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Sausra ir šalnos Lietuvai padarė 
250 mln. litų nuostolį 

Vilnius, gegužės 17 d. 
(BNS) — Lietuvos žemės ūkio 
specialistai spėja, kad dėl šal
nų ir sausros žemės ūkis šie
met patyrė apie 250 mln. litų 
nuostolių. 

Žemės ūkio rūmų pirminin
kas Jonas Ramonas spaudos 
konferencijoje trečiadienį sa
kė, kad vidutiniškai kiekvie
nas Lietuvos rajonas patyrė 
apie 5 mln. litų nuostolių. 
Daugiausia nuostolių patyrė 
Utenos rajonas (apie 8-9 mln. 
Lt) ir Alytaus apskritis. 

Pasak jo, kai kuriuose rajo
nuose dėl šalnų ir sausros jau 
prasidėjo dirvos erozija. Kol 
kas nėra žinoma, koks pasėlių 
plotas buvo apdraustas. 

Alytaus apskrities viršinin
kas Ignas Ališkevičius sakė, 
kad Alytaus apskrityje nušalo 
16,000 hektarų pievų, ganyklų 
ir vasarojaus. Dzūkija, pirmi
niais duomenimis, patyrė apie 
2 mln. litų nuostolių. 

Praėjusiais metais Alytaus 
apskritis dėl sausros ir šalnų 
patyrė apie 4.5 mln. litų nuos
tolių. Žemdirbiams jie nebuvo 
kompensuoti. „Parama stichi
nės nelaimės ištiktam Lietu
vos žemės ūkiui baigėsi 1992 
metais, kai sausros padarytus 
nuostolius kompensavo Euro
pos Sąjunga", tvirtino J. Ra
monas. 

Pasak I. Ališkevičiaus, jau 
pernai pietų Lietuvoje karvių 
sumažėjo 27 procentais. „Ko 
gero, ir šiemet dėl prastų kli
mato sąlygų karvių Alytaus 
apskrityje toliau mažės", ma
no apskrities viršininkas. 

Trečiadienį Žemės ūkio rū
mai kreipėsi į vyriausybe ir 
Žemės ūkio ministeriją, kad 
būtų atlyginta klimato sąlygų 
padaryta materialinė žala že
mės ūkiui, ieškant paramos 
ne tik Lietuvos fondų biudže
tuose, bet ir tarptautinėse or
ganizacijose. 

Centristai siekia pertvarkyti 
rinkinių sistemą 

pagal Vilnius, gegužės 17 d 
(BNS). Seimo Centro frakcijos 
nariai rengia įstatymų patai
sas, pagal kurias visi Seimo 
nariai būtų renkami vienman
datėse apygardose, o merai — 
tiesioginiuose rinkimuose. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Centro frakcijos narė 
Rūta Rutkelytė pranešė apie 
užregistruotą Seimo rinkimų 
įstatymo pataisos projektą, 
pagal kurį visi Seimo nariai 
būtų renkami vienmandatėse 
apygardose. 

šią savaitę centristai žada 
užregistruoti ir projektą dėl 
savivaldos įstatymo pakeiti
mo, pagal kurį merai būtų 
renkami tiesioginiu būdu. 

Dabar 71 Lietuvos parla
mentaras renkamas vienman
datėse apygardose, dar 70 — 
pagal partijų sąrašus daugia-
mandatėje apygardoje. Merus 
dabar renka savivaldybių ta
rybos. 

R. Rutkelytė teigė, kad rin

kimai pagal sąrašus yra 
„ydingi", nes išrinktieji dau-
giamandatėje apygardoje Sei
mo nariai „neturi ryšio su 
savo rinkėjais". Be to, pasak 
jos, „balsuojant pagal partinį 
sąrašą yra orientuojamasi į 
keletą pirmų partijos asmenų, 
kartais net į vieną vadą, o visi 
kiti Seimo nariai sąrašo būdu 
yra išrenkami kaip anonimai, 
nežinomi asmenys". R. Rutke
lytė mano, kad tokiu būdu 
rinkėjai yra „apgaudinėjami". 
„Jeigu rinkėjai žinotų, kokios 
kovos vyksta tarp būsimųjų 
kandidatų į sąrašus dėl aukš
tesnės vietos, tai galbūt jie vi
sai į rinkimus neateitų, nes 
jiems būtų baisu matant, ko
kie iš tikrųjų tie kandidatai 
yra", sakė parlamentarė. 

Panaikinti Seimo rinkimus 
pagal partinius sąrašus siekia 
ir grupė piliečių, savaitgalį 
pradėjusi rinkti piliečių pa
rašus atitinkamam referendu
mui skelbti. 

Afganų pabėgėliai apskundė 
Lietuvą Strasbūro teismui 

Vilnius, gegužės 17 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybei 
teks atsakyti į Europos 
žmogaus teisių teismo klausi
mus dėl dviejų pabėgėlių iš Af
ganistano skundo prieš Lie
tuvą. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
trečiadienį rašo, kad Stras
būre įsikūrusį tarptautinį 
teismą domina, koks dabar 
yra pareiškėjų — 28 metų 
Amiri Seberjan ir 52 metų 
Adjra Ahmadi — statusas Lie
tuvoje. Abu nelegalūs migran
tai Lietuvoje prašė pabėgėlių 
statuso, tačiau jo negavo ir 
teismui skundžiasi, kad Lietu
va ketina juos deportuoti į Af
ganistaną, kur gresia kankini
mai bei žiaunos bausmės. 

Be to, A. Seberjan brolis ir 
A. Ahmadi duktė gyvena Lie
tuvoje ir turi pabėgėlių sta
tusą, todėl pareiškėjai skun
džiasi ir bandymu išskirti 
šeimas. 

Remiantis Europos žmogaus 
teisių konvencija, negalima 
deportuoti žmonių j valstybe, 
kurioje jiems gresia kankini
mai arba iškyla pavojus gyvy
bei. Taip pat negalima depor
tuoti žmonių, kai nepagristai 
išskiriamos šeimos. 

