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Kas galėtų pakeisti Lietuvos 
branduolinę energetiką?

Įsiplieskė naujas JAV ir Irako 
konfliktas

Orhus, Danija, birželio 30 
d. (Reuters-BNS) —- Lietuvos 
aplinkos ministras Algis Čap
likas pareiškė, kad, siekda
ma atsisakyti priklausomybės 
nuo ypač kritikuojamos Ignali
nos branduolinės jėgainės, 
Lietuva energiją gali pradėti 
importuoti, arba atgaivinti 
savo šilumines ir hidroelek
trines.

Tačiau jis kartu teigė, jog so
vietinės statybos Ignalinos jė
gainė, sukėlusi didelį kai
mynų iš Vakarų nerimą, nėra 
tokia pavojinga, kaip teigia jos 
kritikai.

„Nepriklausomų ekspertų 
šalia Ignalinos AE atlikti dir
vožemio ir vandens tyrimai 
rodo geresnę situaciją, nei 
tikėtasi. Per pastaruosius pen
kerius metus saugumo pato- 
bilinimui jėgainėje buvo inves
tuota daugybė pinigų”, sakė A. 
Čaplikas interviu naujienų 
agentūrai Reuters.

„Ūkio ministerija rengia 
energetikos vystymo progra
mą, kurioje svarstomos įvai
rios alternatyvos Ignalinai. 
Jei mes nuspręsime neplėtoti 
vietinių elektrinių, mes galė
tume energiją importuoti”, 
teigė ministras.

A. Čaplikas skaitė prane
šimą praėjusią savaitę Dani
jos Orhus mieste vykusia
me JT surengtame Europos, 
Centrinės Azijos ir Šiaurės 
Amerikos aplinkos ministrų

Paskelbta dingusio kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus paieška
Kaunas, liepos 1 d. (Elta) 

— Trečiadienio rytą Kaupo 
policijos pareigūnai pradėjo 
neaiškiomis aplinkybėmis pra- 
dingusio kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus paiešką. Kol kas į 
Kauno teisėtvarkos pareigū
nus dėl visuomenėje gerai ži
nomo kunigo paieškos niekas 
iš kun. R. Mikutavičiaus arti
mųjų oficialiai nesikreipė.

Kaip pavyko sužinoti Eltos 
korespondentei, antradienį 
apie 4 vai. p. p. kun. R. Miku
tavičius paprašė pas jį dirban
čios šeimininkės kitą dieną at
vykti anksčiau — prieš 8 vai. 
ryte, nes ketino vykti į Norei
kiškių koplytėlę tartis dėl sta
tybų. Tačiau sutartu laiku at
vykusi ir, kaip visada, kunigo 
buto duris atsirękinusi, mote
riškė kun. R. Mikutavičiaus 
nerado.

Šeimininkei įtarimą sukėlė 
vięnas ant kito sukrauti pa
veikslų rėmai (R. Mikutavi
čius garsėjo savo paveikslų ko
lekcija) su tvarkingai išpjau
tomis drobėmis. Be to, pasi
gesta kelių vertingų skulptū
rėlių. Tiesa, stalčiuje buvusių 
2,500 litų niekas nepaėmė.

Netrukus buvo sužinota, 
jog ir į numatytą susitikimą 
Noreikiškių koplytėlėje kun. 
R. Mikutavičius neatvyko.

Šiuo metu R. Mikutavičiaus 
bute dirba specialistai, suda
ryta tardymo grupė tiria įvai
rias prielaidas: tikrinamos li
goninės, pradingusio kunigo 
pėdsakus bandoma aptikti ir 
pas Vilniuje viešinčius jo gimi
nes iš užsienio bei kitus asme
nis.

Paskutinėmis BNS žiniomis, 
kunigo šeimininkė sakė, kad 
iš buto dingo labai vertinga 
paveikslų kolekcija — apie 50 
16-ojo ir vėlesnių amžių Euro
pos meistrų tapytų paveikslų.

Po kunigo butu yra policijos 
kadrų skyrius, o priešais kito

susitikime.
Ministrai paragino visas val

stybes, ypač buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas, vartoti 
energiją dar efektyviau. Buvu
sio komunistinio bloko val
stybėse nuo 30 iki 50 proc. 
energijos iššvaistoma, naudo
jant neefektyvią pasenusią 
energijos gamybos ir pramoni
nę įrangą.

Tačiau nuomonės dėl jau
traus branduolinės energeti
kos klausimo išsiskyrė. Kai 
kurių valstybių manymu, tai 
yra brangus nekontroliuoja
mas pavojus, tačiau tokioms 
valstybėms kaip Lietuva tai 
liks išsigelbėjimu, kol nebus 
išplėtotos energijos gavimo 
atlternatyvos.

Ignalinos jėgainė pagamina 
apie 95 proc. Lietuvos elektros 
energijos.

Europos Sąjunga, padedanti 
Lietuvai palaikyti savo bran
duolinį ūkį, pareikalavo, kad 
Ignalinos reaktoriai, kurių 
darbo laikas baigsis po 10 
metų, būtų uždaryti, o ne at
naujinti.

Vilnius pareiškė norįs pasi
likti jėgainės darbo pratęsimo 
galimybę.

A. Čaplikas sakė, jog Vilnius 
vietos ir užsienio vartotojams 
už energijos vartojimą bando 
įvesti rinkos kainas, skatinda
mas juos mažinti energijos 
iššvaistymą.

je gatvės pusėje — Kauno vy
riausiasis policijos komisaria
tas.

Pasak šeimininkės, kamba
ryje nebuvo matyti grumtynių 
pėdsakų. Ji mano, kad kuni
gas, kuris visada pasitikėjo 
žmonėmis, pats atidarė duris 
užpuolikams. Ji įsitikinusi, 
kad kunigo dingimas susijęs 
su jo užpuolimu prieš pusme
tį, kai kunigas sausio 17 d. bu
vo užpultas ir sumuštas savo 
bute Kaune, Laisvės alėjoje. 
Tądien R. Mikutavičius atida
rė duris nepažįstamiesiems, 
kurie jį sumušė ir pagrobė 
pinigus, bet vertingų paveiks
lų nelietė.

Užpuolikai nebuvo rasti. 
„Aš vis bijojau, kad jie sugrįš”, 
sakė BNS kunigo šeimininkė.

63 metų kun. R. Mikuta
vičius pastaruoju metu dirbo 
Lietuvos žemės ūkio universi
teto kapelionu. Jis yra Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino 3-ojo laipsnio ordino 
kavalierius, humanitarinių ir 
teologijos mokslų daktaras, 
daugelio eseistinių, teologinių, 
filosofinių straipsnių ir kelių 
poezijos knygų autorius.

R. Mikutavičius yra popu
liarus Lietuvos visuomenėje ir 
du kartus buvo renkamas po
puliariausiu žmogumi Kaune, 
kur dirbo pastarąjį dešimtme
tį- . .Dailės žinovų vertinimu, 
pagrobtosios kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus paveikslų ko
lekcijos vertė gali viršyti 2 mi
lijonus JAV dolerių. „Gerame 
aukcione, net vieną R. Miku
tavičiaus kolekcijos paveikslą 
galima būtų parduoti už mili
joną”, BNS sakė Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio muziejaus di
rektorius Osvaldas Daugelis, 
kuris yra padėjęs sudaryti vie
ną kolekcijos katalogų.

Kolekciją kunigas buvo ža
dėjęs padovanoti Kaunui.

R. Mikutavičius nėra oficia-

Žaidynių uždarymo proga šventiniame koncerte birželio 30 dieną Operos ir baleto teatre dainavo berniukų cho
ras „Ąžuoliukas”. (Elta)

Baigėsi pasaulio lietuviu 
sporto šventė

Vilnius, birželio 30 d. (Elta)
— Savaitę trukusios sporto 
šventės — II Lietuvos tauti
nės olimpiados (LTO) ir VI pa
saulio lietuvių sporto žaidynių
— ugnis antradienį vakare 
buvo užgesinta Vilniaus Ope
ros ir baleto teatre sureng
tame uždarymo vakare.

Tai padarė II LTO ir VI 
PLSŽ Organizacinio komiteto 
pirmininkas, Seimo pirminin
ko pavaduotojas Arvydas Vi
džiūnas, palinkėjęs, kad „gęs
tanti liepsna būtų busimųjų 
pergalių ir laimėjimų vizija”.

Skelbdamas II LTO ir VI 
PLSŽ pabaigą, A. Vidžiūnas 
sakė, kad šios varžybos buvo 
surengtos ne dėl „vystančio 
ąžuolo lapų vainiko, jų tikslas
— buvimas kartu”.

Šventiniame vakare daly
vavęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pastebėjo, 
kad sporto šventė atliko savo 
pagrindinę užduotį — sukvie
tė išblaškytus po pasaulį vai
kus, kurie savo viešnage pra-

* Seimas nusprendė 
lapkričio 30-ąją paskelbti
atmintina diena. 1918 m. 
lapkričio 30 d. Prūsų lietuvių 
tautos taryba, vadovaudamasi 
tautų apsisprendimo teise, pa
skelbė prisijungimo prie Di
džiosios Lietuvos aktą. Į Sei
mo papildytą Atmintinų dienų 
įstatymą įtraukta ir ši dieną. 
Anot jaunalietuvių vado Sta
nislovo Buškevičiaus, Aktas 
labai svarbus Lietuvai, nes jei 
ne jis, Klaipėda nebūtų buvusi 
sugrąžinta Lietuvai. „Mažoji 
ir Didžioji Lietuva yra kaip 
Siamo dvynės — jei viena 
mirs, neišgyvens ir kita”, sakė 
Seimo narys, primindamas, 
jog šiemet Aktui sukaks 80 
metų. (BNS)

liai kreipęsis į Lietuvos nacio
nalinį Dailės ar M. K. Čiurlio
nio muziejų, kad jo žinovai 
nustatytų materialinę kolekci
jos vertę.

Dailės specialistai sako, 
kad kolekcijos neįmanoma le
galiai parduoti Lietuvoje ar 
teisėtai iš jos išgabenti. Kata- 
logizuoti paveikslai yra pui
kiai žipomi Lietuvos kolekcio
nieriams, o į užsienį juos par
duoti draudžia valstybinių 
vertybių apsaugos įstatymai.

Pasak specialistų, iš rėmų 
išpjautus paveikslus pilnai 
įmanoma išvežti kontrabanda.

džiugino mus visus. „Žinokite, 
kad visada esate reikalingi 
Lietuvoje, jūsų tvirtų rankų ir 
aiškaus proto Lietuvai nebus 
per daug”, kreipdamasis į už
sienio lietuvius sakė preziden
tas.

Sveikinimo žodį dalyviams 
tarė ir Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. „Šios žai
dynės turėjo ypatingą laimė
jimą — bendrumo, brolybės ir 
namų jausmą, kurį išsivešite 
su savimi. Tačiau atminkite, 
kad šie namai jūsų lauks vėl”, 
sakė V. Landsbergis.

Prieš tai atminimo meda
liais buvo apdovanoti užsienio 
lietuvių delegacijų vadovai ir 
miestų organizacinių komite
tų pirmininkai.

Po oficialiosios dalies vaka
ro dalyviams buvo surengtas 
šventinis koncertas.

Vytautas Dudėnas 
— Seimo URK 
pirmininkas

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) 
— Seimo užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininku 
paskirtas Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių frak
cijos) narys, buvęs Ekonomi
kos komiteto narys Vytautas 
Dudėnas.

Jis šiame poste pakeitė nuo 
liepos 1 d. netenkantį Seimo 
nario įgaliojimo Mečį Lau
rinkų, paskirtą Valstybės sau
gumo departamento vadovu.

Trečiadienį Seimas vienbal
siai 60 balsų priėmė nutarimą 
dėl V. Dudėno paskyrimo. Bal
suojant susilaikė tik pats 
Dudėnas.

Seimo URK pirmininko pa
vaduotojas yra socialdemokra
tas Rimantas Dagys.

Lietuva laukia 
grįžtančiu
tremtiniu

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienį pri
tarė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos parengtam 
projektui dėl butų grįžtan
čioms į Lietuvą reabilituotų 
politinių kalinių ir tremtinių 
šeimoms statybos ir pirkimo 
už Europos Tarybos paskolą.

Šiemet už 10 min. litų ke
tinama nupirkti ar pastatyti 
151 butą.

50 min. litų Europos Tary
bos Socialinio vystymo fondo 
paskolą suteikti Lietuvai nu
tarta 1996 m. rugsėjį. Pernai 
Lietuva gavo 4 min. litų,'šie
met ši suma turėtų padidėti 
iki 10 min. litų.

Iš valstybės biudžeto grįž
tančių kalinių ir tremtinių bu
tams pirkti numatyta skirti 
14.3 min. litų, už kuriuos 
miestų ir rajonų savivaldybės 
įpareigotos aprūpinti butais 
263 šeimas.

Šių metų vasario 1 d. savi
valdybių įskaitoje buvo įrašy
ta 651 šeima, kuriai Lietuvoje 
turėtų būti suteikti būstai.

Verslininkai
grasina streiku

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) — 
Nacionalinė verslininkų kon
federacija grasina visoje Lie
tuvoje 5 minutėms nutraukti 
darbą, jeigu per mėnesį nesu
lauks iš vyriausybės konkre
čių įrodymų, kad verslui stato
mos kliūtys bus mažinamos, 
rašoma konfederacijos vieša
me kreipimesi į prezidentą 
Valdą Adamkų.

Verslininkai įsitikinę, kad 
bendrą kalbą galės surasti tik 
tuomet, kai juos išgirs pirmieji 
valstybės vadovai.

„Verslo rėmimo programos 
yra niekinės, neturinčios ma
terialaus pagrindo ir skirtos 
tik verslininkams paguosti”, 
rašoma kreipimesi.

Nacionalinės verslo konfe
deracijos nuomone, dėl valdi
ninkų kaltės vangiai vyksta 
privatizavimas, neduodantis 
kiek tikėtasi lėšų verslo rėmi
mo programoms. Dėl pareigū
nų aplaidumo ir nesugebėjimo 
per pastaruosius porą metų 
labai pablogėjo verslo aplinka.

Streikas būtų pirmas Signa
las, kad verslininkai nebenori 
laukti valdžios malonės, tvirti
nama kreipimesi.

JAV lėktuvas paleido 
raketą į Irako

priešlėktuvinę bateriją

Vašingtonas - Bagdadas- 
Maskva, birželio 30 d. — lie
pos 1 d. (Reuters-BNS) — JAV 
karo lėktuvas „F-16” antra
dienį paleido raketą į Irako 
priešlėktuvinės gynybos bate
riją valstybės pietuose.

JAV karo pareigūnų pra
nešimu, raketa iššauta, kai 
Irako radaras aptiko ir ėmė 
taikytis į sąjungininkų lėk
tuvus, kurie vykdė eilinę už
duotį virš skrydžio draudimo 
zonos.

JAV centrinės vadavietės 
Tampoje, FL, kuri vadovauja 
JAV operacijoms Persijos įlan
koje, atstovas spaudai sakė, 
kad „F-16” į objektą paleido 
greitąją raketą, nusitaikančią 
į radaro skleidžiamas bangas.

