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Premjeras sieks konservatorių 
atsakomybės už vyriausybės 

veiklą 
Vilnius, gegužės 19 d. 

(BNS) — Paskirtasis premje
ras Rolandas Paksas formuos 
savo vyriausybę, remdamasis 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų koalicijos sutarti
mi, ir sieks, kad konservato
riai prisiimtų atsakomybę už 
jo vadovaujamo kabineto veik
lą, pareiškė jis trečiadienį Vil
niaus Rotušėje surengtoje 
spaudos konferencijoje. 

Antradienį Seimas abso
liučia dauguma balsų prita
rė konservatoriaus Vilniaus 
mero kandidatūrai į ministro 
pirmininko postą, o trečia
dienį prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė jį premjeru. 

R. Paksas žurnalistams ka
tegoriškai atsisakė komentuo
ti būsimosios vyriausybės su
dėties reikalus, tačiau patvir
tino ankstesnius viešus pa
žadus, kad naujajame kabi
nete neliks dabartinių ūkio ir 
finansų ministrų Vinco Babi
liaus ir Algirdo Šemetos. 

Pasak premjero, formuoda
mas kabinetą ir ruošdamas jo 
programą, jis pirmiausia at
sižvelgsiąs į Konstitucijos 
nustatytą tam skirtą laiką — 
penkiolika dienų. 

Jis pažadėjo surengti ne 
vienas konsultacijas su val
dančiosios koalicijos bendri
ninkais krikščionimis demo
kratais. ^ 

R. Paksas pareiškė esąs 
„asmeniškai šventai įsitiki
nęs", jog „konservatoriai tikrai 
turėtų imtis atsakomybės už 
vyriausybės darbą". „Kai aš 
esu įsitikinęs asmeniškai, 
man žymiai lengviau siekti to 
tikslo. Aš tikiuosi, kad per 
ateinančias savaites ar mė
nesius (konservatorių) pozicija 
turėtų švelnėti, keistis ir 
išsispręsti, kaip ir turi iš
sispręsti", sakė R. Paksas. 
Konservatorių vadovybė anks
čiau pareiškė pritarianti „pre
zidento paskirtam premjerui", 
tačiau nelaiko konservatorių 
valdybos nario R. Pakso parti
jos deleguotu premjeru. 

Partijos vadovai kol kas lai
ko R. Pakso formuojamą kabi
netą „prezidento pasitikėjimo 
vyriausybe", o atsakomybės už 
naujojo kabineto darbe klausi
mas turėtų būti svarstomas 
liepą konservatorių neeili
niame suvažiavime. 

Naujasis premjeras turi 
didesnę politinę paramą 
Prezidento pasirinktas nau

jasis premjeras konservato
rius Rolandas Paksas turi 
žymiai didesnį politinių jėgų 
palaikymą Seime, nei jo pirm
takas Gediminas Vagnorius, 
teigia vienas konservatorių 
vadovų Alfonsas Bartkus. 

„Vakar Seime buvo galima 
stebėti unikalų reginį, retai 
pasitaikantį demokratinėje 
parlamentinėje valstybėje", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje sakė A. Bartkus. Jis yra 
konservatorių valdybos narys 
ir frakcijos Seime vienas se
niūno pavaduotojų, be to, ste
bėtojai jį laiko vienu tvir
čiausių G. Vagnoriaus šali
ninkų partijoje. 

Pasak A. Bartkaus, svars
tant premjero kandidatūrą, 
„parlamente išnyko opozicija", 
tačiau jis retoriškai svarstė, 
ar opozicijos „medaus mėnuo" 
su R. Paksu truks ilgai. Jis 
vylėsi, kad opozicijos ir prezi
dento Valdo Adamkaus „pa

naši meilė ir pasitikėjimas" R. 
Paksui neišnyks ir po „me
daus mėnesio", vis labiau 
artėjant rinkimams. Drauge 
A. Bartkus įspėjo opoziciją 
nesitikėti, kad naujasis prem
jeras vykdys socialdemokrati
nę programą. 

R. Paksas gina savo teisę 
skraidyti 

Premjeras teigia neatsisaky
siąs savo pomėgio skristi 
lėktuvu, nors tai jau kelia gal
vos skausmą Vadovybės ap
saugos departamentui (VAD). 

R. Paksas teigė šį savaitgalį 
dalyvausiąs akrobatiniuose 
pasirodymuose virš Vilniaus, 
kuriais prasidės festivalis 
„Skraidantis žmogus" (R. Pak
sas yra aukštos klasės sporto 
lakūnas, sovietmečiu įėjęs į 
SSRS aukštojo pilotažo rinkti
nę). 

„Skrisiu ir penktadienį, ir 
šeštadienį, ir visuomet, kai ra
siu laisvą minutę", sakė R. 
Paksas. „Tai yra mano gyveni
mas, tai atsipalaidavimas", 
pridūrė jis. Pasak R. Pakso, 
„vieni lipa į kalnus, kiti plau
kia baidarėmis". Jis prašė 
„nesmerkti" jo pomėgio. 

Anksčiau, tik paskelbus, 
kad R. Paksas gali būti siū
lomas kandidatu į premjerus, 
jis juokais sakė, kad juo 
nebūsiąs ir todėl, kad sporti
niai lėktuvai esti vienviečiai ir 
juose nėra vietos premjero ap
saugos karininkui. 

Nuotr Izraelio ambasadorius Lietuvai Odeti Ben Hur (stovi auras iš kairės) devyniems Lietuvos gyventojams, 
II pasaulinio karo metais gelbėjusiems žydus nuo genocido, atgabeno Pasaulio teisuolio medalius. Deja, daugu
ma apdovanotųjų jau yra mirė arba labai blogos sveikatos, todėl medaliai ir garbes raštai buvo Įteikti 

(Elta) jų artimiesiems. 

Grupei lietuvių sutekti 
Pasaulio teisuolių vardai 

Vilnius, gegužės 18 d. O. Ben Hur. 
(BNS) — Izraelio ambasado
rius Baltijos valstybėse Oded 
Ben Hur antradienį Vilniuje 
Pasaulio teisuolių medalius 
įteikė 9 lietuviams, nacių oku
pacijos metais gelbėjusiems 
mirčiai pasmerktus žydus. 

„Izraelis, žydų tauta, pasau-
gerbia tuos kilnius ir 

Gūdžiais karo metais Vla
do Beinaravičiaus vienkiemyje 
Alytaus apskrityje buvo slap

stomi penki žydų jaunuoliai. 
Visi jie sulaukė nacių žlugimo, 
du jų dabar gyvena Izraelyje, 
vienas — JAV. Negaluojančio 
Tautų teisuolio apdovanoji
mas įteiktas jo giminaitei Ma
rijai Balinskienei. 

JAV Kongreso nariai domisi 
Lietuvos žydų problemomis 

* Lietuvos prezidentas, 
Seimo pirmininkas ir nau
jasis premjeras pasitarime 
trečiadienį apsvarstė ministro 
kabineto formavimo principus 
ir kaip Seimui pristatyti vy
riausybės programą. Po pokal
bio prezidentas Valdas Adam
kus sakė žurnalistams, kad 
apie vyriausybės sudarymą 
„kalbėta be pavardžių". Jis 
„nuoširdžiai" garantavo, kad 
būsimosios vyriausybės struk
tūra nesvarstyta. Pasak V. 
Adamkaus, susitikimo daly
viai taip pat „nesileido į pro
gramos svarstymą", o tik ap
svarstė jos pristatymą konsti
tucinių procedūrų požiūriu. V. 
Adamkus teigimu, vadinamoji 
trišalė taryba — prezidentas, 
Seimo pirmininkas ir premje
ras — nėra tik formali grupė. 

Konservatoriai perspėjo premjerą 
apie būsimus „galvos sopulius" 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — Konservatorių politi
nė taryba trečiadienį informa
vo paskirtąjį premjerą Rolan
dą Paksą apie jo laukiančius 
iššūkius naftos ūkio ir kitose 
srityse. 

Pasak beveik tris valandas 
trukusio partijos politinės ta
rybos posėdžio dalyvių, apie 
vyriausybės formavimo reika
lus kalbėta nebuvo, o keistasi 
nuomonėmis dėl naftos ūkio, 
atominės energetikos bei 
aukštojo mokslo reformos pa
dėties. 

Pasak partijos vadovo. Sei
mo pirmininko Vytauto Land
sbergio, R. Paksas „klausėsi ir 
gilinosi į uždavinius, kuriuos 
jam teks tuojau pat spręsti". 
Anot V. Landsbergio, jeigu 
Seimas nuspręs parduoti JAV 
bendrovei „Williams Interna
tional" papildomą 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų pa
ketą, R. Paksui teks dalyvauti 

Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) 
— JAV Kongreso pareigūnai 
atkreipia dėmesį, %kad Lietu
voje dar nėra pabaigta nė vie
na holokausto byla. 

Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininkas Simonas Al-
peravičius dvi savaites viešėjo 
JAV, kur dalyvavo Amerikos 
suvažiavime, susitiko su JAV 
Kongreso Žmogaus teisių 
komiteto nariais, žydų pasau-

Mirė teisininkas 
Domas Krivickas 

Vašingtonas, gegužės 18 
d. (Elsa) — Eidamas 94-uosius 
metus, gegužės 17 d. Vašing
tono priemiestyje mirė žymus 
tarptautinės teisės specialis
tas, mokslininkas, buvęs Vil
niaus universiteto prorekto
rius, Lietuvos nepriklausomy
bės reikalų puoselėtojas dr. 
Domas Krivickas. 

1929 metais baigęs Lietu
vos universiteto Tfisių fakul
tetą, Domas Krivickas tęsė 
studijas Paryžiaus, Kelno, 
Berlyno universitetuose, Tarp
tautinės teisės akademijoje 
Hagoje. Gavęs Teisės daktaro 
laipsnį, tarptautinę teisę ir 
kitus dalykus dėstė Kaune, 

baigiamojoje derybų su šia Vytauto Didžiojo universitete, 
bendrove stadijoje. 1941-1944 m. buvo Vilniaus 

V. Landsbergis žurnalis- universiteto prorektorius, 
tams po posėdžio sakė esąs su- 1942 m. išrinktas Lietuvos 
sirūpinęs, kad dėl naftos susi- mokslų akademijos nariu ben-
vienijimo privatizavimo „vys- dradarbiu. Pasitraukęs iš Lie-

lis 
drąsius žmones, kurie, nebijo
dami nacių okupacijos metais 
susiklosčiusios sudėtingos si
tuacijos, gelbėjo savo artimuo
sius, pasmerktus žūti dėl to, 
kad buvo žydai", sakė Lietu
vos žydų bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Alperavičius. 

Iš viso Izraelio apdovanoji
mu pagerbta apie 200 Lietu
vos piliečių. 

Ambasadorius O. Ben Hur 
gausiai susirinkusiems sakė, 
kad net jei jis čia gyventų 50 
metų, vis vien nesuvoktų to, 
kas čia atsitiko, kodėl buvo 
nužudyti du šimtai tūkstančių 
jo tautiečių. „Tačiau aš vis la
biau suprantu, kokį žygdarbį 
atlikote jūs — tie, kurie iš
tiesė žūvantiesiems pagalbos 
ranką. Jūs šviečiate tartum 
saulė, tartum milijonas žva
kučių tamsioje istorijos duo
bėje. Izraelis niekad jūsų 
neužmirš. Lygiai kaip nedova
nos tiems, kas pakėlė ranką 
prieš nekaltus žmones", sakė 

linių organizacijų vadovais. 
S. Alperavičius sakė, kad 

Amerikos žydų suvažiavime 
buvo kalbėta apie pokomunis
tinėse šalyse iškilusias proble
mas — holokausto padarinius, 
žydų turto grąžinimą, kom
pensacijas nukentėjusiems as
menims, gausėjančias anti
semitizmo apraiškas bei kt. 
Šiais klausimais JAV Kongre
so atstovai ypač domėjosi su
sitikime su Rusijos, Ukrainos 
ir Lietuvos bendruomenių va
dovais. 

Pokalbiui vadovavęs Žmo
gaus teisių komiteto pirminin
ko pavaduotojas John Edward 
Porter teiravosi, kaip vyksta 
nacių ir sovietų okupacijos 
metais prarasto turto grąžini
mas, kaip teisiami hohokaustą 
vykdę asmenys. Buvo atkreip
tas dėmesys į tai, kad Lietu
voje iki šiol nė viena tokių 
bylų nėra pasibaigusi, o kitos 
dar nepradėtos. 

JAV pareigūnai pripažino, 
kad jiems patiems būtų nau
dinga apsilankyti Lietuvoje ir 
susipažinti su jiems rūpimais 
klausimais. 

„Williams " atmeta kaltinimus 
dėl netinkamos veiklos 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — J Lietuvos naftos ūkį 
ketinanti investuoti JAV ben
drovė „VVilliams Internatio
nal" nesutinka su jai primeta
mais kaltinimais. 

„Williams Lietuva" genera
linis direktorius Randy Ma-
jors išsklaidė abejones dėl 
bendrovės sąžiningumo. „Bet 
kokie kaltinimai, kad 'Wil-
liams' derybose elgėsi neetiš
kai ar sumokėjo pinigų ko
kiems nors pareigūnams Lie
tuvoje, yra įžūlus melas", teigė 
R. Majors. 

„Derybose su 'Mažeikių naf
ta' ^i l l iams' dirbo pagal 
aukščiausius teisinius ir eti
nius standartus. 'VVilliams' tu
ri labai griežtą veiklos etikos 
kodeksą ir yra saistoma JAV 
įstatymų, reikalaujančių vi

suose verslo reikaluose Lietu
voje veikti teisėtai. Tačiau 
įmonės, kurios konkuruoja su 
'VVilliams', neprivalo laikytis 
tokių pat etikos reikalavimų. 
Aš pripažįstu, kad tai sukuria 
negarbingos konkurencijos są
lygas JAV įmonėms, užsi
imančioms tarptautiniu vers
lu", pareiškė JAV ambasado
rius Lietuvoje Keith Smith. 

Trečiadienį išplatintas 
„VVilliams Lietuva" pareiški
mas spaudai, pasak neoficia
lių šaltinių, nėra susijęs su ko
kiu nors konkrečiu viešai išsa
kytu kaltinimu, o su bendra 
„spaudoje tvyrančia atmosfe
ra". 

Trečiadienį vyriausybės ir 
„VVilliams" susitarimų skai
drumu suabejojo dienraštis 
„Verslo žinios". 

Nedrausmingiems užsieniečiams 
bus sunkiau atvykti į Lietuvą 
Vilnius, gegužės 19 d. valstybę, sąrašą. 

(BNS) — Vyriausybė sugriež
tino atvykimo į Lietuvą tai
sykles prasižengusiems užsie
niečiams. 

