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Į Europos Sąjungą Lietuva 
skuba „kengūros šuoliais" 

Bona-Vilnius, spalio 29 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasado
rius Bonoje Zenonas Nama-
vičius trečiadienį pranešė, kad 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras Klaus Kinkei, kalbė
damas spalio 13 d. per susiti
kimą su ES valstybių ambaso-
doriais, pasakė, jog Lietuvos 
pažanga pakeliui į Europos 
Sąjungą primena kengūros 
šuolius. 

„Duosiu stiprų signalą, kad 
Lietuva priklauso Europai", 
pareiškė K. Kinkei, save 
viešai skelbiantis „Baltijos ad
vokatu" pakeliui į ES . 

Spalio 17 d. Rygoje susitikęs 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

UR ministrais, K Kinkei tei
gė, kad ES vadovų konferenci
joje Lincemburge reikėtų pa
tvirtinti Baltijos valstybių tei
sę įstoti į šią organizaciją. 

„Europos Komisijos reko
mendacija artimiausiu metu 
pradėti derybas dėl įstojimo į 
Europos Sąjungą tik su viena 
Baltijos valstybe kitų dviejų 
prisijungimo prie ES ilgam 
neatideda", Rygoje sakė K 
Kinkei. 

UR ministras nekartą yra 
pabrėžęs, kad Vokietya suvo
kia savo istorinę atsakomybę 
už estų, latvių ir lietuvių li
kimą šiame šimtmetyje. 

Europos reikalų ministrė 
„pamiršo" savo pareigas 

Viln ius , spalio 29 d. (BNS) 
— Lietuvos UR ministras Al
girdas Saudargas „labai neat
sargiu" laiko savo kolegės, Eu
ropos reikalų ministrės Lai
mos Andrikienės straipsnį kai 
kuriuose trečiadienio laikraš
čiuose. 

„Ji yra kabineto narė, o to
kie žingsniai gali turėti nei
giamų pasekmių Lietuvai", 
mano diplomatijos vadovas. 

Visą laikraščių puslapį uži
mančius L. Andrikienės sam
protavimus jos ministerijos at
stovai pasiūlė visiems Lietu
vos dienraščiams, tačiau juos 
išspausdino tik „Lietuvos ai
das" ir „Kauno diena". 

Straipsnyje Europos reikalų 
ministrė dėsto URM kritikuo
jamą idėją, kad Lietuvai yra 
paranki kandidačių į Europos 
Sąjungą „bendrojo starto" ar
ba „regatos" idėja. 

Anot ministrės, suformula
vus šią idėją, Lietuvai palan
kesnės tapo Pietų Europos 
valstybės — Graikija, Italija ir 
Portugalija. 

L. Andrikienė siūlo pradėti 
derybas su visomis valstybė
mis — kandidatėmis, o pagal 
šį vertinimą, anot jos, „už bor
to" lieka tik Slovakija. 

A. Saudargas trečiadienį pa
brėžė, kad oficialus Lietuvos 

Tarptautinio 
valiutos fondo 
misija pradėjo 

darbą 
Vilnius, spalio 28-29 d. 

(BNS) — Antradienį į Vilnių 
atvyko naujasis Tarptautinio 
valiutos fondo atstovas Lietu
voje Adalbert Knobl. Jis pa
keitė ankstesnį TVF atstovą 
Domenico Fanizza. 

A. Knobl pastaruoju metu 
buvo TVF misijų į Ukrainą va
dovas, o anksčiau yra vadova
vęs Fondo misijoms į Lietuvą. 

Trečiadienį darbą Vilniuje 
pradėjo eilinė TVF misija, 
vadovaujama TVF antrojo Eu
ropos departamento Baltijos 
skyriaus Lietuvos grupės va
dovo Julian Berengaut. 

Misija dirbs savaitę — iki 
lapkričio 5 dienos. 

TVF specialistai įvertins, 
kaip įvykdyta Lietuvos vyriau
sybes ir TVF trejų metų ben
dradarbiavimo programa, bai
gusi galioti rugsėjo mėnesį. 
Pagal , šią programą Lietuvai 
suteikta 200 mln. JAV dolerių 
paskolų. 

Misija domėsis Lietuvos 
ekonominiu vystymusi trečiąjį 
ketvirtį, naujuoju 1998 metų 
biudžeto projektu, kitais ūkio 
rodikliais. 

Spalio 25 dieną Jaunimo centre, Čikagoje. Įvyko Amerite* Lietuvių Tarybos 57-asis metinis suvažiavimas. 
J o n o Tamulalčio nuotr.: Suvažiavimo dalyviai — (f< ,ii is kaires.' Juozas Bagdžius, Antanas Mažeika, dr 
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vyriausybės tikslas yra „realių 
Lietuvos derybų su ES pra
džia". Jis prisipažino nekartą 
mėginęs kalbėtis su L. Andri
kiene dėl skirtingai įsivaiz
duojamų Lietuvos kelių į Eu
ropos Sąjungą, tačiau atsisakė 
pateikti tokių diskusijų de
tales. 

L. Andrikienės straipsnyje 
atvirai kritikuojama Europos 
Komisija, kuri, anot jos, buvo 
„tik įrankis pateisinti politi
niams sprendimams" ir „nesu
gebėjo peržengti politinio Eu
ropos Ministrų Tarybos už
sakymo ribų". 

Su ironija ministrė kalba ir 
apie A. Saudargo komandos 
suformuluotą teoriją „viena 
Baltijos Šalis — į NATO, kita 
— į Europos Sąjungą". 

Daugiausia kritikos mi
nistrė skiria Vokietijai ir kon
krečiai kancleriui Helmet 
Kohl, kurio „meilės kūdikiu" 
vadinamos Lenkija, Čekija ir 
Vengrija, o visos kitos val
stybės esą jam nesvarbios. 

Ministrei „krinta į akis ašis 
Maskva-Bona". J i primena, 
kad Vokietija turi jausti bent 
nedidelę skolą Baltijos val
stybėms, nes, jai dalyvaujant, 
jos buvo okupuotos. 

L. Andrikienė susilaukė kri
tikos ir iš Seimo socialdemo
kratų. Spaudos konferencijoje 
trečiadienį Seimo narys Ri
mantas Dagys sakė, kad mi
nistrės straipsnyje nepagrįstai 
užsipuolamas Vokietijos kan
cleris Helmut Kohl, pridurda
mas, kad Vokietijai tenka 
didžioji Europos integracijos 
sumos dalis, ir negalima ga
dinti santykių su šiuo bendra
darbiu. 

Pasak R. Dagio, L. Andri
kienė ėmė „susižavėti privati
zavimu ir kelionėmis", užmirš
dama, kam jos vadovaujama 
ministerija buvo įkurta. »Jei ji 
nekeis savo darbo stiliaus, 
vargu, ar ji atitinka žmogaus, 
užsiimančio užsienio politika 
įvaizdį", sakė R. Dagys. 

* Vyriausybė trečiadieni 
nutarė leisti Rusijai pervežti 
tranzitu per Lietuvą nuteistus 
asmenis. Jie bus gabenami 
specialiame vagone keleivinio 
traukinio sąstate. Nutarime 
sakoma, kad vienu kartu per
vežti galima iki 100 nuteigtų
jų. Juos saugančių Rusijos vi
daus reikalų ministerijos pa
reigūnų skaičius neturi viršy
ti 10-ties. Lietuvos VRM įpa
reigota organizuoti specialaus 
vagono apsaugą, jam vykstant 
per Lietuvą, bei, suderinus su 
Užsienio reikalų ministerija, 
išduoti leidimą specialaus va
gono pervežimui. 

Lietuva gaus dešimčių milijonų 
paramą iš Europos Sąjungos 

Vilnius , spalio 29 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Europos Komi
suos atstovai ketvirtadienį 
Vilniuje pasirašo finansinį su
sitarimą dėl ES PHARE pro
gramos Lietuvai skirtų lėšų. 
Šiuo dokumentu, valstybinei 
Lietuvos operatyvinei progra
mai įgyvendinti skirti 46 mili
jonai ECU. 

Operatyvinėje Lietuvos pro
gramoje pagrindu laikomas 
pasiruošimo į ES rėmimas — 
šiems t ikslams numatyta skir
t i 11 milijonų ECU. 

Kita svarbi programos dalis 
yra investiciniai projektai 
energetikos, aplinkos apsau
gos ir transporto srityse. Tam 
skir iama daugiau kaip 10 
mln. ECU. 

Padedant ES PHARE finan
savimui, bus tiesiamas kelias 
„Via Baltica", pertvarko
ma Rytų-Vakarų geležinkelio 
atšaka, statoma vandens valy
mo įranga Klaipėdoje bei 
Kaune. 

Pasak URM informacijos 

skyriaus, PHARE programa 
tampa pagrindiniu sustiprinto 
pasiruošimo stojimui į ES 
strategijos finansiniu elemen
tu. 

1997 metų Lietuvos operaty
vinę programą parengė Už
sienio reikalų ministerija kar

tu su Europos Komisijos de
legacija Vilniuje bei Europos 
Komisija Briuselyje. Finansinį 
susitarimą ketvirtadienį Vil
niuje pasirašo Europos Komi
sijos delegacijos Lietuvoje va
dovas Henrikas Schmiege-
lowas ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministras, valstybinės 
pagalbos koordinatorius Algir
das Saudargas. 

Sveikatos apsaugos komitetas 
slepia persitvarkymo problemas 
Vilnius , spalio 29 d. (BNS) 

— Seimo Sveikatos apsaugos 
komiteto narys J\iozas Olekas 
sako, kad trečiadienį šio komi
teto posėdyje konservatoriai 
siekė užglaistyti, o ne spręsti 
sveikatos apsaugos reformos 
problemas. 

Diskusijoje apie sveikatos 
reformą dalyvavo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, sveikatos apsaugos minis
t ras Juozas Galdikas, sociali
nės apsaugos ir darbo minist
rė Irena Degutienė, gydymo 
įstaigų vadovai. 

J. Oleko nuomone, iš posė-

Valdas Adamkus tiki savo 
pergale prezidento rinkimuose 
Kaunas , spalio 29 d. (BNS) 

— Kandidatas į Lietuvos pre
zidentus Valdas Adamkus 
savo rinkimų kampanijai skir-
siąs ne daugiau kaip 750,000 
litų. 

„Aš neketinu priimti pasiū
lymų dėl finansinės paramos 
prezidento rinkimuose, kad 
vėliau neprivalėčiau kam nors 
lankstytis, būti atskaitingas ir 

* S e i m o p i r m i n i n k a s Vy
tautas Landsbergis ir naujasis 
Vatikano nuncijus arkivysku
pas Erwin Josef Ender tre
čiadienį aptarė Lietuvos įsi
jungimą į Europos organizaci
jas , santykius su kaimynais ir 
tikėjimo laisvės reikalus. Pa
sak Seimo spaudos tarnybos 
pranešimo, nuncijus domėjosi 
netrukus planuojama pasira
šyti JAV ir Baltijos valstybių 
chartija bei Lietuvos galimy
bėmis pradėti ES narystės de
rybas kitų metų pradžioje. Pa
klaustas apie santykius su 
kaimynais. Seimo pirmininkas 
arkivyskupui sakė, kad prob
lemos, susijusios su Baltarusi
ja , „praktiškai sprendžiamos 
Maskvoje". Pasak nuncijaus. 
Lietuva nusipelno pagyrimo, 
nes net nedidelės istorines 
bendruomenės, pvz., totoriai ir 
karaimai, gali laisvai išpažinti 
savo tikėjimą ir atgauna savo 
maldos namus. 

dėkoti už šią paramą", tre
čiadienį spaudos konferenci
joje Kaune sakė V. Adamkus. 

„Nors aš ir nesitariu su 
konkrečiomis partijomis dėl 
mano kandidatūros rėmimo 
prezidento rinkimuose, tačiau 
esu tvirtai įsitikinęs, kad juos 
laimėsiu be pompastiškų šū
kių ir nerealių pažadų", sakė 
V. Adamkus. 

Valandą trukusiame susiti
kime su žurnalistais ir Centro 
sąjungos Kauno skyriaus na
riais taip pat buvo aptarti 
mokesčių sistemos tobulinimo, 
ekologijos, pramonės ir preky
bos atgaivinimo reikalai. 

Paklaustas, ką jis mano apie 
Seimo sprendimą, leidusį su
imti susikompromitavusį par
lamentarą Audrių Butkevičių, 
V. Adamkus pareiškė, kad tai 
esąs aiškus politinio žaidimo 
pavyzdys. „Seimas, aukščiau
sia Lietuvos valdymo struk
tūra, neturi atlikti prokuroro, 
advokato ar tebėjo vaidmens 
ir nustatyti parlamentaro kal
tę", sakė jis. 

V. Adamkus spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad neketi
na atsiimti tėvams priklausiu
sių dviejų namų Kaune, nes 
ten gyvena žmonės, kuriems 
surasti naują gyvenamąją vie
tą gali būti labai didelė proble
ma. 

džio dalyvių pasisakymų V. 
Landsbergis „susidarė ne tokį 
vaizdą, koks yra realybėje". 

Posėdyje buvo aptar tas gy
dymo įstaigų įsiskolinimas 
„SoDrai". Pasak I. Degutie
nės, 1995-1996 metų skolas 
padengs Finansų ministerija. 

Medikų atstovai posėdyje 
teigė, kad iki šiol neaiškios 
sveikatos įstaigų darbuotojų 
darbo apmokėjimo normos. 
Gydytojams po senovei kelia 
susirūpinimą jų persikvalifi
kavimo problema. 

Medikai nuogąstauja, kad 
baigus įgyvendinti sveikatos 
apsaugos sistemos reformą, 
darbo neteks iki 25 proc. me
dicinos įstaigų darbuotojų. 

Praėjusią savaitę Seime 
buvo renkami parašai dėl ne
pasitikėjimo ministru J . Gal
diku ir, J . Oleko nuomone, šis 
komiteto posėdis buvo sureng
tas tam, kad prieš nepasitikė
jimo svarstymą būtų „užglais
tytos" sveikatos apsaugos re
formos problemos. 

Lietuvoje vėl 
jaučiama diktatūra 

K a u n a s , spalio 2.9 d. (BNS) 
— Vienas iš kandidatų į prezi
dentus Kazys Bobelis prastą 
socialinę Lietuvos gyventojų 
padėtį įvertino kaip skanda
lingą ir absurdišką. 

Žemės ūkio rūmuose antra
dienį Lietuvos laisvės sąjun
gos surengtame susitikime su 
Kauno visuomene K. Bobelis 
daugiausia kritikavo ydingą 
sveikatos reformą, teritorinių 
ligonių kasų suformavimą ir 
tai, kad bankrutavusių bankų 
vadovai nepatraukiami bau
džiamojon atsakomybėn. 

„Dabar Lietuvoje, kaip ir so
vietiniais laikais, vėl jaučiama 
diktatūra, kai žmogus negali 
viešai ir drąsiai pareikšti savo 
nuomones, pasakyti apie poli
tines pažiūras, nes už tai net
gi gali būti pašalintas iš dar
bo", teigė K. Bobelis. 

Seimo narys, paklaustas, 
kaip pasielgtų, jei nepatektų į 
antrą prezidento rinkimų ra-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA. AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Ženeva. Jungt inės Valstijos trečiadienį įspėjo Iraką nesi
priešinti Jungtinių Tautų (JT) nutarimams, kuriais siekiama 
priversti Iraką išmontuoti masinio naikinimo ginklus. ..Irakas 
gali susilaukti labai neigiamų pasekmių, jei toliau bandys ne
paklusti ir iškraipyti JT Saugumo Tarybos nutarimus", sake 
JAV ambasadorius Bill Richardson, atvykęs vizito į JT būstinę 
Ženevoje. JAV perspėjimas buvo paskelbtas, kai prezidentas 
Saddam Hussein sušaukė visą Irako vadovybę aptarti parla
mento rekomendacijos sustabdyti visus ryšius su JT ginkluotės 
tikrintojais. Tokia Irako reakcija sekė po Saugumo Tarybos pa
reiškimo praėjusį penktadienį, kuriuo grasinama Irakui taikyti 
daugiau apribojimų, jei jis atsisakys bendradarbiauti su tikrin
tojais. 

Bona. Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe nurodė iš
t ir t i , iš kur valstybės kariuomenėje kyla neonacistinės nuolai
kos, ir parengti priemones su jomis kovoti. Šis įsakymas duotas 
po to, kai praėjusią savaitę buvo gauta vaizdajuostė, kurioje 
kareiviai vartoja hitlerinį pasveikinimą ir kalba apie žydų žu
dymą. Ši juosta 1994-1995 metais buvo nufilmuota tame pačia
me batalione, kur iame liepos mėnesį jau buvo rastas panašus 
filmas. 

