčius taip pat daly
vaus seimo metu ruošiamame 
simpoziume: „Lietuvos politi
niai įvykiai 1938, 1939, 1940 
metais". 

Dabartinė ALTS-gos valdyba 
ir p i rmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas turėjo nemaža 
rūpesčių ir su „Dirvos" išlaiky
mu. Į Lietuvą išvykus „Dirvos" 
redaktoriui B. Gaidžiūnui, buvo 
surastas naujas redaktorius dr. 
Anicetas Bundonis, tačiau ir jis 
neilgai redagavo, susirgo, grįžo 
į Lietuvą ir mirė. Tad „Vilties" 
draugijos ir ALT S-gos valdybos 
pastangomis, pagaliau surastas 
naujas redaktorius dr. Jonas 
Jasaitis, kuris darbą pradėjo ir 
jam sėkmingai vadovauja. 

Nemaža darbo valdyba įdėjo ir 
į naujo „Naujosios vilties" nr. 
išleidimą, kuris pasirodys rug
pjūčio mėn. Redaguoja žurnalis
tas Antanas Juodvalkis, dr. Leo
nas ir Irena Kriaučeliūnai, tad 
jie sutelkė didelį bendradarbių 
būrį. 

Žvelgiant į dvidešimt ketvir
tojo ALT S-gos seimo darbotvar
kę, matyti, kiek daug klausimų 
seimas spręs. Seimo išvakarėse, 
rugpjūčio 30 d., Balzeko Kultū
ros muziejuje įvyks Seimo atsto
vų susitikimas, pabendravimas. 
Rugpjūčio 31 d. seimo pradžia 
Registracija. Seimo atidarymas, 
rengėjų E. Valiukėnienės ir są
jungos pirmininko dr. Leono 
Kriaučeliūno sveikinimai. Gar
bės prezidiumo sudarymas, him
nai, invokacija, mirusiųjų pa
gerbimas, sveikinimai ir dr. 
Leono Milčiaus paskaita. Po 
pietų pertraukos darbo posėdis: 
seimo prezidiumo sudarymas, 
registracijos ir mandatų komi
sijų sudarymas, nominacijų ir 
nutarimų komisijų sudarymas 
Šiame seime labai svarbi dalis 
— simpoziumas tema: „Lietuvos 
politinė padėtis 1938-1940 me
ta is" Simpoziume dalyvauja 
įvairių pažiūrų atstovai: dr. Ka
zys Ambrozaitis. Karvelis, dr. 
Leonas Milčius, dr. Bronius 
Nemickas. Moderuoja Petras 
Buchas. Po pietų darbo posėdyje 
pranešimus padarys pir. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. ižd O. 
Krameris. kontrolės komisija, 
garbės teismo Teodoras Blin-
strubas. Po to diskusijos. Seimas 
turės progos išklausyti dr. 
Leono Kriaučeliūno pranešimą 
apie ryšius su Lietuvos tautinin
kais. Petro Bucho-Amerikos 
Lietuviu Tarybos. Algirdo Spe-
rausko — Lietuvos Nepriklauso
mybes fondo, Oskaro Kremerio 
— ..Naujosios vilties" žurnalo. 
Posėdžiai baigiami Balzeko kul
tūros muziejaus salėje vaka
riene 

CLASSIFIED GUIDE 

Antanas Kašubą su žmona Leo-. :'0a artimųjų šeimos narių tarpe. 

ANTANO KAŠUBOS 85 M. 
SUKAKTIS 

Didelio būr io g iminių ir 
draugų tarpe Antanas Kašubą 
atšventė savo gyvenimo 85-ių 
metų sukaktį 1996 m. birželio 
30 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Bočių salėje. J aukus pobūvis — 
vaišės buvo suorganizuotos 
Antano dukterų — Rimvydos ir 
Viktorijos — iniciatyva. 

Pobūvį pravedė šeimos drau
gas inž. Vaclovas Mažeika, stab
teldamas prie jo gyvenimo sie
kių, laimėjimų. O jų buvo aps
čiai. Jo asmenyje sukauptas ryž
tas, nepalaužiama valia, visuo
meninis pojūtis ir išskir t ina 
šeimos meilė. Štai kelios ištrau
kos iš jo nee i l in io n u e i t o 
gyvenimo kelio. 

Antanas Kašubą gimė 1911 
m. rugpjūčio 17 d. Marijampolės 
apskrityje. Baigęs Marijampolės 
mokytojų seminariją, vienus 
metus mokytojavo pradžios 
mokykloje, bet , n o r ė d a m a s 

Rugsėjo 1 d. Seimas artėja į 
baigmę. Šv. Mišios J aun imo 
centre, jėzuitų koplyčioje. Dar
bo posėdis: skyrių pranešimai , 
mandatų komisijos ir nominaci
jų komisijos pirm. Eugenijaus 
Bar tkaus pranešimai, po to 
svarbi dalis — ALTS-gos pir
mininko, valdybos. Garbės teis
mo kontrolės komisijos, tarybos 
narių r ink ima i , n u t a r i m a i , 
klausimai ir sumanymai, seimo 
uždarymas. Po pietų posėdžiaus 
Lietuvių Tautinio kultūros fon
do ir . . V i l t i e s " d r a u g i j o s 
suvažiavimo atstovai. 

Kaip minėta. Seimo programa 
įvairi Žinoma, daug įprastinių 
klausimų, tačiau labai svarbu, 
kad seimo atstovai nesitenkintų 
vien tik trafaretiniais veiklos 
pranešimais, o giliau pažvelgtų 
į sąjungos ateitį. Seime reikėtų 
taip pat pasvarstyti , paieškoti 
būdų. kaip sąjungą būtų galima 
stiprinti, kaip surast i naujų 
narių ir kokią veiklą tęst i 
ateityje. 
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siekti aukštesnio mokslo, stu
dijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete teise bei ekonomiją. 
1936 m. sukūrė šeimą su Angele 
Garbavičiute ir su ja išgyveno 
50 m., užaug indami bei 
išmokslindami dvi puikias duk
ras — Rimvydą ir Viktoriją. 
Karo metu pasitraukė į Vokie
tiją, apsigyveno Muencheno 
stovykloje, ėjo atsakingas parei
gas Raudoname Kryžiuje ir taip 
pat buvo įsijungęs į stovyklos 
lietuvių komiteto veiklą. 

1947 m. Kašubų šeima atvyko 
į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Trumpai pagyvenęs Milwaukee, 
Wisconsin, persikėlė į Čikagą. 
Čia 5 metus studijavo korespon-
denciniu būdu La Salle uni
ve r s i t e t e a tskai tomybę ir, 
išlaikęs CPA egzaminus, pra
dėjo dirbti federaliniu revizo
riumi. 1959 m. Standard Fede-
ral Savings and Loan Associa-
tion prezidentas J. Mackevičius 
pakvietė Antaną kontrolieriaus 
pareigoms. Čia Antanas dirbo 
16 metų. parodė daug suma
numo, įvesdamas kompiuterinę 
atsiskaitymo sistemą ir pasiekė 
viceprezidento vietą. 

1975 m. išėjo pensijon ir gra
žiai įsikūrė Floridoje, Deltona 
miestelyje. Čia maloniai leido 
poilsio dienas, bet skaudi 
nelaimė, mylimos žmonos Ange
lės mirtis, stipriai sukrėtė An
tano tolimesnį gyvenimą. Nete
kęs žmonos, pasijuto vienišas 
Deltonoje ir persikėlė gyventi į 
St. Petersburgą. Čia, po kurio 
laiko, sutikės Leokadiją, sutaria 
su ja drauge leisti saulėlydžio 
dienas. 