Siekdama suaktyvinti kovą 
su kontrabanda alkoholio, ta
bako ir naftos produktų gami
niais, ministrų kabinetas tre
čiadienį iš dalies pakeitė už
sieniečių išsiuntimo iš Lietu
vos taisykles. Iki šiol galioju
sios užsieniečių išsiuntimo iš 
šalies taisyklės nesuteikė tei
sės Pasienio policijos departa
mento pareigūnams taikyti-
priemones užsieniečiams, pa
dariusiems administracinius 
teisės pažeidimus. Tačiau nuo 
šiol tokie asmenys turės ne
delsiant išvykti iš Lietuvos, o 
duomenys apie juos iŠ karto 
bus įvedami į užsieniečių, ku
riems draudžiama atvykti į 

Vyriausybė taip pat pataisė 
šio sąrašo sudarymo ir naudo
jimo taisykles. Iki šiol duome
nys apie tokius užsieniečius 
buvo pateikiami kas mėnesį. 
Tai sudarydavo keblumų, nes 
į sąrašus įtrauktas užsienietis 
tuoj pat po išvykimo iš Lietu
vos galėdavo kreiptis dėl vizos 
gavimo į Lietuvos diplomatinę 
atstovybę ar konsulinę įstaigą. 
Ši spraga neleido efektyviai 
užkirsti kelio tokiems užsie
niečiams atvykti į Lietuvą, to
dėl nuo šiol toks periodišku
mas nebus nurodomas. 

Be to, Vidaus reikalų mi
nisterijai nurodyta sudaryti 
institucijų sąrašus, kurioms 
būtų reguliariai perduodami 
duomenys apie Lietuvoje ne
pageidaujamus užsieniečius. 

Branduolinė energija bus 
naudojama pagal poreikius 

tomą pasipriešinimo kampani
ja, galbūt tikintis, kad nebus 
užbaigtos derybos su *Wil-
liams' ir tada liks galimybės 
konkurentams įsigalėti". 

Pasak Seimo pirmininko, 

tuvos, iki 1950 m. gyveno Vo
kietijoje, dėstė tarptautinę tei
sę Pabaltijo universitete. 

Vėliau persikėlė į JAV, įsi
jungė į aktyvią visuomeninę 
politinę veiklą. Buvo Lietuvos 

Šie būsimieji vyriausybės už- pasiuntinybės Vašingtone pa
davimai kris ant naujojo 
premjero pečių nepriklauso
mai nuo kabineto sudėties, to
dėl R. Paksui ,jau dabar rei
kia gilintis, galbūt pagal tai 
galvoti ir apie ministrų parin
kimą". 

V. Landsbergio žodžiais, R. 
Paksas informuotas apie jo 
laukiantį oficialų vizitą į Mas
kvą, kurio metu turi būti pasi
rašytas didelis pluoštas sutar
čių. Vizitas planuojamas bir
želio pabaigoje. Buvęs premje-

tarėjas ir VLIKo vadovybės, 
narys. Dirbdamas JAV Kong
reso bibliotekoje, paskelbė 
svarių studijų Lietuvos išlais
vinimo klausimais. Rengė ir 
redagavo tarptautinius susita
rimus, bendradarbiavo užsie
nio lietuvių spaudoje. 

ras Gediminas Vagnorius pa
žadėjo tinkamai informuoti R. 
Paksą ir jam suteikti visą su 
vizitu į Maskvą susijusią in
formaciją. 

Teismui perduota 
pokario 

KGB agento byla 
Vilnius, gegužės 19 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė tirti ir Vilniaus 
apygardos teismui trečiadienį 
perdavė genocidu kaltinamo 
Zigmo Kašėtos baudžiamąją 
bylą. 

Z. Kašėta, kuriam dabar 70 
metų, bus teisiamas už tai, 
kad 1950 m. buvo sovietų oku
pacinės valdžios represinės 
struktūros — LTSR valstybės 
saugumo ministerijos užver
buotas agentu-smogiku. 

Bylos duomenimis, dėl jo 
nusikalstamos veiklos 1950-
1951 m. buvo išduoti ir nu
žudyti 6 Lietuvos partizanai 
bei jų rėmėjai, be to, deportuo
ti iš Lietuvos ir įkalinti lage
riuose du Lietuvos gyventojai. 

Pasak Generalinės proku
ratūros pranešimo, ki! inama-
sis Z. Kašėta okupacinės val-

Vilni u s-Kopenhaga, gegu
žės 19 d. (BNS) — Europos 
valstybėse branduolinės jė
gainės greičiausiai bus naudo
jamos tol, kol įos išliks ekono
miška; naudingos, antradien: 
pareiškė Švedijos energetikos 
bendroves „Vauenfall" vado
vas Carl Erik Nyąuist. 

„Aš manau, kad dėl .AE ga
minamos energijos pigumo ir 
kadangi jos neišskiria anglies 
dioksido, visoje Europoje ato
mines jėgaines bus naudoja
mos tol, kol jos išliks ekono
miškai ir techniškai gyvy
bingos", Kopenhagoje vykstan
čiame Baltijos raidos forume 
sakė C. E. Nyąuist. 

„Vattenfal" per Lietuvos val
stybinę vertybinių popierių 
biržą yra supirkęs 8.3 proc. 
sietuvos energijos" akcijų. 

C. E. Nyąuist neatsakė* ar 
prasminga uždaryti Ignalinos 
atominę elektrinę (IAE). Anot 
jo, IAE saugumo ir ekono
minio efektyvumo klausimus 
turi spręsti Lietuvos vyriau
sybė. Kartu C. E. Nyąuist 
pažymėjo pastebimai page
rėjusį Ignalinos AE reaktorių 
saugumą, nors RBMK reakto
riai nelaikomi patikimais. 

Pasak C. E. Nyąuist, 
Švedijos energetikos bendrovė 
domisi elektros energijos 
transportavimu ir paskirsty-

džios represinėms struktū
roms padėjo naikinti Lietuvos 
partizanus, pasipriešinusius 
sovietų okupacinei valdžiai, 
bei juos rėmusius civilius gy
ventojus. 

mu Baltijos valstybėse. Šve
dijoje buvo ketinama nuo 
2010-jų metų atsisakyti ato
minių jėgainių, tačiau šiems 
planams pasipriešinta. 

• Lietuvos žaliųjų judė
jimo (LŽJ) nariai trečia
dienį Vilniuje pradėjo viešus 
protestus prieš Nidos oro uos
to statybą. Pirmajame triukš
mingame pikete Savivaldybės 
aikštėje priešais vyriausybės 
rūmus skambėjo būgnai ir ra
gai bei nešvankios skanduc-
tės. Protesto renginio dalyviai 
įteikė vyriausybei reikalavi
mus, kuriuose prašoma sus
tabdyti Nidos oro uosto staty
bą, atšaukti ..neteisėtą" vals
tybines žemes nuomos Nidos 
oro uostui įsakymą bei neskir
ti lėšų tolesnei statybai. 

* Trečiadienį prieš vi
durdieni visoje Lietuvoje 
buvo įjungtos galingos civili
nės saugos sirenos, siekiant 
patikrinti, kiek jų veikia. Dau
gelis tokių sirenų Lietjvoje 
buvo įrengtos dar 1955-1960 
m., ir, vadovaujantis vyriausy
bės nutarimu, nuolat tikrina
ma jų technine būkle. BNS 

KALENDORIUS 
Gegutės 20 d.: Šv Bernardina* 

Sienietis; Akvilas, Alfreda. Aug-
mante. Eidvilas. Vyginte 1917 m 
popiežius Benediktas XV gegužes 
20-ąją paskelbė Lietuvių diena, pa
kvietęs viso pasaulio katalikus au
koti lietuviams. 

Gegužės 21 d.: Teobaldas. Vai
devutis. Valentinas. Viktorija. Vyd-
mina 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

PARAPIJOS ŠVENTĖ 

Gegužes 9 d. Dievo Apvaiz
dos parapija, Southfield, MI, 
švente neeilinę šventę. Tai bu
vo kun. Aloyzo Volskio pakė
limas į klebonus ir Motinos 
dienos paminėjimas. Iškilmės 
prasidėjo 10:30 vai. ryto iškil
mingomis Mišiomis, kurias 
aukojo vyskupas Kevin Britt, 
asistuojamas kun. Aloyzo 
Volskio, kun. Viktoro Kriščiū-
nevičiaus ir kun. Walter Sta
nevičiaus. Skaitymai ir giedo
jimai buvo atlikti lietuvių kal
ba, o šv. Mišias mūsų svečias 
vyskupas aukojo anglų kalba. 
Labai gražiai ir jautriai nus
kambėjo „Žiburio" lituanisti
nės mokyklos choro atliktos 
giesmės pagerbiant Motiną — 
Švč. Mariją. Šv. Mišių metu 
vyskupas viešai pristatė nau
jai pakeltą į klebonus, buvusį 
mūsų parapijos administrato
rių, kunigą Aloyzą Volskj. Jo 
pakėlimas parapijiečių buvo 
sutiktas džiaugsmingu ploji
mu, tuo pačiu užbaigiant ne
ramų laikotarpį, kuris tęsėsi 
nuo mūsų ilgamečio klebono 
kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus 
pasitraukimo į pensiją. 

Po Mišių, šventė buvo tęsia
ma salėje, pripildytoje parapi
jiečių. Susėdus prie gražiai pa
puoštų stalų, programą pradė
jo parapijos tarybos vicepirm. 
dr. Kastytis Karvelis, pakvies
damas tarybos pirmininkę Ja
niną Udrienę. Pirmininkė pa
sveikino kun. Aloyzą Volskį jo 
paskyrimu mūsų klebonu ir 
palinkėjo Dievo Apvaizdai su
teikti jam stiprybės, kantry
bės ir įžvalgumo lenkiant pa
rapijiečių gyvenimą krikščio
niška kryptim. Savo žodyje J. 
Udrienė priminė kunigo Aloy
zo Volskio sunkų kelią sie
kiant kunigo šventimų. Po tar
nybos sovietų kariuomenėje, 
pradėjo studijas 1977 metais 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Nepaisant įvairių sovietinio 
režimo sunkumų ir kliudymų, 
1985 metais buvo įšventintas 
kunigu. Po to aštuonerius me
tus darbavosi įvairiose parapi
jose Lietuvoje, kol 1993 me
tais atvyko į Šv. Kazimiero 
parapiją Los Angeles, CA. 
Paskutinius dvejus metus ku
nigas Volskis administravo 
mūsų Dievo Apvaizdos para
piją, parodydamas savo nuo
širdumą ir draugiškumą, kar
tu suprasdamas mūsų visų 
trūkumus. Nuoširdžiai bend
radarbiauja su parapijos tary
ba ir vertina jos darbą, visuo
met išklausydamas ir skirtin
gas nuomones. Yra labai akty
vus ir energingas, karštas 
sporto mėgėjas, pats aktyviai 
dalyvaudamas įvairiose sporto 
šakose. 

Po parapijiečių įteiktų do
vanų, Mykolai Abarius per
skaitė įvairių Detroito orga

nizacijų sveikinimus. Dėme
sio susilaukė gausus būrys pa
rapijos vaikų, įteikusių po vie
ną raudonos rožės žiedą. Kun. 
Aloyzas Volskis nuoširdžiai 
padėkojo už visus sveikinimus 
ir linkėjimus. Po to Taura Un-
derienė jautriais poeto žo
džiais prisiminė mūsų visiems 
brangias Motinas. Prieš vaišes 
dar buvo padėkota vyskupui 
Kevin Britt už atsilankymą 
mūsų šventėn ir J. Udrienė 
įteikė jam dovaną: Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus 1993 metais ap
silankymo Lietuvoje proga iš
leistą fotografijų albumą. 

Vyskupas keliais žodžiais 
patvirtino savo įsitikinimą 
apie svarbą įvairių etninių 
grupių įnašo į mūsų kultūrinį 
ir religinį gyvenimą. Tik jo 
pritarimu ir išeivijos vyskupo 
Pauliaus Baltakio siūlymu, 
mums pavyko gauti lietuvį ku
nigą mūsų lietuviškai parapi
jai. 

Po to vyko vaišės, kurias pa
laimino buvęs mūsų ilgametis 
klebonas Viktoras Kriščiūne-
vičius. Vaišių pabaigoje, pavė
lavęs, atvyko visų parapijiečių 
labai vertinamas ir mylimas, 
buvęs laikinas administrato
rius, kun. Dan Trapp. Po labai 
skaniai paruoštų ir tvarkingai 
pravestų vaišių, buvo trumpa 
programa, kurią atliko „Žibu
rio" lituanistinės mokyklos 
mokiniai, padainuodami gra
žių dainelių, pritaikytų Moti
nos dienos progai. Tiek bažny
čioje, tiek salėje, vaikų chorui 
vadovavo Virga Šimaitytė. Vi
sa šventė buvo labai tvarkin
gai ir rūpestingai pravesta. 
Tai didelė padėka mūsų para
pijos tarybai, šios šventės ren
gėjai. Gal tik vienas kritiškas 
žodis būtų taikomas mūsų 
jaunimo tėvams. Gaila, kad 
mūsų jaunimo apsirengime 
yra pastebima Amerikos gat
vės mados įtaka. Tokioje šven
tėje būtų daug maloniau ma
tyti mūsų jaunimą scenoje, jei 
ne tautiniais drabužiais, tai 
nors kiek tvarkingiau ap
rengtą. Lietuvoje, kur pragy
venimo lygis yra kur kas že
mesnis, mokinukai yra daug 
tvarkingiau ir gražiau apreng
ti, nors tėvų materialinė pa
dėtis yra kur kas blogesnė. 

VP 

Detroito apylinkes „Žiburio" lituanistine* mokyklos Įeito skyriaus mokines su savo seneliais, močiutėmis ir 
mokytoja po sėkmingos „Seneliu, šventes*. Mergaites iitisus mokslo metus apklausinėjo savo senelius ir parašė 
„Senelių prisiminimai" knygas, ii kurių šioje šventėje skaitė. 

lienę, 8 vaikaičius ir 6 provai
kaičius, daug kitų giminių 
Lietuvoje, JAV ir Kanadoje. 

Laidotuves tvarkė laidotu
vių direktorė Yolanda Zapa-
rackienė. Rožinį kalbėjo Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis. Atsisvei
kinimo metu viešas užuo
jautas išreiškė šios lietuvių or
ganizacijos: Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės val
dyba, Detroito Lietuvių orga
nizacijų centras, BALFo 76-
tas skyrius, „Gabijos" ir „Bal
tijos" skautų tuntai, „Švytu
rio" jūros šaulių kuopa, Way-
ne State universiteto Lietuvių 
kambario komitetas, Vaizbos 
butas — Lithuanian Chamber 
of Commerce, „Amerikos Lie
tuvių balso" radijo klubas ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė. Atsisveikinimą pra
vedė Yolanda Zaparackienė. 
Gegužės 14 d., po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kur šv. Mišias au
kojo klebonas kun. Aloyzas 
Volskis, giedojo ir vargonavo 
Rita Giedraitienė, velionė" bu
vo nulydėta j Holy Sepulchre 
kapines ir palaidota greta 
savo vyro, a.a. Antano Su-
kausko. Po laidotuvių pietuo
se, kurie buvo „Merry Wea-
ther" restorane, adv. Raimon
das Sakis padėkojo visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir 
šeimai padėjusiems pergyven
ti jų skausmą, mirus a.a. ma
mytei, močiutei ir promociu-
tei. 

