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Įstatymas numato lengvatas 
tarnybą atlikusiems kariams 

Vilnius, gegužės 6 d. (Elta) 
— Nuo šiol būtinąją karinę 
tarnybą atlikę kariai turės 
pirmenybę stodami į aukštą
sias krašto apsaugos bei poli
cijos mokyklas, taip pat pri
imant į darbą policijoje, Vals
tybės saugumo departamente, 
pašte bei geležinkelyje, ko
mentuodamas antradieni Sei
mo priimtą Krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymą, spaudos 
konferencijoje teigė krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius. 

Jeigu kitos priėmimo są
lygos lygios, karinę tarnybą 
atlikę kariai turės pirmenybę 
priimant ir i kitas valstybines 
mokymo įstaigas. Karys, likęs 
tarnaut i po būtinosios tarny
bos laiko, ir savanoriškai ati
tarnavęs dar 2 metus, įgyja 
teisę i r į kitas valstybės tei
kiamas socialines garantijas. 

„Šią normą įgyvendinti rei
kės tam tikro laiko, o tai pri
klausys ir nuo valstybės gali
mybių, tačiau ateityje likti
niams kariams bus suteikta 
parama apmokant buvusio ka
rio studijas", sakė ministras. 

(statymas taip pat numato, 
kad kariui du kar tus per me
tus privalo būti suteiktos mo
kamos atostogos bei skirti 
atostoginiai pinigai. Tiksli to
kių išmokų suma dar nėra ži
noma, nes ją turi patvirtinti 
vyriausybė. 

Krašto apsaugos vicemi
nistro Jono Kronkaičio teigi
mu, naujasis įstatymas yra 
tvirtas žingsnis NATO link, o 
viena iš svarbiausių jo struk
tūrinių dalių — personalo 
tvarkymas. Įstatyme numaty
ta karininkų vertinimo siste
ma, laipsnių kėlimas, kariškių 
mokymas bei kariuomenės 
vystymas. 

Nuotr. : Izraelio ambasadorius Baltijos valstybėms Oded Bei. Hur kairėje) Vilniaus miesto rotušėje gegužės 4 
dieną prieme Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų -dešinėje; si. zmoria Ai'Tia (Eltai 

Siūloma sugriežtinti Bedarbių 
rėmimo įstatymą 

Vilnius, gegužės 6 d. (Elta) mininkės, Kauno moters už-
— Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narės Romos Do
vydėnienės nuomone, galėtų 
būti sugriežtintos kontrolės ir 
priežiūros priemonės piktybi
niams bedarbiams, norintiems 
tik turėt i bedarbio statusą. 

Trečiadienį spaudos kon-
frencijoje ji pastebėjo, kad šiuo 
metu Bedarbių rėmimo įstaty
mas yra tobulesnis negu prieš 
tai buvęs Gyventojų užimtu
mo įstatymas. Jame, pasak 
jos, yra sugriežtintos prie
monės tiems bedarbiams, ku
rie laiku neateina į darbo 
biržą, nesiregistruoja arba at
sisako jiems siūlomų darbų. 

Pasak Lietuvos moterų so-
cialdemokračių sąjungos pir-

imtumo ir informacijos centro 
vadovės Birutės Vėsaitės, įsta
tymo sugriežtinimas padės at
sikratyti „tam tikros kategori
jos parazitų", kuriems iš 
tikrųjų socialinės paramos ne
reikia. Darbo biržoje neturėtų 
būti laikomi, jos nuomone, 
veltėdžiai ir nenorintys dirbti, 
kurie šiuo metu naudojasi vi
somis socialinėmis garantijo
mis. 

„Jeigu bedarbis kelis kartus 
atsisako pasiūlytos jam nor
malios, valstybės remtinos 
darbo vietos ar viešųjų darbų, 
turėtų būti mechanizmas, ku
ris bent kurį laiką neleistų 
jam registruotis darbo 
biržoje", mano B. Vėsaitė. 

Buvęs prezidentas dabartiniam 
negaili pagyrimo žodžių 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) ateinančią savaitę įvyksiantį 
— Prezidento kadenciją baigęs 
Algirdas Brazauskas teigia 
neturįs priekaištų dabarti
niam valstybės vadovui Val
dui Adamkui bei yra paten
kintas jo veikla, formuojant 
vyriausybę. 

Nors V. Adamkus žurna
listams prisipažino laukęs kri
tikos, A. Brazauskas sakė ne
turįs pagrindo jį kritikuoti. 
„Stebiu jo veiklą ir ryž
tingumą, formuojant vyriausy
bę, ir galiu tik paploti ranko
mis", gyrė Lietuvos vadovą A. 
Brazauskas. 

Susitikime jis dalijosi patir
timi su V. Adamkum prieš 

* Ope ra tyv inės ve ik los 
te i ses turintys valstybės ins
titucijų valdininkai ir parei
gūnai bei jų šeimų nariai gau
tas pajamas ir sumokėtus mo
kesčius deklaruos atskira, vy
riausybes arba jos įgaliotos in
stitucijos nustatyta tvarka ir 
terminais. Šie valdininkai ir 
pareigūnai informacijos apie 
savo ir savo šeimos narių tur
tą ir pajamas „Valstybės ži
nių" specialiame priede ne
skelbs. Pasak įstatymo patai
są pasiūliusio Seimo naciona
linio saugumo komiteto pirmi
ninko Algirdo Katkaus, šiais 
duomenimis domisi kitų vals
tybių specialiųjų tarnybų žval
gybos. Be to, buvusi tvarka 
prieštaravo Nacionalinio sau
gumo pagrindų, Valstybės 
paslapčių ir jų apsaugos bei 
Operatyvinės veiklos įstatymų 
nuostatoms. BNS' 

trijų Baltijos valstybių prezi
dentų pokalbį. 

„Man jo patirtis buvo labai 
naudinga", sakė V. Adamkus 
žurnalistams. 

A. Brazauskas apgailestavo, 
kad sprendžiant kai kurias 
problemas „yra daugiau kalba
ma negu daroma". Tarp tokių 
problemų jis minėjo vieningos 
Baltijos valstybių informa
cinės sistemos kūrimą, muiti
nių bendradarbiavimą, vie
ningą krovinių judėjimo ga
rantinę sistemą, o apie auto
magistralę „Via Baltica", pa
sak A. Brazausko, „nepatogu 
net kalbėti". 

Abu prezidentai sakė, kad 
kartais pasikalba telefonu, ta
čiau pastarąjį pokalbį pavadi
no „šiek tiek išskirtiniu", nes 
„susitiko akis į akį". 

„Manau, kad ilgametė patir
tis niekam nekenkia", pažy
mėjo V. Adamkus, pridurda
mas, kad „reikalai tie patys", 
ir jam tenka bendrauti su tais 
pačiais asmenimis, kaip ir A. 
Brazauskui. 

Paklaustas apie jo vardo 
fondo veiklą, A. Brazauskas 
sakė, kad fondas gegužės 29 d. 
ruošia Sąjūdžio veiklos 10-
mečio minėjimą, į kurį ketina
ma pakviesti Sąjūdžio inicia
tyvinės grupės narius ir kitus 
žinomus visuomenės veikėjus. 

Pasak A. Brazausko, jis gau
na daug kvietimų į kitose 
valstybėse vykstančius semi
narus, konferencijas, todėl 
_turi iš ko pasirinkti". Pvz.. 

Izraelio ambasadorius kviečia 
Lietuvą bendradarbiauti 

Viln ius , gegužės 5 d. (BNS) 
— Dviejų valstybių vėliavomis 
papuoštoje Vilniaus Rotušėje 
pirmadienį paminėtas Izraelio 
nepriklausomybės 50-metis. 

J iškilmingą vakarą atvyko 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, mi
nistrai, kitų žinybų vadovai, 
Seimo nariai, Vilniuje dirban
tys ambasadoriai, žydų ben
druomenės atstovai. 

Izraelio 50-metį Lietuvos 
žydų bendruomenės pirminin
kas Simonas Alperavičius pa
vadino stebuklu. „Išvaryti be
veik prieš 2,000 metų, per 
kančias sugrįžę į protėvių že
mę, izraeliečiai sukūrė kles
tinčią šalį, įrodę pasauliui, 
kad be visa kita, yra talentin
gi žemdirbiai ir narsūs ka
riai". 

„Jausdami stiprų užnugarį, 
esame lojalūs Lietuvos pi
liečiai, dirbame jos labui, 
džiaugiamės atgauta nepri
klausomybe, kurios dėka atgi
jo ir mūsų bendruomenė", sa
kė S. Alperavičius. 

Pasveikinęs žydų tautą, Lie-

Naujasis ministras 
tęs pradėtą 

švietimo reformą 
Vilnius , gegužės 6 d. (BNS) 

— „Manau, kad ankstyvasis 
reformos periodas jau baigėsi, 
o pati švietimo sistema bus 
tobulinama visą laiką", sakė 
Švietimo ir mokslo ministras 
Kornelijus Platelis trečiadienį 
spaudos konferencijoje. 

Svarbiausias naujojo mi
nistro tikslas yra sugrąžinti 
moksleivius į' mokyklas, nes 
dabar Lietuvoje mokyklų ne
lanko apie 7,000 mokyklinio 
amžiaus vaikų. 

K. Platelis ketina netrukus 
susitikti su buvusiu Švietimo 
ir mokslo ministru Zigmu Zin
kevičiumi ir pasiūlyti įsijungti 
į atkuriamąją Švietimo ta
rybą. 

Ministras nenorėjo pasakyti 
savo viceministrų pavardžių, 
nes su jais dar nebuvo 
kalbėjęs. 

Paklaustas, ką mano apie 
švietimo politiką Pietryčių 
Lietuvoje, ministras atsake, 
jog „Pietryčių Lietuva nėra 
toks regionas, kur reikėtų 
skirtingos nuo visos Lietuvos 
švietimo politikos". 

gegužės 14 d. jis skaitys pra
nešimą tarptautinėje UNES
CO konferencijoje Kišiniove. 

tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad šie 
metai reikšmingi abiems val
stybėms: Lietuva mini nepri-
lausomybės 80-metį. o Izraelis 
— 50-metį. 

„Nors mūsų valstybes skiria 
dideli atstumai, jų istorijoje 
daug bendra. Abi jas sieja 
iškovota laisvė", sakė prezi
dentas. 

Simboliška, kad balandžio 
30-ąją Izraelis minėjo savo 50-
metį, o diena anksčiau — At
minties dieną, sakė ambasa
dorius Baltijos valstybėse 
Oded Ben Hur. „Džiaugsmas 
ir skausmas, gyvenimas ir 
mirtis persipynė mūsų istori
joje. Žvelgdami į mūsų kles
tinčią, sėkmingai nuo nepaly
ginti gausesnio priešo apsigy
nusią valstybę, mes galime 
pasakyti — Dieve, mes tai pa
darėme", sake ambasadorius 
ir išreiškė viltį, kad Izraelyje 
apsigyvens visi žydai. 

Kalbėdamas apie Lietuvos ir 
Izraelio santykius, diplomatas 

žadėjo, kad „deramai įvertinę 
tai, kas įvyko praeityje, sti
prinsime pasitikėjimą". Am
basadorius linkėjo Lietuvai 
pasiekti savo t ikslų ir „tvirtai 
žengti Europos t au tų bendri-
jon". 

Izraelio 50-mečio minėjimo 
Vilniuje dalyviams buvo paro
dytas filmas „Izraelis", su
rengtas koncer tas . 

Pasak „Lietuvos ryto", pir
madienio vaka rą Vilniaus ro
tušė priminė sunkia i įveikia
mą tvirtovę, nes buvo imtasi 
ypatingų saugumo priemonių. 
Rūmus saugojo policijos pajė
gos, iškilmių dalyviai buvo 
prašomi praei t i pro metalo pa
tikrinimo „var tus" , buvo fotog
rafuojami. Visą susitikimo 
procedūrą stebėjo niūrūs vy
riškiai tamsia is kostiumais, 
todėl kai kur ie svečiai teigė 
jautė tvyrojusią į tampą. 

Anot laikraščio, nemaloni 
pauzė a ts i rado ir sugrojus Iz
raelio himną, kadangi nebuvo 
pasirūpinta Lietuvos himno 
įrašu. Padėtį išgelbėjo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. 
Jam užgiedojus, pri tarė visi 
dalyviai. 

Lietuvoje bus atgaivinamas 
„Brolių miestas" 

Vilnius, gegužės 6 d. (Elta) 
— Lietuvos kultūDS ministe
rija ir Mažesniųjų Drolių ordi
no Lietuvos Šv. Kazimiero 
provincija pasirašė viešosios 
įstaigos „Brolių miestas" (Lie
tuvos vienuolynų atgaivinimo 
programa) steigimo sutartį. 

Be kitų šios įstaigos tikslų, 
numatoma visokeriopai ska
tinti ir remti menininkų, kū
rybinio jaunimo, studentų 
bendradarbiavimą su vienuo
lijomis, pristatant sakralinį 
meną, taip pat skatinti vie
nuolynų paveldo tyrinėjimus, 
rūpintis jo išsaugojimu, re
miantis istoriniu paveldu ir 

* Balt i jos valstybių Ka ta 
l ikų Bažnyčios vyskupai pir
madienį susitikę Vilniuje su
tarė stiprinti kaimyninių vals
tybių vyskupų bendradarbia
vimą ir solidarumą. Kaip pra
nešė Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos sekretoriatas, susiti
kime dalyvavęs Apaštalinis 
nuncijus Baltijos valstybėms 
Envin Josef End'r pabrėžė, 
kad šis susitikima- galėtų bū
ti pirmasis žingsnis kelyje į 
Baltijos valstybių Vyskupų 
Konferencijos įstebimą. Anot 
jo, Bažnyčia turėtų būti vie-
ningesnė ir daug iu bendra
darbiauti ne tik su kitomis re
ligijomis ir Bažnyčiomis, bet ir 
savo viduje. <EIU-

vienuolynų į taka Europai, pa
dėti žmonėms suvokti religijos 
reikšmę šiuolaikinėje visuo
menėje. 

Šv. Kazimiero provincija 
įsipareigojo skirt i naujajai įs
taigai pa ta lpas , o ministerija 
— aprūpint i kompiuterine 
technika. Art imiausiu metu 
tikimasi pateikti svarstyti val
stybinės Lietuvos vienuolynų 
atgaivinimo programos met
menis. Pradžioje programa 
apimtų pranciškonų vienuoly
nų tinklą, vėliau prie jos galė
tų jungtis marijonai, jėzuitai, 
dominikonai, saleziečiai, įvai
rios moterų kongregacijos. 

Viduramžiais Vilniuje akty
viai veikė daug įvairių kong
regacijų, todėl Europoje jis bu
vo žinomas kaip ..brolių mies
tas". Pirmieji pranciškonai į 
Lietuvą atvyko 1248 metais. 
Sovietmečiu pranciškonų, 
kaip ir visų kitų ordinų, veikla 
buvo uždraus ta , vienuolynai 
uždaryti. 

Po II pasaulinio karo Lietu
vos Šv. Kazimiero provincijos 
centras buvo įsikūręs JAV. 
Pranciškonams, s lapta veiku
siems okupuotoje Lietuvoje. 
1989 m. buvo sugrąžintas Kre
tingos vienuolynas. N i< 1995 
m. pranciškonų ordino vado
vybė pradėjo siųsti jaunuolius 
mokytis užsienyje. Šiuo metu 

Netoli popiežiaus rūmų nuaidėjo 
šūviai 

V a t i k a n a s , gegužės 5 d. liai. Yra ir kitų. dvasininkų 
(Reuters-BNS) — Pirmadienį 
Vat ikane buvo rasti naujo 
šveicarų gvardiečių vado, jo 
žmonos ir dar vieno gvardiečio 
kūna i , antradienį pranešė 
Vat ikanas . 

Žmogžudystė buvo įvykdyta 
praėjus tik 10 valandų, kai po
piežius Jonas Paulius II 
šveicarų gvardiečių komen
dan tu paskyrė 43 metų kapi
toną Alois Es termann, kuris 
1981 metais per pasikėsinimą 
išgelbėjo Šventojo Tėvo gyvy
bę, pr idengdamas jį savo 
kūnu . 