Antanas Kašubą pasireiškė ir 
visuomeninee veikloje. Dar 
studentu būdamas, įstojo į Korp! 
Neo-Lithuar:a ir joje išbuvo ak
tyvus visa ūką. Turėdamas 
stiprų ir gražų balsą, dalyvavo 
korporacijos r kituose choruose, 
organizavo latvių studentų cho
ro iškvietimą ;r viešnagę Lietu
voje. St. Peterburge buvo Korp! 
Neo-Lithuar. i padalinio pirmi
ninkas. Milw ukee steigė lietu
vių klubą ir m pirmininkavo. 
Čikagoje abi; su žmona Angele 
buvo pirmu ; Kristijono Done
laičio lituan stinės mokyklos 
sumanytojai r steigėjai. Delto
noje veikė D.; t o n a Beachlietu
vių klube i r ; )m pirmininkavo. 
Aktyvus k , o ir Tautinėje 
sąjungoje. St petersburge dvi 
kadencijas T..utinės sąjungos 
skyriaus pirmininkas. 

Taipgi Antanas Kašubą gali 
didžiuotis savo duk te rų mokslo 
pasiekimais jos abi puošiasi 
magistro laipsniais. Tačiau di
džiausias ne tik Šeimos, bet 
ir l ietuviškos visuomenės, 
džiaugsmas, kad jos nenutolo 
nuo savo lietuviško kamieno ir 
jas matome einančias savo tėvų 
įmintomis pėdomis. Rimvydą 

veikli Lietuvių Bendruomenėje, 
buvusi VVaukegan apylinkės 
pirmininkė, aktyviai darbuo
jasi mokytojų organizacijoje 
A.P.P.L.E. Lankėsi Lietuvoje ne 
tik kaip vertėja, bet kaip kvali
fikuota pedagogė. Viktorija — 
tai 3-jų vaikų motina, nors ir 
nearti gyvendama nuo lietuvių 
telkinių (dvikalbėje šeimoje), 
mokė, vežė vaikus į lituanis
tines mokyklas. Atmintini jos ir 
straipsniai meno parodų apra
šuose. 

Pobūvis praėjo pakilioje nuo
taikoje. Jautrų žodį tarė dukra 
Rimvydą, dėkodama tėvui už 
ryžtą mokslo siekiant, kurį per
davė svo dukroms, o jos dabar 
savo ruožtu dėjo ir deda pastan
gas visa tai perduoti, auklė
damos savo vaikus. Nuoširdi 
padėka buvo pareikšta ir Leoka
dijai, kad jų jungtis ir darnus su
gyvenimas išlaikė šeimos narių 
nuoširdų bendravimą. 

Sukak tuv in inką sveikino 
brolio sūnus inž. Jonas Kašubą, 
Korp! Neo-Lithuania Floridos 
padalinio vardu Genovaitė Mo-
destienė, Tautinės sąjungos St. 
Petersburgo skyriaus vardu 
Lėlė Žvynienė, Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė ir Stan
dard Federal Savings bendra
darbių vardu — Stasys Baras. 
Visi sveikintojai pabrėžė An
tano darbštumą, ryžtingumą, 
siekiant užsibrėžtų tikslų ir 
linkėjo jam sveikatos bei dar 
daug gražių dienų. 

Antanas Kašubą savo žodyje 
padėkojo visiems sveikinusiems 
ir dar išryškino kai kuriuos savo 
gyvenimo svarbesniuosius 
punktus. 

Pobūvis buvo baigtas, dai
nuojant Korp! N'eo-Lithuania 
tradicinę dainą — „Draugai 
esam, draugai būsim, draugai 
amžiais paliksim". 

Vanda Mažeikienė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMABT H. tat 
M02 S. PuUsU M . 
CMcagoJL MC29 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assooate 

Patarnauta įvairių nuosavybių 
pirkimą bei pardavimą, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bw. 312-6*4100 
Fax.3124**f7 Paparti 24M4M7 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312.77*^313 
KLAUOUUS MJMPUIM 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Graitas ir sąžininga* patamavvnas 
> MLS kompiutarigir FAX pegafea 
• Nuoaavybių įkainavimas vadui 
• Parkam* ir parduodama namus 
• Apartrnantus ir žarna 
> PansMnkams nuolaida 

FOR RENT 

AUTOMOMJO, NAMU. SVBKATOS, 
M GYVYBES MIAUOMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Off. Mgr. 
Auka* S. Kana kalba aetuviekai. 

FAANKZAPOUS 
3EMM Wė*t ESM Street 

Tet. (7SS) U < E — 
<J1t) H1-4M4 

BUTAI PENSININKAMS: modernūs, 
taukūs, savarankiikai tvarkyta, gražioje 
aptinkoje. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų, priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga, kreipkitės: VMa Marta, P.O. 
1 M THome*on, CT SSS77. 

IEŠKO BUTO 

. J K s cfmmmsmm 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 
tat 708-989-2888. 

MOVIMO " 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pnefftarnorns kanomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

Vld. amžiaus moteris laiko bu
to arba kambario lietuviškoje 
apylinkėje. Kreiptis į Euduardą, 
nuo 5 v. p.p. iki 9 v.v. tol. 
312-751-1304. 

HELP VVANTED 

HELP WANTEO 
Local detivery men, instalters, 
warehousmen S.W. suburbs, Li-
ste, IL Good pay. CM Carol 

VIV1AN R. KHALAF 
AUiMikty at L*w 

S327 S. Fttlaski M., 
Chkage, IL e0*52 

Profesionalūs advokatai padės jums 
išspręsti iftihimai problemas: im
igracijos, skyryba, „nesi estate", ava
rijų, asmens draudimu ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairius 
dokumentu*. Kalbame lietuviikai. 
TeL 312-M5-2S24 

U.S. Savings Bonds 
MakeGreatGiffe. 

& 
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PAEŽERIŲ DVARO 
LIKIMAS IŠSPRĘSTAS 

Vilkaviškio rajone esančiuose 
Paežerių dvaro rūmuose bus 
Vilkaviškio kraštotyros muzie
jus ir Suvalkijos dailės galerija. 
Galerijoje bus rodomi ir išeivi
joje atsidūrusių suvalkiečių dar
bai. Dabar rūmuose jau dirba 
restauratoriai — reikia pakeis
ti stogą, atnaujinti fasadus, 
pakeisti supuvusias konstruk
cijas. Dėl Paežerių dvaro rūmų 
nuosavybės buvo ilgai bylinė
jamasi. Tačiau Konstitucinis 
teismas nutarė negrąžinti rūmų 
Paežerių dvaro savininkų gimi
naičiams, kurie gyvena užsie
nyje. Būsimoji Suvalkijos dailės 
galerija bus pats didžiausias 
muziejus Marijampolės apskri
tyje. Numatoma, kad muziejui 
atiteks ir šalia esanti oficina, 
bus sutvarkytas dvarą supantis 
parkas. 

(LR, 07.17) 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam Ketu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 tfoi. Užsakant pastų, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 tfot., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsalcymussius«:OIUOOA0,4545W.03*^ttre^CI*eE«^, 
M. I 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA N O m i K A I T t KUČĖNIENt, PM.D. 

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1918-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame kraite, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama DRAUGE. Kaina — 20 dei. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.75 dol. 



