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Japonija dėkinga Lietuvai už 
paramą Jungtinėse Tautose 

Vilnius, gegužės 12-13 d. 
(AFP-BNS-Elta) — Japonijos 
užsienio reikalų ministras Yu-
kihiko Ikeda dėkingas Lietu
vai už jos paramą Japonijos 
siekiams reformuoti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą. Apie 
tai jis pareiškė Tokyo susiti
kęs su Lietuvos prezidentu Al
girdu Brazausku, kuris pirma
dienį pradėjo oficialų vizitą 
Japonijoje. 

Pasak prezidento patarėjo 
užsienio politikos klausimais 
Nerio Germano pranešimo, A. 
Brazausko ir J. Ikeda pokal
byje daugiausia dėmesio buvo 
skirta dvišalių santykių raidai 
ir perspektyvoms. Pasiekta 
vieninga nuomonė, kad reikia 
intensyvinti ekonominį abiejų 
valstybių bendradarbiavimą. 
Atkreiptas dėmesys į tai. kad 

numatomas Japonijos amba
sados atidarymas Vilniuje ir 
būsimas Lietuvos diploma
tinės atstovybes įkūrimas To
kyo dar labiau pagilins ben
dradarbiavimą, išplės Japo
nijos investicijas į Lietuvos 
ūkį. 

Kaip iš Tokyo pranešė 
agentūra DPA, J. Ikeda pati
kino A. Brazauską, kad Japo
nija pasirengusi palankiomis 
sąlygomis suteikti Lietuvai 
kreditų, kai tik bus išana
lizuoti tinkami projektai. 

A. Brazauskas daugiausia 
tarsis dėl Japonijos investicijų 
į Lietuvą. Susitikime su Y. 
Ikeda Lietuvos prezidentas 
dar kartą patvirtino Lietuvos 
ryžtą prisijungti prie Europos 
Sąjungos ir NATO. 

Lietuva sveikina Čečėnijos-
Rusijos taikos sutartį 

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) 
— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pasveikino Rusijos 
ir Čečėnijos taikos ir tarpusa
vio santykių sutartį, įver
tinusi ją kaip „reikšmingą 
žingsnį įtvirtinant taiką Šiau
rės Kaukazo regione". 

Antradienį paskelbtame pa
reiškime Lietuvos URM reiš
kia viltį, kad sutartyje įtvir
tintas abipusis pasiryžimas 
atsisakyti jėgos ir grasinimų, 
sprendžiant ginčus, bei siekis 
tarpusavio santykius grįsti vi
suotinai pripažintais tarptau
tinės teisės principais taps pa
grindu taikos proceso ne
grįžtamumui šiame regione. 

Taikos susitarimą pirma
dienį Maskvoje pasirašė Rusi
jos ir Čečėnijos prezidentai 
Boris Jelcin ir Aslan Masha-
dov. 

Čečėnijos informacijos cen
tro Lietuvoje vadovė Aminat 
Saijeva taip pat džiaugėsi pir
madienį pasirašytuoju Čečė
nijos ir Rusijos susitarimu. 

„Galų gale padėtas taškas ka
rui", sakė ji. 

A. Saijeva pabrėžė, kad su
tartis numato ateityje valsty
bių bendradarbiavimą grįsti 
tarptautinėmis normomis ir 
tai rodo, kad Rusija vertina 
Čečėniją, kaip lygiavertę ben
dradarbę. 

Ji atkreipė dėmesį į Rusijos 
prezidento Boris Jelcin po su
tarties pasirašymo pasakytus 
žodžius, kad baigiamas 400 
metu trukęs karas. „Iki šiol 
Rusija kalbėdavo tik apie pas
tarųjų kelerių metų konflik
tus", sakė Čečėnijos atstovė 
Lietuvoje. 

Pačiu demokratiškiausiu B. 
Jelcin žingsniu per visą jo pre
zidentavimo metą pavadino 
susitarimą Tarptautinės par
lamentarų grupės Čečėnijos 
problemoms spręsti generali
nis sekretorius Algirdas En
driukaitis. Pasak jo, tai rodo, 
kad Rusija jau susitaikė su 
Čečėnijos nepriklausomybe „ir 
dar šiemet ją pripažins". 

G. Vagnorius nesutaria su 
socialdemokratais dėl 

neprivatizuotinų objektų 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Socialdemokratai ir 
Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius visiškai skir
tingai vertina pirmadienį įvy
kusį jų susitikimą dėl pri
vatizavimo. 

Socialdemokratai jį vadina 
„tuščiu ir nerezultatyviu". Tuo 
tarpu premjero atstovas spau-

Kas vadovaus V. 
Landsbergio 

rinkiminei 
kampanijai? 

Vilnius, gegužės 12 d. 
(Elta) — Tarp kandidatų i V. 
Landsbergio rinkimų kampa
nijos vadovus yra minimas 
Seimo pirmininko sekretoriato 
vadovas Algimantas Eiman
tas, Amerikos lietuvis Darius 
Sužiedėlis, šiuo metu Bosni
joje stebintis pasirengimą rin
kimams, taip pat dabartinis 
ryšių ir informatikos mi
nistras Rimantas Pleikys, ku
ris, praėjusį rudenį vadovavęs 
konservatorių rinkimų į Sei
mą kampanijai, sake. kad jis 
mielai padėtų V. Landsbergio 
rinkimų į prezidentus kampa
nijai, tačiau abejoja, ar yra 
įmanoma suderinti štabo va
dovo ir ministro pareigas. 

dai pažymi, kad G. Vagnorius 
pažadėjo, jog ..bus paraidžiui 
vykdomas 1995 metų sausio 5-
osios memorandumas dėl ne
privatizuotinų strateginių ob
jektų, kurį pasirašė visos par
tijos, išskyrus LDDP". 

Referendumą dėl strateginių 
objektų neprivatizavimo orga
nizuojantys socialdemokratai 
teigia norį išnaudoti dialogo 
galimybes ir siekia diskusijos 
su konservatorių vadovais. 
„Tačiau mūsų susitikimas ne
suartino pozicijų — abi pusės 
tik deklaravo savo nuomones", 
sakė Šeimos SDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas Riman
tas Dagys antradienį spaudos 
konferencijoje. 

Pasak jo. G. Vagnorius, 
nors ir buvo prašytas, nepa
teikė dokumentų apie strate
ginių objektų investitorius ir 
konkrečių ekonominių pro
jektų. ..Konservatoriai užsi
mojo privatizuoti, bet nežino, 
kaip tai padaryti", sakė jis. 

R. Dagys tvirtina, kad kon
servatoriai sulaužė 1995 m. 
pasirašytą partijų susitarimą 
dėl neprivatizuotinų objektų. 
Jis siūlė diskutuoti, kol parti
jos pasieks kompromisą, o tokį 
susitarimą įtvirtinti konstitu
ciniu įstatymu, nes konserva-

Gegužes 3 d. Brooklyne įvyko 23 innin Tautos : ,:.do suv žiavimas, kuriame buvo išrinkta nauja jo vadovybe. 
Suvažiavime atsistatydino buvęs ilgametis fondo valdyta >• pastaroMne kelerius metus — fondo tarybos) pirmi
ninkas Juozas Giedraitis. Naujuoju fondo tarybos pirmininku išrinktas Jonas Vilgaiys. iki šiol ėjęs valdybos pir
mininko pareigas. Valdybos pirmininku taryba išrinko Algį Vedecką. Šiuo metu Tautos fondas remia įvairias 
Lietuvos demokratijos labui veikiančias organizacijas^ akademinį jaunimą. Rytų Lietuvos bei Karaliaučiaus 
krašto lietuvių švietimo įstaigas. 

Salomėjos Narkel iūnai tės r.uotr.: TF suvažiavimo dalyviai 'iš kaires) Lietuvos generalinis konsulas dr. Pe
tras Anusas, žurnalistas Kęstutis Miklas, ALTo pirmininkas dr. Jonas Račkauskas, Algis Rimas, TF sekretore 
Vida Penikienė ir buvęs TF tarybos pirm. Juozas Giedraitis. 

Baltijos valstybių vidaus reikalų 
ministrai bendrai kovos prieš 

narkotikų prekybą 
Tal inas , gegužės 13 d. 

(BNS) — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalų minis
trai pirmadienį per susitikimą 
Taline sudarė koordinacinę 
kovos su narkotikų platinimu 
grupę ir pasirašė bendradar
biavimo protokolą. 

Estijos vidaus reikalų minis
tras Robert Lepikson. Latvijos 
— Dainis Turlajis ir Lietuvos 
— Vidmantas Žiemelis — su
sitarė, kad į koordinacinę gru
pę įeis po vieną kiekvienos 
trijų valstybių VRM atstovą, 
pranešė Estijos VRM spaudos 
tarnyba. 

Koordinacinė grupė sudary
ta, remiantis JT narkotikų 
platinimo kontrolės progra
mos (UNDCP) rekomendacijo
mis. Pagal šią programą buvo 
suteikta technine pagalba Es
tijai ir Lietuvai, bet manoma, 
kad ateityje ją tikslingiau 
teikti drauge visoms t r ims 
Baltijos valstybėms (BV). 

BV vidaus reikalų ministrai 
susitiko, ruošdamiesi gegužės 
28 d. Briuselyje įvyksiančiam 
Europos Sąjungos valstybių 
vidaus reikalų ir teisingumo 
ministrų susitikimui. R. Le
pikson. D. Turlajis ir V. Žie-

Nuodingasis berilis išvežtas iš 
banko ir bus saugomas kaip 

daiktinis įrodymas 
Vilnius, gegužes 13 d. 

'BNS) — Milijonų litų vertės 
metalas — berilis, ketverius 
metus saugotas žlugusio Lie
tuvos akcinio inovacinio banko 
'LAIB) saugyklose, pirmadienį 
buvo išgabentas nežinoma 
kryptimi, siekiant išsaugoti jį 
kaip daiktinį įrodymą atnau
jintoje baudžiamojoje byloje. 

Baudžiamoji byla del ne
teisėto radioaktyvių medžiagų 
laikymo LAIB buvo iškelta po 
to, kai policija banko saugyk
lose 1993 m. gegužę aptiko 
kelias radiaciją skleidusias be
rilio dėžes. Vėliau policija nu
traukė bylą, neįžvelgusi nusi
kaltimo sudėties. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Kęstutis Bet ingis, 
davęs nurodymą atnaujinti 
bylos tyrimą, sako. kad naujoji 
berilio saugojimo vieta neskel
biama ..tyrimo sumetimais". 
Beveik 4 tonos reto ir bran
gaus metalo, kurio didžioji da
lis priklauso Rusijos bendro
vei, laikomos daiktiniu įrody
mu atnaujintoje byloje, todėl 
ypač rūpinamasi jo saugumu. 

Paklaustas, ar metalas ne
buvo saugus LAIB saugyklose. 

toriai jau įrodė . kad nepaiso 
žodinių susitarimų". 

Referendumo organizavimui 
reikalingus dokumentus so
cialdemokratai ketina įteikti 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai gegužes 21 d. Tokiu būdu. 
jų nuomone, referendumą pa
vyktų surengti drauge su pre
zidento rinkimais gruodžio 21 
dieną. 

prokuroro pavaduotojas atsa
kė, kad „yra pagrindo taip 
galvoti", bet išsamiau neko
mentavo. 

K. Betingis. pirmą mėnesį 
einantis generalinio pavaduo
tojo pareigas, sakė nurodęs at
naujinti bylą, nes, jo nuomo
ne, „nebuvo visapusiškai iš
tirtos berilio atsiradimo ir to
lesniojo panaudojimo aplinky
bės". 

Suvalstybinto ir likviduoja
mo LAIB laikinasis administ
ratorius Romualdas Visokavi
čius sako, kad berilis buvo pa
tikimai saugomas ir banko 
saugyklose, tačiau jo išgabe
nimo nelaiko nuostoliu. 

Iš 3.8 tonų banke saugoto 
berilio, kurio vertė rinkoje 
yra maždaug 40 milijonų litų, 
660 kg priklausė bankui už jo 
saugojimą ir kaip užstatas už 
negrąžintą paskolą — trečia

jam verslo bendrininkui. Pas
kolą garantavo berilio šeimi
ninkė — Rusijos firma AMI. 

Bankrutavusį banką perė
mus vyriausybei, jai atiteko ir 
bankui priklausiusi berilio da
lis. „Dabar ta: vyriausybės rū
pestis", sakė R. Visokavičius. 

Berilis prieš porą metų 
buvo sukėlęs didelį JAV diplo
matų Vilniuje susirūpinimą, 
kai amerikiečių žurnalistai at
kreipė dėmesį į įtartiną s t ra
teginio metalo kilmę ir jo pas
kirt). Butą spėliojimų, kad be
rilis buvo įsigytas suklastojus 
dokumentus ir galėjo būti 
skirtas parduoti Šiaurės Ko
rėjai, kūrusiai savo branduo
linę programa. 

mėlis apsvarstė siūlymus, ku
riuos jie pateiks Briuselio su
sitikimui, per kurį pirmiausia 
bus kalbama apie prašančiųjų 
prieglobsčio integraciją. 

Ministrai nusprendė paskir
ti į Lenkiją ir Rusiją vieną 
tr ims valstybėms atstovau
siantį ryšių karininką. 

Centro sąjunga 
svarsto E.Bičkausko 

kandidatūrą 
ą prezidento vietą 

Viln ius , gegužės 13 d. 
<BNS> — Lietuvos Centro są
jungos valdybos ir Seimo frak
cijos bendrame posėdyje ant
radienį numatyta pasiūlyti 
partijos tarybai patvirtinti 
valdybos pirmininko ir frakci
jos seniūno Egidijaus Bičkaus
ko kandidatūrą Lietuvos pre
zidento rinkimuose. 

Praėjusią savaitę Centro 
sąjungos tarybos pirmininkas 
Romualdas Ozolas inicijavo 
savo partijos tarybai siūlymą 
paremti E. Bičkausko kandi
datūrą, jeigu iki birželio 7-ąją 
numatyto posėdžio galutinai 
nuspręs nekandidatuoti JAV 
lietuvis gamtosaugininkas 
Valdas Adamkus. 

CS atsakingasis sekreto
rius Vidmantas Staniulis sa
ke, kad konkrečių sprendimų 
valdyba antradienį negalėjo 
priimti, kol nėra visiškai aiški 
V. Adamkaus nuomonė. 

Tačiau, sakė jis, valdybos 
posėdyje .jokios alternatyvos 
nebuvo svarstomos". 

Pasikeitimai 
Šv. Mykolo (Įgulos) 

bažnyčioje 

K a u n a s , gegužės 13 d. 
(BNS) — Naujuoju Š. Mykolo 
Arkangelo (Įgulos) bažnyčios 
rektoriumi nuo antradienio 
pradėjo dirbti Kauno apskri
ties kariuomenės kapelionas 
kunigas Virgilijus Dudonis 

Kauno arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus paskyrimo raš
te taip pat nurodyta, kad tris 
mėnesius ėjęs Jgulos bažny
čios rektoriaus pareigas mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas 
nuo šiol bus šios bažnyčios al
tarista. 

Naujasis 27 metų amžiaus 
Jgulos bažnyčios rektorius V. 
Dudonis pernai baigė Kauno 
tarpdiecezinę kunigu semina
riją ir šių metų sausi buvo 

Pasą ulio na ujienos 
'Remiantis DPA. Reuter, BNS. I.\TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. R1A žinių 
agentūrų pranešamais. 

Beirutas. Pe r popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Libane 
praėjusį savaitgalį prieš jį buvo rengiamas nužudymo sąmoks
las, antradienį patvirtino Libano saugumo pajėgų atstovai. Ita
lijos Interpolas gegužės 9 d. pranešė apie ruošiamą sąmokslą 
oficialiems Libano atstovams, nes gavo Kanados policijos 
pranešimą, kad musulmonų grupuotė ..Dievo armija" ketina 
nužudyti popiežių. Libano policijai buvo pranešta, kad pasi
kėsinime ruošiamasi panaudoti japoniškas raketas ..žemė-
oras", kurias kai kurios grupuotes neseniai pirko iš kinų mafi
jos. Libano saugumo darbuotojai sakė. kad apie rengiamą pasi
kėsinimą buvo pranešta valstybės prezidentui, premjerui ir 
VR ministrui, tačiau jie nutarė per popiežiaus 48 valandų vizi
tą laikyti tai paslaptyje. Pasak jų. šiuo pasikėsinimu norėta su
griauti ..pasaulio pasitikėjimą saugumu Libane". 