AMŽINYBĖN 
PALYDĖJOM 

BRONĘ SUKAUSKIENĘ 

Po ilgos ligos Oakwood ligo
ninėje š.m. gegužės 10 d. mirė 
a.a. Bronė Sukauskienė, su
laukusi 79 metų amžiaus. De
troito apylinkėje gyvenusi nuo 
1951 metų. 

A.a. Bronė Sukauskienė gi
liame nuliūdime paliko sūnų 
Zigmą Antaną ir marčią Bar
barą Sakius, sūnų adv. Rai
mondą ir marčią Penny Sa
kius, dukrą Mariją ir žentą 
Jerry Broun, dukrą Zitą Šau-

Busimai JAV prezidentinei kandidatei Elizabeth Dole š.m. balandžio 29 
d Detroite lankantis, su kandidate pasikalbėti progą turėjo ir Lietuvių 
Bendruomenes bei Michigan valstijos respublikonų veikėjas Jonas Urbo
nas. 

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI 

Šv. Antano parapijos globėjo 
Šv. Antano šventė — atlaidai 
bus švenčiama sekmadienį, 
birželio 13 d. Šv. Mišių metu 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 
Po Mišių parapijos svetainėje 
bus galima pasivaišinti namų 
gamybos patiekalais. Bus ir 
gausių laimikių traukimai. 
Kad laimėjimai būtų patrauk
lesni, prašome dovanų laimėji
mų stalui. Dovanas ir pinigi
nes aukas priima moterys, dir
bančios sekmadieniais prie 
kavos. Klebonas kun. Alfonsas 
Babonas kviečia visus atsilan
kyti ir paremti parapiją, kartu 
su parapijiečiais švęsti Šv. An
tano švente — atlaidus. Šv. 
Antano parapijoje visuomet 
gera, linksma ir smagu. Nesi
gailėsite atsilankę, iki pasima
tymo! 

Regina Juškaite 
Švobienė 

^VYTURIO" JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPA 

Šių metų gegužės 30 dieną 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
rengia „Pilėnų" stovyklos ati
darymo gegužinę. 

„Pilėnų" vartai bus atidari 
nuo ankstyvo ryto. Sesės švy-
turietės vaišins visus lietu
višku maistu ir skaniais pyra
gais, o broliai švyturiečiai žiū
rės, kad nebūtumėte ištroškę. 

Gausiai dalyvaukite geguži
nėje, nes visų nuoširdi para
ma išlaiko „Pilėnų" stovyklą 
gražią. 

Gegužės 31 dieną yra Kapų 
puošimo diena. Tą dieną prisi
minsime mirusius, žuvusius ir 
nukankintus karius, šaulius ir 
artimuosius. Šv. Mišios bus 
aukojamos Šv. Antano bažny
čioje 10 valandą ryte. Šv. Mi
šias aukos Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje vyriausias ka
pelionas kun. Alfonsas Babo
nas. Visi dalyvaukime. 

Gegužinę rengia .Švyturio" 
jūrų saulių kuopos valdyba. 

Mykolas Abarius 
JŠvyturio" jurų saulių 

kuopos vadas 

ELIZABETH, N J . 
LIETUVIŲ FESTIVALIS 

Smagus didžiulis lietuvių 
festivalis i.m., birželio 6 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. ry
to šv. Mišių vyks Šv. Petro ir 
Povilo parapijos svetainėje, 
216 Ripley Place, Elizabeth, 
New Jersey 07206. Bus daug 
skanių lietuviškų valgių, gin
taro ir medžio dirbinių, lietu
viškų rankdarbių, ir proga nu
sipirkti lietuviškų skanumynų 
ir skanios ruginės duonos. 

Linksmojoje dalyje skambės 
lietuviška muzika ir dainos. 
„Žilvinas", antrą kartą atvy
kęs į mūsų rajoną iš tolimes
nės Philadelphrjos, džiugins 
mus lietuviškomis dainomis ir 
tautiniais šokiais. Ši grupė įsi
steigė 1963 metais. Jai labai 
sumaniai vadovauja Estera 
Bendziutė-Washofsky. Akor
deonistė yra talentinga Mag
dalena „Lynne" Cox. „Žilvinas" 
yra pasirodęs Philadelphijoje, 
Čikagoje, Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijose. Žilvi-
mečiai pasirodo ir per Vasario 
16-tos šventes, universitetuo
se ir televizijos programose. 
Pernai jie dalyvavo Vilniuje 
vykusioje Dainų ir šokių šven
tėje. Programoje dalyvaus ir 
vaikų tautinė grupė „Ginta
ras", vadovaujama Virginijos 
Vaitekonis Obando. 

Klebonas Alfredas Žemeikis 
visus kviečia atsilankyti, ma
loniai praleisti sekmadienį ir 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
veiklą ir parapiją. Ypač kvie
čiami neseniai iš Lietuvos at
vykusieji dalyvauti šiame ren
ginyje. Bus proga pasilinks
minti su draugais ir pažįsta
mais. Visi laukiami! 

J U N O BEACH, FL 

NAUJA LB PALM 
BEACH APYLINKĖS 

VAIDYBA 

Kovo mėnesį valdybos na
riai slaptu balsavimu naujuo
ju Palm Beach LB apylinkės 
pirmininku išrinko Vincą Šal-
čiūną. Vincas šalčiūnas pir
mininko pareigas prisiėmė su 
sąlyga, kad jam padėtų du 
vicepirmininkai, nes jis yra ir 
populiaraus „Lietuvių biule
tenio" redaktorius, ir progra
mų įvairiems renginiams su
darytojas, ir kompiuterinės 
grafikos mėgėjas; taigi žmo
gus, užsiėmęs nuo ryto iki pat 
vakaro. 

Vicepirmininku sutiko būti 
iždininko pareigose esantis 
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PBAUOOpraniisMtatajiai 

JAV 
ir kitur 

$100.00 
(UJS.) $115.00 

i i i 
1/2 metu 

$60.00 
$66.00 

3 i 
$38.00 
$45.00 

Nuotr. Lino Mikulionio 

Vytas Kulpa, o antruoju vice
pirmininku — Pranas Balta
kis. Sekretore pasiliko Ona 
Šalčiūnienė, Jonas Garla — 
nariu. Į valdybą kooptuota 
Giedrė Kulpienė. Sveikiname 
naująją LB Palm Beach apy
linkės valdybą ir linkime jė
gų dirbant visuomeninį dar-
bą. 

BALANDŽIO MĖN. 
PABENDRAVIMO 

PIETŪS 

Balandžio mėn. pabendravi
mo pietų metu LB Palm 
Beach apyl. pirm. Vincas Šal
čiūnas pristatė naująją valdy
bą ir diskutavo lietuviškų 
maldų problemas, nes dabar 
koplyčia gaunama tik tada, 
kai ji nebūna užimta. Tikisi, 
kad su kun. Čepanio pagalba 
bus bandoma šį klausimą iš
spręsti. 

Po to Vincas Šalčiūnas rodė 
savo apsilankymo Lietuvoje 
pernai susuktą vaizdajuoste 
„Lietuvos padangėje". Vincas 
Šalčiūnas buvo išstatęs ir sa
vo kompiuterinės dailės dar
bų parodą. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 20 d. Lietuvos 
Dukterys susirinko pas dr. 
Katriutę Sodoniene paskuti
niam prieš vasarą susirinki
mui. Susirinkime buvo aptarti 
ateities darbai, diskutuota 
kaip geriausiai išdalinti lab
darą daugiavaikėms šeimoms 
Lietuvoje. 

„DAINOS" CHORAS 
ATSISVEIKINO SU 

ILGAMETE VADOVE 

Balandžio 16 d. pas Apolo
niją Staškūnienę susirinko 
„Dainos" choristai, paskutinei 
repeticijai ir palinkėti gražios 
vasaros išvažiuojantiems bei 
atsisveikinti su ilgamete myli
ma choro vadove Irena Mano-
maitiene. 

Choristai dainavo, sakė eiles 
vadovės garbei, vaišinosi. 

Ta pačia proga buvo prista
tytas Vytautas Daugirda, suti
kęs vadovauti „Dainos" cho-

Tik 
JAV ... $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $66.00 $60.00 $38.00 

Oro pastų $600.00 $260.00 
Reguliariu pastų $100.00 $66.00 
Tik Įeetadianio laida ore pasta..." ' $160.00 $86.00 
Tik seltadisniu laida regonarin pastų" .$66.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentina* Krumplis 
Moderatorius -kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, anitsrlinnisii nedirba. 
• Rsdakcga dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, ĮmStailiuniais nedirba. 
• Rerlskrįs ui skalbimu, turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką Mts skelbti 
» Rurtasrijs straipsnius taiso saro nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kofsja. 

rui. Jis visų buvo sutiktas plo
jimais. Irena Manomaitienė 
palinkėjo chorui ir toliau dirb
ti, o naujam vadovui — sėk-

Choro valdybos pirm. Giedrė 
Kulpienė pranešė, jog valdyba 
baigė savo kadenciją ir pasit
raukia. Be jos valdyboje dar 
yra Pranas Baltakis ir ilga
metis iždininkas „oficialus ka
vos gamintojas" — Jonas Gar
la. Tuoj buvo išrinkta nauja 
valdyba: Marius Sodonis, Al
dona Urbienė ir Rimgailė Zo-
tovienė. 

„Dainos" choro dalyviai iš
siskirstė vasarai jausdami 
didelį dėkingumą choro vado
vei Irenai Manomaitienei. Ji 
chorui vadovavo 15 metų ir 
tikrai daug nusipelnė visiems 
pietinės Floridos lietuviams. 

LB FLORIDOS 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIME 

Balandžio 16-18 d. Daytona 
Beach vykusiame LB Floridos 
apygardos suvažiavime daly
vavo Dalia ir Algis Augunai, 
dr. Katriutė ir Marijus Sodo
mai, Ona ir Vincas Salčiūnai. 
Jie aktyviai dalyvavo visose 
diskusijose ir džiaugėsi labai 
puikiai ir jaukiai suruoštu su
važiavimu, padėka LB Dayto-
nos apylinkės valdybai ir 
pirm. Birutei Kožicienei. 

SVEIKINAME KUN. 
VYTAUTĄ PIKTURNA 

Pietų Floridos lietuviai svei
kina savo buvusį ilgametį kle
boną, kun. Vytautą Pikturną, 
dabar gyvenantį Putname, 
birželio pradžioje švęsiantį 
60 metų kunigystės sukaktį. 
Visi floridiečiai linki jam išt
vermės, jėgų, gražios vasaros, 
ir savo maldose nepamiršti 
buvusių parapijiečių. 

EUOBtEC. DECKER DOS, PC. 
4847 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
ciptomu, Ketuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą karną.-Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kaJbėti angliškai) 

Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hfckory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Roberts Rd. Hickory Hrte. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus figų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
S918W.AreherAva.Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
TsJ.775-229-9965 

Valandos pagsj susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
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VISKAS ATVIRKŠČIAI 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

valstybių gyvavimo, imami kreditai iš užsienio ku-Visų 
tvirtybes ir klestėjimo garan
tas — energetika. Jeigu ji ge
rai sutvarkyta ir patenkina 
gamybos poreikius, jei ji saugi 
ir nepriklausoma. 

Lietuva pagal šiuos požy
mius — turėtu klestėti, bet 
yra atvirkščiai — elektros, o 
kartu ir pragyvenimo kainos 
vis kyla, mūsų skolos už kurą 
auga, o palūkanos — plėšia 
devintą kailį nuo mokesčių 
mokėtojų. 

Kodėl? Ar energetika neiš
vystyta, nesubalansuota, a r 
valdytojai (ministerija) ne
kompetentingi, ar kažkas šil
dosi rankas mūsų sąskaita? 

Lietuvos energetikos ūkis 
gamina elektros 10 kartų dau
giau hei jos pačios pramonei ir 
gyventojams reikia. Taigi, tu
rime ką parduoti! Didžiausią 
energijos dalį gamina Ignali
nos AE — net 8 3 ^ visos elekt
ros. Beje. ir visos elektros per
davimo linijos iš atominės nu
tiestos tik į Rusiją (Kalinin
grado sritį). Baltarusiją ir Lat
viją. Likę 17% elektros energi
jos, pagaminamos Lietuvos ši
luminėse hidroelektrinėse ar 
vėjo jėgainėse — atitenka Lie
tuvai. Išvedus rusų kariuome
nę, iš Lietuvos išsikraustė ir 
karine pramonė, kuri naudojo 
2/3 energijos iš tų minėtų 
17%. Todėl šiandien visos Lie
tuvos elektrinės dirba tik treč
daliu pajėgumo, nes mūsų po
reikiams pakanka 6-7% visos 
Lietuvoje pagaminamos elekt
ros. Taigi, atomines elektra — 
tai eksportas, panašiai kaip 
Kuveito nafta — mūsų pasitu
rinčio gyvenimo garantas! 
Normalioje valstybėje tie 6-7% 
vietinių Lietuvos vartotojų 
gautų energiją veltui arba už 
savikainą. 

Tačiau Lietuvoje viskas at-
—virkščiai! Taip, Rusija. Balta
rusija ir Latvija gauna mūsų 
elektrą 3-6 kartus pigiau nei 
mes. Ir dar už tą nesumoka — 
vis skolose ir skolose mūsų 
kaimynėliai Dėl to visai ne
apsimoka ietuvai gaminti 
elektros sa o skolų ir palū
kanų už kurą sąskaita. J au 
vien tik dėl tokios maišaties 
skubiai reikėtų uždaryti bent 
I AE bloką, nekalbant apie 
ekologiją. Bet ne — energeti
kai vis pagąsdina mus, kad. 
uždarius AE — mums elektra 
dar pabrangs! Ne pirkėjams 
— (Rusijai, Baltarusijai, Lat
vijai), o gamintojams' Kur ma
tyta pasaulyje, kad kaštų skir
tumą dengtų 6-7<*- vartotojų, o 
naudą gautų 83%? Nors pa
truk, bet ir darbščiausia 
skruzdėlė negali išmaitinti 
dramblio. O pas mus atvirkš
čiai. Lietuvos vartotojai moka 
3-6 kartus brangiau už elekt-

rui pirkti. Jų mokesčių są
skaita mokamos palūkanos. O 
pelnas atitenka kaimynė
liams. 

Ir niekas neatsakingas už 
tokią Lietuvai žalingą ener
getinę politiką: nei valdžia, 
nei vyriausybė. Kritiniu mo
mentu bandoma suversti kaltę 
tarpinėms organizacijoms. Be
je, rodant tik kelis šimtus mi
lijonų žalos, kai tuo ta rpu pa
prasčiausias patikrinimas pa
rodytų milijardinius nuosto
lius Lietuvai. Akivaizdu, kad 
kažkam tai naudinga. 