P a s a k Vatikano atstovo Joa-
quin Navarro-Valls, A. Es
t e r m a n n , jo žmonos venezue-
lietės Gladys Meza Romero 
bei 23 metų kapralo Cedrich 
Tornay kūnai buvo surasti A. 
Es t e rmann bute. Manoma, 
kad C. Tornay „beprotybės 
akimirką" nušovė naująjį ko
mendantą bei jo žmoną ir 
nusišovė pats. 

Anot atstovo, popiežiui apie 
žmogžudystę jau pranešta . 

Nedidelėje valstybėje dau
giausiai gyvena kardinolai, 
vyskupai , kunigai ir vienuo-

luomui nepriklausančių Vati
kano gyventojų — šveicarų 
gvardiečiai, Vatikano žan
darmerija ir būtinųjų tarnybų, 
tokių, kaip ugniagesių ir me
dikų, atstovai. A. Estermann 
ir C. Tornay, kaip ir visi 
šveicarų gvardiečiai, buvo 
šveicarų tautybes Romos kata
likai. 

Šimtas Šveicarų gvardiečių 
yra mažiausia pasaulio ka
riuomenė ir šiandien atlieka 
grynai simbolinį vaidmenį. 
Gvardiečiai eina sargybą prie 
popiežiaus namų bei keturių 
pagrindinių įėjimų j Vatikaną. 

„Aš pabrėšiu Šveicarijos 
gvardijos profesionalumą, o 
tai reiškia, kad padidės bū
tinybė būti kareiviu iš di
džiosios raidės", sake kapito
nas Alois Estermann 
interviu likus penkioms valan
doms prieš mirtį. Anot Vatika
no pranešimo, likus kelioms 
valandoms iki žmogžudysčių, 
puskarininkis savo draugams 
įteikė artimiesiems adresuotą 
laišką. Laiško turinys nežino
mas. 

Latvija dėkoja už paramą krizės 
su Rusija metu 

V i l n i u s , gegužės 6 d. (BNS) 
— Latvijos ambasadorius Lie
tuvai Atis Sjanitis trečiadienį 
gyrė Baltijos valstybių vieny
bę, Rygos ir Maskvos santy
k iams a ts idūrus aklavietėje. 

A. Sjanitis kalbėjo Latvijos 
ambasadoje Vilniuje sureng
toje pirmojoje per savo kaden
ciją spaudos konferencijoje 
' ambasador ius Lietuvoje dirba 
nuo 1996 m. rugpjūčio pabai
gos). Spaudos konferencijoje 
j is kalbėjo lietuviškai. 

Pasak jo, po Lietuvos Seimo 
pareiškimo dėl padėties Latvi
joje bei abiejų valstybių prezi
dentų susitikimo Panevėžyje 
maža ką telieka pasakyti apie 
Lietuvos parodytąjį solida
rumą. „Yra logikos, kad, di
dėjant į tampai. Baltijos val
stybių santykiai pagerėja", 
sakė Latvijos ambasadorius. 
„Man atrodo, kad Lietuvos 
politikai pajuto, kad mes 

* La i svų jų e k o n o m i n i ų 
z o n ų (LEZ) atstovai Šiaulių 
miesto meras Alfredas Lan
kauskas ir Klaipėdos meras 
Eugenijus Gentvilas preziden
tui Valdui Adamkui pareiškė, 
kad biurokratai trukdo LEZ 
plėtrai. Paklaustas , ko reikia, 
kad laisvosios ekonominės zo
nos veiktų, A. Lankauskas at
sakė, kad „13 ministerijų pri
imtų bendrą sprendimą dėl jų 
s ta tu to , valdytojų, žemės nuo
mos". J a m pritarė ir E. Gent
vilas, teigdamas, kad „smul
kus biurokratizmas gali pada
ryti ta ip, zonų kūrimas bus 
vis atidėliojamas", o tai ken
kia Lietuvos įvaizdžiui pasau
lyje. BNS 

lietuviai pranciškonai studi
juoja teologiją Florencijos, Ve
ronos, Jeruzalės, ir kt. univer
sitetuose. 

1997 m. Šv. Kazimiero pro
vincijos centras iš JAV perkel
tas j Lietuvą. 

Netoli Šiaulių ketinama 
pastatyt i Kryžių kalno namus 
pranciškonų naujokynui, ku
riuose drauge su mažaisiasis 
broliais kuriam laikui galėtų 
apsigyventi ir kunigai bei pa
sauliečiai. 

Atis Sjanitis 
esame viename laive ir kad 
reikia Latviją palaikyti". 

Penktadienį Ventspilyje 
įvyks Baltijos Asamblėjos po
sėdis. Ta proga susitiks ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos 
ministrai pirmininkai, lydimi 
didelių delegacijų. 

Kitą savaitę Jūrmaloje į 
tradicinį pasitarimą susirinks 
trijų Baltijos valstybių prezi
dentai Valdas Adamkus. Gun
tis Ulmanis ir Lennart Meri. 

* V a k a r ų Europos Są
j u n g o s generaliniam sekreto
riui Jose Cutileiro skiriamuo
sius raštus antradienį jteike 
ambasadorius Linas Linkevi
čius. Susitikime buvo kalbėta 
apie artėjantį Vakarų Europos 
Sąjungos užsienio reikalų bei 
gynybos ministrų susitikima 
Graikijoje. Buvęs krašto ap
saugos ministras ir Seimo na
rys. 37 metų ambasadorius L. 
Linkevičius Lietuvos misijai 
NATO vadovauja nuo praėju
sios vasaros, o Lietuvos sie
kiams Vakarų Europos Są
jungoje nuo 1994 m. lapkričio 
iki šiol atstovavo ambasado
rius Belgijoje Dalius Čekuolis. 

KALENDORIUS* 
Gegužės 7 d.: Domicėle. 

Stanislovas. Stasys, Danute. 
1904 m. panaikintas lietu
viškos spaudos draudimas. 

G e g u ž ė s 8 d.: Viktoras. My
kolas. Audre. Džiugas. Min-
gaila. 1551 m. mirė Barbora 
Radvilaitė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS 

Šeštadienį ir sekmadienį — 

f egužės 9 ir 10, Detroite vyks 
iaures Amerikos Lietuvių 

jaunučių krepšinio rungtynės, 
kuriose dalyvaus 45 koman
dos. Varžybos vyks šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: B 
(1982 m. gimimo ir jaunes
nių), C (1984 m. gimimo ir 
jaunesnių), D (1986 m. gimi
mo ir jaunesnių), E (1988 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir F 
Molekulių" 1990 m. gimimo 
ir jaunesnių, kurių klasėje 
berniukai ir mergaitės žai
džia kartu. 

Varžybų atidarymo paradas 
šeštadienį, gegužės 9 d., 8:30 
ryte, Ladywood gimnazijoje, 
Livonia, Michigan. Varžybų 
pradžia 9:30; jos vyks: Lady-
wood gimnazijoje, St. Edith 
— Livonijoje, Scoolcraft Col-
lege — Livonia ir St. Agathy 
— Redforde. 6:45 vai. vakare, 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
dalyviams šv. Mišias aukos 
kun. Aloyzas Volskis. 7:30 
v.v. susipažinimo vakaras 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Visuomenė kviečiama 
susipažinimo vakare dalyvau
ti. 

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
varžybų baigiamosios rung
tynės Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre ir St. Agatha mo
kykloje. Varžybų šeimininkas 
— Detroito lietuvių sporto 
klubas „Kovas*'. Komitetą su
daro: Vytautas Polteraitis, 
Kastytis Giedraitis ir Algis 
Rugienius. 

Visuomenė kviečiama at
vykti į rungtynes ir susipa
žinimo vakarą. 

PRIPAŽINIMAS 
DANGUOLEI 

JURGUTIENEI 
Farmington ir Farmington 

Hills miestų 1998 m. Artist-
in-Residence Award meninin
kės pripažinimas buvo paskir
tas Danguolei Jurgutienei. Ta 
proga Danguolės Jurgutienės 
20 paveikslų paroda buvo 
išstatyta Farmingtono Wil-
liam Costick Activities centre 
š.m. balandžio 26 ir gegužės 3 
dienos. Balandžio 23 d., gu
bernatorius John Engler, Mi-
chigano senatorius Bill Bul-
lard, Jr., ir Michigano Atstovų 
rūmų Andrew Raczkowski pa
sirašė specialią proklamaciją 
— Special Tribute Danguolei 
Jurgutienei, pagerbiant jos 
įvertinimą. 

AJL. ELENA JURGUTIENĖ 
Š.m. balandžio 30 d., Det

roite staigiai mirė a.a. Elena 
Jurgutienė, sulaukusi 87 m. 
amžiaus. Velionė buvo gimusi 
1911 m. balandžio 3 d. Var
niuose, Žemaitijoje. Į JAV at
vyko 1949 m.; gyveno Detroit, 
Michigan. 

Nuliūdime paliko sūnų Jur
gį ir marčią Danguolę Jur-
gučius, vaikaičius Astą ir Pau
lių; sūnų dr. Joną ir marčią 
Margie Jurgučius. vaikaičius 
John, Robert ir Janet, gyve
nančius Santa Monica, Kali
fornijoje. 

A.a. Elena Jurgutienė pri
klausė —BALFo 76-tam sky
riui ir „Auksinio amžiaus" 
būreliui. Gegužės 6 d., po ge
dulingų šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, velionė 
buvo nulydėta ir palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse, kur 
palaidotas ir jos vyras, buvęs 
mokyklos vedėjas, a.a. Kostas 
Jurgutis. 

Laidotuves tvarkė ir viešą 
atsisveikinimą pravedė laido
tuvių direktorė Yolanda M. 

Zaparackienė. Kūnas buvo 
pašarvotas Harris laidotuvių 
namuose, Livonia, Michigan. 

VYT. KERNAGIO 
KONCERTAS 

Šeštadieni, gegužės 16 die
ną, 7 vai. vak. vyks Vytauto 
Kernagio koncertas. Tai pir
masis Vytauto Kernagio solo 
koncertas Detroito telkinyje. 
Koncerto metu bus šilta va
karienė. Pelnas skiriamas 
„Šaltinio" tautinių šokių šo
kėjų grupės kelionės \ Šokių 
šventę, šią vasarą vyksiančią 
Lietuvoje, išlaidoms padengti. 

lm 

BALFO 76-TO SKYRIAUS 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 76-to skyriaus meti
nis narių susirinkimas sek
madienį, gegužės 17 d. vyks 
Šv. Antano parapijos salėje 
tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių. 
Susirinkimas labai svarbus. 
Darbotvarkėje — valdybos bei 
revizijos komisijos prane
šimai, valdybos narių rinki
mai, ateities planai, klausi
mai bei sumanymai. Visi 
nariai ir norintieji tapti na
riais kviečiami dalyvauti. 
Regina Juškaitė-Švobienė 

„GIJA" PRIGIJO 
IR KLESTI 

Pereitų metų vasarą gra
žioje Degučių sodyboje buvo 
nuotaikingai „pakrikštyta" 
naujas, iš Lietuvos atvykusių 
lietuvių iniciatyva suorgani
zuotas, sambūris „Gija", kurio 
tikslai iš pradžių nebuvo labai 
aiškus, o jau čia seniau 
įsikūrę būgštavo, kad tai lyg 
ir viešas atsiskyrimas nuo nu
sistovėjusios lietuviškos vi
suomenės. Tačiau netrukus 
pradėjo aiškėti, kad jų veikla 
daugiausia rūpinasi kultūri
niais reikalais, organizuojant 
originalias video juostas Cle-
velando lietuvių namuose, 
širdingai kviečiant visus daly
vauti ir bendrauti. 

Š.m. balandžio 19 dieną, po 
sekmadieninių pamaldų, Die
vo Motinos parapijos konfe
rencijų kambary sambūris 
„Gija" ir LR garbės konsulatas 
sušaukė susirinkimą tema 
„Pradedant gyvenimą Ameri
koje". Susirinkimą globojo ir 
atidarė Dievo Motinos parapi
jos klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ. Deja, susirinko 
labai nedidelis būrelis as
menų, beveik lygiai per pusę 
seniau atvykusių ir naujųjų 
ateivių. Kun. Kijauskas iš
samiai nupasakojo Clevelando 
lietuvių parapijų istoriją, jų 
veiklą ir kvietė visus atvyku-

Kun. Alf. Babono kunigystes 35 m. jubiliejaus Padėkos šv. Mišias Detroito Šv. Antano parapijos bažnyčioje š.m. 
kovo 29 d. auko/o: kun. Viktoras Kriščiūnevieius, prel Jonas Staškus, jubiliatas kun. Alfonsas Babonas ir prel. 
Juozas Antanavič ius . Nuotr. R. J u š k a i t ė s - Š v o b i e n ė s 

sius jaustis kaip namuose: 
„Būkim kartu, nes visi esame 
Lietuvos vaikai". Išskubėjęs į 
vidurdienio pamaldas, klebo
nas programos vadovavimą 
perdavė aktyviam „Gijos" na
riui Remigijui Bistrickui, ku
ris Clevelande gyvena ir dirba 
jau dveji metai. Išaiškinęs su
sirinkimo tikslą, jis iškėlė rei
kalą sudaryti konsultacinį 
punktą, kuris padėtų spręsti 
komplikuotas įsikūrimo, dar
bo bei teisines problemas. LR 
garbės konsule Ingrida Bub
lienė skatino naujai atvyku
sius kreiptis į konsulatą, nes 
turima ryšių ir pažinčių su 
įvairiomis įstaigomis. Buvo 
taip pat iškeltas projektas pa
samdyti toje srityje patyrusį 
advokatą, tačiau nebuvo pa
minėta pavardės. Toliau buvo 
ilgokai kalbama apie Lietuvos 
ir Amerikos darbo sąlygas, at
lyginimus ir t.t. Išsiskirstant 
pabrėžta, kad tokie susirinki
mai planuojami bent kartą 
per mėnesį. 

Tuo tarpu „Gija" ir toliau tę
sia kultūrinę veiklą. To pa
ties sekmadienio vakare Lie
tuvių namuose pakviestas 
žinomas ir labai populiarus 
keliautojas Jonas Dunduras 
papasakoti savo kelionių įspū
džius po tropinę Ameriką ir 
juos pademonstruoti puikiose 
vaizdajuostėse. Paskaitos da
lyviai buvo sužavėti paskai
tininku ir jo kelionėmis. Ge
gužės 9 dienos vakare Lietu
vių namų didžiojoje salėje 
„Gija" rengia Vytauto Kerna
gio koncertą, pavadintą „Vėl 
su jumis". Abejonės nėra, kad 
ir seniau čia apsigyvenę, ir 
naujai atvykusieji privalo ben
drauti, nes visus riša bendra 
kilmė, kalba, kultūra. Abipu
siškas saitas palengvins nau
jakuriams ir taip pat papildys 
retėjančias Amerikos lietuvių 
visuomenės gretas. 

Aurelija M. Balašait ienė 

Lietuvos Respublikos garbes konsi 
nus Rirharci Durhm fx> susitikimo 
prekyba su Lietuva 

le Ingrida Bubliene ir Illinois senato-
Wa»hington. D<' F'.isit.mmo tema -

ST. PETERSBURG, FL 

TALKA KLUBE 

Kovo 26 d. nuo ankstyvo 
ryto klubo pastato prieangis 
prisipildė savanoriais talki
ninkais, kurie, išgirdę pirmi
ninko A. Gudonio kvietimą, 
atvyko čia su įrankiais aptvar
kyti aplinką lauke ir pagra
žinti pastatą viduje. Pirminin
kas tuojau pristatė visus prie 
darbų: karpyti krūmus ir valy
ti patvorius kur reikėjo, dažyti 
sienas, duris, tvarkyti scenos 
grindis ir kt. Pirmininkas ne
leido darbininkams ištrokšti, o 
Adutė Balbatienė ir Petronėlė 
Gudonienė paruošė visiems 
skanius ir sočius pietus. Ank
styvą popietę darbai buvo už
baigti ir pirmininkas su didele 
padėka išleido talkininkus na
mo. Talkoje dalyvavo: Adomai
tis, Aleksiejūnas, Andriulie
nė, Balbalienė, Biknevičiai, 
Cibienė, Dimienė, Gečas, Ged-
mintas, Gudoniai, Jasinskai, 
Jonaitis, Juzėnai, Karnius, 
Lauras, Rasimai, Sakas, 
Shields, Viktorą, Vitkauskas, 
Vodopalas, Žebertavičius. 