Tokyo. JT generalinis sekretorius Kofi Annan pirmadienį 
pareiškė, jog esama „dideles galimybes", kad Japonijai bus su
teikta nuolatinės narės teisė išplėstoje Saugumo Taryboje, nes 
galinga 15 narių Taryba gali būti išplėsta ir joje bus nebe 5, o 
10 nuolatinių narių. Japonija ir Vokietija, kurios po triuški
nančio pralaimėjimo II pasauliniame kare išaugo į ekonomines 
„supervalstybes", atkakliai siekia nuolatinių narių statuso 
Taryboje, kuri J T atlieka direktorių valdybos funkcijas. Šiuo 
metu nuolatinės Saugumo Tarybos nares yra JAV. D. Britani
ja, Prancūzija, Kinija ir Rusija. Kitos 10 valstybių keičiasi kas 
du metus. 

Vaš ingtonas . NATO karinis vadovas Bosnijoje, JAV gene
rolas George JouKvan sako, kad sąjunga galbūt pasiųs daugiau 
taikdarių į Bosniją, artėjant rugsėjo mėnesį numatytiems rin
kimams. Kalbėdamas Vašingtone, G. JouKvan nurodė, kad 
NATO pajėgos galbūt bus padidintos 3,000 kareivių. Dabar 
Bosnijoje yra maždaug 31.000 NATO pajėgų kariškių. 

J e r i cho . Vakarų Krantas. Palestinos prezidentas Yasser 
Arafat pareiškė protestą JAVpasiuntiniui Denni Ross dėl Izra
elio ketinimų nugriauti 1.300 palestiniečių namų Vakarų 
Krante ir Jeruzalėje, pirmadienį pranešė Palestinos derybinin
kas. D. Ross „labai nustebino" įsakytų sugriauti namų skaičius 
ir jis pažadėjo šį klausimą iškelti kitame susitikime su Izraelio 
ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. 

Vaš ingtonas . JAV kariuomenė turi išsaugoti turimą pajė
gumą iš karto laimėti du regioninius karus, nepaisant disloka
vimo užsienyje ir šiuolaikinės ginkluotes brangumo, pirmadie
nį pareiškė JAV gynybos sekretorius VVilliam Cohen. Pentago
no naujai išleista „Keturmetinė gynybos apžvalga" nurodo, kad 
JAV pajėgoms „neturi pristigti sugebėjimo reaguoti į visų 
rūšių grėsmę", kadangi JAV liko vienintele pasaulio superval
stybe, sakė W. Cohen. Ministras pakartojo, kad Vašingtonas 
ateityje paliks 100.000 asmenų kariuomenę Europoje ir tokio 
pat dydžio kariuomenę Ramiojo vandenyno vakaruose. Neofi
cialiai gynybos pareigūnai komentavo, kad W. Cohen rekomen
duos uždaryti papildomas karines bazes Amerikoje ir suma
žinti 1.4 mln. žmonių ginkluotąsias pajėgas maždaug 60,000 
karių. Jis taip pat rekomenduos atsisakyti dalies karinių laivų 
ir sumažinti planuotas naikintuvų programas, kad sutaupytų 
lėšų ginkluotes atnaujinimui. 

Br idge town. Karibų jūros regiono viršūnių pasitarime ge
gužės 10 d. JAV prezidentas Bill Clinton susitiko su Haiti pre
zidentu Rene Preval ir sakė linkęs pritarti JT taikdarių misijos 
Haiti įgaliojimų pratęsimui iki lapkričio 30 d. Iki šiol JT Sau
gumo taryba yra nutarusi, kad misija liks tik iki liepos 30 d. 
JT taikos palaikymo misiją Haiti sudaro 700 kanadiečių ir 600 
pakistaniečių kareivių. 

Tal inas. Estija siūlo Tartu mieste įsteigti bendrą Baltijos 
valstybių karo akademiją, pranešė Estijos gynybos ministras 
Andrus Oovel. Pasak jo. akademijoje bus galima įgyti aukštąjį 
karinį išsilavinimą. Pirmąją mokymo pakopą karininkai turės 
būti baigę savo valstybėse. 

Vaš ing tonas . Trečiadienį paskelbtoje JAV prekybos vice
ministro Stuart Eizenstat ir Valstybes departamento istoriko 
VVilliam Slaney 7 mėnesius ruoštoje studijoje kritikuojama 
Šveicarija, kurios bankai II pasaulinio karo metais iš Vokieti
jos Reichsbanko pirko aukso lydinius: šio aukso vertė siekė ke
lis šimtus milijonu JAV doieriu. Studijoje taip pat pateikiami 
įrodymai, kad dalis nacių aukso buvo atimta iš holokausto 
aukų. Dokumente kritikuojama JAV vyriausybe, pokario me
tais nepakankamai spaudusi Šveicariją, kad ši grąžintų mili
jonų JAV dolerių vertės auksą nukentėjusiems nuo holokausto 
ar jų palikuonims. 

Basei. Šveicarijos Tarptautinių atsiskaitymų bankas BIS' 
išplatino pranešimą, kuriame sakoma, kad BIS II pasaulinio 
karo metais iš Vokietijos Reichsbanko perėmė 13.54 tonas auk
so. Apie ketvirtį šio kiekio sudaro auksas, kurį naciai pagrobė 
Belgijoje. Olandijoje ir Italijoje. BIS generalinio direktoriaus 
Andrew Crockett teigimu, bankas nori. kad visi archyviniai 
dokumentai, susiję su nacių prisiplėštu auksu, taptų prieinami 
tyrimams. 

paskirtas apskrities kariuo
menės kapelionu. 

72 metu monsinjoras A. 
Svarinskas, kunigo šventini
mus gavęs tremtyje, yra dir
bęs Igliaukos. Viduklės mies
telių bei Vilniaus ir Kauno ar
kivyskupijų bažnyčiose. 

KALENDORIUS 
G e g u ž ė s 14 d.: Mot ie jus . 

Bonifacas, G i n t a r a s , Mi lda . 
G e g u ž e s 15 d.: Šv Izidorius 

Artojas, išpažinėjas '1070-1130 
m.); Sofija. A lgedas . J a u n u t e 
1920 m susir inko Lietuvos Stei 
g iamasis Se imas . 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. gegužes men. 14 d. 

SKAUTYBES 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . Irena R e g i e n ė 

DŽIAMBORĖ '97" » 

Čikagos skautų ir skaučių 
savaitgalinė iškyla ..Džiam-
borė '97" š.m. birželio 6. 7 ir 8 
d. vyks dr. Leono ir Irenos 
KriaučeliUnų ūkyje. Lemont, 
Illinois. Dalyvaus „Aušros 
Vartų~/..Kemavės~ skaučių 
tuntas. „Lituanicos" skautų 
tuntas ir „Nerijos" jūrų skau
čių tuntas. 

Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės — vieną naktį. 

Skautai ir skautes turi sto-
vyklon atvykti penktadienį, 
birželio 6 d , 7 vai. vak. Jau
nesnieji skautai ir skautės sto-
vyklon atvyksta šeštadienį, 
birželio 7 d.. 8 vai. ryto. Iškyla 
pasibaigs sekmadienį, birželio 
9 d.. 10 vai. ryto. Tėvai pra
šomi vaikus nurodytu laiku 
atvežti ir paimti iš stovyklos. 
Registracijos lapai tėvams bu
vo išsiųsti kartu su prane

šimu apie šią iškylą, ta ip pat 
ir iškylai reikmenų sąrašu. 

Iškylos mokes t i s : J aunes 
niems skautams/ėms — 15 
dol. (.viena naktis). Visiems ki
tiems — 20 dol. (dvi naktys) . 

Iškylos mokestį, užpildytus 
ir pasirašytus registracijos ir 
atpalaidavimo lapus irelease 
formsi reikia įteikti tiesiogi
niams vienetų vadovams/ėms 
iki š.m. gegužės 30 d. Regis
truotis privalo visi, įskaitant 
vadovus/es ir tėvelius/padėjė
jus . Po gegužės 30 d. registra
cija bus uždaryta. Po registra
cijos uždarymo negalintiems 
iškyloje dalyvauti pinigai ne
bus grąžinami. 

Pilnai neužpiidžiusiems at
palaidavimo nuo atsakomybės 
lapų nebus leidžiama iškyloje 
dalyvauti. 

Iškylos v a d o v y b ė 

SLi>:;:.i,-:::.::n.-. - . v - i::;i:*-.-> •'rr.ail.t.-iie^ poezijos km^a ..Šešupės vingiai" popietes dalyviai š.m gegužes 4 ei 
au tore i g ieda ..Ilgiausių metų". I eil. iš k. — v.s. Amanda Muliolienė, popietę rengusios Cleveiando Skautininkių 
d raugoves d raug in inke , v.s. Ona Šilėniene, su knyga ir autore dalyvius supažindinu?' v s Aldona Miškinienė ir 

N'uotr. V*. B a c e v i č i a u s 

AUSTRALIJOJE 
a u t o r e v.s. Iz. Jonai t iene . 

ŠEŠUPĖ VINGIUOJA IR 
AMERIKOJE 

Ne kartą tenka įsitikinti, 
kad daugelis metų toli nuo 
tėvynės ne tik neleidžia jos pa
miršti svetimoje padangėje, 
bet ilgesys ir jaunystės prisi
minimai stiprina meile jai ir 
skatina tą meilę kaip nors 
konkrečiai išreikšti. Ir štai. 
gegužės 4 dieną. 4 vai. p.p. 
Cleveiando Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje susirinko 

brendusioms dukraitėms Aud
rai ir Rūtai. Knygoje yra per 
šimtą eilėraščių įvairiomis te
momis nuo gamtos vaizdelių 
iki sentimentalių jaunystės 
prisiminimų; eilių, skirtų jos 
Sibire žuvusiam broliui ir ki
tiems broliams, savo gyvenimo 
draugui, dukraitėms, drau
gėms ir draugams. Daug skau
daus ilgesio ir troškimo 

gausus knygos mvlėtojų būrys sugrįžti \ jaunystėje mintus 

ČIKAGOS SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLOS INFORMACIJA 

Šios vasaros stovykla vyks 
liepos 12-26 d. Rako stovykla-
vieteje.Custer. Michigan. Jau
nų šeimų ir vilkiukų pasto-
vyklės bus vienos savaites 
trukmės, nuo liepos 12 iki 19 
d. 

Registraci ja: asmeniškai 
bus vykdoma šeštadienį, ge
gužės 17 d.. PLC .Lemonte . ir 
Jaunimo centre. Čikagoje — 
tuoj po pamokų lituanistinėse 
mokyklose. Užsiregistruoti as
meniškai bus galima dar ir 
birželio 6-7 d. vyksiančioje 
,.Džiamborė "97" iškyloje. 

Galima registruotis naudo
jantis paštu, visus užpildytus 
registracijos lapus ir stovyk
los mokesti pasiunčiant Vla
dui Žukauskui. 806 Clinton 
Place. River Forest. IL 60305. 
Tel. 708-771-8617. Čekiai ra-
šomi:Lithuanian Scouts Asso-
ciation. 

Pas tabos : Po š. m. birželio 
20 d. prie registracijos bus 
pridėtas papildomas 30 dol. 
mokestis už kiekvieną stovyk
lautoją ir vieta autobuse jam/ 

jai nebus garantuojama. Užsi
registravusiems, bet dėl ku
rios priežasties negalintiems 
stovyklon vykti, mokesčio pini
gai bus grąžinami, išskyrus 30 
dol. 

susipažinti su Izabelės Ear-
niškaites-Jonaitienės eilėraš
čių knyga „Šešupės vingiai". 
Plačiajai visuomenei autore 
gerai pažįstama kaip veikli, 
bet ir labai kukli asmenybė, 
kurios knygos pasirodymas 
sukėlė ir nuostabą ir pasigė
rėjimą. J a u beeinanti 92-rus 
metus. Izabele Jonaitienė lai
kosi nuostabiai tiesiai, su jau
natviška šypsena spaudžia 
rankas savo darbščiais pirš-

Jaunų šeimų pastovykleje t a i s k u r i a i s ir tautinius dra-
tėvai moka vieno a r dviejų sto- bužius gamino, audinius audė. 
vyklautojų iš šeimos mokestį: š iaudinukus kūrė. 1928 me-
vaikai moka 5 dol. į dieną. t a i s ištekėjusi už lt. Antano 

Autobuso mokestis yra 50 Jonaičio, ji apsigyveno Kaune, 
dol. asmeniui, nepaisant ar jis/ Turėdama mokytojos cenzą, 
ji važiuotų į vieną, a r į abu ga-- mokytojavo Kauno Pavyzdi-
lus. nėję mokykloje, o būdama iš 

Tėveliai bus prašomi pasi- prigimties kūrybinga, šalia 
rūpinti vilkiukams transportą- tiesioginio darbo, statė vaidi-
cija liepos 20 d. grįžimui iš sto- nimus, rašė apysakas. Vokieti-
vyklos į Čikagą. joje, Scheinfeido karo pabėgė

lių stovyklos gimnazijoje dėstė 
gamtos mokslą, mergaites mo
kė rankdarbių, o Cleveiando 
lituanistinėje mokykloje dėstė 

takelius užsibaigia skautišku 
„Vis budžiu!" 

Cleveiando Skautininkių 
draugovės draugininke Aman
da Muliolienė knygos sutiki
mo programą pradėjo trumpu 
žodžiu ir s. Aidonos Miškinie
nės pakvietimu susirinkusius 
klausytojus -upažindinti su 
autore ir jos knyga. Aldona 
Miškinienė smulkiai nupasa
kojo Jonaitienės gyvenimą ir 
komentavo .Šešupės vingių" 
tematiką. Po jos malonu buvo 
girdėti autores dukraitę Aud
rą Bielinienę. skaitant jos 
eilėraščius. Pabaigoje autorė 
buvo apdovanota gėlių puokš
tėmis ir jai griausmingai su-

usių metų", 
stalo gulėjo au-
.os knygos, ku-
uguma dalyva-
t buvo galima 
rankdarbių pa-

Turint k laus in ių prašoma 
kreiptis į tunt in inkus: 

„Aušros Vartų7. .Kernavės" 
— s.fil. Laima Rupinskie-
ne.tel.i630) 887-0189. 

„Nerijos" —js . Viligailė Len-
draitienė—<708) 388-2041. 

„Lituanicos" — s.fil. Romas 
Rupinskas — (630) 887-0189. 

Jaunų šeimų — ps. Vytenis 
Lietuvninkas—'630; 257-8617 

dainuota 
Ant atskii 

torės pasin 
rias įsigijo 
vusių. Taip 
gėrėtis autoi 
rodele. $ 

Šioje popietėje išryškėjo Iza
belės Jonaitienės daugiapu
siškumas — rankų ir dvasios 

istoriją. Nuo 1922 metų labai kūryba bei skautiškų idealų 
veikli skautų organizacijoje; ji siekimas. Dalyviai ilgai nesi-

STOVYKLOS IR AUTOBUSO MOKESČIAI SEIMAI 

Mokeit is 
i v-.enas stovyklautojas 

D-. s*o--V«Ja_.tCjai 
T--.-s tf.'.Avk.JiuTo-a 

I 
| Ketun stovyklautojai 

J Picai 
V i c n i i ( l ) 
Savaitei 

$25 00 
$40 00 
S 5" ?•' 

$ 1 7 5 . 0 0 
$:.80 oo 
si*-o oo 
$385 00 

Dviem (2) 
Savaitėm 
$250 00 
$400 00 
$500 00 
$5*0.00 

vadovavo stovykloms, turėjo 
pareigas LS Seserijos vadijoje. 
buvo apdovanota Lelijos ordi
nu ir kitais LSS garbes ženk
lais. 

Ilgus metus niekas nežinojo, 
kad Izabelė Jonaitiene jau 
ankstyvoje jaunystėje kūrė ei
lėraščius, bet praėjo daugelis 
metų, kol ji pasiryžo m jais 
pasirodyti viešai 110 puslapių 
knyga, kurios viršelį nupiešė 
dailininkas Algis Muliolis. Au
torė šią knygą dedikuoja savo 
Amerikoje gimusioms ir su-

Izabele Jonai t iene prie savo r a n k d a r b i ų s ta lo š. m. gegužes 
su IOS poezijos knvea ..Šešupės vingiai" sus ipaž in imo oo twt r 

l .1 ik i draugoves suruošto je 
•I'-' • V H.K < \ i r i ; | | | v 

skirstė, vaišindamiesi skauti
ninkių suneštomis vaišėmis. 