Minskas. Baltarusijos Aukštieji parlamento rūmai trečia
dienį atmetė žiniasklaidos įstatymo pataisas, numatančias su
teikti vyriausybei plačias spaudos ribojimo teises. „Prieš" bal
savo 49 rūmų deputatai , „už" — vienas, dėl to įstatymo projek
tas vėl bus siunčiamas persvarstyti į Valstybinę Asamblėją, 
Žemuosius parlamento rūmus, kurie jį patvirtino anksčiau šį 
mėnesį. Naujos taisyklės vyriausybei suteikia teisę be teismo 
sprendimo tr ims su puse mėnesio sustabdyti laikraščių ar kitų 
spaudinių leidybą. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton antradienio va
karą susitiko su Kinijos prezidentu Jiang Zemin prieš pirmąjį 
per 8 metus aukščiausiojo lygio susitikimą. Šios derybos buvo 
tars i preliudija oficialiam J iang Zemin valstybiniam vizitui, 
kur i s prasidėjo trečiadienį. Prezidentai aptarė žmogaus teisių, 
Taiwano bei Kinijos okupuoto Tibeto klausimus, nutarė įrengti 
tiesioginę telefono „karštąją liniją", panašią į tą, kuri „šaltojo 
karo" laikais sujungė Vašingtoną ir Maskvą. 

Greifswaldas. Lenkijos, Danijos ir Vokietijos gynybos mini
s t ra i antradienį Greifsvvalde pasirašė dokumentus dėl bendra
darbiavimo ta rp trijų savo valstybių kariuomenės divizijų. Šis 
susi tar imas — tik pradžia, kuriant bendrą kariuomenės jun
ginį , kuris taps NATO karinės struktūros dalimi, pareiškė 
Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Andrzej Karkoszka. 
Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe pareiškė neabejo
jąs , kad Lenkija, Vengrija ir Čekija 1999 metų pavasarį įstos į 
NATO. 

Oslas. Pasaulis tur i nedelsdamas pralaužti ydingą skurdo 
ratą, verčiantį dirbti milijonus vaikų, trečiadienį pareiškė nau
jas is Norvegijos vyriausybės vadovas Kjell Magne Bondevik, 
a t idarydamas tarptaut inę konferenciją, skirtą kovos su vaikų 
išnaudojimu strategijos kūrimui, ir šiam tikslui įsipareigojęs 
skirt i 200 milijonų kronų (28 milijonus JAV dolerių). Visame 
pasaulyje dirba apie 250 milijonų vaikų iki 15 metų. dauguma 
jų — visą darbo dieną. Problema tapo tokia grėsminga, kad di
delės vyriausybių skiriamos išmokos palyginus su ja tapo juo
kingai mažos. Oslo konferenciją surengė Norvegija, bendradar
biaudama su Jungtinių Tautų Vaikų fondu UNTCEF ir Tarp
taut ine Darbo Organizacija. 

Jeruzalė. Simon Wiesenthal centras trečiadienį paragino 
Australiją teismo k d i u persekioti 64 imigrantus iš Latvijos, 
kurie įtariami II pasaulinio karo metais persekioję ir naikinę 
žydus. Centro direktorius Efraim Zuroff Australijos ambasado
riui Izraelyje Ian Wilcock trečiadienį perdavė įtariamųjų pa
vardes ir pareiškė kritiką Australijai, nesiimančiai veiksmų 
prieš nacių įtariamuosius. E. Zuroff pareikalavo, kad tais atve
ja i s , kai kriminalinę bylą iškelti yra „problematiška", Australi
j a deportuotų karo nusikaltimais įtariamus nusikaltėlius už 
imigracijos taisyklių pažeidimus bei pareiškė kritiką Australi
jos vyriausybei, iki šiol nesugebėjusiai imtis tokių veiksmų. 

Amanas, Jordanija. Rusijos užsienio reikalų ministras 
Jevgenij Primakov pranešė, kad Izraelis planuoja stambaus 
mas to operaciją prieš Libano partizanų grupę. Pietų Libane 
kariaujančią su Izraelio pajėgomis. J. Primakov karaliui Hus
sein sakė, kad „Izraelio karinė vadovybė daro spaudimą savo 
politiniams vadovams, reikalaudami patvirtinti šią operaciją". 
J . Primakov taip pat sakė turintis informacijos apie Izraelio 
pasiruošimus pulti „Hezbollah" postus Pietų Libane. 

Sofia. Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis 
sekretorius Božidar Popov spaudos konferencijoje pareiškė. 
kad daugiau kaip 1,600 bulgarų yra susiję su narkotikų kont
rabanda ir 112 Bulgarijos firmų yra naudojamos kaip priedan
ga nelegaliam narkotikų pervežimui. 

Bukareštas. Rumunijos agentūros Rompres pranešimu. Ru
munijos užsienio skola per 12 mėn. iki šių metų liepos men. 
padidėjo maždaug 1.5 mlrd. dolerių ir sudarė 7.8 mlrd. dol. To
kio valstybes užsienio skolos padidėjimo priežastis yra Vakarų 
bankų paskolos, kurios per 12 mėn. iki šių metų liepos men. 
sudarė 1.44 mlrd. dolerių. 

tą. nedvejodamas atsake, kad 
remtų Valdą Adamkų. 

Susitikime buvo renkami 
parašai už K. Bobelį, tačiau 
kelios moterėlės slapta dalijo 
lankstinukus ir apie kitą kan
didatą į prezidentus — Artūrą 
Paulauską. 

Spalio 30 d.: Alfonsas. Aril-
da. Zenobija. Valide. 

Spal io 31 d.: Volfgangas. 
Benignas. Liucile. Tanvile. 
Sarge. Halkmeen švente 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
EAST ST. LOUIS 

GARBINGAS 
PRIPAŽINIMAS 

Feliksas Kucėnas jau vai
kystėje tapo spaudos žmogu
mi. Tiesa, straipsnių jis nera
šė, laikraščių nespausdino, bet 
kas buvo išspausdinta, kuo 
sąžiningiausiai platino. Dar 
vaiku būdamas Feliksas tapo 
„a nevvspaper boy" — laik
raščių išnešiotoju. 

Feliksas Kucėnas 

Suaugusiam Feliksui buvo 
pasiūlyta perimti vietinio laik
raščio platinimo rajoną ipaper 
route) ir jis visa savo jaunat
viška energija metėsi darban. 
Netrukus jo rajonas buvo pats 
stipriausias, patarnavimas 
prenumeratoriams geriausias. 
Jis platino vietos amerikiečių 
leidžiamus laikraščius. 

Prieš keletą metų F. Kucė
nas nutarė leistis j naujus ver
slo vandenis, sumanė įsteigti 
ir atidaryti spaustuvę. Pavadi
no ją „First Class Printing". 
Šių metų rugsėjo 23 dieną jo 
spaustuvė buvo pripažinta 
„Illinois Great Printer". Šį ti
tulą jam pripažino Illinois 
valstijos gubernatorius Jim 
Edgar. remdamasis Illinois 
Great Printers Project Com-
mittee nuostatais. 

Vietos lietuviai didžiuojasi 
sava tautiečio pasisekimu ir 
linki jam toliau kilti savo pasi
rinktoje verslo srityje. 

Feliksas Kucėnas ir jo žmo
na yra patys dosniausi vieti
nio BALFo skyriaus rėmėjai, o 
remia jie, sekdami savo miru
sio tėvelio Juozo Kučiausko 
pėdomis. Tai buvo garbingas 
šeimos tėvas, kurio sūnūs no
riai skiria savo sugebėjimus ir 
dalį uždarbio Lietuvai, lietu
vybei ir savišalpai. 

ST. PETERSBURG, FL 

ŠAULIŲ KUOPOS 
GEGUŽINĖ 

Romo Kalantos šaulių kuo
pos š.m. spalio 8 d. suruoštoje 
gegužinėje dalyvavo arti 150 
lietuvių suvažiavusių iš įvai
rių St. Petersburgo miesto 
dalių. Vieta veteranų parke 
buvo patogi ir pavėsinga, o 
diena pasitaikė maloni ir gai
vinanti po ilgos ir karštos Flo
ridos vasaros. Maistas buvo 

skoningai ir gerai paruoštas 
dėka renginių vadovės Pet-
rutės Gudonienės kulinarinio 
patyrimo ir jos sugebėjimo 
sukviesti geras ir darbščias 
talkininkes ir dar stiprius 
talkininkus, kas kasmet daro
si vis sunkiau. Pasivaišinus 
gardžiais patiekalais, susidarė 
dainuojančių vyrų grupė, kuri, 
padedant visiems gegužines 
dalyviams, padainavo kelioli
ka melodingų dainų, nukėlu
sių mus į išsiilgtą tėvynę, pri
minė Lietuvos rudeninį gam
tos grožį ir joje esančius var
gus. 

Suneštinių dovanų laimėji
mus pravedė Antanas Gudo-
nis, talkinant vikrioms mote
rims. 

Laimikių traukimui pasibai
gus, kuopos vadas A. Gudonis 
nuoširdžiai padėkojo visoms ir 
visiems kuopos nariams už 
prisidėjimą darbais prie gegu
žinės pasisekimo, o dalyvavu
siems svečiams už rėmimą 
kuopos ruošiamų renginių. 

IŠLEISTUVĖS 

Rugsėjo 30 d. Romo Kalan
tos šauliai Lietuvių klubo 
mažojoje salėje suruošė atsis
veikinimą su nariais Albinu ir 
Eugenija Gesiais, kurie, su
laukę brandaus 90 metų am
žiaus, nutarė likusiam gyveni
mui persikelti į Virginiją, ar
čiau savo artimų giminaičių. 
Išvykstantiems sėkmės ir 
sveikatos linkėjo kuopos va
das A. Gudonis, Lietuvių klu
bo pirm. Albinas Karnius, mo
terų veikėja Donna Kamm, 
Stasė Stanelienė, Vladas Ged-
mintas, ir raštu Antanas Gra
bauskas. 

A-A E. BAZĖNAS 

Liepos 31 d. mirė ilgai ir 
sunkiai sirgęs Edmundas Ba-
zėnas. Šauliai ilgai jį prisi
mins, kaip pareigingą, darbš
tų ir geros širdies narį. 

Julia N. 

ANTANUI STANČIUI — 
90! 

Buvęs ilgametis BALFo vie
tinio skyriaus pirmininkas, o 
taip pat ne vienos LB valdy
bos darbuotojas, Antanas 
Standus šiomis dienomis švęs 
90 metų sukaktį. 

Tai žmogus iš kurio geros 
nuotaikos, malonaus šypsnio, 
gilaus tikėjimo ir daug kitų 
dorybių galėtų pasimokyti ne 
vienas ir trečią dalį Antano 
amžiaus neišgyvenęs jaunuo
lis. 

Šia proga visa šių apylinkių 
lietuvija nuoširdžiausiai svei
kina sukaktuvininką, linkė
dami jam sveikatos ir sėkmės. 
Šimtą metų be šių metų tau, 
Antanai! 

Zigmas Grybinas 

I lot Spr ings lietuv 
50 melų sukak ty je 

ų te lk in io gyventojai J o n a s ir Lione Miežinskai 'viduryje) sveikinami ju vedybinio gyvenimo 

Hot Sp r ings l ie tuvių te lk in io chorelis. Iš k.: I eil. — M Dumbnene , R. Sabal iunienė, M VVillas, F, Dimgailienė, 
O. T a m a š a u s k i e n e , . II eil. — A. Dumbrys . J . Miežinskas ir N. Sabal iūnas Prie pianino Zofija Krikšciukaitienė. 

H O T S P R I N G S , AR 

KAS NAUJO MŪSŲ 
TELKINYJE 

Prabėgo karštos vasaros die
nos, dabar gražus auksinis ru
duo puošia gamtą. 

Nuotaika liūdnoka, nes la
bai sumažėjo mūsų lietuvių 
apylinkė. Neliko Lietuvių 
Bendruomenės, nebėra ALTo, 
nėra „Seklyčios". Nutilo radijo 
valandėlės JLeiskit į Tėvynę" 
garsai, kur kiekvieno sekma
dienio rytą mus pasveikindavo 
muzikos garsais, pranešdavo 
žinias iš Lietuvos, bei vietines 
naujienas. Radijo valandėlė 
buvo mūsų ryšys. Linkime Sa
lomėjai Šmaižienei greičiau 
sustiprėti ir vėl būti mūsų 
„žiburėliu". Bet mes vis dar 
nepasiduodame. Suruošiam 
minėjimus, švenčiam Tautos 
šventes, turim išvykas į gam
tą, turim lietuviškas pamal
das. Susikūrė Lietuvių klubas, 
kuriam vadovauja Irena Siru
tienė. Turim chorelio vienetą. 
Paruošiam programas minėji
mams. Muzikiniai mums pa
deda Zofija Krikščiukaitienė. 
Sekmadieniais koplyčioje gie
dam lietuviškas giesmes, o 
vargonais mums pritaria vie
nuolė ses. Mary Anne. Mes 
naudojamės seselių Šv. Myko
lo koplyčia, vienuolyno sale, 

auliu universi teto ..Saules" ansamblio koncerto Detroite s m 
ke detroitieciai. Iš k I eii, - Arūnas Stašaitis. Danute Petroniene, 
adminis t ra tor ius kun Ai-;\ /.<- Volskis. Liuda RuciPinenė, .lurg 

spalio 12 d 
Dievo Apvaizdos 

Idzelis ir kt 

k lausėsi gaus ia i -u^irin-
letuvių parapi jos naii|.i> 
Nuo t r J o n o U r b o n o 

virtuve ir kt. Seselė Mary 
Anne su mumis dirba jau 20 
m. Ji labai supranta ir padeda 
mūsų darbuose. Spalio 8 d. 
choro vienetas ruošė išvyką, 
kurios pelnas skiriamas už jos 
nuolatinę pagalbą mums. Esu 
dėkinga Marijai ir Algiui 
Dumbriams, Lionei ir Jonui 
Miežinskams, Onutei Tama
šauskienei, Marijai Roger Wil-
las, Irenai Sirutienei, kurie 
padėjo paruošti maistą. Taip 
pat visiems dalyviams. Buvo 
geras oras, išvyka pavyko, da
lyvavo 41 asmuo (!) ir jų visų 
dėka padarėm gerą pelną. 

Ta pačia proga noriu mūsų 
chorelio vardu pasveikinti Lio
nę ir Joną Miežinskus, jų 50-
ties metų vedybų jubiliejaus 
proga. Jie abu yra labai akty
viai įsijungę į mūsų lietuvišką 
veiklą. Jonas yra BALFo at
stovas. Jonas sekmadieniais 
talkina bažnyčioje, Jonas prik
lauso Lietuvių klubo valdybai. 
Jonas yra chorelio narys. Lio
nė yra ukrainietė, puikiai kal
ba lietuviškai. Visuomet labai 
jautriai atsiliepia lietuviš
kiems rūpesčiams ir reika
lams. Nepaisydama silpnėjan
čios sveikatos, aktyviai pade
da visuose renginiuose. Yra 
malonu ir miela su jais ben
dradarbiauti. 

Lionė ir Jonai linkime 
Jums. sveikų, gražių ir ilgų 
metų! 

Regina Sabaliunienė 

DETROIT, MI 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS 

METINĖ GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos geguži
ne po stogu vyko sekmadienį, 
spalio 26 d. Nors buvo apsi
niaukę, debesuota ir lijo, visi 
keliai vedė į Šv. Antano para
pija. Po šv. Mišių daugiau ne
gu 12") asmenys — pilnutėle 
sale - - vietiniai ir iš toliau at
vykusieji susirinku parapijos 
svetainėn, kur visų lauke vy

riausios šeimininkės Pran
ciškos Televičienės ir jos talki
ninkių paruošti gardūs lietu
viški patiekalai, parapijiečių 
kepti pyragai, o ištroškusių — 
Jono Šimkaus parūpinti „alijo
šiaus lašai". Vyko ir gausių 
dovanų laimėjimas. Prieš pra
dedant laimingų bilietėlių 
traukimą, Rasa Šostakienė 
buvo pakviesta pagroti akor
deonu ir pralinksminti daina 
ir muzika. Laimėjimų bilietus 
platino Teresė Tupčiauskaitė 
ir Elena Žebertavičienė. Do
vanų skirstymą pravedė Albi
nas Pusdešris. 