UETUVOS KOSMETOLOGAI 
TARPTAUTINIAME KONKURSE 

Dr. Zigmas Rudaiti* — pasišventęs gydytojas, rūpestingas tėvas ir senelis, 
su dukra Raminta (Marcbertiene) jos vestuvių dieną, 1969 m. birželio 21 d., 
ir sūnaus Tado dukrele Indre Rudaityte. Nuotr A. Pl» i 

APIE MANO TĖVĄ... 
Šiemet sukanka 100 metų nuo 

mano tėvo dr. Zigmo Rudaičio 
gimimo ir 20 metų nuo jo mir
ties. Kaip šias sukaktis pažy
mėti? Sesuo pasiūlė surinkti at
siminimus apie tėveli. Šios min
ties paskatinta ėmiau ieškoti 
savo ir kitų žmonių prisimini
muose kokj kraitį tėvelis paliko 
per savo 80 metų gyvenimo ke
lią. 

Žvelgiu i seną Rudaičių šei
mos nuotrauka. Sėdi t$n pats 
jauniausias trejų metų Zigmu-
kas (gimęs 1896.05.29) apsuptas 
pulko vyresniųjų. Tėvų bei 9 
sesių ir brolių šiluma džiaugėsi 
neilgai. Dešimties metų moki
nukas jau gyvena atskirai, kad 
galėtų lankyti pradine mokyk
lą. Dvylikametis netenka moti
nos, o už poros metų miršta ir 
tėvas. 

Pirmas pasaulinis karas nu
bloškia gimnazistus į Voronežą, 
kur 1916 metais tėvelis baigia 
durnos atstovo ir visuomenės 
veikėjo Martyno Yčo suorga
nizuotą ir jo vardu pavadintą 
Vilniaus Martyno Yčo vyrų 
gimnazyą. Charkovo univer
sitete baigės medicinos ins
titutą, po 7 metų pagaliau grįžta 
į Lietuvą ir 1922 metais pra
deda dirbti Panevėžio ligoni
nėje. 1930-32 metus praleidžia 
Paryžiaus universiteto klini
kose, kur įsigyja chirurgo orto 
pėdo specialybę. Būdamas vie
nas pirmųjų Lietuvos ortopedų, 
jis padėjo daugybei žmonių. 
Dirbdamas Šiauliuose, Kaune, 
Vokietijoje ir Amerikoje, jis 
grąžino sveikatą ir darbingumą 
daugeliui žmonių. Spalvingiau
siai, tačiau, kalba pačių jo 
pacientų prisiminimai, kuriuos 
užrašė Vaclovas Senuta „Drau
ge" (1997.08.01). 

Vienas iš užrašytų įvykių ro
do, kad tėveliui buvo svarbu ne 
tik ligą gydyti, bet jam rūpėjo ir 
pats asmuo. Lazdijų agronomo 
Aleksos dukrytė gimė su pėdo-
mis,atsuktomis į priešingą pusę. 
Dr. Rudaitis nepasitenkina po 6 
operacijų tik problemos sutvar
kymu ir pasiūlo tėvams daryti 
dar vieną operciją, nes: „ji bus 
mergina, norės avėti gražiais 
batukais, o gražios kojos mer
ginai labai svarbu". Kitas įvy
kis, kai Pijui Mitkui bomba nu
traukė dešinės rankos tris piri
tus. Mitkus juos surinkęs nune
ša pas dr. Rudaitį, kuris nuken
tėjusiam prisiuva pirštus. Su 
tais pirštais jis laikė kirvį ir kar
tu su autoriumi Vaclovu Senuta 
1960 m. Brocktone kirto mišką. 
Tada Pijus Mitkus pasakė,,.kad 
jis sutiktų duoti save supjaus

tyti į gabalus, jei žinotu, kad dr. 
Rudaitis jį sudės". 

Smagu buvo girdėti Danutės 
Šlenienės dėkingumą tėveliui, 
kuria gerai ir nemokamai gydė 
jos sulaužytą koją, tačiau ge
riausiai aš žinau savo tėvą šei
mos aplinkoje. Jis mėgo skai
tyti, ypač rusų rašytoją Puški
ną, mėgo muziką, priprašytas 
rašė autobiografiją ir retkar
čiais patardavo. Kartą jis man 
patarė: „Jei neturi ką gero apie 
žmogų pasakyti, tai geriau nie
ko nesakyk". Tėvelis, matyt, 
pats laikėsi tos taisyklės, nes 
priešų jis neturėjo. Kai kartą aš 
nesiruošiau atsakyti į vestuvinį 
pakvietimą, jis man sako: „Ne
atsisakyk draugų taip lengvai". 
Tėvelis brangino draugus ir 
pats, matyt, buvo geru draugu, 
nes jo gyvenime buvo draugys
čių, besitęsusių visą jo gyve
nimą. 

Keletą prisiminimų iš tėvelio 
ryšio su vaikaičiais. Tėvelis su
gebėjo vaikaičių lenktynėse 
pasidžiaugti ne tik pirmuoju 
pasiekusiu finišą, bet paskatinti 
paskutinį taip, kad visi likdavo 
laimingi. Tėvelio keptų obuoli
nių blynų skonį dar vis prisi
mena vyresnieji vaikaičiai. 
Tuomet keturmetis Tomas atsi
mena jam svarbų įvykį — tėve
lio dovanotą mašinėlę! Indrei 
liko pusryčių vaizdas: tėvelio 
valgomi javainiai, užpilti kava. 
Indrė atsimena tėvelį, kaip vi
dinės stiprybės žmogų, kuris 
konfliktus galėjo išspręsti ne
prarasdamas pusiausvyros. 

Prisiminti ir pasimelsti už 
tėvelį susirinkome liepos 7 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje, išklausyti šv. Mišias ir 
prasmingą kun. J. Vaišnio pa
mokslą- Po Mišių, kur dalyva
vo ne tik mes, vaikai, ir mūsų 
draugai, bet vaikaičių ir pro
vaikaičių atstovai, visi nuvy
kome į kapines. Ten aplankėme 
tėvelio kapą, uždegėm žvakutę 
ir sukalbėjome maldą. Po to dar 
aplankėme kitų mums brangių 
žmonių poilsio vietas. O prie 
pusryčių stalo pasidalinome pri
siminimais. Agnutė Malelienė 
papasakojo, kaip dr. Rudaitis 
labai nuoširdžiai gydė jos 
mamą. Kartą jis patą ją nuvežė 
į ligoninę peršvietimus atlikti, 
ten jos palaukė ir į namus 
parvežė. 

Beruošdama šiai progai tėve
lio gyvenimo albumą, suradau 
įdomius pėdsakus — Lietuvos 
Dukterų draugijos duotą pažy
mėjimą už stambesnę aukiyduo-
tą kun. Juozo Rudaičio atmi
nimui. Supratau, kad čia bus 

1995 m. vasario 6 d. Lietuvos 
Teisingumo ministerijoje buvo 
įregistruota Lietuvos Kosmeto
logų ir Kirpėjų sąjunga (LKKA), 
kurios pagrindinis tikslas — su
vienyti visus Lietuvos kirpėjus 
ir kosmetologus, grožio salonų 
savininkus bei visą Lietuvos 
grožio industryą; puoselėti tarp 
jos narių naujausias pasaulines 
idėjas ir žinias grožio srityje, 
ruošti šios srities profesionalus. 
Be tokios sąjungos būtų sunku 
šios rūšies profesionalams daly
vauti pasaulinėse konferencijo
se, suvažiavimuose, konkursuo
se, įsisavinant kitų tautų patirtį 
bei gerinant Lietuvos kosmeto-

DIPLOMUS ĮTEIKĖ 
V Y S K U P A S 

Liepos 6 d. Panevėžio 
Katalikiškoji mergaičių žemės 
ūkio mokykla išleido II absol
venčių laidą. 