..Šešupės vingiai" yra malo
ni ir netikėta staigmena bei 
puikus įrodymas, kad kūrybi
niam darbui nėra amžiaus ri
bos. 

v.s. Aurelija Balašaitienė 

KANADOJE 
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 

TORONTE 

Šv. Jurgio šventę „Ramby-
no" ir „Šatrijos" tuntai bal. 27 
d. paminėjo Lietuvos kanki
nių šventovėje. Mišias aukojo 
ir pamokslą sakė klebonas 
kun. J. Staškus. Skaitinius 
skaitė v. si. L. Narušis, aukas 
nešė skautai,-ės, jų reikšmę 
apibudino ps. D. Puzerytė. 
.Angeliukų" choras, vadovau
jamas muz. N. Benotienės, 
gražiai giedojo. 

Po pamaldų muziejaus pa
rodų salėje vyko iškilminga 
sueiga. Vadovaujant komen-
dantei ps. D. Grybaitei, pa
sveikinti visi Toronto skau
tai,-ės. tėveliai ir rėmėjai, 
įnešus vėliavas, perskaityti 
tuntų įsakymai. 

Vilkiuko įžodį priėmė T. 
Krikauskas. A. Pozniak. 

I paskiltininkės laipsnį pa
keltos: A. Batūraite. L. Bra-
žukaitė. V. Narušytė. V. Pau-
lionyte, V. Pečiulytė. K. Yčai-
• V Yc.nitc 

Dailininkės specialybę įsigi-
jo: S. Bersenaitė. A. Norkutė. 
11 Paškauskaite. A. Tar-

RAJONO VADUOS 
POSĖDYJE 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Australijos rajono vadija po
sėdžiavo parapijos namuose 
Kensingtone balandžio 15 d. 
Rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis pateikė darbotvar
kę, kartu visi džiaugėmės, 
kad laimingai, įdomiai pasi
sekė Jubiliejinė LSS stovykla. 

Kai Australijoj suėjo 50 
metų nuo įsikūrimo Lietuvių 
Skautų sąjungos, nutarta jau 
ir anksčiau išleisti šiam mūsų 
Auksiniam Jubiliejui tinkamą 
leidinį. Surinkti kiekvienam 
tuntui savo gerai kondensuotą 
istoriją, surinkti nuotraukas, 
po nuotraukomis neužmiršti 
surašyti ir pavardes, nes tai 
gyva veikla. Medžiagą visi 
tuntai turi atsiųsti skautinin-
kei Birutei Prašmutaite: iki 
šių metų birželio 15 dienos. 

Šis LSS Australijoj įsikū
rimo 50 metų sukakties mi
nėjimas Melbourne bus Lietu
vių namuose. Ruošia „Džiu
go" tuntas birželio 22 d., sek
madienį. Programą tvarko 
skautininke Birutė Prašmu
taite. Programą sudarys tauti
niai šokiai, dainos, nuotraukų 
ir skautiškų knygų paroda. 
reklama spaudoje. Geelongo 
LSS Australijoj įsikūrimo 50 
metų minėjimą Geelonge ruo
šia „Šatrijos" tuntas rugpjūčio 
17 d., sekmadienį. 

Kita rajoninė stovykla bus 
ruošiama Geelongo ^Šatrijos" 
tunto prie okeano nuo Geelon
go apie 40 km. J i prasidės 
1998 m. sausio 2 d. iki 9 d. 

Rajono vadovų lavinimo sto
vykla bus suruošta š.m. liepos 
18-20 d. „Treetops" Riddle 
Creek stovyklavietėje. Ji yra 
nuo Melbourno apie 55 km, 
važiuojant pro Tullamarine 
aerodromą. Sunbury-Macedon 
kalnuose. 

1998 m. bus dvi Tautinės 
stovyklos: Lietuvoje ir Ameri
koje. Tokios stovyklos vyksta 
kas 10 metų. Bus ir iš Austra
lijos kas vyks į jas pasiruošę 
įvairiems darbams, stovyklos 
tradicijoms. 

Po posėdžio prie kavutės 
dar turėjome progos pasida
linti įspūdžiais su kun. Vaclo
vu Aliuliu, MIC. čia atvyku
siu rekolekcijų pravedimui. 

P . D. 

vydaitė. V. Yčaitė. 
S. fil. J. Neimanienė pra

vedė skaučių įžodį ir užrišo 
geltonus kaklaraiščius R. Jo-
nušonytei, V. Radžiūnaitei ir 
E. Yčaitei. Gerojo darbelio 
mazgelį užrišo tėveliai, o tė
vynės — tuntininkai. 

Antrąjį patyrimo laipsnį iš
laikė aštuonios paukštytės, o 
pirmąjį — penkios. 

Tunt. s. M. Rusinąs kvietė 
visus,-as ruoštis artėjančiai 
stovyklai, kuri vyks nuo rug
pjūčio 3-17 d. „Romuvoj-'. Kar
tu bus švenčiama 35 m. su
kaktis. Iki stovyklos organi
zuojamos darbams talkos. Kas 
galėtų padirbėti „Romuvoj", 
visi kviečiami į taika. p. M, 

DRAUGAS 
(USPS-lflM«) 
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JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik seitadienio laida: 
JAV $5S.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) S60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsienį 
oro paštu $500.00 $250.00 
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Dainai š l i t e ry te i . Sydne jaus „Aušros" tunto 
šešėlio" stovykloje žymenį prisega LSS Tmjbm \n 
nai t ienė . 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C 
Specialybe V.da~s 'įu gy:J>'o-.aį 

Kaihame liet ..v š«.ai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos paga' susi tar imą 

! i i : ' i n i nk ( 
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..Eukalipto 
i. Birutė Ba-

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLES IR PROSTATOS 

gydymas Bei cr><rurgi|a 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60125 

630-941-2809 
Valančios paga: susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E Ogden Ave.. Suite 310 
NaperviHe. IL 60563 

Tai. (630)527-0090 
3825 Hignlanci Ave . 

Tower I Suite 3C 
Dowrsers Grove. IL 60515 

Tel. (630)435-0120 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe- vidaus it kraujo ligos 

5540 S. Pulaski Rd. 
Tel. 773-585-2802 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v. 
Antr.. Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p. 

Ketvd 10 v r. - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 
Priimame „Mocficare Asaignmenf 

Sumokama po vizito 

DR. L. "ETREIKIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9055 S.Roberts Rd .Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Har lem Ave 

Tel. (708)598^055 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
: 185 Dundee Ave.. Elgm. IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave 

Chicago. IL 60629 
Tel 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. K e z i e A v e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 

Kab . tel ( 7 7 3 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvesterp ur,-to 
d ip lomu, l ietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pr i imami absol iučiai punktual iai . 

Susitarimui (kalbėti ang l i š ka i 
Tel.708-422-8280 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 
3900 W 95 St. Tol. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Dirmad 3v p p.-7v v . antr 12 30-3v p p 

treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p. 
penktad ir šeštad 9 v r • 12 v p p 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank. IL 
Tel. 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4 
Valandos susitarus 

NIXH.E STANKEVICIOTE,~MD. 
Board Cert i f ied. Internal Medic ine 

Va landos jūsg pa togumu i 
Moly Ooss Prolosstonal Pavihon 

3 fl South 
ittiuanian Plara Ct at Califomia Ava 

Chicago, IL 80629 
Tel 773-471-7879 
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LIETUVOS BANAUI — 75-ERI 
VLADAS TERLECKAS 

Manau, jog ištirti genocido 
mastą pagal profesijas, parti
jas, socialinius sluoksnius — 
labai svarbus uždavinys, pa
dėsiantis įvertinti terorą koky
biškai. Džiaugiuosi, kad rū
pinamasi išaiškinti mokyto
jus, karininkus, dvasininkus, 
menininkus-kankinius. Todėl 
pasišoviau į vieną vietą su
rinkti žinias apie finansinin
kus (prie jų priskiriu ir banki
ninkus bei kitų sričių spe
cialistus, dirbusius Finansų 
ministerijoje, Lietuvos banke, 
kituose bankuose'. 

Nuo pirmųjų okupacijos die
nų prasidėjo susidorojamas su 
aukštos kvalifikacijos specia
listais ir valdini"1 is T ; pr. 
džių jie buvo atleidinejami iš 
tarnybų, o rinkimų į Liaudies 
seimą išvakarėse prasidėjo jų 
suėmimai. Labiausiai čekistų 
buvo kapojamas valdžios apa 
ratas. KGB Lietuvos padalinio 
vadovas E. Eismuntas Atguni 
mo metais teigė, jog 1941 m. 
birželį buvo ištremti 3,165 a t 
sakingi valdžios įstrūgų t •• 
nautojai. 1981 m. Čikagoje 
paskelbtame „Išvežtųjų lietu
vių sąraše" nurodytos 2,2 12 
tarnautojų pavardės. Pagal Sj 
leidinį išeina, jog tarnautoj >t 
buvo gausiai tremiami. 

Intensyviai buvo represuoja 
mos Finansų ministerijos ir 
Lietuvos banko (LB) viršūnės. 
Raudonosios okupacijos su
laukė 8 įvairiu laiku finansų 
ministrais dirbę asmenys, iš 
kurių 3 (M. Yčas, P. Karvelis. 
Ė. Galvanauskas) spėjo pa
bėgti nuo „išvaduotojų", 3 
buvo represuoti ir 2 (J. Vi
leišiui ir A. Rimkai) „leista nu
mirti Lietuvoje". 

Okupantų užmačioms prie
šinęsis finansų ministras E. 
Galvanauskas Dekanozovo 
nurodymu 1940.07.06 buvo 
atleistas iš pareigų. Pa
žįstamų įspėtas apie gresiantį 
areštą, eksministras 1940 m. 
liepos viduryje, Vokietijos pa
siuntinio Kaune E. Cehlino 
padedamas, pabėgo į Vokie
tiją. Bolšev ų statytinis į tei
singumo ministrus Pakarkl is 
kurpė E. Galvanauskui bylą 
už leidimą, bėgančiam į už
sienį A. Smetonai pasiimti iš 
LB indėlį valiuta. 

Budelių aukomis tapo buvę 
finansų ministrai Vytautas 
Petrulis, Julius Indrišiūnas, 
Jonas Sutkus. Emigrantų lite
ratūroje V. Petrulis drauge su 
E. Galvanausku ir J. Dobke
vičiumi laikomi LB bei lito 
kūrėjais. Nepolemizuodamas 
su šia nuomone, neabejoju. 
kad V. Petrulis, lito įvedimo 
metu dirbęs finansų, prekybos 
ir pramonės ministru, griežta 
kova su spekuliantais padėjo 
stiprinti Lietuvos pinigą. Pa
žymėtina, jog jo iniciatyva 
buvo skubiai (per 3 savaites) 
išspausdinti laikinieji litai ir 
tuo paspartintas lito įvedimas. 

ar 1942 m. Kito departamento 
vadovas Aleksandras Danta 
pasitraukė į Vakarus, 1949 m. 
įsikūrė Australijoje. Represi-

sumažinant krašto bei žmonių jos neaplenkė ir žemesnio ran-

Vilniaus universitete. Nacių 
okupacijos laikais skaudžiai 
nukentėjo nuo rudųjų budelių 
— kaip tautos įkaitas su ki
tais inteligentais kankintas 

tuvos auksą, laikytą užsienio 
bankuose. Tarp amžininkų 
paplitusi nuomone, kad J . 
Paknys. vert inant jo kompe
tenciją, V. Dekanozovo nuro-

Danutė Bindokienė 

nuostolius dėl infliacijos. Jis go tarnautojų. Emigrantinio Štuthofo pragare. Jo kančios dymu buvo paskirtas Lietuvos 
buvęs gabus ir griežtas admi
nistratorius, baigęs Maskvos 
prekybos institutą. Vadovau
damas Finansų, prekybos ir 
pramones ministerijai, naiki
nęs iš carinių laikų perimtus 
žalingus įpročius, kovojęs su 
svetimtaučių „pasiūlymais". 
Dėl to, o ypač dėl griežtos ko
vos su spekuliacija, turėjo 
daug priešų. Teigiama, jog 
dažnai iš Lietuvos emigravęs į 
Palestiną savo šunims duoda
vęs Petrulio vardą 1940.07.31 
V. Petrulis uždarytas į Kauno 
sunkiųjų darbu kalėjimą. Po 
ilgų tardymų, kankinimų 

I &8 i£; '17) ypg^r rojo 
teismo nuteistas 8 m. ir 
išvežtas j Uchtos lagerį Komi
joje. Kitame šaltinyje nurodo
ma kita išvežimo data — 
•941.05.25. Vėliau V. Petrulis 
perkeltas į „Uchitižemlago" 
specialųjį kalėjimą, kuriame 
apie 1942 m. sušaudytas. 

Jonas Sutkus, generolas. XX 
Ministrų kabineto finansų 
ministras. 1941 m. su šeima 
buvo ištremtas ir. atrodo. 
sušaudytas. J is prisidėjo prie 
lit'» įvedimo Vilniaus krašte. 
Julius i ' .drišiunas nuo 1933 
m. dirbo Finansų ministerijos 
w>nera! i 111 u sekretoriumi, 
XVIII ir XIX Ministrų kabi
netuose — finansų ministru. 
1940 m. liepos mėnesį suimtas 
kartu su daugeliu ministrų, 
visuomenės veikėjų. Mirė 
1943.01.04 Kirovo lageryje. 

Jau 1940.06.19 iš Finansų 
ministerijos generalinio sekre
toriaus pareigų buvo atleistas 
Domas Cesevičius. Atleidimą 
gal galima suprasti, nes jis 
buvo Tautininkų sąjungos pir
mininkas. 1940.07.12 D. Cese
vičius drauge su Bistru, Ša-
keniu, Tamošaičiu, Čapliku, 
Rusteika ir kitais buvo suim
tas. Išvežtas į lagerius Komi
joje. 1945 m. iš lagerio paleis
tas už tai, kad pasirašė 
kreipimąsi į lietuvių tautą ir 
Amerikos lietuvius. Jam net 
buvo leista dėstyti Vilniaus 
universitete. Matyt, norėta šį 
vertingą specialistą 'Kiolno 
universiteto absolventą, toliau 
gilinusį žinias Manchesterio, 
Oxfordo. Čikagos ir Londono 
universitetuose) prisijaukinti. 
Bet jis dėstęs kaip mokėjęs, 
nesilaikydamas sovietinių 
dogmų, o sekdamas Vakarų 
mokslu. Todėl jau 1946 m. 
pavasarį buvo atleistas iš uni
versiteto. 1950 m. vėl areš
tuotas ir išvežtas į Krasno
jarsko kraštą. Iš lagerio pa
leistas 1954 m. rudenį ir iki 
pensijos dirbo paprastu ekono
mistu viename projektavimo 
institute. 

Finansų ministerijos vieno 
departamento direktorius M. 
Lipčius. Maironio sesers sū
nus, nuo bado mirė Vorkutos 
lageriuose 1941 m. pabaigoje 

leidinio „Lietuviai tautininkai 
— komunistų kankiniai" duo
menimis, vien 1940-1941 m. 
buvo suimti ir ištremti 
menų. priklausiusių tautinin
kų partijai ir dirbusių dau
giausia mokesčių inspek
toriais ar jų padėjėjais. Keleto 
jų likimas ypač baisus. Štai 
Kretingos apskrities mokesčių 
inspektorius Ignas Geležinis 
sadistiškai nužudytas Rainių 
miškelyje. Tauragės apskrities 
mokesčių inspekcijos tarnau
tojas Albinas Sakalauskas su
šaudytas Červenėje. Šiaulių 
mokesčių inspektorius Anta
nas Nausėdas 1940 • b»pą 
suimtas, nuteistas 25 m. ir 
nužudytas. Z Toliušis savo at
siminimų knygoje mini Fi
nansų ministerijos valdininką 
Abaravičių, ištremtą su šeima 
į Lenos deltą mirti badu. 