Nuotaika jauki. Visi daly
vavusieji patenkinti maloniai 
tarp draugų ir pažįstamų pra
leidę sekmadienio popietę ir 
tuo pačiu parėmę Šv. Antano 
parapiją. Klebonas kun. Alfon
sas Babonas dėkoja visiems už 
gausų atsilankymą ir už parė
mimą parapijos veiklos. Daly
viai dar ilgai pasiliko pasi
linksminti, padainuoti ir pa
siklausyti Rasos Šostakienės 
smagią akordeono muziką ir 
dainas. Šis renginys buvo la
bai sėkmingas. Gegužinę ruo
šė parapijos taryba. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

SALĖ TALPINA ŠIMTUS 
ASMENŲ 

Visi kviečiami ir laukiami 
Dainavos Jaunimo stovyklos 
40-ties metų jubiliejaus poky-
lyje-koncerte, vakarienėje, šo
kiuose — lapkričio 15 d. Bilie
tus užsakyti galima stalams 
(po dešimt asmenų prie stalo) 
arba pavieniui pas Almą Jan-
kienę, tel. 810-979-7418. Bi 
lietų kaina 25 dol. suaugu
siems, 15 dol. jaunimui iki aš
tuoniolikos metų amžiaus. Pa
kvieskite draugus, sudarykite 
stalą. įsigykite bilietus. Kul
tūros centro sale yra didele — 
bus visiems vietos ir pasi
grožėti, ir pasižmonėti, ir pa
šokti' 

R. Kr. 
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PAVEIKSLAI IR 
LAIŠKAI IŠ TRIJŲ 

ŽEMYNU 

Vėl pabūti kartu su Austra
lijoje mirusia jauna lietuvių 
dailininke Akvile Zavišaite su
teikia galimybę leidykla „Tyto 
alba". Ji išleido gausiai iliust
ruotą knygą „Akvilė. Paveiks
lai, laiškai, atsiminimai". Kny
ga spalio 20 d. pristatyta Vil
niuje, Menininkų rūmuose. 
Taip pat atidaryta ir Akvilės 
Zavišaitės(1962-1991) kūrinių 
paroda. 

Knygą sudarė Akvilės moti
na žurnalistė Rita Baltušytė, 
dirbusi Vilniuje Lietuvos radi
jo korespondente, taip pat El
toje, „Jaunimo gretų" žurnale, 
vėliau — Australijos lietuvių 
laikraščio „Mūsų pastogė" re
dakcijoje Sidney, „Amerikos 
balso" radijo lietuvių redakci
joje Vašingtone. Dabar — 
„Lietuvos ryto" korespondentė 
Australijoje. Akvilė buvo jos 
vienintelis vaikas. 

Mūsų planetoje, kaip rašo 
knygos sudarytoja, Akvilė pra
leido vos 28-erius metus ir pa
liko apie 50 paveikslų, daugy
bę piešinių, eskizų, keramikos 
darbų. Jos kūryba buvo eks
ponuota keturiolikoje autori
nių ir grupinių parodų — Lie
tuvoje, Australijoje, Ameri
koje. 

O knyga — „Akvilė" — ne 
tik motinos pastatytas pa
minklas anksti mirusiai duk
rai dailininkei, bet, kaip teigia 
pirmieji jos skaitytojai, ir int
riguojanti sakmė apie labai 
įdomų ir kartu dramatišką 
jauno, gražaus, talentingo 
žmogaus gyvenimą net trijuo
se žemynuose, prisiliečianti 
prie pačių būties gelmių. 

(Elta) 

• 1263 m. spalio 14 d. nužu
dytas pirmasis Lietuvos kara
lius, Lietuvos įkūrėjas Min
daugas. 

EDMUNDAS V1ZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.96 S t Tel. 708-422-0401 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr.12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 604J5-. 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 
UH. L htzlHtIKJS 

• DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tn Ave., Hfcfcory Hils, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8280 

ARASZUOBA, M. D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 HigMand Ave.. 
Tovver 1 .Suite 3C 

Donvners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Dosnus Lietuviu fondo rėmėjas Pe t ras Viščinis .su žmona $ią vasara 
Druskininkuose Nuotr V. K a m n n t o 
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VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Rugsėjo pabaigoje ir spalio 
pradžioje Vokietijos žinia-
sklaidoje buvo plačiai mini
mas dingusio 20-mečio kario 
M. Hintzes pavardė. Berlyno 
policijai tikrinant įtartinų as
menų dokumentus, į jų rankas 
pateko kario pagrobėjai, rei
kalavę iš tėvų (jie yra užeigos 
savininkai) milijoninės sumos. 
Rusišku akcentu jie telefonu 
skambino tėvams, netaisyklin
ga vokiečių kalba rašė laiškus. 
Patikrinus juostelėje jų užra
šytą kalbą bei laišką tėvams 
— visiškai netikėtai suimti ru
sai, pasirodė esą kario pa
grobėjai, reikalavę piniginės 
išpirkos. Po kelių dienų vienas 
rusas nuvežė policininkus į 
Mecklenburgą, prie Waren-
Miuritz ežero, kur duobėje 
gulėjo po trijų savaičių miręs 
karys. Skrodimas parodė, kad 
iš bado karys valgęs savo ba
tus. 

Pasirodė, kad rusai jau ir 
anksčiau buvo nusikaltę Vo
kietijoje. Jie pirkdavo vogtus 
automobilius, perveždavo per 
Lenkiją į Lietuvą ir toliau į 
Rusiją, užpuldavo gyventojus, 
atimdami pinigus, įsibraudavo 
į namus ir t.t. Atlikę pusę 
baudos, jie buvo vokiečių per
vežti į Rusiją. Manding, iš
leisti iš rusiško kalėjimo, jie 
vėl pasiekė Vakarų Europą, iš 
anksto numatė pereiti į kitą 
„verslą" — grobti žmones, rei
kalaujant milijoninės išpirkos. 
Jų bute rasti įvairūs įrankiai 
duobių kasimui, uždengiant 
jas vielom (taip rastas miręs 
vokietis karys) ir kt. įrankiai. 

Klausimas: kaip nusikal
tėliai rusai bei kitų tautybių 
mafijos nariai vėl pasiekia Vo
kietiją? Juk jų pavardės 
įtrauktos į policijos kompiute
rius? „Jokių problemų nėra", 
— atsakė policijos sąjungos 
pirm. H. Lutz. Reikia tik pi
nigų. Už 5,500 dol. Maskvoje 
gaunamas naujas pasas, nau
ja pavardė, viza į visus Euro
pos kraštus Tai geriausios ir 
lengviausios korupcijos pavyz
dys. Ir ši problema taip ilgai 
egzistuosianti, iki gerovė Ry
tuose susilygins su gyvenimo 
sąlygomis Vakaruose. 

Bulvarinis dienraštis „Bild" 
(jo tiražas 2.5 mln. egz.) rašė, 
kad Berlyne gyvena apie 
15,000 keturių Mafijos orga
nizacijos narių. Vieni yra prc 
titucijos specialistai, kiti „dir
ba" narkotikų rinkoje, ginklų 
prekyboje, įmonių, krautuvių 
„apsaugoje", žmonių grobime. 

Taip pat, Berlyne gyvena 
250 „krikštatėvių" (Godpa-
rent). Tai buvę KGB nariai, 
Afganistano karo veteranai. 
Jiems priklauso Berlyne pi
nigų žaidimo namai, dalis 
viešbučių (ypač prostitucijai), 
kelionių įstaigos, gražiausios 

vilos gražiame Charlotenbur-
go rajone. 

Kaip galima juos pažinti? į 
tą kausimą atsakymą davė 
policija: tatuiruota r anka su 
kardu ir jį juosianti gyvatė. 
Tai naujoko ženklas, pradėju
sio vogimo „meną". Kar iškas 
vokiško kryžiaus ženklas su 
haken-kreucu — esu anarchis
tas ir (atsiprašau!) spjaudau 
ant visko. Kaukolė su šalmu 
debesyje — nelauk iš manęs 
jokio gailesčio. J ų visų vieno
da taisyklė: nemoki pinigų — 
turi mirti. Kas eina į policiją 
— automatiškai prarado savo 
garbę. Toks žmogus turi mirti . 
Mažas pavyzdys: ikonų vertel
ga ir vagis nenorėjo bendra
darbiauti su mafija. Po sa
vaitės jis rastas nušau tas . 

O ką į tai Vokietijos policija? 
Ji yra bejėgė. Policininkui, 
išaiškinus rusą „krikštatėvį" 
— jis Mafijos nutar imu pas
merkiamas mirčiai. Ir nutar i 
mas yra įvykdomas. Koks po
licininkas nori kišti p i rš tus į 
tokią organizaciją, tu rėdamas 
šeimą, vaikus?... 

Rusams yra gerai pažįsta
mas Berlynas, Mecklenburgo 
ir Tiuringijos kraštai . Ten dar 
stovi Raudonosios armijos ka
reivinės, bunkeriai, kelių km 
ilgio tuneliai. Nužudomi žmo
nės ten ir slepiami. Spauda 
rašė, kad nužudytų žmonių 
neįmanoma rasti , kadangi 
Raudonosios armijos užimtas 
plotas vien tik Mecklenburge 
siekė 160,000 ha. Visur didelis 
pavojus, nes 1994 m. sur ink ta 
per 8,000 tonų amunicijos 
(granatų, minų) ir gal t iek pat 
dar yra likę. 

Kriminalinė policija bei tei
singumo ministerija reikalau
ja didesnių bausmių mer
gaičių ir berniukų skriau
dėjams (nuo 15 m. iki gyveni
mo pabaigos) įvesti piršto ant
spaudas, neišvežant svetim
taučių į gimtuosius k raš tus , 
bet paliekant juos Vokietijos 
kalėjimuose. Labai teisingai 
vokiečiai atviruose laiškuose 
dienraščiams rašė, kad sve
timtaučiai mielai liks Vokieti
jos kalėjimuose, nes naujai 
pastatyti kalėjimai tur i basei
nus, futbolo, krepšinio aikštes 
ir sales, poilsio kambarius su 
minkštom kėdėm, bilijardo 
kambarius, vienutėse televizi
ja, radijas. Ar tas viskas ran
dama Rusijos kalėjimuose? Be 
to, jų išlaikymą turi apmokėti 
pajamų mokesčių mokėtojai. 
Taip pat, „krikštatėviai" pris
tatys svaigalus, narkot ikus, 
jaunas moteris. Juk kalėjimo 
prižiūrėtojas, tu rėdamas šei
mą, nepaaukos savo galvos, 
atsisakydamas pristatyti „da
vinį" Orlovui, Serovui, Majoro-
vui ir t.t. 

Dienraščiai pranešė, kad 
Berlyne dingęs yra A. Gailius. 
Jis kurį laiką dirbęs Rusijoje 
kaip kompiuterių specialistas. 
Policija ieškanti jau trečią 
mėn. 

Esu minėjęs ruso L. Rešino 
leidinį apie belaisvio gen. von 
Seydlitz gyvenimą Sov. Sąjun
goje. Knygų lentynose vėl pa
sirodė jo naujas leidinys 
„Feldmarschall im Kreuzver-
hoer — Felmaršalas kryži
niame tardyme". Knygoje ru
sas meta platų žvilgsnį į 1943 
m. prie Staliningrado pasida
vusio 6-sios armijos feldmar
šalo Paulaus gyvenimą Sov. 
Sąjungoje. Jo praleistus metus 
S. S-goje negalėčiau pavadinti 
belaisve, kadangi vokiečiui 
buvo paskirtas virėjas, tarnas, 
valytoja. J is taip pat galėjęs 
laisvai lankyti teatrus, o svei
katos pataisymui — nuskristi 
net į Krymą. Po frontinių 
metų tai buvo karališkas gy
venimas, nes, j am pareikala
vus, Kremlius tuoj pat at
siųsdavo ir gražią moterį-

Kaip ir apie gen. Segdlizą, 
autorius daugiausia remiasi 
archyviniais dokumentais, 
NKVD apklausa, informato
riais. Daugiausia tai vokiečiai 
karininkai, norėdami gelbėti 
savo gyvybę už geresnį duonos 
kąsnį. Prie pažymų reikėtų 
prijungti ir aukštųjų NKVD 
karininkų parašytas nuomo
nes apie feldmaršalą. Skai
tant , tenka daug kartų sustoti 
ir pagalvoti: kaip ir kodėl feld
maršalas linko į Maskvos 
įsteigtą „Bund deutscher Offi-
ziere — Vokiečių karininkų 
sąjungą" ir nenorėjęs daugiau 
grįžti į Vakarų pasaulį bei 
prašydamas Stalino duoti jam 
kokias nors pareigas Sov. Są
jungos užimtoje Vokietijos da
lyje. Be to, dienų dienas jis 
praleisdavęs prie naujosios 
Vokietijos karininkų jam duo
to sąrašo (kaip greitai rusai 
gavo sąrašus!), kiekvienam 
duodamas labai tikslią cha
rakteristiką. 

Paulus rašo padėkas, gimta
dienių sveikinimus, neužmirš
damas ir J. Stalino, kurį (feld
maršalas pavadino „nuošir
džiu vokiečių tautos draugu". 
Skaudu, bet j is taip pasisako 
ir prieš gen. von Seydlitz, pa
tardamas NKVD vadovybei 
neišleisti jo į Vokietiją. 

Mes žinome, kokį šnipų 
tinklą ir kokias priemones gali 
sudaryti NKVD, priversdamas 
net ir Lietuvos kunigus jai 
dirbti. Nėra ko stebėtis, kad 
NKVD darė didelę įtaką ne tik 
į eilinių vokiečių karių ar net 
karininkų gyvenimą, bet net 
ir generolų. Paulus 1953 m. 
sugrįžo į komunistinę Rytų 
Vokietiją, tačiau „liaudies ka
riuomenės" eilėse jo nesimatė. 
Neminima buvo jo pavarė 
Vakarų žiniasklaidoje. 

Danutė Bindokienč 

Lietuvos Šaulių sąjungos vadas Rimvydas Mintautas apdovanoja Kauno 
Vytauto Didžiojo atskirojo jėgerių bataliono vadą pik. lt. Saulių Vep-
rauską. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

APDOVANOTI AUKŠTI 
KARININKAI IR 
MUZIEJININKAI 

Jau tapo tradiciška, kuomet 
už nuopelnus ir pasižymėjimą 
Lietuvos Šaulių sąjungai įvai
riais Šaulių sąjungos apdova
nojimais pragerbiami krašto 
apsaugos struktūrų karinin
kai, valstybės bei visuomenės 
veikėjai. Rugpjūčio 25 d. LŠS 
vadas R. Mintautas pasirašė 
įsakymą dėl apdovanojimo 
Šaulių Žvaigžde Divizijos gen. 
S. Raštikio Puskarininkių mo
kyklos viršininką pulkininką 
B. Vizbarą, VRM I VT pulko 
vadą pulkininką S. Madalovą, 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
rojo jėgerių bataliono vadą 
pulkininką leitenantą S. Vep-
rauską, Vytauto Didžiojo Ka
ro muziejaus direktorių J . Ju 
revičių ir šio muziejaus sky
riaus vedėją A. Pociūną. 

Šaulių sąjungai, negaunant 
vyriausybinės finansinės pa
ramos, yr^i labai sunku vykdy
ti numatytas programas ir 
plėsti veiklą, ypač — kovinės 
parengties srityje. LŠS ir rink
tinių vadovybės dėjo visas 
pastangas, kad įgytų apran
gos, avalynės, mokymų prie
monių, reikiamo inventoriaus, 
organizuojant mokymus, užsi
ėmimus, karines — sportines 
stovyklas, organizuojant įvai
rias priemones bei renginius. 
Čia jiems į pagalbą atėjo kari
nių struktūrų vadai. Nors ir jų 
dalinių finansinė-ūkinė padė
tis taip pat nėra ideali, tačiau 
jie dėjo pastangas padėti Šau
lių sąjungai. Jie įžvelgė, kad, 
nepaisant, ar esi jėgeris, sa
vanoris, šaulys, I pulko karys, 
svarbiausia visų Lietuvos pi
liečių pareiga yra tinkamai 
pasiruošti tėvynės gynybai. 
Toks bendradarbiavimas suar
tina visus valstybės gynėjus, 
puoselėjamas tarpusavio pasi
tikėjimas, tuomet ir valstybę 
bendromis jėgomis bus leng
viau ginti. Taip pat vadai 
įžvelgė, kad, priėmus LŠS 
įstatymą, kuriame skelbiama, 
kad jaunaisiais šauliais tam
pama nuo 12 metų, daugelis 
jaunųjų šaulių ateityje tar
naus jėgerių batalione ar I 

VT pulke, mokysis Div. gene
rolo S. Raštikio Puskarininkių 
mokykloje. Kad jie būtų paty
rę kariai, karinei tarnybai 
juos reikia ruošti j au dabar. 

Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus direktorius J. Jure
vičius ir šio muziejaus sky
riaus vedėjas A. Pociūnas bu
vo apdovanoti už vaisingą 
bendradarbiavimą ir LŠS idė
jų bei veiklos propagavimą. 

Rugpjūčio 28 d. į LŠS centro 
valdybos būstinę rinkosi I VT 
pulko, jėgerių bataliono ir 
Puskarininkių mokyklos kari
ninkai, Karo muziejaus dar
buotojai ir LŠS Centro valdy
bos nariai. LSS vadas R. Min
tautas, asistuojant pavaduoto
jui S. Ignatavičiui. įteikė 
Šaulių Žvaigždes apdovanotie
siems. Jis kalbėjo, kad šios 
Šaulių Žvaigždės yra apdova
notųjų įvertinimas stiprinant 
Šaulių sąjungą, padedant jai 
plačiau vykdyti savo veiklą, 
propaguojant LŠS idėjas ir 
veiklą. Apdovanotieji padėkojo 
LŠS vadui už įvertinimą ir 
pažadėjo ateityje toliau sėk
mingai bendradarbiauti su 
šauliais ir, kaip įmanoma, 
padėti. Tuo pačiu LŠS vadas 
R. Mintautas perskaitė įsaky
mą, pagal kurį LŠS vado pa
vaduotojui S. Ignatavičiui bu
vo suteiktas LŠS Garbės šau
lio vardas. Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus darbuotojas 
apdovanotiesiems ir LŠS va
dui įteikė gėlių puokštes. Pasi
naudodamas proga, LŠS va
das R. Mintautas įteikė mu
ziejaus direktoriui J. Jure
vičiui virš JAV Kapitolijaus 
plevėsavusią JAV vėliavą, ku
rią 1993 m. atvežė LŠS Išei
vijoje R. Kalantos kuopos St. 
Petersburge vadas, LŠS Gar
bės šaulys A. Gudonis. Šią 
vėliavą A. Gudoniui padovano
jo JAV Kongreso narys V. Bill 
Young. 

Visi apdovanotieji ir svečiai 
buvo pavaišinti. 

S t a s y s Igna t av i č iu s 
LŠS vado pavaduotojas 

Reikėjo drąsos ir 
tvirtos valios 

Viltmgiausios žinios šiuo 
metu yra susijusios su bran
duolinių ginklų atsargų maži
nimu ir tarptautinėmis sutar
timis, kuriomis, juos turinčios 
ar galinčios pasigaminti, vals
tybės pasižada apriboti tų 
ginklu gamybą. Galbūt, artė
jant prie dvidešimtojo šimt
mečio pabaigos, žmonija jau 
supranta, kad nuolat gyventi 
po visuotinio susinaikinimo 
debesiu yra per daug ri
zikinga. Nors pavojus dar 
nėra praėjęs, bet pamažu slen
kama į saugesnį rytojų. 

Amerikos gyventojų atmin
tyje dar neišdilusi šaltojo karo 
grėsme; daugelio pasąmonėje 
dar tebeaidi kiekvieną savaitę 
nustatytu laiku girdėtų pa
vojaus sirenų šiurpus kauki
mas, todėl žinios apie bran
duolinių ginklų mažinimo su
tartis susilaukia teigiamo 
įvertinimo. 

Atomo amžius nėra labai 
ilgas: apie jo naikinančią galią 
išgirdome tik Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje, kai pirmo
sios branduolinės bombos bu
vo numestos ant dviejų Japo
nijos miestų. Tačiau ir per 
pusšimtį metų branduolinio 
karo baime nuolat kabojo virš 
mūsų planetos. 

Ar ta grėsmė buvo tikra, ar 
propaguota, kad didžiųjų 
branduolinių galybių vadai 
galėtų padidinti savo prestižą 
pasaulio akyse ir skirti dau
giau lėšų ginklų pramonei, 
kartais apleidžiant būtiniau
sias civilinio gyvenimo sritis? 
Net iš laiko perspektyvos, kai 
branduolinio karo šmėkla da
bar šiek tiek prisnūdusi, \ tą 
klausimą nelengva atsakyti. 
Tačiau bent prieš 35 metus 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
stovėjo ant tokio karo 
slenksčio, pasirengusios per jį 
žengti. Galbūt tik per Dievo 
malonę reikalai išsisprendė 
taikiu būdu, šį kartą Nikitai 
Chruščevui pirmajam nuo to 
slenksčio nulipus atgal. 

1962 m. spalio 14 d. JAV 
karinės aviacijos žvalgybos 
lėktuvas (U-2) pastebėjo įtar
tiną karinę veiklą Kuboje. 
Kaip paaiškėjo kiek vėliau. 
Kuboje buvo įrengiamos so
vietų gamybos vidutinių dis
tancijų branduolines raketos, 
galinčios pasiekti Amerikos 
krantus . JAV prezidentas 
John F. Kennedy tuomet pa
darė drąsų ir griežtą spren
dimą: spalio 22 d. paskelbė 
blokadą ir įsakė Sovietų 
Sąjungos karo laivams, plau
kiantiems • Kubą, nedelsiant 
grįžti atgal. 

Galbūt tai buvo pats 
tvirčiausias JAV prezidento 

pareiškimas sovietų atžvilgiu, 
nors jo pasekmės galėjo būt; 
labai skaudžios. John F. Ken
nedy nenuolaidžiavo Chruš
čevui, kaip dabar lankstomas; 
Rusijos Jelcinui ar Kinijos Ji-
ang Zemin. Atsakydami į 
prez. Kennedy sprendimą, ge
riausiu atveju — sovietai ga
lėjo paskelbti blokada vakarų 
Berlynui arba jį jėga užimti, 
blogiausiu — pradėti trečiąjį 
pasaulinį karą. šį kartą jau su 
branduoliniais ginklais. 

Jtampa. bent šiame krašte, 
buvo visuotinė, žiniasklaidai 
perspėjant gyventojus, kad 
ruoštųsi galimiems oro puoli
mams, pasirūpintu maisto ir 
vandens atsargų. įsitaisytų 
slėptuves. Dabar atrodo juo
kinga, kad žmonės tikėjosi 
savo namelio rūsyje apsisau
goti nuo branduolines bombos, 
bet anuomet vis dėlto buvo 
tam rimtai ruošiamasi. 

Jeigu prez. Kennedy nebūtų 
laimėjęs, šiandien vargiai kas 
skaitytume ir „Draugą", o mū
sų pasaulis būtų nebeatpa
žįstamas. Anuomet ne visi 
prez. Kennedy patarėjai ir ka
riuomenės vadovybė sutiko su 
jo griežta linija ir, be abejo, 
tikėjo kitokia šio istorinio epi
zodo pabaiga. Iš kai kurių, tik 
neseniai paskelbtų, slaptųjų 
vyriausybės posėdžių įrašų 
yra aišku, kad prezidentas ne
labai pasitikėjo karine vado
vybe dėl to buvo tvirtai 
pabrėžta, kad be jo įsakymo 
jokia branduolinė raketa netu
ri būti iššauta. 

Kubos krizė pasibaigė lai
mingai — sovietų karo laivai 
išplaukė ten. iš kur buvo 
išsiųsti. ChrušOeva? nusileido. 
Būgštavimai del pavojatis va
karų Berlynui taip pat nepa
sitvirtino, šiandien visa tai 
atrodo labai toli praeityje. 
Nors Chruščevas, daužyda
mas savo batu stalą Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, grasino 
Ameriką palaidosiąs, vienok ir 
tas grasinimas liko bergž
džias, nes Amerika tebegyvuo
ja, o Sovietų Sąjungos — ne
bėra. Tik vargiai Kubos ar 
kuri kita krizė buvo sovietijos 
žlugimo priežastis. 

Raudonoji imperija buvo pa
statyta ant melo. smurto ir 
propagandos pamatų. Jie pra
dėjo irti, kai pavergtieji iš
drįso reikalauti savo teisių, 
savo laisvės. Mes vertai di
džiuojamės, kad lietuvių tauta 
bėrė pirmąją žemes saują ant 
Sovietu Sąjungos kapo. N'ela 
bai kas tuomet tikėjo, km 
toks drąsus žingsnis yra pro
tingas (kaip nepritarta ir prez. 
Kennedy nuomonei", bet šian
dien matome to ryžto pasek
mes. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Prieš Belgijos vicečempioną, 
rodos, žaidėme tikrai gerai. 
Antrame kėlinyje turėjome 
net 14 taškų persvarą ir 
žygiavome į taip lauktą per
galę. Bet kur tau! Susižeidžia 
Baškauskas, o tuoj po jo ir 
Šakys, abu pagrindiniai žaidė
jai. Paskutinėse minutėse bel
gai išplėšia pergalę 96:92. 

Paryžiuje (dar iš mano laikų 
ten) pažįstamas gydytojas, pa
tikrinęs Šakį ir kartu kelia
vusį Šilingą, abiem uždeda 
gipsą — beliko juos išlydėti į 
namus... Komanda netenka 
dviejų puikių žaidėjų, o čia 
rungtynės prieš Prancūzijos 
olimpinę rinktinę, kuri jau 
ruošėsi artėjančiai olimpiadai. 
Nepaisant visų bėdų, vyrai ko

voja iš širdies. 7 min. prieš pa
baigą turime 8 taškų pers
varą. Vėl atrodo, kad pergalė 
rankose. Tačiau kartojasi ne 
kartą matytas scenarius — 
keli žaidėjai už baudas turi 
apleisti aikštę. Prancūzai iš
naudoja padėtį ir džiaugiasi 
kuklia pergale 78:75. 

Dar iš Mulhouse laikų pa
žįstamas kunigas Jonas Pe
trošius suruošė kuklų priėmi
mą, ir dėka jo turėjome progos 
pamatyti bent dalį to įspū
dingo Paryžiaus. 

Snausdami prisikapstėme 
iki Viduržemio jūros. Graži 
pakrantė, įdomi Monaco kara
lystė ir kasino, o svarbiausiai 
puiki pergalė prieš Monaco ko
mandą pataisė nuotaiką. Pasi

grožėję įspūdingais Šveicarijos 
ir šiaurinės Italijos vaizdais, 
išsimaudę šiltoje Adrijos 
jūroje, žvalgėmės po įdomią ir 
seną Udinę netoli Jugoslavijos 
sienos. Didžiuliai plakatai 
skelbė: 

„TARPTAUTINIS 
KREPŠINIO TURNYRAS , , 

Džiugino galimybė dalyvauti 
tokiame prestižiniame turnyre 
ir žaisti prieš Italijos ir Kana
dos olimpines rinktines ir 
Austrijos Vienos komandą su 
trimis amerikiečiais. Išeivių 
rinktinei tai tik sapne svajoti 
įmanoma. Ir vis tai dėka pran
cūzo R. Kapp. Negalėjome 
paslėpti susijaudinimo, kai 
perpildytame stadione išsiri
kiavo 4 komandos, nuskam
bėjo Lietuvos himnas ir į stie
bą pakilo trispalvė. Deja, 
pačios rungtynės ir jų rezulta
tai davė daugiau nusivylimo 

negu džiaugsmo. Nepaisant, 
kad komanda žaidė ir kovojo 
gana gerai, visos trejos rung
tynės buvo pralaimėtos ma
žais skirtumais. Gal dėl to at
siliepimai spaudoje ir televizi
joje buvo geri. 

Iš čia vėl Prancūzija. Nuvar
gę ir nusiminę gauname pylos 
nuo daugkartinio Prancūzijos 
čempiono — Lyono komandos. 
Užkalbinau trenerį Andre 
Buffiere prieš kurį Paryžiuje 
1953 m. žaidžiau Prancūzijos 
taurės finalą. Prisiminėme se
nus laikus. Paklausiau ir apie 
Zigmą Varkalą. J is jį žinojo ir 
pasakojo, kad Zigmas buvo ve
dęs prancūze, turėjo sūnų, bet 
po kiek metų grįžo prie stik
liuko ir dingo iš Lyono, pali
kęs šeimą... 

Po lengvos pergalės prieš 
Šveicarijos čempioną ir šau
naus priėmimo pas Fribourg 
merą trumpa kelionė į Mul
house. 

Ta i buvę m a n o n a m a i . 

Ten laukė draugai, daugybė 
pažįstamų ir sirgalių iš anų 
laikų. Reporteriai, kai kurie 
dar pažįstami, nedavė ra
mybės, rašė apie „Grybausko 
epochą". Televizijoje turėjau 
pasikalbėjimą prancūzų kalba 
(šiaip taip susigraibiau). O-
vieną rytą nutempė mane pas 
Peugot automobilių fabriko di
rektorių šampano pusryčiams. 
Monsieur Grybauskas, — po 
kelių minučių paklausė tas po
nas, — kokiomis sąlygomis 
grįžtumėt į Mulhouse trenerio 
pareigoms? Duotumėm gerą 
darbą, vaikams amerikiečių 
mokyklą, susitartumėm dėl 
viso kito". Tik padėkojau. 

Vėl tarptautinis turnyras, 
vėl iškilmingas atidarymas su 
Lietuvos himnu. Atsirevan
šuojame įtikinančiu rezultatu 
Giessen komandai, parodyda
mi, kad pirmasis pralaimė

j imas buvo nepelnytas. Tačiau 
antrose rungtynėse dar kartą 
pralaimime Prancūzijos čem
pionui Berck. 

Labiau negu pralaimėjimu, 
asmeniškai nusivyliau Mul
house priėmimu. Ne kartą 
draugams gyriausi, kad pri
ėmimas Mulhouse mieste bus 
„karališkas" R. Kapp visą 
kelionę suorganizavo puikiai. 
bet čia žaidėjai skundėsi ir 
viešbučiu ir pokyliu. ..Ne aš 
juk tą turnyrą ir pokylį orga
nizavau, tai MBC klubas, aš 
irgi to nesitikėjau". — atsakė 
R. Kapp. Iš tikrųjų, pokyliu 
daugiau skundėsi turistai — 
damos atėjo ilgomis suk
nelėmis, pasipuošusios, o rado 
kaimo pikniką skurdžioje pa
rapijos salėje... 

Nuvargę ir be nuotaikos sė
dėjo lėktuve krepšininkai, bet 
retkarčiais rasdami kokį 
pašnekesį. Pralaimėjimų ne
buvo noro diskutuoti, o keliau

jant autobuse, vieni snausda
vo, kiti kortavo — apie tai 
kalbos dar mažiau. Kitaip su 
mūsų turistais. Jie grįžo pa
tenkinti, apkeliavę pusę Eu
ropos su neužmirštamais įspū
džiais ir prisiminimais. Jiems 
autobuse ilgos kelionės valan
dos prabėgdavo kaip minutes. 
Nespėdavo pasidalinti vaka
rykščiais rungtynių įspūdžiais 
ar pasigrožėti vaizdais, kai 
žurnalistas Jurgi- Janušaitis 
pradėdavo taip vadinamą 
..Margučio'* radijo programą 
su kupletais. dainomi« ir pan. 
Nuotaika visada buvo pakili, 
ypač dar. kai atsirasdavo vie
nas kitas stiklas vyno. 

Grįžus. . . 

Mano savijauta buvo 
liūdnoka. Malonu buvo aplan
kyti pažįstamas vietas, sutikti 
buvusius draugus, pergyventi 
senus gerus laikus. 

• Bus daugiau I 
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„DAINAVA" DAINUOJA 
DAINAVAI! 

AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Š.m. spalio 25 dienos vakare 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje, Dainavos 
stovyklos globos komiteto ini
ciatyva, įvyko Čikagos „Daina
vos" ansamblio vyrų okteto 
koncertas, minint Dainavos 
stovyklos 40 metų jubiliejų. 
Oktetui vadovauja gerai žino
mas talentingas muzikas ir 
dirigentas Darius Polikaitis; 
oktetui labai subtiliai akom
panuoja Vidas Neverauskas. 