Didžiosios Britanijos gyny
bos ministerijos pranešimu, 
britų lėktuvai „Tornado” pa-1 
truliuoja Irako oro erdvę prie 
Basros miesto. Visi sąjungi
ninkų lėktuvai grįžo saugiai.

Pasak centrinės vadavietės 
atstovo, sąjungininkų lėktuvai 
nustatė, jog jie buvo sekami 
radaru. „Tai laikoma veiksmu, 
reikalaujančiu agresyvių gy
nybos priemonių. Atsakyda
mas, lėktuvo „F-16”, priklau
sančio 4404 grandžiai, lakū
nas paleido HARM raketą”, 
pranešė jis.

Irakas puolimą pavadino 
nepateisinama agresija
Irakas pareiškė, kad JAV 

lėktuvo ataka prieš Irako ra
darų stotį yra „agresyvus ir 
nepateisinamas veiksmas”, ku
ris gali baigtis nauju visuoti
niu puolimu prieš Iraką.

Irako Kultūros ir informaci
jos ministerijos pareigūnas 
taip pat sakė, kad lėktuvas 
„F-16” paleista raketa ne
kliudė radarų stočių Pietų 
Irake.

„Raketa, kuri buvo paleista, 
nukrito už 18 kilometrų nuo 
artimiausio (Irako) radaro”, 
sakė jis.

Vašingtone JAV gynybos 
sekretorius William Cohen 
sakė, jog Irako priešlėktuvinio

Protestantai piktinasi 
neatgaunantys Bažnyčios turto
Vilnius, birželio 30 d. (BNS) 

— Protestantų sąjungos gene
ralinis sekretorius Stephen 
Scott-Pearsen, kuris yra ir 
Lietuvos evangelikų reforma
tų Bažnyčios teologinės komi
sijos narys, žada Europos Są
jungos žmogaus teisių ko
mitetui bei Didžiosios Britani
jos Užsienio reikalų ministeri
jai apskųsti Lietuvoje vilkina
mą nuosavybės perdavimą 
evangelikų reformatų religinei 
bendruomenei.

Lietuvos evangelikų refor
matų Banyčiai yra grąžinti 
maldos namai, kuriuose anks
čiau buvo įsikūręs „Kronikos” 
kino teatras. 1993 m. Vilniaus 
savivaldybė grąžino dar du ša
lia esančius pastatus, tačiau 
po kurio laiko dalis grąžintos

* Vyriausybė nutarė iki 
šildymo sezono pradžios ne
kompensuoti šilumos tiekė
jams pridėtinės vertės mo
kesčio (PVM), todėl gyvento
jams pabrango karštas van
duo. Atsiskaitant už šiluminę 
energiją, gyventojai nemokėjo 
PVM nuo praėjusių metų pra
džios. (Elta)

objekto puolimu norėta per
spėti Bagdadą, bei išreiškė 
viltį, kad situacija nebus aš
trinama.

JAV toliau patruliuos 
Pietų Irake

Jungtinių Valstijų viceprezi
dentas Al Gore antradienį pa
reiškė, kad JAV tęs patrulia
vimą skrydžių draudimo zo
noje Pietų Irake ir į bet kokius 
priešiškus Irako veiksmus 
„ryžtingai” atsakys.

' „Mes tiksliai nežinome, ta
čiau aš įspėju, — nemanykite, 
kad tai buvo tyčinė provokaci
ja. Tikrų duomenų mes netu
rime. Tačiau per ilgą skrydžių 
draudimo zonų patruliavimo 
laiką kartais pasitaikydavo 
panašių incidentų, ir tai nega
li būti paaiškinta vienareikš
miškai”, atsakė A. Gore, pa
klaustas, ar Irakas siekia at
naujinti konfrontaciją.

Tačiau atsakydamas į žur
nalistų klausimus, JAV vice
prezidentas aiškiai pasakė, 
kad JAV tęs skrydžių draudi
mo zonų patruliavimą ir imsis 
priemonių, jei jų lakūnai pa
teks į pavojingas situacijas.

Rusija nepatenkinta dėl 
incidento

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimu, Maskva 
yra susirūpinusi tuo, kas atsi
tiko, ir dar kartą ragina abi 
puses susilaikyti, tvirtindama, 
jog JAV neturėtų gadinti pa
gerėjusių Bagdado ir Jungti
nių Tautų (JT) santykių.

„Incidentas yra tuo labiau 
nepageidautinas, nes įvyko, 
gerėjant santykiams su Iraku 
po vasario mėnesį pasirašyto 
JT ir Bagdado bendradarbia
vimo susitarimo”, sakoma pa
reiškime.

„Mes raginame visas puses 
susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, galinčių komplikuoti 
situaciją ir sunaikinti tuos tik
rai teigiamus rezultatus, ku
rie pasiekti įgyvendinant tarp
tautinės bendrijos nutarimus 
Irako klausimu”. „Mes nema
tome pagrindo ar priežasties 
situacijos pablogėjimui”, teigia 
Rusijos UR ministerija.

nuosavybės buvo parduota 
privatiems asmenims.

Pasak S. Scott-Pearsen, ke
turi butai buvo perparduoti 
bendrovei „Softronik”, kuri po 
kurio laiko pradėjo kompli
kuotą bylinėjimąsi su evange
likų reformatų Bažnyčia ir 
Vilniaus savivaldybe, reika
laudama panaikinti grąžintos 
nuosavybės dokumentų galio
jimą.

Protestantų sąjungos gene
ralinis sekretorius piktinosi 
Lietuvos teismų bei įstatymų 
neveiksmingumu. Jo vertini
mu, Lietuvoje neveikia ir 1991 
m. priimtas restitucijos aktas.

S. Scott-Pearsen priekaiš
tavo vyriausybės bei Seimo 
nariams dėl nepakankamo dė
mesio mažųjų religinių bend
ruomenių teisėms, o jų kalbas 
pavadino „tuščiais pažadais”
ir „nuvalkiotomis frazėmis”.

KALENDORIUS
Liepos 2 d.: Procesas, 

Rastenis, Napoleonas, Leng
venis.

Liepos 3 d.: Šv. Tomas, 
apaštalas; Anatolijus, Leonas, 
Vaidilas, Rytis.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS, 

VAKARŲ APYGARDOS VEIKLA
Po neįprastai lietingos žie

mos ir pavasario, kalifornie- 
čiai laukė saulėtų dienų. Kur 
geriau džiaugtis gražiu oru jei 
ne legendariniai žaviam Malf- 
bu pajūryje. Nedaug kas tu
rime laimės ten gyventi, tad 
apsidžiaugėm Nijolės ir Jack 
Singleton pakvietimu pas juos 
paviešėti ir ten, JAV LB Va
karų apygardos vardu, suruo- 
šėm pobūvį — pabendravimo 
popietę, kviesdami dosnius šių 
vietovių lietuviško darbo rė
mėjus. Tai įvyko apygardos 
suvažiavimo išvakarėse, šeš
tadienį, gegužės 16 dieną. Kad 
malonumas būtų pateisintas 
geru darbu, popietės tikslas 
buvo paremti JAV Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių 
reikalų tarybo's Washington, 
D.C., įstaigą. Visas pelnas bu
vo tam skirtas. Taip pat buvo 
proga pabendrauti su į suva
žiavimą atvykusiu pik. Dona
tu Skuču, LB tarybos prezi
diumo pirmininku.

Verslininkai Jack ir Nijolė 
Singletons jau ne pirmą kartą 
lietuvius pasikviečia ir įvai
rias lietuvių organizacijas re
mia. Pasukę nuo Malibu kelio 
jau pamatėm Lithuania Drive, 
ir ten laukiančias uniformuo-* 
tas merginas, kurios prižiū
rėjo automobilių pastatymą. 
Tai buvo parūpinta šeiminin
kų iniciatyva ir lėšomis. Atvy
kę svečiai vaišinosi A. Uldu- 
kienės paruoštomis vaišėmis 
ir gėrėjosi jūros vaizdu. Drau
giški šeimininkai patys pilstė 
vyną ir aprodė namus ir gė
lynus. Pasinaudodamas JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninko Donato Skučo apsilan
kymu, apygardos pirmininkas 
Zigrrias Viskanta pakvietė jį 
supažindinti svečius su LB 
Washingtono įstaigos — Infor
macijos centro veikla bei svar
ba, ragindamas dosniau tą 
įstaigą paremti. A. Nelsienė 
priminė būtinybę remti Lietu
vos priėmimą į NATO ir palai
kymą ryšių su savo valdžios 
atstovais. Padėkodamas šei
mininkams, Z. Viskanta ap
juosė „garbės lietuvį” Jack 
Singleton lietuviška juosta, o 
D. Varnienė padovanojo Nijo
lei „Spindulio” ansamblio vi
deo juostelę „Mes dainuoja
me”. M. Sodeika kruopščiai 
rinko aukas. Įskaitant po po
būvio gautus įnašus paštu ir 
pačių šeimininkų stambią au
ką, LB Krašto valdybai buvo 
išsiųsta 2,200 dol.

JAV LB Vakarų apygardos 
metinis 1998 suvažiavimas 
vyko š.m. gegužės 17 dieną 
Šv. Kazimiero parapijoje. Apy
gardos valdybos pirmininkas 
Z. Viskanta pakvietė neseniai 
čia besidarbuojantį kun. S. 
Anužį sukalbėti invokaciją ir 
paprašė tylos minute pagerbti 
mirusius šios apygardos na
rius. Pirmininkauti pakvies
tas M. Sodeika, sekretoriauti 
— D. Varnienė. Priėmus dar
botvarkę, 1997 metų suvažia
vimo protokolą skaitė sekre
torė D. Varnienė. Los Angeles 
apylinkės pranešimą pateikė 
valdybos pirmininkas Auris

LB Vakarų apygardos metiniame suvažiavime — apygardos valdyba su paskaitininku Donatu Skuču. Iš k.: V. 
Burokas, Z. Viskanta, D. Skučas, M. Sodeika, A. Nelsienė, V. Vidugiris ir A. Petrulienė.

Jarašūnas, o Santa Monikos 
apylinkės — valdybos narė 
Gražutė Sirutienė. V. Gedgau
dienė ir V. Vidugiris perskaitė 
paštu gautus San Francisco, 
Seattle, Oregon ir Arizonos 
apylinkių pranešimus. Vakarų . 
apygardos pirmininkas savo 
pranešimą pradėjo dainos žo
džiais, kad kalnų neperlipo
me, upių neperbridome, bet 
bandėme. Ir matėme, kad me
tai buvo tikrai darbingi ir na
šūs. Vasario 16 minėjimui A. 
Ragauskas buvo suruošęs pui-> 
kų montažą, vaizduojantį Lie
tuvos istorijos eigą. Šis mon
tažas, Lietuvos istorijos iš
traukų, dainų ir šokių pynė, 
ypač tinka jaunimui ir litua
nistinėms mokykloms. Jau bu
vo prašymų jį pakartoti arba 
įrašyti į video juostą. Buvo 
bendrauta ne .tik su lietuviais, 
bet ir su vietinės spaudos 
žmonėmis, svarstant lietuvių 
dalyvavimą žydų persekiojime 
ir. naikinime nacių okupacijos 
laikais. Pirmininkas perskaitė 
ateities planus ir padėkojo 
valdybos nariams. Nedalyvau
jant iždininkui R. Venckui, M. 
Sodeika perskaitė iždo prane
šimą: per Vasario 16 minėjimą 
kartu su ALTa, surinkta dau
giau 7,500 dol., LB iždui per
siųsta 3,087.74 dol. Ižde lieka 
1,119 dol. Kontrolės komisijos 
pirmininkas I. Medžiukas už
tikrino, kad knygos vedamos 
tvarkingai ir tiksliai. Valdy
bos soc. reikalų vedėjas M. So
deika papasakojo apie Pietų 
centrą vyresnio amžiaus žmo
nėms, kuris veikia Lietuvių 
Tautiniuose namuose ir yra 
remiamas Assist. League of 
So. California. Tai puiki vieta 
ne tik papietauti, bet ir paben
drauti. Jau 10 metų centrą ve
da Anelė Arienė, ji yra ne tik 
vedėja, bet ir to centro „šir
dis”. Jos draugiškas paslaugu
mas sutraukia netoli gyve
nančius lietuvius į šį centrą. 
Dėkingumo ženklan A. Arie- 
nei buvo įteiktas pažymėjimas 
ir puokštė gėlių. Lietuviai ra
ginami tuo centru daugiau 
naudotis ir jį lietuvišku išlai
kyti. A. Nelsienė trumpai pri
minė NATO plėtimo svarbą, o 
V. Vidugiris pasidalino minti
mis apie PLB ruoštą pasita
rimą NATO reikalu Toronto 
mieste. Baigiant, apygardos 
suvažiavimas priėmė dvi rezo
liucijas: remti besivystantį 
JAV Kongreso narių Baltic 
Caucus ir atsiriboti nuo min
čių ir argumentų išreikštų 
straipsnyje „NATO, NATO, 
NATO. (š.m. balandžio mėn. 
„Pasaulio leituvis” žurnale).

Nors (kaip paprastai) daug 
laiko užima įvairūs praneši
mai, nekantriai laukėme pik. 
D. Skučo (LB Tarybos prezi
diumo pirmininko) paskaitos. 
Jisai neapvylė. Įdomiai ap
žvelgė tiek Lietuvių Bendruo
menės, tiek Washingtono 
įstaigos vaidmenį lietuviškos 
išeivijos išsilaikyme; ragino 
ruoštis konkretiems ateities 
darbams ir asmeniniams įsi
pareigojimams. Jis iškėlė ke
letą svarbių ir aštrių klau

LB Vakarų apygardos suvažiavimo prezidiumas. Iš k.: paskaitininkas D. Skučas, G. Sirutienė, A. Jarašūnas, Z. 
Viskanta ir D. Varnienė.

simų dėl LB kaip lietuvių jun
ginio ateities, kurių atsaky
mams reikėtų pakratyti ne tik 
bendrą — organizacinę, bet ir 
asmeninę sąžinę kiekvieno sa
ve lietuviu vadinančiu.

Suvažiavimui pasibaigus 
buvo malonu pabuvoti prie 
vaišių stalo.

Vakarų apygardos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems da
lyviams ir rėmėjams.

Violeta Gedgaudienė

DETROIT,MI

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI

Birželio 7 d., sekmadienį, 
visi keliai vedė į Šv. Antano 
parapiją Detroite, kurioje bu- 

,vo švenčiama parapijos dan
giškojo globėjo Šv. Antano 
šventė. Oras gražus, saulė 
glostė savo šiltais spindulė
liais, dalyvavo gaug žmonių. 
Šv. Mišių metu gražiai giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Kle
bonas kun. Alfonsas Babonas 
pasakė šventę išryškinantį 
pamokslą. Meldėmės, kad Die
vas per Šv. Antaną globotų 
mūsų nedidelę parapiją ir 
mus visus.