Po karo sovietinių lagerių 
balandos teko paragauti net 
pirmosios okupacijos laikų fi
nansų ministrui 'vėliau — fi
nansų liaudies komisarui) J . 
Vaišnorai, jo pavaduotojui 
Tadui Zaleskiui. Pastarasis 
1941.05.01 pasitraukė iš mi
nėtų pareigų, pamatęs, jog fi
nansų aparatas naudojamas 
Lietuvos gyventojams api
plėšti. 1945.02.07 T. Zaleskis 
suimtas ir nuteistas 10 m. 
Didžiąją bausmes dalį pralei
do Karagandos srityje, iš kur į 
Lietuvą sugrįžo 1956 m. Pas
kui ilgus metus dėstė Vilniaus 
universiteto Kauno vakarinio 
skyriaus fakultete. 

Taip pat intensyviai oku
pantai susidorojo ir su Lietu- besulaukė, 1944.03.11 už-
vos banko vadovybe, tarnauto- g e s o Kėdainiuose. Dar anks-
jais. ciau (1939.09.30) nutrūko 

Vlado Jurgucio, LB valdyto- trečiojo LB valdytojo — Juozo 
jo 1922-1929 m., gyvenimo ir Tūbelio gyvenimas, 
veiklos keliai gana nušviesti, Ketvirtasis LB vadovas (nuo 
žinomi, todėl apsiribosiu vienu 1939 m.), ilgametis (1926-

ir stoiškumas autentiškai pa
liudyti kunigo Stasio Ylos 
knygoje „Žmonės ir žvėrys 
Dievų miške", B. Sruogos 
„Dievų miške". Lagerio eva
kuacijos metu sunkiai šiltine 
sirgusį, nepaeinantį profeso
rių išgelbėjo ir išslaugė ka
pitonas Jonas Noreika — po
kario „generolas Vėtra". Kali
nių norvegų V. Jurgut is bu
vęs kalbinamas trauktis į 
Vakarus. Nepasitraukė. Lėk
tuvu parskraidintas į Vilnių 
pirmiausiai buvo nugabentas į 
saugumą. J baltųjų meškų 
kraštus neišvežė, net leido 
dėstyti Vilniaus universitete. 
Iš jo 1946 m. atleistas „kaip 
nepersiauklėjęs", išmestas iš 
buto, tik 1957 m. pradėta 
mokėti elgetiška pensija. Jis 
mane. kad bus išvežtas. Dva
sinė tremtis, izoliavimas 
nuo jaunimo auditorijos žinių 
sprogdinamam V. Jurgučiui 
turėjo būti sunki t rauma. Gy
veno vadovaudamasis moto: 
„Aš greičiau palūšiu nei pa
linksiu". 

Po V. Jurgucio atsistatydini
mo LB vadovavęs (iki 1938 
m.) Vladas Stašinskas 1939 
m. buvo išėjęs į pensiją. 
1940.07.17 MT nutar imu jam, 
taip pat V. Mironui, A. Stul-
ginskui. I. Musteikiui. K. Pui
dai ir kitiems buvo nutrauk
tas valstybės pensijos mo
kėjimas. Jie — pirmieji pensi
ninkai, iš kurių okupantas 
atėmė pensijas, ..pagerbė'" 
dėmesiu. Antrojo „išva
davimo" V. Stašinskas ne-

kitu štrichu. Jis 1940-1941 m. 
teroro nebuvo paliestas. Gal 
todėl, kad politiškai nebuvo 
užsiangažavęs. profesoriavo 

1939 m.) valdytojo pavaduoto
jas Juozas Paknys 1940 m. 
atleistas už pasipriešinimą 
Kremliaus kėslui užgrobti Lie-

finansų liaudies komisaro pa
vaduotoju. Kaip man pasakojo 
Antanas Daukša (LA Ma
žeikių, Vilniaus skyrių direk
torius, Vilniaus universiteto 
docentas), J . Paknys pirmosio
mis karo dienomis pergudravo 
savo palydovus ir išvengė pa
sitraukimo į Rusiją. 1941-
1942 m. jis Laikinosios Lietu
vos vyriausybės buvo paskir
tas atkurto LB vadovu. 1942 
m. rudenį šių pareigų atsi
sakė. Manau, tuo išreiškė 
savo nepritarimą nacių pas
tangom likviduoti LB. 1944 m. 
vasarą pasirinko emigranto 
dalią. 

LB vaidybos narių (direkto
rių), tarybos ir revizijos komi
sijos narių likimų istorija — 
tarsi tautos genocido minia
tiūra. Iš 9 LB direktoriais 
įvairių laiku dirbusių, 2 mirė 
iki okupacijos, vienas (J. Kau
pas) — 1945.05.27. 3 buvo rep
resuoti ir 3 pasitraukė į Va
karus. 

Prievartine mirtimi mirė il
gametis LB direktorius Zig
mas Starkus. 1941.06.14 jis su 
šeima (žmona ir 4 vaikais* 
išsiųstas į tremtį, pakeliui nuo 
jos atskirtas. Lagerininkų pa
sakojimu, Z. Starkus buvęs 
išvežtas į pačią Šiaurę ir da
lyvavo atominės bombos kū
rimo darbuose. 1942.08.25 
sušaudytas Sverdlovlske. Bai
sia bado mirtimi mirė Z. Star
kaus vyriausias sūnus, talen
tingas jaunuolis (17 m.). 
Stalino sėbras Hitleris Z. 
Starkaus brolį Antaną, medi
cinos mokslų daktarą, profeso
rių, buvo įkišęs į Štuthofo kon
centracijos stovyklą. 

Kitas ilgametis LB direkto
rius Jonas Masiulis 1941 m. 
balandį buvo nuteistas 10 m. 
lagerių „už sabotažą". Artimie
ji mano, jog jis buvo su
šaudytas 1941 m. birželį Lie
tuvoje. 

(Bus daugiau) 

Kolonizmo liekanos 

Etnografinis ansamblis, vadovaujamas Egidos Matulionienės (antroji iš kairės), po pasirodymo Lietuvos amba-
sadoje Vašingtone vasario 13 d., ruoštame kultūros vakare Smithsonian draugijos nariams. 

Nuotr Elvyros Vodopalienės 

Viduramžiais ir vėliau, kai 
europiečius buvo apnikusi ke
liavimo, atradimų ir tolimų 
žemių užkariavimo aistra, 
valstybės, prieinančios prie 
jūrų, nuolat rengė ekspedici
jas į nežinomus kraštus. Ne
paisant, kokiais kilniais tiks
lais tai buvo daroma, ilgainiui 
,,atrastosios žemės" tapdavo 
jų atradėjų valdomis—koloni
jomis, tuo būdu praplečiant 
valstybes teritoriją toli nuo jos 
etnografinių sienų. 

Tik dvidešimtam šimtme
čiui persiritus į antrąją pusę, 
tos kolonijom pradėjo sparčiai 
slysti iš jas valdžiusiųjų ran
kų. Kolonizmo laikams atėjo 
galas, o buvusių kolonijų gy
ventojai sukūrė savo nepri
klausomas valstybes. Nors ne 
visi kolonistai geranoriškai 
atsisakė savo valdų, bet tokios 
ilgųjų nuotolių valdymo siste
mos pabaiga turėjo ilgainiui 
ateiti. Iš tikrųjų kažkaip nelo
giška, kad Anglija, Prancū
zija, Belgija, Portugalija ar 
kuri kita Europos valstybė ad
ministruoja teritorijos plotus 
kone kitoje planetos pusėje. 

Paskutinė kolonijine san
tvarka turėjo subyrėti kartu 
su sovietų imperija, kai iš jos 
sudėties šio dešimtmečio pra
džioje viena po kitos paspruko 
pavergtosios valstybės, prade
dant Lietuva. Deja, tos siste
mos vis dar negali atsisakyti 
Rusija, nors jau septynetas 
metų pasiskelbusi demokrati
ja ir, bent oficialiai, atsisakiu
si bet kokių saitų su buvusia 
sovietijos paveldą. 

Rusiškojo kolonizmo šian
dienine liekana yra Kara
liaučiaus sritis. Rusijos (bent 
dabartinės) vyriausybės poli
tiką Karaliaučiaus atžvilgiu 
nedviprasmiškai pabrėžė Bo-
ris Jelcin, lankydamasis Ka
raliaučiuje prieš antruosius 
prezidentinius rinkimus per
nai vasarą: ..Kaliningrado sri
tis — tai Rusija ir tik Rusija!" 
O ką apie Karaliaučiaus ateitį 
mano eiliniai rusai9 Ar jie 
žino šios Rusijos kolonijos 
praeitį, ar žino, kokiu būdu 
Karaliaučius pateko į Rusijos 
globą ir kaip jo istorinis pa
vadinimas buvo pakeistas Ka
linino vardu0 Kai posovieti
niais laikais Leniningradas 
vėl atgavo Sankt Peterburgo 
vardą, o komunistinio režimo 
prikergti kitiems miestams 
'ne tik Rusijoje, bet pvz.. Lie
tuvoje, kur Marijampolė pava
dinta Kapsuku) grąžinti tei
sėtieji pavadinimai, kodėl Ka
raliaučius dar vis vadinamas 
komunistinio herojaus, atsa
kingo už lenkų karininkų 
sušaudymą Katyne. vardu? 

Pradedant š.m. balandžio 10 
d. per keturis ..Lietuvos aido" 
numerius buvo spausdinama 
dr. Svetlanos Červonąjos stu

dija, pavadinta ..Rytprūsių 
problema Rusijos atžvilgiu" 
Verta pažymėti, kad straips 
nių autorė yra Rusijos MA Et
nologijos ir etninės antropolo 
gijos instituto vyriausioji 
mokslinė bendradarbė, meno
tyros daktarė. Tbilisio VU 
garbės daktarė. daugybes 
mokslinių ekspedicijų dalyve 
ir vadovė. Ji yra pažangiųjų 
Rusijos judėjimų šalininke, 
aktyviai juose pati dalyvauja, 
noriai bendradarbiauja su 
Lietuvos istorikais, kviečiama 
skaityti pranešimus Lenkijoje. 
Vokietijoje ir kitur. Svarų 
pranešimą apie Rytprūsius, 
yra skaičiusi Baltijos akade
mijos organizuotoje konferen
cijoje Liubecke. Vokietijoje. 

Minėtame straipsnyje dr. 
Červonaja labai plačiai ap
žvelgia Karaliaučiaus miesto 
bei krašto istoriją, ypač daug 
dėmesio skirdama jo sovietiza
cijai, buvusių gyventojų liki
mui po 1945 rr Ji nagrinėja 
(vairias Karaliaučiaus ateities 
galimybes bei perspektyvas: 
jeigu jis butų prijungtas prie 
Vokietijos, ar Lenkijos, ar 
grąžintas Lietuvai, arba paga
liau, kaip siūlo kai kurie 
šaltiniai, taptų ketvirtąja Bal
tijos respublika — Borusija. 
Ši sąvoka yra gan populiari 
net Lietuvoje. 

*Kad Kaliningradas yra ne
ginčytina Rusijos kolonija (ži
noma, to vardo labai vengia
ma) yra daugiausia šovinis
tiniu pažiūru vyriausybinin
kų, senosios gvardijos komu
nistų ir vyresnio amžiaus ka
riuomenės veteranų galvose
na. Tam tikra Rusijos visuo
menės dalis, kurios tarpe, at
rodo, yra ir straipsnio autorė, 
įsitikinusi, kad reikia grąžinti 
..svetimą žemę" — šiuo atveju 
prijungiant ją prie Lietuvos, 
nes tai istorine Mažosios Lie
tuvos dalis, kaip ir Klaipėdos 
kraštas. 

Maskva tvirtina, kad Kara
liaučiaus klausimo nuolatinis 
klibinimas yra ne kas k.ta. 
kaip Lietuvos ir Lenkijos, tu
rinčios bendrą sieną su Kara
liaučiaus kraštu, pastangos 
silpninti Rusijos pozicija Bal
tijos juros zonoje. Šių valsty
bių siekis tapti NATO na
rėmis tuo visiškai pasitrau
kiant iš Maskvos įtakos sfe
ros, iš esmes gali pakeisti po
litinę padėtį visoje srityje 
Jeigu Lenkija taps NATO 
nare. tai ir jos siena su Kara
liaučiumi susisieks su Rusija. 
Žinoma. Maskva to gali leng
vai išvengti, atsisakydama 
savo kolonijos svetimoje teri
torijoje, tuo įrodydama, kad ji 
tikrai yra demokratinė val
stybe, nieko bendra neturint : 
su kraugeriškąja sovietų im
perija. 

SEVERIUKAS 
45 JURGIS JANKUS 

Rytą Severiukas net savo botagą atidavė, o pats 
pasiliko namie. Šnekėjo, kad kiaulėms jau reikia pra-
malti. Kazys su tėvu eis prie avižų, tai Severiukas 
galės padėti tėvukui maišus pakiloti ir į malūną nu
važiuoti. 

Man ganymas buvo ne naujiena. Nubėgdavau kar
tais pas Severiuką, tai visus piemenis ir dvi piemenes 
pažinau. Jos abi buvo samdytos, labiau sumitusios už 
mane. bet manęs, gal kaip ūkininkaitės, nei stumdė, 
nei vaikė. Ir vis dėlto po savaitės kif-<s. gal po mėnesio 
tas ganymas pradėjo įkyrėti. Kytą taip smigu būtų 
persiversti ant kito šono, dar susiriesti j kamuoliuką. 
bet Marcelė nenustoja laidžiusi gerklės. 

— Ar jau į pūzrą pavirtai? Trečią sykį keliu, o ji 
kaip kelmas pakrūmėj, nė krust. Karves jau pa-
milžtos, visi varosi. Gatvė pilna karvių, tik tavo tvarte 
mykia. Ar ne g'-la bus. I i I >• , • i ginti na ku
tinę. 

Keliuos ir varausi akių dar gerai nepraplėšusi, bet 
paskum, kai išsiblaivau ir visi krūvon susirenkam, 
smagu, kai atsiveria žaidimų metas. Žaisdavom bet 

kada, kai tik karves ramiai ėdnnėdavo, bet kai sugul
davo, galėjom žaisti be rūpesčio, kad kuri nors pakils ir 
patrauks kur į vasarojų ar į daržus. Nors jau ne sykį 
buvau ganiusi su Severiuku, bet daug žaidimų dar ne
mokėjau. Reikėjo mokytis. Iš pradžių, ypač berniukai 
net pasišaipydavo, kai ką padarydavau ne taip, bet 
neilgam. Buvau nesugriuvusi. Greitai žaidžiau lygio
mis net ir su gerokai vyresniais, o mano varlei greitai 
nelabai bet kuris beprilygo. Buvo toks žaidimas, kuri 
vadinome gaudyti varlę. Du prieš viens kitą susėsdavo 
ant pievos, ištiesę kojas suremdavo padais, trečias 
įsibėgęs šoka per jų kojas, o jie stengiasi šokantį pa
gauti už kojų. Aš turbūt buvau vikresne už kitus, o gal 
net aukščiau iššokdavau, kad mane labai retai tepa-
gaudavo. O vis dėlto Severiuko pasiilgdavau. Jis vis 
kur nors būdavo su tėvuku, su tėvu, o kartais ir su Ka
ziu prie vyriškų darbų. Nebeturėjo laiko man nei 
švilpynių, nei birbynių, nei kitokių žaislų padaryti. 
Kartais kai prie karvių su kokiu piemeniu ar piemene 
susiskersakiuodavau, jo ypač pasigesdavau. Jeigu 
butų Severiukas, teisybė visada mano pusėje būtų, o 
b' f$ karinis išeidavo vienaip, o kartais vėl kitaip. 