Klubo valdyba dėkoja talki
ninkams. 

SVEČIAVOSI PLB 
VALDYBOS 

PIRMININKAS 

Neseniai sugrįžęs, iš Lietu
vos, kur dalyvavo prezidento 
Valdo Adamkaus inauguraci
joje ir posėdžiavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės reika
lais, St. Petersburge lankėsi 
Vytautas Kamantas su žmo
na. Kovo 29 d. popietės metu 
klube susirinkusiems trumpai 
papasakojo apie įvykusį posė
dį ir prezidento inauguraciją, 
pažadėdamas kitą sekmadienį 
parodyti iškilmių vaizdajuos
tę. 

Balandžio 5 d. gausiai susi
rinkę klubo nariai ir svečiai 
galėjo pasigėrėti prakilniai 
praėjusiomis iškilmėmis, nau
jojo prezidento priesaika ir ki
tomis su įvesdinimu į naujas 
pareigas susijusiomis apeigo
mis. Vaizdajuostės rodymas 
truko arti valandą. Žiūrovai 
buvo labai patenkinti, turėję 
progą pamatyti ne per ilgą, ge
rai paruoštą filmą apie neei
linį Lietuvos įvykį. 

VELYKOS 
ST. PETERSBURGE 

Šv. Vardo bažnyčioje šv. Mi
šias aukojo kun. R. Šakalys, 
OFM, kun. dr. M. Čyvas ir 
kun. dr. M. Kirkilas. Pamoks
lą pasakė kun. Šakalys, OFM. 
Pamaldų metu velykines gies
mes giedojo Lietuvių klubo 
choras, vad. dr. B. Kazėnui ir 
akomp. muz. R. Ditkienei. 
Bažnyčioje gausiai dalyvavo 
šio telkinio gyventojai. 

Po pamaldų visi skubėjo į 
Lietuvių klubą velykiniams 

pietums, kur susirinko arti 
300 dalyvių. Klubo pirm. A. 
Gudonis pasveikino prie gra
žiai papuoštų stalų susėdusius 
svečius ir pakvietė kun. R. 
Šakalį, OFM, sukalbėti mal
dą. Ant stalų buvo padėta 
kiekvienam Velykų margu-
čiai-velykaičiai ir pietūs buvo 
pradėti jų „muštynėmis". Tada 
stalų laimėtojai rungtyniavosi 
tarp savęs. Pasibaigus, paaiš
kėjo, kad stipriausio margučio 
salėje savininkas yra Antanas 
Viktorą, apdovanotas už tai 
šampano buteliu. 

Po pietų vyko gražiausio 
margučio konkursas. Deja, 
šiais metais dalyvavo tik dvi 
margintojos. Įvertinimo komi
sija, kurią sudarė M. Andre-
jauskienė ir D. Mackialienė 
gražiausių margučių margin-
toja pripažino B. Mikalauskie
nę, kuri ir laimėjo konkursą. 

Pirmininkas A. Gudonis pa
dėkojo visiems dalyviams už 
atsilankymą. 

GARBINGO AMŽIAUS 
PAMINĖJIMAS 

Velykų dieną klubo mažojoje 
salėje atskirai pietaujanti gru
pė asmenų kartu paminėjo ir 
mūsų klubo ilgametės narės 
Alės Kalvaitytės-Velbasienės 
90-ties metų amžiaus sukaktį. 
Šioje gražioje šventėje dalyva
vo ir sukaktuvininkės sūnus 
Gediminas, dvi dukraitės su 
šeimomis ir būrys sukaktuvi
ninkės draugų bei artimųjų. 
Sukakties proga sūnus ir daly
viai sveikino jubiliatę. Jai bu
vo sugiedota „Ilgiausių metų" 
ir palinkėta viso geriausio. 

S.Všk. 

SĖKMINGAS 
KONCERTAS 

Balandžio 17 d. Lietuvių 
klubo choras ir vyrų „Dainos" 
vienetas surengė koncertą, su
traukusį daugiau pustrečio 
šimto vietinių ir svečių dainos 
mylėtojų. Programoje, suside
dančioje iš dviejų dalių, miš
rus choras atliko dešimtį dai
nų, o vyrų vienetas — devy
nias. Kai kurias dainas entu
ziastinga publika reikalavo 
pakartoti. Mišriam chorui ir 
vyrų vienetui dirigavo dr. Bro
nius Kazėnas, sulaukęs iš 
klausytojų daug aplodismen
tų, o fortepijonu akompanavo 
muz. Regina Ditkienė, visada 
mielai pagelbstinti daininin
kams. Programai vadovavo ir 
deklamacijomis programą pa
įvairino choro narė Zita Dap
kienė. 

Po koncerto, susirinkusieji 
vaišinosi prie gražiai papuoš
tų stalų choristų paruoštais 
sumuštiniais ir pyragais su 
kavute. Taip pat šio pokoncer-
tinio pabendravimo metu vyko 
traukimas laimingųjų bilietų 
daugeliui suneštų geriamųjų, 
valgomųjų ir kitų gėrybių. Di
rigentą dr. B. Kazėną už jo 
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įdėtą darbą ruošiant šį kon
certą choristė Elena Krasaus
kienė apdovanojo didžiuliu 
tortu. 

Visi skirstėsi namo pakilia 
nuotaika, tikėdamiesi, kad 
ateinantį sezoną ir vėl galės 
pasiklausyti vietinių pajėgų 
gražiai atliekamų dainų. 

PARAMA 
KAZLMIERIETĖMS 

PAŽAISLYJE 

Balandžio 19 d. popietėje 
klubo pirmininkas Antanas 
Gudonis pranešė, kad gautas 
prašymas paremti seserų ka-
zimieriečių vedamo Pažaislio 
vienuolyno remontą. Ta pačia 
proga buvo parodyta vaizda
juostė, kur vienuolyno aplin
koje, orkestrui palydint, dai
navo geriausi mūsų daininin
kai — Virgilijus Noreika, Ge-
ham Grigorian, Irena Milke
vičiūtė; atskirai Gounod's 
„Ave Maria" giedojo Sabina 
Martinaitytė ir taip pat muzi
kos kūrinius grojo Vilniaus 
styginis kvintetas. Vienuolyno 
paramai žiūrovai suaukojo 
arti 500 dol. 

ŠIAURIEČIŲ 
IŠLEISTUVIŲ POKYLIS 

Balandžio 23 d. pasipuošę 
svečiai rinkdamiesi į klubo 
salę stebėjosi retai matomu 
vaizdu. Per paskutinius pen-
kerius-šešerius mėnesius po
kylių metu salė būdavo pripil
doma iki pat durų. Skaičiuo
davome net iki trejetos šimtų 
dalyvių. Šį vakarą susirinko 
vos šimtas keturiasdešimt. O 
šiauriečius būtų galima sus
kaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Ar jie jau visi iškelia
vo, o gal pavargo nuo pakavi-
mosi ir nutarė pailsėti prieš 
kelionę? Tačiau nuolatiniai 
gyventojai ištvėrė, atėjo gera 
nuotaika ir pasiryžimu šokti 
iki nakties vėlumos. Klubo 
pirmininkas, kalbėdamas da
lyviams, pastebėjo, kad kitais 
metais tokį pokylį reikėtų 
ruošti anksčiau, gal tuoj po 
Velykų. Po kun. dr. M. Čyvo 
pokyliui pritaikytos maldos, 
atskiri stalai buvo pakviesti 
pasiimti maistą. O jis buvo 
skanus ir užteko visiems. Pa
valgius ir pasivaišinus ant 
kiekvieno stalo esamu vynu, 
grojant gerai pažįstamam „Lo
relei" orkestrui, visi sukosi sa
lės viduryje. Vietos užteko vi
siems, net ir polką šokant al
kūnėmis nereikėjo trintis. 
Kalbų nei programos nebuvo, 
bet nei vienas jų nepasigedo. 
Išleidę paskutiniuosius šiau
riečius, spalio mėnesį lauk
sime jų vėl sugrįžtant į mūsų 
malonų, linksmą bei draugiš
ką telkinį. 

M.S. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
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9830 S.Ridgeland Ave. 
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Tel. 773-736-7709 
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9055 S Roberts Ra., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htotory HM, IL 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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EUOBC C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyt. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą karną. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Te l . 708-422-8260 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ava.. Suita 310 

NaparviSe, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 HigMand Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

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

* Kaišiadorys. Sausio 17 d. 
Kaišiadorių sielovados centre 
vyko padėkos pamaldos, ku
riose dalyvavo Europos jauni
mo susitikimo Vienoje jaunieji 
vyskupijos maldininkai. Jau 
tapo tradicija kiekvieną mal
dingąją kelionę pabaigti padė
kos šv. Mišiomis. Šiame susiti
kime dalyvavo apie 120 maldi
ninkų iš 20 vyskupijos para
pijų. 

Sausio 20 d. Kaišiadorių vy
skupijoje surengtoje Kunigų 
dienoje dalytasi mintimis apie 
bažnytinio meno vertybių iš
saugojimą. Pranešimą skaitė 
kun. Algirdas Kajackas. 

Į Kaišiadorių vyskupiją iš 
Kretingos Šv. Pranciškaus 
Mažesniųjų Brolių ordino su
grįžo kun. Vytautas Kamins
kas (gim. 1960). Jis paskirtas į 
Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo 
ir Jono Krikštytojo parapiją. 

http://St.Oak.Lawn.IL


BIOLOGINIO KARO 
PAVOJUS 

DR. E. R I N G U S 

Ši egzotiška tema, atrodo, 
mūsų visuomenei neturėtų 
būti aktuali, tačiau, kaip Ame
rikos gyventojams, ypač did
miesčiuose, pavojus tapti nau
jo ginklo aukomis yra realus. 
Gal vienas kitas niujorkietis jį 
jau patyrė, todėl verta bent 
paviršutiniškai su ta tema su
sipažinti. 

Šiuo metu vyrauja nuomonė, 
kad atominis karas tapo ne
praktiškas, per daug pavojin
gas žmonijai, bombos per daug 
naikinančios, bet pamiršti ato
minių ginklų dar negalima. 
Apie tai kalbėjo gen. Lebed 
Amerikos senatoriams. Gen. 
Lebed, būsimas kandidatas į 
Rusijos prezidentus, įspėjo, 
kad atominių ginklų priežiūra 
Rusijoje nėra patikima. J is pa
kartojo, kad rusai yra pagami
nę tam tikra skaičių mažų 
bombų, telpančių į lagaminą. 
Tikro tokių bombų skaičiaus 
jis nežino, bet tiki, jog poros jų 
trūksta. Kur jos — nežinia. 
Šią problemą jis žada sutvar
kyti, tapęs prezidentu. 

Demokratinis galvojimas, 
rasinė ir religinė tolerancija, 
skelbiama Vakarų kultūrų su 
Amerika priešakyje, planetoje 
vis dar neranda vešlios dirvos. 
Afrikoje, Azijoje ir netgi kul
tūringoje Europoje J iomo sa-
piens" vis dar randa prie
žasčių žudyti vienas kitą: Afri
koje dėl genčių skirtumų, Isla
mo pasaulyje dėl skirtingų re
ligijos išpažinimo metodų. 
Norint nugalėti savo priešus, 
ieškoma naujų ginklų. Ir štai 
ironija: didelė pažanga medici
noje pokario laikotarpyje pa
gamino priemones ne tik 
prailginti ir palengvinti žmo
nijai gyvenimą, bet rado naujų 
būdų žmoniją naikinti. Ir dar 
jie toliau tobulinami. 

Biologinis karas žmonijai 
nėra naujiena. J a u 14-me 
amžiuje totoriai „bombardavo" 
Ukrainos miestą užkrėstais 
avinais, ap' rėsdami miesto 
gyventojus, sakoma, kad nuo 
ten prasidėjo Juodasis ma-

_ ras", pareikalavęs 25 milijonų 
aukų Europoje. 

Amerikos laivynas su dide
liu skaičiumi lėktuvų ir ra
ketų Persų įlankoje yra ten ne 
todėl, kad laukia kitos agresi
jos prieš Kuwaitą. J ie yra 
pasiruošę sunaikinti paslėp
tus biologinius ginklus, išbar
stytus įvairiose Irako slėptu
vėse. Kad jų yra, neabejojama. 
Irako vadeiva jau parodė, kad 
jis gali naudoti tuos biologi
nius ginklus ne tik prieš kai
mynus (Iraną), bet ir nuodi
jant savo krašto gyventojus 
(kurdų mažuma). Sadam Hus-
sein, Irako vadeiva, praradęs 
galimybę gaminti atominius 
ginklus (Izraelis sudaužė ato

minę stotį prieš daugelį me
tų), nu ta rė terorizuoti pasaulį 
naujais metodais. Jo tikslams 
bakteriologinis ginklas tapo 
labai parankus. J i s lengvai 
pagaminamas, transportuoja
mas ir sunkiai susekamas, be
veik idealus ginklas teroristi
nei veiklai. Amerikos slaptoji 
t a rnyba mano, kad Irako san
dėliuose laikoma 8,000 litrų 
„anthrax" bakterijų sausąja 
forma. 

Vakarų gyventojams tuojau 
kyla klausimas, kaip toks me
diciniškai atsilikęs kraš tas su
geba pagaminti tokius dide
lius kiekius? Viską išaiškino į 
Vokietiją pabėgęs Irako slap
tosios policijos vadas. Teorijas 
ir priemones gaminti „anth-
rax" bakterijas I rakas nupirko 
iš Sov. Sąjungos jau 1980 me
tais . 

Viską numatantieji sovietai, 
apie bakteriologinius ginklus 
pradėjo galvoti j au 1933 me
ta is . Tam tikslui buvo įsteig
tas biologinis inst i tutas , skir
t a s nuodingų bakterijų tyri
m a m s , jų auginimui ir gamy
bai. Šaltojo karo temperatūrai 
kylant , laboratorijų skaičius 
st ipriai paaugo, panaudoti 
nauji metodai padidinti bakte
rijų nuodingumą. 

Aišku, sovietų pastangos ne
liko nepastebėtos. Vakarų po
litikai privertė sovietus pasi
rašyt i sutartį , nukreiptą prieš 
bakteriologinių ginklų ga
mybą. Sovietai pasirašė, bet 
nepildė. 

Kaip ir atominių ginklų ga
myboje, sovietai nesiskaitė su 
išlaidom ir pavojais dirban
t iems ar aplinkai. Bakteriolo
giniams ginklams gaminti bu
vo pastatyt i specialūs kaimai, 
laikomi paslaptyje. Avarijos, 
įvykusios tuose kaimuose, tik 
daba r pradeda išeiti į viešu
mą. Per tokią avariją vienoje 
vietovėje prie Sverdlovsko 
„antrax" bacila užsikrėtė apie 
1,000 asmenų, kurių 100 mirė. 
Po tokios katastrofos sovietai 
n u t a r ė statyti laboratorijas 
atokiau nuo gyvenamų vieto
vių. Amerikos lėktuvų nuo
t raukos parodė pačią didžiau
sią laboratoriją vienoje Aralo 
jūros saloje. Ten buvo gamina
mos įvairios bakterijos ir įvai
rūs pabūklai bakterijų t rans
portui . 1989 metais į Angliją 
perbėgo svarbus KGB agen
tas , a tnešdamas tragiškų ži
nių apie sovietų pažangą bak
teriologijoje, ne jų naikinimui, 
bet naujų bakterijų gamybai. 
Vakaruose mediciniški tyri
mai bandomi, naudojant įvai
r ius gyvūnus, daugiausia pe
les. Perbėgęs KGB pareigūnas 
pranešė anglams, kad labora
torija Aralo jūros saloje paga
mino ypač piktybinę bakteriją 

Karmėlavos oro uoste krepšinio mėgėjai balandžio 15 d. džiaugsmingai sutiko su pergale grįžtančius Kauno 
„Žalgirio" krepšininkus, kurie balandžio 14 d. nugalėjo Milano „Stefanel" 'Italijos) komandą 82:67 ir iškovojo 
Europos vyrų krepšinio klubų taurę Viduryje: žalgiriečiai Darius Sirtautas ir Enisas Votlis su gerbėjais. 