Po Mišių prisirinko pilna 
svetainė parapijiečių, jų drau
gų ir svečių, net iš tolimų vie
tovių. Puikias vaišes paruošė 
šeimininkė Ona Pusdešrienė 
ir .jos talkininkės. Parapijos 
moterys iškepė daug skanių 
pyragų. Veikė ir gėrimų bufe
tas, kurį aptarnavo Vacys 
Slušnys ir Juozas Šuopys 
Vyko ir gausių laimikių trau
kimai. Bilietus platino Onutė 
Selenięnė ir Regina Juškaitė 
Švobienė, o dovanų skirstymą 
pravedė Antanas Osteika. Po 
laimėjimų, kun. Alfonsas Ba
bonas padėkojo visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems 
Šv. Antano parapiją.

Dalyviai džiaugėsi savo 
laimėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą praleisti sekmadienio 
popietę pabendraudami su 
draugais ir artimaisiais, o tuo 
pačiu paremdami ir savo para
piją. Šventė praėjo pakilia ir 
šilta nuotaika.

Regina Juškaitė 
Švobienė

DAYTONA BEACH, FL. 
ŠVENTĖME JONINES

Ir šiais metais gražią Joni
nių šventę suruošė Aniceta ir 
Jurgis Mažeikos, į savo svetin
gus namus sukviesdami ne
mažą būrį artimųjų gražiai 
švęsti Janinos Rumbaitienės 
gimtadienį bei vardadienį ir 
Jono Daugėlos vardadienį.

Po kokteilių ir užkandžių, 
po malonių pokalbių, šeimi
ninkė Aniceta Mažeikienė 
pasveikino Joninių dalyvius, 
padėkojo už atsilankymą ir 
maldą sukalbėti pakvietė šiuo 
metu pas motiną viešintį JAV 
vyskupų tarybos direktorių 
prel. dr. Jurgį Šarauską, kuris 
dėkojo Aukščiausiajam už šią 
gražią Joninių šventę, už tel
kinio lietuvių draugystę, o Ja
ninai ir Jonui prašė Dievulio 
palaimos atskubančių metų 
sąvartoje. Palaimino šeimi
ninkų paruoštas vaišes.

Vaišių metu svečiai dalinosi 
prisiminimais apie Jonines 
tėvynėje, papročius, nuotai
kas, kurių tradicijos išliko ir 
išeivijoje.

Vaišėm įpusėjus sveikinimo 
žodį tarė Jurgis Janušaitis, 
prisimindamas šeimininkų 
Anicetos ir Jurgio Mažeikų 
vaišingumą, Joninių tradicijų 
palaikymą, pasigėrėjo šio tel
kinio lietuvių gražiu sugyve
nimu. Palįpkėjo, kad Joninių 
tradicinis laužas liepsnotų 
kiekvieno širdyje ir teiktų 
kiekvienaip toli nuo tėvynės 
esančiam paeilę, savitarpio su
gyvenimą, užtikrinantį ir paį-

TARP MUSŲ KALBANT
VALDĖ „SAMPER”, O DABAR 

„PASTRANA”
Daugeliui mūsų, gyvenan

tiems svečiose šalyse, tebėra 
svarbūs ir Lietuvos politiniai 
įvykiai. Mės (daugiau ar ma
žiau) domimės ir vietos politi
niu gyvenimu. Tačiau kas 
vyksta kitur, tai jau „ne mūsų 
kiaulės, ne mūsų pupos”. Tik
riausiai nebus apsirikta pa
sakius, kad panašiai galvoja
ma ir ten, „kur banguoja Ne
munėlis”. Betgi gal nevertėtų 
daryti platesnių išvadų. Juk 
yra kitataučių, kuriems Lietu
va „nei šilta nei šalta”.

Gal nelabai svarbu, kas vyk
sta kituose kraštuose, tačiau 
vargu ar reikėtų nutylėti tai, 
kęs neseniai įvyko Kolumbijos 
valstybėje. Kaip žinia, joje gy
vena ir mūsiškių. O vienas 
ten gyvenantis lietuvis, bū
tent Antanas Mockus, ne per 
seniai taikstėsi į valstybės 
prezidehto kėdę. Tačiau rin
kiminio įkaršio metu jis pa
keitė savo nuomonę ir atsi
sakė prezidentinės kandida
tūros. Prezidento rinkimus, 
palyginti nedidele persvara, 
laimėjo Konservatorių parti
jos kandidatas Andrės Past- 
rana, nugalėdamas valdan
čiosios Liberalų partijos kan
didatą Horacio Serpa. Tokiu 
būdu pasibaigė, 12 metų už
trukęs, Liberalų partijos val
dymo laikotarpis. Kolumbijos 
politikoje dominuoja Konser
vatorių ir Liberalų partijos. 
Nuo praėjusio šimtmečio jos 
abi pasikeisdamos valdo šią 
36 milijonų gyventojų valsty
bę. Pasak kolumbiečių, pag
rindinės partijos mažai kuo 
skiriasi valdymo formomis.

Jau keletą dešimtmečių Ko
lumbijoje vyksta partizaninis 
judėjimas. Jie veikia ne tik 
krašto gilumoje, bet dažnokai 
pasireiškia miestuose ir net 
pačioje sostinėje Bogotoje. 
Partizanuose vyrauja kairio-

vairinantį gyvenimą.
Trumpą sveikinimo ir gražių 

linkėjimų Janinai ir Jonui 
išreiškė Valytė Skridulienė.

Pakilo šampano tostas už 
Janiną ir Joną, nuaidėjo il
giausių metų linkėjimai var
duvininkams.

Padėkos žodį tarė klubo pir
mininkas Jonas Daugėla. Jis 
dėkojo šeimininkams už šau
nias vaišes, už jų pagerbimą, 
už linkėjimus. Seimininkams 
visų vardu padėkojo už svetin
gumą.

Prieš keletą metų turėjome 
net keletą Jonų — Joną Kap- 
čių, Joną Šileikį, Joną Lepeš- 
Hą, pas kuriuos taip pat 
švęsdavome Jonines, bet šian
dien jie jau ilsisi amžinybėje ir 
mes tik mintimis juos prisime
name.

Mūsų gražus telkinys birže
lio 24 d. , dėka Anicetos ir Jur
gio Mažeikų svetingumo, gra
žiai šventėme Jonines, nors 
tą dieną apie Daytona Beach 
liepsnojo dideli laužai-gaisrai, 
keliantys didelius rūpesčius 
gyventojams. Šeimininkams 
už malonias vaišes tariame 
nuoširdų ačiū.

Jurgis Janušaitis

sios pakraipos nuotaikos. Yra 
net kraštutinės kairės išpaži
nėjų. Taipgi yra tokių, kurie 
verčiasi plėšikavimais, žmo
nių grobimais ir akiplėšiškais 
išpirkimų reikalavimais.O kai 
kurie neturi jokių sentimen
tų.' Jiems yra svarbi asme
niška nauda." Jiems visiškai 
nesvarbu kas išmoka atlygi
nimą: valdžia, žemvaldžiai ar 
narkotikų pirkliai. Sakoma, 
kad partizanai kontroliuoja 
nemažiau kaip pusę valstybės 
teritorijos.

Kolumbija gali didžiuotis 
žemės turtais ir žemės ūkio 
galimybėmis. Aukštai vertina
ma kalnuose auginamos kavos 
pupelės. Tačiau didžiausio dė
mesio susilaukė (vietoje ir 
užsienyje) narkotikų prekyba. 
Ypač kokainas tapo patrauk
liu, nors ir pavojingu, pasipel
nymo šaltiniu. Nepaisant val
džios pastangų ir JAV teikia
mos paramos, narkotikų pirk
liai tebėra padėties viešpačiai. 
Jokia paslaptis: narkotikų 
pirkliai nestokoja valdžios pa
reigūnų talkos ir paramos. 
Pavyzdžiui, prieš keletą metų 
buvo pakaltintas prezidento 
rinkimus laimėjęs Ernesto 
Samper. Nors vėliau ir buvo 
„užglostyti” kaltinimai, JAV 
nekeičia nuomonės. Washing- 
tone dar vis manoma, kad jis 
nėra patikimas asmuo,

Prezidentu išrinktas Andrės 
Pastrana ketina užgniaužti 
klestinčią narkotikų prekybą, 
pažaboti korupciją ir surasti 
bendrą kalbą su partizanau
jančiais žmonėmis. Jis tikisi 
užbaigti ilgai nusitęsusias vi
daus kovas ir pagerinti vals
tybės įvaizdį. Ar pavyks tai 
padaryti, parodys netolima 
ateitis. Tarptautiniai stebėto
jai skeptiškai vertina Andrės 
Pastrana rodomą geranoriš
kumą. Nepaisant įtarinėjimo

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD AVIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday obaervance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing oflices. 
Subscription Kates: $95.00. Foreign countries $110.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš unkštu.

JAV................................
Metams 

.............................$95.00
172 metų 

$55.00
3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur....... .............. (U.S.) $110.00 $60.00 $40 00
Kanadoje..................... (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58 00
Tik šeštadienio laida:
JAV................................ .............................$55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur....... ................  (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Kanadoje...................... . (Kanados dol.) $86 00 $65 00 $50.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo).................... .......... ............... $100.00 $55.00
Tik &e&tadienio laida . .............................$55.00
Užsakant i užsienį oro paštu.......$500 00 $250.00
Tik šeštadienio laida . .......................... $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė -Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
* Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

ir nepasitikėjimo, kraštas ren
giasi rugpjūčio 4 d. numatytai 
prezidento inauguracijai. Ko
lumbijos Katalikų Bažnyčios 
pastangomis rugpjūčio 1-2 d. 
šaukiama konferencija taikos 
reikalais.

Petras Petrutis

VAIKAI STOVYKLAUJA 
PRIE PALANGOS IR

VILNIAUS
Lietuvos ir užsienio lietu

vių vaikai sekmadienį, bir
želio 28 d. pradėjo atostogas 
Pasaulio lietuvių švietimo ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
stovykloje „Lietuvos atgąja 
98”.

Stovykloje prie Palangos 
vaikai susipažins su lietuviš
komis šventėmis, papročiais, 
tautos istorija, nemokantieji 
mokysis kalbėti lietuviškai.

Pasak stovyklos vadovų, šių 
metų programa yra mitologi
ja. Vaikai švęs pagoniškų 
dievų ir deivių Perkūno, Gabi
jos, Medeinos, Žemynos die
nas, susirems „didžiosiose 
kautynėse” tarp Perkūno ir 
Velnio „kariuomenių”.

Stovyklose „Lietuvos atga
ja”, kurios rengiamos nuo 
1993 metų, iki šiol buvo 
žaidžiamos tradicinės lietu
viškos vestuvės ir kalendo
rinės šventės — Užgavėnės, 
Velykos,Kalėdos, Joninės.

Panaši „Lietuvos atgajos” 
stovykla jau savaitę veikia 
Grigiškėse netoli Vilniaus.

Abiejuose stovyklavietėse 
šią vasarą poilsiaus beveik 
500 lietuvių vaikų iš Lenkijos, 
Baltarusijos, Rusijos, Latvi
jos, Estijos, Lietuvos.

Stovyklas rengia Pasaulio 
lietuvių jaunuomenės bendra
darbiavimo centras, Labdaros 
fondas „Vienybė”, Vilniaus 
Antakalnio vaikų ir jaunimo 
klubas bei Švietimo ir kul
tūros centras „Jaunimas vai
kams”. (BNS)

Phoenix, AZ, Banc One ruoštame „Make & Take” margučių marginimo 
technikos demonstravime š.m. balandžio ll’d., Nancy Aleksa rodo besi
domintiems vaikučiams šio meno „plonybes”. Nuotr. A. Bartytės
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
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PREZ. ROOSEVELTO 
FATALIŠKA KLAIDA

IGNAS MEDŽIUKAS

Nors Antrasis pasaulinis ka
ras jau seniai praėjęs, bet isto
rikai ieško priežasčių, kodėl 
JAV prezidentas Franklin 
D.Roosevelt ignoravo veiks
nius bei aplinkybes, kurios 
batų paskubinę karo pabaigą, 
ir sutaupę daug gyvybių bei 
materialinių gėrybių.

Kaip rašo „Human Events”, 
prieš Pearl Harbour užpuo
limą Amerikos gyventojai buvo 
pasidalinę ir abejingi, ar verta 
JAV įsivelti į karą. Bet, jau 
kartą JAV įsitraukus į karą, 
jis turėjo būti laimėtas kaip 
galima greičiau, taupant gy
vybes ir materialinius ištek
lius. Kažkodėl prezidentas 
Rrjpsevelt į tai visiškai neat
sižvelgė.

Per 40 šaltojo karo metų an- 
tikomunistai visuomet skyrė 
Rusijos žmones ir jų Krem
liaus vadovus, pavergtų tautų 
žmones ir jų komunistų pasta
tytas vyriausybes, tačiau Roo
seveltas * kažkodėl nesistengė 
sutrumpinti karo, darant skir
tumą tarp antinacinio sąjū
džio. ypač pasireiškiančio ka
riuomenėje (Wermacht), ir Hit
lerio nacinės, prievarta pri- ‘ 
mestos santvarkos.

1943 m. sausio mėn. Casa- 
blancos spaudos konferencijoje 
Rooseveltas pareiškė, kad są
jungininkai priims tik „besą
lyginę kapituliaciją”.

Ar prezidentas tai pareiškė, 
dramatizuodamas, norėdamas 
sudaryti stipresnį įspūdį, nie
ko negalvodamas, ar paveiktas 
savo kairiųjų pažiūrų pa
tarėjų, istorija turbūt niekada 
nesužinos. iŠ tikrųjų tai buvo 
pataikavimas rusams Tai pat
virtina prezidento sūnus Eliot, 
dalyvavęs Casablancos konfe
rencijoje, kad jo tėvas ‘ 
sakęs: „Žinoma, tai patenkina 
tik rusus. Besąlyginė kapitu
liacija. Dėdė Juozas pats tai 
buvo apgalvojęs".

„New York Times” kores
pondentas ir karinis analistas 
Drew Middlį .on rašė: „Pasit
raukimas nuo pergalės", kad 
Winston Churchill, praėjus ke
letui metų, jam pasakojo: „Aš 
buvau apstulbintas dėl tokio 
pranešimo. Mėginau paslėpti 
savo nustebimą, nes aš buvau 
jo karštas rėmėjas bei padė
jėjas”.

Middleto rašė: „Prezidento 
gynėjai . argumentavo, kad 
toks pareiškimas buvo reika
lingas įtikinti rusus Amerikos 
ir Britanijos geravališkumu 
tęsti kovą prieš Hitlerį iki 
galutinės pergalės... Bet ar 
amerikiečiai ir britai neparodė 
geros valios ir ryžto prie Gua- 
dalkano ir Allamein? Įdomu, 
įrodant gerą valią Stalinui, 
buvo pateisinamas 1945 m. 
vasario mėn. pragariškas

Drezdeno subombardavimas, 
kuriame žuvo daugybė ne
kaltų civilių gyventojų.