Buvo ir gerų dienų. Kai lydavo arba sekmadieniais 
karves išsivarydavo tėvukas arba Severiukas, o ir aš 
galėdavau lovoj pasiraivyti ligi gerų priešpiečių. Tai 
buvo tų rytmečių smagumas. Kitų tokių smagių 

turbūt savo gyvenime daugiau neturėjau. O ir Seve
riukas juk buvo toks. kad niekada nemokėjo sėdėti 
rankas sudėjęs: jis man kiekvieną sykį, kai tik karves 
išgindavo, parnešdavo ką nors padaręs. Jeigu ne iš 
medžio, tai iš vytelių arba iš plėštikių uogauti krepšelį 
ar dailią užvožiamą dėžutę smulkiems daikčiukams 
susidėti. Vieną tokią tošinę dėžutę tebeturiu dar ir da
bar, ir kas bepasakys, kiek per tiek metų į ją sutilpo 
visokių smulkių daikčiukų. Tebėra ir auksu žibąs ak
menėlis, kurį Severiukas man iš žvyrduobes parvežė. 
Abu su tėvuku vcže žvyrą ant kelio ir rado. Pasėmė 
kastuvą žvyro ir pačiam kupetos vidury jis sužibo. 
kaip iš po debesies išlindusi žvaigždė. Iš karto pa
manė, kad auksinis pinigas, bet rado tik žiburiuojantį 
akmenuką ir parnešė man. Visi manėm, kad akmenu
kas yra pilnas aukso grūdelių, bet Škaplierninkas tik 
šyptelėjo ir pasakė, kad tik toks blizgantis akmuo, 
žėrutis. Vėliau, kai pradėjau eiti į mokyklą, ir mokyto
jas tą patį pasakė, bet man jis buvo brangesnis už 
tikrą auksą. Ir tebėra. Auksą butų išmainę i pinigus. 
ką nors nupirkę, o šiandien jau nieko nebūtų likę. o 
akmenukas tebėra. Toks pat. koks buvo tada. kai iš 
žvyrduobes parvežė. Kai ateisi, primink, parodysiu. 
Matai, kur sena galva užsimiršusi nuklydo. <> norėjas 
pasakyti visiškai ką kitą. Norėjau pasakyti, kaip i pra
garą grįžti pasivėlinęs velnias naktigoniam* baimė* 

įvare. 
Ir labai norėdama, nebegaliu atsiminti kada 

Žinau, kad buvo tą pačią vasarą, kai žandarus pa-
vaišinom širšėmis, ir aš išėjau į piemenes, o Severiu
kas i pusbernius. Dabar jau vienas iš būtinų Severiu
ko darbų buvo joti naktigones. Žinau, kad pūdymas 
buvo jau sukartotas, arklių didieji darbai buvo pasi
baigę, tai naktigonė tapo kasnaktinė pareiga. Severiu
kas jos ir nesibaidė. Nors iš visų naktigonių ir buvo 
pat* mažiausias, bet buvo ir senių mėgiamas. Po 
būdos sudeginimo, kai kurie buvo pradėję į vaiką ir la
bai kreivom žiūrėti, bet kai pats Dzidorius ėme su & 
veriuku vaikščioti pečius surėmę, atsileido ir kiti. o 
Puodžių Uršulė visiems šnekėjo: _Tik jus pažiūrėkit, 
kaip atsitinka: Dzidorius per ugnį sūnų susirado. \ ie 
nas tėvas su aušra pro langą išleke ir ne į tą pusę ne
benori pažiūrėti, o kitas net per ugnį ir kentėjimą. Juk 
reikėjo kentėti, kol liepsnų gręžimas išnyko, o ir da
bar, i veidrodį žvilgterėjęs pats savęs eali išsigąsti, o 
vaiką pamilo kaip savo. Ką čia sakau Dar labiau, 
negu kitas savo". Severiuką naktigonėje neretai ir pa-
migdydavo. Kai vaikas įmigdavo, jis ir mūsų arklius 
apeidavo, kad kur į kokią žalą nenuklystų. 

'Bus daugi, i u 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gegužes men. 14 d. : 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMO 
JURGIS JANULAITIS 

Tęsinvs 

Paskaita išsami, informaty
vi, gerai paruošta, nors 
mums, skaitantiems spaudą ir 
klausantiems Vilniaus radijo, 
daug dalykų buvo žinoma. Po 
paskaitos ilgesnių diskusijų 
nebuvo, atrodo, kad visi klau
simai priimtini, svarbūs. Tik 
Birutė Kožiciene, cituodama 
JAV LB KV paruoštą apys
kaitą, paklausė keletą klau
simų, susijusių su didelėmis 
išlaidomis, kurios apyskaitose 
pažymėtos: JKitos išlaidos" 
4.000 - 5.000 dol. JKas jas su
daro?" — klausė Birute, bet 
niekas nepaaiškino, nes KV 
atstovo, išskyrus A. Rimą. ne
buvo. 

Po to buvo LB Floridos apy
gardos pirmininko L. A. Sie-
maškos pranešimas tema: 
„Bendradarbiavimo reikalu 
tarp PLB ir JAV LB". 

Pirmininkas gana objekty
viai paliete PLB ir JAV KV 
santykiu problemas. Citavo 
PLB ir KV raštus iš kurių 
aiškėjo nesutarimų priežas
tys. Svarbiausia, kad JAV LB 
KV nevykdė PLB seimų ir 
JAV LB Tarybos nutarimų ir 
neatsiskaitė su PLB valdyba 
iš Vasario 16-tąją surinktu 
aukų. PLB valdybai priklau
sančių 30%. JAV LB KV pir
mininkė teigia (raštas), kad 
neturinti pinigų, valdyba dir
banti su nuostoliais, negalinti 
mokėti. 

Pirmoji suvažiavimo diena, 
balandžio 26-toji, baigėsi 
šauniu pokyliu, vykusiu Šv. 
Teresės parapijos salėje. Po
kylyje dalyvavo daugiau 120 
asmenų. Į šias vaišes, kaip 
teigia vietiniai lietuviai, atvy
ko 9S% Sunny Hills lietuvių, 
nors suvažiavime jų buvo ma
tyti žymiai mažiau. 

Svečius pasveikino parapi
jos klebonas Francis Szczyku-
towicz ir šeimininkų vardu — 
Sunny Hills LB pirmininkė L. 
Savaitienė. Palinkėjo malonių 
nuotaikų, gražaus pabendra
vimo. Pats klebonas su patar
nautojomis į stalus nešė lėkš
tes, maistą, vaišino gėrimais. 
Klebonas, lenkų kilmes, labai 
malonus, draugiškas, gėrėjosi 
lietuvių veikla šiame telki
nyje. 

Maistas — skanūs jautienos 
kepsniai, įvairiausi priedai, 
ledai, kava, pyragai ir. be abe
jo, vynas, o už visa tai mokė
jome tik po 15 dol. 

Apygardos pirmininkas L 
A. Siemaška. pasveikinęs po
kylio dalyvius, padėkojo šei
mininkams už labai gražų 
priėmimą. Programai vadova
vo L. Savaitienė. Menine pro
grama taip pat įdomi. Elena 
Zebertavičienė, prieš septy
nerius metus atvykusi į JAV. 
aktyviai dalyvauja šio telkinio 
kultūriniame gyvenime. Ji at
liko žemaitiškai „Pliumpės 
miesto mugės nuotykius" ir 
šauniai padainavo keletą 
pramoginių dainų. Ji turi ak
toriškų gabumų, gražiabalse, 
o dabar suorganizavo Sunny 
Hills vaidintojų scenos būrelį 

„Aidas" ir ruošia premjerą. 
Programoje dalyvavo ir gra

žiai veikiantis „Antrosios jau
nystės" choras, kuriam vado
vauja Gene Beleckienė. Chore 
arti 20 choristų. Choras, diri
guojant G. Beleckienei, padai
navo keliolika liaudies dainų, 
supindamas labai gražią 
mums pažįstamų dainų pynę. 
Intarpuose po posmą solo dai
navo choristai, o į vieną dainą 
įsijungė ir kun. Leonardas 
Musteikis, gražiai atlikęs solo 
partiją. Pokylio dalyviai gėrė
josi gerai organizuota ir gra
žiai atlikta menine programa, 
už ką padėkojo gausiais ploji
mais. Šokio mėgėjų netrūko ir 
po meninės programos sma
giai sukosi būrys šokėjų. Šis 
vakaras visiems paliko malo
nius prisiminimus; tariame 
ačiū šeimininkams. 

Antroji suvažiavimo diena 
— balandžio 27-toji, buvo 
skirta pamaldoms ir suvažia
vimo užbaigimui. 

Rytą prasidėjo parapijos sa
lėje posėdis. Pradžioje nuta
rimų komisijos vardu Danute 
Siemaškienė pristatė nuta
rimų komisijos paruoštas re
zoliucijas. Kaip visuomet, taip 
ir šį kartą, buvo ginčijamasi 
dėl tekstų, sakinių, žodžių. 
Rezoliucijų priimta visa eilė; 
jas. manau, paskelbs spaudoje 
Apygardos valdyba. Tad jų 
nekomentuosiu. 

Pagal darbotvarkę turėjo 
būti naujos LB Floridos apy
gardos valdybos rinkimai ir 
ateinančio suvažiavimo vietos 
išrinkimas. 

Pirmininkas L. A. Siemaška 
pranešė, kad senoji valdyba 
atsistatydina ir reikia išrinkti 
naują. Pradėta siūlyti kandi
datai iš įvairių vietovių apy
linkių, bet visų atsakymas 
buvo: nesutinku. Po geros va
landos „kandidato į pirmi
ninkus ieškojimo", niekam ne
sutikus, nutarta pavesti pa
reigas eiti senajai valdybai iki 
bus surastas pirmininkas, su
daryta valdyba bent iki JAV 
LB Tarybos (naujosios) suva
žiavimo. Vieta suvažiavimui 
siūlyta Juno Beach. bet V. 
Šalčiūnas pareiškė neturįs 
valdybos įgaliojimų siūlymą 
priimti. Tad suvažiavimas 
šiuo atveju nebuvo sėkmin
gas. Atstovai papriekaištavo, 
kodėl nebuvo .-' įdaryta nomi
nacijų komisija, kuri rinki
mais būtų pasirūpinusi. Po 
trumpų diskusi'ų ..dėl tvar
kos", priartėjo laikas pasi
melsti. Suvažiavimui vadovavęs 
LB Floridos apygardos pirmi
ninkas L. A. Siemaška padė
kojo dalyviam.- už darbingą 
nuotaiką, rūpesti Bendruo
mene ir Sunny Hills LB apy
linkės valdyba; už gražų 
suvažiavimo pnemimą. Tuo
jau nuaidėjo Lietuvos himno 
garsai. Suvažiavimas forma
liai baigtas. 

Gražioje parapijos koply
čioje iškilmingos lietuviams 
pamaldos. Šv. Mišias koncele-
bravo net keturi kunigai: Izi-

Lietuvių Bendruomenės Floridos apygardos tuvalia BM, įvykusic 
prezidiumas. Iš kaires: Mindaugas Petrikas, Vida Meibmaaė Vmt 
tis Liutavaras A. Siemaška, kuris yra ir Floridos LB .įpygardu.- pk 
da Bagdoniene. 

•i.-ilandžio 26— 27 d Sunny Hills. FL 
:...0 :i:a> I. S.ivaitieiie. pirmimukaujan-
Albinas Karinus. Me£y» Si Įkaitis ir Van-

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS 

dorius Gedvilą, Leonardas 
Musteikis. Matas Čyvas ir 
klebonas Francis Szczykutow-
icz. Trys kunigai pasakė pa
mokslus prisiminė ir Lietu
vių Bendruomenę, jos darbus 
Lietuvai. Pamaldų metu gra
žių giesmių pagiedojo ir cho
ras ^Antroji jaunystė", vado
vaujamas Genės Beleckienės. 
Nuotaika šventiška. Pamal
dose labai daug šio telkinio 
gyventojų ir svečiu. 

Po pamaldų suvažiavimo 
dalyviai susirinko į parapijos 
salę priešpiečiams, o pc jų visi 

pakelė sparnus namučių link. 
Suvažiavimą galima vertinti 

įvairiai. Pasigesta įžvalgesnio 
domėjimosi LB Floridos apy
gardoje bendruomeniniais rei
kalais, nors apylinkės dirba 
sėkmingai. To ir linkėtina 
ateičiai. Sunny Hills gyvena 
ir mums daug mielų pažįs
tamų, ypač iš Čikagos. Darbš
čioji Viktorija Dėdinienė, visų 

renginių darbuotoja, pasik
vietė pietų, kur teko susitikti 
visuomeninir./.ę Oną Adomai
tienę, kuri įd.miai papasakojo 
apie šio ramaus telkinio lietu
vių gyvenimą Mielai Viktori
jai Dėdinienei už svetingumą 
dėkojame claytoniškiai. jų 
tarpe Vanda Bagdoniene. Bi
rutė Kožicic.ė, dr. Birute 
Preikštienė. Gaila neteko su
tikti (buvo išvykę) kolegos Al
fonso ir Bror.es Nakų. Nuo
širdžiai apie Sunny Hills 
gyvenimą pasikalbėjome su 
Algirdu Naku. kuris dabar 
ypač rūpina-; alpinisto ke
lionėmis. 

Daug kas" klausia — kaip 
atrodo Sunny Hills? Vieta kal
nuota, nuostabūs miškeliai, 
dideli atstur.iai vieni nuo ki
tų, ir, kaip^eigė pašnekovai, 
čia amžina ramuma, kuo vie
tiniai ir džiaugiasi. Gražiai 
sugyvena, j au t rūs lietuviškų 
darbų rėmėjui, visur gausiai 
aukoja, paga; esamas sąlygas 

judina ir visokeriopą veiklą, o 
būreliai, sako, susimeta paloš
ti „pinaklį". 

Tiesa, būtinai turiu pa
minėti ir Eleną Lukienę, ne
seniai išgyvenusią sunkią 
kojų operaciją. Elenutę čia 
visi pažįsta, ji nuolatinė ren
ginių dalyvė, programų at
likėja, rašanti poeziją ir felje
tonus, savo kūryba paįvai
rinanti šio telkinio kultūrinį 
gyvenimą. Prieš penkerius 
metus amžinybėn išėjo jos my
limas vyras Mykolas Lukas, 
buvęs jos nuolatinis talkinin
kas, puikus golfininkas. Be 
abejo, bendruomeninį gyveni
mą šiuo metu judina darbš
tieji Jurgis ir L. Savaičiai su 
kitais valdybos nariais. 

Atsisveikinant su Sunny 
Hills saulėtais kalneliais, lie
kame dėkingi visiems šio tel
kinio lietuviams už svetingą 
priėmimą ir linkime darbin
gos nuotaikos dar daug metų. 

(Pabaiga) 

Jūsų pinigai išleist i reklamai, 
sugris dv igubai , 

kai rek lamuosi tės . .Drauge" ! 

E L E K T R O S 
IVEOIMAt—PATAISYMAI 

Turiu Chtcajjos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frante ZapoUs ir Off Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 \n Weet 95th Street 

T«i. (706) 424-M54 
(773)581-»S54 

Nerūkantis, negeriantis 
pensininkas ieško kambario 
Marquette Parko apylinkėje. 

Tel. 773-472-1249 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gjitters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą: 

, S. Benetis tel. 630-241-1912- . 

Kosmetologe gali išvalyti 
veidą ir patarti veido 

priežiūros srityje. 
Tei. 630-910-7439 

SKAITYKITE /•** 
DRAUGĄ! 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

MOLD MAKING 
Leading manufacturer of precision injecton mokjs is seeking 

the foNovring cjuaMfied, e>c>enenced indivkjuals: 
" E.D.M. OPERATOR 
" EJXM. TRAJNEE 
" MANUALĄ NC LATHE OPERATOR 
" M A C H N S T 
" LEAD MOLD MAKER 

Our toolrooms are bright. clean. smoke-free. well ventilated and A/C 
witfi modem, up to date equipment. We offer competitive wages, 
exellent benefit pkg., (10 pd. holidays, vacation, profit sharing, 401K plan, 
sec.125 med. & dėp. care exp. plan, healtrt ins., etc.J and overtime. 
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT Please contact: 

NORTHWESTERN TOOL & PIE 
3445 W. Howard St. 

Skokie, Tel. 847-677-9280 
Of 

375 Renner Orive 
Elgin, Tel. 847-697-2030 

E.Čf E. PRINCIPALS ONLY 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE \THE POLISH AIRLINE 

Coli your travel agent or 
1-800-223-0593 or visit 

http://www.lot.com 

Only LOT taką you to to many 
deetinations in Eaetern Europe 
•o eaaity. On LOT, you can fly 
nonatop from Ntw York or Chicago 
to the new International terminai 
at Waraaw Okecie Airport. 
From mere, eonneetton* »re easy to 
Riga, Tallinn, Moscow, SLPateraburg, 
Kiev. Lvov, Minak and Vilnius. 
So take edvantag* of LOT't low farst, 
and fty to Eaatern Europe in the 
luxury of a new fleet of Boeing 
767a and ATRa. 

m m m m m m m m m m m m m m wmm M M 

http://Bror.es
http://www.lot.com


PALŪŽO DAINAVOS 
ĄŽUOLAS 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
A A INŽ. BRONIŲ SNARSKJ 

Balandžio dienos 10 vakare 
sužinojome, kad šeštą valandą 
Livonijoje prie Detroito savo 
namuose mirė Stepas Sma-
linskas. Atsisveikinimas sek
madienį, balandžio 13 d., o lai
dotuvės kitą dieną — pir
madienį. Vos prieš porą dienų 
buvome grįžę iš giminaitės 
vestuvių prie Philadelphijos. 
Ten buvo džiaugsmas, gyveni
mo pradžia. Dabar, mus čia, 
jau Michigane pasivijo mirtis 
ir sielvartas. 