Nuotr Eltos 
ir išbandė ją ant vietinių, lep
ra sergančių, ligonių. Ban
dymų aukos buvo užkrėstos, 
įkvėpiant užterštą orą, inku
bacinis periodas trumpas ir 
80% užkrėstų greit mirė. 

Sovietų sistemai sugriuvus, 
Amerika ir Anglija įspėjo Jel-
cin, kad būsimi santykiai pa
gerės, jeigu naujas preziden
tas sustabdys biologinių gin
klų gamybą. Buvo pareikalau
ti teisės patikrinti visas biolo
gines laboratorijas. Patikrinti 
tačiau nepavyko, kaip dabar 
nesiseka Irake. Tuo tarpu dar 
du buvę laborantai, perbėgę 
1993 metais, pranešė, kad 
bakteriologiniai tyrimai, nors 
ir sumažintu tempu, vis dar 
nesustabdyti. 

JAV gynybos organai šiuo 
metu daugiau dėmesio kreipia 
į panaudojimo biologinių, ne į 
atominių ginklų galimybę. 
Bakterijos, virusai ar kitos 
priemonės gali būti atvežtos ir 
panaudotos paskirų teroristų. 
Kol kas nėra priemonių tokį 
transportą išaiškinti. 

Štai sąrašas kraštų, gami
nančių biologinius ginklus: 
Iranas, Irakas, Rusija, Kinija, 
Syrija ir 1.1. Todėl žurnalistai 

biologinius ginklus pavadino 
„neturtingų kraštų atomine 
bomba". Mokslininkai sako, 
kad 1 gramas toksinų gali 
nužudyti 1 milijoną žmonių. 
Viena raketa, nešanti tuos 
pačius nuodus, gali užkrėsti 
3,700 kv. kilometrų plotą. 

Kad tokie ginklai gali būti 
panaudoti, abejonės nėra. Ne
tolima praeitis jau tai parodė: 
sprogimas New Yorko preky
bos centre — 1993 m., ir Toki
jo požeminio susisiekimo tune
liuose 1995 m. Laimei, japonų 
teroristai panaudojo dujas, o 
ne bakterijas. Tik vėliau buvo 
rasta „clostridium botulinum" 
atsargos viename sektos san
dėlyje, kur ruoštasi naujam 
puolimui. 

TARPTAUTINĖS 
SIUNTOS S K R I E S 

GREIČIAU 

Šiais metais tarptautinė 
greitojo siuntų pristatymo ben
drovė J)HL Worldwide Ex-
press" Lietuvoje ketina ke
liuose miestuose įkurti naujus 
paslaugų centrus bei, įsigijusi 
lėktuvą, kasdien skraidyti j 
Kopenhagą, praneša „Verslo 

Žalgiriečiai Saulius Štombergas (kairėje) ir Frarjo Arapovičius Kauno 
Karmėlavos oro uoste balandžio 15 d džiaugiasi Belgrade iškovota Euro
pos vyrų krepšinio klubų taure. Nuotr Eltos 

žinios". 
Pasak JOHL International 

Lietuva" vadybininko Mindau
go Utkevičiaus, šiais metais 
nauji paslaugų centrai bus 
įkurti Vilniuje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. 

Per praėjusius metus, inves
tavus lėšų į susisiekimą tarp 
Baltijos valstybių, buvo pa
siekta, jog siuntos iš Lietuvos 
į Rygą ir Taliną būtų pristato
mos jau kitą rytą. Šiemet ke
tinama įsigyti maždaug 6-8 
tonų keliamosios galios lėk
tuvą, kuris kasdien skraidins 
siuntas į Kopenhagą ir atgal. 

Sprendžiant iš praėjusiais 
metais atliktų tyrimų, arti
miausia DHL konkurentė Lie
tuvoje yra amerikiečių ben
drovė UPS. Tačiau M. Utke-
vičius teigia, kad DHL yra 
pirmaujanti firma skubių oro 
pervežimų rinkoje. Pradėjusi 
darbą Lietuvoje minimaliomis 
pajėgomis, šiuo metu ben
drovė turi 28 automobilius, 
joje dirba apie 60 žmonių, per 
metus yra vežama daugiau 
kaip 90,000 siuntų. 

R. J a k u t y t ė 

VARĖNA GAMINA 
NAUJAS PAGALVES 

„Varėnos grūdų" bendrovė 
pradėjo gaminti pagalves, pri
pildytas grikių kruopų lukštų. 
Taip panaudojamos gamybos 
atliekos. Pagalvės tveria 10-15 
metų. 

Varėniškių pagalvėmis jau 
susidomėjo Vokietijos, Austri
jos, Švedijos ir net Rusijos ver
slininkai, todėl didžiausios vil
tys siejamos su naujojo ga
minio eksportu. Lietuviai 
įpratę naudoti pūkines ar 
plunksnų pagalves, tačiau 
varėniškiai mano. kad jų nau
juoju gaminiu susidomės ir 
šalies pirkėjai. 

Pagalves su grikių lukštais, 
ant kurių rekomenduojama 
gulėti įvairiomis ligomis ser
gantiems žmonėms, pirmieji 
pradėjo gaminti japonai. 

Danutė Bindokienė 

Tarytum visai 
n usigyvenome... 

Bevartant 1938 m. liepos-
rugpjūčio men.. Nr. 7-8, „Fi
ziškas auklėjimas" žurnalą, 
akis užkliūva už kelių para
grafų: „Pirmoji Tautine olim
piada išjudino ir Amerikos lie
tuvių kolonijas. Ypatingai di
delį vaidmenį suvaidino čika-
giečiai. Čia gerb. teisėjo Jono 
Zurio iniciatyva buvo suorga
nizuota Amerikos Lietuvių at
letikos sąjunga, kurios rū
pesčiu matėm Tautinėje olim
piadoje labai gražų 27 asmenų 
atletų būrį. ... Pirmasis ir di
dysis Amerikos Lietuvių atle
tikos sąjungos uždavinys buvo 
paruošti jaunimą kiek galint 
iš platesnių lietuvių kolonijų 
atstovauti Tautinėje olimpia
doje. Reikėjo sukelti lietuvių 
kolonijas, suorganizuoti jose 
komitetus, kad jos galėtų 
atsiųsti po kelis reprezentan
tus į Tautinę olimpiadą. Tau
tinėje olimpiadoje dalyvavo iš 
10 lietuvių kolonijų jaunimo 
geriausieji atstovai. Gausiau
siai buvo atstovaujama Či
kaga, atsiuntusi daugiausia 
sportininkų, toliau Pitsbur-
gas, Filadelfija ir kt. ... Ame
rikos lietuvių j aun imas atliko 
didelį ir svarbų uždavinį..." 

Nuo straipsnyje (,.Amerikos 
Lietuvių atletinė sąjunga", V. 
Šaltenis) minimo įvykio šie
met sukanka 60 metų. Per tą 
laiką Lietuva daug pergyveno 
— prarado nepriklausomybę, 
kentėjo trijų okupacijų pries
paudą, neteko didelės dalies 
savo gyventojų: vieniems buvo 
lemta pasitraukti į Vakarus 
nuo karo ir raudonojo okupan
to pavojaus, kitiems teko Sibi
ro tremties dalia, kalėjimai ar 
mirtis. Tačiau lietuvių jauni
mas, pamilęs sportą, su juo 
nesiskyrė niekur ir niekuo
met. Sportavo pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje, vėliau 
Kanadoje, Amerikoje, Austra
lijoje... Kai jau niekas kitas to 
jaunimo nerišo su lietuvybe, 
sportas liko tvirčiausias ir 
pastoviausias ryšys. O ir pa
vergtoje tėvynėje sportas su
teikė progą pasireikšti, siekti, 
laimėti. Sportas at idarė lietu
viams duris į išvykas už
sienin, net į olimpiadas, nors 
ir reikėjo dalyvauti po raudo
na vėliava. 

Kai šiandien mūsų gyvena
mojo krašto spauda ar kita 
žiniasklaida teigiamai pamini 
lietuvius, labai dažnai tai bū
na sportininkai — krepšinio 
meistrai, lengvaatlečiai ir ki
ti. Tuomet visi savo sportinin
kais didžiuojamės, džiaugia
mės. 

Bet to neužtenka: reikia 
veiklos. Juk š.m. birželio 26 d. 
Lietuvoje vėl ruošiama Tau
tinė olimpiada — antroji po 
1938 metų. antroji laisvoje 

tėvynėje. Vos jai pasibaigus, 
bus kitas reikšmingas sporto 
renginys. VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Apie šiuos 
įvykius jau kelis kartus 
užsiminta, bet toli gražu ne
pakankamai. Pasigendame ne 
tik informacijos, bet ir orga
nizacijos. Pasirodo, kad Tau
tinėje olimpiadoje niekas ne
atstovaus užsienyje gyvenan
tiems lietuviams sportinin
kams. Ne taip, kaip vykusioje 
1938 metų vasarą... 

Kaip šiandien būtų svarbu 
turėti tokių veiklių ir pasi
šventusių lietuvių, kaip 
„Amerikos Lietuvių atletinės 
sąjungos" Jonas Zuris, Alek
sandras Kumskis, dr. Jonas 
Poška, Jonas Juozaitis, Vin
cas Rėkus, Juozas Poška ir 
kiti, kaupę lėšas, atrinkę atle
tus, pasirūpinę jų treniravi
mu ir paruošimu kelionei, 
kad. kaip rašė poetas Antanas 
Miškinis sukurtoje šiai progai 
„Olimpiados giesmėje": „Iš 
kitų tolimų kontinentų/ į 
tėvynę — laivais ir lėktuvais!/ 
Kad ji augtų, žydėtų, gy
ventų/ Mes visi visada tik lie
tuviai. ... Susiburkim į didelę 
šeimą/ Dėl tėvynės laimingo 
rytojaus..." 

Nedaug jau laiko beliko iki 
antrosios Tautinės olimpia
dos, bet sukrutus, galbūt dar 
būtų galima kai ką padaryti. 
Nebūtina užsienio lietuviams 
laimėti, bet būtina parodyti, 
kad mes dar vertiname spor
tuojantį savo jaunimą ir 
sportą, kuris skatina laikytis 
prie tautos kamieno. Girdime, 
kad nebėra jėgų, nebėra dar
bininkų, organizatorių — visi 
pavargę, galbūt amžiaus 
naštos slegiami, galbūt entu
ziazmo po daugybės nusivy
limų ir visuomenės dėmesio 
stokos nebėra. O kur mūsų 
JAV LB Krašto valdyba, kur 
pagaliau PLB? Užuot eikvoję 
brangų laiką ir jėgas tarpusa
vio „rungtynėms: kas pirmes
nis, geresnis", galėtų griebtis 
šio svarbaus darbo. Juk tose 
organizacijose yra asmenys, 
sporto reikalams. Nejaugi 
Tautinė olimpiada neįeina į 
tų reikalų sąrašą? 

Nenorėkime, kad mūsų atle
tai patys pasiruoštų, iš savo 
kišenių susimokėtų kelionės 
ir pragyvenimo išlaidas, paau
kotų vasaros atostogų laiką ir 
dar laimėtų laurus Lietuvoje. 

Mūsų veiksniai, kaip čia 
mėgstama vadinti, be abejo, 
gražiais žodžiais sveikins II 
Tautinę olimpiadą birželio 26 
d., bet ar jiems sąžinė nesu
painios liežuvio, kad nieko ne
darė, ar per mažai atliko, ir 
olimpiados parade nežygiuoja 
nei vieno Amerikos lietuvių 
atleto? 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKUNAS 

11 (Tęsinys) 

Mirė Vilniuje 1940 m. vasario 16 d. 
Vysk. Michalkevičius pastovumo ir nuoseklumo 

neturėjo. Nors ir būdamas aukš tas Bažnyčios hierar-
chas, bet kartais nematydavo, kai būdavo einama 
prieš tiesą. Jis pats net prisidėjo prie Vilniaus vysku
pijos kapitulos parašyto protokolo, kur iame buvo nie
kinamas vysk. Matulaitis, kai j is pasi traukė iš Vil
niaus vyskupo pareigų. 

Vysk. J. Matulaitis pas i t raukia i i Vi lniaus 
vyskupijos valdytojo pareigu 

Padėtis Vilniaus vyskupijoje pasikeitė, kai 1925 m. 
vasario 10 d. Lenkijos vyriausybe su Šv. Sostu sudarė 
konkordatą. Pagal konkordatą, Vilniaus vyskupija 
buvo pakelta į arkivyskupiją. J i buvo sudaryta iš Vil
niaus, Pinsko ir Lomžos sufraganinių vyskupijų, kaip 
Vilniaus bažnytinė provincija su arkivyskupu Vilniuje. 
Konkordate buvo įrašyta, kad Vatikanas, skirdamas 

vyskupus, turi atsiklausti vyriausybes, ar nėra kokių 
politinių kliūčių. Vysk. Matulaičiui buvo aišku, kad 
lenkai visuomet suras politinių kliūčių, jei Vatikanas 
jį keltų į Vįlniaus arkivyskupus. Jis tuojau nuvyko 
pasitarti pas nuncijų dėl savo padėties. Kai tik sugržo 
iš nuncijaus, parašė šv. Tėvui raštą ir jį įteikė kunigui, 
kuris važiavo į Romą, kad perduotų pačiam popiežiui, 
nes ilgiau pasilikti Vilniuje negalėjo. Jis turėjo didelę 
lituanistinę biblioteką. Iš Vilniaus ją persiuntė į Mari
jampolę. 

Lietuva su Vatikanu sudaryti konkordato nesisku
bino. Kai Lenkija su Vatikanu sudarė konkordatą, kil
nius buvo atiduotas Lenkijai. Kaune vyko dideles de
monstracijos prieš Vatikaną. Lietuvos užsienio reikdų 
ministras J. Purickis įteikė Vatikanui net griežtą mtą 
ir Ap. Sosto delegatui arkiv. A. Zechinis buvo privers
tas palikti Kauną (į Romą jis išvyko 1925 m. vasaros 
metu). 

Popiežius vysk. Matulaičio prašymą, esant tokiai 
padėčiai, nesiskubino patenkinti. 

Nesulaukęs iš šv. Tėvo jokių žinių apie atleidimą, 
vysk. Matulaitis 1925 m. gegužes 22 d. išvyko i Var
šuvą dalyvauti Lenkijos vyskupų konferencijoje, kurio
je pagrindinė konferencijos svarstymo tema buvo kon
kordatas. Niekas, išskyrus tik nuncijų, apie jo planą, 
kad jis nori pasitraukti iš Vilniaus vyskupijos ganytojo 
pareigų, nežinojo. 

Iš Vatikano vysk. Matulaitis, kaip tikėjos, atltidi-

mo negavo. Gavo tik per nuncijų kardinolą Kasparsi 
laišką, kuriame rašoma, jei jis nori atsisakyti iš Vil
niaus vyskupijos pareigų, gali prašyti šv. Tėvą, tik tu
ri atvirai išdėstyti visas atleidimo priežastis. Šv. Sos
tas tą reikalą svarstysiąs. 

Vysk. Matulaitis popiežiui parašė gan ilgą ir argu
mentais pagrįstą laišką, kuriame rašė, kad jo prašy
mas, sudarius tarp Lenkijos ir Šv. Sosto kankordatą. 
būtų patenkintas, nes jis rimtai apsvarstęs, kad atėjęs 
jau laikas iš Vilniaus vyskupijos ganytojo pareigų pa
sitraukti . Kai iš Vilniaus vyskupijos ganytojo pareigų 
bus atleistas, prašo, kad jam leistų apsigyventi Ro
moje ir iš ten tvarkyti marijonų vienuolijos reikalus — 
įsteigti studijų namą ir vienuolijos valdybos buveinę. 