Iš tikrųjų buvo kitas kelias 
baigti karą anksti ir išvengti 
daugybės aukų — karių ir ci
vilių gyventojų bei Bunaikini- 
mo puikių architektūrinių 
pastatų, nusikratant Hitlerio 
ir jo ištikimųjų fanatikų kli
kos ir tada užbaigiant karą. 
Apie tai buvo rašoma „Hu
man Events” 1960 m. kovo 24 
d. straipsnyje „Roosevelto fa
tališka klaida".

Dar prieš Casablancos kon
ferenciją Britų slaptoji tarny
ba svarstė apie nacių izolia
vimą iš valdžios, užmezgant 
ryšius su Vokietijos saugumo 
viršininku admirolu Wilhelm 
Canariu, kurio pritarimas 
šiam reikalui buvo žinomas.

Britų slaptosios tarnybos 
viršininkas generolas Stewart 
Menzies pasiūlymą įteikė 
užsienio reikalų ministerija, 
bet jis buvo atmestas „dėl 
baimės, kad nebūtų užgauta 
Rusija”. Oro saugumo virši
ninkas ir Menzio patikėtinis 
Frederick Winterbotham rašė 
„...bet kodėl mes turime patai
kauti tiems, kurie pasiryžę su
naikinti mūsų gyvenimo tvar
ką, aš niekaip nesuprantu”.

Pareiškimas užsienio reikalų 
sekretoriaus Anthony Eden 
rodo, kad nei jis pats, nei iš ki
tur nebuvo gavęs instrukcųos 
tartis su grupe, kuri turėjo 
tikslą įvykdyti Vokietijoje per
versmą prieš Hitlerio grupę. O 
karštas nuolankus pagalbi
ninkas Churchill galbūt mela
vo (kaip Trumanas dažnai da
rydavo) prisimindavo praė
jusius įvykius kitaip negu iš 
tikrųjų buvo įvykę. 1943 m. 
kovo mėn. mėginimas nužu
dyti Hitlerį nepavyko. Paslėp
ta' bomba konjako dėžėje su 
nustatytu laikrodžiu, Hitlerio 
lakūnui iš rytų fronto aukštai 
pakilus, nustojo veiklumo, su
šalo.

Daug kartų buvo mėginta 
gauti prezidento Roosevelto 
sutikimą vesti derybas su vo
kiečių opozicija, bet jis buvo 
užsispyręs.

Padarę paliaubas su Vaka
rais, vokiečiai visas jėgas būtų 
metę prieš rusus. Viskas buvo 
suplanuota suimti Hitlerį ir jo 
ištikimus palydovus..

Dar porą kartų buvo planuo
ta ruošti atentatą prieš Hitlerį 
1944 m. vasarą, bet buvo ati
dėta, nes suokalbininkai vienu 
bombos sprogimu norėjo nužu
dyti kartu Hitlerį ir Goeringą. 
Kitas mėginimas buvo atidė
tas, Fiureriui netikėtai išvy
kus iš pasitarimo.

1944 m. liepos 20 d. „Vilko 
urve” grafas Stauffenberg, 
turįs aukštus apdovanojimus,

Kražto apsaugos ministerijos Gynybos štabe birželio 25 d posėdžiavo Lietuvos karinių pajėgų vadai. 1S kaires; 
Kariuomenes vadas Jonas Andriškevičius, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius. * Nuotr. Eltos

Rusįjos fronto veteranas, nete
kęs vienos rankos ir akies, da
lyvavo su Hitleriu konferenci
joje. Atlikęs savo pranešimą, 
portfelį su nustatytu laiku 
sprogstančia bomba jis paliko 
kambaryje po stalu netoli kur 
sėdėjo Hitleris.StaufTenbergui 
išvykus, Hitleris pasitraukė iš 
tos vietos prisiartinęs prie 
sienoje esančio žemėlapio. Tuo 
metu kažkas netyčia pastūmė 
portfelį už stalo sunkios atra
mos.

Konferencijos vieta buvo pa
keista dėl cementinio bunke
rio remonto į mažą medinį 
pastatą. Bombai sprogus su
krėtimas buvo žymiai silpnes
nis, padaręs mažiau žalos. Dėl 
bombos sprogimo žuvo 4 as
menys, o Hitleris sužeistas į, 
ranką. Buvo pasklidęs gandas, 
kad Hitleris žuvo ir tai dau
gelį suklaidino. Bet Hitleris 
per radįją pranešė, kad „gauja 
kriminalistų karininkų” rengė 
sąmokslą, bet Apvaizda jį ap
saugojo, kad jis galėtų įvyk
dyti savo misįją. Tuojau buvo 
areštuota 7,000 karininkų ir 
civilių, kurių 5,000 buvo ne
delsiant nužudyti. Kai buvęs 
Pennsy,vania valstijos guber
natorius Geoge Earle buvo 
susitikęs Istambule su Vokie
tijos saugumo viršininku, šis 
buvo labai susirūpinęs dėl pa
reiškimo „besąlyginė kapitu
liacija”, nes tai reiškė Vokieti
ja bus atiduota sovietams ir 
tuo sudarytas pavojus visoms 
Vakarų Europos tautoms. 
Šitoks pareiškimas veikė nei
giamai priešnacistinį vokiečių 
sąjūdį, nes neduodama jokių 
galimybių deryboms. Tada lie
ka tik atkaklus pasiprieši
nimas iki galo. Sovietų Sąjun
gai buvo sudarytos palankios 
sąlygos įsiviešpatauti Euro
poje.

Gubernatorius Earle sutiko 
su Vokietijos saugumo virši

ninko Canaris pareikšta nuo
mone, kad toks Roosevelto nu
sistatymas nuves į pavojingą 
painiavą. Canaris norėjo rim
tai įsitikinti, ar Roosevelto pa
reiškimas iš tikrųjų reiškia, 
„besąlyginę kapituliaciją”. Jis 
sakė, kad vokiečių generolai, 
nusistatę prieš Hitlerį, nega
lėtų pernešti tokio pažemi
nimo.

George ’ Earle diplomatiniu 
paketu pasiuntė tikslų prane
šimą prezidentui apie situa
ciją, bet viš negavo jokio atsa
kymo.

Tuo tarpu Raudonoji armija, 
remiama JAV, veržėsi toliau į 
vakarus. Pagaliau po pakarto
tinio kreipimosi Rooseveltas 
atsakė, kad šis reikalas turėtų 
būti nukreiptas į gen. Eisenho- 
verį, vyriausiąjį sąjungininkų 
vadą. Tai reiškė, kad preziden
tas neturi jokio intereso imtis 
šio* plano Jr sutaupyti daugel 
gyvybių^

Kaip rašo Drew Middleton 
„Pasitraukimas nuo pergalės” 
Sąjungininkų armijos lengvai 
galėjo paimti Berlyną ir pasis
tumti toliau į lytus, perkirsti 
Vokietiją ir greit baigti karą. 
Tokia taktika daugeliui karo 
vadų amerikiečių ir britų buvo 
žinoma 1944 m., išskyrus Ei- 
senhoverį. # Nesuprantama va
kariečių taktika, kai plačiu 
frontu jų armija nusitiesusi 
prieš vokiečių nusilpusias ka
rines dalis be aviacijos para
mos galėjo, toli pasistūmėti į 
rytus. Tačiau Roosevelto pa
tvarkymu Amerikos kariai tu
rėjo susitikti su rusais prie 
Elbės upės, kas jau buvo su
tarta 1943 m. ir čia kaip tik 
sutapo Rytų ir Vakarų okupa
cijos zonos, o vėliau padalintos 
Vokietijos ir į Rytų sovietų 
įtakoje ir Vakarų.

Middleton pažymi, jei karas 
būtų pasibaigęs Sąjungi
ninkų, o ne rusų kariuomenei

užėmus Berlyną, Rytų Vokie
tiją, Austrįją ir Čekoslovakiją, 
JAV ir D. Britanija būtų bu
vusios labai stiprioje pozicijoje 
pokaryje, bet tam trūko Roose
velto kooperavimo.

1984 m. „Human Events” 
pokalbyje su senatorium Bar- 
ry Goldwater, šis patriotas 
pareiškė apie pavojingą poka
rio padėtį: „Roosevelto besą
lyginė kapituliacija sudarė 
netikrą padėtį. Karas užsitęsė 
dvejus metus ir Sovietų są
jungai buvo sudarytos sąly
gos iškilti. Kai kairieji ir libe
ralai dejuoja dėl krašto gyny
bos atsakomybės, tegu jie at
virai, ir garbingai prisimena, 
kokią sunkią naštą jų gauja 
uždėjo mums”.

* Seimas, papildydamas 
Baudžiamąjį kodeksą, iš
plėtė atsakomybę už valstybės 
simbolių išniekinimą. Nauja
me dokumente numatyta 
bausti už Lietuvos valstybės 
istorinių simbolių — Gedimi
no (Gediminaičių) stulpų, Vy
čio Kryžiaus nuplėšimą, su
draskymą, sulaužymą, sunai
kinimą, subjaurojimą ar kitokį 
išniekinimą, taip pat už viešą 
pasityčiojimą iš jų. Už tai bus 
baudžiama laisvės atėmimu 
iki 2 metų arba pataisos dar
bais tam pačiam laikui, arba 
bauda. ieiui

* Geriausiai šiemet bai
gusiems mokyklas 268 abi
turientams bankas „Snoras” 
dovanos „IMPAR Card” kor
teles, kurios su simboline sti
pendija joje bus įteiktos vi- 
*siems abiturientams tarptau
tinių ir Lietuvos mokslo olim
piadų laureatams. Dovanoja
mų kortelių aptarnavimui ga
lioja studentams numatytos 
lengvatos ir jos bus automatiš
kai pratęstos, jeigu absolven
tai įstos į aukštąsias mokyk
las. (Eltai

Danutė Bindokienė

Tuo „lašu” didžiosios 
Kinijos sienos 

nepratašys
JAV prezidento Bill Clin- 

ton pirmąji kelionė į Kiniją 
nuodugniai reportuojama 
Amerikos žiniasklaidoje. Pre
zidentas užsitikrino, kad tai 
bus atlikta, kartu pasiimda
mas nemažą būrį žurnalistų, 
kurie siunčia (dažniausiai pa
lankius) reportažus apie jo 
priėmimus, susitikimus su 
aukštais ir ne taip aukšto ran
go vyriausybės žmonėmis. Vis 
tik tai nemažas įvykis Kinuos 
istorijoje. Juk, nepaisant kol 
kas nesvyruojančios komuniz
mo doktrinos, daug kas pasi
keitė nuo prez. Richard Nizon 
apsilankymo: Kinįja kur kas 
labiau suvakarietiškėjusi, ta
rytum ir didžiojoje jos sienoje, 
kaip kadaise Berlyną dalinu
sioje į laisvuosius Vakarus ir 
raudonuosius Rytus, yra 
žymių plyšių. Pavyzdžiui, Ki
nijos Švietimo ministerijos 
duomenimis, apie 270,000 ki
niečių studentų yra išvykę 
studįjuoti Vakaruose (dau
giausia į JAV). Nors tik 
maždaug trečdalis jų sugrįžta 
namo, studijoms pasibaigus, 
bet ir tie, paragavę demokrati
jos užsienyje, jau yra pasikei
tę ir į totalitarinį režimą žiūri 
kitomis akimis. O kur dar 
įvairūs verslo, prekybos, eks
porto ir importo ryšiai su 
užsieniu? Kur pramogų pa
saulio įtaka? Jau ne kartą Ki
nuos komunistinė vyriausybė 
griežtai perspėjo tautą dėl per 
didelio susižavėjimo viskuo, 
kas vakarietiška, ypač ameri
kietiška. Bet, kaip tame Mai
ronio eilėraštyje — „nebeuž- 
tvenksi upes bėgimo...”

Optimistiškus reportažus 
apie prez. Clinton laimėjimus 
Kinijoje kiekvienas turėtų 
priimti su „žiupsneliu drus
kos”, nes jie diena iš dienos 
keičiasi. Buvo ypač džiū
gaujama, kad mūsų preziden
to susitikimas ir pasikal
bėjimas su Kinijos prez. Jiang 
Zemin buvo transliuojamas 
per televiziją ir kiniečiai 
pirmą kartą „išgirdo, kas iš 
tikrųjų vyko Tiananmen aikš
tėje 1989 metais". Apie 70 
minučių trukęs šių dviejų 
prezidentų (vieno turtingiau
sios, kito gausiausios gyven
tojų skaičiumi mūsų planetos 
valstybės) pokalbis buvo at
sargiais kaltinimais ir drą
siais paneigimais pasikeiti
mas. Tačiau kiek iš tikrųjų ki
niečių tą pasikalbėjimą gir
dėjo ir mate? Manoma, kad ne 
taip jau daug, nes iš anksto 
nebuvo pranešta, kad jis 
įvyks, o televizijos aparatas 
yra tokia prabanga, apie 
kurią eilinis Kinijos gyvento

jas net svąjoti nedrįstų. Kai 
vėliau transliacija pakartota, 
„pavojingiausios vietos" jau 
buvo dingusios.

Vis dėlto gerai, kad prez. 
Clinton paminėjo žmogaus tei
sių pažeidimus, baisiuosius 
Tiananmen aikštės įvykius, 
okupuoto ir naikinamo Tibeto 
reikalą. Nors palyginti ir ne
daug Kinijos gyventųjų tuos 
žodžius girdėjo, bet vis tik jie 
iššaukė karštas diskusijas 
girdėjusių tarpe. Galbūt jų ra
tilai nubanguos daug toliau ir 
išliks daug ilgiau, net po JAV 
prezidento išvykimo namo.

Riboto klausytojų skaičiaus 
ausis pasiekė ir prez. Clinton 
kalba šios savaitės pirmadienį 
garsiąjame Beidžingo univer
sitete, nes stengtasi per daug 
nereklamuoti, kad jame lan
kysis svečias iš JAV. Supran
tama, klausėsi universiteto 
studentai, tik ir jų nuotaikos 
gerokai pasikeitusios nuo 
1989 metų, kai vyko demon
stracijos Tiananmen aikštėje 
ir po tankais žuvo to univer
siteto studentai-disidentai.

Apskritai Beidžingo univer
sitetas yra Kinijos pasidi
džiavimas ir susilaukia ne tik 
daug vyriausybės dėmesio, bet 
ir varžymų. Po 1989 m. di
sidentinio prasiveržimo įvai
riais būdais stengiamasi, kad 
jis nepasikartotų. Labiau pa
sireiškiantys disidentai yra 
areštuojami (ne vienas „pavo
jingas asmuo” buvo areštuotas 
ir prez. Clinton vizito metu, 
kad nesuruoštų demonstracijų 
ar nepradėtų kalbėti opiomis 
temomis) arba iš universiteto 
pašalinami. Įėjimas į univer
siteto patalpas taip pat kon
troliuojamas. Be to, universi
tetas jau užsikrėtęs mate
rializmo pradais ir nemažai 
studentų pasisako, kad jiems 
kur kas svarbiau baigti moks
lus, įsitvirtinti pelninguose 
darbuose ir pakilti karjeros 
(taip pat žemiškų gėrybių 
gausumo) laiptais, kaip būti 
savų tautos socialinių negero
vių lygintojais.