Lietuvos Pabėgėlių reikalų 

tarybos sekretoriato vadovas 
Vladimiras Gražulis „Lietuvos 
rytui" teigė, kad Lietuva pa
prastai afganų į tėvynę negrą
žina. Negavę pabėgėlio statu
so, jie dažniausiai pasilieka 
Lietuvoje ir prašo humanitari
nio pabėgėlio statuso. Jei pa
bėgėlio statusas afganams 
nesuteikiamas, jiems paaiš
kinama, kad iš Lietuvos jie ne
bus išsiųsti tol, kol nepasikeis 
padėtis Afganistane. 

Ruklos pabėgėlių centre da
bar yra prisiglaudę beveik 140 
žmonių. 

Pernai pabėgėlio statusas 
Lietuvoje buvo suteiktas l i 
kai iš 143 prašiusiųjų, per ke
turis šių metų mėnesius — aš
tuoniems iš 80-ties. 

* Seime įregistruotas 
Centro frakcijos nar ių Ra
sos Melnikienės ir Algio Čap
liko parengtų Seimo Statuto ir 
Seimo narių darbo sąlygų įs
tatymo pakeitimų projektas, 
kurio autoriai siūlo, panaiki
nus Seimo kanclerio pareigy
bę, jo užduotis paskirstyti tarp 
Seimo pirmininko, kaip aukš
čiausio pareigūno, atsakingo 
už parlamento darbą, ir gene
ralinio sekretoriaus. Generali
nis sekretorius butų nauja pa-

Popiežiui Jonui Pauliui U 
Ilgiausių metų! 

Popiežius Jonas Paulius II Velykų ry: • Romoje. 

Baltijos valstybių vyskupai 
nusiuntė sveikinimą popiežiui 
Kaunas-Šiluva, gegužės 

17 d. (Elta) — Lietuvoje su
rengto Baltijos valstybių kata
likų vyskupų susitikimo daly
viai nusiuntė sveikinimą Po
piežiui Jonui Pauliui II 80-
mečio proga, pranešė Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos sekre
toriatas. 

Gegužės 17 dieną, popie
žiaus gimtadienio išvakarėse, 
Šiluvos bazilikoje Baltijos val
stybių vyskupai aukojo šv. Mi
šias už Šventąjį Tėvą, prašy
dami jam Dievo globos ir stip
rybės. 

Trečiajame Baltijos valsty
bių katalikų vyskupų susiti
kime, kuris gegužės 16-17 die
nomis vyko Kaune, pranešimą 
apie Valstybės ir Bažnyčios 
santykius Lietuvoje skaitė 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkas, Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius. Džiugiu faktu Jo Eksce
lencija pavadino neseniai 
pasirašytas sutartis tarp 
Šventojo Sosto ir Lietuvos 
Respublikos, reguliuojančias 
katalikų, tarnaujančių kariuo
menėje, sielovados reikalus, 
bendradarbiavimą tarp Val
stybės ir Bažnyčios švietimo ir 
kultūros srityje, taip pat 
Bažnyčios juridinę padėtį. 
Drauge arkivyskupas pami
nėjo ir sunkumus, susida
rančius dėl kai kurių įsta
tymų, nepakankamai tiksliai 

reigybė Lietuvos Seime, pa
remta Europos valstybių prak
tika. < Eito i 

* Baltijos valstybių vals
tybiniu užimtumo tarnybų 
duomenimis, didžiausias ne
darbo lygis išlieka Lietuvoje, 
mažiausias — Estijoje. Lietu
voje šio mėnesio pradžioje be
darbiai sudarė 11.2 proc.. Lat
vijoje — 9 proc., Estijoje — 5.2 
proc. darbingo amžiaus gyven
tojų. Gegužes 1 d Lietuvoje 
buvo 197.700: Latvijoje — 
109.600; Estijoje — 45.700 be
darbių BNS' 

apibrėžiančių Bažnyčios vei
klos galimybes. 

Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos 2000 metų jubiliejaus 
komiteto pirmininkas, Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. susitikimo da
lyviams papasakojęs apie 
Šventųjų metų renginius, iš
reiškė viltį, kad jie padės 
glaudžiau suburti tikinčiuo
sius ir visus geros valios 
žmones. 

Siekiant geriau derinti ben
dradarbiavimą, nuspręsta iš
rinkti Baltijos valstybių vys
kupų susitikimo pirmininką. 
J u o tapo Šventojo Sosto nunci
j u s Baltijos valstybėse, Estijos 
Apaštališkasis administrato
rius arkivyskupas Envin Josef 
Ender. 

Lietuvos 
prezidentas 

pasveikino popiežių 
Joną Paulių II 
Vilnius, gegužės 17 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį pasveiki
no popiežių Joną Paulių II su 
80-ties metų sukaktimi. 

„Jūsų krikščioniškąja ir 
žmogiškąja morale sutvirtin
tas žodis drąsina ir teikia vil
ties, gina tiesą ir žmogiškąjį 
orumą, skatino ir skatina dva
siškai augti ne vieną žmogų, 
tautą ir valstybę. Tikėjimu, 
meile ir viltimi paženklinta 
jūsų laikysena tapo ir visiems 
laikams išliks didžiule mora
line ir istorine amžių sandū
ros vertybe", sakoma prezi
dento sveikinime. Jame pažy
mima, kad Lietuvos tikintieji 
ne vieną dešimtmetį jaučia iš
skirtinį ganytojišką popie
žiaus dėmesį. 

Sveikinime Šventasis Tėvas 
vadinamas Rytų ir Vidurio 
Europos, taip pat ir Lietuvos, 
tautinio ir politinio atgimimo 
moraliniu skatintojų. 

„Esate asmenybė, kurios 
dvasios šviesa teikia stipry-

* bės, dvasinio grožio bei pras
mės šiandien ir, tikiu, teiks 
ateityje", teigia V. Adamkus. 