1925 m. liepos 14 d. iš kardinolo Gasparri gavo 
laišką, kad šv. Tėvas jį atleido iš Vilniaus vyskupijos 
ganytojo pareigų ir leidžia, kaip jis prašė, apsigyventi 
Romoje. Gavęs tokią žinią, rugpjūčio 1 d. išvyko į Var
šuvą. Iš Varšuvos parašė kapitulai laišką, kad jis at
sistatydino ir prašė išrinkti vyskupijos valdytoją. Taip 
pat parašė atskirus atsisveikinimo laiškus vysk. sufra
ganui Michalkevičiui, kancleriui L. Chaleckiui. kun. 
A. Viskantui ir kitiems. Be to. dar paruošė Švietimo 
ministrui Grabskiui pranešimą, kad atsistatydinęs iš 
Vilniaus ganytojo pareigų. 

Vysk. Matulaitis, valdydamas Vilniaus vyskupiją, 
visai nesikišo į politiką. Rūpinosi tik tikinčiųjų dvasi
niais reikalais. Bažnyčią stengėsi apsaugoti nuo politi

kos. Įspėdavo net lenkų kunigus, kad Bažnyčią nepa
naudotų savo politiniams tikslams ir per pamokslus 
nevarytų prolenkiškos politikos. Visi tikintieji jam bu
vo lygūs. Jokių išimčių nei lietuviams, nei lenkams, 
nei gudams nedarydavo. Nors jis nesuskubo per septy
nerius valdymo metus atitaisyti lietuviams ar gudams 
buvusių Vilniaus vyskupijos ganytojų padarytų 
skriaudų, bet stengėsi, kiek jam sąlygos leido, jas at
statyti. J is buvo tikras lietuvis ir visuotinės Bažnyčios 
tarnas. 

Kai vysk. J . Matulaitis pasitraukė iš vyskupo pa
reigų, turėjo tik 54 metus, visai pražilęs ir pasenęs, 
nes jam teko pergyventi daug sunkių dienų, esant Vil
niaus vyskupu. Tai buvo šventas žmogus, kuris žavėjo 
savo kuklumu, darbštumu, gerumu ir teisingumu. 

A r k i v y s k . J u r g i s Matula i t i s Italijoje 

1925 m. rugpjūčio 3 d. vysk. J. Matulaitis paliko 
Lenkiją ir išvyko į Romą. Apsistojo vienuolyne pas 
lenkus rezurekcionistus. Tame vienuolyne rado apsis
tojusi arkivysk. J. B. Ciepliaką. kuris vysk. J. Matu
laičiui atsisakius iš Vilniaus vyskupijos valdytojo, jo 
vietoje buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ganyto
ju. Vatikane ir lenkų ambasadoje, esančioje prie Vati
kano, jis sužinojo, kad lenkų valdžia norėjo tikrai jį iš 
Vilniaus perkelti į Čenstakavo vyskupiją 

i Bus daugiau1 
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APIE LIETUVOS PARTIZANUS 
IR JŲ DABARTĮ 

Rašant šias eilutes, darosi 
tiesiog geda, kad, einant de
vintiesiems atstatytos neprik
lausomybes metams, Lietuvos 
valstybė mažai arba beveik 
nieko konkrečiai nėra pada
riusi pagelbėti išlikusiems gy
viesiems Lietuvos didžiau
siems patriotams — partiza
nams, ištisą dešimtmetį suge
bėjusiems pasipriešinti sovie
tų okupacijai. Anksčiau buvęs 
Lietuvos prezidentas ir val
džia visaip stengėsi, kad parti
zanų vardas būtų apeinamas. 
Jie vedžiodavo užsienio veikė
jus, svečius ir delegacijas tik į 
Antakalnio kapines Vilniuje 
padėti vainikų žuvusiems 
1990-1991 m. prie Televizijos 
bokšto ir kitur, o dešimčių 
tūkstančių žuvusių, geriausių 
tautos sūnų ir dukrų kapai, jų 
auka. jiems nieko nereiškė. 
Dauguma lietuvių išeivijos ir 
dori lietuviai Lietuvoje puikiai 
supranta, kas laistė ištisą de
šimtmetį savo krauju Lietuvos 
Laisves medį, kuris pagaliau 
atsigavo, ir kas parodė savo 
ištikimybę bei tikrąją meilę 
Lietuvai, nepagailėję net savo 
gyvybes. 

Šiuo metu Lietuvoje, išrin
kus naująjį Seimą ir ypač nau
jąjį Lietuvos prezidentą, yra 
vilčių padėtį pakeisti. Geri 
ženklai — Seimo leidžiami pa
lankūs Lietuvos partizanams 
įstatymai ir potvarkiai. Palan
kiau žiūrima į partizanus Lie
tuvos Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centre. 
Naujai išrinktasis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
padėjo gėlių vainiką prie pa
minklo ties buvusiais KGB 
rūmais žuvusiems ir čia nu
kankintiems lietuviams sovie
tinių budelių, iš paskos nepa-

- togiai sekant ir buvusiajam, 
kuris iki tol tarsi buvo aklas ir 

' to nematė. Daug žadančių vil
čių teikia šių metų kovo mėn. 
,Pasaulio lietuvyje" naujojo 
prezidento pokalbyje pasakyti 
žodžiai: „Partizanų globos ir 
rėmimo programos sudarymas 
yra būtinas. Tai pabrėžiau sa
vo pasisakymuose. Tarsiuosi 
su atskiromis žinybomis bei 
visuomeninėmis — karinėmis 
organizacijomis, aiškindama
sis, kas yra padaryta ar dary
tina. Ši globa turi būti visos 
valstybės rūpestis". 

Aišku, tai gražūs sakiniai, 
bet jie nieko nereikš, jei ir to
liau viskas bus sabotuojama, 
blokuojama didžiosios Lietu
vos spaudos, Lietuvos Televi
zijų programų ir ypač švietimo 
ir auklėjimo mokyklų, iš užsi
likusio neobolševikinio valdi
ninkijos aparato, pilno sovieti
nio palikimo dvasios. Laikas 
nelaukia. Iš gyvų kelių šimtų 
partizanų vien tik pernai pa
laidoti 58 asmenys. Jų amžius 

— ant amžinybės slenksčio ir 
greit jie visi sulauks amžino
sios Santarvės. Daugelis tik
rai nebesulauks žadamos vals
tybines globos ir papildomos 
pensijos. Pareiškimų tokiai 
pensijai gauti atsirado dau
giau nei 4,000, o per mėnesį 
peržiūrima vos tik 50-60 as
mens bylų. Paskutinėje vietoje 
atsidūrusiems tikriesiems pat
riotams galbūt dar reikės pa
laukti aštuonetą metų. 

Kiti Lietuvos partizanus 
jaudinantys faktai kyla iš Lie
tuvos Vidaus reikalų ministe
rijos. Kaip rašo Lietuvos spau
da, tai spjūviai į veidą tikrie
siems Lietuvos patriotams. 
Pavyzdžiui, ministerija gimta
dienio ir Kalėdų proga dosniai 
apdovanojo piniginėmis pre
mijomis buvusį generolą M. 
Pročiuchanovą, visai nepasi
domėję, ką jis veikė 1944 me
tais ir vėliau Lietuvoje. Arba 
kažkoks J. Balkus už kažko
kius nuopelnus gauna pulki
ninko laipsnį. Visi prisimena 
Lietuvoje 1988 metų rugsėjo 
28 dieną Vilniuje, kai ginkluo
ti smogikai buvo pasiųsti į Ka
tedros aikštę susidoroti su at
gimimo susirinkimo dalyviais, 
kieno nurodymu? 

Argi neužtenka to, kad lietu
vių tauta, vadovaudamasi 
krikščionišku supratimu, ne
kerštauja okupantų tarnams 
ir kolaborantams už jų nedo
rus darbus, negi dar būtina 
juos apdovanoti tūkstančiais 
litų, kai daug dorų žmonių 
skursta? 

Vienintelė ryški ir apčiuo
piama iki šiol tebuvo tik Ame
rikos lietuvių parama Lietu
vos partizanams. Nereikia pa
miršti, kad Lietuvos partiza
nai ir Amerikos lietuvių išei
vija yra daugiau nei giminės, 
broliai ir seserys, nes tik jie, 
šitie abipus Atlanto žmonės, 
nenulenkė galvos, negiedojo 
tarybinių himnų, nepripažino 
sovietinės Lietuvos teisėtumo, 
nuolatos judino Lietuvos klau
simą Washingtone ir dar ju
dins, kovojo ir toliau kovos 
prieš sovietinį palikimą, neleis 
ištrinti iš Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos šitos Lietuvos 
Partizanų ir Lietuvos išeivių 
tikrosios draugystės. 

Lietuvos Partizanų beliko 
vos keli šimtai ir greit bepa
liks tik vienetai. Lietuvos Par
tizanų globos fondas Čikagoje 
ir toliau yra pasiryžęs tiesio
giai perduoti aukas Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžiui, jo na
riams Lietuvos partizanams. 
Bet kokio dydžio auka yra lau
kiama ir įvertinama. Visos au
kos nurašomos nuo federali-
nių mokesčių. 

Aukų siuntimo adresas: 
LPG Fund, c/o Standard Fede-
ral Bank, Acc. No 663777, 

CLASSIFIED GUIDE 

KŪRYBINGI LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ MOKINIAI 

Vinco Krėves k Philadelphia, PAj lit. mokyklos ketvirto ir penkto skyriaus mokinės ruošiasi rašyti straipsnelius 
savo laikraštėliui. I eil. iš kairės: Laura Šeštokaitė, Vilija Viliamaitė, Rima Šeštokaitė; II eil.: Gaja Stirbytė, 
Lina Maciūnaitė ir Rūta Bagdonavičiūtė. 

sk. Maironio m-la, Lemonte, 
Vytas Bradūnas, 6 sk. Kara
liaus Mindaugo, Baltimore. 

Trečia vieta: Vita Reivy-
daitė, 6 sk. Šv. Kazimiero m-
la, CA, Lina Kazakaitytė, 
sk. Bostono lit. mokykla. 

Ketvirta grupė: 
Pirmoji vieta: Auksė Stoč-

kutė, šv. Kazimiero m-la, Ca, 
Antroji vieta: Daina Mat-

tytė Šv. Kazimiero m-la, CA, 
Trečioji vieta: Lana Pol-

lock, 7 sk. Šv. Kazimiero m-la, 
Cleveland, Agnė Majorovaitė, 
7 sk. Šv. Kazimiero m-la, Cle
veland. 

JAV LB Švietimo taryba de
šimtąjį k a n ą paskelbė pradi
nių ir aukštesniųjų mokyklų 
mokiniams piešinių bei raši
nių konkursą. Konkurse daly
vavo 212 pradinės mokyklos ir 
7 aukštesniosios mokyklos 
mokiniai. 

P r a d i n ė s mokyk los pieši
n ių k o n k u r s e dalyvavo 56 
dalyviai. J ie buvo suskirstyti į 
keturias grupes. 

Pirmoje grupėje darželio ir 
I-jo sk. mokiniai piešė, pagal 
pateiktą eilėraštį „Kačiukas". 
Mokiniai naudojo spalvotus 
pieštukus, kreidą ir flomaste
rius („markers"). 

Antroje grupėje, 2-3 ir 4 sk. 
mokiniams reikėjo išpiešti ant 
kartoninio popieriaus piešinį 
pagal pateiktą Leonardo Žit
kevičiaus eilėraštį „Plunksne
lė". Piešinių atlikimui naudo
jo kreidukus. spalvotus pieš
tukus ir akvareles. Piešiniai 
premijuoti, pagal išreikštą 
grožį. Dalyvavo 54 mokiniai. 

Trečioje grupėje, 5-6 sk. mo
kinių dalyvavo 31. Šiais me
tais jie turėjo sukurti savo 
ekslibrį. Ekslibris buvo pie
šiamas ant 8 1/2 x 11 colių 
dydžio balto popieriaus. Mo
kiniams buvo pateikta pieši
mo technika. Nors buvo reika
lingas tik vienas ekslibris, at
sirado mokinių, įteikusių net 
2-3 eksponatus. 

Ketvirtoje grupėje, 7-8 sky
rių mokiniams reikėjo sukurti 
ir iliustruoti pasaką specia
liose knygelėse. Dalyvavo 18 
mokinių. 

4192 So. Archer Ave., Chicago, 
IL. 60632-9985. 

Tol, kol Lietuvos valstybė iš 
tikrųjų pradės globoti ir rū
pintis Lietuvos išlikusiais gy-

' vaisiais partizanais, Amerikos 
lietuvių visokeriopa parama ir 
pagalba yra būtina, nes jie, 
partizanai, irgi savotiški naš
laičiai. 

P o v i l a s Va i čekauskas 
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i.irt.ivo- pitrtuanų «MS«'tia Vilniuji-

Pradinės mokyklos raši
n iu konkurse dalyvavo 58 
mokiniai. Dalyviai buvo sus
kirstyti į 2 grupes: pirmoje 
grupėje 3-4 skyriai, antroje — 
5-8 skyriai. 

Pirmosios grupės dalyviams 
buvo pateiktas piešinys. Daly
viai turėjo sukurti pasaką, 
aprašant , kas įvyko, kur įvy
ko, kada įvyko, kas dalyvavo 
ir kaip viskas vyko. 

Antrosios grupės dalyviams 
duota tema „Jei aš būčiau ra-
Šytojas/a, kokią knygą rašy
čiau?" Dalyviai trumpai turėjo 
atsakyti į klausimi, s: koks bū
tų knygos pavadinimas? Ko
kia būtų knygos tema arba pa
grindinė mintis? Kas būtų 
knygos pagrindinis veikėjas/a 
arba veikėjai/jos. Kada ir kur 
veiksmas vyktų? Kaip knyga 
užsibaigtų? Dalyviai turėjo 
parašyti pirmąjį knygos pus
lapį. 

Aukštesnios ios mokyklos 
mokiniams buvo duotos 4 te
mos: 

Pirmoji „Mano mėgstamiau
sias lietuvių rašytojas/a ir 
mano mėgstamiausias jo/os 
kūrinys". 

Antroji tema — „Jei aš bū
čiau rašytoju, rašyčiau tokias 
knygas... Ir kodėl?" 

Trečioji tema „Kartą gyve
no..." 

Ketvirtoji — laisva tema. 
Rašinio apimtis ne mažiau 

400 mašinėle rašytų žodžių. 
Piešinių konkurso vertinimo 

komisiją sudarė Aldona Rau-
chienė, Victoria Matranga ir 
Dalia Šlenienė. Komisija skel
bia rezultatus. Piešinių kon
kurso pirmoje grupėje lai
mėjo: 

Pirma vieta: Neris Klimai-
tė, 1 sk. Šv. Kazimiero m-la, 
OH, 

Antra vieta: Liana Ban-
džiulytė, 1 sk. Šv. Kazimiero 
m-la, CA, Tadas Rimkus, 
darž. Karaliaus Mindaugo, 
Baltimore, Ingrida Trimakai
tė. 1 sk. ČLM. 

Trečia vieta: Andrėj a Si-
liūnaitė, darž. Maironio m-la, 
Lemonte, Rožytė Harris, 
darž., mokosi namuose, Ai-
gustė Mockutė, darž., ČLM. 

Antroje grupėje: 
Pirmoji vieta: Mantas Vi

dutis, 3 sk. Karaliaus Min
daugo, Baltimore, 

Antroji vieta: Gintas Bra
dūnas , 3 sk. Karaliaus Min
daugo, Baltimore, Nida Vidu-
tytė, 2 sk.. Karaliaus Mindau
go. Baltimore, Ramūnas Stan-
čiauskas, 3 sk. Maironio, Le
monte. 