Tačiau prez. Clhiton pirma
dienį studentams kalbėjo apie 
žmogaus teisių svarbą, kad tai 
„yra kiekvieno asmens pri
gimtoji teisė”. Jis buvo man
dagiai ir atidžiai išklausytas.

Verta pažymėti, kad, tiesa, 
toje vienintelėje „gyvoje" tele
vizijos laidoje Jiang Zemin ir 
Bill Clinton kalbėjo atvirai, 
tačiau Kinijos spauda nei 
žodžiu neužsiminė apie kon
troversinę to susitikimo pusę. 
Nieko neminėjo ir įprastosios 
televizijos žinių laidos...

MEILUTA
Rumuno ištrauka

VYTAUTAS VOLERTAS
Ar toks turėtų būti gegužės mėnuo? Be sunkesnio 

apsiausto gatvėje yra šalta. Lyja ir lyja, o tasai lietus 
yra kažkaip neįprastas. Lyg sutirštėjęs, lyg ne lašais 
plaktų, bet aptirpusiomis sniegulėmis bertų. Sodai 
jau peržydėjo. Užsiplieskė per kelias neįprastai kait
rias dienas, ir baigta. Dėl trupučio karščio žmonės vėl 
pradėjo gąsdintis pernykščia sausra, kai neaugo javas 
ir net visi skiedrynų sliekučiai iškepė. Praėjo tos ke
lios šiltos dienos ir štai beveik verksmas ima, kai ma
tai šalto vandens klaneliuose mirkstančius obels žied
lapius.

Jau gegužės pabaiga, bet lijundra net kvapą spau
džia. Jei per duris gatvėn žengi, kaipmat pergeria 
rūbą, sumirko batus. Šičia tai bėda. Batai, batai... Jie 
Užbalienę gainiojo po visą miestą. Moteris išžiūrinėjo 
kiekvieną parduotuvėlę, bet vaikui apavo nebuvo ir 
nėra. Plastikinius gali glėbiu neštis, o tikrų batų, odi
nių ir už pakeliamą kainą, nėra. Vilnius, didmiestis, 
sostinė, architektūros pažiba, viduramžių garsenybė. 
Basas Vilnius! O soste tūno nauja vyriausybė, kalbų 
galiūnė. Rinkimų plepaluose apgailestavo labai skur
džią pensininkų, veteranų, invalidų padėtį, žadėjo pa
kelti gyvenimo lygį. Kiek laiko nušliaužė po iš

rinkimo, bet gyvenimo lygis jau ne lygis. Tik gili 
duobė. Melas, apgaulė. O gal ir prievarta jau grįžta, 
gal jau prie miesto vartų laukia? Melas, apgaulė, prie
varta — senų laikų valdoviškoji troika, bolševizmo ro
jus.

Sostinės ir krašto gyventojams nuo skurdo ir 
keiksmų pradeda atšokti oda. Šalis šiugžda kaip gy
vatė prieš išsinėrimą. Šiugžda ir šnypščia. Kad nors 
neišsilietų pykčio nuodai...

Prieš kelias dienas Užbalienė įsmuko griovin — ją 
ten įstūmė Gariūnai. Gariūnai yra pasaulio pradžia ir 
pabaiga. Turbūt iš Gariūnų kilo tautos ir pabiro po 
visą pasaulį, nes čia jas visas sutiksi. Kinietis, žydas, 
kalmukas, čigonas, pakistanietis, bulgaras. Visi iš čia 
pabiro pasaulyje. Gariūnų purve įklimpo gyvenimas. 
Net ir Antikristas Gariūnuose iki pažastų įsmukęs. Jį, 
kaip varžovą, ten įkišo perėjūnai pirkliai. Antikristo 
jau nebus, dabar tik mafijos ir LDDP reikia vengti.

Užbalienė Gariūnuose ieškojo vaikui batų. Tačiau 
ten viešpatauja kapitalistinis smauglys su visom savo 
išperom. Doleris įsakinėja, o jo įsakymus prižiūri dole
rio pavaldiniai, markė, krona ir kitokie agentai.

Ilgai taupiusi, Kalvarijų turguje Užbalienė anks
čiau nusipirko dvidešimt dolerių. O Gariūnuose ne tik 
odinių, bet gal ir auksinių batų rasi. Rasi sau, vy
rui,vaikui, mirusiai uošvei ir kiekvienam vaiduokliui. 
Gariūnai yra ne tik pasaulio pradžia ir pabaiga, bet ir 
dolerio Kremlius, tik be Lenino mauzoliejaus.

Gariūnuose Užbalienė surado, ko ieškojo, atidavė

dolerius ir pakliuvo už pinučių. Paaiškėjo, kad tie jos 
doleriai, Kalvarijų turguje įsigyti, nebuvo doleriai, o 
tik vietinės spaustuvės menkas produktas. Įstūmė ją 
už metalinės tvoros pas kitus panašius gudragalvius, 
kur lietuviškai susikalbėti ji negalėjo nei su vienu to 
gardo belaisviu. Vos vos išsiteisino, vos įrodė, kad ji 
buvo neapgavikė, bet apgautoji. Ilgas Užbalienės tau
pymas sušelpė Kalvarijas.

O Vilniuje už paprastus pinigus odinių batų nėra. 
Vilniuje žliaukia šaltas lietus, siaučia vėjas, už senos 
architektūros snaudžia istorija, po kojomis pūsta vais
medžių žiedlapiai. Vilniuje taip pat yra prezidentas, 
neseniai išrinktas, yra pozicija ir opozicija.

Suvargusi Užbalienė iš Gariūnų grįžo Pas tėvus 
pasiimti' dvimetės dukrelės. Vyras dirba, pusbasis 
sūnelis sėdi mokykloje, tai kaip ji tam savo berniukui 
turguje batų ieškos? Mergaitę turėjo kur nors palikti. 
Paliko pas tėvus. Be jų pagalbos neišsiverstų.

— Ilgiau gyventi jau nėra kaip, — prašneko 
įžengusi tėvų prieškambarėlin ir sustingusiais pirštais 
graibė apsiausto sagas. — Važiuosiu į Ameriką už
darbiauti.

- Į kokią Ameriką? — tėvas paniūromis žvilgtelėjo 
į dukterį- Dar sveikas, nesugriuvęs pilietis, nors jau 
pensininkas politiniais motyvais, nesibaigiančiam 
poilsiui išsiųstas naujos valdžios. Galėtų griūvantį Vil
niaus senamiestį atstatinėti, tiek dar jame buvo jėgos. 
— Į kokią Ameriką tu važiuosi?

— Į tą pačią, kurią, tėti.visą gyvenimą susirietęs

keikei. Į A me ri ką Pas kraugerius, pas masių išnau
dotojus, pas negrų korikus! Į Ameriką, kur žmonės 
miršta badu, gatvėse gulinėja bedarbiai, o aš ten va
žiuosiu pinigų užsikalti! — išrėkė Užbalienė, anksčiau 
išbalusi nuo šalčio, o dabar nusiplieskusi skruostuose, 
sutekėjusiu krauju. Jį ten suvarė pyktis.

— Nesiusk, Rima, neerzink tėvo! Jis taip pat 
užguitas rūpesčių, — įsikišo motina, visada rami kal
boje, bet veiksmuose ir staigi, ir drąsi. — Žinai, kad jo 
nepakeisti.

— Ir nebandau keisti. Tik važiuoju į Ameriką vai
kui betų uždirbti.

— Iš proto kraustosi, ar nematai/ — tėvas pa
žvelgė į motiną ir vis mėgino Užbalienės mergaitę 
aprengti apsiaustėliu. Bet jo pirštai šokinėjo lyg pia
ninu skambinant, todėl niekaip nepajėgė rankovytės 
rasti. O mergaitė kraipėsi, judėjo. — Atėjo naujas 
išprotėjimas, Amerika. Amerika ir Amerika! Visi rėkia 
kaip pasiutę.

— Tegul jis kai kam būna išprotėjimas, bet man jis 
yra geresnis už dabar nespėjusį baigtis senąjį pakvai
šimą. Iš tavo Rytų, kuriems keliaklupsčiavai, į Lie
tuvą pla'ukia ir plaukia narkotikai, ginklai mafijai, iš 
ten kaip lava šliaužia nelegali imigracįja. Matiuška 
Rosija... Vyresni broliai, puskvaišiai burliokai, geni
jaus, saulės, pasaulio išradėjo Stalino vaikai... Tėti., 
tėti... Liūdi praeities, o tavo draugai ir šiandien ne 
Lietuvą kuria, bet kažkokią velnio pelkę. Plėšimai, ap
gavystės, žudynės... (Bus daugiau)
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Montrealis — Baltriškės toks jaunųjų kvebekiečių 
evangelizacijos žygis Kanada — Lietuva ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

Devyni tūkstančiai kilomet
rų skiria nedidelę, tarp Degu
čių, Antalieptės, Veprių jau 
nuo 1913 m. maldos namus 
turinčią, Panevėžio vyskupijos 
Baltriškio parapiją nuo trimi- 
lijoninio Kanados didmiesčio 
Montrealio. Atrodo, kas čia 
galėtų domėtis tokioje tolybėje 
ir lyg meškos ausyje nuo pa
saulio triukšmo, tarp miškų ir 
ežerų pasislėpusiu lietuvišku 
bažnytkaimiu, į kurį iš neto
limų Kriaunų atvažiuoja kun. 
Stasys Stanikūnas. Čionai Ka
talikų Bažnyčia įsteigta gana 
vėlai. Mat norėta sustabdyti 
rusinimą, o tuo pačiu ir pro- 
vaslavijos plitimą iš Antaliep
tėje įsikūrusio rusų vienuoly
no. Baltriškių bažnyčios staty
ba artimai susijusi su Zavads- 
kių pavarde. Hermanas Za
vadskis, nors savamokslis, bet 
apsiskaitęs žmogus, istorinės 
Lietuvos bajoras, apylinkėje 
buvo žinomas teisės žinovas, 
vertęsis sodininkyste, fishar
monijų meistras, nelaimingas 
žmogus, nes vestuvių dieną jį 
palikusi žmona, kuriai reikėjo 
ne vyro, o tik bajorystės vardo. 
Hermano brolis Adomas su 
žmona Elena Zavadskiai pa
dovanojo Baltriškių bažnyčiai 
valaką žemės. 1920 m. Balt
riškėse buvo pastatyta medi
nė, į daržinę panaši, su 20 
metrų aukščio bokštu bažny
tėlė, už kurios statybą buvo 
sumokėta 14 pūdų lašinių, 3 
pūdai sviesto, 35 pūdai rugių- 
kviečių ir 5 pūdai druskos. 
Vienabokštę bažnytėlę pa
šventino Salako klebonas kun. 
Ant. Kryžanauskas.

Bažnytkaimis neišaugo. Vie
tovė priklausė Antalieptės 
valsčiui, kadaise Dusetų filija, 
priklausiusi Zarasų dekana
tui, 1940 . tti. turėjusi 1,742 
parapijiečius. Trūkstant Lie
tuvoje kunigų, ligi šios dienos 
ji aptarnaujama iš kitur atva
žiuojančius dvasininkus. Apy
linkėse garsėjęs kryžių meist
ras Bružas, išleidęs į kunigus 
sūnų ir savo darbštumu išsi
nėręs iš skurdo į pasiturin
čius.

Nedidelė vienos montreališ- 
kės Šv. Liudviko (St.-Louis- 
de-France) parapijos keturių 
jaunuolių grupė, susidedanti 
iš Alain Mongeau, Patricia 
Blackburn, Stephanie Per- 
rault, Rodrigo Rubilar, ir prik
lausanti jaunimo mokyklai 
„Tikėjimas ir misijos” („Foi et 
Mission), liepos mėn. pradžio
je rengiasi važiuoti į Lietuvą. 
Per dešimt dienų vienoje lietu
viško jaunimo stovykloje, kuri 
organizuojama su Panevėžio 
vysk. Juozapo Preikšo žinia, 
Rytų Lietuvos bažnytkaimyje 
Baltriškėse, jie tikisi vieti
niams bendraamžiams padėti 
praplėsti savo tikėjimo akira
tį, pagilinti savo religinį įvai
rių tikėjimo tiesų supratimą, 
darniai jungti maldą ir darbą, 
poilsį ir bičiulišką bendradar

L.B. Vakarų apygardos suvažiavime — suvažiavimo pirmininkas Montė 
Sodeika ir Anelė Arienė, Los Angeles vyresnio amžiaus lietuvių pietų cen
tro vedėja, suvažiavime pagerbta už tam centrui pavyzdingą vadovavimą.

biavimą. Ta pačia proga devy
nis tūkstančius kilometrų per 
Atlanto vandenyną atvykusie
ji iš tolimo Kanados didmies
čio keturi jaunuoliai tikisi pa
gelbėti šioje ošiančių miškų ir 
tyvuliuojančių ramių ežerų 
apylinkėje lietuviams įrengti 
nuolatinį maldos ir susitelki
mo centrą.

Keturi kvebekiečiai jaunuo
liai, patys neseniai, vos tik 
1997 m., susibūrė į jaunimo 
sambūrį, pavadintą „Tikėjimo 
ir misijų” vardu. J šią krikš
čioniško judėjimo veiklą vieti
nis Šv. Liudviko parapijos jau-' 
nimas kvietėsi ir tebesikvie- 
čia įvairių specialistų, kurie 
supažindina klausytojus su 
Šv. Raštu, Tradicija, šventųjų 
Tėvų raštais, Senojo ir Naujo
jo Testamento sąsajomis, su 
šiuolaikiniais tikinčiojo jau
nuolio ir iš viso evangelizaci
jos sunkumais, moters vieta 
visuomenės gyvenime, Vatika
no II susirinkimo nutarimais, 
Įsikūnijimo, Atpirkimo ir kito
mis paslaptimis, aktualiomis 
nūdienos krikščionybės prob
lemomis, ekumenizmo, bioeti- 
kos pagrindais, didžiosiomis 
religijomis, kai kurioms sekto
mis ir judėjimais, socialiniais 
krikščionybės uždaviniais ir 
kitomis aktualimis temomis. 
Tokia savo patirtimi šie ak
tyvūs kanadiečiai jaunuoliai 
norį pasidalinti ir su kitais. 
Jie nesiriboja savo parapija, 
bet Gerosios Naujienos sėklą 
jie trokšta nešti ir kitur. Kaip 
tik gyvenimas lietuviškame 
bažnytkaimyje suorganizuoto
je jaunimo stovykloje bus pir
masis žingsnis, kai savo „Ti
kėjimo ir misijų” mokykloje 
gautosiomis žiniomis ir asme
nine savo religinio gyvenimo 
patirtimi pirmąsyk jie ketina 
pasidalinti su užsienyje gyve
nančiais savo bendraamžiais.