Išleistuvės prasidėjo Pane
vėžio katedroje šv. Mišiomis, 
kurias aukojo mokyklos kape
lionas mons. Juozapas Antana
vičius. Vėliau mokyklos salėje 
vyko oficialioji dalis, kurios 
metu į mokytojus, tėvus ir ab
solventes kreipėsi Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas. 

Ganytojas padėkojo mokyto
jams ir auklėtojams už rūpestį, 
o absolventėms palinkėjo įgytas 
žinias pritaikyti gyvenime. Jis 
taip pat linkėjo rimtai pasi
rengti šeimos gyvenimui, nes 
nuo tvirtų ir darnių šeimų 
priklausys Bažnyčios ir tautos 
ateitis. 

Vyskupas kartu su mokyklos 
pavaduotoju įteikė baigimo 
diplomus 80-čiai absolvenčių. 
Buvo apdovanotos pasižymėju
sios mokyklos auklėtinės. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 13) 

logiją. Ir šioje srityje Lietuva 
įžengia į Europos ir pasaulio 
bendruomene. 

1995 m. vasarą LKKA pasiun
tė pareiškimą Tarptautinei 
kirpėjų (CIO konfederacijai 
Paryžiuje priimti ją į šią 
sąjungą. Sąjungos gen. sekre
toriaus kvietimu CIC būstinėje 
praėjusių metų spalio mėn. 
lankėsi LKKA prez. Jolanta 
Čiapienė ir vfceprez. Jūratė Ma
cijauskaitė, č i a buvo sutarta, 
kad LKKA gali būti priimta 
CIC nare įvykstančiame pasau
lio kirpėjų čempionate, JAV 
Vašingtone rugpjūčio 10-13 die
nomis, minint šios organizacijos 
50 metų įsikūrimo sukaktį. 
Konkursas vyks Vašingtono 
konvencijų centre. 

LKKA š.m. kovo 23-24 dieno
mis Litexpo rūmuose Vilniuje 
surengė I-jį Lietuvos kirpėjų 
konkursą, kurio pagrindiniai 
sponsoriai buvo firmos: „Wella" 
ir R.R.W. Medical Trade UAB. 
Čia dalyvavo ir Tarptautinės 
kirpėjų federacijos prez. E. 
Leibundgut, gen. sekretorius E. 
Dermouchamps ir CIC meno ta
rybos prez. A. Martinsen. Ren
ginys buvo įvertintas labai ge
rai ir konkurso organizavimas 
pripažintas vienu iš geriausių 
Europoje, todėl ir pasaulio čem
pionate galimybės numatomos 
neblogos. 

Vašingtone dalyvaus 13 Lie
tuvos kosmetologų. Jie rugpjū
čio 14 d., 9 vai. ryto bus priimti 
Lietuvos ambasadoje, susitiks 
su sostinės LB atstovais ir ten 
gyvenančiais lietuviais. 

V.R. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 

K A S T A N T O G L I N S K I O 110 
M E T I N Ė Š V E N T Ė J U R B A R K E 

Dalyvaus Vilniaus Jaunimo 
teatras, Trakų Karališkasis 
teatras ir Jurbarko K. Glinskio 
teatras. 

Š.m. rugpjūčio 17-18 d. jo gim
tajame Jurbarke įvyks pirmojo 
Kauno Valstybės teatro režisie
riaus ir aktoriaus Kastanto 
Glinskio 110 metų nuo jo gi
mimo minėjimas. 

Minėjime numatyta ši progra 
ma: 

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: 
12-13 vai. svečių registracija; 

14 vai. Dainų slėnyje šventės 
atidarymas. Jurbarko K. Glins
kio teatro premjera — Gasparo 
Veličkos „Žmonės prie vieške
lio". Režisierė Danutė Budry-
tė-Samienė. 16 vai. K. Glinskio 
muziejuje „Atsiminimai ir Kas
tanto laiškai", literatūriniai 
skaitymai; 

18:30 vai. Kultūros rūmuose 

Vilniaus Jaunimo teatro mono-
spektaklis — J. Radičkovo „Lo
zoriaus giedojimai". Režisierius 
A. Pociūnas; 

20 vai. Kultūros rūmuose 
Vilniaus teatro aktoriaus P. 
Budrio parodos atidarymas; 

21 vai. Teatro vakaronė. 
Rugpjūčio 18 d., sekmadie

nį: 10:30 vai. Kultūros rūmu 
mažojoje salėje — pokalbiai apie 
teatrą; 

12:30 vai. Šv. Mišios Jurbar
ko Švč. Trejybės bažnyčioje — 
Grigališkuosius choralus giedos 
B. Liuorytė; 

15 vai. Kultūros rūmuose Tra
kų Karališkojo Teatro spektak
lis — Balio Sruogos „Dobilėlis 
penkialapis". Režisierius V. 
Mikalauskas. 

Po spektaklio šventės užda
rymas. 

A.M. 

KAZIMIERO BRAZAUSKO 
NETEKUS 

Po ilgos ligos mirė, dar nepri
klausomoje Lietuvoje gerai 
žinomas sportininkas, valsty
bės futbolo ir ledo ritulio 
rinktinių dalyvis Kazimieras 
Brazauskas, draugų dažniau 
vadinamas Kyza, sulaukęs 87 
metų amžiaus. Gimęs 1909 m. 
kovo 17 d. Vidurinius mokslus 
eidamas, jau įsijungė į sportinę 
ve ik lą . I lgainiui iški lo į 
geriausių futbolo, vėliau ledo 
ritulio, žaidėjų gretas. Duoną 
pelnėsi, dirbdamas metrompažu 
Kauno spaustuvėse. Vokiečių 
okupacijos metu talkino pogrin
džio laikraščių spausdinimui, už 
tai pakliuvo į kalėjimą ir išsiųs
tas į Vokietijos kacetą. Po pa
saulinio karo sąjungininkų iš
laisvintas, apsigyveno Prancū
zijoje, kur treniravo vieno 
miesto futbolo komandą. 

V iengung iu gyvendamas 
Prancūzijoje 8 metus, Kyza 
pramoko prancūzų kalbos, o 
taip pat gaminti įvairius maisto 
gaminius. Vėliau gyvenime 
mėgdavo draugus vaišinti įman
triais patiekalais. Emigravęs į 
JAV, iki pat išėjimo į pensiją 
dirbo „Darbininko" spaustu
vėje. Apsigyveno Kalifornijoje 
(HoHywoode), bet vėliau nusipir
ko kuklų namą Lighthouse 
Point, Floridoje. Buvo vedęs 
1958.IX.26 d. New Yorke atsto
vybes tarnautoją Simone Re-
naud. 

Velionis buvo malonaus ir tai-

tėvelie pusbrolis, kuris padėjo 
tėveliui, užmokėdamas jo gim
nazijos mokslapinigiua. Tėveliui 
nereikėjo pertraukti mokslo. 60 
metų neištrynė iš atminties kas 
gero padaryta* Susimąstau, 
kaip pasėtas gėris sklido tėve
lio rankomis, Lietuvos Dukterų 
rankomis... ir kaip po 84 metų 
skatina mus visus. 

Ačiū Aukščiausiam už dėdę ir 
tėvelį ir už visą gerą, ką jie yra 
padare! 