Jau kurį laiką velionis kovo
jo su mirtinu priešu. Kovojo, 
bet nesiskundė. Apie jo ligą 
sužinojau pernai metų pra
džioje. Tada, sutikęs jį prie 
bažnyčios, sakiau, kad noriu 
paruošti rašinėlį apie jį, pri
simenant jo daugelio metų 
darbą, ypač, Dainavos jauni
mo stovyklos labui. Prašiau 
tam jo talkos — nuotraukos, 
biografinių žinių. Paruošiau 
dešimtį klausimų Dainavos 
stovyklos ekonominės/finan
sinės istorijos reikalu. Prašiau 
ir „pranašysčių" ateičiai. Pa
kartotinai prašiau, bet tega-
vau laiškelį, kuriame rašė, 
kad jam buvo sunku savo min
tis išrašyti. Atrodo, buvo 
pradėjęs rašyti savo atsaky
mus, bet jų niekada nepa
baigė. Dabar ir jis, ir jo nepa
kartojama patirtis, jau am
žinybėje. 

Įdomius velionio biografi
nius duomenis išgirdau tik at
sisveikinimo vakare. Juos pri
statė Yolanda Zaparackienė, 
kuri rūpinosi jo laidotuvių rei
kalais. Sėdėdamas Harris lai
dojimo namų gale gal ne viską 
išgirdau. Tikras paradoksas, 
kad tik atsisveikinant teko 
daugiau patirt i apie šį nuos
tabų ir kilnų žmogų. Jis gimė 
vos keletą dienų prieš Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimą — 1918 vasario 12 die
ną, Jonavos valsčiuje, Kauno 
apskrityje. Ateitininkas nuo 
jaunystės. Baigė Kauno jė
zuitų gimnaziją, o po to Karo 
mokyklą aspirantu. Laidotu
vių dieną iš Algio Bražėno, bu
vusio jo klasės draugo, suži
nojau, kad velionis gimnaziją 
baigė vien penketukais. Inži
neriją studijuoti pradėjo 1941 
metais Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune, o jas baigė 
Miuncheno aukštosios techni
kos mokykloje jau po karo. Į 
Kanadą atvyko 1948 metais. 
Persikėlęs į Detroitą, inži
nieriumi dirbo Fordo įmonės 
transmisijos skyriuje. Gavo 
septynis patentus. Ten dirbo 
iki išėjimo į pensiją 1987 me
tais. 

Priklausė Dievo Apvaizdos 
parapijai. Buvo JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkės valdybos nariu. Pri
klausė Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų są
jungai, Lietuvių Fronto bi
čiuliams. Rėmė labdaros ir 
visuomeninius projektus. Mė
go gamtą ir klasikinę muziką. 
Pabaigai palikau bene svar
biausias ir ilgiausiai jo vykdy
tas Dainavos jaunimo stovyk
los iždininko pareigas, užsi
tęsusias dvidešimt dvejus me
tus. Bent keletą metų man su 
juo teko kartu ir labai artimai 
Dainavoje dirbti. Jis visada 
būdavo kruopštus, pareigin
gas, sąžiningas, dalykiškas. 
Nesileisdavo į lankas, nors vi
sada turėdavo savo aiškią 
nuomonę. Savo nuomonės ki
tiems nekišdavo, nors dažnai 
jo pozicija būdavo geresnė ir 
logiškesnė negu kitų. Žvel
giant atgalios, turėjau tikrai 
rotą privilegiją dirbti su tau
riu lietuviu, sakyčiau, Daina
vos ąžuolu. Tas palyginimas 
jam tinka, nes jis tikrai buvo 
tvirtas, ramus, gilus ir iš
tvermingas 

Dainavoje dirbdamas susi

laukė pagalbos iš savo šeimos. 
Jau po mirties gautuose jo 
užrašuose štai kas apie tai 
rašoma: „Dainavoje dirbau 
iždininku nuo 1973 m. birželio 
mėn. iki 1995 m. rugsėjo mėn. 

Stepas Smalinskas 
Tame laikotarpyje šalia iž
dininko pareigų vieną kaden
ciją buvau ir Direktorių tary
bos nariu. Žinoma, tai buvo 
daug laiko reikalaujantis dar
bas; vienui vienam nebūtų 
įmanoma suspėti. Didžiausi 
pagalbininkai mano darbe bu
vo mano šeima, ypač žmona 
Stasė, kuri, nors ir būdama 
dailininkė, man negalint, 
daug namų apyvokos darbų 
atlikdavo, palikdama mūzas 
savo darbo kambaryje. Daug 
padėjo mano vaikai. Aida ir 
Vilija, kol gyveno kartu, 
mašinėle perrašydavo Daina
vos apyskaitas. Ilgiausiai man 
padėjo sūnus Kęstutis. J is 
padėjo man iki paskutiniųjų 
metų: perrašinėjo apyskaitas 
ir kitus raštus bei sutvarkė 
reikalingas formas. Žmonos 
Stasės iniciatyva buvo sukur
tas , suprojektuotas ir Daina
voje pastatytas paminklas 
Romo Kalantos atminimui. Ki
tas , simbolinis paminklas, 
s tatomas a.a. Stepo atminimui 
ruošiamame JDainava 40" me
traštyje. Likusi šeima tam lei
diniui paaukojo tūkstantį do
lerių, tuo įgalinant velionį ir 
jo šeimą tapti leidinio mecena
tais. 

Stepas buvo vedęs dailinin
kę Stasę Vaitiekaitytę. Jie 
užaugino sūnų Kęstutį ir dvi 
dukras — Viliją ir Aidą. Visi 
yra pasipuošę magistro laips
niais. 

Rožinį laidojimo namuose 
sukalbėjo kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius. Atsisveikinimo 
žodį tarė Vitas Petrutis, Dai
navos direktorių tarybos pir
mininkas. Prisiminė jų bend
rus interesus pokarinėje 
Vokietijoje ir bendrą darbą 
Dainavos jaunimo stovyklos 
labui. Velionį aptarė kaip 
stropų, sąžiningą, pareigin
gą. Velionio žentas Audrius 
Kirvelaitis, dukters Vilijos vy
ras, atsisveikino eilėraščiu. 
Užuojautą taip pat pareiškė 
Lietuvių fronto bičiuliai, JAV 
LB Detroito apylinkė, ateiti
ninkai, Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjun
ga, Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba, Tėvynės sąjunga, 
BALFas, Lietuvos Dukterų 
draugija. Lietuvių radijo klu
bas, „Lietuviškų melodijų" ra
dijo valandėlė. Karsto fone 
buvo keliolika gėlių vainikų ir 
puokščių. Karsto kairėje — 
Lietuvos trispalvė. Atsisvei
kinimas baigtas Lietuvos him
nu. 

Balandžio 14 d. šventas 
Mišias aukojo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir kun. Alfon
sas Babonas. Skaitinius skaitė 
Benediktas Neverauskas. Gie
dojimui bažnyčioje ir kapinėse 
vadovavo Pranas Zaranka, o 
vargoninkavo Rita Giedrai
tienė. Į Holy Sepulchre ka
pines buvo palydėtas jau 
minėtų kunigų, šeimos, ar
timųjų ir draugų. Po to visi 
rinkosi į Dievo Apvaizdos pa
rapijos salę bendriems pie
tums ir atsisveikinimui su čia 
Ūkusiaisiais. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

Š.m. balandžio 21 d. vėlų 
vakarą Daytona Beach, FL, 
lietuvių telkinį sujaudino 
skaudi žinia, kad staiga ir ne
tikėtai žemiškąją kelionę bai
gė mylimas vyras, tėvas, sene
lis, uolus bendruomeninin-
kas, gilus patriotas a.a. inž. 
Bronius Snarskis. 

Dar porą dienų prieš mirtį 
a.a. Bronius dalyvavo Nerin
gos ir Laimos koncerte, va
kare pas Olgą ir Narcizą 
Kreivėnus pabendravime su 
viešniomis. Buvo geroje nuo
taikoje, linksmai dalinosi min
timis lietuviškosios veiklos 
klausimais, dainavo, linksmi
nosi ir sakėsi gerai besi
jaučiąs. Ir štai, po poros die
nų, šį taurų Tėvynės sūnų 
nelauktoji viešnia išsivedė 
amžinybėn. Šią skaudžią ne
tektį drauge su velionio šeima 
pergyvena ir Daytona Beach 
lietuviai. 

Su a.a. inž. Broniu Snarskiu 
pirmas atsisveikino Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pir
mininkas Mindaugas Petri
kas, pareikšdamas Bendruo
menės vardu užuojautą ve
lionio žmonai, sūnui, dukrai ir 
dukraitėms, taip pat prisimin
damas Broniaus meilę lietu
viškiesiems reikalams ir Lie
tuvai. Klubo pirm. Jonas Dau
gėla, viso telkinio vardu iš
reiškė užuojautą skausme li
kusiems šeimos nariams ir ar
timiesiems. J. Daugėla prisi
minė velionio nuoširdumą, 
draugiškumą, jautrumą lietu
viškiesiems reikalams ir dide
lę meilę Lietuvai. 

Velionio a.a. inž. Broniaus 
Snarskio žemiškąją kelionę, 
gyvenimą ir darbus išsamiai 
aptarė Kazimieras Barūnas . 
Cia pateikiu sutrumpintą jo 
pasakytą kalbą. 

„Brangieji, ta neprašyta ir 
nelaukta juodoji viešnia j a u 
per daug dažnai pradėjo lan
kyti mūsų telkinį. Šį kartą ji 
pasiėmė dar stiprų, gan svei
ką ir energingą vyrą Bronių 
Snarskį. Tik prieš keletą 
dienų Bronius šventė savo 82-
rąjį gimtadienį. Nejausdamas 
jokios senatvės naštos, tikėjosi 
dar ilgai gyventi ir atlikti 
daug suplanuotų darbų. A.a. 
Bronius pragyveno pilną, pla
tų ir įdomų, tikrai žmogišką 
gyvenimą. J is buvo geras, do
ras ir teisingas žmogus. 

Bronius Snarskis gimė 1915 
m. balandžio 5 d. Kupiškio 
valsčiuje, Vilniaus kaime, gau
sioje ūkininko šeimoje. Baigęs 
Kupiškio progimnaziją, įstojo į 
Aukštesniąją technikos mo
kyklą Kaune. Pasižymėjo ga
bumais moksle ir darbš tumu, 
o pragyvenimui pats užsi
dirbdavo. Baigęs technikos 
mokyklą, atlikęs praktiką, 
įsigijo elektros inžinieriaus 
laipsnį. Dirbo „Elektros" ben
drovėje, kurios tikslas buvo 
elektrofikuoti Lietuvą. Vėliau 
buvo paskirtas atsakingom 
Šiaulių elektrinių rajono di
rektoriaus pareigoms. Šiam 
rajonui tada priklausė Šiaulių 
miestas, Radviliškis, Kuršė
nai, Mažeikiai ir Joniškis. Di
rektoriaus pareigos buvo orga-
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Inž. Bronius Snarskis 

nizuoti visų tų miestų aprū
pinimą elektros energija. J a m 
teko dirbti bolševikų ir vėliau 
vokiečių okupacijų metais la
bai sunkiose sąlygose. 

Čia dirbdamas Bronius susi
pažino, pamilo ir greitai su
kūrė gražią lietuvišką šeimą 
su Regina, ir su ja per šių me
tų Kalėdas būtų šventęs savo 
vedybų 55-tąją sukaktį . 

Antrajai bolševikų okupaci
ja i artėjant . Bronius savo šei
mą išsiuntė į Vokietiją, o pats 
išėjo par t izanaut i , kovėsi su 
raudonosios armijos daliniais, 
bet, matydamas beviltišką pa
dėtį, ir pats pas i t raukė į Va
karus , kur susirado kūdikio 
belaukiančią žmoną Reginą, o 
ne t rukus ir sūnaus Vaidoto-
Paul iaus . Po karo Snarskiu 
šeima apsigyveno Niurtingeno 
stovykloje, kur drauge gyveno 
ir Reginos mama Vainavi-
čiene. Čia Bronius neleido lai
ko veltui, bet pradėjo auto
mobilių remonto verslą, kur 
j a m neblogai sekėsi. 

Emigracijai prasidėjus, Snars
kiu šeima atvyko Amerikon. 

apsigyveno Cleveland, OH. 
Netrukus Bronius gavo darbą 
General Motors bendrovėje, 
kur dirbo ilgą laiką ir jo dar
bus kompanija labai vertino. 

Clevelande Bronius įsijungė 
į Lietuvių Bendruomenes 
veiklą. Jo dėka, pastangomis 
ir sumanumu buvo pastatyti 
Clevelande Lietuvių namai, 
kur randa prieglaudą vyres
niojo amžiaus žmonės, jų 
tarpe ir lietuviai. Tai buvo 
didelis projektas, prie kurio 
įgyvendinimo finansiškai pri
sidėjo ir miesto valdžia. Bet 
visus darbus organizuoti ir 
vykdyti teko Broniui Snars-
kiui. Nepaisant įvairių kliū
čių, j is tą statybą sėkmingai 
užbaigė ir jo paveikslas, kaip 
namų steigėjo, šiandien kabo 
ant sienos tuose namuose 

Sulaukę poilsio dienų, Regi
na ir Bronius Snarskiai prieš 
keliolika metų persikėle į Flo
ridą, gražiai įsikūrė netoli At
lanto vandenyno, vildamiesi 
čia laimingai praleisti likusį 
amžių. 

A.a. Bronius visuomet sielo
josi lietuviškais reikalais, per
gyveno Karaliaučiaus prisky
rimą sovietams, tą skaudžią 
Lietuvai dalią garsino ne tik 
Lietuvoje, lietuvių tarpe, bet 
ir plačiame pasaulyje, pa
ruoštu spec. lankstinuku. Pa
laikė ryšius su Mažosios Lie
tuvos taryba, apie Kara
liaučiaus sritį surinko daug 
medžiagos, ketino tuo reikalu 

DVIDEŠIMT METŲ BE 
VLADO MINGĖLOS 

Sakoma, kad žmogus atme
namas pagal jo palikto turto, 
užtarnauto laipsnio ar dvasi
nio palikimo svorį- Atsime
nant visuomenininką, žurna
listą, rašytoją Vladą Mingėlą, 
negalima užmiršti jo svaraus 
įnašo į lietuviškos kultūros 
aruodą. 

Vladas Mingėla gimė 1905 
m. spalio 19 d. Ukrainoje, 
mirė 1977 m. balandžio 29 d. 
Detroite, taigi neseniai suėjo 
20 metų nuo jo mirties. 

Jaunas grįžęs į Lietuvą ap
sigyveno pirma Radviliškyje 
paskui Kaune, kur tęsė nu
trauktą mokslą. 1926-1927 
metais atlikęs karo tarnybą, 
apie 15 metų civiliniu tarnau
toju ištarnavo Lietuvos ka
riuomenės Karo technikos šta-

cūziją. i 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

jo straipsnius galėdavai rast i 
„Mūsų žinyne", „Karyje", „XX 
amžiuje", „Naujojoje Romu
voje", „Skautų aide", „Trimite" 
ir kitoje periodikoje, pasira
šytus tikrąja pavarde ar sla
pyvardžiais V.M., VI. Mg., 
v.mg. arba V. 

Kai prie Lietuvos artėjo rau
donoji nelaimė, Vladas su 
šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Atsiradęs pabėgėlių stovykloje 
tuoj įsijungė į kul tūr inę 
veiklą. Be spaudos platinimo, 
Neurenbergo stovykloje reda
gavo „Tremties balsą" ir Ans-
bache — „žinių biuletenį". Ra
šė į Vokietijos lietuviškąją 
spaudą. 