Kodėl šie prancūzakalbiai 
Quebec provincijos jaunuoliai 
pasirinko tolimą Lietuvą? Gal 
daugiausia čia nulėmė toji 
priežastis, kad vienas šios 
grupės dalyvių, šio sumanymo 
autorius ir jo judintojas yra 
Alain Mongeau, prieš keleris 
metus netrumpai studijavęs 
Prancūzijoje ir kaip tik tenai 
susidūręs su Lietuva, ir šis, ką 
tik prieš tris savaites Šv. 
Liudviko parapijoje į kunigus 
įšventintas, 34 metų vaikinas 
susidomėjo mūsų šalimi. Ke
lionė į Lietuvą, kur jis jau spė
jo susirasti ne vieną bičiulį ir 
ganėtinai susipažinti su Balti
jos kraštu, jam bus jau penk
toji. Jo supratimu, pirmiausia 
Lietuvoje reikėtų nutiesti 
evangelizacinius kelius jauni
mui, kuris per tiek socialisti
nio režimo metų neteko tikro
sios krikščionybės esmės su
pratimo, susipainiojo neteisin
gai aiškinamuose arba vi
siškai užmirštuose gyvenimo 
problemų sprendimuose ir ši-

Po Lietuvių fondo spaudos konferencijos š.m. birželio pabaigoje Pasaulio lietuvių centre. Priekyje iš kairės: dr. 
Antanas Razma, Lietuvos gen. konsulas Giedrius Apuokas, garbės gen. konsulas Vaclovas Kleiza, Marija Re
inienė, Birutė Jasaitienė, Bronius Nainys; stovi: Alė Razmienė, Aldona Jurkutė, Bronius Juodelis, Algirdas Os- 
tis, Povilas Kilius, Birutė Vindašienė, Juozas Končius, dr. Kazys Ambrazaitis, Antanas Jarūnas, Kęstutis 
Ječius, Aldona Šmulkštienė ir Stasys baras. Nuotr. Baniutės Kronienės

taip nutolo ne tik nuo krikš
čionybės teorinių pagrindų, 
bet ir nuo kasdienės būtinos 
krikščioniškojo gyvenimo dva
sinės praktikos. Jaunasis neo- 
presbiteris, supratęs mūsų 
krašto religinės padėties 
opiausias vietas, subūrė nedi
delę energingų ir geros valios 
jaunuolių grupelę ir pats, sa
vaitei kitai atitrūkęs nuo ne
seniai po šventimų dienos jam 
skirtų savosios Šv. Liudviko 
parapijos vikaro pareigų, poil
siui gautąjį laisvą laiką nu
tarė paaukoti Lietuvos jauni
mo dvasiniam labui.

Patricia Blackburn, 24 metų 
montrealietė, jau 15 metų 
praktikuojanti katalikė, spėjo 
nuo 1990 metų pagyventi hu
maniškosios pagalbos būrių 
sudėtyje Egipte, 1995 m. Mar- 
tiniųue, o dabar mielai sutiko 
šią vasarą važiuoti Lietuvon, 
kur galėtų, Dievo kviečiama, 
susitikti ir pasidalinti Gero
sios Naujienos lobiais su lietu
viškuoju jaunimu. Ji, tiesio
giai susidurdama su mokyklos 
žemesniųjų klasių mokinu
kais, trokšta išplėsti savo 
krikščioniškąjį realybės aki
ratį. Ji dabar trokšta susidurti 
ir su augesniu jaunimu, ieš
kančiu ir norinčiu rasti Dievą 
savo aplinkoje ir savo širdyje.

Montrealyje trijų vaikų ti
kinčioje, kasdien religiškai 
auklėjama, šeimoje augusi ir 
Sherbrooke universitete stu
dijavusi psichologinį avietimą, 
Stefanija mielai įsijungė į re
liginio Marijos jaunimo gre
tas, kur ji mokėsi be perstojo 
liudyti Kristų mokykloje, šei
moje, darbe, poilsyje ir ne- 
vfengti jokių pareigų, kurias 
reikia atlikti bažnyčioje. Lie
tuvoje ši 23 metų mergina ti
kisi praturtinti savo tikėjimą 
naujais lobiais, susitikti su 
įdomiais dvasinio gyvenimo 
mokyklą norinčiais sąžiningai 
pradėti ar bdigti žmonėrfiis. Ji 
kupina vilčių kuo sėkmingiau 
pasidalinti savo sukaupta dva
sine patirtimi su savo bend
raamžiais.

Pats jauniausias šio ketver
tuko dalyvis — čilietiškos kil
mės dvidešimtmetis jau treti 
metai muziką studijuojąs ir 
jau pradėjęs savarankiškai 
sau duoną pelnytis jaunuolis 
Rodrigas, kuris gimė netikin
čioje, bet per šešerius metus 
atsivertusioje šeimoje. Rodrigo 
abu tėveliai kiekvieną mėne
sio 13-ąją dieną iš savo namų 
atsiveža Paslaptingosios Ro
žės, Dievo Motinos, statulą, 
kurią jiems padovanojo Mont
realio Aušros Vartų klebonas, 
pats gavęs ją iš Vokietijos. Ro
drigo tėveliai prieš šią Paslap
tingosios Rožės statulą kartu 
su lietuviškosios parapijos ro
žančiaus būrelio nariais ir vie
tos kunigu kalba rožinį, pri
ima komuniją ir pasikalba 
apie Fatimos, Liurdo ir Med- 
jugorės įvykius, pasidalija 
bažnytinio gyvenimo naujieno
mis.

Šiuo metu Rodrigas be per
stojo kenčiančio, klystančio ir 
ieškančio pasaulio sūkuryje

ATGARSIAI
„Respublika”, išspausdinus 

finansų ekspertės Margaritos 
Starkevičiūtės laišką, kuria
me ji teigia, kad Lietuvos val
džia slepia nuo žmonių tikrą
ją valstybės ekonomikos pa
dėtį, tęsė šią temą.

Seimo narys profesorius 
Kęstutis Glaveckas pasikalbė
jime „Respublikai” sakė, kad 
visiškai sutinkąs su M. Star
kevičiūtės vertinimais. Pasak< •
jo, iš tikrųjų susidaro toks 
vaizdas, kad statistikos 
skaičiai valdžių dažnai inter
pretuojami taip, kaip yra pa
lankiau. „Tam pagrįsti yra 
pakankamai argumenų juo la
biau, kad M. Starkevičiūtės 
pateikti skaičiai, ypač jų in
terpretavimas ir galimų pada
rinių šalies ekonomikai prog
nozavimas kardinaliai skiria
si nuo to, kas yra kalbama iš 
aukščiausių tribūnų”.

K. Glaveckas sutinka, kad 
„egzistuoja tam tikrų požy
mių, patvirtinančių, kad Vie

vis aiškiau mato Kristaus vei
dą ir kartu savo kasdieninį 
kelią — aukoti savo gyvenimą 
Kristui.

Rodrigas įsijungė į Marijos 
Betliejaus Šeimos būrelį, todėl 
ganėtinai turi progų praktiš
kai gilinti savo tikėjimą, 
skleisti krikščioniškąją dvasią 
aplinkoje, jausti vilties dvelks
mą, kurį jis patyrė šiaurinėje 
Kanados dalyje, New Bruns- 
wicke. Šis jaunuolis nuošir
džiai linkęs kuo daugiau tar
nauti Bažnyčiai ir kartu kas
dien pats ieškoti Kristaus 
kiekviename žingsnyje. Jis 
nūnai priklauso „Tikėjimo ir 
misijų” judėjimo aktyvistams 
ir kartu toliau tebesimoko mu
zikos. Šiemet jis patenkintas, 
kad galės nuvažiuoti Lietu
von, kur tikisi ne tik pats pa
simokyti, bet ir pasidalinti su 
kitais tomis žiniomis ir gyve
nimo pavyzdžiu, kurį patyrė 
savo kelyje į Dievą.

Visi šie busimosios kelionės 
į Lietuvą dalyviai š.m. gegu
žės 17 d. dalyvavo Montrealio 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje per pamaldas, kai kun. 
Alenas Monžo aukojo pirmą
sias šv. Mišias kartu su šios 
parapijos klebonu ir kun. J. 
Lipskiu. Tiek primicijantas, 
tiek ir visi trys jaunuoliai nu
sifotografavo, buvo supažin
dinti su parapijos tikinčiai
siais. Per pamokslą, pasakytą 
trimis — lietuvių, anglų ir 
prancūzų kalbomis papasako
ta apie Baltriškes, šiuolaikinę 
Lietuvos jaunimo padėtį ir pa
dėkota šv. Dvasiai už suteik
tas mūsų kraštui ir visam pa
sauliui malones.

Per primicijas, kurios buvo 
atšvęstos Montrealio lietu
viškoje Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje, giedojo iš Lie
tuvos atvažiavęs dainininkas 
Vaidas Vyšniauskas, vietinis 
choras, grojo vargonininkas 
Laurynas Džindzeradzė.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

šumo tikrai mažėja. Dažnoje 
valstybės įstaigoje informacija 
tampa prieinama vis mažiau 
žmonių. Ypač tai pasakytina 
apie strateginių objektų pri
vatizavimą”. Tačiau parla
mentaras pripažįsta, kad da
bartinė valdžia aktyviau nei 
ankstesnės reaguoja į spau
dos kritiką ir daro tam tikrus 
žingsnius. Paklaustas apie 
pagrindinę dabartinės vyriau
sybės problemą, K. Glavec
kas sakė: „Viena iš pagrindi
nių vyriausybės ir visos val
džios problemų yra tai, kad 
gyvenam Šia diena. Svarbiau
sia — skubiai sustabdyti 
tokią politiką. Laikas pasaky
ti, kokia padėtis ir kaip kraš
tas gyvens per artimiausius 
5-10 metų. Tai klausimas, į 
kurį šiandien niekas neatsako 
ir kurio visi vengia. O M. 
Starkevičiūtės laiške konsta
tuojama, kad ateitis yra ne
apibrėžta”.

„Šiandieninės Lietuvos pro
blemos daugiausia susijusios 
su finansiniais klausimais, ne
galima jų nepastebėti, — tęsia 
prof. K. Glaveckas, —r Nese
niai kelias savaites viešėjau 
JAV, buvau susitikęs su tarp
tautinės įvertinimų agentū
ros „Standart & Poor”, kuri 
neseniai sumažino tarptautinį 
Lietuvos įvertinimą, atstovais. 
Jie sakė, esą taip buvo pada
ryta todėl, kad kol kas Lie
tuvoje finansiniai duomenys 
(ypač skolų ir bankų sistemos) 
nerodo gerėjimo tendencijų. 
Paprastai šnekant, mes vis 
dar skolinamės pinigus ne to
dėl, kad juos investuotume, o 
todėl, kad būtų padengti kaž
kokie einamieji įsipareigoji- 
mai .

Premjeras Gediminas Vag
norius „Respublikai” teigė, 
kad M. Starkevičiūtės laiške 
išdėstyti dalykai yra asme
ninė ekspertės nuomonė, ku
riai vargu ar reikia politinio 
atsakymo. Ministras pirmi
ninkas sakė, jog „kiekvieną 
nuomonę vertiname, bet šiuo 
atveju aš linkęs remtis oficia
lia statistika, įskaitant ir tą, 
kurią atlieka tarptautinės in
stitucijos”. Jis paragino visus 
susilaikyti „skelbti iškraipy
tus faktus, kenkiančius Lietu
vos valstybei”.

Pati M. Starkevičiūtė pasi- 
kalbėj'me „Respublikai” teigė, 
kad viską, ką ji parašė, užsie
nis seniai žino. „Dirbu su 
užsienio specialistais ir gaunu 
užsienio apžvalgas. Tai, ką pa
rašiau, ten yra jau senokai 
parašyta...Mūsų politikai la
biausiai rūpinasi, ką pasakys 
kaimynai, užuot rūpinęs ką 
apie juos mano Lietuvos 
žmonės. Geriau jie rūpintųsi 
Lietuvos ekonomika. Jei žmo
nės bus patenkinti gyvenimu, 
valstybės įvaizdis bus geras. 
Pakartosiu — daugiausia 
rėmiausi iš užsienio gautomis 
statistikos lentelėmis, kurias 
pateikia Lietuvos žinybos. Eu
ropos komisija turi visą šią in
formaciją”.

R. Jakutytė

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dilbų greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS.

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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
Reikalingi patyrę dažytojai, 

tapetų klijuotojai, plytelių įdėjėjai 
ir staliai. Darbai Čikagos šiaurės 
priemiesčiuose. Tel. 847-831- 
1901. Kalbame rusiškai, lenkiškai 
ir angliškai.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU

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

Autorius (v.pav.) Pavadinimas Kaina
1. J.Vaitkevičius Gyvoji dvasia II t. $1.00
2. J.Vaitkevičius Gyvoji dvasia II t. $1.00
3. J.Vaitkevičius Gyvoji dvasia II t. $1.00
4. Onutė Garbstienė Heli in Ice $13.00
5. Novalis Himnai nakčiai $6.00
6. J.B.Končius History of Lithuania $5.00
7. A.Paškus Idėjų sankryžoje $6.00
8. V.Cusumano In the Service of the Church $1.00
9. K.Trimakas ieškančiojo pėdsakai $12.00
10. L.šimutis Ilgesio valandėlės $1.00

Knygas užsisakyti galite tei. 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

Paminint Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 65 m. sukaktį, birželio 
12 d. Clevelando Lietuvių namuose buvo rodomas Lietuvos kino filmas 
„Skrydis per Atlantą. Vakarą pradėjo pagrindinio filmo vaidmens at
likėjas aktorius Remigijus Sabulis, kuris papasakojo kai kuriuos nuoty
kius, filmą ruošiant. Po filmo peržiūros visi svečiai susitiko ir pasilinks
mino Lietuvių klube. Kartu su Remigijum Sabuliu atvyko jo mama Ge
novaitė ir jo 18 m. sūnus Remigijus, jumoras. Vakarą suorganizavo Cleve
lando lietuvių sambūris „Gija”. Nuotr. iš kairės: Remigijus Sabulis, jumo
ras, aktorius Remigijus Sabulis ir jo mama Genovaitė.

Nuotr. Lino Johansono

„Gijos” sambūrio pirmininkas Dainius Zalenskas (kairėje) su aktorium iš 
Lietuvos, vaidinančiam filme apie Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą, 
Remigijum Sabuliu, Lietuvių klube Clevelande birželio 12 d.

Nuotr. Lino Johansono

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

(773)586-5959 
(708)425-7160

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd. 

■"""‘‘"*"‘^1. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 ’

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



*

RENGINIAI ČIKAGOJE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. liepos 2 d. 5
1998 METAI .

LIEPOS MĖN.

5 dieną— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Šaulių na
muose ruošiama gegužinė žur
nalui „Trimitas” paremti.

10, 11 ir 12 d. — Tradicinis 
festivalis ant S. Westem 
Avė., tarp 43 ir 47 gatvių. 
Pradžia penktadienį nuo 6 iki 
10 vai. vak. Šeštadienį ir sek
madienį nuo vidudienio — 12 
vai. iki 10 vai. vak.

12 dieną — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose.

19 dieną — Išvyką prie 
prezidentinių eglių ir pa
minklėlių, esančių Interna
tional Friendship Gardens, 
Michigan City, Indiana. Ruo
šia Lietuvių Karių veteranų 
sąjunga Ramovė.

25 dieną — „Sietuvos” vyr. 
skaučių ir skautininkių drau
govės gegužinė ateitininkų na
mų sode, Lemonte.