Raminta Rudaitytė-
Marcherttenė 

kaus būdo, mėgo žmones ir 
linksmus pokalbius. Čia rašan
čiam su Brazauskais teko ke
liauti po Tautinius parkus, bet 
prieš keletą metų apsireiškusi 
nepagydoma liga lėtai alino 
Kyzos sveikatą. Mirė ramiai 

1996 m. liepos 21 d., iki pat mir
ties žmonos ištikimai slau
gomas. 

Savo ir žmonos vardu reiškiu 
velionio žmonai Simonai ir 
Lietuvoje gyvenančiai dukteriai 
Vijolei užuojautą, o Tau, 
mielasis Kyza, tebūnie lengva 
priglaudusios šalies žemė. 

Andrius M. 

azimieras Brazauskai 

A.tA. 
BRONIUI PALIULIONIUI 

mirus, žmonai ELEONORAI, vaikams LIUCIJAI. 
JURGIUI ir KĘSTUI su šeimomis reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. 

Antanas Kuliešis 

Viešpačiui pasišaukus 

A.tA. 
JUZĘ JANUŠONIENĘ, 

liūdnos netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame 
Velionės sūnų VYTAUTĄ, marčią PALMIRĄ, vai
kaičius RIMĄ su žmona RENEE ir GINTĄ. 

Adolfas ir Sofija Jelioniai 
Antanas ir Irena Rimavičiai 

A.tA. 
ONA ŠIMKUVIENĖ 

Gyveno Willow Springs, IL. 
Mirė 1996 m. rugpjūčio 11d. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko giminės Lietuvoje: brolio sūnus Leonardas 

Bu.-lo7.aras su žmona Danute ir jų dukros Nerija Nagrodskiene, 
Snaigė Ambrazienė bei anūkės Giedrė ir Gabrielė. Taip pat 
Lietuvoje giminaitė Zita Pavilčiukaitė. 

Velionė buvo žmona žinomo visuomenes ir Vilniaus Kraš
to Lietuvių draugijos veikėjo a.a. Valerijono Šimkaus. 

A.a. Šimkuvienė priklausė Vilniaus Krašto Lietuvių drau
gijai Čikagoje ir nuolat rėmė jos veiklą, o taip pat buvo ir 
laikraščio „Laisvoji Lietuva" leidėja. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d nuo 3 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, rugpjūčio 16 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo mylimo 
vyro a.a. Valerijono. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

dipl. teisininkas 
PETRAS STRAVINSKAS 
1996 m. liepos 22 d. mirė mūsų brangus Vyras, Tėvas, 

Senelis, Brolis, Uošvis ir Dėdė. Buvo palaidotas liepos 26 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Savo testamentu jis mums paliko savo kilnius idealus, 
gilia meilę Dievui, tėvynei Lietuvai ir šeimai. Už tai mes 
esame jam dėkingi ir laikysime juos kelrodžiu mūsų gyvenimo 
kelyje. 

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kle
bonui kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, už atnašautas 
šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir maldas prie kapo. Esame 
ypač dėkingi kan. V. Zakarauskui celebravusiam šv. Mišias 
už savo artimą draugą. 

Ačiū muzikui Šokui už ypatingai gražią vargonų muziką 
ir giesmes šv. Mišių metu. 

Ypatinga padėka p. Jokubkai už atsisveikinimą koplyčioje 
velionio kolegų vardu ir brangiai Nijolei Kersnauskaitei už 
paskutinį Sudiev savo dėdei giminių vardu. 

Širdingai dėkojame visiems giminėms, velionio kolegoms, 
draugams ir pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, dalyva
vimą laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms ir labdarai, už puikias 
gėles, už išreikštą užuojautą spaudoje, kortelėmis, laiškais ir 
žodžiu. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, anūkui Romui, žentui 
Rimantui, sūnėnams Algiui ir Edui Modestams, žento broliui 
Giedriui ir artimam šeimos draugui Vytautui Martinkui. 

Reiškiame padėką laidotuvių direktoriams D. A. Petkui 
ir Sūnui už rūpestingą ir malonų patarnavimą, palydint 
velionį į Amžino Poilsio vietą. 

Nuliūdę: žmona Jadvyga, duktė Rita Penčylienė, 
žentas Rimantas, anūkė Danutė, anūkas Romas su 
žmona Jenni, Lietuvoje sesuo Eugenija ir brolis Juozas 
su šeimomis. 

1996 m. liepos mėn. atsiminimui už 
mirusius „UETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

aukojo: 
a.a. Kadmiaiua Gudaitienės atm.: John ir Barbara 

Sapiente, Anthony ir Dalia Bartkus, dr. Elena Repšienė, 
Vytas Rimas, Audra ir Ray Brizgiai, Charles ir Vida Murray, 
Giedrė Mereckis, Agutė Rimienė, Daiva Panaras. Michael 
ir Aušra Lanz, Anelė Rimienė, Joanne M. Liautaud, Raymond 
ir Irena Blinstrubas, Kęstutis ir Milda Mikėnas. Birutė Jasai
tienė, Antanas ir Viktorija Valavičius — $940 00: 

a.a. Petro Pupiaua atm. (papildomai): Viskase Corpo
ration — $40.00. Iš viso — $140.00; 

a.a. Algio Praaauako atm (papildomai): Janėne ir 
James Cooper — $100.00. Iš viso — $180.00; 

a.a. Vaclove Rutkausko atm (papildomai): Kostas ir 
Anelė Ramanauskas — $20.00. Iš viso — $80.00; 

a.a. Valerijau* OratuMo atm.: Jonas Urbonas. Vytas 
ir Marija Petrulis, Danutė Petronienė, Leonas Petronis, Jur
gis Maželis, Bernardas ir Ona Brizgys, Mary, Nabih, Juri, 
Karen ir Anna Ammari, Irena Alantienė, Algimantas ir Birutė 
Bublys. Andrius ir Alice Butkūnas. Jurgis ir Danguolė Jur
gutis, Kazys ir Dalia Navasaitis, Viktoras ir Vita Memenąs, 
dr. Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, Vitas ir Taura 
Underys. Narimantas ir Janina Udrys, Vitas ir Jurina Ru
gienius, Antanas ir Dalia Racka, V. ir R. Petrulis. T. Lilija 
Gražulienė — $500 00 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėko
jame aukotojams ..Lietuvos Vaikų Viltis" padeda ne
galuojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti 
Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Valkų VHUs", 2711 W. 71 tt., CMcsoo. 
IL MM29. 

http://1958.IX.26
http://Bu.-lo7.aras


6 DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šį ketvirtadieni, rugpjūčio 

15 d., yra Marijos į Dangų Pa
ėmimo šventė, lietuvių vadina
ma Žoline. Visiems katalikams 
tai privaloma šventė ir reikia 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, Marquette 
Parke, šv. Mišios Žolinės šven
tėje bus aukojamos šia tvarka: 
anglų kalba — trečiadienį, 
rugpj. 14 d., 7 vai. vak., ketvir
tadieni 8 ir 10 vai. r.; lietuvių 
kalba — ketvirtadienį, rugp. 15 
s., 7, 9 vai. r. ir 7 vai. vak. 
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
taip pat primena, kad gėlės ir 
žolelės, pagal lietuvišką tradici
ją, bus palaimintos lietuviškose 
Mišiose. 