* Seimas pritarė Atmin
tinų dienų įstatymo patai
soms, pagal kurias tokių die
nų padaugėjo dar dviem. At
mintina diena paskelbta rug
sėjo 22-oji — Baltų vienybės 
diena, kuria bus pagerbta lie
tuvių ir latvių protėvių perga
lė prieš kalavijuočius Saulės 
mūšyje. Trečias gegužės sek
madienis paskelbtas atminti
na Partizanų pagerbimo, ka
riuomenės ir visuomenės vie
nybės diena. Įsigaliojus įsta
tymo pataisoms, per metus 
Lietuvoje bus 27 atmintinos 
dienos. <B.\'S> 

* Didžiausių pramonės 
įmonių, produkciją ekspor
tuojančių į kitas valstybes, va
dovai skundžiasi, kad pirmąjį 
šių metų ketvirtį ypač pajuto 
smukusį ėuro kursą palyginti 
su lito ir dolerio kursu. Siū
loma litą atsieti nuo JAV dole
rio, tačiau centrinis bankas 
neketina pasiduoti spaudimui 
ir valiutų kursais eksperimen
tuoti nežada. 'Eitai 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Elektros perteklių siūloma 
naudoti butų apšildymui 

Vilnius, gegužės 17 d. 
(BNS) — Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Alber
tas Šimėnas pasiūlė Lietuvoje 
pagaminamos elektros energi
jos perteklių naudoti šildant 
gyvenamąsias patalpas. 

Krikščionis demokratas A. 
Šimėnas spaudos konferenci
joje trečiadienį teigė, kad da
bar Lietuvos energetikos ūkis 
veikia nenaudingai, jam pri
klauso visiškai su energijos 
gamyba nesusiję objektai, pa
vyzdžiui — viešbutis ir kavi
nė, kurių išlaikymas taip pat 
įskaičiuojamas į elektros ener
gijos kaštus. 

,,Be to, nėra konkurencijos, 
o tokiu atveju kaštai visada 
yra didesni", teigė jis. Kalbė
damas apie „Lietuvos energi
jos" pertvarką, A. Šimėnas tei
gė, jog Seimas turėtų jį kont
roliuoti, o ne „palikti likimo 
valiai", pavedus tai atlikti vy
riausybei. 

Parlamentaras teigė, kad ir 
po ..Lietuvos energijos" per
tvarkymo energetikos ūkio 
nauda žymiai nepadidės, nes 

iki 2005 metų, kuomet numa
tyta uždaryti Ignalinos atomi
nės elektrinės I bloką, bus ga
minamas elektros energijos 
perteklius. 

Jo vertinimu, numatomas 
elektros eksporto tilto į Vaka
rus tiesimas tebėra „tolima 
perspektyva", todėl pertekli
nės energijos ir toliau nebus 
kur parduoti. 

A. Šimėnas siūlo šia energi
ja šildyti gyvenamuosius na
mus, nustačius jos kainą 10-
12 centų už kilovatvalandę. 
Dabar kilovatvalandės kaina 
gyventojams svyruoja nuo 20 
iki 27 centų. 

„Baltarusijai elektrą par
duodame po 4 centus ir kal
bame apie biznį", ironizavo A. 
Šimėnas. 

Jo žiniomis, šildymo siste
mos pritaikymas naudoti elek
tros energiją truktų savaitę ar 
dvi ir kainuotų vartotojui apie 
600-800 litų. Butų šildymas 
elektros energija, pasak A. Ši
mėno, priklausytų nuo priva
čių ūkio naudotojų apsispren
dimo. 

* Premjeras Andrius Ku
bilius pasiūlė mokytojams 
skolingai Rokiškio rajono savi
valdybei pirmiausia susima
žinti savo biudžetą. Rokiškio 
savivaldybė nėra blogiau fi
nansuojama nei kitos Lietuvos 
savivaldybės, tačiau rajone iš
laidos švietimui akivaizdžiai 
yra per didelės. Vieno vaiko 
mokslai per metus kainuoja 
4,000-5,000 litų, kai tuo tarpu 
visoje Lietuvoje — 1,500-2,000 
litų. (BNS) 

* „Lietuvos energija" ir 
Rusijos „Energija" pasirašė 
sutartį dėl lietuviškos elektros 
eksporto. Pagal sutartį, Rusi
jos „Energija" šiemet nupirks 
iki 2.2 mlrd. kilovatvalandžių 
elektros, kuri bus parduoda
ma Baltarusijoje. Už tai 
„Energija" atsiskaitys bran
duoliniu kuru, už kWh mokė
dama kiek daugiau nei 4 lietu
viškus centus. Branduolinis 
kuras reikalingas Ignalinos 
atominei elektrinei. „Lietuvos 
energijos" generalinis direk
torius Arūnas Keserauskas 
sakė, jog ši sutartis yra palan
ki Lietuvos įmonei, nes pavy
ko gauti dideles garantijas. 

* Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija Rusijos am
basadai pareiškė susirūpi
nimą dėl žurnalistams da
romų kliūčių laisvai judėti po 
valstybę ir atlikti savo pa
reigą. Lietuvos URM pažy
mėjo, kad kiekviena valstybė 
turi teisę nustatyti žurnalistų 
akreditavimo savo šalyje tvar
ką ir taisykles. Praėjusią sa
vaitę pasienyje su Kara
liaučiaus sritimi buvo sulaiky
ti trys sietuvos ryto" televizi
jos darbuotojai. Po kelių va
landų sulaikymo jie nebuvo 
įleisti į Rusijos teritoriją. 
Žurnalistai, norintys dirbti 
žurnalistinį darbą Rusijoje, 
turi gauti Rusijos URM lei
dimą. „Lietuvos ryto" televizi
jos darbuotojai tokių leidimų 
neturėjo. «*•• 

* Šiauliuose įsteigta Lie
tuvių nacionalsocialinė 
partija (LNSP). kurios pirmi
ninku išrinktas Mindaugas 
Murza. Sekmadienį steigiama
jame partijos suvažiavime da
lyvavo 137 delegatai, atstova
vę 700 asmenų, pranešė „Lie
tuvos rytas" (05.15). Suvažia
vime patvirtintoje partijos 
programoje numatyta riboti 
užsieniečių imigraciją ir už
sienio prekių importą. Per mė
nesį Teisingumo ministerija 
turi nuspręsti dėl naujosios 
partijos registravimo. 