Trečioji vieta: Vilija Du-
dor, 3 sk. Šv. Kazimiero m-la, 
CA, Onytė Harris 2 sk. moko
si namuose. Saulė Grybaus
kaitė 2 sk. Maironio m-la, Le
monte. 

Trečioj i grupė: 
Pirma vieta: Nida Hallal, 6 

sk. Šv. Kazimiero m-la, OH, 
Antra vieta: Jan ina Kli-

maitė. 5 sk. Šv. Kazimiero m-
la, OH, Lina Poskocimaitė, 6 

Rašinių konkurse 

Pirmoje grupėje: 
Pirmoji vieta: Ramūnas 

Stančiauskas 3 sk. Maironio. 
Lemonte, Kristina Quinn, 4 
sk. Maironio m-la, Lemonte, 

Antroji vieta: Gintas Bra
dūnas, 3 sk. Karaliaus Min
daugo, Baltimore, 

Trečioji vieta: Onutė Bird. 
4 sk. Mokosi namuose. 

Antroje grupėje: 
Pirma vieta: Lina Aukš

tuolytė, 5 sk. Šv. Kazimiero, 
Cleveland. 

Antra vieta: Vytas Bradū
nas, 6 sk. Karaliaus Mindau
go, Baltimore. 

Trečia vieta: Austė Jar-
mušytė, 5 sk., „Atgimimo", 
CT, Andrius Mikuckis, 5 sk. 
Šv. Kazimiero, CA. 

Trečioje grupėje: 
Pirma vieta: Tomas Mikuc

kis, 7 sk. Šv. Kazimiero m-la, 
CA, Kovas Juška, 8 sk. Vinco 
Krėvės m-la, Philadelphia, 

Antra vieta: Vaiva Bučmy-
tė, 8 sk. Šv. Kazimiero m-la. 
Cleveland, Lina Bird, 8 sk. 
mokosi namuose, Laura Sirgė-
daitė, 7 sk. Žiburio m-la, Det-
roit. 

Trečia vieta: Daina Ma
ciūnaitė, 8 sk. Vinco Krėvės, 
Philadelphia. 

Aukštesniosios mokyklos 
konkurso komisiją sudaro: 
Alicija Brazaitienė, Regina 
Kučienė ir Gražina Sturonie-
nė. Gauti 7 rašiniai. 

Pirma vieta: Jonas Bird už 
rašinį „Shenandoah", 10 sk. 
mokosi namuose. Simona Ga-
yauskaitė už rašinį „Norėti ir 
turėti" šv . Kazimiero m-la. 
CA. 

Antra vieta: Daiva Mattytė 
už ra ' in į „Pirštai be ant
spaudų" Šv. Kazimiero m-la, 
CA, Simona Smirnovaitė už 
rašinį „Vilko pėdos" Šv. Kazi
miero m-la, C A, Aras Vėbra 
už rašinį „Geriausia šalis" 
„Atgimimo" m-la Connecticut, 

Trečia vieta: Ieva 
Baliūnaitė — „Sodinukai", Šv. 
Kazimiero m-la, CA. 

Pažymėjimai ir premijos iš
siųstos mokyklų vedėjams ir 
bus įteikta mokiniams mokslo 
metų užbaigime. 

JAV LB Švietimo taryba 
sveikina laimėtojus ir lauks jų 
kūrybos kitais metais. 

LB Švietimo taryba dėkoja 
mecenatui prel. Juozui Pruns-
kiui už premijas. 

Regina Kučienė 

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto ieiaimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garant jotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (iandscaping/mainte-
n a nce)oe nd rovės savininkas, 
VVashmgton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnes iu i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AJTOMOOUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

«*r RE/MAX 
FREALTORS 
(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

OntUK KMIEOK REALTORS 

2 7922 S.Pulaski Rd. 
. 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tel. 617-520-1853 

MACHIN1STS-PROGRAMMERS 
NEED 2 CNC MAZAK LATHE 
If you are a leader this position is 

for you. Top salary. Good location 
Schaumburg. South Side. Phone 
847-301-1000 JimorJay. Fax 847-
301-OiOO. 

Brighton Parke išnuomo
jamas kamb. už $100 mėn. 
moteriai, kuri būna savait
galiais. Kreiptis nuo 10 v.r., 
tel. 773-376-6051. 

HELP VVANTED 
Full time malė, full service 

gas station attendant. Steady 
work for honest & dependable 
worker. Apply Mon. thru Fri. at 

3968 S. Ashland, Chicago. 
Mušt speak English & have 

Soc. Sec. number. 

T R AhISPA K 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Ha 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel.: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. Įsigykite! 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8 
9. 

10 

Autorius (v.pav.) 
Julius Keleras 
Aleks. Radžius 
Herman Melville 
Danguolė Sadūnaitė 
Vai. Ramonis 

D.Bmdokiene 
Jūrate Vytiūte 
De Rosales J Statkutė 
Banaitis 

. Anicetas Araminas 

Pavadinimas 
Baltas kalėdaitis 
Baltas Mėnulio miestas 
Baltasis banginis 
Baltasis ievos medis 
Battic States Vs The Russian 
Empire 
Baltosios pelytes kelione 1 Mėnulį 
Vladas Baltrušaitis Operos solistas 

Kaira 
$8.00 
$3.00 
$5.00 
$5.00 

$5.00 
$6.00 

$15.00 
Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje $15.00 
Kazys Viktoras Banaitis 
(88 liaudies dainos) 
Stasys Baras-Baranauskas 

$3.50 
$2.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500. faksu 773-585-8284 
arba paštu. Mūsų adresas: 

"Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3.95. kiekvienai papildomai pridėti $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8 75% "sales tax" 
"Draugo" administracija 

Pedagoginio lit instituto studentes atlieka programą. 15 kaires: Adelė 
Ročyte. Inga Žymantaite, Laura Dainyte, Dalia Sataite. Audra Kazlaus
kaite, Stefute Utz. N'uotr. Zigmo Degučio 



A A ALDONA ADOMENIENE 
Š.m. balandžio 9 d., Los An

geles ligoninėje mirė Aldona 
Gimbutaitė-Adomėnienė, su
laukusi 77 m. amžiaus. 

Aldona gimė Kaune 1921 m. 
sausio 15 d. 1938 m. baigė 
„Aušros" mergaičių gimnaziją, 
— ten įstojo į skaučių draugo
vę. Vienus metus Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo 
pedagogiką. 1939 m. ištekėjo 
už vyr. ltn. Alekso Griniaus. 
1940 m. gyveno Aukštoje Fre
doje, kur gimė sūnus Vygin
tas. Antro pasaulinio karo 
audrų priversta Grinių šeima 
1944 m. palikę gimtąjį kraštą, 
pasitraukė į Vokietiją. Apsigy
veno prie Insbruko. Nuo 1946 
m. gyveno prie Tuebingeno, iš 
ten 1948 m. emigravo į Ko
lumbiją, kurioje 1947 m. siau
tęs pilietinis karas paliko 
daug vaikų našlaičiais. 

Naujoji valdžia nutarė 
įsteigti našlaičių prieglaudą 
buvusioje vaikų vasarvietėje, 
kalnuose, toliau už miesto. Al
dona buvo pakviesta suorga
nizuoti pavyzdinę vaikų prie
glaudą. Pradžia nebuvo len
gva — visą maistą teko par
sigabenti ant asilo nugaros... 
Tik vėliau gavo „džypą". 

Aldona, visuomet pabrėžda
ma, kad ji lietuvė, per tuos 
devynerius metus pasižymėjo 
sėkmingu vadovavimu. Val
džios atstovai veždavo svečius 
parodyti Lituanos Aldona prie
glaudą. 

1957 m. Kolumbijoje vėl pra
sidėjus neramumams, Aldonos 
šeima išvyko į JAV, apsigyve
no Bostone, kur vienerius me
tus dirbo vaikų prieglaudoje 
JVew England Home for Little 
Wanders". 1958-1959 m. brolis 
Jurgis Gimbutas pagelbėjo Al
donai studijuoti Jnstitutional 
Housekeeping", Washington, DC. 

Grįžusi į Bostoną dvejus me
tus dirbo Veteranų ligoninėje 
savo profesijoje. 1961 m. va
sarą išsikėlė į Los Angeles, 
pradėjo dirbti „McKinley 
Home for Boys", San Dimas 
mieste, CA. 1962 m. susituokė 
su Vytautu Ciniku, pas juos 
apsigyveno Aldonos mama, 
šviesios atminties a.a. Elena 
Gimbutienė. Aldona pradėjo 
dirbti Glendale ligoninėje Di-
rector of Housekeeping parei
gose. 

Mirus Vytautui Cinikui, Al
dona prieš 12 m. ištekėjo už 
Antano Adomėno. 

Trumpas atsisveikinimas su 
velione, priklausiusia JKun. 
Gražinos" vyr. skaučių būre
liui ir Lietuvos Dukterims, 
vyko laidotuvių namų koply
čioje, kur artimesnės jos 
draugės iš Lietuvos Dukterų 
būrelio sukalbėjo rožinį. Ba
landžio 14 d., velionė pervežta 
į Šv. Kazimiero bažnyčią, — 
karstą nešė: D. Empakeris, G. 
Leškys, R. Stočkus, R. Venc
kus, V. Vilimas, V. Vilkas ir E. 
Vilkas. Jos karstą prie baž
nyčios durų pasitiko, prie alto
riaus palydėjo, rožinio mal
das pravedė kun. Stanislovas 
Anužis. Rožinio metu prie 
karsto stovėjo skaučių gra-

DEŠIMTMETIS NUO JONO 
ŠVEDO MIRTIES 

Neseniai (balandžio 10 d.) 
suėjo dešimtmetis nuo ilgą 
laiką Cicero (prie Čikagos) lie
tuvių telkinyje gyvenusio Jono 
Švedo mirties. Šis, buvęs Lie
tuvos karininkas (pulkininkas 
leitenantas) nuo 1950 metų 
gyvenęs Cicero, mirė 1988 m. 
balandžio 10 d. Čikagoje, su
laukęs 94 metų amžiaus. 
Amerikoje buvo išgyvenęs 38 
metus. 

Jis buvo gimęs Šakių apskri-

Aldona Adomėnienė 

žiniecių garbės sargyba. 
Po rožinio buvo — atidary

tas karstas, kad visi dalyvavu
sieji galėtų atsisveikinti su 
velione ir pareikšti užuojautą 
jos artimiesiems: vyrui Anta
nui Adomėnui, sūnui Vygan
tui ir marčiai Gražinai (Vil
kaitei) Griniams, vaikaičiui 
Aleksandrui; brolio dukroms: 
Živilei ir Rasai. Atsisveikini
mo metu giesmes giedojo solis
tai Vita Polikaitytė-Vilkienė ir 
Rimtautas Dabšys. Skautai ir 
skautės atsisveikino su tradi
cine giesme Ateina nak
tis". 

Balandžio 15-tos rytą 10 vai. 
kun. S. Anužis aukojo šv. 
Mišias už velionės sielą, prie 
karsto budėjo sesių gražinie-
čių sargyba. Mišių metu giedo
jo parapijos choras ir solistas 
Antanas Polikaitis. Po gedu
lingų Mišių velionė buvo iš
vežta į krematoriumą (pagal 
velionės pageidavimą, jos pe
lenai bus palaidoti prie jos mo
tinos a.a. Elenos Gimbutienės 
kapo). Velionės Aldonos pami
nėjimas vyko parapijos salėje. 

Lietuvos Dukterų vardu 
užuojautą šeimai ir giminėms 
pareiškė Ema Dovydaitienė, 
„Kun. Gražinos" vyr. skaučių 
būrelio vardu — s. Birutė Pra-
sauskienė, kuri, nors ir pa
vėluotai, įteikė 50 m. skauta-
vimo pažymėjimą ir ženklelį 
velionės sūnui. 

Šeimos vardu Eugenijus Vil
kas padėkojo kun. Stanislovui 
Anužiui, ligoninėje suteiku
siam Aldonai Ligonių sakra
mentą ir šv. Komuniją, už 
rožinio maldų pravedimą, šv. 
Mišias ir dalyvavimą pami
nėjime; solistams: Vitai Vil
kienei, Rimtautui Dabšiui, 
Antanui Polikaičiui; gražinie-
tėms už paskutinį pagarbos 
parodymą ir užuojautos žodį; 
Lietuvos Dukterims už rožinį 
koplyčioje ir užuojautos žodį. 

Šeima ypatingai dėkojo Lio
nei Vilimienei, geriausiai a.a. 
Aldonos draugei, už jos ilga
metę draugystę ir pagalbą Al
donai ir Antanui sunkiose die
nose, velionės draugei Sofijai 
Daveikienei, gyvenusiai pas 
Aldoną ir Antaną, didžiajai 
ligų krizei prasidėjus. 

Padėkojo karstanešiams, ku
rie atliko paskutinį skautišką 
patarnavimą sesei a.a. Aldo
nai ir visiems atvykusiems į 
laidotuves atsisveikinti ir iš
lydėti velionę į Amžinuosius 
Namus. 

E.V. 

AA. POVILAS BABICKAS 
Kovo 30 d. savo namuose 

Worcester, MA„ amžinu mie
gu užmigo Povilas Babickas, 
sulaukęs 89 metų amžiaus. 

Velionis gimė Lietuvoje ir 
ten leido gražiąsias savo gyve
nimo dienas. Mylėjo tėvynę 
Lietuvą ir kupina meilės 
širdimi troško jai tarnauti. 
Baigęs Panevėžio mokytojų 
seminariją trumpą laiką mo
kytojavo, bet mokytojo profesi
ja Povilas nebuvo pilnai pa
tenkintas. Jį žavėjo aukštesni 
idealai, kario gyvenimas, ku
riuo jis norėjo įprasminti savo 
meilę mylimai Tėvynei. Jstojo 
į P. L. Prezidento Antano 
Smetonos karo mokyklą. Ją 
baigęs buvo paskirtas į gusarų 

pulką. Povilas Babickas, gavęs 
leitenanto laipsnį, buvo pas
kirtas gusarų mokomojo eskad
rono vadu. Vėliau dirbo Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės štabe. 1940 metais Po
vilas būtų gavęs kapitono 
laipsnį, bet Sovietų Sąjungos 
okupacija sužlugdė visus gra
žiuosius ateities planus, tik 
Tėvynės meilė pasiliko visa
dos giliai Povilo širdyje. 1944 
m. vasarą iš Rytų į Lietuvą 
grįžtantis karo frontas nu
bloškė P. Babicką į Vokietiją. 
Gyveno viltimi, kad karui pa
sibaigus Lietuva atgaus ne
priklausomybę ir jis galės 
grįžti Tėvynėn. Deja, didžio
sios valstybės lengvai žaidė 

Sovietų Sąjungos užimtomis 
šalimis ir jas, jų tarpe ir Lie
tuvą, paliko rusų komunistų 
okupacijoje. 

1950 m. P. Babickas atvyko 
į JAV ir apsigyveno Worceste-
ryje. Po keletos metų sukūrė 
šeimos židinį su Liucija Sa
vickaite. Džiaugsmas ir laimė 
lydėjo jų gyvenimo dienas. Tą 
džiaugsmą dar labiau pratur
tino atėjusi į šį pasaulį jų 
šeimos atžala — dukrytė Zita, 
kurią rūpestingai katalikiš
koje ir tautinėje dvasioje augi
no ir auklėjo: Deja, po keletos 
metų jų šeimos džiaugsmą ap
temdė gilus liūdesys ir širdžių 
skausmas. 1965 m., pačiame 
gyvenimo gražume, skaudžios 
ligos pakirsta mirė P. Babicko 
mylima žmona Liucija, o duk
rytės Zitos mamytė, kuri tuo 
laiku lankė Šv. Kazimiero pa
rapijos pradžios mokyklą. Kas 
išsakys jų širdžių skausmą 
stovint prie žmonos ir ma
mytės gulinčios karste... Povi
las nepalūžo visa tai išgy
vendamas, bet pašventė savo 
jėgas dukrytės Zitos auklėji
mui. Ją užaugino, išmokslino 
ir išleido į gyvenimą. 