26 dieną — ALIAS Čikagos 
skyriaus gegužinė Michiana, 
MI.

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės s-gos metinė gegužinė 
Ateitininkų namų ąžuolyne. 
Pradžia 12 vai.

RUGPJŪČIO MĖN.

2 dieną — „Draugo” gegu
žinė Marijonų vienuolyno sode 
prie „Draugo”.

9 dieną — Vytauto Didž.
šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose.

16 dieną — JAV LB VkT
Vakarų apygardos gegužinė 
12 vai. PLC sodelyje, Le
monte.

23 dieną — PLC gegužinė, 
PLC sodelyje, Lemonte.

30 dieną — Illinois lietuvių 
respublikonų lygos metinė 
gegužinė 12 vai. PLC sodelyje, 
Lemonte.

Zarasiškių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. rinktinės Šau
lių namuose 12 vai. vidudienį.

— Kun. Rimo Gudelio susi
pažinimo su parapijiečiais 
pietūs 2 vai. p.p. Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke.

RUGSĖJO MĖN.

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas Šaulių na
muose.

— LKDP rėmėjų sambūrio 
gegužinė Ateitininkų namuo
se, Lemonte.

7 dieną — ALTo gegužinė 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 
Pradžia 12 vai.

10 — 13 dieną — Santaros- 
Šviesos suvažiavimas PLC, 
Lemonte.

12 dieną Lithuanian Mer 
cy Lift pokylis.

13 dieną — JAV LB Le- 
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje.

19 dieną — Dr. Antano 
Lipskio meno darbų paroda ir 
jo naujos poezijos knygos su
tiktuvės Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba

20 dieną — „Draugo” meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje.

25 dieną — Balzeko Lietu

vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių teks
tilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington St.). 
Paroda tęsis iki spalio 18 d.

26 dieną — PLC 10 metų 
sukaktuvinis pokylis PLC, Le
monte.

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banųuet salėje, 4604
S. Archer Avė., Čikagoje.

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak Country 
klube, Lockport, IL.

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 
v.p.p. Ruošia „Saulutė” — Lie
tuvos vaikų globos būrelis.

—Kongresmano John M. 
Shimkus pagerbimas 12:30 
vai. p.p. „Bočių” menėje, PLC, 
Lemonte. Ruošia Illinois lietu
vių respublikonų lyga.

SPALIO MĖN.

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil- 
lowbrook pokylių salėje, Wil- 
low Springs, IL.

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje.

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.

10 dieną — „Girių aido” — 
artizanų koncertas Cicero 
v. Antano parapijos salėje.
— Lietuvos Dukterų draugi

jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje.

11 dieną— „Girių aido” — 
pąptizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje.

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose.

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte.

17 ir 18 dieną — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte.

18 dieną — Arvydo ir Nelės 
Paltinų koncertas Jaunimo 
centre, 3 v.p.p. Rengia .Ame
rikos lietuvių radijas”.

23-25 dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva” filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITHPAX XXVII” Balzeko 
Lietuvių kultūros moziejuje.

25 dieną — Susitikimas — 
vakarienė su Lietuvos Respu
blikos prez.Valdu Adamkum,

Čikagos lit. mokyklos 1998-1999 mokslo metų tėvų komiteto kopirmi- 
ninkės (iš kairės): Dalia Badarienė ir Daiva Meiliūnienė.

Nuotr. Vlado Žukausko

„Bingo” žaidimų talkininkai Pasaulio lietuvių centre. I eil. Iš kairės: Irena Draugelienė, Genė Rimkienė, Dalia 
Dundzilienė; II eil. Antanas Sabaliauskas, Antanas Kušeliauskas, Bronius Mikėnas ir Algis Bakaitis.

6 vai. vak. Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL.

— Sol. Virgilijaus Noreikos 
ir sol. Audronės Gaižiūnienės 
koncertas Jaunimo centre, 3 
vai. p.p. Ruošia „Saulutė” — 
Lietuvos vaikų globos būrelis.

30 dieną — „Ateities” sa
vaitgalio literatūros vakaras
Jaunimo centro kavinėje.*

31 dieną — „Ateities” sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte.

LAPKRIČIO MĖN.

1 dieną — „Ateities” sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte.

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte.

8 dieną — JAV LB Lemon- 
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas.

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre.

— Antano Maceinos minėji
mas Jaunimo centre.

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose.

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje.

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte.

— Lietuvių Skautų organi
zacijos įkūrimo, 80 metų gyve-

vimo ir veiklos sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre. Pra
džia 2 vai. p.p. Rengia Čika
gos skautininkių draugovė ir 
minėjimo rengimo komitetas.

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

r «
21 dieną — „Lituanicos” 

futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte.

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė.

.( . J
29 dieną — Anglijos lietu

vių' klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.
3 dieną — Šakiečių klubo 

metinis*- narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose.

■ r-
4 dieną — Šampano vaka

ras. Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis”. {

5 ir 6 dieną — Kalėdinė 
mugė, PLC, Lemonte.

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus” poky
lis.

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje”. Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba.

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose.

20 dieną — PLC Kūčios, 
PLC, Lemonte.

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje.

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte.

1999 METAI

VASARIO MĖN.

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius.

AJA.
RAIMUNDUI OŠLAPUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai REGINAI 
ir visai šeimai.

Vytautas ir Dalia Černiai < 
Vytautas ir Irena Tamošaičiai

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė.

KOVO MĖN.

14 dieną — „Margučio II” 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis.

AJA.
JUZEFĄ GALE JUTE 

PAULAUSKIENĖ
Pranešame, kad birželio 29 d., po sunkios ligos, 4 vai. p.p. 

sulauksui 86 metų, mirė Juzefą Galėjutė Paulauskienė.
Dideliame liūdesyje pasiliko dukros: Brigita ir žentas 

Zigmas Krasauskai su šeima ir Nelia Paulauskaitė; sesuo 
Ona ir Petras Peteriai su šeima, seserų ir brolio šeimos bei 
artimieji Lietuvoje, Australįjoje ir Amerikoje.

Velionė buvo našlė a.a. Bernardo Paulausko.
Priklausė Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 

chorui, „Našlių ir našliukių” bei Tauragės klubams ir 
Lietuvos Dukterų draugijai. Reiškėsi savo sukurtomis 
deklamacijomis ir patriotiniais eilėraščiais.

Velionė pašarvota liepos 2 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califomia Avė. 
Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks liepos 3 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionės.sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų Vilčiai”, 
Lietuvos Dukterų draugijai arba Almos fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukros, sesuo ir visi giminės.

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440.

4 SULAUKSIME 
LIETUVIŠKO

DYZELINIO VARIKLIO

Mažeikių bendrovė „Oruva” 
techniškai jau pasirengusi 
pradėti gaminti mažo galingu
mo dyzelinius variklius. 
Trūksta tik ruošinių ir kompo
nentų, rašo „Lietuvos rytas”.

Bendrovės dyzelinių varik
lių gamybos direktorius Bro
nius Paulauskas teigia, kad 
pirmosioms variklių partijoms 
išleisti jau šiandien sutrukdė 
tik pavėluotas 30 mln. litų 
kreditas.

Visi „Oruvos” kreditai, skirti 
dyzelinių variklių projektui, 
šiandien siekia 80 mln. litų. 
Leidimą dyzeliniams varik
liams gaminti iš vienos Vokie
tijos firmos mažeikiškiai įsi
gijo -dar 1992 m. Dabar pir
muosius dviejų cilindrų 35 
arklio jėgų variklius projekto 
vadovai planuoja pagaminti 
birželio mėnesį. Iki metų pa
baigos tikimasi pagaminti 1-2 
tūkst. variklių, o kitais metais 
— iki 8-12 tūkst.

Nors „Oruvai” ir buvo pa
dedama, tačiau brangų pro
jektą nuo pat pradžios lydėjo 
nepasitikėjimas. Nepasitikėji
mas projekto galimybėmis 
toks didelis, kad nuolat apta
rinėjamas bendrovės bankro
tas nieko nenustebintų. Pasak 
B. Paulausko, blogos kalbos 
yra būdingas visiems lietu
viams bruožas. Jis tvirtina, 
kad „tai yra vienas perspekty
viausių mašinų gamybos pro
jektų Lietuvoje”.

B. Paulauskas pabrėžia, kad 
Mažeikiuose variklius prade
dama gaminti tada, kai visa 
mašinų gamyba Lietuvoje iš
gyvena nuosmukį. Dešimties 
tūkst. kvadratinių metrų nau
jai įrengtame ceche Mažei
kiuose ketinama pademonst
ruoti Lietuvoje visiškai naują 
požiūrį į sudėtingo gaminio 
gamybos procesą. Ceche, ku
riame 80 proc. įrenginių yra 
nauji, įrengtas automatinis 
kompiuterinis valdymas.

R.J.

AJ.A.
VACLOVAS NORVILAS

Gyveno Monroe, MI.
Mirė 1998 m. birželio 16 d., sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 49 metus.
Nuliūdę liko: žmona Ona PoŠkaitė Norvilienė, sūnus

Kazimieras M., duktė Victoria, brolis Povilas (gyv. Čikagoje) 
ir brolis Kostas (gyv. Brooklyn, NY).

Mūsų džiaugsmo dienos žemėj baigias, 
Bet kelionė mūsų nesibaigs,
Dieve, pas Tave mes eisim 
Visą amžių tik abu kartu.

B. Brazdžionis

ANTRŲ METINIŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A.tA.
ALEKSAS BALTUTIS

Baigiasi antri skausmo ir liūdesio metai, kai netekau savo 
mylimo Vyro 1996 m. liepos 4 d.

Šv. Mišios bus aukojamos Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje š.m. liepos 4 d., šeštadienį, 8 vai. ryto 
liepos 5 d., sekmadienį, 9:30 vai. ryto, liepos 6 d., pirmadienį, 
8 vai. ryto ir liepos 16 d., ketvirtadienį, 8 vai. ryto Melbourne, 
Australijoje bus taip pat atnašautos šv. Mišios.

Pasimelsime prie a.a. Alekso kapo.

Nuliūdę: žmona Danutė, seserys ir broliai su 
šeimomis.

Mielai Motinai
AJA.

JUZEFAI PAULAUSKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą NELIĄ, JAV LB 
Brighton Parko apylinkės valdybos kontrolės komisijos narę 
ir dukrą BRIGITĄ su šeima.

JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba

AJA.
JUOZUI GAILEVIČIUI

mirus, buvusiam PLB valdybos atstovui Lietuvoje, JUOZUI 
GAILAI ir jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi buvę PLB valdybos nariai-bendradarbiai.

Bronius Nainys Dr. Petras Kisielius
Rimas Česonis Milda Lenkauskienė
Kostas Dočkus Paulius Mickus
Vacys Garbonkus Dr. Vitalija Vasaitienė
Vytautas Kamantas Aleksas Vitkus
Baniutė Kronienė Virginija Grybaitė
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6___________ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. liepos 2 d.

Čikagos lit. mokyklos darželinukė Aigustė Mockutė eina kartu su abi- 
rientu Rytu Vygantu skambinti paskutinį skambutį 6ių mokslo metų pa
baigoje. Nuotr. Vlado Žukausko

BALFo įstaiga bus užda
ryta liepos 6 d., pirmadienį, 
švenčiant Amerikos Nepri
klausomybės šventę.

Liepos 3, 4 ir 5 d. Pasau
lio lietuvių centre Lietuvių 
kultūros klubas „Baltija” ruo
šia vasaros šventę. Penkta
dienį, liepos 3 d. pradžia 6 vai. 
vak., o kitas dvi dienas — 12 
vai. Bus muzikos, pramogų, 
užkandžių ir kitų įdomybių. 
Visi kviečiami.

Paskubinome laiką (kuris 
ir taip greitai bėga)... Lietuvių 
TV- programa yra ketvirtadie
niais, 7 vai. vak., tačiau šis 
ketvirtadienis, pasirodo, ne 
liepos 1, o liepos 2 d., tad ir 
televizijos programa šį va
karą, ketvirtadienį, liepos 2 d., 
7 vai. vak. Vis tik nepadarėme 
klaidos apie Mariaus Kati
liškio filmą, kurio antrą dalį 
matysime šį vakarą. Pasi
žiūrėkite.

LR prezidentą Valdą 
Adamkų, tapusį Kauno tech
nologuos universiteto (KTU) 
Garbės daktaru, pasveikino 
ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, palinkėjęs 
prezidentui ir visiems KTU 
profesoriams bei studentams 
sėkmės. Garbės daktaro rega
lijos V. Adamkui' įteiktos 
penktadienį iškilmingos cere- 
monįjos, vykusios universite
te, metu. * (Eita)

Lemonto LB apylinkės 
Socialiniu reikalu skyrius 
praneša, kad nuo liepos 3 iki 
liepos 17 d. neveiks, bus vasa
ros atostogos. Liepos 21 d. vėl 
pradės įprastą veiklą ir bus 
atidarytas antradieniais bei 
penktadieniais, nuo 10 vai. r. 
iki 3 vai. popiet.

* Beveik 30,000 daini
ninku ir šokėju iš įvairių pa
saulio valstybių susirinko Vil
niuje į II Pasaulio lietuvių 
dainų šventę, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 80-mečiui. 
Šventėje liepos 2-6 dienomis 
dalyvaus lietuviai iš Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Gruzijos, Kana
dos, JAV,- Argentinos, Brazili
jos, Australijos ir Lietuvos. 
Šventės koncertai vyks Vil
niaus Sereikiškių ir Kalnų 
parkuose, ^Žalgirio” stadione, 
Vilniaus universiteto kie
muose. Baigiamasis koncer
tas, kuriame dainuos 14,000 
dainininkų choras, įvyks Vin
gio parke liepos 6-ąją. Per 
šventę Nacionaliniame muzie
juje veiks liaudies meno paro
da. (Elta)

Ar ieškote dovanu drau
gams bei artimiesiems?
Užsukite į „Draugą”. Turime 
platų pasirinkimą įvairių 
knygų suaugusiems ir vai
kams, lietuvių bei anglų kal
ba. Skaitytojų patogumui, 
kiekvieno ketvirtadienio nu
meryje „Draugas” spausdina 
po trumpą ištrauką iš turimų 
knygų katalogo. Jeigu norite 
gauti visą katalogą (kaina 5 
dol.), kreipkitės į administra
ciją. Knygas galite užsisakyti 
telefonu: 773-585-9500, faksu 
773-858-8284 arba laišku 
4545 West 63rd Street, Chica- 
go, IL 60629. Administracijoję 
yra ir parduotuvėlė. Apsilan
kykite „Drauge”, nusipirkite 
suvenyrų, susipažinkite su 
dienraščio leidyba. Visų lau
kiame!