* Kovo 11-osios Nepri
klausomybės atkūrimo akto 
signataras Algirdas Endriu
kaitis sugėdino Lietuvos poli
tikus dėl pasyvios pozicijos, 
Rusijai kaltinant Latviją žmo
gaus teisių pažeidimais. „Lie
tuvos politikai ir valdžios ins
titucijos šiandien Latviją pa
lieka vienui vieną. Netgi vaiz
duojama, kad nieko nemato 
arba nieko nevyksta", sakoma 
pirmadienį išplatintame sig
nataro laiške Lietuvos prezi
dentui. Seimo pirmininkui bei 
premjerui. Kaip žinoma. Lat
vija pastaruoju metu yra Rusi
jos ypač smarkiai kritikuoja
ma dėl vietos rusakalbių tei
sių tariamų pažeidimų. Signa
taras perspėjo, kad, užsimerk
dama prieš Rusijos spaudimą 
Latvijai, „Lietuva neįsiteiks ir 
neįgis malonių". BNS> 

* Neseniai apibyrėję 
krikščionys demokratai ga
li skilti dar kartą, teigia „Res
publika" (05.17). Artėjant Sei
mo rinkimams, Lietuvos krik
ščionių demokratų partijoje 
(LKDP) didėja opozicija dabar
tiniam šios organizacijos vado
vui akademikui Zigmui Zinke
vičiui. Manoma, kad birželį 
vyksiančioje partijos konferen
cijoje jį partijos pirmininko 
poste pakeis užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas. 
LKDP neoficialiai pripažįsta
ma, kad pastaruoju metu par
tijoje vėl ėmė ryškėti du spar
nai, tarp kurių vis dažniau ky
la nesutarimų. Vieno iš spar
nų vadas yra partijos vadovas 
Z. Zinkevičius. Kito sparno ne
formaliu vadu laikomas parla
mentaras Petras Gražulis, ne
slepiantis savo paramos buvu
siam ilgamečiui LKDP pirmi
ninkui A. Saudargui. P. Gra
žulio teigimu, A. Saudargo 
grįžimas į partijos pirminin
kus būtų labai naudingas, mat 
tai pakeltų partijos populiaru
mą ir leistų laimėti daugiau 
rinkėjų balsų. 

* Šiuo metu vienintelis 
Kauno „Inkaro" susivieniji
mo teritorijoje veikiantis nedi
delis padalinys gamina vasa
ros metu gerą paklausą turin
čias vandens laistymo žarnas. 
Žiemą bus gaminami kaliošai. 
Taip pat įvairios gumos, skir
tos traukiniams ir troleibu
sams. Iš viso „Techninei gu
mai" priklausančiame padali
nyje dirba 35 žmonės, gaunan
tys minimalų atlyginimą. Visa 
čia esanti įranga — sovietinė 
ir pasenusi. Dalis darbininkų 
dirba itin kenksmingomis są
lygomis, nes patalpose pilna 
neperdirbtos gumos garų. tam 

* Trečiadienį prieš pat 
vidurdienį visoje Lietuvoje 
kaukė sirenos, Civilinės sau
gos departamentui (CSD) vyk
dant patikrinimą, kaip veikia 
perspėjimo apie nelaimes bei 
krizes sistema. Per valstybinį 
radiją ir televiziją buvo skaito
mas CSD pranešimas, kad 
vyksta patikrinimas, bei ragi
nama atsargiai elgtis su ugni
mi sausros išdžiovintuose miš
kuose. 'BNS> 

* Kauno aukštųjų mo
kyklų rektoriai ignoravo 
susitikimą su meru. Į Kauno 
rotušę rektoriai buvo pakvies
ti pokalbiui su meru bei vice
merais, tačiau į susitikimą at
vyko tik Kūno kultūros aka
demijos rektorius Kęstutis 
Miškinis ir Vilniaus universi
teto (VU) rektorius Rolandas 
Pavilionis. Pastarojo dalyvavi
mas, kaip „Kauno dienai" 
(05.17) teigė kelių miesto uni
versitetų vadovai, paskatino 
rektorius ignoruoti susitiki
mą, nes norėta aukštojo moks
lo problemas aptarti savame 
rate. Kauno meras Vytautas 
Šustauskas teigė esąs nuste
bintas tokio rektorių požiūrio į 
kvietimą kartu padiskutuoti 
apie mokslininkų dalyvavimą 
Kauno visuomeniniame gyve
nime, pabandyti kartu spręsti 
įvairias ūkines problemas. VU 
rektorius R. Pavilionis kolegų 
kauniečių iššūkį įvardijo kaip 
aroganciją ir pasipūtimą. <EIU> 
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LIETUVIU TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI 

Šv. Antano parapijos globėjo 
Šv. Antano švente — atlaidai 
bus švenčiami sekmadienį. 
birželio 11 d. Mišių metu gie
dos parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Po 
Mišių parapijos svetainėje. 
bus galima pasivaišinti įvai
riais lietuviškais patiekalais. 
Bus ir gausių laimikių trauki
mai. Kad laimėjimai būtų pa
trauklesni, prašome dovanų 
laimėjimų stalui. Dovanas ir 
pinigines aukas priima mote
rys, sekmadieniais dirbančios 
prie kavos. Klebonas kun. Al
fonsas Babonas kviečia visus 
atsilankyti, paremti mūsų ne
didelę parapiją ir kartu su 
parapijiečiais švęsti šv. Anta
no — atlaidus. Šv. Antano pa
rapijoje visuomet gera. links
ma ir smagu. Pasižymėkite, 
sekmadienį, birželio 11d. savo 
kalendoriuose. Nesigailėsite 
atsilankę. 

MOTINOS DIENOS 
PAGERBIMO ŠVENTĖ 

Detroito Lietuvių organiza
cijų centras 'DLOO gegužės 
14 d. Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje surengė Motinos die
nos minėjimą — motinų pa
gerbimą. Šv. Mišias už gyvas 
ir mirusias motinas aukojo 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Skaitinius skaitė 
Matas Baukys. Aukas prie al
toriaus nešė DLOC narės Ona 
Šadeikienė ir Regina Juš-
kaitė-Švobienė. Po Mišių buvo 
kalbama Švč. Mergelės Mari
jos litanija. 

Po Mišių į motinos paminė
jimą parapijos salėje susirinko 
gražus būrelis žmonių. 