Be „ekonomikos" dar ypa
tingą „meškos paslaugą" daro
me Europai, išlaikydami pigia 
elektros energija rusų karinę 
bazę kontinento vidury, ir tuo 
pačiu metu prašydamiesi pri
imami į NATO. Tas lietuviš
kas „trojos arklys", ne tik mai
tinamas papiginta elektra, 
pagaminta už skolintus iš Eu
ropos pinigėlius. Tas „arklys" 
dar „ganosi" baltų žemėje, ku
ri ir pagal 1920 metų susitari
mus, ir pagal 1945 metų Pots
damo dokumentus, priklauso 
Lietuvai. Normalioj valstybėj 
— ta žemė būtų atsiimta iš 
rusų ir pasiūlyta NATO Tai
kos pajėgoms įkurdinti. Visos 
Europos labui ir Lietuvos sau
gumui. O tuos milijardus, ku
rie dabar skiriami iš biudžeto 
Krašto apsaugos ginkluoti, 
tankams ir patrankoms — 
perpaskirstyti invalidams, 
daugiavaikėms^ šeimoms ir 
pensininkams, kad badu nesi-
marintų. 

Tačiau Lietuvoje viskas at
virkščiai! Viskas okupantų, 
tarpininkų ar kaimynų nau
dai, mūsų bado sąskaita. Ir 
niekas neatsakingas už tokią 
Lietuvai žalingą užsienio poli
tiką: nei valdžia, nei vyriausybė. 

Kad gaminamos energijos 
kaštų nereguliuotų kuro tie
kėja, būtini keli tiekėjai ir 
terminalai. Estai dar 1992 
metais pasistatė pirmąjį ter
minalą į pasaulį, kad nepri
klausyti nuo Rusijos. O šian
dien ji jau turi kelis, todėl 
kurą gali pirkti iš to tiekėjo, 
kuris pigiau nuleidžia. 

Na, o Lietuvoje — atvirkš
čiai! Per 9 nepriklausomybės 
metus taip ir nepasistatėme to 
vienintelio terminalo ir 100% 
esame priklausomi nuo buvu
sio okupanto — Rusijos. O ji 
vis užsukinėja čiaupus, kai 
reikia kokio nors, jai palan
kaus, politinio sprendimo. Ma
ža to — Seimas nusprendė 
parduoti strateginius valsty
bei objektus. Taigi ir naftos 
perdirbimo gamykla, ir termi
nalas bus ne Lietuvos ranko
se. Ir šokdins mus svetimi, 
kaip dabar šokdina Rusija. 

rą. nors jų mokesčių sąskaita Štai ir nėra realios ekonomi-

Danutė Bindokienė 

Netanyahu vis dėlto 
apsiskaičiavo..* 

Nuotr.: Ignalinos atominė elektrinė — viena pagrindinių kliūčių Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą (ES), 
kuri nuolat primena apie jėgainės pirmalaikį sustabdymą, laukiant pakvietimo derėtis dėl narystės ES. 

nės Lietuvos nepriklausomy
bės. Ir niekas neatsakingas už 
tokią Lietuvos ekonominei ne
priklausomybei žalingą poli
tiką: nei valdžia, nei vyriau
sybė. 

Kadangi 83% elektros ener
gijos gaminame atominėje 
elektrinėje, labai svarbus sau
gumo klausimas. O jis Lietu
vai dvigubai opesnis nei Čer
nobyliui! Pi rma — AE pasta
tyta tektoninėje zonoje, kur 
žemės giluminė energija pra-
laidi. Šio faktoriaus mes, o ir 
niekas pasaulyje, nevaldom! 
Taigi, kiekvieną sekundę esa
me pavojuje. Antra , Ignalinos 
AE reaktorius — tai tas pats 
Černobylinio tipo sovietinis 
kledaras, kurio niekaip negali
ma padaryti saugiu. Kadangi 
avarija Ignalinos AE taptų vi
sos Europos katastrofa, todėl 
visos žemyno valstybės duoda 
milijonines sumas bei techno
logiją į mūsų atominę, kad ga
rantuotų savalaikį avarijų 
įspėjimą. Ir tik! Kad laiku su
spėtų išjungti reaktorių. Pats 
reaktorius nėra saugus ir per
daryti jo neįmanoma. Tačiau 
visuomenei skleidžiama dezin
formacija apie AE saugumą. Ir 
niekas už tai neatsakingas, 
nors įstatymu įtvirtinta teisė į 
teisingą informaciją. 

Vokietijoje Žalieji, patekę 
parlamentan, uždaro techniš
kai tobulas AE, nes valstybės 
ir Europos saugumas — svar
biau nei ekonomika. O pas 
mus atvirkščiai! Tikimasi, kad 
ta pati Vokietija mums tarpi
ninkaus dėl įstojimo į Europos 
sąjungą su visu sovietiniu bai
sūnu — Ignalinos AE. Kai tos 
elektros netur ime kur pelnin
gai parduoti, kai kitos jėgai
nės gamina 3 ka r tu s daugiau 
nei Lietuvai reikia, kai turime 
pakaitalus, ekologiškai šva
rios energijos — terminius 

vandenis, kai dar turime 50% 
rezervo energijos taupymo sri
ty. Ir visa tai iki smulkmenų 
mokslininkų išmatuota bei su
planuota. Maža to — jau pro
gramos vyriausybėje patvir
tintos. Tai nešiandieninė val
džia ir vyriausybė įsikibusi į 
AE išlaikymą kitų labui, aki
vaizdžios ekonominės, ekolo
ginės ir politinės žalos Lietu
vai sąskaita. 

Ir niekas neatsakingas už 
tokią Lietuvai žalingą veiklą: 
nei valdžia, nei vyriausybė. 

APDOVANOJIMAS — 
BOTANIKOS SODUI 

KAIRĖNUOSE 

Šių metų Henry Ford kul
tūros bei gamtos paveldo sau
gojimo apdovanojimą pelnė 
Vilniaus universiteto botani
kos sodas. Apdovanojimas 
skirtas u* projektą „Vilniaus 
universiteto botanikos sodo 
atvėrimas visuomenei". J į 
vykdo viešoji įstaiga „Istori
niai želdynai" ir Vilniaus uni
versiteto botanikos sodo drau
gų klubas. 

2,500 dolerių dovana bei 
porcelianinę balto paukščio 
skulptūrėlę „Ford Motor Co" 
atstovės Lietuvoje UAB „Vil
niaus Vista" surengtoje cere
monijoje atsiėmė Vilniaus uni
versiteto rektorius Rolandas 
Pavilionis ir Botanikos sodo 
vadovė Loreta Musanja. 

1983 m. įsteigtas H. Fordo 
kultūros bei gamtos paveldo 
saugojimo apdovanojimas tei
kiamas 34 Europos šalyse. J i s 
skiriamas už vaikų ir jaunuo
lių, gamtinės aplinkos, kultū
ros paveldo išsaugojimo ir 
inžinerijos projektus. Visa Eu
ropai skirto prizo suma — 
500,000 dolerių. Apdovanoji
mas teikiamas kartu su Euro
pos Taryba, UNESCO ir pa

grindinėmis aplinkosaugos or
ganizacijomis. Apdovanojimą 
skiriančiam fondui vadovauja 
H. Ford palikuonis William 
Clay Ford J r . 

Lietuvos laimėtojas pasi
rinktas iš 11 pretendentų. 
Atsižvelgta į projekto naudin
gumą, praktiškumą, tikslin
gumą, originalumą, finansines 
reikmes ir tarptautinį pa
trauklumą. Beje, Vilniaus uni
versiteto botanikos sodo pro
jektas pateko į konkurso 
finalinį Europos etapą. Jo re
zultatai bus paskelbti birželio 
viduryje Vokietijos mieste 
Achene. 

Vilniaus universiteto bota
nikos sodas įkurtas 1781 m. 
Prieš 25 metus jis perkeltas į 
Kairėnų istorinio dvaro parką. 
Vilniaus universiteto botani
kos sodo draugų klubas tel
kia visuomenines organizaci
jas bei pavienius entuziastus, 
parkotyrininkus, istorikus, 
kraštovaizdžio architektus, 
verslininkus įgyvendinti Euro
pos Tarybos kultūros kelių 
programą „Istoriniai sodai ir 
parkai". Šio klubo iniciatyva 
1997 m. pabaigoje nu ta r t a 
vieną gražiausių Lietuvoje 
Kairėnų parką atverti visuo-
menei. (Elta) 

• Panevėžys . Balandžio 
2-ąją, Didįjį penktadienį, kun. 
A. Lipniūno centro iniciatyva, 
Berčiūnų ateitininkų sto
vyklavietėje daugiau kaip 300 
panevėžiečių, naujamiestiečių 
ir berčiūniečių ėjo j au tradi
cija tapusius Kryžiaus kelius. 
Einant Kryžiaus kelius kryžių 
nešė Panevėžio vysk. J. Preik
šas, giedojo Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios didysis choras, va
dovaujamas J. Aleksandra
vičiaus, tekstus parengė ir 
skaitė Naujamiesčio klebono 
A. Daukanio padedamas jau
nimas. 

Šios s ava i t ė s pirmadienį pa
galiau paaiškėjo, kas įvyku
siuose rinkimuose laimėjo Iz
raelio minis t ro pirmininko 
vietą. Tiesa , balsavimo dieną 
tebuvo likę du kandidatai : 
darbiečių partijai pr iklausan
tis cen t r i s tas (šiek t iek links
tant is į ka i r ę ) generolas Ehud 
Barak i r Likud partijos vadas, 
kontroversinis premjeras Ben-
jamin Netanyahu, kurio trejų 
metų kadencija Izraelio vy
riausybės viršūnėje neatnešė 
tautai priešrinkiminėje kam
panijoje žadėto saugumo, pa
stovumo ir, galima sakyti, 
visiškai sugriovė taikos dery
bas su palestiniečiais, nepai
sant Amer ikos prezidento pas
tangų įgyvendinti taiką Vi
dur in iuose Rytuose. 

Suskaič iavus dar tik 80 
proc. ba lsų , jau buvo aišku, 
kas laimėjo, tad pralaimėtojas 
Ne t anyahu užleido savo pa
reigas laimėtojui Barak ir 
teigė atsisakysiąs iš Likud 
partijos vado vietos. Su prem
jero pasikei t imu Izraelio par
lamente kraštutinieji ortodok
sai p r a r a d o savo didžiausią 
atramą, bet tauta išreiškė 
džiaugsmą ministro pirminin
ko pas ikei t imu, kuris , dauge
lio nuomone , žinos, kuomet 
būti g r i ež tas , kuomet parodyti 
žmogišką nuolankumą ir art i
mo mei lę . B e to, E h u d Barak 
l a ikomas buvusio premjero 
Ytzhak Rabin, a tentate nu
žudyto 1995 metais, pasekėju. 
Nors p r ieš trejus metus , kai 
reikėjo į Rabin vietą išrinkti 
kitą min i s t r ą pirmininką, Iz
raelio simpatijos stipriai kry
po į gr iežto, jokių kompro
misų d ė l palestiniečių teisių 
ar reikalavimų nepripažįs
tančio, Netanyahu pusėn. 
Daugel iui atrodė, kad Rabin 
baigia ,,parduoti Izraelį prie
šams" (o tų priešų sąrašo 
viršuje buvo Yessir Arafat ir 
ap sk r i t a i visi palestiniečiai), 
dėl to j i s prarado ir gyvybę, 
dėl to buvo išrinktas visiškai 
priešingų nusistatymų prem
jeras . 

P rez iden tas Clinton ypač 
n e s u t a r ė su premjeru Netan
yahu, kur i s nevykdė taikos 
su ta rč ių ir, atrodo, tyčia kir
šino palestiniečius. Užuot ati
davęs okupuotas žemes, dėl 
kurių buvo sutarta vykusiose 
derybose 1993 ir 1995 m. Oslo 
mieste, o 1998 m. — Mary-
land valstijoje, plėtė tose 
žemėse žydų gyvenvietes, ke
letą k a r t ų pažeidė musolmonų 
religines teises, leisdamas ar
cheologinius kasinėjimus kai 
kur iose Jeruzalės vietose ir 
apskr i ta i nelabai skaitėsi nei 
su p r ez . Clinton, nei su Vals

tybės sekretore Madeleine Al-
bright, kuri taip pat Netanya
hu ir jo politikos nemėgo. Ver
ta pastebėti, kad toji politika 
pakenkė ir Izraelio įvaizdžiui 
užsienyje, net iki tokio taško, 
kad kai kur pradėjo pasi
reikšti diskriminacija prieš 
vietinius žydus. 

Nors šį kartą prez. Clinton 
pats asmeniškai nesikišo į 
premjero rinkimų kampaniją 
(prieš trejus metus jis atvirai 
rėmė Simon Perės), bet vis tik 
į Izraelį buvo pasiuntęs tris 
geriausius savo kampanijos 
patarėjus, kad padėtų Ehud 
Barak. Be abejo, tie patarimai 
buvo veiksmingi, bet pati pa
grindinė priežastis, kad lai
mėjo Barak, o ne Netanyahu. 
yra Izraelio tautos noras pa
galiau turėti normalesnius ir 
draugiškesnius santykius su 
kaimynais. Visiems įkyrėjo 
nuolatiniai teroristų bombų 
sprogimai Jeruzalėje ir kituo
se miestuose, agresijos veiks
mai tiek iš Izraelio kariuo
menes, tiek iš palestiniečių 
pusės ir, be abejo, besi
keičianti užsienio nuomonė, 
kas iš tikrųjų tose pasaulio 
srityse yra agresorius. 

Barak savo porinki minėje 
kalboje žadėjo būti visų prem
jeras — vėl sumegzti nutrū
kusias taikos derybas, suvie
nyti tautą ir Įgyvendinti 
krašto viduje ramybę, kurios 
visi trokšta. Kaip jam pavyks 
tuos pažadus išpildyti, paro
dys ateitis, bet, galime prileis
ti , kad Amerikos prezidentas 
dės pastangas Barak ir Ara
fat vėl susodinti prie taikos 
derybų stalo, tikintis geresnių 
rezultatų, kaip su Netanyahu. 
Juo labiau, kad ir pa ts pales
tiniečių vadas Arafat pasisku
bino pasveikinti naująjį mi
nistrą pirmininką, pavadinęs 
jį kilniu ir teisingu žmogumi. 
Prieš rinkimus Barak buvc 
išsireiškęs, kad jis iš esmės 
nėra nusistatęs prieš Palesti
nos valstybę, arba bent pales
tiniečiams savivaldos sutei
kimą. Atsižvelgiant į tuos jo 
žodžius, yrą labai reikšminga, 
kad žydų tauta Barak tokia 
didele balsų persvara vis tiek 
išrinko į premjero vietą. Tas 
tik parodo, kad Netanyahu su 
savo griežta, neatlaidžia poli
t ika prieš palestiniečius gero
kai apsiskaičiavo, tikėdamas. 
kad to kaip tik nori Izraelis. 