Audronė ir Linas Norusis, 
Lockport. IL prie „Draugo" 
prenumeratos dar pridėjo 100 
dol. Smagu, kai ateina jauni 
draugai savo dienraščiui padėti. 
Už pagalbą esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

A l b e r t a s Š i m ė n a s Atei
tininkų studijų dienose, Daina
voje, rugpjūčio 31d. praves po
kalbį tema: „Lietuvos politinė 
padėtis ir a te i t i e s per
spektyvos". 

Beverly Shores Lietuvių 
klubas (pagarsėjęs spaudos rė
mėjų klubo vardu) rugpjūčio 27 
d., 1 vai. p.p., rengia gegužinę, 
kuri įvyks gražiame Stankūno 
restorano sodelyje. 12 vai. Šv. 
Onos bažnyčioje kun. Arvydas 
Liepa, MIC, žinomas Lietuvoje 
pamokslininkas, aukos šv. Mi
šias. Suvažiuos lietuviai iš trijų 
valstijų: Indianos, Illinois, 
Michigan. 

x Gražina Kenter, Danbury 
CT, atsiuntė $150 — našlaičio 
metinį globos mokestį. Našlai
čio vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Cbicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Gerieji Lietuvos našlai

č ių g lobė ja i , pratęsdami 
vaikams globą kitiems metams, 
atsiuntė po $150. Tai - Ginta
ras Karaitis, Union Pier, MI, 
Lietuvos dukterys per p. Malde-
nienę, Chicago IL, Aldona ir 
Ramojus Vaičiai, Highland 
Park IL, Klemensas Matke-
vičius. Našlaičių vardu gerie
siems rėmėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaič ių globos" 
komitetas, 2711 W, 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Vilniuje yra per 137 tūks
tančius nepilnamečių, tuo tarpu 
mokosi tik apie 74 tūkstančiai 
nepilnamečių". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
64% S PuUski Rd., Chicago, IL 60629 

bl i šiaurę nuo Balzeko muzie|aus> 
Tel. 312-582-4500 

b4325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Leonas Milčius, Lietuvos 
Seimo tautininkų sąjungos frak
cijos seniūnas, atvyksta trum
pam laikui į JAV Tautinės są
jungos reikalais. Jis dalyvaus 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos dvidešimt ketvirta
jame seime, kuris vyks rugpjū
čio 31 - rugsėjo 1 d., Čikagoje, < 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Iškilmin
game seimo atidarymo posėdyje, 
rugpjūčio 31 d., jis skaitys pa
grindinę paskaitą ir bus vienas 
iš dalyvių A.L.T. S-gos rengia
mame simpoziume tema: „Lie
tuvos politinė padėtis 1938-1940 
metais". Būdamas JAV, dr. Leo
nas Milčius aplankys ir keletą 
aktyvių A.L.T. S-gos skyrių ki
tose vietovėse. 

Liaudies patarlė sako, kad 
už kiekvieną praleistą progą ant 
galvos pražysta plaukų pluoš
telis... O galbūt dėl praleistos 
progos šį sekmadienį dalyvauti 
Pasaulio lietuvių centro ruošia
moje gegužinėje Ūktumėte žili, 
kaip pavasarį žydinčios vyšnios, 
nes PLC sekmadienį, rugpjūčio 
18 dieną, bus taip linksma, taip 
smagu ir malonu (rengėjai 
mums tai užtikrina), kad kelias 
savaites po to apie šį renginį visi 
kalbės. 

Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, LL, Žolines, Marijos Dan
gun paėmimo šventės Mišios 
lietuvių kalba vyks ketvirta
dienį, rugpjūčio 15 d., 6:30 vai. 
vakare. Pusvalandį prieš jas, 6 
vai. vak. bus klausoma išpažin
čių lietuviškai. 

Tikrai ne per anksti užsi 
sakyti stalą į dienraščio „Drau
go" kasmetinį pokylį, kuris 
ruošiamas rugsėjo 22 d. Marti-
niąue salėje. Sofija Plenienė jau 
užsakė net 6 stalus, tad kvie
čiame ir kitus paskubėti, pa
skambinti į „Draugo" administ
raciją darbo valandomis (čia 
gaunami ir bilietai). ffifet Įsteigto* Lietumi* Mokytojų Sąjtmgo* Chicago* 

**Js*uo,a J. Phrtas Medžiagą attpti: 33M W. « t h Place, Oucafo, IL 80829 

ATSIŲSTA PAMINĖTI GENEALOGINIS MEDIS 

• „Lithuanian Heritage". 
May/June, 1996. Volume 3. #3. 
Leidžia Baltech Publishing, 
P.O. Box 225, Lemont, IL 
60439-0225. Vyriausias redak
torius Vai. Ramonis, meninė 
priežiūra Victoria A. Jamontas, 
administruoja Aldona Remeika. 
Tai be abejonės vienas ver
tingiausių leidinių anglų kalba, 
kurio tiek turinys, tiek apipa 
vidalinimas, yra labai aukštos 
kokybės ir tinka reprezen
tacijai, ypač kitataučiams, kai 
norime supažindinti su gera 
medžiaga apie Lietuvą bei lie
tuvius. Žurnalas spausdinamas 
gerame popieriuje, gausiai il
iustruotas, spalvotu viršeliu, 
šiame numeryje rašoma apie 
Emiliją Platerytę, pristatant ją 
kaip lietuvių Joaną Arkietę; 
apie gintarą, apie lietuviškus 
keiksmažodžius, olimpiadą ir 
.ietuvius joje, pateikiama žinių 
iš lietuvių gyvenimo, net duoda
ma lietuviškų patiekalų recep
tų, o sporto entuziastams yra 
straipsnis apie lietuvių meilę 
krepšiniui ir lietuvius krepši
ninkus. Verta visiems šiuo 
žurnalu susidomėti ir pasiūlyti 
jį lietuviškai nekalbantiems. 
„Lithuanian Heritage" išeina 
kas du mėnesiai. 

Edward J. Sehumann, La 
Grange Highlands Sanitary 
District Commissioner, rem
damas lėšų telkimo pastangas 
PL centro mažosios salės atnau
jinimui, dalyvaus š.m. rugpjūčio 
17 d. ruošiamoje ekskursijoje 
„Valara VI" laivu. Laivas 12 
vai. išplauks iš Burnham uosto 
Čikagoje ir ten pat grįš 3 v. p.p. 
Visi kviečiami maloniai praleis
ti popietę ant Michigano ežero 
bangų. Informacijai skambinkit 
tel. 847-446-5392. 

x A.a. Petro Stravinsko lai
dotuvių metu, šeimos draugai ir 
pažįstami suaukojo labdarai ir 
Mišioms. Taip pat buvo aukų 
skirtų šeimos nuožiūrai.Lithu-
an ian Mercy Lift aukojo: 
Vytautas Lauraitis $100, Jurgis 
ir Viligailė Lendraičiai $25. 
Vaikų Vilčiai: Vladas ir Irena 
Meilė $25, Mikas ir Geida Če-
sas $10. Šeima paskirstė au
kas sekančiai: Lithuanian 
Mercy Lift - $100, Lietuvos 
Partizanų Fondui — $200, 
Draugo Fondui - $100, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijai - $100, „Saulutei" -
$80. Gausios aukos skirtos šv. 
Mišioms, įgalino Mišias užsa-

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60624 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7\al vak. 
šestad 9 v r iki : va! d. 