Trumpai programai vadova
vo mokytoja Stefanija Kaune-
lienė. Sveikino visus gausiai 
atsilankiusius svečius. Sveiki
no motinas, močiutes ir pro-
močiutes. Mūsų visų pagarba 
motinoms. Motinos minimos 
dainose, giesmėse. Menininkai 
savo kūriniais reiškia meilę ir 
pagarbą motinoms. Lietuvos 
motina tikras pavyzdys. Stefa
nija Kaunelienė pasidalino 
prisiminimais apie savo ma
mytę ir uošvę. Prisiminė moti
nos meilę savo vaikams ir ar
timui. Anais laikais gyveni
mas buvo sunkus, bet visi vai
kai užaugo ir gyveno doru gy
venimu. Kiekviena motina 
daug aukojasi kol išaugina 
savo vaiką. Invokaciją už mo
tinas — gyvas ir mirusias su
kalbėjo kun. Alfonsas Babo
nas. Minėjime dalyvavusioms 
moterims, jas sveikindama 
DLOC vardu. Ona Šadeikienė 
įteikė po pavasario žiedą. 

Stefanija Kaunelienė DLOC 
vardu padėkojo visiems minė-
jiman atsilankiusiems, mote

rims už paaukotus pyragus ir 
kitais būdais prisidėjusioms 
prie šio gražaus motinų pager
bimo. 

Reg ina J u š k a i t ė 
Švobienė 

DAINAVOS SEZONO 
ATIDARYMAS 

Pradekite vasarą gamtoje ir 
lietuviškoje aplinkoje. Visi 
kviečiami poilsiauti Daina
voje, suburti šeimas bei sutik
ti draugus šių metų ^ lemo-
ria!*? savaitgalį, gegužės 27-28 
ir 29 d. Atvažiuokite dienai, 
vakarėliui ar visam savaitga
liui. Vartai bus atdari nuo 9 
vai. ryto šeštadienį. Atsivež-
kite meškeres, krepšinio ap
rangą, dviračius, batus brai
dyti miške, batus šokti Bal
tuose rūmuose, aprangą gulėti 
paežerėje, vaikus, draugus ir 
svečius. 

Šeštadienio vakare — sezo
no atidarymas ir laužas. Sek
madienį — Dainavos pavasa
rio pokylis ir šokiai. Pirma
dienį — Dainavos BBQ. Ta 
pačia proga vyks pirmas Dai
navos atviras golfo turnyras, 
Heart-of-the-Hills Golf Club, 
Brooklyn, MI. Susipažinimo 
žaidynės šeštadienį 1 vai. p.p. 
ir turnyras sekmadienį 1:30 
vai. p.p. Informaciją apie golfą 
teikia Saulius Polteraitis, tel. 
708-358-0697. Savaitgalio in
formaciją — Ilona Mitrius, tel. 
248-554-9344. p > J 

MŪSŲ ŠEIMA 
SUŠOKO „ŠOKINT 

Jau daug metų Detroito apy
linkėje turime aštuonias tauti
nių šokių šokėjų grupes su 
arti šimtu šokėjų: pradedant 
mažaisiais mokyklinio am
žiaus ir baigiant vyresniais 
veteranais. J ie atstovavo Det
roito apylinkę tautinių šokių 
šventėse Lietuvoje ir Čikagoje. 
Laiko slinktyje atrodė, kad jų 
mūsų apylinkėje gal niekas 
net ir nežino. Visomis tautinių 
šokių šokėjų grupėmis rūpi
nasi tam darbui su visa šir
dimi atsidavusi šokių mokyto
ja, guvioji Lėlė Viskantienė. 
Dėl esamos padėties nei šo
kėjai, nei mokytoja nesiskun
dė ir atrodė, kad tai amžinai 
turės taip būti. 

Ta padėtimi susirūpino De
troito Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ir „Amerikos Lietuvių 
balso7' radijo klubas. Jie „su
dėję galvas draugėn" nutarė, 
kad artėjant vienuoliktajai 
tautinių šokių šventei Toron
te, šauniesiems šokėjams ir jų 
mokytojai reikia suruošti iš
leistuves ir pasidžiaugti jų šo
kiais savoje aplinkoje. Nutar
ta ir padaryta. Šių metų gegu
žės 13-tą dieną Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūrinio cen
tro salėje ir patalpose tauti
nius šokius šoko visų 8-nių gru
pių arti šimtas šokėjų: „Žibu
rio" mokyklos dvi vaikų ir dvi 
jaunių, viena vyresnių vetera-

LB Detroito apylinkės valdybos š.m. balandžio 16 kultūrines popietes ruošėjos ir svečiai Iš k. LB apylinkės 
v-bos sekretorė Alyte Butkūniene, „Dirvos" redak; riaus padėjėja Nomeda Vuciaruene, renginio pagrindinis 
kalbėtojas „Dirvos' savaitraščio redaktorius dr. Jenas Jasaitis, savaitraščio jaunimo skyrelio vedėja Ingrida 
Janušauskaitė ir LB Detroito apyl. v-bos pirm. Ramutė Petrulienė. Nuotr. Jono Urbono 

JAV LB Tarybos ir Seimo rinkimų Detroito apylinkės komisija prie rin
kimų informacijos stalo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje. Ii k. Kazys 
Navasaitis, komisijos pirm Andrius Butkūnas ir Vytas Petrulis. 