Prigesinus šviesas, prie už
daros uždangos, šalia mikrofo
no pasirodė, programoje api
būdinta kaip pranešėja Taura 
Underienė, ilgokai pasakojusi 
dalį Dainavos stovyklos istori
jos. Atitraukus uždangą, sce-
non beveik karišku žingsniu 
įžygiavo oktetas ir akompa-
niatorius. Buvo nepaprastai 
įdomu stebėti pavienius okteto 
narių judesius, pritaikytus 
dainų tekstui, veidų išraiškas 
ir net juokingus garso efektus, 
kaip antelės „čyptelėjimą". Po 
trijų liaudies dainų oktetui 
pasitraukus nuo scenos, Tau
ra Underienė kalbėjo toliau, 
tęsė Dainavos istoriją ir, vieti
nių lietuvių malonumui, skai
tė Dalios Staniškienės poezi
jos ištraukas. Po to buvo dai
nuotos trys liaudies dainos, la
bai originaliai nuskambėjusios 
žodžių žaidimu. Deja, ir vėl 
buvo ilgoka pranešėjos kalba. 
Po jos, pritemdžius sceną, 
klausėmės patriotiškų ir grau
džių dainų apie žygį į Vilnių, 
partizano mirtį, kario atsisvei
kinimą su sesute ir aro troš
kimą mirti tėvynės laukuose. 
Publika ilgai ir audringai plo
jo. 

Po ilgokos pertraukos ir Un-
derienės kalbos, į sceną sugrį
žo oktetas, pasipuošęs atla
puose prisegtais raudonų 
gvazdikų žiedais, prisitaikęs 
prie „Gvazdikėlių" dainos tek
sto. Buvo nepaprastai malonu 
klausyti jų labai aiškaus, bet 
ir nepaprastai greito, žodžių 
tarimo bei trumpų solo pasiro
dymų. Po vienos labai links
mos dainos, sekundei į užku
lisius „pasprukęs" ir į sceną 
sugrįžęs Marius Polikaitis 
pranešė „tiems, kuriems rūpi", 
kad Clevelando „Indians" lai
mi prieš Miami „Merlins" beis
bolo čempionato rungtynėse. 
Publika audringais plojimais į 
tą pranešimą reagavo. Po 
dviejų lietuviškų dainų okte
tas anglų kalba labai išraiš
kingai padainavo tris „spiri-
tuals", cekstus paryškindami 
originaliais garso efektais, vei
do išraiškomis ir judesiais. Pa
dainavus linksmą .Kalba 
paukštelė", scena buvo visiš
kai aptemdyta ir, atitraukus 
scenos foną dengusią uždangą, 
gilumoje pasirodė stambios, 
apšviestos raides „DAINAVA". 
Okteto nariai pasitraukė į sce
nos šoną. o vadovas Darius 
Polikaitis pradėjo dainuoti 
savo sukurtą tekstą ir muziką 
Dainavos stovyklavietei pa
gerbti. Į dainos pabaigą įsijun
gė ir visi okteto nariai. Girdė
jome fortepijono palydą, susi
pynusią su violončelės garsais, 
perdudoamais garso apara
tūros pagalba. Scenoje buvo 
rodomi video aparatu perduoti 
Dainavos vaizdai su jaunimo 
ir suaugusių grupėmis, su po 
atviru dangumi aukojamomis 
Mišiomis, kryžiais. Spyglio 
ežero ir žalių pievų roman
tiškais vaizdais. Po audringų 
plojimų oktetas padainavo 
nuotaikingą „Žemaičių polką" 
ir pasitraukė nuo scenos. Aud
ringos ovacijos iššaukė oktetą 
grįžti ir padainuoti dar vieną 
labai nuotaikingą dainą, ku
rios metu vienas okteto narys 

CLASSIFiED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

„alpo", kitas „gaivino". Juokė
mės ir plojome. 

Dainavos stovyklos globos 
komiteto pirmininkas dr. Ma
rius Laniauskas trumpu, bet 
labai taikliu žodžiu padėkojo 
oktetui, jaunas vaikinas Tau
rai Underienei įteikė puokštę 
rožių, o publika stačiai virto 
nuo kėdžių, kai jaunimas į 
sceną atvilko milžinišką gėlių 
krepšį su Clevelando indėnų 
„VVahoo" simboliais ir visiems 
okteto nariams prie švarkų at
lapų prisegė „Indians" koman
dos ženklelius. 

Tai vienas iš nedaugelio 
koncertų, kurio atmosfera taip 
nuostabiai suderino du pasau
lius: lietuviškąjį ir realų, ku
riame gyvename. Dažnai pa
rodomas visiškas realios ap
linkos ignoravimas, tarsi gy
ventume atskiroje, lietuviško
je saloje, ir tai prisideda prie 
jaunosios kartos atitrūkimo 
nuo mūsų visuomenės rengi
nių. Šį kartą, kaip Taura Un- Alekso Ambrose-Ambrozevi- !efonų abonentų knygoje dar 
derienė pasakė, kad „Dainava čiaus parašytoje „Čikagos Lie- nemažai yra Portu (Port). 

„Dainavos" ansamblio vyrų oktetas. Iš k., klūpo — Marius Tijūneiis, Audrius Polikaitis ir Aras Norvilas. Stovi 
— Kastytis Šoliūnas. Darius Polikaitis, Liudas Landsbergis, Marius Polikaitis ir Tadas Stropus. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

PORTAS IR BRIDGEPORTAS II 

yra mūsų namai , stiprinant 
po svetimu dangumi gimusių 
kartų lietuviškumą, okteto re
pertuaras apėmė abu pasau
lius: ir Lietuvą, ir Ameriką, 
kuri prieš daugelį metų pri
glaudė tėvynę praradusius 
pabėgėlius,' jiems suteikė ir 
prieglobstį, ir visas laisves, 
kas įgalino ne vien sukurti lie
tuvišką spaudą, operą, orga
nizacijas ir mokyklas, bet pla
čiuose žemės plotuose įkurti 
Dainavos stovyklavietę, ku
rioje vyksta jaunimo vasaros 
stovyklos, konferencijos, suva
žiavimai, lituanistiniai kursai 
ir kiti renginiai. 

Kalbant grynai apie paties 
okteto pasiruošimą scenai, 
svarbu pabrėžti, kad tai reto 
darnumo ir harmonijos viene
tas, skambantis vargonų akor
dais. Reikia padėkoti Dariui 
Polikaičiui už jo nuostabų su
gebėjimą taip puikiai paruošti 
okteto repertuarą, net išstudi
javus Clevelando lietuvių nuo
taikas, kuriose didoką vaid
menį vaidina ir vietinės beis
bolo komandos sėkmė. Tai įro
do jo visapusišką sugebėjimą 
ir talentą ne vien muzikiniai 
pasiruošti koncertams, bet ir 
pagerbti publikos nuotaikas. 
Savo baigiamame žodyje, pa
dėkojęs rengėjams, jis dar su 
šypsena padėkojo ir publikai, 
kad jos dalis vis tik pasirinko 
atvykti į koncertą užuot, na-

tuvių istorijoje" teigiama, kad 
Ansą Portą (Hans Port) gali
ma laikyti Bridgeporto (vienos 
Čikagos apylinkės) įkūrėju. 
Alekso Ambrose žiniomis, An-
sas Portas ir jo šeima, kadaise 
gyvenę netoli Tilžės, atvykę į 
JAV ir įsikūrę dabartinio 
Bridgeporto ribose, valdė dide
lius žemės plotus. Čikagos te-

muose sėdėdami, stebėti beis
bolo rungtynių eigą televizi
joje. 

Po koncerto, vaišinantis tra
dicine užkanda, buvo malonu 
bendrauti su okteto nariais ir 
su jais arčiau susipažinti. Bu
vau nustebinta ir nudžiuginta, 
kad mane pažino okteto vado
vas Darius Polikaitis. Pak
laustas, kur jis mane matęs. 
Darius šyptelėjo ir priminė, 
kad su manim susipažinęs 
„Vilniaus pilies legendos" pas
tatymo metu... Netrukus klau
sytojų būrys talentingąjį va
dovą pagerbė, jam pa^ inuo-
dami „Ilgiausių metų". 

Dar svarbu pastebėti, kad į 
sekmadienio Mišių pabaigą 
oktetas maldininkus nustebi
no, giedodamas Strolios „Da
vei kasdienės duonos". Tai 
vėl įrodo okteto sugebėjimą 
bei pasiruošimą bet kuriai 
progai. Valio ..Dainavos" vyrų 
oktetui ir koncertą surengu
siam Dainavos stovyklos glo
bos komitetui! 

Dvi l»Mi'ir idarU'< |xi PI.B seimo A.m hrpof. menps; vykusio Vilniuje, su
siliko Punske !M-MVI'J ukyje : ; k u r i - — D.iiinti- /Vmk.ilnifnr iš Austra
lijos ir Milda I.<'nk.mskiont\ l'I.B pirmininko pavaduotoja is.IAV 

Taipgi Portu galima rasti ir 
Čikagos priemiesčių telefono 
abonentų knygose. Tik reikėtų 
pasakyti, kad bežiūrinėjant 
telefonų knygas, kyla klausi
mas ar nūdieniai Portai yra iš 
Mažosios Lietuvos kilusio An-
so Porto palikuonys? 

Kiek praėjusio šimtmečio 
pabaigoje gyveno lietuvių 
Bridgeporto apylinkėje? Deja, 
toks klausimas nėra lengvai 
atsakomas. Žinia, nelengva 
būtų atsakyti, o kiek gi šiuo 
metu Bridgeporte gyvena lie
tuvių. Vienok yra gerai žino
ma, jog kadaise Bridgeporte 
buvo judrus lietuvių gyveni
mas. Dauguma lietuvių dirbo 
čia pat ir kiek tolėliau veiku
siose įmonėse. Yra žinoma, 
kad čia veikė lietuvių įsteigtos 
ar iš kitataučių perimtos par
duotuvės, „saliūnais" vadintos 
karčiamos ir t.t. Taipgi čia 
vyko nemažas lietuvių organi
zacinis veikimas. Šis veikimas 
rasdavo atgarsio ir tolimes
niuose lietuvių telkiniuose. 
Tikriausiai nebus perdėta pa
sakius, jog čionai gyvenę lietu
viai atliko vieną reikšmin
giausių vaidmenų JAV lietu
vių gyvenime. 

Alekso Ambrose parašvtoje 
knygoje sakoma, kad šiauri
nėje miesto dalyje veikusios 
Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugijos pastangomis, 1887 
metų Velykoms buvo pakvies
tas Indiana valstijoje gyvenęs 
kun. Valentas Čižauskas, ku
ris, lenkų Šv. Stanislovo baž
nyčioje atlikdamas šv. Mišių 
auką, pasakė pamokslą. Jis 
paragino visus jungtis, siekti 
parapijos įsteigimo. Ir šian
dien tebėra anuometine lietu
vių šnekta, juodai ant balto 
parašyti kun. V. Čižausko pa
sakyti žodžiai: „uzukvvatida-
mas lietuvius, idant ryszttusi 
in Draugyste, o tokiu būdu ne
užilgo laijko galės turėt savo 
locna Lietuvviszka parapia, 
Bazniczia ir kunigą". Aiškėja, 
kad laikui bėgant, daugelis 
Šv. Kazimiero karalaičio drau
gijos narių persikėlė į Bridge-
portą, arčiau savo darboviečių. 
1892 m. čia buvo įsteigta Šv. 
Jurgio draugija ir prasidėjo 
Šv. Jurgio parapijos organi
zavimas. O kiek vėliau, pačia
me Bridgeporto centre buvo 
pastatyta Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia. 

Apie šią bažnyčią spietėsi 
dauguma vietos lietuvių. Tuo
metiniame Bridgeporte ir kai
mynystėje gyveno ir kitų reli
gijų bei aplamai Bažnyčiai ne
priklausiusių lietuvių. Pavyz
džiui, lietuviai liuteronai, dau
giausia gyvenę prie Halsted ir 

KMttOK KALTOS* 
1911 S. PulaaU M . 
4M3S.AfdMrAw. 

DANUTĖ MAYBR 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kraipkjtss į Danutę Mayar. Ji pro-
f—nona kai, sąžiningai ir a»-
maniikai patarnaus. įkainavimas 
vadu. 
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T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H.Oeckya 
Tel. 773-585-6624 
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PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
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MISCELLANEOUS 

14-tos gatvės, 1899 m. įsteigė 
Martyno Liuterio draugystę. 
Dera paminėti, kad anais lai
kais organizaciniai vienetai 
(draugijos) buvo vadinamos 
draugystėmis. Lietuvių Liute
ronų draugystė buvo pora 
kartų perorganizuota, o pras
linkus maždaug 30 metų, pa
vadinta Lietuvių Evangelikų 
liuteronų draugija. 

Gana įdomiai ir reikšmingai 
skamba 1893 m. įsteigtos Si-
mano Daukanto draugijos 
įstatų žodžiai. Pavyzdžiui, 
„Skelbti mokslą tarp lietuvių, 
tobulinti lietuvišką kalbą, pla
tinti jos literatūrą... užsiimi
nėti apvaikščiojimu tautiškų 
švenčių ir atgrajinimų teat
ru... užsiiminėti rinkimų lietu
viškų liekanų del uždėjimo lie
tuviško muziejaus... šelpti lie
tuvius kimbančius į aukštesnį 
mokslą ir darbuojančiuosius 
ant lietuvybės labo". „Čikagos 
Lietuvių istorijoje" teigiama, 
kad šios draugijos sumanyto
jas buvęs neseniai į Ameriką 
atvykęs kun. A. Burba. 

Detroite gyvenęs klierikas 
Antanas Kaupas išgirdęs, kad 
Čikagoje įsisteigė Simano 
Daukanto draugija, taip pa
rašė: „Linksma iszgirstie kiek-
wienam tewynainiui, jog Lie
tuviai kas kart labyn kilsta ir 
pradeda suprast sawus ir tė
vynes reikalus. Sztai asz isz-
girdias, jog Jus uzdejote moks-
liszka draugyste wardan Sim. 
Daukanto, asz neiszkencziu 
idant neiszreikszti sawo 
džiaugsmo usz tokio Jusu už
manymo..." 

Deja, ilgainiui pasireiškęs 
nuomonių skirtumas ir prasi
dėję barniai tarp bažnytinių 
bei atokiau nuo Bažnyčios bu
vusių narių, tuometinis Šv. 
Jurgio parapijos klebonas iš
prašė draugiją iš parapijos 
pastogės. Anais senais laikais 
Bridgeporto lietuviai ne tik, 
kaip sakoma, tarnavo tautai ir 
Bažnyčiai, bet buvo linkę į 
savitarpio rietenas. Ir šiuo at
veju tenka pasakyti — nieko 
nepadarysi. Juk jau daug 
daug m< :ų sakoma, „Kur de
vyni lietuviai, ten dešimt nuo
monių". Pasikliaujant „Čika
gos Lietuvių istorijos* auto
riaus žodžiais, per 75 metus 
Čikagoje buvo suorganizuota 
260 pašalpinių draugijų. Tik
riausiai nemažas skaičius vei
kė ir Bridgeporto apylinkėje. 

Pe t ras Petrut is 

* Kaunas. Rugsėjo 22-23 d. 
Kauno arkivyskupijos Evange
lizacijos centre su Kauno jau
nimu bei kunigais susitiko 
svečiai iš Anglijos, atvykę Lie
tuvos Caritas AIDS centro 
kvietimu. Apie AIDS kalbėjo 
Caritas „Cafod" nariai Ann 
Smith ir John Hanson. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVBKATM, 
IR GYVYBĖS ORAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Otf. Mgr. Auka* 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOU8 
3208 ta West 954h 

Tel. (TOS) 
(773)5*1 

D.C., lietuvio savininko | 
,,landscaping" kompanija (eita) 

davUnkiko. $5.50 į vai. Jei nori. gali į 
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi i 

bus parūpinta už $130 į mėn. 
Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 

Amerikiečių kompanijos l 
sekcijai reikalingi 2 jauni, ener
gingi, sugebą bendrauti, vyrai 
kalbantys lenkiškai ir lietuviškai. 
Jei domina „full ūme" arba „part 
time" gerai apmokamas darbas, 
skambinkite tel. 708-425-9135 
nuo 1 v .p. iki 4 v., p.p. Kviesti 
Greg. Kalbėti lenkiškai arba 
angliškai. 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS 

Šiais metais jubiliejinis 
suvažiavimas, nes švenčiama 
20 metų sukaktis nuo institu
to įkūrimo, įvyko rugsėjo 13 d. 
Lino ir Rasos Veselkų sody
boje. Suvažiavo atstovai iš 
Toronto, Montrealio, Philadel-
phijos, Čikagos ir kitų vieto
vių. Iš viso 32 atstovai, ir at
sivežė dar 31 atstovo įga
liojimus. Suvažiavimo darbo
tvarkėje buvo Instituto tary
bos ir valdybos, taip pat revi
zijos komisijos pranešimai, 
kuratoriaus paskaita. Toliau 
pertrauka, pietus, ir po jų in
stituto narių susirinkimas. 
Pabaigai liaudies dainų kvar
teto koncertas. 