P. Babickas 25 metus dirbo 
Morgan Construction ben
drovėje. 1980 m. pasitraukė 
pensijon. Pasiliko vienišas, bet 
turėjo gerų draugų, tačiau 
didelių puotų ir vaišių ne
mėgo. Buvo taurus patriotas 
lietuvis. Priklausė: Aušros 
Vartų parapijai, Lietuvių lab
daros dr-jai, Lietuvių Tautinei 
sąjungai, kurios valdyboje 
buvo keletą metų. Priklausy
damas BALFo skyriui, rėmė 
aukomis lietuvišką veiklą. 
Dalyvaudavo visuose rengi
niuose, laidotuvėse, visur ir 
visada sutikdavome Povilą iki 
paskutinės jo gyvenimo aki
mirkos šiame pasauly. Nesu
viliojo Povilo antros vedybos. 
Jis pasiliko ištikimas mylimai 
žmonai a.a. Liucijai. Dabar 
abu susitiko amžinojo Tėvo 
namuose. 

Kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuo-
se.Balandžio 2 d. pervežtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje už a.a. Povilo Ba
bicko sielą šv. Mišias aukojo 
parapijos kleb. kun. Alfonsas 
Volungis. Jis ir pamokslą pa
sakė. Mišių skaitinius skaitė 
a.a. Povilo žmonos a.a. Liuci
jos brolis Česius Savickas. 
Giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas mi
nėtos parapijos vargonininkės. 

Amžinam poilsiui nulydėtas 
į Nek. Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos „Dangaus vartų" 
kapines, Putnam, Ct. Palaido
tas šalia žmonos a.a. Liucijos 
Babickienės, mirusios prieš 
daugelį metų. Prie kapo duo
bės maldas skaitė seselių ka
pelionas kun. Antanas Diške-
vičius. Seselės gražiomis gies
mėmis atsisveikino ir užbaigė 
malda „Viešpaties angelas". 
Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti gedulo pietums į vie
nuolyną. 

Nuliūdę liko: duktė Zita B. 
Lounsbury, jos vyras, vaikai
tis Brendan, močiutė Ona Sa
vickienė 97 metų amžiaus. 
Dėdės, tetos, pusbroliai, pu-
seserės, kiti giminės Ameri
koje ir Lietuvoje. 

J.M. 

tyje, Plokščių valsčiuje, Kar-
kazų kaime. Kaip „Drauge" 
išspausdintame mirties prane
šime (1988 m. balandžio 12 ir 
13 d. laidose; pažymėta, ve
lionis paliko dukras Aldoną 
Čeplienę su žentu Algirdu, 
Zitą Deveikienę su žentu My
kolu, Danutę Mickūnienę su 
šeima Australijoje, 11 vai
kaičių, 8 provaikaičius ir kitus 
gimines Lietuvoje. Jo kūnas 
buvo pašarvotas balandžio 13 
d. S. Butkaus koplyčioje, o po 
pamaldų Šv. Antano bažny
čioje, Cicero, balandžio 14 d. 
jis buvo palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. 

Tame pranešime kukliai pa
žymėta, kad jis priklausė dau
geliui organizacijų. Iš tiesų, 
šis labai kuklus bei ramaus 
būdo tautietis buvo labai veik
lus. Čia jam teko dirbti fizinį 
darbą, nes karininkų Ameri
koje nereikėjo. Tačiau jis pri
klausė bent kariškoms lietu
vių organizacijoms: Savanorių 
kūrėjų sąjungai (buvo centro 
valdybos pirmininku), ramo-
vėnams ir kt. 

Tačiau didžiausia buvo jo 
kita — visuomeninė — kul-

Jonas Švedas 

tūrinė veikla. Ilgą laiką J. 
Švedas buvo Lietuvių Ben
druomenės veikėju. Jis pirmi
ninkavo LB Cicero apylinkės 
valdybai, buvo JAV LB Kul
tūros fondo pirmininku, vado
vavo Lietuvių bibliografijos 
tarnybai , buvo vienas iš Lie
tuvių fondo (tada Milijoninio 
fondo) steigėjų ir t.t. 

Ilgoką laiką šių eilučių auto
riui teko gyventi J. Švedo kai
mynystėje. Beveik kasdien 
turėjau galimybę su juo susi
tikti, pasikalbėti. Kai jis buvo 
pakviestas vadovauti JAV LB 
Kultūros fondui, kurį laiką 
net teko būti šio fondo valdy
boje. 

Prieš akis šiandien turiu 
Kalifornijoje ėjusio „Lietuvių 
dienų" žurnalo 1961 m. ba
landžio mėnesio laidą, kurioje 
buvau paskelbęs ilgoką pasi
kalbėjimą su J. Švedu apie 
Kultūros fondo veiklą. Kiek 
mačiau, šiam darbui jis skyrė 
visą savo laisvalaikį ir sten
gėsi, kad lietuvių kultūros 
vertybių rėmimas bei kūrimas 
klestėtų. 

Į paskutinį klausimą „Gal 
dar kokių pageidavimų turė
tumėte pasakyti KF reikalu?", 
— J. Švedas atsakė: 

„Aš norėčiau padėkoti spau
dai ir visiems KF rėmėjams už 
pozityvų KF uždavinių rė
mimą ir malonų bendradar
biavimą. Ypač yra malonios 
KF sugestijos ir objektyvios jo 
darbų kritikos, nes jos labai 
padeda veiklos gairėms pla
nuoti ateičiai ir pagelbsti 
išvengti galimų klaidų. Be to, 
dar norėčiau paprašyti visus 
lietuvius kiek galima daugiau 
paremti aukomis KF užda
vinių vykdymą ir daugiau 
pirkti KF leidinius. Tai galins 
K fondą remti tautinius, gy
vybinius reikalus". 

J. Švedą matome Lietuvių 
fondo steigėjų tarpe. Šios or
ganizacijos išleistoje stambioje 
knygoje telpa istorinė Lietu-
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vių fondo ir LB veikėjų pasita
rimo (1961 m. kovo 19 d.) da
lyvių nuotrauka, kurioje 22 
asmenų tarpe sėdi ir J. Šve
das. 

Reikia pažymėti, kad Jonas 
Švedas su savo žmona labai 
stengėsi lietuviškoje dvasioje 
auklėti savo vaikus, kurių jau
niausioji Zita dar Cicero lankė 
ir baigė vietos lituanistinę mo
kyklą. Tai, iš tiesų, buvo su
sipratęs, taurus lietuvis, ko

kių, deja, ne tiek jau daug tu
rime. 

Šis trumpas rašinys jo 
dešimties metų mirties proga 
teprimena mums šį mūsų tau
tietį, kurio veikla ir darbai 
teikė daug naudos išeivijos lie
tuvių kultūrinei — visuomeni
nei veiklai. J. Švedo indėlis 
ton veiklon niekada negali 
būti užmirštas. 

Edvardas Šulaitis 

A.tA. 
JANEI PLEČKAITIENEI 

mirus , re i šk iame gilią užuojautą vyrui VLADUI, 
broliui RAČIUI VACIUI ir jo šeimai bei pusbro
liui RIMUI KARUI i r šeimai. 

Vida Wolffir 
Ona Buinevičienė 

T a u r i a m lietuviui 

A.tA. 
STASIUI NAIKAUSKUI 

i škel iavus į Amžinuosius Namus , mielai dr. DA
N U T E I NAIKAUSKIENEI netekusiai mylimo 
vyro, duk roms RITAI ŠARŪNIENEI ir ALMAI 
SLAPŠIENEI su šeimomis, bei giminėms ir art i
mies iems Lietuvoje ir š iame krašte reiškiame gi
lią užuojautą šioje skaudžioje netektyje. 

Irena Alantienė 
Elena Baublienė 
Rūta ir Baublytė-Teschker 
Ona ir Juozas Briedžiai 
Ona ir Bernardas Brizgiai 
Marija Jankauskienė 
Danutė Jankienė 
Elena ir Kazimieras Kaimeliai 
Ada ir Vacys Lėliai 
Janina ir Jonas Mikulioniai 
Vita ir Benediktas Neverauskai 
Jūratė Pečiūrienė 
Elena Rašytinienė 
Onutė Sirgedienė 
Stasė Smalinskienė 

Išsiskyrimas 
Yra mūsų likimas, 
Pasimatymas - mūsų viltis 

PADĖKA 

A.tA. 
VLADAS ANDRIJAUSKAS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Uošvis mirė 
1997 m. lapkričio 25 d. Palaidotas lapkričio 29 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Norime nuoširdžiai padėkoti kun. Algirdui Paliokui, 
S.J., už maldas koplyčioje ir prie kapo, prel. Ignui 
Urbonui už a tnašautas gedulingas šv. Mišias ir labai 
gražų pamokslą. 

Ačiū sol. A.Barniškiui už gražias giesmes šv. Mišių 
metu ir muz. Faustui Stroliai už palydėjimą vargonais. 

Nuoširdžiai dėkojame žura. Jurgiui Janušaičiui už 
tokį gražų nekrologą spaudoje. 

Dėkojame visiems, kurie padėjo mums išgyventi šias 
gilias skausmo dienas, ypač Elitai Bender ir Marijai 
Donskienei už moralinę paramą. 

Reiškiame gilią padėką giminėms, d raugams ir 
pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, už išreikštas 
užuojautas spaudoje, laiškais ir asmeniškai, už gausiai 
užprašytas šv. Mišias, už gėles ir aukas. 

Gili padėka Anatolijui Milanui už jautrų atsisveikinimą 
prie Vlado karsto, Illinois Lietuvių Respublikonų lygos 
vardu. 

Dėkojame kars to nešėjams: W. Frenz, P .Jurkui , 
A.Milūnui, F.Waidzuliui, M.VVaidzuliui, J.VVaidzuliui. 
Esame dėkingi laidotuvių direktoriui Donald M.Petkui 
už labai nuoširdų patarnavimą. 

Suteik, Viešpatie mūsų mylimam Vladui Amžiną 
Ramybe. 

Gil iame liūdesyje l ikę: ž m o n a Reg ina , d u k t ė 
Loreta , anūkai M a t t h e w i r Jason W a i d z u l i a i , 
ž e n t a s G e n e L a r s o n . 

http://WWW.rnUltaMfl9d9f9l.COfn
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dr. B i r u t ė P u m p u t i e n ė 
šeštadienį, gegužes 16 d., Mai
ronio lituanistines mokyklos 
Lemonte gegužinės metu, pa
tikrins sveikatos stovį skautų 
ir skaučių , vyksiančių į Tauti
nę stovyklą. Visos skautės ir 
skautai prašomi atsinešti 
..medical forms" ir „immuni-
zation record". Be imunizaci-
jos žinių dr. Pumputienė ne
gales pasirašyti reikiamų for
mų. Dar nesusimokeję stovyk
los ar skrydžio mokesčio, pra
šomi atsinešti mokestį geguži-
nėn. Taip pat gegužinėje gau
site visas informacijas apie 
jaunesniųjų skautų ir skaučių 
stovyklą, Rako stovyklavietė
je , Michigane, vyksiančią š.m. 
liepos 11-18 d. 

Rima Kašuba i tė -Binder , 
Cary, IL, siųsdama prenume
ratos mokestį dėkoja už mūsų 
darbą ir informaciją apie lietu
višką veiklą ir linki kloties 
ateinantiems metams. Su lin
kėjimais atsiuntė 100 dol. do
vaną „Draugo" dienraščiui. Už 
linkėjimus ir auką nuoširdžiai 
dėkojame. 

Dr . Kas ty t i s J u č a s , der
matologas, odos chirurgas, 
kviečia visuomenę nemokamai 
konsultacijai: odos vėžio, me
lanomos ir įtartiniems aug
liams. Patikrinimas bus nuo 
gegužės 15 iki birželio 15 d. 
Skambinti tel. 773-778-7477; 
773-489-4441. Siūlome pasi
naudoti šia paslauga. 

E r n a i r Adolfas Lūža , Par-
ma. Or į Draugo fondui atsiun
tė 3,000 dolerių, pavasario va
jaus proga ir tapo an t ro jo 
l a ipsn io g a r b ė s na r i a i s . Už 
taip didelę vienkartinę para
mą Draugo fondui nuoširdžiai 
dėkojame. Tokie stambūs įna
šai tikrai pagreitins pasiekti 
milijoną dolerių pagrindinia
me Draugo fondo kapitale. 

S t u d e n t ų Ate i t in inkų 
c e n t r o va ldyba š.m. gegužės 
15-17 d. Dainavoje ruošia ak
tualių gyvenimiškų klausimų 
svarstymo savaitgalį. Atvykite 
pasimankštinti, pagalvoti, pa
diskutuoti ir paišdykauti. Re
gistruotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol., 
vėliau — 45 dol. Visi kviečia
mi. 

GERA DOVANA 

Puiki dovana vestuvėms ar 
bet kuria kita proga — lietu
viškų valgių receptų knyga, 
..Treasures of Lithuanian 
Cooking". Ji labai tinka ir lie
tuviškai nekalbantiems, nes 
parašyta anglų kalba. Gauna
ma ..Drauge". Kaina 15 dol. 
Persiuntimo išlaidos — 3.95 
dol.. o Illinois gyventojai turi 
pridėti 8.75 proc. „State sales 
tax"\ Knygoje 144 psl.. o recep
tai — nuo užkandėlių, iki pa
grindinių patiekalų, iki sal
džiųjų ir net gėrimų. Gražiai 
ir patraukliai išleista. Pasi
naudokite proga ir įsigykite 
sau. padovanokite kitiems. 

„Ner i jos" tun to j ū r ų 
s k a u t ė s pasku t inę pr ieš-
a tos tog inę sueigą šį šešta
dienį, gegužės 9 d., skiria vi
suomeniniam gerajam darbe
liui. Po pamokų lituanistinėje 
mokykloje sesės sodins gėles 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte, kad jos visą pava
sarį ir vasarą puoštų šį lietu
višką centrą ir džiuginintų vi
sus ten besilankančius ir juo 
besinaudojančius. 

J a u n i m o cen t ro pas ieny
j e p r i e Tėvų Jėzu i tų ko
plyčios gražiai žydi įvairia
spalvės tulpės, praėjusį rudenį 
ten pasodintos „Aušros Var
tų"/. .Kernavės" tunto „Duby
sos" draugovės paukštyčių. 
Jaunosios gamtos draugės 
džiaugiasi savo gražiai pražy
dusiu visuomenišku geruoju 
darbeliu, kuriuo gėrisi ir visi 
Jaunimo centro lankytojai. 
„Dubysos" draugovei vadovau
ja vyresnės skautės draugi
ninke Onutė Utz ir Alicija 
Stankevičiūtė. 

Šeš tadieni , gegužės 9 d., 
Čikagos Newberry bibliote
ka rengia „Living Treasures" 
parodą. Vienas iš joje prista
tomų mokslininkų yra Univer-
sity of Illinois at Chicago PLB 
Lituanistikos katedros profe
sorius Giedrius Subačius. Pa
rodos atidarymas bus 10:30 
vai. ryte, 11 vai. r. bus Paul 
Gehl paskaita su skaidrėmis. 
J is kalbės apie 4,000 metų 
knygos istoriją — nuo 2,000 
m. prieš Kristų iki dabar. Po 
paskaitos bus priėmimas. įėji
mas nemokamas. Kas domisi 
senomis, svarbiomis, retomis 
knygomis, turėtų šiame rengi
nyje dalyvauti, be to, labai 
svarbu parodyti dėmesį ir 
prof. G. Subačiui, kaip parodė 
kitataučiai. 