Nuotr. Jono Urbono 

nų, dvi jaunesnių veteranų ir 
viena studentų. Jie užpildė 
visą salės vidurį ir svečiams 
teko džiaugtis salės pakraš
čiuose. Tuo niekas nesiskun
dė. Prasidėjus tautinių šokių 
pynei, šokis sekė šokį, šokėjas 
šokėją, drabužių spalvingu
mas , šokėjų šypsenos, grakš
t u m a s ir „Žiburio" mokyklos 
šokėjų judrumas užbūrė atsi
lankiusiųjų širdis ir akis. Tai 
t ruko ar t i pusantros valandos. 
I r taip viskas sumišo, kad, 
ka ip t ame vyskupo Baranaus
ko „Anykščių Šilelyje", žiūro
vai net nežinojo a r jie yra dan
guje a r rojuje. Gausūs ploji
mai, visų atsistojimas ir gėlės 
šauniajai Lėlei Viskantienei, 
išsakė atsilankiusiųjų padė
kos žodžius ir džiaugsmą. Šo
kių sūkuriuose skendo šokė
jai , džiaugsme skendo ir atsi
lankę žiūrovai. Šokių sūku
riams pasibaigus, ir visiems 
skubiai pasivaišinus, nes 
maistą svečiams grakščiai ir 
mikliai išvežiojo (ant maistui 
vežamų staliukų) žavinguose 
tautiniuose drabužiuose šven
tės šokėjos ir šokėjai. O ra
šantis šias eilutes, prieš eida
mas į renginį, visada gerai pa
sisotina namuose, kad rengi
nyje galėtų turėti laiko malo
numui . Skubiai prasidėjo an
trieji šokiai grojant Romo Zab-
lecko orkestrui, kuris sukėlė 
an t kojų visus svečius ir šo
kėjus: j aunus ir vyresnius. O 
jaunimas šoko ir dainavo net 
iki paryčių. Išleistuvių rengė
jai: Detroito Lietuvių Bend
ruomenė, „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo klubas ir visi da
lyvavę išleistuvių „Šokinyje* 
linki Detroito apylinkių taut i
nių šokių šokėjams ir šau
niajai Lėlei Viskantienei daug 
tyro džiaugsmo vienuolikto
sios tautinių Šokių šventės 
sūkuriuose, Toronte. 

Kazys Gogel i s 

PAMINĖTA „ŽIBURIO" 
MOKYKLOS SUKAKTIS 

Sekmadienį, gegužės 14 die
ną Dievo Apvaizdos kultūros 
centre buvo paminėta Detroi
to lituanistinių mokyklų 50 
metų veikla. Šiai progai buvo 
išleisti du leidiniai — Prano 
Zarankos 40 metų praeities 
atspindžiai ir Tauros Zaran
kaitės Underienės 50-šimtme-
čio paskutiniųjų dešimties 
metų veiklos atspindžiai, 
švenčiant auksinį jubiliejų. 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los 50 metų auksinis Jubilie
j u s buvo paminėtas Motinos 
dieną, kar tu buvo pagerbtos ir 
prisimintos mamytės ir mo
čiutės. Pagerbimą atliko „Ži
burio" lituanistinės mokyklos 
mokiniai. 

MOTINOS DIENA 
ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapijoje, Moti
nos dienos minėjimas buvo 
pradėtas šv. Mišių auka. Po 
Mišių, kavinėje buvo pasvei
kintos ir pagerbtos motinos. 
Motinos dienos minėjimą Šv. 
Antano parapijoje surengė 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centras . lm 

LIETUVOS ATGIMIMO ŠVENTĖS 
DVASINIAI IR KULTŪRINIAI 

IŠGYVENIMAI 
Los Angeles mieste Vasario 

16-tos rengėjais tradicine 
tvarka visada būna Amerikos 
Lietuvių Taryba — ALTas ir 
Lietuvių Bendruomenės sky
rius. LB Vakarų apygardos 
pirmininkės Angelės Nelsie-
nės ir ALTo pirmininko Albino 
Markevičiaus rūpesčiu šiais 
metais buvo pasiųsta arti pu
santro tūkstančio laiškų Kali
fornijos lietuviams. Šventės 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas Lietuvos Respubli
kos ambasadorius JAV ir 
Meksikai Stasys Sakalauskas. 
Šventė prasidėjo iškilmingo
mis šv. Mišiomis ir prelato 
Jono Kučingio pamokslu daly
viais perpildytoje Šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Savo ypatinga
me pamoksle prelatas Kučin
gis išsakė pagarbą tiems 1918 
metų savanoriams, kurių šir
dys ir begalinis tikėjimas ne
žinojo baimės, ginant kiekvie
ną Lietuvos žemės pėdą. Pre
latas beldėsi į kiekvieno klau
sytojo širdį sakydamas, kad 
be lietuvybės deglo mūsų sie
los yra tuščos. Kartu su tikė
jimu Dievu, mes turime dirbti 
lietuvybei, ją puoselėti ir ją 
remti. Be lietuvybės nėra ir 
tikėjimo mūsų sielose, — bai
gė savo žodžius, kurie bažny
čioje buvo palydėti ilgais ploji
mais. Po tokio jausmingo pa
mokslo, susijaudinę parapi
jiečiai ėjo /ienas po kito prie 
prelato, dėkodami jam už už
degantį žodį. Nepaprasto jaus
mo pagautas, mūsų ambasa
dorius žemai pasilenkė prie 
prelato rankos. Gal prelato 
minčių pakylėti, ir garbės ge
neralinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas, ir ambasado
rius Stasys Sakalauskas savo 
kalbomis išsakė nerimą ne 
tiek socialiniais, bet dvasi
niais Lietuvos klausimais. Po 
jų kalbų labai derinosi spal
vingais tautiniais drabužiais 
pasipuošę lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir jaunimo 
ansamblis .Spindulys", atlikę 
gražią ir visus jaudinusią pro
gramą. Susirinkę svečiai 
triukšmingai plojo atlikėjams, 
dalijosi įspūdžiais ir dosniai 
aukojo organizacijoms — ren
gėjoms, taip sutartinai dirbu
sioms, kad šią šventę ilgai 
jaustų mūsų širdys, kad kal
bėtojų pamokymai ilgai skam
bėtų mūsų atmintyje. 

Lyg pratęsdami iškilią nuo
taiką, Vasario 16-tą, eilinę sa
vaitės darbo dieną, grupė su
sipratusių visuomenininkų, 
vadovaujami garbės generali
nio konsulo Vytauto Čeka
nausko ir ALTo pirmininko 
Albino Markevičiaus, susirin
ko prie 1918 metų Akto signa
taro prof Mykolo Biržiškos 
amžino poilsio vietos Šv. Kry
žiaus mauzoliejuje. Čia garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas pabrėžė, kad ir 
po 82-jų metų mus visus žavi 
signatarų ryžta* ir tikėjimas 
Lietuvos atkūrimu. Tarpe visų 
kitų, susikaupęs stovėjo ir 
1990 metų Lietuvos Nepri
klausomybes Atstatymo akto 
signataras Kazys Saja, atėjęs 

atiduoti pagarbą vienam iš tų 
drąsių ir toli Lietuvos kelią, 
numačiusių vyrų. 