Iš pranešimų atstovų ir 
raštu, kurie negalėjo atvykti, 
nušviesta padėtis praeitų me
tų veikla taryboje, valdyboje ir 
skyriuose. Kai kuriuose sky
riuose nusiskundžiama lėtė
jančia skyrių veikla dėl narių 
amžiaus besikraunančią me
tais našta, kas ir yra tos 
lėtėjimo veiklos priežastis. 
Taip pat sekančios kartos 
mažas domėjimasis tautiniu 
menu dėl laiko stokos. 

Puikiai tvarkomas Instituto 
turtingas iždas. Įdomi institu
to kuratoriaus A. Tamošaičio 
paskaita Tokio amžiaus (91) 
paskaita be užrašų darbuotojų 
pavardės, datos sklandžiai be
riama, {domus, logiškas pri
statymas. Pvz. apie tautinio 
meno pradžią. „19 šimtmečio 
pradžioje' Lietuvoje buvo apie 
300,000 ūkininkų. Kiekvie
nuose namuose, ūkyje staklės 
ir jomis audė be knygų, savo 
meną lietuvės. Grupės žmonių 
menas yra tikras liaudies me
nas". 

Tai tik maža ištraukėlė iš 
paskaitos, o buvo paliesta ir 
juostos ir prijuostės, lietuviški 
kryžiai... 

Pietų metu vyko vaišės, 
kurių valgiai buvo paruošti, 
be šeimininkių Rasos ir Aldo
nos, dar atstovių atsivežtiniai. 
Juos gali pavadinti tautoska-
niais, nes kiekvienos geriau
sias receptas sava kūryba lie
tuviškoj kulinarijoj. 

Po pertraukos susirinkime 
svarstyta apie dvidešimtmečio 
proga leidžiamą leidinį-knygą. 
Tai instituto 20-ties metų 
veiklos apžvalga. Renkama 

medžiaga leidiniui apie veiklą 
skyriuose, kūrėjų kūrybos dar
bus ir nuotraukos... 

Susirinkime pastebėta, kad 
vykstant metiniams suvažia
vimams, veikla institute pa
gyvėja ir vėliau vėl lyg silp
nėja. Konstatuota, kad prie
žastis yra per mažas ryšys 
tarp instituto valdybos, sky
rių veikėjų ir tautinio meno 
kūrėjų, todėl nutarta paban
dyti pradėti leisti aplinkraštį, 
biuletenį ar apžvalgą, kurioje 
būtų žinios apie veiklą sky
riuose ir gal iš kuratoriaus 
žinių apie tautinio meno 
esmę, ir pan. Toks leidinėlis 
galėtų būti pradžiai gal kas 
šeši mėnesiai. 

E. Oželytė buvo vienbalsiai 
išrinkta tokio leidinėlio redak
tore. 

Nors kvarteto iš Philadel-
phijos repertuare buvo liau
dies dainos, bet buvo pradėta, 
pagerbiant ne per seniai miru
sio poeto H. Nagio atminimą, 
padainuojant solo jo sukurtą 
eilėraštį „Svajonė" apie arą 
gintarinėm akim; muzika M. 
Viltenio. Solo labai gražiai pa
dainavo Rasa Veselkienė, pri
tariant smuiku Brigitai Ka-
sinskienei ir gitara J. Ka-
sinskui. Be minėtų dalyvių, 
kvartete dar dainuoja Bronius 
Krokys. 

Koncerto programoje vyravo 
lietuviškų vestuvių ir užstalės 
dainos. Pabaigai Juozas ir Bri
gita Kasinskai duetu pagrojo 
liet. tautinių šokių pynę. Tai 
tikrai jų meistriškai atlieka
ma puiki lietuviška muzika. 

Po koncerto, kadangi buvo 
šeštadienis, kun. K. Ambrasas 
suvažiavimo dalyviams pasiūlė 
dalyvauti šv. Mišiose. Jos 
buvo aukojamos ten pat, Ve
selkų salone. Dalyviams tai 
buvo maloni staigmena. 

Kun. Ambrasas pažymėjo, 
kad jis pašventins tuos naujus 
namus ir, kadangi Montrealis 
taip toli (3 vai. kelio), atliks 
kalėdojimo pareigas, paliks 
kalėdaičių šeimininkams Ra
sai, Linui ir Šarūnėliui. 

Po pamaldų daugumas su
važiavusių skubėjo į namus ir 
nedaugelis paliko prie dar ku
riamo laužo. 
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pasišokimą, reikėjo patenkinti buvome išugdyti logiškai, ge-

Buv. Niurtingeno-Schw. Griundo gimnazijos mokytojų ir mokinių suvažiavimas Čikagoje 1979 m. Pačiame prie
kyje (juodais drabužiais) —Jadvyga Kregždienė. Matyti ir direktorius kun. P. Dambrauskas. 

MŪSŲ MOKYTOJA (1919-1995) 

1995 metų rudeni »Dar-
bininke" išspausdinta trumpa 
žinutė apie ilgai ir sunkiai sir
gusią, spalio 25 d. New Yorko 
apylinkėje mus palikusią, mo
kytoją Jadvygą Kregždienė — 
Meiliūnaite. Kiek vėliau ve
lionės mokytojavimo Vokieti
joje ir Amerikoje bendradarbė 
Elena Ruzgienė ją paminėjo 
1995-XI-30 d. „Drauge". Lietu
vių Enciklopedijoje J. Kregž
dienės nėra. Gaila: jos nuopel
nai lietuvių jaunimo mokymui 
nemažesni už daugelio kitų. 

Velionė buvo karo metu Vil
niaus universitetą baigusi 
Mokytoja, lituanistė. Nors kal
bos taisyklės to neskatina, čia 
tą žodį „Mokytoja" J. Kregž-
dienei parašiau didžiosiomis 
r'ą'uleims: ji to verta . Trejetą 
metų lietuvių pabėgėlių gim
nazijoje Vokietijoje ji mums 
dėstė lietuvių kalbą ir lite
ratūrą, o vienu laikotarpiu 
buvo mūsų, šeštokų ir septin
tokų, klasės auklėtoja. Kartu 
su Lietuvos istoriją aukštes
nėms klasėms dėsčiusiu prof. 
Zenonu Ivinskiu ir germanisti
kos daktare Marija Žilin
skiene, Jadvygą Kregždienė 
nedvejodamas išskiriu iš 
1946-1949 m. laikotarpio 
Niurtingeno — Schw Gmiun-
do gimnazijos viso mokytojų 
skaičiaus. Čia sužymėti epizo
dai net dabar, po beveik 
pusšimčio metų, džiugina ir 
kartais stebina. Gimnazijos 
mokytojų aplinkoje J. Kregž
dienė buvo viena iš tikrai 
išskirtinų asmenybių. Tai sa
kau su didele pagarba j a i as
meniškai ir visai mūsų tuome
tinei švietimo sistemai. Juk 
tiek daug anuomet mums 
buvo duota, diegiant mokslą 
pokarinėse pabėgėlių stovy
klose. 

Rymant prie Velionės pri
siminimo, čia sutelkti vaizdai 
nebus įprasto, enciklopedinio 
pobūdžio. Sužymėsiu ta i , ką 
gimnazijoje pats su savo kla
siokais išgyvenau, kaip savo 
mokytoją anuomet matėme 
jaunuolių akimis. 

Geni pažymį reikėjo 
užsidirbti 

Pietvakarių Vokietijos Niur
tingeno lietuvių gimnazijos 
ketvirtoje klasėje atsiradau 
1946 m. rudenį. Gimnazija 
buvo įsikūrusi amerikiečių 
okupacinės valdžios iš vo
kiečių paimtame mokesčių 
įstaigos triaukščiame pastate. 
Tame pačiame pastate tilpo ir 
mokinių bendrabutis. Klasėse 
sėdėjome šalia vienas kito prie 
didokų stalų, nes mokyklinių 
suolų nebuvo. Čia maždaug 
dvylikai ketvirtokų lietuvių 
kalbą dėstė jaunatviškai atro-

ANTANAS DUNDZILA 
danti, tuo metu 27 metus 
amžiaus ėjusi, J . Kregždienė. 

Pirmieji du tremestrai 
prabėgo kartojant gramatiką 
ir sintaksę. Ėjo visai rimtas 
darbas, nes ketvirtokams 
mokslo metų gale prieš akis 
dunksojo lietuvių kalbos ir 
kelių kitų dalykų egzaminai. 
Egzaminų neišlaikęs, nebūsi 
keliamas į penktąją klasę. O 
labai gerais pažymiais baigęs 
mokslo metus, galėjai būti net 
nuo egzaminų atleistas. 

J. Kregždienė kalbos mokslą 
mums dėstė aiškiai ir supran
tamai. Darbas riedėjo draus
mingai, jos pamokose išdy
kavimų nebūdavo. To nepai
sant, klasėje nuotaika buvo 
šilta, maloni. Kalbant apie 
pažymius, mūsų -toetuvrų kal
bos mokytoja penketukais ne
sišvaistė. Ketvertas pas J . 
Kregždienę jau buvo daugiau 
negu geras pažymys, jį rei
kėdavo užsidirbti. Kažkuris 
gimnazijos mokytojų tuomet 
pusiau juokaudavo, kad pen
ketukui moka tik Dievas, ketu
riems — mokytojas, o gimna
zistas tur i būti patenkintas 
trejetu... J . Kregždienė šios 
taisyklės, aišku, nesilaikė. 
Lietuvių kalba man sunkumų 
nesudarė ir ištisus mokslo me
tus aš tvirtai laikiausi ketver
to lygyje. Su ketvertukais ėjo 
dar gal pusė mūsų klasės. 

Trečiąjį trimestrą pradėjome 
eiti vaizdingumo priemones. 
Po t ruput į nuobodokos grama
tikos bei sintaksės, bent man 
dabar atsivėrė akys į kūrybos 
analizę, į rimus bei ritmus, į 
tropus. Kadangi vadovėlių ne
turėjome, kaip ir anksčiau, 
mokytoja didelę pamokų dalį 
skirdavo diktuojamiems tek
stams, kuriuos vėliau jau sava
rankiškai išmokdavome. Į pa
mokas j i ateidavo gerai pasi
ruošusi, nes mokymo medžia
gą diktuodavo be užrašų, iš at
minties. Dar ir dabar su malo
numu prisimenu jos išmo
kytus tropus — metaforą, ale-
griją, prozopopėje ir t.t. Skai
tydamas grožinę literatūrą, 
kartais net dabar jų sąmo
ningai ieškau: aiškus suprati
mas, kodėU kas nors gerai 
skamba ar gražu, knygų pa
saulyje mane tebedžiugina. 

Mano iki to laiko visai ne
pretenzingą pasitikėjimą iš
moktomis žiniomis sucemen
tavo klasėje J. Kregždienės 
užduotas rašinėlis. Kartą, atė
jusi į klasę, su šypsniu ponia 
mokytoja pasakė, kad rašy
sime rašinėlį ir lentoje kreida 
užrašė temą, „Vieną gražų pa
vasario rytą". Ką ten pa
rašiau, dabar nebeatsimenu, 
bet jį užbaigiau gan entuzias
tiškai. Kai po kelių dienų ji 
rašto darbus sugrąžino, mano 

akys nušvito ir, spėju, iš
sprogo: raudonu pieštuku įra
šytas, virš mokytojos inicialų į 
mane žiūrėjo penketukas su 
minusu... Tai buvo vienas iš 
nedaugelio J . Kregždienės 
man pastatytų penketų. 

Mokslo metų pabaigoje gim
nazijoje atsilankė visų gimna
zijų inspektorius, tuomet dar 
niekada negirdėtas, nepažin
tas Stasys Barzdukas. Pamo
kos metu jis mus griežtokai 
pakamantinėjo, o J . Kregž
dienė nuošaliai tik stovėjo ir 
šiek tiek šypsojosi. Apskritais 
akiniais dėvinčiam, nepažįsta
mam ponui Barzdukui aš 
turėjau pasakyti prozopopėjos 
pavyzdį. Su malonumu pade
klamavau iš klasės užrašų 
prieš kelias savaites išmoktą 
Brazdžionio šmaikštų keturei
lį, „O linksmas Austrijos ru
duo! Kai tu dainuodamas eini, 
Tau šoka Alpėse akmuo, 
Šermukšniai juokias raudoni". 
Mano atsakymu ponas inspek
torius buvo patenkintas, dar 
paklausė, ar žinau, kas to 
eilėraščio autorius. Inspekci
jos rezultatais užtarnautai pa
tenkinta turėjo būti ir mūsų 
mokytoja. 

Kai mokslo metų pabaigoje 
gavome metinius pažymius, 
nudžiugau ir atsidusau antru 
kartu: mano lietuvių kalbos ir 
literatūros metinyje buvo įra
šytas penketas. Esu tikras, 
kad su penketu taip pat išėjo 
visuose dalykuose mūsų kla
sėje labai gerai stovėjusi Dan
guolė, gal dar vienas a r kitas. 
Be egzaminų buvau perkeltas 
į penktąją klasę. Tą vasarą 
mano atostogos buvo daug il
gesnės. 

Ir klasėje, 
ir pasi l inksminime 

Gimnazijai su keliomis lietu
vių kolonijomis persikėlus į 
Schw. Gmiundą, rudenį su 
mokyt. Kregždienė pasinėrė
me į pasaulinę ir lietuvių lite
ratūrą. Tuomet siautė didelis 
lietuviškų knygų badas, tad 
padėtį gelbėjo Augsburge lei
džiamo „Žiburių" laikraščio 
„Skaitymų" priedas ir talen
tingos mokytojos klasėje tei
kiama (iš atminties?) medžia
ga. 

Dabar, pradedant su penk
tąja klase, vyresnių klasių mo
kiniams gimnazija leido orga
nizuoti pasilinksminimų va
karėlius — mokinių šokius. 
Šeštadienių vakarais mums, 
penktokams, tai buvo naujas, 
iki šiol nepatirto pobūdžio 
pasilinksminimas. Žvelgiant 
iš dabartinių laikų atgal, tai 
buvo taip pat svarbus mūsų 
socialinio ugdymo būdas, nors 
tuomet jo reikšmės nesupra
tome. Tačiau, norint surengti 

keturis rimtus, gimnazijos 
vadovybės statomus, reikala
vimus. 

Pirma (— tai menkniekis), 
rengėjai turėjo iš kelių klasės 
kambarių išnešti suolus, pa
ruošti „salę" šokiams. Antra 
— čia jau buvo kertinis reika
lavimas r— reikėjo surasti gim
nazijos mokytoją, kuris mūsų 
vakarėlį prižiūrėtų, šokių me
tu būtų kartu su mokiniais. 
Greitai įsigalėjo nuolatinė 
tvarka, kad, mokinių prašomi, 
niekada neatsisakydavo daly
vauti jaunatviškai nusiteikę-
ponai Kregždžiai. Kiek vėliau 
prie jų prisyungė anglų kalbą 
dėstęs Antanas Musteikis su 
žmona. Šios dvi jaunų peda
gogų poros įgalindavo mus 
pasilinksminti, jiems esame 
už tai dėkingi. 

Trečia, reikėjo gauti gimna
zijos inspektoriaus leidimą, o 
jis visada reikalaudavo prieš 
šokius ir kokio „kultūrinio" 
mokinių pasirodymo. Pasirašę 
savo „programos" sąrašėlį, dvie
se šeštadienį tuoj po pamokų 
pagarbiai kreipdavomės į in
spektorių A. Vasiliauską. 
Sąrašėlyje dažniausiai Violeta 
deklamuodavo eilėraštį, Lore
ta skaitydavo savo niekada 
nepasibaigiančios novelės iš
trauką (...), teatro scenos tru
putį matęs Benius deklamuo
davo kurio vaidinimo mono
logą ar paskaitydavo klasikų, 
aš „nukaldavau" kažką pana
šaus į eilėraštuką, o visi ben
drai padainuodavo keletą 
dainų. Tokiu būdu patenkin
davome tuos kultūrinius polė
kius, nors mums rūpėjo visai 
kas kita. Paprastai kiekvieną 
kartą, prašant leidimo, in
spektorius mus pakritikuoda
vo, kad per prasta ir trumpa 
ta mūsų programa, bet lei
dimą šokiams visada duoda
vo... Dabar man truputi keis
ta, kad mūsų kalbos ir 
lieteratūros mokytoja tų pro
gramų ruošime nedalyvauda
vo, ji tik globodavo patį va
karėlį. Nežinau, ar ji buvo to
mis mūsų pastangomis paten
kinta, o gal tai buvo tik gim
nazijos inspektoriaus reikalas. 