APIE PAUKŠČIŲ m 
ŽMONIŲ DAINAVIMĄ 

BEI GIEDOJIMĄ 

Šio, paskutinio, kovo mėn. 
trečiadienio vyr. lietuvių su
ėjimo programa „Seklyčioje" 
buvo, kaip įprasta, pašvęsta 
lietuviškų dainų dainavimui. 
Programą pradėdama mūsų 
mieloji vadove E. Sirutienė 
paklausė labai įdomų klau
simą. Ji sakėsi norinti žinoti 
ar žmonės dainuot išmoko iŠ 
paukščių, ar paukščiai išmoko 
iš žmonių? Gal tai ir ne taip 
svarbu kas iš ko išmoko, bet 
svarbu, kad ir žmonės, ir 
paukščiai yra dainininkai bei 
giesmininkai. Kadangi dabar 
Gavėnios — susikaupimo me
tas, tai ir mūsų dainuotų dai
nų dauguma buvo labai liūd
nos. Liūdni buvo ne vien žo
džiai, bet ir melodijose mino
rai jautėsi. 

Dainavimą pradėjom vi
siems žinoma „Sėdžiu už sta
lelio, žiūriu pro langelį — čiū
čiuoja, liūliuoja ant marių lai
velis", o paskui aiškinama, 
kad tame laivelyje sėdėdama 
mergelė marių putelėmis bur
nelę prausė, žuvelių šukelė
mis galvelę šukavo ir skandi
no žiedelį į marių dugnelį, kad 
jis nuplauktų į svetimą šalele, 
kur yra jos bernelis. 

Ir tas buvimas svetimoje ša
lelėje, ne savo tėviškėlėje, yra 
apdainuojamas ne vienoje, o 
daugelyje dainų. Yra tokia 
nuostabi daina „Oi liūdnas, 
liūdnas žalias berželis"... Tė
viškėlės ilgesys tiesiog užčiuo
piamas posme: _0 kad sugrįž-
čiau savo šalelėn, laimužę ten 
atrasčiau, širdelę nuramin-
čiau". Faustas Strolia (prieš 
dainą pradedant dainuoti) pa
aiškino, kad tai esanti viena iš 
paskutiniųjų St. Šimkaus har
monizuotų liaudies dainų. Gal 
todėl tokia graži. Dainose taip 
pa! d a / n m minimos jūros, ma

rios. Gal tai mūsų emigrantų 
(į Ameriką plaukiančių) su
kurtas įvaizdis? 

„Už jūrių, marių, už 
vandenėl ių 

rinko mergelė, r inko jaunoji 
Smulkias uogeles. 
Ne tiek ji rinko, kiek 

graudžiai verkė, 
pati sau viena, pat i sau 

viena 
gailiai raudojo"... 
Atrodo, kad nebuvo lengva 

už marių „uogeles r inkti" . Tą 
ir mes patys esame patyrę , 
kai „atradom Ameriką". 

Po to skambėjo graudul inga 
Vienožinskio daina (kas para
šė muziką jai , taip ir nepavy
ko niekam atsiminti) „Sudiev, 
Kvietkeli". Dainavom gi ją ka
daise Lietuvoje, Vokietijoje, 
neužmiršome ir Amerikoje. 
Atsisveikinimo s k a u s m a s vi
sur tas pats, nepaisant , kur 
bebūtum. Rašytojui Pulgiui 
Andriušiui net ir paminkle tie 
žodžiai įrašyti, o nuostabusis 
aukštaitis palaidotas Austral i 
joje. 

Paskui dainavom tr is „mo
teriškas" dainas. Pradėjom su 
„Motule mane barė" (kaip ten 
dalykai klostėsi, kai motulė iš
varė dukrelę linelių rauti) , 
dainoj „Oi žiba žiburėlis" duk
relė močiutei a iškinasi , kad 
namo ne suvisai parėjus , tik 
sugrįžusi rūtelių vainikėlio 
pasiimti, o dainoj „Kada noriu 
verkiu, kada noriu dainuoju" 
mergelei labai aišku, kad aša
ros nieko nepadės — nuo sun
kių darbelių neišsivaduos. Šią 
dainą mūsų mielą „Paganinį", 
t.y. F. Strolią išmokė kada ise 
Vokietijoje Romo Kezio ma
mytė — didelė dainos my
lėtoja. 

Buvo įdomu išgirsti , kad 
dainą „Tykus buvo vakarėl is" 
harmonizavo F. Strolios tėvas 
J . Strolia ir kad sovietmečiu ji 
būdavo dainuojama dainų 
šventėse, nors šiaip buvo ven-

mano, 
kada aš tave j aunas 

išvargsiu?" 
Visiems seniai aišku, kad 

vargelis neišvargstamas, nes 
nei brolelių žirgelių kojelės (o 
jų buvo ne keturi šimtai) jo 
negalėjo sumindžioti, nei bro
lelių kardai nesukapojo. Taigi, 
į tą klausimą apie vargą atsa
kymo, deja, nėra. Vargelis nie
ko neatboja, lapoja ir tiek. 

Po dainų buvo pabaigta ro
dyti A. Plėnio vaizdajuostė. 
Vaizdajuostėje matėme iškil
mingas šv. Mišias Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje aukojamas Kauno ar
kivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus. Mišiose dalyvavo naujai 
išr inktasis prez. V. Adamkus 
su žmona, rinkiminės kampa
nijos darbuotojai, Adamkų gi
minė ir bičiuliai bei galybė 
Čikagos lietuvių. 

Po to skaniai pavalgę ir pa
bendravę ir „apie visus ir vis
ką" pasišnekėję skirstėmės į 
namus . 

Emi l i j a J . V a l a n t i n i e n ė 

S O L I S T A S VAIDAS 
VYŠNIAUSKAS 
„ S E K L Y Č I O J E " 

Pasirodžius spaudoje žiniai, 
giama dainuoti užsienyje gy- fi a t vvks t a solistas 
venančių kompozitorių dai- T

k„ad,' ^ K a p atvyksta solistas 
nas. Daina nuostabiai graži ir 
be ašarų, tai gal todėl buvo iš
leidžiama į viešumą. 

Tikrai mūsų dainose yra ka
žin koks potraukis prie „di
delio vandens". Va, dainoj „Už 
jūrelių už marelių nulijo, nu
snigo". Dainuojam ne t ik apie 
vandenis ir orą, bet d a r r imtas 
patarimas duodamas: 

„Mergužėle, lelijėle, 
nesiduok perkalbėt , 

neduok žiedo, nei vainiko, 
nei meilių žodelių"... 
Dainavom kun. Ant . Straz

delio dainą apie s trazdą. Ir 
kaip smagu, kai iš vaikystės 
dienų grįžta malonaus pasi
kalbėjimo su raibuoju paukš
teliu prisiminimas: 

„Oi tu strazde, s trazdeli , 
tu raibasis paukštel i , 
ko čiulbėjai lazdynų 
krūmely?" 
Dainavimą baigėm klausda

mi: 
„Oi varge, varge, vargeli 

Vaidas Vyšniauskas dalyvauti 
„Čigonų barono" spektaklyje, 
„Seklyčios" lankytojai kreipėsi 
į Eleną Sirut ienę, prašydami, 
kad pakviestų solistą į „Sek
lyčią". Programų sudarytoja, 
pasi tarusi su Birute Jasaitie
ne, pakvietė V. Vyšniauską, 
kad jis savo gražiu balsu ir 
dainomis palinksmintų popie
tės lankytojus. 

Pr i s ta tydama svečią gausiai 
susir inkusiems dainų mylėto
jams , pabrėžė, kad yra garbė 
matyti solistą Vaidą Vyš
niauską, kuris atliko rolę „Či
gonų barone" su nuostabia 
vaidyba ir meilės dainomis, 
bet nepasididžiavo atvykti į 
„Seklyčią". 

Solistas V. Vyšniauskas, 
prieš pradedant dainuoti, dė
kojo popiečių rengėjoms už 
pakvietimą. Džiaugiasi, galįs 
pabendraut i su vyresnio am
žiaus asmenimis, nes ir jo tė
vai priklauso vyresniųjų žmo
nių grupei. 

Jaunimo centro administracinio komiteto naujoji, 1998 m., valdyba. Iš kairės: ižd. Liudas Ramanauskas, vice-
pirm. Kristina Likanderytė, sekr. Daina Dumbrienė, narys Antanas Paužuolis, administratorė Skirmantė Mig-
linienė, pirm. Maryte Utz, narys Jonas Paronis. 
Solistui akompanavo muzi- vietas. Partizanų globos fon-

kas Faustas Strolia, nuolati
nis popiečių muzikinių prog
ramų atlikėjas. 

Operų solistas Vaidas Vyš
niauskas padainavo dešimt 
liaudies dainų. Jis turi stiprų 
balsą, ir kai kurie klausytojai 
jo balsą palygino su garsiuoju 
dainininku — Pavarotti. Jam 
dainuojant, rodėsi, kad sienos 
drebėjo nuo galingo balso, o 
dainos melodingi garsai „atsi
mušę" į „Seklyčios" lubas, smi
go į klausytojų širdis, sukelda
mi pagarbą solistui. Klausyto
jai nepagailėjo katučių, prašy
dami padainuoti kuo daugiau 
dainų. Dainų mėgėjams ne
nustojus ploti, solistas užbai
gai padainavo itališkai, „O so-
le mio". 

Elena Sirutienė ir Tarybos 
pirmininkė socialiniams reika
lams Birutė Jasaitienė dėkojo 
V. Vyšniauskui už įspūdingą 
dainavimą, o muzikui F. Stro-
liai už akompanavimą. Kvietė 
ir ateityje nepamiršti šios vy
resniųjų šventovės, jeigu kada 
vėl apsilankys Čikagoje. 

Ona Lukienė abiem dainų 
menininkams prisegė po gėly
tę, primindama, kad gėlės ir 
muzika su žavingomis daino
mis sužadina meilės jausmus 
jauno ir vyresnio amžiaus šir
dyje. 

A. P a u ž u o l i s 

PARTIZANAI DĖKOJA 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas jau daugiau kaip dve
jus metus, priima aukas iš lie
tuvių visuomenės partizanų 
šelpimui. Tai aukotojai, kurie 
įvertina partizanų pralietą 
kraują, kad Lietuva būtų lais
va. Dėl Lietuvos laisvės jie pa
aukojo savo jaunystę, iškentė 
kankinimus, o daugelis jų žu
vo, buvo okupanto ir savųjų 
budelių išniekinti miestų aikš
tėse ir užkasti Į nežinomas 

das nuo pat įsikūrimo yra 
išmokėjęs tūkstančius dolerių 
partizanams, reikalingiems 
pašalpos. J ų priskaičiuojama 
apie 450, bet skaičius mažėja, 
nes jie yra suvargę, iškentėję 
Sibiro lageriuose ir grįžo su 
palaužta sveikata. Jų amžiaus 
vidurkis y ra apie 75 metus. 
Ypač sunkūs metai buvo grį
žusių iš Sibiro ir kitų Rusijos 
vergų stovyklų. Po nepriklau
somybės paskelbimo padėtis 
mažai pagerėjo, nes įstaigose 
dirbo tie patys žmonės, dauge
lis jų buvę stribai. Gyvenimo 
sąlygos pagerėjo tik po antrojo 
Seimo rinkimų, pirmininka
vimą perėmus Vytautui 
Landsbergiui. 

Ką atneš naujoji vyriausybė, 
kada kalbama apie santarvę, 
pastatant partizaną ir budelį į 
tas pačias teisines ribas, už
mirštant budelių atliktus dar
bus, — savo laiškuose rašė 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio valdybos pirmininkas Jo
nas Čeponis. 

Čia ištraukos iš pašalpų ga
vėjų ir aukotojų. 

Ryšininkė Tamulytė rašė: 
„Esu labai sujaudinta ir labai 
dėkinga už gautą paramą. Pir
mą kartą savo gyvenime ga
vau 200 dolerių pašalpą. Ver
kiau, nes buvau sujaudinta 
išeivijos lietuvių geraširdiš
kumu. Daugelis esame baigia
mi žmonių užmiršti. Mes jau 
nieko nepajėgiam, nebeturim 
sveikatos ir materialinių gėry
bių. Mes viską atidavėm, kad 
Lietuva būtų laisva. Be svei
katos, be apčiuopiamo turto, 
tapome beverčiais. Vienintelis 
džiaugsmas, kad buvo aukota-
si neveltui — dėl savosios tė
vynės laisvės. Ji yra dar silp
na, su daugybe trūkumų, mo
ralės stoka, girtuokliavimo, 
turtų ieškojimo, bet ji yra 
gyva —ji gyvens. Ir aš, buvusi 
partizanų ryšininkė, džiau
giuos nepriklausoma Lietuva, 
tik dėl jos, ne tik aš, bet šim
tai partizanų, tremtinių, per
gyvena tuos pačius vargus ir 
yra laimingi, kad gali gyventi 
savo tėvynėje. 

Mano tėvelis, brolis ir dvi 

seserys savo gyvenimą atidavė 
už tėvynę, kad tik ji būtų lais
va. Yra žmonių, gerai gyve
nančių, kurie mus laikė ir lai
ko patriotizmo fanatikais. Mes 
išėjom, būdami jauni. Mums ir 
mirti nebuvo baisu, kad tik 
galėtume atsikratyti raudonų
jų žudikų, užplūdusių mūsų 
mielą tėvynę. Skaudžiausiai 
buvo iškęsti savųjų išdavimus, 
kankinimus. Daugelis jų tebe
gyvena išvežtųjų, nukankintų 
asmenų namuose". 

Partizanų globos fondas yra 
gavęs keletą laiškų iš buvusių 
partizanų ir ryšininkų, kurie 
išreiškė panašias mintis, at
sidėkodami už gautą pašalpą. 

Šalia partizanų, dėkingumu 
pasižymi ir aukotojai. Aukoto
jas iš Floridos, Jonas, gyve
nantis St. Petersburg mieste, 
rašo: „Siunčiu mažą auką, esu 
80 metų pensininkas. Lietu
voje žuvo mano brolis ir sesuo 
nuo stribų kulkų. Džiaugiuos; 
galėdamas paremti tuos, kurie 
dar išliko gyvi ir sulaukė ne
priklausomos Lietuvos". 

Buvęs 1918-1920 metų sa
vanoris rašė, kad esąs laimin
gas, galėdamas iš mažutės 
pensijos paaukoti partiza
nams, nes jo sūnus buvo parti
zanu ir žuvo kovoje prieš oku
pantą ir savuosius stribus. 

Partizanų Globos fondo val
dyba gauna aukų po 1,000, 
800, 500, 400, 200 dolerių ir 
taip pat mažesnėmis sumo
mis. Aukotojai rašo, kad yra 
laimingi, galėdami prisidėti 
prie šalpos Lietuvos laisvės 
kovotojams — partizanams, 
nes tik jų dėka Lietuva išliko 
lietuviška. 

Šelpiamieji partizanai, ryši
ninkės ir aukotojai yra tvirtai 
įsitikinę, kad Lietuva ilgainiui 
atsikratys komunizmo atneštų 
negerovių, nes laisvės žiburys 
dar neužgeso tėvynėje. 

A Paužuol is 

Union Pier , MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach", pagal kadaise 
buvusios Dapkų k r a u t u v ė s 
vardą Kreiptis 773-776-4755. 

ukštytes džiaugiasi >;ivu darbo vaisiais pernai rudeni 
• ši pavasari pražydo margais žiedais 

prie Jaunimo centro jos pasodino tulpių svogūnėlių, ku 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 Wes t C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Ner ingos restorane ge

g u ž ė s 9 d. , ši š e š t a d i e n i , 
vakare gros A Barniškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pas iva i š in t i l i e tuv i ška i s 
valgiais ir gėr imais S a v i 
ninkai 

(sk.) 
• Kara l iauč iaus sr i t i e s 

l i e t u v i š k u mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 

Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $60 - anonimas. $50 -
Gailė J a n u š o n i s . Po $ 2 5 -
Algimantas ir Birutė Bubliai; 
Algis Kaz lauskas : K ę s t u t i s 
Keblys; Juozas Žygas. $20 -
Vytautas Brakas. Patiksliname 
- š.m. balandžio 21 d. skelbime 
turėjo būti : $50 - Adomas (ne 
Adolfas) ir Regina Didžbaliai. 
Dėkodami visiems rėmėjams, 
kviečiame visuomenę r emt i 
lietuvišką švietimą Maž. Lie
tuvoje aukas siunčiant: „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct , Naper-
viUe,IL. 60540-7011. 

(sk.) 