Netruko praeiti tos porą sa
vaičių, ir Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) rė 
mėjų skyrius vėl laiškais su
kvietė visuomenę į antros di
džios šventės, Kovo 11-tos de
šimtosios sukakties minėjimą. 
Žinia, kad pagrindiniu kalbė
toju bus Lietuvos Nepriklau
somybės Atstatymo akto sig
nataras Kazys Saja, paskat ino 
daugelį suvažiuoti net iš to
limiausių Kalifornijos kampe
lių. Kazio Sajos žodžiai, išgy
ventų akimirkų įspūdžiai, bai
mės ir pavojaus, didvyriškumo 
ir silpnadvasiškumo bei aki
vaizdžios išdavystės pavyz
džiai atkūrė klausytojams to 
nepaprasto meto — 1990-ųjų 
kovo 11-tos dienos vakaro įvy
kius. Baigdamas Kazys Saja 
pasakė: „Saugokime ir st iprin
kime Lietuvą. Mylėkime Tėvy
nę, ne tik už jos grožį, bet už 
patirtas kančias, už herojišką 
Jos prisikėlimą". Gražioji 
šventė baigėsi, palydėta Los 
Angeles Vyrų kvarteto jaudi
nančių dainų, palydėta mūsų 
legendarinio poeto Bernardo 
Brazdžionio griausmingo hu
moro ir jo paties deklamuotų 
eilių. 

Kaip ir visi kiti įvykiai, 
šventės ateina ir praeina, pa
likdamos džiugius, o kartais ir 
ne labai gerus prisiminimus, 
bet visuomet pratur t indamas 
mūsų patirtį. Abiejų šių šven
čių rengėjai buvo patenkinti , 
kai žmonės veržėsi į perpil
dytą salę, prašydami leidimo 
bent stovint pasiklausyti pa
grindinių kalbėtojų. Reiškia, 
kalbos domina žmones, jos rei
kalingos mūsų sielai kaip duo
na ir druska. Bet rengėjai ma
to, kad dažniausiai ateina tie 
patys, senosios kartos žmonės. 
Tada nejučiomis kyla klausi
mas, kur yra tie, jauni ir st ip
rūs, patogiai su „žaliomis kor
telėmis" emigravę tautiečiai? 
Kur yra tie, kurie po penketos 
metų pagyvenę šiame gerovės 
krašte ir gana neblogai įsikū
rę, virtuvėje nebe lietuviškai 
kalbina vaikus? Ne vieno iš 
tokių šeimų vaikai apleidę 
Šeštadieninę lituanistinę mo-
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kyklą... Kaip jiems derėtų pa
siklausyti prelato Jono Kučin
gio pranašiškų žodžių, kad be 
lietuvybės mūsuose užgęsta ir 
tikėjimas. Kur yra tie, kurie 
sakėsi atbėgę dėl religinių 
persekiojimų? J u k niekas mū
sų ta ip nevienija, kaip lietu
viškas „Tėve mūsų", kaip dai
nos dainuotos mūsų jaunystės 
kaimuose, dabar kartojamos 
Vyrų kvarteto ar Čikagos 
„Dainavos" okteto, Dramos 
sambūrio nauji pastatymai a r 
Šv. Kazimiero parapyos choro 
meistriškai atliktos oratorijos 
„Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai" ir JStabat Matei-". Vi
sos tokios šventės pakylėja 
mūsų sielas nuo sunkios rea
lybės, kai reikia ne tik sau 
duoną pelnyti, bet ir paleng
vinti giminių vargą Tėvynėje. 
O jų mes turime kiekvienas ir 
ne vieną dešimtį. Tegul mūsų 
dvasinė ir taut inė stiprybė bei 
kultūrinis entuziazmas nesug-
niūžta dėlto, kad Tėvynėje la
bai sunkus laikas. Su mumis, 
dvasiškai ir kultūriniai stip
riais jiems, Tėvynėje, bus 
daug lengviau. Mums taip pat. 

Begina Gasparonienė 

MINĖSIME DANUTĖS 
LEMBERTIENĖS 

MIRTIES METINES 

A.a. Danutės Daukantaitės-
Lembertienės mirties metinės 
(mirė 1999 m. kovo 14 d.) bus 
paminėtos pamaldomis, pa
minklo pašventinimu ir gedu
lingais pietumis su trumpa 
programa — velionės prisimi
nimu. 

Jos vyras Vitalis Lembertas 
kviečia kaliforniečius, drau-
gus-pažįstamu8, birželio 11 d. 
pasimelsti už Danutės sielą, 
po sumos dalyvauti Forest 
Lawn kapinėse paminklo 
šventinimo apeigose, po to 
grįžti į Sv. Kazimiero parapi
jos salę — metinių paminėji
mo programai ir pietums. 

EUOENEC DECKER. DOS, P.C 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestom un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angkskai) 
Te). 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.7»h Ava., Hfckory Hste, IL 
Te l . (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

UNAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rkjge, IL 60415 

T e i 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EDMUNDAS V&NAS, UD., &C. 
Specialybė - vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
TeJ. 773-220-9966 

Vatandoe pagal tusKartma, 

ARAS ZLMDBA, U D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
NapervtHe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Surte 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hėkory htts, L 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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NESUSKAIČIUOTA ŠALPA 
LIETUVAI 

BRONIUS JUODELIS 

Vargu ar yra nors viena lie
tuviška šeima Amerikoje, kuri 
nebūtų aukojusi aprangos ar 
dolerių BALFui nuo Antrojo 
pasaulinio karo iki šiandienos. 
Pradėjęs šelpti „dypukus" Vo
kietijos stovyklose, kiek vė
liau, ,,dypūkams" atvykus į 
dėdės Šamo žemę ir patiems 
įsijungus į šiuos darbus, BAL-
Fas savo šalpą nukreipė į Lie
tuvą, į Sibirą, ten komunis
tinėje priespaudoje ir žiaurioje 
tremtyje vargstantiems žmo
nėms. 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 1990 metais 
BALFo ir kitų naujai susi
kūrusių šalpos organizacijų 
parama į Lietuvą plaukė ir 
tebeplaukia. Tie šalpos duo
menys, be abejo, yra surašyti 
organizacijų knygose, jų meti
nėse apyskaitose, vadovybių 
raportuose. Šių organizacijų 
bendrų šalpos Lietuvai bei Si
birui duomenų neteko matyti. 
Juos būtina i inkti ir išleisti 
specialiu leidiniu, juo labiau, 
kad užsienio lietuviai yra 
šiandien kaltinami nepastatę 
Lietuvoje mokyklų nei ligoni
nių. 