Gimnazijos vadovybės nuro
dymu kartą vaidinome vienos 
dr. J . Griniaus parašytos dra
mos ištrauką. Savo rolėse čia 
stipriai pasirodė mūsų klasės 
Dana ir aukščiau už mus ėjęs 
Benius, nors repetavome šiek 
tiek suraukę nosis: buvo pasa
kyta, kad šokių nebus tol, kol v 
vaizdelio nesuvaidinsime... 
Mokyt. Kregždienė į šio vaidi
nimo ruošą irgi nebuvo 
įtraukta, tačiau su savo be
sišypsančiu aukšto ūgio vyru, 
su keliais kitais mokytojais 
bei tėvais dalyvavo „prem
jeroje". Spėlioju, kad tai 
buvo iš vis vienintelis to 
kūrinio vaidinimas. Pareigą 
atlikę ir teisę į šokius vėl at
gavę, tą dvigubą „dramą" tuoj 
pat pamiršome. 

Su muzikantu buvo lengva, 
nes akordeonu puikiai grojo 
„Sanča" pramintas Algirdas, o 
kiek silpniau — dar kitas mo
kinys. Šokiai pasibaigdavo 10 
valandą, po to sutvarkyda
vome suolus ir, labai nenoro
mis, galimai lėčiau, skirstyda-
vomės... Kartoju: kad gimna
zijoje šokiai iš vis vykdavo, 
esame dėkingi ponams Kregž-
džiams ir Musteikiams. 

Pagaliau — vadovėliai! 
Penktoje ir šeštoje klasėje J. 

Kregždienės darbas palen
gvėjo, nes atsirado du lite
ratūros vadovėliai, trijų auto
rių „Visuotinės literatūros is
torija" ir Naujokaičio „Lietu
vių literatūra". Mokytojai ne
bereikėjo diktuoti pamokų, 
mums nereikėjo užsirašinėti. 
Pasikeitė ir pamokų pobūdis. 
Mokytoja būsimos pamokos 
medžiagą tik apibūdindavo, 
turėdavo daugiau laiko moki
nių klausinėjimui, įvairiems 
rašto darbams. J. Kregždienės 

rai, iš karto reikšti savo min
tis: tiek klasės darbus, t iek 
rašinėlius namuose rašyda
vome tiesiai į sąsiuvinį, be 
juodraščio. Sakyčiau, tai buvo 
lietuvių kalboj bei l i teratūroj 
bent kevertuku einančio vy
resnių klasių lietuvių gimna
zijos mokinio bruožas. Kaip 
gaila, kad tą gyslelę bent aš 
esu praradęs: dabargi, para
šius straipsnį, reikia jį palai
kyti stalčiuje, kitą dieną jį re
daguoti, taisyti... 

Anais laikais tie du lite
ratūros vadovėliai buvo didelė 
prabanga, nes be jų ir be 
anglų bei vokiečių kalboms 
skaitymų, jokių kitų vadovėlių 
neturėjome. Tiesa, kai šeštoje 
klasėje be vadovėlio ėjome 
kirčiavimo mokslą, J . Kregž
dienė mums vėl viską diktuo
davo iš atminties. Kirčiavimo 
metu J. Kregždienė m u m s vi
siems uždavė išlinksniuoti ir 
sukirčiuoti savo vardą bei pa
vardę: ši jos pamoka mano tr i -
skiemenei pavaidei pasiliko 
kertiniu akmeniu visam gyve
nimui. 

Buvo didokas badas ir ap
skritai lietuviškų knygų, gro
žinės literatūros. Retkarčiais 
mūsų gimnazija gaudavo po 
kelias knygas iš 1944 m. į Vo
kietiją išvežtos Kybartų gimna
zijos bibliotekos, kur ias reikė
davo skubiai perskaityt i ir 
grąžinti. 

J . Kregždienės iniciatyva iš 
kažkur paskolintus Donelaičio 
„Metus" mūsų klasė skai tė 
kartu. Rinkdavomės valandai 
a r dviem po pamokų i r po 
vieną, pamainomis, balsu vi
sai klasei tą hegzametrą skai
tydavome. Tai nebuvo lengvas 
darbas nei mums, nei mokyto
jai, nes laikas labai prailgda
vo. Mokytoja stengėsi mus 
aprūpinti ir kitomis, j a u Vo
kietijoje išleistomis, knygomis. 
Tokiu būdu per klasės r a n k a s 
ėjo premijuota, man didelį 
įspūdį palikusi, J. J a n k a u s 
„Naktis ant morų". Tos knygos 
laida buvo labai greitai iš
parduota, tai skaitėme ponų 
Kregždžių turimą egzemplio
rių. Jo tituliniame puslapyje 
buvo žavus įrašas rašalu , 
„Kregždžių mielai porelei — 
kiti du paukšteliai". Tai buvo 
Kregždžiams jau minėtų Mus-
teikių dovana. 

Kai 1949 m. prasidėjo emi
gracija, J . Kregždienė tuoj pat 
atkreipė visų dėmesį, kad, 

v išvykdami į tolimus k raš tus , ' 
išsivežtume visus savo užra
šus. Nors savo užrašus bei t as 
kelias knygas t ikrai į Ame
riką atsigabenau, tačiau už
rašų jau nebeturiu: greičiau
siai juos sulikvidavo anuomet 
Čikagos rūsius apsemiantys 
vandenys. J. Kregždienė ta ip 
pat puoselėjo į užjūrius iš
vykstančiųjų klasės atsisveiki
nimą, kai dar emigracijos be
laukiantieji mokiniai su au
klėtoja pasirašydavo bendrą 
aplanką. Tebeturiu ir aš Kęsto 
gražiai išpaišytą vinjetę su 
Brazdžionio poezijos punkte -
liu ir dar Vokietijoje pasilie-
kančiųjų, jau septintos klasės 
draugų parašais — Violetos, 
Bronės, Remio, Algio ir Kęsto. 

Jau š iapus A t l a n t o 

Amerikoje ponai Kregždžiai 
įsikūrė New Yorke. 1956 m. J . 
Kregždienė pradėjo mokyto
jauti Maironio lituanistinėje 
mokykloje, joje dirbo daug 
metų. 

1979 m. Čikagoje suruošėme 
Niurtingeno — Schw. Gmiun-
do gimnazijos mokinių suva
žiavimą. Jaunimo centre įvy
ko pobūvis, kuriame dalyvavo 
per 60 dalyvių, jų ta rpe buv. 
gimnazijos direktorius kun. P. 
Dambrauskas, inspektorius A. 
Vasiliauskas-Vasaitis. mate
matikos mokytojas Zujus. iš 
New Yorko atvykę Jadvyga ir 
Adolfas Kregždžiai. Maždaug 
tuo metu atgijo mano susi
rašinėjimas su J . Kregždienė. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. spalio men. 30 d. 

1982 m. jie abu su vyru daly
vavo Čikagoje plačiai nus
kambėjusiam „Aušros" gimna
zijos suvažiavime. Ten, auš-
rokų nuotraukų bei doku
mentų parodėlėj, su malonu
mu suradome vieną nuo
t rauką su mūsų mokytoja. 
Kurį laiką keitėmės laiškais 
bei švenčių sveikinimais. Ša
lia mokytojavimo lituanis
tinėje mokykloje. J . Kregždie
nė talkino visuomeninėms už
mačioms, pvz., mūsų jaunimo 
per Vatikano radiją siunčiamų 
tekstų redagavimui. 

Devinto dešimtmečio pra
džioje J . Kregždienę ištiko 
kraujo išsiliejimas smegenyse. 
Ligonė atsigavo, tačiau turėjo 
išmokti iš naujo kalbėti. Kai, 
kartą praskr isdamas pro New 
Yorką, jai paskambinau - iš 
orouosto, ji lėtai bet mielai 
kalbėjo, džiaugėsi tuo pas-
kambinimu. 1987 m. mirė jos 
vyras. Vėliau nutrūko ir jos 
šventiški sveikinimai. Matyti, 
jos jėgos irgi seko. Pagaliau 
prieš dvejus metus spaudoje 

pasirodė žinia, kad netekome 
savo buvusios mokytojos. 

Užsklandai 
Savo asmenybe J. Kregž

dienė, be abejo, liudija nepri
klausomos Lietuvos švietimo 
kokybę. „Aušros" gimnazijos 
brandos atestatas per J. 
Kregždienę aiškiai šviečia vi
siems. Universitetas J . Kregž
dienę paruošė profesiniai. Ša
lia to, ji buvo maloni, talentin
ga moteris, iškart atradusi 
save profesijoje ir tuo būdu la
bai daug davusi lietuvių visuo
menei. J i buvo tikrai ver ta ir 
mokytojos, ir jaunimo ugdyto
jos vardo. Savo 1982 gruodžio 
14 d. laiške ji paraše" „Dažnai 
dėkoju aukščiausiam, kad taip 
sutvarkė mūsų kelius, kad 
buvo proga padirbėti su jauni
mu tais sunkiais, netikrais 
laikaisi Tai gražiausi mano 
gyvenimo metai!" 

Savosiomis pastangomis ši 
Mokytoja tas sunkias, netik
ras pokarinės gimnazijos die
nas mums padarė gražiomis ir 
vertingomis. 

A.tA. 
BEATRIČE R.MIKĖNIENĖ 

SUSNYTĖ 
G y v e n o L e m o n t , IL , a n k s č i a u Čikagoje , B r i g h t o n 

P a r k o apy l inkė je . 
M i r ė 1997 m. spa l io 26 d., s u l a u k u s i 92 metų . 
G i m ė Turk i jo je , K a r š o apskr i ty je . I 
A m e r i k o j e i šgyveno 4 8 m . 
N u l i ū d ę l iko: s ū n u s K ę s t u t i s , m a r t i MIlda, a n ū k a s 

D a r i u s s u ž m o n a E v a i r k i t i g i m i n ė s Lietuvoje. 
Šv. Mišios už vel ionės sielą b u s aukojamos Šv. Šeimos 

Viloje, L e m o n t , IL. spal io 3 1 d., penktad ien į 10 vai . ry to . 
A.a. B e a t r i č e b u s p a l a i d o t a Lietuvoje. 

Vie toje gė l i ų p r a š o m e a u k o t i L ie tuvos P a r t i z a n ų 
globos fondui . 

N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e g i m i n e s , d r a u g u s i r p a ž į s 
t a m u s d a l y v a u t i šv. Miš iose . 

N u l i ū d ę : s ū n u s , m a r t i , a n ū k ą * i r k i t i g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

A.tA. 
Dr. EDMUNDAS V. 

DRUKTEINIS 
Gyveno So. Pasadena, FL. Mirė 1997 m. spalio 25 d., 9 

vai. vakaro, sulaukęs 81 metų. 
Gimė Detroit, MI, užaugo Lietuvoje, Telšių apskrityje. 

1942 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakul
tetą. Grįžo į JAV 1949 m. ir praktikavo mediciną Dayton, OH 
iki 1983 m. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Floridoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Aldona, sūnus Ed
mundas, sūnus Albertas su žmona Jūrate; anūkai Dainius ir 
Saulius; seserys Jadvyga Kontrimienė ir Eugenija Liagau-
dienė su šeimomis; svainis Algirdas Gudaitis su šeima; Lietu
voje brolis Vytautas, dukterėčia Leonidą Navickienė ir 
sūnėnai Augius ir Saulius Prialgauskai su šeimomis. 

Velionis dr. Edmundas pašarvotas spalio 30 d. Gilman 
laidotuvių namuose, Putnam, CT. Laidotuvės įvyks spalio 31 
d. Iš laidotuvių namų Velionis bus atlydėtas į Švč. Marijos 
bažnyčią, kurioje bus atnašaujamos gedulingos šv. Mišios už 
Velionio sielą. Po Mišių jis bus nulydėtas į Švc. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Seserų kapines Putnam, CT. 

Nuoširdžiai prašome visų draugų ir pažįstamų prisiminti 
a.a. Edmundą savo maldose. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs , anūkai , brolis, seserys ir 
svainis su šeimomis. 

S u p r a s d a m i p a r t i z a n ų p a s i a u k o j i m ą 
g i n a n t t ė v y n ė s l a i s v ę , j ų s u n k a u s 

g y v e n i m o s ą l y g ų p a l e n g v i n i m u i a u k o j o : 

$200.00 Kankus. L. ir S., Pažėra. J , 
$100.00 JAV LB East Chicago apylinke 
$50.00 Bukaveckai B. ir P . Juodgudžiai V ir G., 

Vaičikoniai K. ir J. Tėvelio ir senelio Tado Bukavecko, 75 
m. jubiliejaus proga. Kuraitis. VA.. Kvedaras M 

S26.00 Vosylius A. 
$25.00 Kasperavičiene, B.. Šlenienė. D.. Špokas. A 
S20.00 Gervickiene. A.. Pacys. A. ir S.. Putnamo se

selės už kasetę. Pupienė Z 
Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja au

kotojams, padėjusiems atlikti šalpos darbą, palengvinant 
partizanų gyvenimo naštą. 

Aukos nurašomos nuo fed mokesčių. 
Aukas siųsti: S t a n d a r d Federal Bank, Acct # 

663777, 4192 S. Archer Ave.. Chicago, IL 60632. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

POKYLIS SKIRTAS LABDARAI 

Elena Griškevičiūtė Ve
ličkienė, pedagogo lituanisto 
Domo Veličkos našlė ir dr. As
tos Kornelijos Veličkaitės mo
tina, po staigios ligos mirė 
trečiadienio ryte. spalio 29 d., 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, Či
kagoje. Velionė buvo 87 m. 
amžiaus. Iki 1944 m. ji buvo 
Lietuvos teisininkė. Laidotu
vės bus pirmadienį, lapkričio 
3 d. 

Draugo fondui rudens va
jaus metu stengiantis užbaigti 
ar priartėti prie milijoninio 
kapitalo, daug narių papildė 
savo ankstyvesnius įnašus ir 
tapo garbės* nariais. Nauji DF 
garbės nariai yra: Albertas 
ir Julija Musteikiai , Min
daugas ir Aldona Klygiai, 
dr. Alina ir Vandel inas Do-
manskiai, Ritonė ir Teodo
ras Rudaičiai, Henrikas 
Paškevičius, T.C.F. Natio
nal Bank Illinois, Vytautas ir 
Aldona Čepėnai, kun. Al
girdas Olšauskas, dr. Ar
noldas Grušnys, Vincas 
Butvydas, Stasė Pautienis , 
Juozas Pargauskas iš Kana
dos, Antanas ir Aniceta 
Januškos, Kostas Stankus, 
dr. Rimvydas Sidrys, dr. 
Bronius Andrašiūnas , Leo
kadija Pačkauskas . Jų var
dai ir pavardes jau įrašyti į 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentą, kuri kabo 
.,Draugo" administracijos sa
lėje. Garbės narių diplomai 

jiems ir kitiems, šiais metais 
tapusiems garbės nariais, bus 
įteikti šeštadienį, lapkričio 1 
d., 10 vai. r., Draugo fondo 
narių metinio suvažiavimo 
metu. Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje. 

Lietuvos krepšininkai ir 
krepšininkės vėl dalyvauja 
rudeniniame JAV universi
tetų turnyre. Šį sekmadienį, 
lapkričio 2 d., 2 vai. p.p. Lietu
vos moterų krepšinio rinktinė 
žais prieš Purdue universiteto 
studenčių komandą, o 4 vai. 
p.p. „Neptūno" klubo vyrai 
rungtyniaus su Purdue u-to 
studentų komanda. Rungty
nės vyks Purdue University 
Physical Education & Recrea-
tion Building, 2300 173rd 
Street, Hammond, Indiana. 
Dalyvavimo kaina suaugu
siems 5 dol., studentams ir 
vaikams — 2 dol. Gera proga 
lietuviškam jaunimui pamaty
ti įdomias sporto rungtynes ir 
galimybė susitikti su jaunai
siais Lietuvos krepšininkais. 

Juozas ir Sofija Kali
nauskai, Philadelphia, PA, 
Draugo fondo pirmojo laip
snio garbės nariai, rudens 
vajaus proga per DF įgaliotinę 
Juliją Dant ienę įteikę 3,000 
dol. prie ankstesnių 5,000 dol. 
įnašų. Už didelę paramą 
Draugo fondui tariame nuo
širdų ačiū! 