1947 metais atvykęs į Ame-
be bibliotekos vedėju. Baigė riką apsigyveno Philadelphi-
Švietimo ministerijos sureng- joje, bet netrukus persikėlė į 
tus bibliotekininkų kursus. Detroitą. Čia tuoj vėl įsijungė 
Laisvalaikiu mokydamasis įsi- į žurnalistinį ir l i teratūrinį 
gijo brandos atestatą. Nuolat darbą. 1948 ir 1949 metais 
plėsdamas savo kultūrinį aki- „Darbininke" daugelyje nu-
ratį jo vedamos bibliotekos merių skaitėme jo pasakoji-
knygomis, visiškai subrendo į mus „Kristaus stovykla", pasi-
našų plunksnos darbuotoją. rašytą Saurimo slapyvardžiu. 

Rašyti pradėjo jaunas. Pir- Netrukus pasirodė novelių ir 
masis jo literatūrinis kūrinys apysakų knyga „Medinis Die-

apysaka „Medžio verks- vas". Tais pat metais „Laivas" 
mas" pasirodė „Ryte" 1923 
metais, taigi dar prieš karo 
tarnybą. 

Jo našlaičio gyvenimas ne

išspausdino stamboką psicho-
loginio-auklėjamojo turinio 
darbą: „Mano tėvo patarimai". 

Stambiausias jo darbas yra 
buvo lengvas, todėl, kaip ir biografinis kūrinys: „Kun. Mi-
daugelis kitų veržlių polėkių lukas". Tai arti 400 puslapių 
jaunuolių, išvyksta svetur lai- knyga, apie kurią Alė Rūta, 
mės ieškoti ir 1924 bei 1925 Faustas Kirša, Pranas Skard-
metus praleidžia Prancūzijoje, žius, Vaclovas Čižiūnas ir eilė 
Bet darbas Audun-le-Tiche kitų raštijos žinovų bei skaity-
geležies rūdžių kasykloje jau- tojų palankiai atsiliepė, 
nam, lakios kūrybinės sielos Visų Vlado Mingėlos darbų 

net knygą išleisti. Likimas 
tačiau leme kitą lemtį. 

Gyvendamas Daytona Beach, 
a.a. Bronius Snarskis aktyviai 
reiškėsi veikloje, dirbo LB val
dyboje, uolus Bendruomenės 
ir kitų lietuviškų darbų reme-
jas-aukotojas, renginių lanky
tojas. Visuomet draugiškas, 
mielas, tolerantiškas, giedrios 
nuotaikos. Vylėsi dar daug 
gražių ir laimingų metų drau
ge su mylima šeima, vaikais ir 
vaikaičiais čia gyventi". 

Po atsisveikinimo kalbų cho
ras „Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio pagie
dojo „Marija, Marija" ir Lietu
vos himną. 

Kazimieras Barūnas, Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos konser
vatorių vardu išreiškė užuo
jautą našlei Reginai, sūnui 
Vaidotui, dukrai Lilijai, žentui 
Raimondui ir dukraitėms, se
seriai Pranei Milerienei ir 
giminaitei Ingridai. 

Po atsisveikinimo daug žmo
nių, šeimos pakviestų, susirin
ko į Sophy Kay restoraną ge
dulingų pietų, kur dar va
landėlę žmonės su gilia 
pagarba prisiminė š\ taurų 
tėvynės sūnų, karštai mylėjusį 
šeimą ir Tėvynę Lietuvą. 

Brangus Broniau, Tau išėjus 
į Amžiną tėvynę, su meile ir 
gilia pagarba tariame pasku
tinį sudiev. Tu mūsų tarpe lik
si gyvas savo žmoniškumu ir 
darbais. 

J u r g i s Janušait is 

Vladui, yra per sunkus. Tad 
užsienio „pyragais" pasimaiti
nęs ir nusivylęs, grįžo į pa
siilgtą tėvynę. 

Nors sunkų gyvenimą ir 
mažai laisvo laiko turėdamas, 
iš Prancūzijos rašė vaizdžius 
reportažus į „Rytą" ir „Šau-
lietį" apie ten patekusių tau
tiečių sunku gyvenimą. 1927 
metais „Karys" keliuose nu
meriuose spausdino jo atsi
minimus iš keliones po Pran-

ribotos apimties rašinyje ne
galima suminėti. Jų buvo 
apstų „Drauge". „Vienybėje", 
„Lietuvių dienose", „Karyje", 
„Naujienose" ir kt. 

Per kone 50 kūrybinio darbo 
metų, Vlado Mingėlos plunks
na išvagojo nemažą kultūrinio 
dirvono plotą. Be „Kun. Milu
kas" stambaus veikalo ir 
..Medinio Dievo", jo spaus
dintų darbų: studijų, publicis
tinių ir biografiniu straipsniu. 

Vladas Mingėla 

knygų ir meno kritikos darbų, 
reportažų ir kt., paties auto
r iaus pareiškimu, turėtų būti 
apie 1,000. 

Be l i teratūrinio nesvetimas 
j a m buvo ir spaudos platinimo 
darbas . Gyvendamas Detroite, 
j is taip pat buvo labai veiklus 
eilėje katalikiškų, kultūrinių. 
taut inių, visuomeninių orga
nizacijų, daugelyje būdamas 
valdybos ar net garbės narys. 

Vladas Mingėla kartu su 
Antanu Gintneriu daug pasi
darbavo siekdami įsteigti Lie
tuvių žurnalistų sąjungą. Ją 
įsteigus, buvo labai veiklus ir 
centro valdyboje. paskuti
niuoju metu, buvo vykdomuo
ju vicepirmininku. Vytautui 
Alantui būnant pirmininku. 
Nuo 1939 metų priklausė 
Šaulių sąjungai, kurioje prieš 
mirt} buvo Sąjungos Spaudos-
informacijos sekcijos vadovas. 

Anot prof. Juozo Ereto, tau
tos brandumą, jos vertę tik 
galima pažinti iš to. kaip ji 
gerbia jos priešaky žygiuo
jančius , jos labui pasiauko
jančius . Objektyvus spausdin
to žodžio kul tūr ininkas yra as
muo, šviečiąs kelią tiesos ieš
kant iems. Tačiau mūsuose 
kultūrininkai kažkodėl retai 
susi laukia at i t inkamos pagar
bos, da r rečiau — padėkos už 
savo darbą. Šios kelios eilutės 
tebūna mažutis padėkos mos
tas pagarbos nusipelniusiam 
kultūrininkui . 

Karo l i s Mi lkova i t i s 

A.tA. 
ANTANUI MAMAIČIUI 

Lietuvoje mirus, mūsų 
MAITJ, netekusį jaunia 
širdžiai užjaučiame. 

O. Adomaitienė 
V. L. Adomavičiai 
A. D. Arlauskai 
J. A. Bagužiai 
O. Baltutienė 
K. Balukienė 
•J. Baužys 
V. G. Beleckai 
F. B. Bočiūnai 
A. G. Čekauskai 
B. J. Cepukai 
V. Dėdinienė 
V. M. Derenčiai 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
V. G. Gečai 
Kun. I. Gedvilą 
P. Gngalauskas 
A. J. Janoniai 
S. Kačinskienė 
M. Kardauskaitė 
A. L. Kvečai 
V. B. Labučiai 
E. Lukienė 
J. J. Macijauskai 
B. Macijauskienė 
V. S. Maciai 
P. D. Mackai 

S u n n y Hills. Florida 

gerb. muziką VINCĄ MA-
usio brolio, ir jo šeimą nuo-

J. S. Mačiulaičiai 
B. Motuzienė 
V. M. Mikučiai 
L. Mikutytė 
E. Milukienė 
Kun. L. Musteikis 
A. B Nakai 
A. J. Nakai 
M. Naruševičienė 
E. M. Okai 
J. A. Pečkaičiai 
J. O. Peleckiai 
A. Pileckas 
Dr. M. E. Poulik 
D. S. Pranckevičiai 
J. Ratnikas 
E. J. Sadauskai 
J. L. Savaičiai 
A. D. Savickai 
R. G Shatai 
A. R. Strazdžiai 
•J. D. Sūdžiai 
L. Vaitkevičius 
A. D. Vėlavičiai 
•J A. Vyšniauskai 
J. V. Zubavičiai 
E. Zalkauskienė 
V. E. Zebertavičiai 
K. A. Žukauskai 

D V I D E Š I M T I E S M E T Ų 
M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
POVILAS 

VIDUGIRIS 

Jau prabėgo dvidešimt ilgu. liūdnu metų, kai mirtis 
išskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, Uošvį ir Senelį. Jis visa
da yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose Ilsėkis ramybėje1 

Šv. Mišios už a.a. Povilo siela bus atnašaujamos gegužes 
25 d. Šv Kazimiero bažnyčioje. Los Angeles. California ir 
Tėvų Jėzuitu koplyčioje Čikagoje 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a.a Povilą savo maldose. 

Nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Elena ir anūke Dijana. 
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Lietuvos Vyčių 112 kuo
p a skelbia naujų narių vajų ir 
kviečia visus naujai atvyku
sius, įsijungti į vyčių veiklą. Jie 
daug dirba, palaikydami lietu
viškas tradicijas, puoselėdami 
lietuvišką kultūrą. Jie Lietu
vos reikalus gynė ir tebegina 
Amerikos valdžios sferose, ko
vojo del Lietuvos laisvės, o da
bar organizuoja įvairiopą šal
pą vargstantiems Lietuvoje. 
Vyčiai visus kviečia atvykti į 
susirinkimą gegužes 20 d., 
7:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje iMar-
ąuette Parke), ku r pagrindinė 
vakaro kalbėtoja bus ses. 
Christianne. parapijos pra
džios mokyklos vedėja. Pc to 
bus vaišės ir pabendravimas. 

Čikagos s k a u t ų ir skau
čių regis t raci ja šios vasaros 
stovyklai bus vykdoma šį šeš
tadienį, gegužes 17 d., tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose: Jaunimo centre, Čika
goje, ir Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Stovykla Rako 
stovyklavietėje vyks liepos 12-
26 d. Jaunų šeimų ir vilkiukų 
stovykla bus vieną savaitę — 
liepos 12 iki 19 d. Paštu regis
truojantis, visi tiksliai užpil
dyti registracijos lapai ir sto
vyklos mokesčio čekiai, išra
šyti „Lithuanian Scouts Asso-
ciation" vardu, siunčiami šiuo 
adresu: Vladas Žukauskas, 
806 Clinton Place. River Fo-
rest. IL 60305. Informacijai 
tel. 708-771-8617. 

Lie tuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas šaukiamas 
gegužes 19 d., pirmadienį. 7 
vai. vak. Susirinkimas pra
sidės gegužinėmis pamaldo
mis 6:30 vai. vak. Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų susi
rinkimas bus mokyklos salėje 
su vaišėmis ir pabendravimu. 
Pirm. Martin Gestautas rodys 
skaidres, kurios padėjo Vyčių 
chorui išleisti videofilmą apie 
senas lietuviškas parapijas 
Čikagoje. Kviečiami visi kuo
pos nariai ir visi, kurie intere
suojasi senomis bažnyčiomis 
ir lietuviškomis giesmėmis. 
Skaidres galima gauti per 
Vyčių choro sekretorę Ann 
Marie Kassel. tel. 708-910-
5045. Kas domisi įsijungti į 
prasmingą Lietuvos Vyčių 
veiklą, prašomi skambinti 
Viktorui Utarai 773-847-0664. 

Gegužės 15 d., k e t v i r t a 
dienį , 7 vai. vak., „Sek
lyčioje" vyks seminaras apie 
naują imigracijos įstatymą: 
kalbės ir į klausimus atsakys 
Čikagos miesto advokatas, 
imigracijos reikalų specialis
tas Diego Bonesatti. Seminare 
dalyvaus ir į lietuvių kalbą 
viską vers, adv. Algimantas 
Kėželis. Taip pat dalyvaus ir 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Visi 
susidomėję, ypač neseniai į šį 
kraštą atvykę, kviečiami semi
nare dalyvauti. Seminarą ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
tarvba. 

SKELBIMAI 
x LB Tarybos r ink imai 

ar tė ja! Alsip, Bridgeview, 
Burbank, Evergreen, Mar-
(juotte Park, Oak Lawn gy
venantieji lietuviai prašomi 
atvykti balsuoti į Marąue t te 
P a r k o parapi jos pa ta lpas , 
6820 S. Washtenaw Ave., 
Chicago. Balsavimo dienos: 
š m. gegužės 10 d., 17 d., 24 
d., šeštadieniai , 4 v. p . p . - 7 
v.v.; š.m. gegužės 11 d., 18 
d.. 25 d., sekmadien ia i , 9 
v.r. - 2 v. p.p. Marąuette Pk. 
LB pirm A. Pa luka i t i enė . 

(ak) 
x Juozas Bacevičius pade

da įsigyti vairavimo teises. 
Tel. 708-403-7334. 

(sk) 
x TRANSPAK įstaiga LE

NK )\"TE veikia savaitgaliais: 
per.Ktd. 3 v p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. - 1 v. p.p. Transpak 
tel Lemonte: 630-257-0497. 

(sk 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortele, 
vairavimo leidimą (driver 's 
license) ;r vizų pratęsima. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

tik) 
A D V O K A T A S 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 

(i ; H i šiaure nuo Balzeko muziejus 
Tel.: 773-582-4500 

1432SS Bril Rd . Lockport, IL60441 

Tel. 708- 301 -4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas G ' b a i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bv los 

6247 S. Ked / ie Avenue 
Chicago, I I 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šV<tad 9 v r iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
V vtenis L i e t u v n i n k a s 

4^36 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo' 
Tel.: 773-284-0100 

Valandom p.igal susitarimą 

x TRANSPAK praneša: 
„Šių metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 mln. 707 tūkst žmo
nių. Gimstamumas praėju
siais metais krašte buvo ma
žiausias nuo 1945 metų. Di
džiausias pokario laikotarpiu 
gyventojų prieaugis buvo sep
tintąjį dešimtmetį, kai kasmet 
vidutiniškai padidėdavo po 46 
tūkst. žmonių". Pinigai , 
s iunt in ia i ir k o m e r c i n ė s 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel . 773-838-1050. 

(sk) 
x A.a Leono Kač insko , St. 

Petersburg FL. prieš mirti gy
venusio Putnam, CT, šviesų 
atminimą pagerbdami. jo 
draugai ir pažįstami Ukmer
gės našlaičio globai ir šv. 
Mišiom aukojo: P. Ugėnas, 
Amerikos Lietuvių klubas, A. 
ir G Armaliai. A. ir J. Balba-
tos. A. Daunys. K. Gaižaus-
kienė. V. ir E. Geruliai. D. ir 
P. Griganavčiai. A. ir A. Kar-
niai. D. ir K. Ostrauskai. N. 
Paramskiene, A. ir P. Plepiai, 
V. Rutelionis. S. Sverdarskie-
ne. D. Vaškeliene. S. ir S. 
Vaškiai. Žiūriu šeima. E. ir A. 
Miliai. S. Salienė. J. Vaičiu
laitiene. M Ariene. J. Gerdvi-
lienė. A. ir V. Gruzdžiai. P. S. 
Jančauskai. B. ir S. Juozapa-
vičiai. J. Kirtikliai. R. Kri-
viene. G. Modestienė. J. Petri
kas. J. ir O. Pupininkai, E. 
Purtulienė, S. Staneliene. J. ir 
V. Staškai. Svoteliu šeima. J. 
Taoras. D. Uzas. L. ir J. Žvy-
niai. K. Žostautiene ir XY. Iš 
suaukotu pinigų našlaičiui bu
vo skirta $480. kuriuos Angelo 
Kamiene, kuri rūpinosi velio
nio laidotuvėmis, persiuntė 
..Lietuvos našlaičių globos" ko
mitetui. Reiškiam*- užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams, našlaičio vardu dėko
jame;! „Lietuvos Naš la ič iu 
globos" komi te t a s , 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS ČIKAGOS 

PRIEMIESČIUOSE 

1997 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių jaunučių krepšinio 
pirmenybės gegužės 17 ir 18 
d. vyks Čikagos priemies
čiuose — Palos Hills, Lemont 
ir La Grange Park, IL. Pirme
nybių programoje bus varžy
bos: berniukų B, C, D ir E 
klasėse: mergaičių B, C ir D 
klasėse ir molekulių klasėje. 
Varžybose dalyvaus 36 ko
mandos: berniukų—23, mer
gaičių—10 ir 3 mišrios mole
kulių komandos. 