• „Naujoji viltis", Politikos ir 
kultūros žurnalas. 1996 m. Nr. 
27 leidžia Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga ir Lietuvių 
studentų tautininkų korporacija 
„Neo Lithuania". Redaktoriai: 
Antanas Juodvalkis ir dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, meninė 
priežiūra — Vladas Vijeikis; 
tekstą rinko ir spaudė ViVi 
Printing, Chicago, IL. Admi
nistratorius Oskaras Kremeris, 
1005 Sherwood Dr., La Grange 
Park, LL 60525. Numerio kaina 
— 7 dol. Tai jau nebe žurnalas, 
o knyga — turinti 240 psl. 
Šiame numeryje bendradar
biauja: Bronius Nemickas, Jo
nas Dainauskas, Jaunutis Nas-
vytis, Vaidotas Antanaitis, 
Danutė Bindokienė, Antanas 
Kučys, Jonas Daugėla, prof. dr. 
Mečislovas Treinys, Rimantas 
Smetona, dr. Leonas Milčius, 
Anicetas Simutis, Algirdas A. 
Regis, Jurgis Janušaitis ir kiti. 
Paminėti mirusieji, aptartos 
naujos knygos. Žurnale yra ir 
iliustracijų. 

• „Eglutė", 1996 m. birželis, 
nr. 6/47. Leidžia JAV LB Švie-

„»:,, l 8cn „ timo taryba, redaguoja redak-
kyti už velionį Pranciškonų cmis kolektyvas, sudarytas iš 
vienuolyne, Kennebunk Port Alicijos Brazaitienės, Reginos 
ir Jėzuitų bažnyčioje, Kaune. Kučienės, Aldonos Rauchienės, 
Šeima dėkoja visiems taip Vidos Rimienės, Edvardo Šulai-
gražiai palydėjusiems brangų čio ir Irenos Šerelienės, nors 
vyrą, tėvelį, senelį ir uošvį į vyr. redaktore pasirašo R. Ku-
Amžino Poilsio vietą. cienė. Administracijos adresas: 

(sk) 13648 Kickapoo Trail, Lockport, 
IL 60441. Tai patrauklus, gau
siai iliustruotas, mėnesinis 

Aš esu lietuvė. Mano senelis 
sudarė mano gimines genealo
ginį medį ir jis galvoja, kad aš 
turiu truputį prancūziško krau
jo. Aš manau, kad esu 99% lietu
vė ir 1% prancūze Mano visi 
šeimos nariai yra lietuviai. 
Mano senelis sakė. kad jo sene
lis buvo prancūzas. Man pa
tinka būti lietuvaite. Man 
patinka, jei niekas nežino apie 
Lietuvą, o aš žinau. Žmonės 
manęs mokykloje klausia, ar aš 
esu amerikietė, o aš jiems at
sakau, kad ne. Aš mokykloje da
rau projektą apie Lietuvą, todėl 
man patinka būti lietuvaite. 

Julįja Sajauskaitė 

Aš esu lietuvis. Visi mano 
šeimos nariai yra lietuviai. Aš 
esu šimtaprocentinis lietuvis. 
Nors aš kalbu trimis kalbomis, 
bet aš vis tiek esu lietuvis. Aš 
moku kalbėti lietuviškai, ang
liškai ir ispaniškai. 

Tadas Sajauskas 
Baltimorės Karaliaus Min

daugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų žinios"). 

KITI APIE MUS 

Šį kartą pakalbėsime apie 
kitą vokiečių profesorių Johann 
Schmidt (1843-1901). Jis ne toks 
garsus kaip Šleicheris, bet 
mokėsi lietuvių kalbos ir ją dės
tė universitete. Jis mokėjo dau
giau kalbų, tarp jų ir sanskritą. 
Lietuvių kalbą jis studijavo 
Jenos universitete pas A. Slei-
cherį. Jis padėjo Šleicheriui iš
leisti K. Donelaičio raštus. Jis 
rengė indų ir lietuvių kalbos 
tekstus. Jis savo garsiame 
veikale „Indoeuropiečių kalbų 
giminystės santykiai" paliečia 
lietuvių kalbos istoriją. Čia Šmi
tas parodė, jog atsiradusios 
kalboje naujos ypatybės plinta 
bangomis, kurios primena į van
dens bangas įmetus akmenį, jos 
toldamos nuo centro plinta s i lp 
nėjančiais ratais. Tai jo garsio
ji „bangų teorija". Pačioje savo 
mokslinės veiklos pradžioje 
Šmitas paskelbė keletą straips
nių, kuriuose nagrinėja lietuvių 
kalbos santykius su kitomis in
doeuropiečių kalbomis. Lietuvių 
kalbos kursą Šmitas daug kartų 
skaitė Vokietijos universite
tuose. 

Švento Jono vabaliukai nuskrenda toliau... Ii Alg. Gustaičio 
knygos vaikams „Sodininkai". 

Iliustracija Ilonos Brazdžionienės. 

MANO SAVAITĖ 

Ką aš darau nuo šeštadienio 
iki šeštadienio? Aš lankau Car-
son School. Parėjusi iš mokyk
los, einu į kiemą, o paskui ruo
šiu pamokas kiekvieną dieną 
iki šeštadienio. Šeštadienį lan
kau lietuvišką mokyklą. Ang
liškoje ir lietuviškoje mokykloje 
nėra pertraukų. Turiu draugę 
Anią, ji kalba lenkiškai, bet aš 
su ja truputį susikalbu angliš
kai. Štai ką aš darau nuo šešta
dienio iki šeštadienio. 

Rasa Miliūnaite, 
5 skyriaus mokinė 

Abu Čikagos lit. m-los moki
niai. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v r—5 v v 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x Gal iu padėti legal iai 
gauti „SOC. SECURITY" kor 
telę ir vairavimo leidimą 
(DRIVER'S LICENSE). Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Vasaros metu TRANS

PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. 
Šeštadieniais uždaryta . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. 

(sk) 
x Travel Center, Ltd. siū

lo skrydžius j Lietuvą ir vi
sus Dasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis j Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
52*0773. 

(sk) 

žurnaliukas lietuviams vai
kams, gyvenantiems užsienyje. 
Išeina 10 numerių per metus. 
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KAZIUKO MUGĖ 

Man patiko vaidinimas ir žai
dimai, taip pat patiko parduoti 
bilietus. Man patiko šuo, pelės, 
Pelenė, seserys ir pamotė. 
Kamilė BizinkausksJtė, 3 sk. 

Man labiausiai patiko, kai 
stengėsi užmauti batą ant nege
rų seserų kojų Aš buvau Plepu
tė. 

Lina Kazakaitytė, 
3 sk. mokinė. 

Aš buvau klube, kai vyko vai
dinimas. Man patiko šunys ir 
pelės. 

Laima Manomaitytė, 
3 sk. mok. 

Visi Bostono ,,t. m-los moki
niai. („Švilpukas"). 

LIETUS LIJO 

Rytą ėjau į mokyklą «u kostiu
mu. Mes ėjom į ligoninę ir į se
selių vienuolyną. Parėjau namo, 
lietus lijo. Paskui visą laiką bu
vau namuose, keli vaikai atėjo. 
Gintaras Lutz, dvikalbė klasė 

LAIŠKAI 

Labas teta Ole, 

Kaip Jums? Man gerai. Aš 
greitai sulauksiu vienuolikos 
metų. Mokausi penktame sky
riuje ir gyvenu Lemonte. Šešta
dieniais lankau Maironio litu
anistinę mokyklą. Kaip Jums 
sekasi gyventi Lietuvoje? Čika
goje dabar yra nesaugu. Oras 
vėsus. Aš neseniai žaidžiau 
krepšinį, man gerai sekėsi. Aš 
žaidžiau su draugėmis iš ameri
kietiškos mokyklos. Mano gimi
mo diena yra kovo mėn. 23-čią 
dieną. ... , 

Viso gero! 
Aurytė Sušinskaitė 

Labas, 

Velykų šventes praleidau la
bai smagiai. Velykų rytą pabu
dau puse šeštos valandos ir ėjo
me į ankstyvas Mišias. Po pa
maldų ėjau pas savo senelius 
pietų. Paskiau ėjau pas savo dė
dę, tetą ir močiutę. Ten sutikau 
savo krikšto mamą. Ji išdalino 
visiems Velykų krepšelius, aš 
gavau kiškį. Mes gavome vaiz
dajuosčių ir pinigų. Man labai 
patiko susitikti su savo krikšto 
mama. Taip pat buvo įdomu pa
simatyti su savo kitais gimi
nėmis. Man buvo labai smagios 
šios Velykų šventės. 