Draugo fondo narių meti
nis suvažiavimas šaukiamas 
šį šeštadienį, lapkričio 1 d., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Registracija 9 vai. ry
te. Programoje: sveikinimai, 
garbės nariams diplomų įtei
kimas. Draugo fondo tarybos 
pirm., iždininko, investavimų 
komisijos pirm. ir kontrolės 
komisijos pirmininkės pra
nešimai. Bus trijų direktorių 
rinkimai dvejų metų kadenci
jai. Draugo fondo nariai, 
garbės nariai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti. 

SKELBIMAI 

Lietuvos Dukterų draugijos 
rudeninis pokylis, vienintelis 
dr-jos didysis renginys metuo
se, įvyko spalio 11 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

Salė naujai remontuota 
(prieš JC 40-mečio minėjimą) 
labai gražiai atrodė. Be to, 
scenoje tiesiog svieste švietė 
gelsvos užuolaidos, vakarienei 
padengtus stalus puošė gels
vos chrizantemos ir geltonos 
servetėlės, net dr-jos pirmi
ninkė vilkėjo šviesiai gelsva 
mezginine suknele. 

Pokylį pradėjo dr-jos rengi
nių vadovė R. Smolinskienė, 
sakydama: „Malonu jus maty
ti, čia gausiai susirinkusius. 
Savo atsilankymu paremiat 
dr-jos darbus ir padedat iš
tiest pagalbos ranką vargo ir 
nelaimių paliestiems. Sveiki
nu visus ir linkiu smagiai ir 
nuotaikingai praleist vakarą". 
Po to žodį ta rė dr-jos pirmi
ninkė Joana Krutulienė. J i 
irgi sveikino svečius, dėkojo 
už paramą draugijai, tuo pa
čiu padedant vargstantiems ir 
čia, ir Lietuvoje. 

Tėvas J Vaišnys, SJ, buvo 
paprašytas palaiminti malda 
ne vien tik dovanas, „kurias 
valgysime iš Dievo malonės", 
bet ir rankas, kurios ištiesia 
pagalbą vargo bei nelaimių 
paliestiems. Geros rankos bu
vo minimos gan dažnai ir to
dėl prisiminiau Lietuvos Duk
terų draugijos įkūrėją kun. dr. 
Feliksą Gurecką ir jo žodžius, 
skaitytus knygoje „Esame ne
marūs", kur jis cituoja rašyto
ją Alfebury: „Gal angelai turi 
daug džiaugsmo, bet vieno 
džiaugsmo jie neturi — 
džiaugsmo, kad gali padėti 
savo draugui nelaimėje". Kun. 
Feliksas gi pats sako, kad 
„meilė artimui duoda progos 
augti žmogaus sielai. Nelai
mingas žmogus, kuris nieko 
nemyli, nelaimingas, kurio 
niekas nemyli. Bet kaip leng
va būti laimingam! Pradėk 

mylėti tuos, kurių niekas ne
myli — jie bus laimingi, ir tu 
būsi". 

Na, gal mes nesam ir nega
lim būti laimingesni už ange
lus, bet žmonėms padėti ga
lim. Ir ačiū neužmirštam Lie
tuvos Dukterų draugijos" įkū
rėjui kun. F. Gureckui, kad 
mus subūrė į šį būrį. 

Skanią pokylio vakarienę 
paruošė mūsų nenuilstanti 
šeimininkių šeimininkė Ona 
Norvilienė su padėjėjomis. 
Programą atliko visų mėgsta
mas ir JAV-se jau ketvirtą 
kartą gastroliuojantis „Armo
nikos" ansamblis , kurio atvy
kimas į Čikagą sutapo su mū
sų pokylio da ta ir taip, P. Šlu-
tienei tarpininkaujant , mums 
pavyko juos pamatyti , paklau
syti ir pasigrožėti jų dainomis, 
muzika bei humoru. 

Po programos buvo šokiai, o 
valandą pašokus — laimėjimo 
bilietų t rauk imas . Laimėjimai 
buvo gausūs vertingais daik
tais, o 200 dol. piniginę do
vaną, kurią įteikė R. R. Kriš-
topaičiai, laimėjęs Bartkus 
100 dol. paaukojo L.D. drau
gijai. Taip pat 100 dol. auką 
pokylio metu draugijai įteikė 
ir Veitai iš Oak Lawn, IL. 

Po laimėjimų toliau vyko 
šokiai, gražiai grojant Ą. Stel
moko orkestrui . Pokyliui salę 
puošė ir s ta lus padengė dr-jos 
valdybos narės . J stalus mais
tą nešiojo savanorės be atlygi
nimo. 

Labai gausūs laimikiai buvo 
ir „mažieji" laimėjimai. Juos 
tvarkė ir pravedė D. Gieršti-
kienė su pulku „darbščių ran
kų". Viena jų — D. Vidžiūnie-
nė kas metai numezga laimėji
mams didelį ir gražų mezginį 
— ką padarė ir šiemet. 

Svečiai t ikrai nuotaikingai 
praleido vakarą šitame Lietu
vos Dukterų dr-jos rudeninia
me pokylyje. 

Emilija J . Valant inienė 

x Stasė Kazl ienė, Chicago 
IL ir JAV LB Waterbury apy
linkė yra nauji Lietuvos našlai
čių globėjai, atsiuntę kiekvienas 
$150. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame' „Lietuvos Našlai
č ių globos" komite tas , 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x Atlantic Express Corp. 
pristatys siuntinius Lietuvoje 
tiesiai į namus . Ta lp in tuvas 
i šp laukia l a p k r i č i o 8 d. 
Informacijai tel.: 800-775-7363. 

(sk.) 

x ASS Č ikagos skyriaus 
met inė šventė įvyks šį savait
galį Pasaulio Lietuvių centre, 
I.emont. IL. Penktadienį, spa
lio 31 d. sueiga, šeštadieni, lap
kričio 1 d. vakarienė ir pobūvis. 
Rezervacijoms skambinti Jolan-
dai Kerelienei, tel . 630-257-
2558. 

(ak.) 
x K a r a l i a u č i a u s s r i t ies lie
tuv išku m o k y k l ų pa rama i . 
per Mažosios Lietuvos Lietu
viu dr-ją Čikagoje aukojo: po 
$50 — Dr. Jonas Valaitis ir 
Juozas Petrikas. $30 Mėta Gi-
cius. $25 Viktoras Makiejus. 
$20 Romas ir Baniute Kronai. 
Po $10 — Anthony ir Vanda 
Brazdžiūnai. Apolinaras Bag
donas ir Eiena Radzevičiūtė. 
Dėkodami rėmėjams, kviečia
me visuomene remti lietu
viška švietimą Maz. Lietuvoje, 
aukas siunčiant: „Kara l iau
č iaus k r a š t o lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct.. Na-
p»-r\'!!<•. 11.60540-7011 

(sk.) 

x Atlantic Express Corp. 
pristatys kalėdinius siuntinius 
Lietuvoje tiesiai į namus. Tal
pintuvas išplaukia lapkričio 8 d. 
Informacijai tel.: 800-775-7363. 

(sk.) 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $250 Bronė Bud-
reika Tender ; po $200 Van
delinas ir dr. Alina Domanskiai, 
Antanas ir Zuzana Janušiai; po 
$100 Juozas Laukait is , Gytis 
Petkus ir Grasilda Reinys. Nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
aukas siųsti ir įsigyti bilietus 
l apkr ič io 8 d. p o k y l i u i LF 
būstinėje, 14911 - 127 th St., 
Lemont. IL 60439, te l . (630) 
257-1616. 

(sk.) 

x J e a n AAntanite , Phila-
dejphia. PA pagerbdama Con-
nie ir Pete Cekaitis jų 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga, aukojo Lietuvos naš
laičiams $100. Sveikiname su
k a k t u v i n i n k u s , o aukotoja i 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x T r a n s p a k , s i u n t i n i a i , 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
n i a i s i k i 8 va i . v a k a r o . 
Transpak. 4545 W 63 St., Chi
cago. IL 60629, tel . 773-838-
1050. 

(sk.) 
x Fi lmuojame Lietuvoje 

pagal užsakymą. Video juostelę 
atsiunčiame j namus. KODĄ 
SERVICE, tel. 773-330-0794. 

(sk.) 
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LB apylinkės „Kranto" atstovai „Draugo" pokylyje rugsėjo 5 d. Martiniąue salėje. Iš kairės: Bronė Saulažovienė, 
Povilas Leliuga, Rita Šakeniene, Vytautas Šakenis. 

yra pažymėtas šio drožėjo kal
tuku. 1993 m. popiežiaus į 
Lietuvą atvykimo proga, Pr. 
Peleckis su bičiuliais Dariaus 
ir Girėno stadione pasta tė 9 m 
aukščio koplytstulpį. Ten vyko 
Lietuvos jaunimo susitikimas 
su popiežiumi. Kaip laiške ta
da Pranas rašė: „Stogastulpį 
mes trys kauniečiai išdrožėme 
per 10 dienų dirbdami nuo 
ankstaus ryto iki vakaro su
temų. Pavargome, bet buvome 
laimingi". 1994 m. St. Lozo
raičiui — „vilties prezidentui" 
atminti dailus Prano koplyt
stulpis buvo pastatytas Kauno 
Kryžių kalnelyje. Atidengimo 
iškilmėse dalyvavo ir Daniela 
Lozoraitienė. 

Nuo pat vaikystės Pranas 
augo apsuptas lietuvių liau
dies grožiu; jo mama buvo pui
ki audėja, senelis — dievdir-
bys. Ypatingai gražios yra Pr. 
Peleckio sukurtos prieverps-
tės. Skirtinga ornamentika jis 
yra išdrožęs per 400 prie-
verpsčių. 

Kas lankėsi „Raganų kalne" 
Juodkrantėje, tikiuosi, žavė
josi gražiais, įdomiais medžio 
menininkų darbais. Ten, tarp 
visokių raganų, velnių ir kito
kių skulptūrų, puikuojasi dai
lus Pr. Peleckio drožtas ąžuolo 
stogastulpis „Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių". 

Atsidarius vartams į kitas 
šalis, Pranas 1990 m. išvyko 
kūrybinėn komandiruotėn vi
sam mėnesiui į Vokietiją, o 
kitų metų rudenį ten įvyko 
sėkminga jo darbų paroda. 

1994 m. jo drožiniai keliavo 
Švedijoje, visus metus truku
sioje kilnojamoje parodoje. 
Prieš porą metų jis lankėsi ir 
VVashingtone. Šiais metais ža
da atvykti ir į Čikagą. Jo dar
bus galėsime pamatyti ir įsi
gyti PLC Lemonte ruošiamoje 
mugėje š.m. gruodžio 6-7 d. 
Praną į Čikagą žada atvežti, ir 
pati mugėje dalyvauti, jo pus
seserė Aldona Simanavičiene. 

A. Namikienė 

Pranas Peleckis savo studijoje Kaune. 

SUTIKSIME DIEVDIRBI 

Labai netikėtai susipažino
me su dievdirbiu, medžio me
nininku Pranu Peleckiu. 

Pirmas jo laiškas iš Kauno 
pasiekė mus 1989 metų gale; 
pašto ženklai dar CCCP rai
dėmis, su kosmonautais, su 
tautų brolybės paveiksliukais, 
bet piešinys ant voko — „Lie
tuvos buriuotoju žygis per At
lantą" ir trys burės: geltona, 
žalia ir raudona. 

Atgimimas. 

SEKMADIENIO RYTAI 
CICERO PARAPIJOJE 

Čikagos metropolijos arti
mųjų vakarinių priemiesčių 
lietuviai — nenusiminkite! Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, vis dar skamba lietu
viškos giesmės, turime lietu
viškas Mišias sekmadieniais 
11 vai. ryto, ir bent vieną kar
tą per mėnesį šv. Mišios su 
išpažinčių klausymu. Reikalui 
esant, lietuviškos krikštynos, 
sutuoktuvės, palaidojimai. 

Mūsų bažnyčios chorui vado
vauja Marius Prapuolenis ir 
Jonė Bobinienė. Giedame Die
vo garbei įvairias lietuviškas 
giesmes ir kantatas. Turime 
naujų gerų giesmininkių iš 
Lietuvos. 

Choras po vasaros atostogų, 
vėl pradėjo savo veiklą š.m. 
rugsėjo 24 d., sekmadienį. Tu
rėjome iškilmingas šv. Mišias 
spalio 5 d. Giedojo sol. Aušra 
Cicėnaitė, Kauno muzikos tea
tro solistė ir vargonavo pia
nistė akompaniatorė Eugenija 
Kuprytė. 

Po sekmadieninių šv. Mišių 
dauguma maldininkų neskuba 
namo, bet į eina į vieną buvu
sios parapinės mokyklos klasę 
pabendrauti prie kavos puode
lio ir skanėstų. Turime keletą 
šaunių moterų, kurioms vado
vauja M. Gabalienė. Jos visa
da išverda skanią kavą ir „iš
kepa" skanių pyragaičių. Tuos 
mūsų suėjimus dažniausiai 
praveda mūsų „spiritus mo-
vens" dr. Petras Kisielius; jam 
nesant — Kostas Dočkus. Jie 
abu yra mūsų choro šaunūs 
rėmėjai. Jiems abiems kur 
nors išvykus, kuris kitas para
pijietis a r parapijietė vadovau
ja pašnekesiams. 

Kalbame, diskutuojame, 
dažniausiai Tėvynės Lietuvos 
reikalais; net ir pasiginčijame, 
jei reikia. Neužmirštame ir 
mūsų pensininkų bei neseniai 
iš Lietuvos atvykusiųjų rei
kalų, jų problemų 

Aleksandras Atutis, Pleas-
an t Hill, CA, jau nebe pirmą 
kartą atranda progą paremti 
„Draugą". Jis prie prenume
ratos mokesčio ne tik pridėjo 
auką, bet užsakė „Draugą" 
(oro paštu) pusmečiui į Lie
tuvą. Šį rudenį A. Atutis vi
sam mėnesiui išskrido į Lie
tuvą, tad savo laiškelyje pri
dėjo pastabą: „Manau, kad 
'Draugą' jau ten rasiu, nes be 
jo ilgu gyventi net vieną die
ną..." Esame dėkingi už gra
žius žodžius ir palankumą. 

Mokslo ir kūrybos sim
poziumo taryba Lietuvoje 
posėdžiavo Vilniuje spalio 9 ir 
10 d. Tarybą sudaro atstovai 
iš Lietuvos Mokslininkų są
jungos, Lietuvos Mokslo tary
bos, iš Kultūros ir švietimo 
ministerijos. Šios tarybos na
riai yra: Juozas Antanavi
čius, Stepas Janušonis, Leo
nas Kadžiulis, Vytautas 
Landsbergis (pirm.), Kazimie
ras Pyragas, Giedrius Užda
vinys ir Zigmas Zinkevičius. 
Kelionės į Čikagą išlaidos 
yra kliūtis, labai varžanti da
lyvių iš Lietuvos atvykimą, 
todėl džiugu, kad buvo iš 
valdžios gauta dalinė parama 
mokslininkų kelionėms. Po
sėdyje dalyvavo iš JAV Vytau
tas Narutis, X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo progra
mos komiteto pirmininkas. 

Artėja Ateit ies savaitga
lis. J is šįmet vyks lapkričio 8-
9 d. Ateitininkų namuose, Le
monte. Išgirsime du svečius iš 
Lietuvos, kurie specialiai at
skrenda į šį savaitgalį. Tai 
naujasis Ateitininkų federaci
jos pirm. Vygantas Malinaus
kas ir Lietuvos jaunųjų 
krikščionių demokratų pirm. 
Artūras Vazbys. Abu yra jauni 
ir veiklūs — su jais susi
pažinti ir juos išgirsti bus tik
rai malonu. Ateities savaitga
lio programoje dalyvauti kvie
čiami ir nuoširdžiai laukiami 
visi, ne vien ateitininkai. 

Tuo metu Kauno tautodaili
ninkai nutarė atstatyti kry
žius, kurie nepriklausomos 
Lietuvos metu buvo Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sode
lyje. Menininkus šiam ypatin
gam darbui sukvietė Pranas 
Peleckis. Šventė įvyko 1990 
m. birželio 14 d. Buvo pastaty
ti septyni labai gražūs kryžiai. 
Didelei kauniečių miniai tarp 
žvakučių ir gėlių kalbą išdrįso 
pasakyti pats drožėjas Pr. Pe
leckis. 

Ne vienas Lietuvos įvykis 
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