Pirmenybių dalyviai: Toron
to ,Aušra", Hamiltono „Ko
vas", Clevelando „Žaibas", 
Philadelphijos „Aras". Detroi
to „Kovas", Toronto „Vytis", 
Čikagos „Lituanica" ir Nevv 
York LAK — Lietuvių atletų 
klubas. 

P e n k t a d i e n į , gegužės 16 
d., nuo 8 iki 10 vai. r., William 
Tell Holiday Inn, 6201 Joliet 
Rd„ Countryside, IL, vyks 
sporto klubų registracija. 

Šeš tad ien į , g e g u ž ė s 17 d„ 
darbotvarkė yra tokia: 

8:30—9:45 vai. r„ varžybos 
Stagg High School. 111 & Rob-
erts Road, Palos Hills, IL; 

10—10:30 v. r., Stagg High 
School vyks pirmenybių ati
darymas, sportininkų para
das, kalbės Valdas Adamkus, 
Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto narys; 

10:45—5:15 vai. p.p., varžy
bos Stagg High School: ber
niukų B, C ir E kl„ mergaičių 
B i r C k l . 

11:45 v. r.—5 v. p.p., 
varžybos Park Junior High 
School, 1325 N. Park Rd. 
(įėjimas iš Ogden Ave), La 
Grange Park. IL. Čia varžysis 
berniukų D ir mergaičių D 
klasės komandos. 

12—5 vai. p.p., molekulių 
varžybos vyks Brombarek Ele-
mentary School, 20 W. Davey 
Rd. (įėjimas iš 109 Str.), Le
mont, IL. 

6:30 vai. vak.—11 vai. vak., 
linksmavakaris Pasaulio lietu
vių centre, 14911 127 Str., 
Lemont, IL. Bus karš ta lietu
viška vakarienė visai šeimai, 
muzika ir šokiai jaunimui. 

Sekmadienį , gegužės 18 
d.. 8:30 v. r.—11 v. r„ varžybų 
tąsa Stagg High School, Palos 
Hills, IL: 11 v. r.—4:15 v. 
p.p.—varžybų finalai Stagg 
High School. 

Jaunučių krepšinio pirme
nybes ruošia ŠALFAS s-ga. 
Vykdo Čikagos Akademinis 
sporto klubas „Lituanica". 

Lietuviškoji Čikagos ir apy
linkių visuomenė, ypač mo
kyklinis jaunimas, prašomas 
parodyti dėmesio šiam spor
tiniam įvykiui. Dalyvavimas 
paskatins sportuojantį jau
nimą siekti sportinių talentų 
vystymo lietuviškoje aplinko
je. 

IlSk ŽVAIGŽDUTĖ 
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Redaguoja J. P/ačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

JAV LB Br ighton P a r k o 
apy l inkės v a l d y b a ruošia 
pietus Marijos Nekalto Pras
idėjimo prapijos salėje, 44 ir S. 
Fairfield Ave. šį sekmadienį, 
gegužės 18 d., t a rp 9 vai. r. ir 
1 vai. p.p. Šioje pačioje salėje 
vyks ir JAV LV XV tarybos 
rinkimai (nuo 9 vai. r. iki 2 
vai. p.p.). Visi lietuviai pra
šomi atvykti ir atlikti savo 
tautinę pareigą. Negalintys 
atvykti, gali balsuoti paštu. 
Balsavimo korteles galite gau
ti, paskambinę rinkimų komi
sijos pirm. Jonui Spurgiui 
(773)847-5027. 

Iš d r . Pe tro Ironio J o -
kubkos paskirto Popiežiaus 
Leono XIII fondui kapitalo 
1.000 dol. pelno paaukota Lie
tuvoje leidžiamam Krikščionių 
demokratų laikraščiui a p 
žvalga". P. Jokubkos įnešti pi
nigai yra investuojami atski
rai ir pelnas skiriamas krikš
čioniškajai demokratijai pa
remti. 

KURENKIT AUKURUS 

Kūrenkit aukurus tėvynės, 
Lai dega jie ugnim karšta, 
Kad Lietuva širdyse mūsų 
Nebūtų niekad pamiršta. 

Kad mes kovotume už laisvę 
Ir už gėles laukų žalių, 
kad mes mylėtume mūs 

žemę, 
Miškus ir žiedus pakelių. 

Kad Viešpats saugotų mūs 
šalį, 

Jos dangų ir našias dirvas, 
Kad Viešpats laimintų mūs 

žmones, 
Jų darbus, žygius ir kovas. 

Romualdas Kisielius 

ROMAS KALANTA 

Lygiai prieš dvidešimt pen
kerius metus Lietuvoje suside
gino jaunuolis Romas Kalan
ta. Kaune prie teatro lieps
nose paskendęs šaukė: l a i s 
vės Lietuvai!" Dar aštuonio
likos metų po to reikėjo laukti, 
kad šie žodžiai taptų tikrovė. 
Ir vis tik jo liepsnų karštis su-
tirpdė lietuvių vergijos gran
dines ir rusiškasis slibinas 
buvo nugalėtas. Dievui pade
dant, jau septyneri metai 
džiaugiamės atstatyta Lietu
vos nepriklausomybe. Turime 
būti dėkingi šiam jaunuoliui ir 
kitiems, kurie aukojosi Tėvy
nės laisvei. Jie atidavė ką 
turėjo brangiausio — savo gy
vybę. Mūsų jaunimas irgi gali 
prisidėti prie Tėvynės laisvės 
išlaikymo lengvesniu būdu: be 
liepsnų, be kančių ir kitų kū
niškų skausmų, tik tvirtu 
ryžtu išlikti lietuviais patrio
tais . Pavergėjas išplėšė iš Lie
tuvos jaunimo : brangiausią 
dvasinį turtą: religiją ir pat
riotizmą. Be šių dviejų dory
bių Lietuva negalės būti ilgai 
laisva. Kad būtų užtikrinta il
galaikė nepriklausomybė, rei
kia jau dabar užsidegti kalan-
tiška dvasia ir grįžti prie tų 
prarastų vertybių. Kad neiš
blėstų tėvynės meilė užsienio 
kraštuose, reikia pamilti savo 
kalbą, papročius ir kitas tau
tinės kultūros vertybes. Kur 
veikia lietuviškos mokyklos, 
būtinai jas lankyti ir palaikyti 
nuolatinį ryšį su Tėvyne. Tik 
bendromis jėgomis ir vienin
gai dirbdami pasieksime už
sibrėžtą tikslą. 

Redaktorius 

AUKSAPLAUKĖ 
MERGAITĖ 

(Pasaka) 
(Tęsinys) 

Mergaitės plaukai buvo auk
siniai, jos akys verkė perlais, o 
iš jos lūpų, jei kada prasijuok
davo, biro rožės. 

Tėvai labai džiaugėsi savo 
dukterimi: žiemą, kai ji prasi
juokdavo, tuojau iš jos lūpų 
birdavo ką tik pražydusios 
rožės; perlai labai retai birda
vo, nes ašaroti mergaitei prie
žasčių labai retai pasitaikyda
vo. 

Aukso plaukus motina nu
kirpdavo ir nunešus pas auk
sininkus parduodavo, o už 
juos parnešdavo nemažai pi
nigų. 

Aplinkiniai žmonės labai 
stebėjosi, o kai kurie ir pa
vydėjo. 

Vieno menininko sūnus nu
piešė tos mergaitės portretą ir 
visur nešiojo jį rodydamas. 
Kas tik pamatė negalėjo atsi
grožėti ir atsidžiaugti jos gro
žiu: net nenorėjo tikėti, kad 

galėtų būti tokia graži mer
gaitė gyva.. 

Tapytojas tvirtino ir įrodi
nėjo, kad tikrai yra tokia mer
gaitė gyva ir pasakojo, kaip ją 
padovanojo tėvams bevai
kiams Dievo Motina Marija, 
už tai ji esanti panaši į an
gelą. Kas su ja apsives, tas 
laimės neapskaičiuotus tur
tus. 

Išgirdo apie tai karalius, 
liepė pakviesti menininką ir 
prašė parodyti portretą. 

Karalius pamatęs portretą, 
nušoko nuo sosto ir vos tik 
neatsiklaupė prieš tą grožybę. 
Nuo to laiko karalius ramios 
dienos nei nakties neturėjo. 
Taip karalius įsimylėjo, kad 
verkė ir dūsavo. Žmonės išsi
gando, kad jų karalius iš to 
rūpesčio nesusirgtų ar iš proto 
neišeitų. 

(Bus daugiau) 

KITI APIE MUS 
(Philipp Fortunatov 

(Pabaiga) 

Dideli nuopelnai Fortunato-
vui tenka ne tik lietuvių k. 
mokslo, bet ir įvairiose kul
tūrinio gyvenimo srityse. Su jo 
vardu susijęs lietuvių spaudos 
draudimo lotyniškomis raidė
mis panaikinimo klausimas. 
Štai jo raštas valdžiai: „... iš 
tikrųjų būtinai reikia kuo 
greičiau atpalaiduoti loty
nišką - lietuvišką raidyną nuo 
bet kokio uždraudimo bei var
žymo ir leisti Rusijoje spaus
dinti šiuo raidynu lietuviškai 
knygas bei įvairių rūšių peri
odinius leidinius. Neteisingas 
lotyniško - lietuviško raidyno 
uždraudimas, negalėjo duoti 
jokių kitų rezultatų, išskyrus 
neigiamus, ir tik panaikinus 
šį draudimą... lietuvių tautą 
nukreipsime normalaus vysty
mosi keliu". Spaudos draudi
mo laikais Fortunatovas pre
numeruodavo Prūsijoje lei
džiamą lietuvišką spaudą ir ja 
aprūpindavo Maskvos univer
siteto studentus lietuvius. F. 
skatinamas rašytojas A. Vil-
kutaitis buvo pradėjęs rengti 
rusų - lietuvių k. žodyną. J. 
Šliūpas, F. raginamas, mėgino 
įkurti Lietuvių filologijos 
draugiją. F. buvo 1905 m. 
švietimo ministro sudarytos 
komisijos lietuvių kalbos pro
gramai Lietuvos mokyklose 
parengti pirmininkas. Be jo, į 
šią komisiją įėjo kalbininkas 
kun. K. Jaunius, E. Volteris, 
Maironis. Taip pat jis norėjo, 
kad būtų priimtas pirmosios 
lietuvių mokslo organizacijos 
nariu. J. Basanavičius per
skaitė Fortunatovo sveikinimą 
susirinkimo dalyviams. 1907 
m. Fortunatovas buvo išrink
tas Lietuvių mokslo draugijos 
garbės nariu. Fortunatovo pa
likime daug vietos skirta lie
tuvių kalbai. Įstojęs i draugiją 
dar artimiau pradėjo bendrau
ti su lietuviais. 1912 m. Vil
niaus rusų valdžia nutarė ant 
Gedimino kalno pastatyti van
dens rezervuarą. Kalno viršū
nė turi būti nukasta. Lietuviai 
kreipėsi į F., kad gelbėtų Ge
dimino kalną. Kalnas liko ne
paliestas. Daug gero padarė 
Lietuvai šis rusas kalbininkas 
— mokslininkas. 

— Vaikeli, a r tu nežinai, ku r 
čia žmogus gyvena kaip skū
ra? (Skūra — oda. Šikšna — 
išdirbta be plaukų oda. Iš jos 
daromi diržai ir kiti daiktai.) 

MANO NORAI 

Aš norėčiau, kad Lietuva 
turėtų geresnį prezidentą ir 
kad nebū tų daugiau smurto. 
Aš norėčiau, kad vandalizmas 
dingtų ir kad Lietuvos sienos 
prasiplėštų kaip buvo anks
čiau. Aš ta ip pat norėčiau, 
kad Amerikoje būtų daugiau 
lietuviškų stovyklų. 

P a u l i u s Manomait i s 

LIETUVOS ATEITIS 

Aš m a n a u , kad ateityje Lie
tuvoje bus daugiau pinigų ir 
daugiau namų. Tada bus 
gražesnės mašinos. Manau, 
kad Lietuvos sienos prasiplės 
ir kad j i t u rės didesnę ir sti
presnę kariuomenę. Ateityje 
Lietuva bus švaresnė. Tada 
bus smagiau būti lietuviu. 

S i m a s Tatarūnas 
Abu JAS stovyklos 

Dainavoje stovyklautojai 
(„Keliaujame per Lietuvą") 

GALVOSŪKIO NR. 131 
ATSAKYMAS 

G. įkalbėtas ispaniškai, už
rašai prancūziški . 

A. įkalbėtas prancūziškai, 
užrašai švediški. 

S. įkalbėtas itališkai, užra
šai vokiški. 

B. įkalbėtas vokiškai, užra
šai ispaniški . 

T. įkalbėtas švediškai, užra
šai i tališki. 

GALVOSŪKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 

Iš langeliuose įrašytų rai
džių tu r i būti vardas Mindau
gas. 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

1. Sūduva , 3. Everestas, 3. 
Daukan tas , 4. Elementorius, 
5. Raudonė, 6. Antakalnis, 7. 
Valančius, 8. Inčiūra, 9. Čiur
lionis, 10. Inkaras, 11. Uk
mergė, 12. Seniai. Pagal pir
mąsias raides žemyn — Sede
ravičius, žymus lietuvių knyg
nešys. 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite žodžių lentelę. 
Gali būti ir kiti žodžiai. 

Sausa kempinė (sponge) ai 
šlapia? 9. Maišiukas išlukš
tentų paprastų riešutų ar toks 
pat maišiukas marmurinių ru
tuliukų (marbles)? 10. Dėžutė 
vinių ir tokio pat dydžio didu
mo grybų? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 152 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

IBP 

Pirmas piešinys vaizduoja 
sunkvežimį, sudarytą iš įvai
rių pavidalų figūrų. Antra 
grupė piešinių parodo atskiras 
dalis. Pasirinkite vieną iš 4 
grupių pavidalų ir pažymė
kite, kuri grupė tinka sudėti 
sunkvežimį, parodytą pirma
me piešinyje. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 153 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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ŽMOGUS, KAIP SKŪRA 

Buvo Šikšnius pavardė. Či
gonui sako: 

— Eik prie Šikšniaus. 
Beeidamas užmiršo pavar

dę. Čigonas piemens klausia, 
sako: 
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GALVOSŪKIS NR. 151 
Kas sunkesnis? L Mai

šiukas kukurūzų (popcorn), ar 
maiš iukas tokio pat dydžio 
saldainių? 2. Batai ar kojinės? 
3. Dime ar niekei? 4. Kopūsto 
galva už tokio pat dydžio ak
menį? 5. Medinis šaukštas už 
tokio pat dydžio sidabrinį 
šaukštą?6 Maišas pjuvenų 
(savvdust) ar toks pat maišas 
smėlio'7 7. Žali lapai ar pageltę 
ir nukr i tę medelio lapai9 8. 

Į langelius įrašykite raides, 
iš kurių susidarys pažymėtos 
reikšmės žodžiai. 

Skersai 1. Pirmosios trys 
abėcėlės raidės 2. Lietuvos 
miestelis, kur vyko lietuvių 
kovos su lenkais. 3. Vasar
vietė prie Nemuno netoli Kau
no miesto. 4. Miestelis prie 
Nemuno, kuriame yra gyvenęs 
Vincas Kudirka. 5. Žymus Lie
tuvos kurortas, garsus mine
raliniais šaltiniais. 6. Mieste
lis ir geležinkelio stotis vidu
rinėje Lietuvoje (baisus galas). 
7. Lietuvos upė, kurios vardas 
panašus į didžiausią Lietuvos 
upę. 8. Pietų Lietuvos mies
tas, turėjęs psichiškai nes
veikų žmonių ligoninę. 9. Su
trumpintas didelės valstybės 
pavadinimas. 

Žemyn: Penktoje eilutėje 
turime gauti tą patį žodį, kaip 
ir 5 eilutėje skersai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 154 

Paaiškinkite, ką reiškia Šeš
tinės arba Kristaus įžengi
mas į dangų. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 155 

Surašykite 30 žodžių, kurie 
neturi vienaskaitos ir kurie 
baigiasi raidėmis OS. Pvz. 
šukos (5 taškai). 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

P. S. Kitos savaitės galvo
sūkiai bus jau šio sezono pas
kutiniai. 