Buvę premjero Rabin šali
ninkai (ir jo našlė Leah Ra
bin) išreiškė savo džiaugsmą 
rinkimų rezultatais, tvirtin
dami, kad Barak išrinkimas 
— tai yra paties Rabin lai
mėjimas. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 

Nr.3 
P i k . PETRAS GENYS 

Tęsinys 
Fronte patekau į 

smarkias kautynes su vokiečiais prie Stovod upės. 
Vieną naktį mudu pakvietė pulko vadas, į miške esan
čią jo vadoviėtę. Aplinka pilna sužeistų, kurie viso
kiais balsais šaukia ir vaitoja. Pulko vadas, senas žila
galvis pulkininkas, man sako: „Tamsta perimsi antrą 

'kuopą ir pasiruošk puolimui rytoj rytą". Mano draugui 
ukrainiečiui (pavarde Shurko) įsakė perimti trečią 
kuopą. Miške radome tik po kelis iš pilno kuopos sąs
tato likusius kareivius, kurie buvo taip išvargę, kad 
kietai miegojo — galėjai juos už kojų valkioti ir jie 
nebūtų pabudę. Tik vakare, kai atvyko lauko virtuvė, 
susirinko nemažas skaičius vyrų. Bet kai karininkų 
daugiau, negu puskarininkių, sunkiau kariauti, nes 
mes dar gerai nenusimanėme, kaip čia kariaujama. 

Pavalgius reikėjo pakeisti to bataliono kitas dvi kuo
pas, kurios buvo išsidėsčiusios toli balose, ant smėlio 
kalnelių. Mat, upė Stovod lietuviškai reiškia „šimtas 
vandenų", o tarp jų šlapios pievos. Prie tų smėlio kal
nelių dienos metu nebuvo galima prieiti, nes buvo at

viras laukas ir vokiečiai smarkiai apšaudydavo. Ir die
nomis vokiečių artilerija mus apšaudydavo, todėl, kaip 
kurmiai, rausėmės giliau į smėlį. Kiekvieną naktį kuo
pos pasikeisdavo. Kai pasikeitęs atsirandi pagrindi
nėje pozicijoje miške, tai pasijunti taip gerai, nes gal
voji, kad dar vieną dieną pagyvensi, nusiprausi ir pa
miegosi. O tas smėlynas pilnas rusų, vokiečių, net 
austrų lavonų. 

Kartą, priartėjus prie to simltyno, vokiečiai pradėjo 
šaudyti, dar mums nespėjus pasislėpti. Šrapneliai 
sproginėjo tiesiai virš mano galvos, nugriuvau ir ma
niau, kad atėjo mirties valanda. Greta manęs nukovė 
ar sužeidė keturiolika kareivių. Vienas puskarininkis, 
tik pirmą kartą atėjęs į apkasą, buvo užmuštas. Kitoje 
vietoje mačiau laukus, nuklotus negyvais rusų karei
viais. Mat, rusai puolė, o vokiečiai atidarė į juos kul
kosvaidžių ugnį ir iš dviejų kuopų junginio (apie 200 
vyrų) liko tik trisdešimt gyvų. Lavonai gulėjo tarp ru
sų ir vokiečių apkasų. Kadangi visą laiką vyko susi
šaudymas, tai nebuvo galimybės prie jų prieiti ir pa
laidoti. Vasaros metas, lavonai pradėjo pūti ir dvokti. 
Ir užnugary esančio upelio vanduo užterštas pūvan
čiais lavonais — nė gert, nė praustis. 

Tolimesnei tarnybai buvau perkeltas prie Molodeč
no, į naujai besiformuojančią diviziją. Buvau paskirtas 
pulko pėsčiųjų žvalgų komandos viršininku. Rusai 
daugiau pasitikėjo lietuviais ir latviais, negu rusais. 
Kiekvieną naktį reikėjo eiti į žvalgybą tarp rusų ir vo
kiečių pozicijų. Mačiau, kad vokiečiai ant rusų apka

sų nuodingas dujas leido ir mačiau duobes, kuriose 
penki tūkstančiai rusų kareivių buvo palaidoti. 

Visuomet eidavau su priekiniais žvalgais, todėl ka
reiviai mėgdavo eiti su manim į žvalgybą. Mano padė
jėjas išsisukinėdavo ir pasilikdavo užnugary, todėl ka
reivių buvo nemėgstamas. Vieną naktį pusė komandos 
eidavo su manim, kitą naktį — su mano padėjėju. Bu
vau apdovanotas trim rusų ordinais ir pristatytas pa
kėlimui, ir buvau pakeltas į štabskapitono laipsnį. Jo
kios diskriminacijos Rusijos kariuomenėje nepaty
riau. 

Kai kurie mano rinktiniai kareiviai fronte išbuvo po 
kelis metus ir bolševikų tarp jų nebuvo. Pasiuntiniu 
turėjau lietuvį iš Panevėžio, stiprų vyrą, kurio visi bi
jojo. Bolševikams atsiradus, jis man daug padėjo. 

Vieną kartą bolševikai mane vos nepakorė. Buvo 
taip. Bolševikų laikraštis ,J?ravda" prie Kerenskio de
mokratiškos valdžios buvo uždraustas. Radęs jų pluoš
tą savo komandoje, pristačiau pulko vadui. Pasirodo 
laikraščius atnešė pirmos kuopos kareivis Ivanovas, 
pirmas bolševikas pulke. Už poros mėnesių jau daugu
mos kareivių bolševikinis šūkis buvo: „Viską mesti ir 
išsivaikščioti į namus". Daug kareivių buvo mobilizuo
ti jau senyvo amžiaus ir turėjo šeimas. J ie tos progos 
ir laukė. 

Karo pradžioje rusų kareivis buvo geras, bet nebuvo 
kovos priemonių: patrankų nei šovinių. 1917 meta i s 
Rusija iš santarvininkų gavo daug paramos ir į frontą 
privežė visko, bet kareiviai jau nebenorėjo kariauti. 

Rusų pulke pasidarė sunku karininkui gyventi: kari
ninkus privertė gulėti kartu su kareiviais, vadai buvc 
n e skiriami, bet renkami. Kartais kuopos vadu išrink
davo eilinį kareivį. Aš buvau paliktas komandos virši
ninku. Je igu karininkas gyvena atskirai nuo zemlian-
kos, tai nakt į pro langą įmeta granatą. 

Kartą, važiuodamas į Vileiką, sutikau lietuvių karei
vių, kurie man parodė lietuvišką laikraštį. Jame ra
d a u žinią, kad prie Oršos stovi lietuvių batalionas. 
Tuojau nuvykau pasitikrinti ir, grįžęs į savo pulką 
išsirūpinau persikėlimo dokumentus. 

Lietuvių batalione, kuris atsiskyrė nuo lenkų pulko 
bolševikų nebuvo. Po revoliucijos demokratinė valdžia 
leido tautybėms kurti savo dalinius. Pirmieji ta privi
legija pasinaudojo lenkai ir ukrainiečiai Ir lietuviai 
suorganizavo keturis batalionus. Mūsų batalionas su 
kitais rusų pulkais buvo siųstas į Petrapili bolševikus-
„sutvarkyti". Sustreikavus geležinkeliečiams, turėjo
m e išsikrauti prie Oršos. 

Lietuvių batalione gyvenimas buvo lengvesnis, non-
bolševikai privertė rinkti vadus. 

1917 m. rudenį persikėliau į Vitebsko lietuvių bata
lioną, k u r ištarnavau iki 1918 m balandžio mėnesio 
pabaigos. 

Vienas pirmųjų savanorių 
1918 m. balandžio mėnesio pabaigoje, ka r tu su ki

ta is Vitebsko lietuvių bataliono karininkais, grįžau iš 
Rusijos i r užsiregistravau Lietuvos Taryboje, Vilniuje 

(B.d.) 
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LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VALDYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š.m. balandžio 24 d. 
vyko Čikagoje. Dalyvavo 40 
narių bei svečių iš Kaliforni
jos, Illinois, Maryland, Massa-
chusetts, Michigan, New Jer-
sey, Ohio, Pennsylvania, Rho-
de Island ir Tenessee valstijų. 
Suvažiavimą globojo Čikagoje 
veikianti 112 kuopa. Posėdis 
vyko Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

Prieš posėdį maldą sukalbė
jo seselė vienuolė Joann Mane 
Šainauskas. Visus dalyvius 
112 kuopos vardu pasveikino 
pirmininkas Edward Deks-
nis. Posėdžiui vadovavo cent
ro valdybos pirmininkas Jonas 
Mankus. 

Susikaupimo minute buvo 
pagerbta neseniai Amžinybėn 
pasitraukusi Dalia Bulvičiutė, 
arti 40 metų dirbusi J)arbi-
ninko" savaitraščio rinkėja-
mašininke. A.a. Dalia priklau
sė Vyčių organizacijai, padėjo 
redaguoti vyčių žurnalą ir va
dovavo „Vyčio" žurnalo „Žinios 
iš kuopų" skyriui. 

Iždininkas John Baltrus 
pranešė, kad šiuo metu turime 
700 narių mažiau negu pra
ėjusiais metais. Mūsų gretos 
mažėja, nes narių amžius ir 
jėgos neleidžia aktyviai daly
vauti. Yra narių, nesumokė
jusių savo nario mokesčio. Vy
čių organizacija turi 3,200 na
rių. 

Mark Bell, buvęs patikėti
nis, pranešė, kad jis paruošė ir 
Internete" išleido Lietuvos 
Vyčių organizacijos lapą (web-
site on the internet). Ten pa
teiktos įvairios žinutės apie 
organizaciją, artėjantį suva
žiavimą ir Vyčių renginių ka
lendorių. Jau gauta 18 naujų 
narių anketų. Los Angeles Vy
čių kuopa 133, kurios pirmi
ninkė yra Marytė Šepikaitė, 
„Internete" turi savo atskirą 
kuopos informacijos lapą. 

John Mickūnas, 86-to meti
nio seimo-suvažiavimo kopir-
mininkas, pranešė apie seimo 
ruošos darbus ir įvairias pro
gramas. 

Seimas vyks Sheraton Socie-
ty Hill viešbutyje, Philadel-
phia, Pennsylvania, š.m. lie
pos 29-rugpjūčio 1 d. Viešbutis 
yra miesto centre, kur yra 
daug istorinių muziejų ir įdo
mių vietų bei restoranų. Re
gistracijos kaina suaugusiam 
asmeniui 160 dol. (iki birželio 
1 d., po birželio 1 d. — pavė
luota registracija — 165 dol. 

asmeniui). Jaunimui iki 18 
metų registracija yra 80 dol. 
asmeniui. Į tą kainą įskaityta 
autobuso transportacija, susi
pažinimo vakaras — ketvirta
dienį, kultūros vakaras — 
penktadienį, iškilmingas po
kylis — šeštadienį, ir prieš
piečiai — sekmadienį. Prieš 
seimo suvažiavimą, trečiadie
nį, liepos 28 d. vyks ekskursija 
į Atlantic City Casino. Kaina 
asmeniui — 25 dol. už trans
portacija. Pasiūlyta darbo
tvarkė buvo padalinta daly
viams. 

Lietuvos reikalų pirminin
kas Len Barcousky pranešė 
apie „Lietuvos draugo" žyme
nį, kuris kasmet yra įteikia
mas kitataučiui už nuopelnus 
Lietuvai. 

Seime vyks du diskusijos 
būreliai. Toliau L. Barkousky 
apibūdino diskusijos būrelį, 
pavadintą „Lietuvių ir lenkų 
santykiai nuo Lietuvos ne
priklausomybės laikų". Lietu
vių kalbos ir kultūros pirmi
ninkas muz. Faustas Strolia 
apibūdino kultūrinį diskusijos 
būrelį, pavadintą „Ką krikš
čionybė atneš Lietuvai nau
jame tūkstantmetyje". 

Pranešta, kad suvažiavime 
prelatas kun. Juozas Anderlo-
nis bus pakeltas į Lietuvos 
Vyčių garbės narius. 

Sekė kitų valdybos narių ir 
komitetų pirmininkų praneši
mai bei ateities darbų svarsty
mai. 

Pirmininkas Jonas Mankus 
pabrėžė, kad turime bendrauti 
su kitomis organizacijomis. 
Jei viena kuopa negali suruoš
ti renginio, turime dirbti kar
tu su kitais ir koordinuoti jė
gas bendram tikslui — kartu 
ruošti minėjimą, pagerbimą ir 
kt. 

Ateinantį centro valdybos 
posėdį numatyta šaukti tre
čiadienį, š.m. liepos 28 d., 8 
v.v. (per 86-ąjį seimo suvažia
vimą) Sheraton Society Hill 
viešbutyje, Philadelphia, Penn
sylvania. 

Posėdis baigtas malda, su
kalbėta C.V. pirmininko Jono 
Mankaus. 

Šv. Mišias Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje aukojo kun. Riman
tas Gudelis Jis pasveikino 
Lietuvos Vyčių centro valdybą 
ir linkėjo toliau dirbti Dievui 
ir Lietuvai. 

Po Mišių parapijos salėje vy
ko gardžios vaišės. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

S K E L B I M A I 

būrelis. Iš kairės: Vytautas Jonaitis (Grand Rapids apylinke). Ramute Petruliene (Detroito apylinkes pirm.), Vy
tautas Kamantas (PLB pirm., Grand Rapids), Dalia Puškorienė (LB tarybos narė, Cleveland), Liuda Rugienienė 
(Michigan apygardos pirm.), Petras Treška (Grand Rapids apylinkės pirm., Jonas Urbonas (apygardos 
iždininkas). 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LIETUVIAI PIETŲ SLAVŲ ŽEMĖJE (III) 
Prieš keletą dienų mane už

kalbinęs, mažai pažįstamas 
tautietis paklausė: „Tai koks 
velnias jus nunešė į tą Jugos
laviją ir kaip jums pavyko iš 
ten išsikrapštyti?" Trumpai 
drūtai pasakius, patekome ne
tikėtai ir ne visiškai savo no
ru. O išvykimą nulėmė dau
giau laimė, ne protas. Mums 
išvykstant, aplinkiniuose kal
nuose jau šeimininkavo vo
kiečių neįveikti Tito partiza
nai. Gal. ko gero. kuomet nors 
susidarys proga apie tai pla
čiau išsitarti. 

Atvirai kalbant, vokiečių 
valdytoje Jugoslavijoje (Slo
vėnijoje) negalėjome perne'vg 
skųstis. Mes beveik neturėjo
me žinių apie kitur gyvenan
čius tautiečius. Vėliau paty
rėme, kad ir kiti ne ką dau
giau apie mus žinojo. Gyven
dami pietų slavų žemėje, do
mėjomės ne tik mus supančia 
aplinka, bet ir platesniais ho
rizontais. Kasdien skaityda
vome „Marburger Zeitung", o 
retsykiais ir kitus laikraščius. 
Deja, laikraščiuose retai ras
davome rūpimų žinių. Radijas 
buvo sunkiai prieinamas daly
kas. Vis tik pavykdavo nakčia 
atsirakinti vienos pat?'pos du
ris ir patyliukais pasiklausyti 
iš Londono transliuojamų 
BBC žinių. Porą kartų pavyko 
rasti vokiečių ir slovėnų kal
bomis atsišaukimų ir ameri
kiečių karinės vadovybės lei
džiamų laikraščių. Juos tik
riausiai išmėtydavo praskren-
dantys lėktuvai. 

Lagerio valgykloje buvome 
maitinami „Stamgericht'u" va
dinama buiza. Šis patiekalas 
nepasižymėjo ypatingesniu 
skoniu. Virtuvėje pritrūkus 
valgomosios druskos ir kitų 
prieskonių, dar daugiau su-

prastėdavo „stamgericht'o" 
skonis. 