„Lietuvos aidas” — tai 
Vilniuje leidžiamas patrio
tinės minties ir plačios infor
macijos dienraštis, siun
tinėjamas oro paštu kas 
savaitę (po 5 numerius voke). 
Skaitytojus pasiekia per 7 die
nas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 siuntimo kainą 
pakėlus 43% (arba 40 dol.) per 
metus, dabar „Lietuvos aido” 
prenumerata JAV kainuoja 
taip: metams — 170 dol.; pu
sei metų — 90 dol., metų ket
virčiui — 46 dol. Čekiai 
rašomi „Lietuvos aido” vardu 
ir su savo adresu siunčiami 
„Lietuvos aido” įgaliotiniui 
JAV Broniui Juodeliui, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, 
IL 60514-2924, USA. Tel. 630- 
986-1613.

„Grandies" šokėjai prieš kelionę į Lietuvą, į Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę. Iš kairės sėdi: R. Polikaitytė, 
A. Prialgauskaitė, E. Žukauskaitė, T. Mikaitytė, R. Žukauskaitė, J. Plačaitė, E. Tįjūnėlyė; stovi: J. Harris, T. 
Mikužis, P. Plačas, A. Polikaitis, T. Mikužis, J. Paulikas.

„Draugo” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė
bus uždaryta pirmadienį, lie
pos 6 d., švenčiant JAV Ne
priklausomybės šventę, kuri 
yra šeštadienį, liepos 4 d.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės 14 d. „Seklyčioje” 
susirinkęs gausus būrys vyr. 
lietuvių šventėm Motinos die
ną.

E. Sirutienė savo įvadinėj 
kalboje paaiškino, kad kiek
vieną gegužės mėnesio dieną 
galima švęsti Motinos dieną, 
nes šis mėnuo pašvęstas Dievo 
Motinai. Be to, žydai savo 
šventose knygose rašo, kad 
Dievas nespėja išklausyt visų 
žmonių maldų, skundų ir pra
šymų, tai tą pareigą yra pave
dęs motinoms. Gal todėl ir 
mes, kai kalbam apie motinas, 
tai tuoj prisimenam kokios ge
ros ir rūpestingos buvo mūsų 
mamulės.

Po to Onutė Lukienė per
skaitė du eilėraščius, skirtus 
motinoms Pirmasis buvo Juo
zo Arvydo „Mano brangiai mo
tinai”, ir nežinomo autoriaus 
(gautas 1983 m. iš Lietuvos 
„Motina”, kurio paskutiniam 
posme sakoma:

„O mama, kaip dažnai,
norėtųs

Prie tavo šiurkščios
rankos prisiglaust.

Nieks kits pasauly taip
nerAoka

Kaip motina mylėti ir
užjaust”.

Po to vyko labai įdomi muzi
kinė programa, kurią atliko 
dr. Vilija Kerelytė — sopra
nas, jai akomponavo visiems 
gerai pažįstamas Algimantas 
Barniškis. Dr. Vilija Kerelytė 
yra savotiška retenybė mūsų 
lietuviškoje padangėje — nors 
ir užimta medicinos praktika 
ir su ja susijusiais visokiau
siais „mediciniškais reikalais”
— neapleido savo pomėgio — 
dainavimo. Ir būtų labai gaila 
kad nedainuotų, nes balsas 
toks šviesus ir šiltas — tikrai 
lyriškas sopranas. Jai akom
panuojantis Algimantas Bar
niškis yra šaunus patriotas, 
nes propaguoja lietuvių kalbą 
ir lietuviškas dainas.,

Dabar kartais net graudu 
žiūrėti, o klausantis, net au
syse ima spengti, kai „pagal 
vakarietišką stilių” pasikaišę 
ir lyg labai „vakarietiškai” 
dainuodami, lietuvaičiai ima 
katinais kniaukti. (Tuos kon
certus kartais matome ne vien 
tik lietuviškoje televizijoj). La
bai maloniai visus nuteikė 
įdomi naujiena ar naujenybė
— pačios dainininkės pasaky
tas įvadas į kiekvieną dainą.

Taigi, prieš pradėdama dai
nuot pirmą dainą, solistė pa
aiškino (nebūtų gydytoja...), 
kad gera nuotaika ir šypsena 
gydo sielą, o, sveikindama mo
tinas ir močiutes, palinkėjo

joms geriausių dienų. Daina 
vadinosi „Mėlynaki Nemunė
li”. Ir po to lyg Nemunėlis 
plaukė nuostabios dainos. 
Man ypač patiko daina apie 
pušelę (pasirodo, kad ji visų 
labai mėgstama ir dažnas net 
savo sukurtą posmelį bedai
nuojant priduria), yra ten to
kie žodžiai:

„Iškirsk visą girią, egleles
išdraskyk,

Tik mažą pušelę, maldauju, 
palik.

Tu viską, o viską atim iš
manęs:

mėnulį ir saulę, laukų
ramunes

Sugriauk visus tiltus, kelius 
suardyk,

tik meilę, ją vieną, maldauju 
palik...

Dainavimą baigėme, visi 
kartu, bedainuodami „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos..."

Dainininkė buvo apdovanota 
gėlėmis. Buvo dar viena malo
ni staigmena. Pasirodo, kad 
dainos žodžiai „Rožės žydi 
raudonai” (muzika A. Bamiš- 
kio) autorė yra mūsų globėja 
ir paguoda E. Sirutienė. Po 
„dūšios” atgaivos, gaivinant 
kūną bepietaujant, buvom pa
vaišinti Marytės Strungienės 
dovanotu vynu. Namo skirstė- 
mės tikrai smagiai nusiteikę.

Ačiū „Seklyčiai” už šviesias 
valandas.

Emilija J. Valantinienė

TRIJŲ GAIL. SESERŲ 
VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE

Trys gail. seserys iš Vilniaus 
universitetinės vaikų ligoni
nės Santariškėse viešėjo Čika
goje. Jos mokėsi ir stebėjo 
Shriner’s ortopedinės vaikų li
goninės darbą, susipažino su 
miestu ir „Lietuvos Vaikų vil
ties” komiteto nariais, atvež
tais iš Lietuvos gydytis vai
kais ir su LW savanoriais- 
talkininkais.

Tos trys gail. seserys yra 
Rasa Alšauskienė, operacinės 
vyr. sesuo, Janina Mickevič — 
ortopedinio skyriaus sesuo ir 
Angelė Saulėnienė, ortopedi
nio sk. palatų sesuo.

Jos atvyko į Čikagą „Lie
tuvos Vaikų vilties” komiteto 
ir dr. J. Lubicky, vyr. Shri
ner’s ligoninės chirurgo, pas
tangomis. Vienos sesers kelio
nę apmokėjo Atviros Lietuvos 
Fondas, kitų dviejų — LW. 
Lietuvių fondas davė lėšų ki
toms išlaidoms.

Visos trys gail. seserys dirba 
LW įsteigtoje ir remiamoje 
ortopedinėje operacinėje. Iki 
šiol į Shriner’s ligoninę žinių 
pagilinti buvo atvažiavę jau 4 
daktarai iš Vilniaus universi
tetinės vaikų ligoninės orto
pedinio skyriaus, o šį kartą, 
birželio 5-ą, atskrido ir 3 gail. 
seserys, kurios stebėjo ir mo
kėsi Shriner’s ligoninėje.

Tos ligoninės chirurginio sk. 
vyr. sesuo Noreen sudarė pla-

Sės. Margarita Bareikaitė (sėdi kairėje stalo pusėje — paskutinė tarp Lemonto lietuvių, ypač Pasaulio lietuvių 
centre, visuomet laukiama. Kai ji trumpam laikui gegužės mėnesį buvo atvykusi paviešėti, spontaniškai 
„suorganizuotas" vaišės ir jaukus pobūvis.

ną kiekvienai dienai, kad se
serys iš Lietuvos galėtų kuo 
geriausiai susipažinti su ligo
ninės darbu.

Pirmąją dieną supažindino 
apskritai su visa ligonine, o 
paskiau seserys kasdieną pe
rėjo visus ligoninės skyrius. 
Darbą pradėdavo 7 vai. r. ir 
baigdavo 5 v.v. Viešnias ypač 
globojo Marįja Kriaučiūnienė, 
LW koordinatorė ligoninėje, 
kuri vertėjauja operacijų metu 
ir visada rūpinasi atvežtais 
gydyti vaikais ir jų motinomis/ 
tėvais, vertėjaudama, ramin
dama, aiškindama. Seserys 
gyveno pas M. Kriaučiūnienę, 
kartu vykdavo į ligoninę, kur 
M. Kriaučiūnienė joms visur, 
kur reikėjo, padėjo. M. Kriau
čiūnienė ir kitos LW komite
to narės bendravo su gail. se
serimis ir po jų darbo valandų.

Visos trys seserys buvo gar
bės viešnios ligoninėje suruoš
toje operacinių gail. seserų 
prezidentės inauguracijoje. 
Joms buvo teikiamas ypatin
gas dėmesys.

Birželio 8 d. LW komiteto 
pirm. Gražina Liautaud su
ruošė pas save vakarienę, kad 
daugiau susipažintų su vieš
niomis. Dalyvavo, be seserų 
Rasos, Angelės ir Janinos, dar 
dalis LW komiteto narių, sa
vanoriai bei atvažiavę gydytis 
vaikai, šį kartą 4 mergaitės, 
visos neseniai po ortop. opera
cijų: Eglė Lekevičiūtė su ma
ma Rūta, Judita Jokšaitė su 
mama Laima, Augė Nedve- 
raitė su mama Roma ir Agnė 
Patackėitė su tėveliu dr. Vy
tautu.

Po skanios vakarienės, nuo
širdžių pašnekesių ir fotogra
favimosi, nusileidus saulei, 
kuri pro Gražinos langus nu
riedėjo kaip didelis raudonas 
kamuolys, ir užsidegus gatvių 
žiburiams, visi pradėjo skirs
tytis namo, dėkingi Gražinai 
už puikių priėmimą.

Gail. seserys grįžo į „Sek
lyčią” kur buvo apsistojusios 
iki išvykimo į Lietuvą birželio 
25 d. Joms buvo nuplanuota 
įvairi įdomi programa. Pirmą
ją jų „atostogų” dieną prof. 
Jurgis Anysas vadovavo archi
tektūrinei ekskursijai po Či
kagą. Jis yra patyręs šios sri
ties žinovas, vadovauja net tri
mis kalbomis (anglų, vokiečių 
ir lietuvių), supažindindamas 
svečius su Čikagos architek
tūros įžymybėmis. Juos iš vie
nos miesto dalies į kitą vežiojo 
Gražinos vairuotojas, vaikš
čiojo ir pėsti, įeidami ir ap
žiūrėdami įvairius pastatus.

Kitą dieną plaukiojo buriniu 
laivu „La Varlė” su Gražina 
Liautaud, Dana Kauniene ir 
kt., ir grožėjosi Čikagos vaiz
dais, matomais iš ežero. Ne 
tik grožėjosi, bet dainavo ir 
lietuviškas dainas! Kitomis 
dienomis LW savanoriai nu
vežė viešnias į Ford City, zoo
logijos sodą, vežėsi svečiuotis 
pas save.

Gail. seserys dar aplankė 
keletą ligoninių.

Visos trys seserys džiaugėsi,

Sės. Margarita Bareikaitė

kad galėjo susipažinti su gail. 
seserų darbu Shriner’s ligo
ninėje ir buvo dėkingos už 
šiltą priėmimą. Jos sakė, kad 
daug pamatė ir grįžta su nau
jomis mintimis, žiniomis ir 
tuoj stengsis pritaikyti viską, 
kas įmanoma. Joms įspūdį pa
liko ligoninės darbuotojų gera 
nuotaika, visi šypsosi, sveiki
nasi, stengėsi vieni kitiems 
talkinti, visi dirba sutelktai 
bendram tikslui — vaiko gero
vei. Joms įspūdį paliko ir 
dėmesys ligoniui bei persona
lui. Jos stebėjosi, kad po va
landą joms aiškindavo visuose 
ligoninės skyriuose viską, ne
sigailėdami nei laiko, nei ži
nių. Jos buvo tuo sužavėtos.

Rasa Alšauskienė, operaci
nės vyr. sesuo, visas dienas, 
išskyrus pirmąją, praleido 
operacinėje. Ji sakėsi neturė
jusi sunkumų su anglų kalba.

Angelė Saulėnienė ir Janina 
Mickevič susipažino su ligonių 
priežiūra palatose, pradedant 
nuo patikrinimų ir paguldymo 
į ligoninę, iki pooperacinės 
priežiūros bei terapijos. Joms 
atrodė, kad vaikai — ligoniai 
turi čia labai geras sąlygas — 
TV, kompiuteriūs, įvairius 
žaislus/žaidimus ir užsiėmi
mus. Čia vaikai turi daugiau 
laisvės užsiėmimams. Grįžu
sios, sakė jos, stengsis ir dar 
daugiau aiškinti ir bendrauti 
su vaikais bei tėvais.

Aldona Šmulkštienė

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Amerikos Lietuviu Tau

tinės Sąjungos, Čikagos 
skyriaus valdyba praneša, 
kad dėl nenumatytų aplinkybių 
gegužinės data pakeičiama: 
vietoje liepos 19 d. gegužinė 
įvyks š.m. liepos 26 d. Ateiti
ninkų namų ąžuolyne. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. A.L.T.S. Čikagos sky
riaus valdyba.

(sk.)

PALINKĖKIME
SVEIKATOS

Didžiai džiaugėmės sės. 
Margaritos Bareikaitės ge
gužės mėnesį atsilankymu 
Čikagoje, o taip pat ir PLC Le- 
monte. Seselė atrodė sveika 
ir, kaip visada — linksma. 
Deja — kaip viskas mūsų 
gyvenime gali greitai pasi
keisti, ir kaip trapus yra 
žmonių gyvenimas — net su
vokti negalime.

Už poros savaičių išgir
dome, kad sės. Margarita turi 
vykti skubiai operacijai. Grei
tai susibūrėme maldai, pra
šydami Dievo jai palaimos bei 
pagalbos. Mūsų maldos ir jos 
pačios, sudėtos kartu, atnešė, 
pagal chirurgo tvirtinimą, 
sėkmingą operaciją. Už tai 
didžiai ačiū Dievui.

Dabar sės. Margarita, pri
žiūrima jos kongregacijos 
seselių — sveiksta ir stiprėja. 
Kas norėtų sės. Margaritai as
meniškai palinkėti kuo grei
čiau atsigauti ir sugrįžti Die
vo bei žmonių tarnybon — 
rašykite: Sės. Margarita, 600 
Liberty Hwy., Putnam, CT. 
06260-2503.

Agutė Tiškuvienė

Esame dėkingi Sauliui 
Šimoliūnui, Detroit, MI, už 
dosnią 100 dol. auką.

• Lietuvos našlaičiu glo- 
bėjai-rėmėjai-aukotojai: Mar
celė Karustis, Blue Bell, PA, 
$150, nori remti našlaitę Lie
tuvoje. Julius G.Vilčiauskas, 
Waterbury, CT, $125, Ed- 
wardas Zunaris, Wollaston, 
MA - $100; Loreta Stukas, 
Wachung, NJ $50, Fred Da- 
niel, Maspeth, NY - $25; Ma
ria Buttero, Oscala, FL- $25, 
Mary T.McGinley, Locust 
Gap, PA - $13. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame geriesiems 
aukotojams! „Lietuvos Naš
laičiu globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629.

(sk.)