Lauksiu laiško! 
Rima Kuprytė, 

Abi Lemonto lit. m-los 5 sk. 
mokinės. („'95 mes dar gyvi"). 

BERŽAI 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Beržas nesiklausė, kaip nie
kina jį ąžuolai. Jis leido naujas 
atžalas, skubėjo augti, skubėjo 
šlamėti, kad būtų linksma tam, 
kuris atnešė jį į pilies kiemą. 

Kai Vytautas kėlėsi į Žalgirio 
mūšį, jau keli beržai šlamėjo ir 
kalbėjo vadovui: 

— Pasiimk mūsų stipriausią 
ir padaryk vėliavos kotą. Mes 
laimę nešame. 

Liepė Vytautas nukirsti vieną 
ir padaryti kotą jo vėliavai. 

— Valdove, toks menkas me
dis, toks negražus ir baltas^ Jis 
mums nereikalingas. Jis neat
laikys mūsų žygių, — skundėsi 
didikai. 

— Man visi geri, kurie man 
tarnauja, — atsakė Vytautas. 

Kai iš Vilniaus kėlėsi jo pul
kai, priekyje, šalia valdovo, 
keliavo ir beržinis kotas, iškėlęs 
vėliavą. Kotas buvo tvirtas ir 
nepavargo ilgoje kelionėje, 
nepalūžo ten, kur už girios 
trupėjo plienas. Kardai kirto 
stiebą, daužė buožės, bet jis vis 
tiek nešė vėliavą iš vienos vie
tos į kitą, šaukdamas visus iš
tverti. Ir priešas sugulė ten mū
šio lauke. Net pats didysis jų 
magistras puolė į dulkes. 

Kotas tada nešė apdraskytą 
vėliavą į namus, į sostinę. Kar
tu nešė didį džiaugsmą visiems 
varpams ir visiems žmonėms. 
Tada vaidilos sudėjo giesmes 
apie beržų baltumą ir jų drau
gystę. Ir patys vaidilos apsi
rengė baltai, kad būtų kaip 
beržai. 

Tada beržai jau skverbėsi (ver
žėsi, lindo) pro Šventaragio slė
nio ąžuolus. Jie keliavo į mies
tą ir sustojo kiekviename kie
me. Visi pažino juos, visi pamė
go jų baltumą ir jų malonų šla
mėjimą. Ir patys žmonės tada 
pamėgo baltus marškinius, pa
mėgo draugus ir gražias kalbas. 

Paulius Jurkus 

(Bus daugiau) 

PIEMUO IR AVYS 
Piemuo, suginęs (suvaręs) avis 

į ąžuolyną, pamatė didžiulį 
ąžuolą, aplipusi (apaugusį) 
gilėmis. Nusivilkęs ir pasiklojęs 
ant žemės savo apsiaustą, pie
muo įsilipo į medį ir ėmė purtyti 
(judinti) vaisius. O avys, po 
ąžuolu beėsdamos giles, nejučio
mis suėdė ir apsiausta. Piemuo, 
išlipęs iš medžio ir pamatęs, kas 
nutiko, tarė: 

— O bjaurūs gyvuliai! Ki
tiems jūs duodate vilnų drabu
žiams, o man, savo maitintojui, 
net apsiaustą surijote (suėdėte). 

Taip ir daugelis žmonių: per 
neišmanymą (nesupratimą) 
gera daro svetimiems, o bloga 
savo artimiesiems. 

Ezopas 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

1. Nuo 1983 metų ilgiausias 
pasaulyje 53,3 kilometrų tunelis 
yra Japonijoje. 1906-1922 me
tais iškastas tunelis tarp Švei
carijos ir Italijos kalnuose yra 
19,8 km ilgumo (The 1993 
Almanac P- 307, Boston). 2 .50 
kilometrų ilgumo tunelis tarp 
Anglijos ir Prancūzįios buvo ati
darytas. 1994 metų vasarą. 
Kelionė juo trunka 35 minutes. 
3. Danijos ir Švedijos ekspertai 
tuneliu ir tiltais sujungs Kopen
hagą su Švedijos miestu Mal-
moe. Danai statybos darbus jau 
pradėjo 1993.10.16 ir baigs 1998 
m. Švedai darbą pradės 1996 m. 
ir baigs už 4 metų. Šis kebas bus 
16 km ilgumo. Kelionė truks 
traukiniu 15 min. Iš Kopenha
gos po Baltįjos jūra bus automo
biliams ir traukiniams dviejų 
sekcijų tunelis 3750 metrų ilgio. 
Toliau seks 4210 metrų kelias 
per dirbtinas salas. Po to 7480 
metrų tiltas per Baltijos jūrą į 
Švediją. (Lietuvos rytas „Var
t a i " Nr. 130, Vi ln ius , 
1995.VI.5). 4. Ispanijos ir Ma
roko ekspertai planuoja statyti 
po Gibraltaru tunelį, kuris 
jungs Europą su Afrika. Tunelio 
ilgumas 38.7 km, bet po vande
niu bus 28 km. Ten bus du tu
neliai, lygiaverčiai vienas kito 
60 metrų atstume. 5. Lietuvoje 
buvo du svarbūs geležinkelio 
tuneliai. Prie Kauno tunelis 
buvo pradėtas statyti 1859 m., 
baigtas 1861 m. Jo ilgumas 
1280 metrų. Vilniaus Panertų 
kalne buvo kasamas tunelis 
1860-1862 m. Jo ilgis 430 m. Šis 
tunelis buvo uždarytas 1952 m. 
Senovėje lietuvių pilys turėjo 
slaptus tunelius — išėjimus, pvz. 
iš Vilniaus Gedimino pilies į 
žemiau esančius kunigaikščių 
rūmus. (L.E. 32-41, Boston, 
1965; M.T.E. 3-584, Vilnius, 
1971; E. Brit. 22-331-337, Chi
cago, 1968). 

PAGALVOKITE 

1. Kiek Žemės planeta turi 
laiko zonų (tune zones)? 2. Kada 
įvyko Jogailos-Jadvygos ves
tuvės? 3. Kada Jogaila buvo vai
nikuotas Lenkijos karaliumi? 4. 
Ar galima kriaušių šakelėmis 
įskiepyti beržą? 5. Europoje 
vienos Lietuvai draugiškos vals
tybės sostinė yra ant salos, 
kurios vardas yra Zelandija 
(Zealand, Siaelland). Nurodyki
te tos valstybės sostinės vardą. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

• 1658 m. rugpjūčio 12 d. 
įsteigta pirmoji Amerikoje poli
cija Nieue Amsterdam mieste, 
dabar žinomame New Yorko 
vardu. 

Vasaros malonumai... 

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~^^ 