Kai kas iš mūsų kalbėjo vo
kiškai, o daugelis kitų žinojo 
tik vieną kitą vokišką žodį. Jie 
neišsiversdavo be vertėjo. Vie
nas mūsiškių, buvęs gimnazi
jos mokytojas, tapo oficialiu 
vertėju. Jam teko vertėjauti, 
atstovauti ir rūpintis mūsų 
reikalais. Ilgainiui jis prilygo 
skundų knygai. 

Vieną kartą vertėjui — at
stovui pasiskundėme valgomo
sios druskos stoka. Jis patarė 
miestelio (Petau) parduotu
vėse paieškoti trūkstamos 
druskos. Parduotuvėse nera
dę, užėjome į „Gasthaus" iš
gerti alaus. Mūsų nustebimui, 
„Gasthaus" radome druskos. 
Žinia, ji nebuvo pardavinėja
ma. Todėl, atidžiai apsidairę, 
kad niekas nepastebėtų, pra
tuštinome ant stalų išdėstytas 
druskines. Druska buvo pa
kankamai sūri. Deja, alus, tik 
savo spalva buvo panašus į 
tikrąjį alų. 

Mūsų vertėjas — atstovas 
buvo labai doras, kuklus, nuo

širdus ir religingas. Porą kar
tų (sekmadieniais) jį užtikome 
nuošalioje vietoje, besimel
džiant iš didokos maldakny
gės. Jis tikrai buvo pernelyg 
kuklus. Vieną dieną, nuėjęs į 
darbovietės raštinę, maždaug 
taip prabilo: „Mano atstovau
jamų lietuvių pageidavimu, aš 
norėčiau įsigyti naujus batus". 
Kiek pamenu, jo batai tikrai 
buvo apiplyšę. Tai, va, koks 
buvo mūsų atstovas, mūsų 
vertėjas. Jis kalbėjo vokiškai. 
Taip pat jam buvo Žinomos 
prancūzų, lotynų, graikų, ang
lų ir kitos kalbos. Su generolo 
Badoglio kareiviais (belais
viais) jis susikalbėdavo ita
liškai. Jo vardas — Juozas, o 
pavardė — Tininis. Karui pa
sibaigus, jis gilino studijas Vo
kietijoje ir Austrijoje. Vėliau 
gyveno Australijoje. Atvykęs į 
JAV, apsigyveno Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje. Bendra
darbiavo lietuvių laikraščiuo
se, žurnaluose, parašė groži
nės literatūros knygų. Jis žu
vo automobilio nelaimėje. 

Beje, Čikagoje ir apylinkėse 
yra tautiečių, II pasaulinio ka
ro metu, trumpiau ar ilgiau 
gyvenusių vokiečių okupuotoje 
Jugoslavijoje. 

Pet ras Petrutis 

..Sa'.:iu>-r. l.i'tuvu* vaikų globos būreliui, bei kitiems geriems žmonėms pap"ii»;!ii;t. vargingi kaimo vaikučiai, 
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•.nr-'iku. [Kipienaus. elektros N'untr Indrea TUūnėlienea 

Rašytojas Juozas Tininis. 

VĖL BRANGSTA KURAS 

Pastaruoju metu Lietuvos 
degalinėse vėl pradėjo brangti 
benzinas ir dyzelinis kuras. 
Ekspertų teigimu, kainos pa
didėjimą lemia didėjančios 
naftos kainos pasaulinėje rin
koje. Dėl to savo produkcijos 
kainą turėjo padidinti ir „Ma
žeikių nafta". 

Kainos didėja visose dega
linėse, prekiaujančiose Mažei
kiuose pagamintais degalais. 
Antai „LUKoil" degalinėse per 
savaitę litras kuro pabrango 
maždaug 3 centais. Pasak 
„LUKoil-Baltija" bendrovės fi
nansų direktoriaus Vidmanto 
Mončiunsko, dabar nėra kitos 
išeities nes per porą savaičių 
tona „Mažeikių naftos" degalų 
pabrango vidutiniškai 100 
litų. „Respublikos* paprašytas 
prognozuoti, kaip toliau keisis 
degalų kainos, V. Mončiuns-
kas sakė, jog jos gali dar kilti. 

Įvairus Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AtrrOMOaUO,NAMU,SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OK. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 WMt95thStrMt 

TeJ. (708) 424-8654 
(773)581-8054 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su nuosavu automobiliu. 

Darbas šiaurės vakarų prie
miesčiuose. Skambinti 8 v.v. 
iki 10 v.v. TeL 847-808-9109. 
Kalbėti angliškai arba rusiškai. 

NlHfflHrfinP' žfrllfr" Kann*T 

Rotušes aikštėje, 2 aukštų su 
garažu; Juodkrantėje 2 kam
barių su patogumais. 
Skambinti (773) 434-4245. 

ATTENTION IMMIGRAHTS! 
Canada is accepting appficants for 
Permanent Residencel 

Anyono C M apply. 
For free information call: 

1-773*82-9500 
GTS ooncentrtting jn immigratton to Caflftdt 

www.rwtaHJta.cont 

HELP VVANTED 

Meson SaHka ha* brought a True Tafta 
ot SfMin* to tto North Shore 
We are an upseale, casual ngataurant 
matoflen: • A prof esstonal and 

flnarjBic wortc envtnyvnonl 
• Ftodttascrtadutog 
• 401 K Ptan 
• Group rate inauiance 

H you have been searcNng tor wufc mat is 
botti personalty and Rnancialy rowatdmo. 
your search is overl 

Ptaaae appty m paraon 

ra s. mm *t 
(lrnera»ction ot W#ow R0. wa S. Happ Rd.) 

PJ*7)7»tMM 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko-
mendacijas. Tcl. 708-656-6599 

m&m&fmm-
gulėjo ant grindų. Kiekvienas 
laimėtojas turėjo per 30 se
kundžių surinkti kuo daugiau
sia pinigų. Jie surinko per 
90,000 dol. ir kiekvienas gavo 
po 22,700 dol. čekį. Ar ne pui
ku tiek uždirbti per 30 se
kundžių? 

Western Union — di-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
r REALT0RS 

(773) 5904205 
(708)425-7160 

RIMAS L STANKŲ S 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmartf 
Realty Group Inc. 

6602S.PuIasldRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bot. 773-58M1M Pager 312-3N4M7 
Fax773-5»5-3W7 

Atliekame namu Išores 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-728-0208 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

Jei joms reikalingą slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
TA 773-863-8980 

Ar iŠ Lietuvos atvykusi lietuvaitė 
norėtų pagyventi Sunny Hills. 
Florida, ir padėti slaugyti 92 m. 
ligonį? Nereikėtų kitų darbų atlikti, 
tik pasikeisti pareigomis su žmona 
ir dukra ir gyventi kartu. 
TeL 1-800-773-28M. 

Ieškoma angliškai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje. Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Rekomendacijos būtinos. 
Skambinti JerriteL 773-553-3353 

džiausią pinigų pervedimo 
bendrovė pasaulyje — net 
554,000 vietovių 167 valsty
bėse. Per VVestern Union gali
te pasiųsti pinigus savo gi
minėms saugiai ir greitai 
per kelias minutes! Western 
Union reklamą rasite ir 
„Drauge". 

„LAIMINGOS 
PINIGINĖS" 

LAIMĖTOJAI 
Western Union pravesta 

„Laimingos piniginės" loterija 
1998 m. baigėsi. 

Iš tūkstančių žmonių, Kurie 
siuntė pinigus per WU į Rytų 
ir Vidurio Europą, į Pietų 
Ameriką, į Karibų salas ir 
Nigeriją, keturi ištraukė lai
mingąjį bilietą. 

Jie — Amerikos gyventojai 
siuntė pinigus į Albaniją, Pa
namą, Domininkonų Respub
liką ir Nigeriją: Ymer Berisha 
iš Kosovo siuntė pinigus į Al
baniją; Carol Maldonado — į 
Panamą, Stephen Coyle — į 
Domininkonų Respubliką ir 
Olayinka Akinsowon — į Ni
geriją. 

Š.m. balandžio 20 d. laimė
tojai buvo pakviesti į Banco 
Popular banką, Brooklyn, NY. 
Banko seifo grindys buvo pa
dengtos banknotais — nuo 1 
iki 100 dol. Iš viso 100,000 dol. 

Stephen W Coyle, laimėjęs 1998 m. Western Union „Sweepetakes" — 
„laimingąją pinigine" Nuotr. H. Fierlinfer 
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A. A. VYSK. ANTANAS DEKSNYS 
jas baigė įgydamas filosofijos 
daktaro laipsnį. 

Dėl kilusio Antrojo pasauli
nio karo, negalėjo grįžti į Lie
tuvą. Kadangi turėjo dėdę ku
nigą A Deksnį Amerikoje, jo 
kviečiamas, 1941 metais atvy
ko į JAV. Pradžioje prisiglau
dė pas kleboną Visų Šventų 
lietuvių parapijoje, Čikagoje. 
Netrukus kun. J. Končius pa
kvietė jam talkinti šv. Kry
žiau.', lietuvių parapijoje 
Mount Carmel. 1943 metais 
buvo paskirtas klebonu Nekal
to Prasidėjimo lietuvių parapi
joje East St. Louis. Klebono 
pareigas sėkmingai vykdė ir 
buvo visų vertinamas ir myli
mas. Parapiją išugdė medžia
giniai ir dvasiniai. Už nuopel
nus vietinis vyskupas paprašė 
šv. Tėvą suteikti jam prelato 
titulą. Tai įvyko 1963 metais 
per popiežiaus Jono XXIII ma
lonę. 

Kai, vysk. P. Braziui mirus, 
vysk. B. Brizgys prašė šv. 
Tėvą naujo lietuviams išei
viams Europoje vyskupo, tarp 
pasiūlytų trijų kandidatų bu
vo ir prel. A Deksnys. Seikėjo 
laukti daugiau trejų metų, kol 
vyskupu pagaliau tapo paskir
tas prel. A Deksnys. Paskyri
mas buvo pasirašytas šv. Tėvo 
Pauliaus VI1969 m. balandžio 
15 d. Konsekracija įvyko East 
St. Louis katedroje 1969 m. 
birželio 15 d. Konsekravo 
Apaštalinis delegatas arkiv. 
Raimondi. Prel. A Deksnio 
paskyrimą vyskupu dauguma 
lietuvių sutiko su dideliu 
džiaugsmu. 

Su vysk. A. Dekanių mane 
rišo sena bičiulystė nuo 1937 
metų, kai aš studijavau Ro
moje, o jis Fribourge. Todėl, 
jam pradėjus ganytojo parei
gas tarp Europos lietuvių, mū
sų bendradarbiavimas buvo 
daugiau negu prjeteliškas. 
Tuojau pasiūliau jam savo re
zidenciją turėti Kolegijos sve
čių namuose. Sutiko. Bet pasi
laikė ir antrą rezidencįją, ku
rią turėjo vysk. P. Brizgys Vo
kietijoje — Bad Woerishofe. 
Čia daugiausia ir gyveno, net 
ir po to, kai dėl amžiaus atsi
sakė nuo pareigų. 

Su vysk. A. Deksniu Kolegi
jos veikloje ir sielovados darbe 
artimai bendradarbiavome. 
1973 metais drauge dalyva
vome tarptautiniame eucha-

Vysk. Antanas Deksnys 

Šių, 1999 metų, gegužės 6 
d. Viešpats pasišaukė pas sa
ve vysk. A. Deksnį. Mirė savo 
pastovioje gyvenvietėje Bad 
Woerishofe, Vokietijoje. Palai
dotas iškilmingomis apeigo
mis Bad VVoerishofe gegužės 
12 d. Į laidotuvių iškilmes iš 
Lietuvos atvyko Panevėžio ir 
Vilkaviškio vyskupai ir vysk. 
P. Baltakis iš JAV. Dalyvavo 
vietinis Augsburgo vyskupas 
ir miesto valdžios aukštieji pa
reigūnai. Pažymėtina, kad a.a. 
vysk. Deksnys buvo Bad Woe-
rishofo garbės pilietis. Pagrin
dinės laidojimo apeigos vyko 
vietinės Šv. Ulricho parapijos 
bažnyčioje. Gausiai dalyvavo 
vietiniai tikintieji ir nedidelis 
būrelis Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių. Palaidotas vietinėse 
miesto kapinėse, kur jau ilsisi 
mirtingieji palaikai a.a. prel. 
P. Jatulio, buvusio vysk. Dek
snio sekretoriaus. 

Vysk. A. Deksnys gimė 1906 
m. gegužės 9 d. Rokiškio apsk-

: rityje, Buteniškio km. 1918 
metais baigė Onuškio pradžios 
mokyklą. Tęsė mokslą Rokiš
kio gimnazijoje. 1926 metais 
įstojo į Kauno kunigų semina
riją. Mokslą baigė ir buvo 
įšventintas kunigu 1931 me
tais gegužės 31 d. Nuo 1931 
iki 1934 metų buvo vikaro pa
reigose Panevėžio katedroje. 
Po to dvejus metus vikaravo 
Biržuose. 1936 metais vysk. 
K. Paltaroko buvo pasiųstas 
aukštesnėms studijoms į Fri-
bourgą Šveicarijoje. Čia studi-
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Buvusių mokslo draugų susitikime. Is k.: sėdi — Stasys Simas ir Niola 
Mikšytė Čerekienė Stovi prof dr. V. Vaitkevičius ir praf. Leonas Gerulai
tis. 

ATSISKYRIMAS SU STASIU SIMU 
Su inžinierium Stasiu Simu 

(Simanausku) buvau pažįsta
mas nuo 1952 metų, kai Det
roite įsteigėm Lietuvių stu
dentų sąjungos skyrių: Kazys 
Narsčius pirmininkas (dabar 
gydytojas), Stasys Simas iždi
ninkas, o aš — sekretorius. Jis 
buvo gimęs 1921 m. gegužės 2 
d., per Lietuvos sukilimą prieš 
rusus 1941 m. buvo partiza
nas ir prarado tėvą, buvo vien
turtis. Patekęs Vokietijon bai
gė Eichstaetto lietuvių gimna
zijos antrą laidą ir buvo klasės 

seniūnu (pirmos laidos seniū
nas huvo Valdas Adamkus), 
dalyvavo „Šviesos" sambūrio 
veikloje. 

Detroite jis studijavo Wayne 
universitete Statybos inžine
riją, kurią baigė 1954 metais 
ir dirbo įvairiose bendrovėse, 
ilgiausiai Forde, iš kur išėjo 
pensijon. 

Nepriklausomų studentų są
rašui pralaimėjus prieš ateiti
ninkus, Lietuvių studentų są
jungos CV rinkimuose, prasi
dėjo judėjimas įsteigti naują 

rištiniame kongrese Melbour-
ne, Australijoje. Tenai pasida
lindami pravedėme lietuviš
kuose telkiniuose rekolekcijas. 
Po to drauge aplankėme Pietų 
Afriką — Johanesburg, Pre-
toriją. Įdomu buvo aplankyti 
aukso ir deimanto kasyklas. Iš 
Pietų Afrikos aplankėme Ke
niją, kur nuncijumi buvo J. E. 
Sartorelli ir jo sekretorius 
mons. J. Bulaitis. Antrą nuo
taikingą kelionę su vysk. 
Deksniu turėjome 1976 metais 
į Lietuvių jaunimo kongresą 
Sao Paulo, Brazilijoje. Kelionė 
ten ir atgal buvo labai nuotai
kinga, net pavojinga. Dievas 
saugojo, nes buvome dar rei
kalingi Bažnyčiai, sieloms ir 
Lietuvai. 

1981 metais vysk. Deksnys 
šventė savo dvigubą jubiliejų: 
50 metų kunigystės ir 75 metų 
amžiaus. Iškilmės vyko vieno
je Benediktinų abatijoje, Ba
varijoje. Iškilmes ruošė ir 
joms vadovavo prel. A. Bunga, 
lietuvių sielovados vadovas 
Vokietijoje. Atšventęs šį jubi
liejų, kadangi buvo pasiekęs 
poilsio amžių (75 m.), paprašė 

popiežių atleisti jį nuo gany-
tojavimo pareigų. Buvo atleis
tas. Prasidėjo vėl neramus 
laukimas naujo vyskupo. Juo 
buvo paskirtas Paulius Balta
kis 1984 metų balandžio mėn. 

Kadangi vysk. P. Baltakis 
pasiliko gyventi Amerikoje, tai 
vysk. A. Deksnys pasiliko gy
venti Bad VVoerishofe iki mir
ties. Tik retkarčiais apsilanky
davo Romoje. Atvykdavo dau
giausia didelių švenčių proga. 
Buvo dar gana judrus ir, kaip 
visada, geros nuotaikos bei ge
rumo. Metai slinko. Jėgos sil
po. Gyvenimo vėlus vakaras 
neišvengiamai artėjo. 1994 
metais pirmas skambutis: 
lengvas ietus cerebralis. Po 
dviejų metų antras prie
puolis. Šį kartą pasėkos di
desnės. Pagaliau šių (1999) 
metų vasario mėn. trečias 
smogis. Nuo jo vysk. A Deks
nys jau neatsigavo: tapo tik
ras invalidas, kol gegužės 6 d. 
peržengė slenkstį amžinybėn. 

Netekome gero Ganytojo. Jį 
Viešpats priėmė į savo gailes
tingas bei maloningas rankas. 

Mons. Ladas Tulaba, P JL 

studentišką organizaciją. 
Pirmos Eichstaetto laidos 

abiturientas Liūtas Grinius 
kelis kartus aplankė Detroitą, 
skatindamas mus prisidėti 
prie naujos organizacijos stei
gimo. Stasys tikrai nepritarė 
Liūto Griniaus minčiai ir ragi
no abejoms pusėms tartis. Ta
čiau jis buvo nesuprastas ir 
atmestas. Jis parašė ilgą laiš
ką steigiamam „Santaros" su
važiavimui, kur išdėstė Vie
nybės reikalingumą, bet suva
žiavime nedalyvavo. Aš di 
turėjau tikinti Vytautą 
volį, kad jis patalpintų Simo 
laišką suvažiavimo darbų kny
goje ir tas laiškas buvo iš
spausdintas. 

1955 metais Stasys vedė gai
lestingą seserį Donna. Aš bu
vau jo pabrolis ir mes visi kar
tu praleisdavom daug laiko. 
Jie susilaukė trijų sūnų: Da
nieliaus, Dovydo ir Leono. Tu
ri vieną anūkę. Tačiau susis
kaldžiusioje lietuvių visuome
nėje Simo paslaugos buvo ne
reikalingos nei vienai, nei ki
tai pusėms. Iš Lietuvos atvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Simo motina. Frankline jis be
veik vienas pasistatė puikius 
namus, užvedė daržą ir sodą. 
Dirbdavo nuo ryto iki nakties. 

Vis mažiau ir mažiau susi
tikdavome. Tačiau Lietuvos 
atgimimo laiku mes nešėm 
kartu plakatus demonstraci
jose, dalyvaudavome susirin
kimuose. 

Skambina telefonu Niola 
Mikšytė Čerekienė (pirmos 
laidos abiturientė), pranešda
ma apie š.m. balandžio 29 d. 
staigią Stasio Simo mirtį nuo 
širdies smūgio. Gegutes 2 d. 
atsisveikinimas koplyčioje. 
Gegužės 3 dieną iš St. Owen 
bažnyčios kūnas nuvežtas į 
Holy Sepulcher kapines. 
Vilkstinė pravažiavo pro jo žy
dinčią sodybą. Atsisveikinti 
atvyko trys kiti abiturientai, 
kurie ir buvo patys geriausi 
draugai: Niola Čerekienė, pir
mos laidos abiturientas, medi
cinos profesorius Vainutis 
Vaitkevičius, bendraklasis is-
torįjos profesorius Leonardas 
Gerulaitis. Simo vaikai save 
laiko lietuviais. Jie man pasa
kojo apie savo planus keliauti 
Lietuvon kartu su Gerulaičiu. 
Nori pamatyti savo senelio 
kryžių. 

Mielas Stasy, mes nesupra
tome Tavęs gyvo. O kaip gera 
būtų turėti tokius seniūnus 
kaip Tave. 

Saulius Šimoliūnas 
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Ieško giminių 
• Ieškau savo pusbrolio 

Andriaus Repšio, kuris su 
tėvais į Vokietiją išvyko 1943 
metais, vėliau - į JAV. Gyve
no New Yorko valstįjoje, Buf-
falo mieste. Mano dėdė Alber
tas Repšys ten dirbo gydytoju. 
Jo sūnaus Andriaus Repšio 
ieško Algirdas Repšys. Mano 
adresas: Žemaičių 20-47, 5301 
Panevėžys, Lietuva. 

• Ieškome Onos Prišmon-
taitės-Andriulaitienės ir An
tano Andriulaičio (gal Andru
lio) vaikų: Povilo, Antano, 
Onos, Pranciškos, Stanislovos 
(vieno sūnaus vardas nežino
mas) arba jų šeimų. Ieško gi
minės iš Lietuvos. Skambinki
te Danai tel. 847-920-9241. 

• Ieškau Edmund Mickie-
wicz (Mickevičiaus), gyvenu-
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KAPŲ PUOŠIMO DIENA - MEMORIAL DAY 
1999 m. GEGUŽĖS 30 DIENĄ, SEKMADIENĮ 

12 vai. 30 min. p.p. 
LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 

įvyks įspūdingos apeigos 
• Iškilmės prasidės 12:30 vai. p.p. šia tvarka: nuo steigėjų paminklo prasidės eisena 

ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos 
vadovaujamas dūdų orkestras. 

• Amerikos legionierių Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 ir Moterų Auxiliary Unit Nr. 
271 dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę žuvusius karius. 

• Giesmių programą atliks solistė Dalia Fanneli ir Petro Zalubos dūdų orkestras. 
• Pagrindinę kalbą pasakys VYSKUPAS HANSAS DUMPYS. 
• Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti kviečiami šauliai, Neo Lithuanai, skautai. 
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI RUOŠIAMOSE APEIGOSE 

Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė 

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po iias gražias kapines, apžiūrėti gražius 
paminklus, prisiminti savo artimuosius. Kapinių įstaigoje pareigūnai suteiks jums 
pageidaujamų informacijų. Taip pat galima gauti įvairių vainikų kapų puošimui. 

LIETUVIŲ TAUTINES KAPINĖS 
8201 So. Kean Ave., Justice, IL 60458, tel. 708 458-0638 

sio 333 W. Shenandoach, PA, 
šeimos ar giminių. Esu Povilo 
Mickevičiaus duktė. Skambin
kite Danai tel. 847-920-9241. 

• Ieškau Genės ir Ma
rytės Šošyčių (gal Šiošyčių 
arba Šiošaičių) arba jų gimi
nių. Esame giminės, turiu mū
sų šeimų fotografijų. Skam
binkite Danai tel. 847-920-
9241. 

• Kaunas. Balandžio 16-17 
d. Kauno arkivyskupijos Jau
nimo centre vyko Ateitininkų 
studentų sąjungos „X" kursai. 
Seminaro metu aptarta as
meninės laisvės problema ir 
jos sąsaja su Senojo Testa
mento izraelitų išėjimo iš 
Egipto istorija. Seminare da
lyvavo 24 ateitininkai studen
tai iš Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos aukštųjų mokyklų. 

•Klaipėda. Balandžio 16 d. 
šv. Juozapo darbininko para
pijoje viešėjo Opened door 
(„Atvertos durys") bendruo
menės nariai Roy ir June 
Hendy. Ši šeima iš Anglijos, 
užauginusi septynis vaikus, 
su klaipėdiečiais dalijosi savo 
patirtimi, meldėsi už šeimas 
ir visi kartu šlovino Dievą. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 1999 m. 
gegužės mėn. 10 d. Oakwood ligoninėje, Dearborn, 
Michigan, sulaukusi 79 metų mirė 

A.tA. 
BRONĖ SUKAUSKTENĖ 

Gyveno Livonia, Michigan. Gimė 1919 m. rugsėjo 
3 d., į JAV atvyko 1949 m. 

Velionė buvo pašarvota Harris laidotuvių namuose, 
Livonia, MI. Gegužės mėn. 14 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, buvo palaidota 
Holy Scpulchre kapinėse šalia savo vyro a.a. Antano 
Sukausko. 

Giliame liūdesyje liko sūnūs Zigmas Antanas ir 
Barbara Sakiai, adv. Raymond S. ir Penny Sakiai; 
dukra ir žentas Marija ir Jerry Brown; dukra Zita 
Šaulienė; aštuoni vaikaičiai ir šeši provaikaičiai, bei 
daug kitų giminių Lietuvoje, JAV ir Kanadoje. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 
313-554-1275 

A.tA. 
PETRUI ARDINSKUI 

Šiauliuose mirus, broliui JUOZUI su žmona ir 
Seimai re iškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Felicija ir Lionginas Pliūroi 
Bronė ir Juozas Milai 

A.tA. 
STASIUI DĖDINUI 

i škel iavus amžinybėn, žmoną Cynthia, sūnų 
ADOMĄ, motiną VIKTORIJĄ, tėvą ANTANĄ ir 
brolį VITĄ liūdesio valandą nuoširdžiai užjau
čiame. 

Antrosios Jaunystės choras 
ir vadovė G. Beleckienė 

Sunny Hilla, FL 

A.tA. 
EKNESTINAI GRAŽIENEI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus nuoširdžiai 
užjaučiame jos sūnų JOKŪBĄ ir visą jo Seimą ir 
kartu liūdime. 

Juozas, Vitas, Juzė, Bronė, Genė Plečkaičiai 
Racine, WI 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. GRACE VILAICIUS 
MITKA 

Minint mūsų mylimos Motinos ir Močiutės, kuri išėjo 
į naują gyvenimą Amžinybėje 1989 m. gegužės 24 d., 
mirties sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 
gegužės 23 d. 10:30 vai. ryto St. Michael bažnyčioje, 
Orland Park, IL. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionę Grace. 

Duktė Aldona 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Eglė Juodvalkė — poetė 
visiems metu laikams! Per
nai rudenį ji savo eiles skaitė 
Lietuvoje, tradiciniame rengi
nyje, pavadintame „Druski
ninkų ruduo", šiemet ji skai
tys savo poeziją „Čikagos (ir 
Lemonto) poezijos dienose". 
Lietuvoje Eglei ir jos kūrybai 
prikalbėta daug gražių žodžių, 
nejaugi mes net nenueisime 
pasiklausyti? Tereikia pašvęs
ti valandėlę laiko ir net 
lėktuvo bilietas nekainuos, o 
įėjimas į renginį — vos 6 dol. 
Be to. su Egle Juodvalkė daly
vauja ir kiti mūsų dailiojo 
žodžio kūrėjai. 

DePaul universiteto sa
vanoriai darbavosi Maria 
Aukštesnioso8 mokyklos pa
talpose. Gegužės 15 d., šešta
dienį, universiteto tradicinės 
savanorių patarnavimo dienos 
(Centennial Service Day) pro
ga, 1,600 DePaul studentų ir 
dėstytojų padėjo aptvarkyti 
Čikagos mokyklas. J Maria 
Aukštesniąją mokyklą apsi
lankė 16 savanorių, kurie visą 
dieną sodino gėles, dažė gim
nazijos tvorą, ir padėjo pasi
ruošti Maria gimnazijos už
baigimo šventei. 

Julija Švabaitė-Gylienė 
yra mūsų poetė: ji mūsų 
tarpe gyvena (Lemonte), daly
vauja mūsų renginiuose, visa
da šypsosi, visada maloni. Bet 
ji nuo daugelio mūsų ir skiria
si: ji poetė, rašytoja, litera
tūros premijų laimėtoja, kelių 
knygų autorė... Julijos poeziją 
girdėsime „Poezijos dienų" 
renginyje — Jaunimo centre 
Čikagoje gegužės 21 d.. Dai
lės muziejuje Lemonte gegu
žės 22 d. (7 vai. vak.). Visi 
kviečiami pasiklausyti. 

Nepraleiskite puikiai su
sukto dokumentinio filmo 
apie Stalino laiku žiau
rumus — „Stolen Years", 
kurį pagaliau rodys Čikagos 
apylinkes WTTW 11-tas kana
las Atminimo dieną, geg. 31 
d.. 11 v.v. Filmas tiksliai 
apibūdina šį istorini laikotarpį 
ir nesušvelnina komunizmo 
žiaurumų. 

Tai pastabūs mūsų skai
tytojai — iš jų ir redakcijai 
reikėtų pasimokyti, tuomet 
neturėtume raudonuoti... Tre
čiadienį paskelbtoje žinutėje 
apie artėjančias Poezijos die
nas tos dienos kažkodėl 
„apvirto aukštyn kojom", tad 
malonėkite atkreipti dėmesį į 
šį skelbimuką, o rengėjų — at
siprašome už netikslumą. Poe
zijos dienos vyks tokia tvar
ka: penktadienį, gegužės 21 
d., 7 vai. vak., Jaunimo centro 
kavinėje; šeštadienį, gegužes 
22 d., taip pat 7 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte (PLC). Dalyviai tie pa
tys, visiems atvykti kvietimas 
— tas pats! 

9-SIS IŠEIVIJOS EV. 
LIUTERONŲ 

BAŽNYČIOS SINODAS 
ČIKAGOJE 

Sinodas š.m. gegužės 22 ir 
23 d. vyks „Tėviškės" lietuvių 
ev. liuteronų bažnyčioje, 6641-
45 So. Troy Street, Čikagoje. 
Sinode dalyvaus arti 30 sino-
dalų iš JAV, Kanados ir Vo
kietijos. 

Sinodas prasidės šeštadienį, 
9:30 v.r. atidarymo pamaldo
mis. Po to — darbinga dieno
tvarkė. 

Vyks vyskupo rinkimai, vys
kupijos pareigūnų, parapijų ir 
vienetų atstovų pranešimai. 
Bus (raštiški) vyskupo rinki
mai. Bus renkama vyriausia 
bažnytinė taryba ir revizijos 
komisija. Rinkimų eigai vado
vaus Petras Šturmas, Toronto 
Išganytojo parapijos tarybos 
pirmininkas. Bus aptariama 
išeivijos lietuvių ev. liuteronų 
Bažnyčios ateities veikla. 

Sekminių sekmadienį, gegu
žės 23 d., 10:30 vai. r. Tėviš
kės bažnyčioje vyks iškilmin
gos pamaldos, kurių metu 
Mažvydo giesmes giedos para
pijos choras, vadovaujamas 
Ričardo Šoko. Vyks naujai iš
rinkto vyskupo įvesdinimas. 
Po pamaldų parapijos salėje 
visų lauks svetingų Tėviškės 
parapijos Moterų draugijos 
paruošti pietūs. 

Kun. Vytas Memenąs. 

Kun. Vytas Memenąs, dide
lės amerikiečių katalikų Šv. 
Antano parapijos Frankfort. 
IL, klebonas, pagal Bažnyčios 
įstatymus, netrukus rengiasi 
išeiti į pensiją. Šv. Antano pa
rapijoje jis klebonauja jau nuo 
1990 metų. 

Baigęs Hanau lietuvių gim
naziją, studijavo teologiją ir 
filosofiją Romos Gregorianu-
mo universitete. Kunigu buvo 
įšventintas Romoje 1957 me
tais. Po to atvykęs į Ameriką, 
kun. Vytas Memenąs buvo pa
skirtas vikaru į Jolieto diece
zijoje esančią Elmhursto para
piją. Tuo metu lietuviškose 
parapijose buvo savų kunigų 
perteklius. Vėliau vikaro pa

reigas kun. Memenąs ėjo 
Westmont, Joliet ir Lockport 
amerikiečių parapijose. Nuo 
1967 m. klebonavo Gibson 
City, Mokena ir pagaliau 
Frankfort parapijose. Nuo 
1964 m. aktyviai reiškiasi 
įvairiuose diecezijos tvarkymo 
reikalų komitetuose. 

Kun. Vytas Memenąs jau 
daugelį metų dirba ir kaip 
policijos kapelionas — ne tik 
vietinio Frankfurto departa
mento, bet ir įvairių apskri
ties bei Illinois valstijos poli
cijos organizacijų kapelionas. 
Neseniai jam buvo suteiktas 
net policijos majoro laipsnis. 

Šv. Antano parapijiečiai ir 
apskrities policijos vienetai 
savo mylimam klebonui ir ka
pelionui pradeda ruošti įvai
rius atsisveikinimo pobūvius. 
Vienas toks pobūvis bus jau 
gegužės 21 d., penktadienio 
vakare, Orland Chateau salė
je, Orland Park, IL. 

„Kanklių" ansamblio sol. Aušrinė Stundytė ir birbynininkas Eugenijus Čiplys pabendravimo su Cicero lietu
viais Šv. Antano parapijos salėje metu susitiko pažįstamą dr. Kauną (dešinėje), dabar dirbantį Moline, IL. 

Nuo: r Edvardo Šulaičio 

„KANKLIŲ" ANSAMBLIS ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 

2 f t T " £ ^ l i Š 2 ^ ^ ^ * ~ * * * Šv. Antano parapįos bažny- koncertą, tvykusį gegužes 8 d. 

LFK „Lituanicos" vyrų 
komanda, praėjusį sekmadie
nį rungtyniavusi Skokie, IL, 

išėjęs kun. Vytas Memenąs g-4 pasekme, o „Lituanicos 
dabar ras daugiau laiko pa- jauniai 2-1 įveikė „Rams" fut-
gelbėti pastoraciniame darbe bolininkus. Šį sekmadienį, ge-
ir lietuviškoms parapijoms. gu ž ė s 23 d., 3 val.p.p. savo 
Ypač Lietuvos Bažnyčios rei- aikštėje Lemonte„Lituanicos" 
kalai jam yra arti prie širdies: yy ,^ s u s i t iks su „Chicago 
neseniai paskelbęs savo para- Stars". Visi futbolo mėgėjai 
pijoje specialų piniginį vajų kviečiami atsilankyti. Juo 
Lietuvos katalikų reikalams, gausesnis savų stebėtojų bū-
jis surinko ir Lietuvai atidavė rys, tuo ryžtingesne kova 
daugiau negu 17 tūkstančiu prieš oponentą. Būkite ir jūs 
dolerių. J.B. tame žiūrovų būryje. 

Šeimos klubo pabendravimuose užsimezgė naujos pažintys... Iš kairės: Sigitas Savickas, Jolanta Zakarauskienė, 
Virginijus Tvaskus, Kastytis Latvys, Audrius Vidugiris, Vladas Zakarauskas, Jolanta Latvienė. 

Ne. čia ne JAV sostinėje aštnadančių bebru apgraužtos vyšnios, bet \A'-
mor.to apylinkėje tų pačių graužikų sugadinti n.»-d»-li;i: Antri vortus. tojf 
apylinkejr- dabar statoma daug naujų namų. tad ir 1,-brai sumanė i 
i*'ndra statybos siautuli įsijungti 

N'uotr Viktoro K-co 

Cicero apylinkės LB val
dyba ir ALT Cicero skyriaus 
valdyba praneša, kad Lietuvos 
Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas ruošiamas birželio 6 
d., sekmadienį 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, po Mišių parapijos 
salėje akademinė ir meninė 
programa. Cicero ir apylinkių 
lietuvius rengėjai maloniai ra
gina šią dieną minėjime gau
siai dalyvauti, tuo pagerbsime 
Sibiro taigose ir tundrose žu
vusius mūsų tautos žmones. 

Šį sekmadieni, gegužės 
22 d.. LB Brighton Parko apy
linkes valdyba ruošia skanius 
pietus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje. 4420 S. Fairfield, po 
10:30 vai. r. lietuviškų Mišių. 
Bus skanumynų, kuriuos 
mėgsta ir lietuviai, ir nelietu
viai: cepelinų, kugelio, virti-
nukų ir kt. Visi prašomi at
vykti ir pasivaišinti. 

Čikagos ir Lemonto 
skautu ir skaučių savaitga
lio stovykla — „Jamboree 
'99" š.m. birželio 11-13 d. vyks 
„Goodenovv Grove Nature Fo-
rest Preserve" netoli Beecher, 
IL. Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės tik vieną naktį. 
Registracija tęsis iki gegužės 
22 d. Mokestį (20 dol. jaunes
niems, 25 dol. visiems ki
tiems), užpildytą registracijos 
anketą ir pilnai užpildytus at
palaidavimo lapus prašoma 
nedelsiant įteikti vienetų va
dovams ar vadovėms. Turint 
klausimų — kreipkitės į vado
vus ir vadoves. 

Kas nepailsta kuklaus, 
švelnaus ir nuostabiai talen
tingo poeto, antologijų redak
toriaus, vertėjo Alfonso Tyruo-
!io-Šešplaukio, neseniai šven
tusio gražaus amžiaus su
kaktį. Bet jo kūrybinis po
lėkis, jo poezija tebėra jauna, 
šviesi, nauja. Atvykite į 
„Poezijos dienas", kurios vyks 
penktadienį, gegužės 21 d.,7 
vai. vak., Jaunimo centro ka
vinėje, o šeštadienį, gegužės 
22 d., 7 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, ir 
įsitikinsite! 

Pianistė Sonata Zubovie
nė koncertuos De Paul univer
siteto koncertų salėje (800 W. 
Belden Ave., Lincoln parke, 
ties Fullerton ir Halsted gat
vėmis). Gegužės 28 d. 8 vai. v. 
Sonata skambins J. Brahms 
koncertą fortepijonui Nr. 1, o 
birželio 5 d. 5 vai. v. surengs 
fortepijoninį rečitalį. Apsilan
kykite! Koncertai nemokami, 
mašinas galite statyti univer
siteto mašinų stovėjimo aikš
telėje. 

Vilniaus jaunimo tautinis 
ansamblis „Ula" atvyksta į 
JAV gegužės 26 d. pirmąjį 
kartą ir koncertuos: Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, gegu
žės 29 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak.: gegužės 30 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p., Čikagoje, Jauni
mo centre. Bilietai gaunami 
.Seklyčioje", o savaitgaliais 
PL centre ir prie įėjimo. Ši 
proga bus vienintelė pamatyti 
Vilniaus „Ulą" — su šokiais, 
dainomis ir kanklių muzika, 
laikomą geriausiu Lietuvoje. 

Liūne Sutema —jau pats 
vardas iššaukia neeilinį, poe
tinį įvaizdį, kūrybos švyste
lėjimą... Tiesa, tai neeilinė 
poetė: subtili, įžvalgi, kartais 
liūdnai rūsti, kartais net laki, 
bet kiekviena eilutė tvirtinte 
tvirtina — tai tikras talentas! 
Liūne Sutemą girdėsime skai
tant savo kūrybą (o ji per 
daug retai mums suteikia tokį 
malonumą) „Poezijos dienose" 
— gegužės 21 d. Jaunimo cen
tro kavinėje, gegužės 22 d. — 
Dailės muziejuje. Pasaulio lie
tuvių centre. Nepraleiskite 
progos pasigėrėti! 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marquette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margareta tema 
„Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui", taip pat dalyvaus se
selės M. Palmyra ir Daiva. 
Bus valdybos pranešimai, pus
ryčiai, laimėjimai, renkamas 
nario mokestis. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, gegužės 23 d.,vyks Ateiti
ninkų namuose, tuojau po vai
kams skiriamų šv. Mišių Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Susirin
kimo mintis — „Ateitininkija 
čia - gyva". Visi dalyvaujame 
sportiškoje aprangoje. 

čia Cicero buvo pastatyta 
1926-aisiais metais (ją pa
šventino palaimintasis arki
vyskupas Jurgis Matulevičius-
Matulaitis), tačiau per visą 
laiką negirdėjo tokios gražios 
muzikos, kokia čia nuskam
bėjo š.m. gegužės 9 d., kai lie
tuviškos Sumos metu, kartu 
su vietiniais tautiečiais čia 
Dievą garbino svečiai iš Vil
niaus — Lietuvos Dailės aka
demijos ansamblio „Kankles" 
nariai. 

Išsidėstę šalia erdvios baž
nyčios didžiojo altoriaus, an
sambliečiai: Lina Naikelienė. 
Virginija Alenskienė, Aušra 
Juškevičienė (visos kanklinin
kės), Kastytis Mikiška, Euge
nijus Čiplys (birbynininkai) ir 
solistė Aušrinė Stundytė, gra
žiai įsijungė į Motinos dienos 
pamaldų eigą. 

Čia taip pat pasirodė ir nuo
latinis, Mariaus Prapuolenio 
vadovaujamas, bažnytinis cho
ras, kurio giesmės tą sekma
dienį irgi atrodė jautresnės, 
stipresnės negu anksčiau, nes 
jo narius, be abejo, veikė vil
niečių muzikos garsai. 

Šv. Mišias aukojęs ir gražų 
pamokslą pasakęs, kun. dr. 
Kęstutis Trimakas bent porą 
kartų išskirtinai paminėjo an
sambliečius, juos pagyrė, pa
dėkojo už jų muziką bei gies
mes, o susirinkusieji, pamal
doms einant į pabaigą, griaus
mingai jiems paplojo. 

Tačiau bendravimas su an
sambliečiais nesibaigė su pa
maldomis. Vėliau jie visi atėjo 

sekmadieninį ciceriečių susi-

Jaunimo centre, ciceriečiai 
gausiai aplankė. 

Čia vilniečius gražiausiais 
žodžiais apibūdino JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė ir dr. Petras Kisie
lius. Šis net išsireiškė, kad to
kį ansamblį, koks yra „Kank
lių" vienetas, seniai, o gal nie
kada, nėra tekę girdėti. Dr. 
Kisielius pažymėjo, jog an
samblio kanklininkės ir jų 
muzika primena senovės lietu
vių vaidilutes, atkuria senovės 
dvasią, o ji mus gaivina. Kal
bėtojas linkėjo, kad per tokią 
muziką ir kitas panašias ap
raiškas, Lietuva atsigautų ir 
klestėtų ne vien daina, bet ir 
moralė bei tarpusavio susigy
venimas. 

Ansambliečių vardu kalbėjo 
jų vadovė Lina Naikelienė, 
trumpai papasakojusi apie pa
tį ansamblį bei jo pavienius 
narius, kurie yra profesionalai 
muzikai. Pažymėjo, kad tik 
solistė A. Stundytė dar tebėra 
studentė, žymiosios daininin
kės Irenos Milkevičiūtės mo
kinė Lietuvos Muzikos akade
mijoje. Šioje mokslo įstaigoje 
dėsto ir pati L. Naikelienė, o 
taip pat ir kai kurie kiti an
samblio nariai. 

Buvo kviečiami pakalbėti ir 
kiti ansambliečiai, tačiau jie 
nuo to išsisuko, nusprendę ge
riau padainuoti. Taigi čia vėl 
nuskambėjo gražios jų dainos. 

Išsiskirstyta su mintimi vėl 
susitikti! Atrodo, ansamblie
čiai nebūtų prieš"po poros, tre
jeto metų vėl apsilankyti Dė
dės Šamo žemėje. O dabar jie 

rinkimą Šv. Antano parapijos jau Vilniuje, nes gegužės 10 d. 
buvusios mokyklos pastatė. Šį iš Čikagos oro uosto jie pa
kartą visos kalbos sukosi apie judėjo į namus. 
„Kanklių" ansamblį, kurio E. Šulaitis 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $50 - Ronald Karpius. 
$30 - Maria Pidherny. $25 -
Aniceta Giedraitienė; Petras 
Gobužas; Aleksandras ir Larisa 
Jankūnai; Vytautas Maželis; 
Kostas Norvilą; Jonas Petronis; 
Kasparas Vaišvila; Maria Zi 
gaitis-Gelažius. $20 - Alfonsas 
Petrutis. $15 - Maria Valiu
kevičius; Po $10 - Elena Jasai
tienė; Genovaitė Karsokas; 
Giedrė Kijauskienė; Ted Navic
kas; Jonas ir Marta Šarkai. Dė
kojame rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper-
vUle.IL. 60640-7011. (sk.) 

• 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.) 

• A.a. Emilijos Kolbienės 
atminimą pagerbdami aukojo 
Lietuvos našlaičiams: Birutė 
Matutienė - $50 , Rima Sell -
$30. Viso $50. Reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas , 2711 West 71st St. , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Seselė Remigija ir 
seselė Simona iš Šv. Kazi
miero vienuolyno Pažaislyje 
Čikagos Šv. Kazimiero seselių 
kvietimu yra atvykusios į JAV 
dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės „kelionėje į šven
tąsias" iškilmes. Jų susitikimas 
su lietuvių visuomene bus sek
madienį, gegužės 23 d., 12 :15 
v.p.p. (po 11 vai. šv. Mišių) 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Išgirsti apie jų veiklą 
su Lietuvos vaikais bei pama
tyti trumpą vaizdajuostę visus 
maloniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. Bus 
kavutė. (sk.) 

http://vUle.IL