P a v i e n ė šalpa 
Nepaisant „geležinės už

dangos", kuria Lietuva buvo 
atskirta nuo laisvojo Vakarų 
pasaulio. Amerikoje, Kanado
je, Anglijoje, Australijoje, gal 
ir kitur, naujieji imigrantai. 

-buvę „dypukai" įsteigė šalpos 
• siuntinių bendroves su Mask

vos įstaigų leidimu. Tos siun
timo bendrovės abiem pusėm 
buvo naudingos. Per jas mes 
galėjome siųsti maistą, ap
rangą, vaistus, smulkias me
dicinos priemones artimie-

'jsięnįs į Lietuvą ir į Sibirą nuo 
maždaug 1955 metų. Mums 
tie siuntiniai kainavo labai 
brangiai, nes, neskaičiuojant 
nupirktų gėrybių, už rūbus, 
batus, laikrodžius ar instru
mentus teko mokėti 100 nuo
šimčių muitą, kurį gavo Mask
va. Nemažai teko sumokėti už 
supakavimą, persiuntimą, 
pristatymą ir apdraudą. nors 
ui tekstilės audinius, ir iš pra
džių už naudotą aprangą, 
muitas buvo mažesnis. Mask
vai toks „biznis" buvo labai 
pelningas, veltui gaunant la
bai reikalingą Vakarų valiutą, 
mokamą tų „prakeiktų nacio
nalistų". 

Šių eilučių autoriui Čikagoje 
1956 m. siuntinius tėvams bei 
seserims į Sibirą teko* siųsti 
per ukrainiečių siuntinių įs
taigą, nes lietuviškos įsistei
gė vėliau. Siuntiniai Sibire 
buvo gauti. Iš tų siuntinių la
gerio „visagaliams" duotos do
vanėlės palengvino tremties 
dienas ir šiek tiek paskubino 

sugrįžimą į tėvynę. 
Sugrįžusiems, — be teisių 

gyventi Lietuvoje, — siunti
niai vienas po kito padėjo pri
siregistruoti, atsipirkti atim
tus namus, pasistatyti naujas 
pastoges, apeinant sovietinius 
įstatymus, kurie neleido pri
vataus namo statyti bei įsidar
binti. Visa tai pasiekti padėjo 
per daugiau kaip 30 metų 
siunčiami mano siuntiniai 
trims šeimoms į Lietuvą, per 
metus išleidž'ant apie 3,000 
dolerių. Pusė siuntiniams iki 
1990 m. išleisti- *šų nuplaukė 
į Maskvos iždą, ten sutelkiant 
milijonus ar milijardus dole
rių, nes tokių siuntėjų, kaip 
aš, Vakarų pasaulyje buvo 
tūkstančiai. Tie milijonai ga
lėjo būti panaudoti mokyklų 
ir ligoninių statybai tarybinėje 
Lietuvoje, bet didesnė gali
mybė, kad jie buvo panaudoti 
atominių gi; .dų gamybai — 
karo pramonei. 

S i u n t ų v e r s l a s 
Patikrinus „Drauge" nuo 

1958 metų talpintus siuntinių 
bendrovių skelbimus, susidaro 
stulbinantis vaizdas — tiek 
daug siuntinių į Lietuvą buvo 
siunčiama, kad šiuo bizniu 30 
metų (nuo 1958 iki 1989) 
vertėsi šios siuntinių bendro
vės: Central Parcel Service — 
Chicago, IL: P a t n a Gift Parcel 
Service Chicago — Bridge-
port. Globė Parcel Service — 
skyriai: Chicago, Baltimore, 
Boston, Cleveland, Detroit. 
New York, Newark, Pittsburg, 
Philadelphia ir Rochester; 
Package Express & Travel 
Agency, su skyriais 10-tyje 
JAV didžiųjų miestų; Over-
seas Cargo Co. — Chicago — 
Brighton Park; Marąuette 
Gift Parcel Service — Chicago; 
Orbis Export-Import Co. — 
Chicago, Detroit, Kenosha, 
WI; Lithuanian Traiding Co. 
— London, England, kuria 
naudojosi daugelis Amerikos 
lietuvių. Siuntinių į Lietuvą 
siuntimo bendrovės taip pat 
buvo Kanadoje. Australijoje, 
gal ir kitur. 

Ta pavienė šalpa artimie
siems per 30 metų apytiksliai 
man kainavo 120,000 dolerių. 
Tai tik vidutinio dydžio dvie
jų asmenų šalpa Lietuvai iki 
1990 metų. 

— Sakyk, kiek tu išleidai 
siuntiniams į Lietuvą? — už
klausiau nuolatinę siuntinių 
ir pinigų siuntėją į Lietuvą 
Mariją Remienę. 

— Neįmanoma suskaičiuoti. 
Tėvai nuo 1958 m. kas mėnesį 
po siuntinį siuntė giminėms. 
Po tėvo mirties aš su mama 
kiek rečiau siunčiau, gal po 8-
10 siuntinių per metus. Per 30 
metų tai šalpai į Lietuvą iš

leidom daugiau kaip 200,000 
dolerių. 

Po 1990 metų reikėjo pirkti 
butus, aprengti ir papuošti gi
mines, šelpti bažnyčias ir vie
nuoles. Tik vienos bažnyčios 
remontui daviau 40,000 dole
rių. O kur kelionės, dovanos, 
knygų siuntiniai? Per dešimt
metį vėl susidarė art i 100,000 
dolerių, — bandė skaičiuoti di
delė šalpos teikėja Lietuvai M. 
Remienė. 

— Sakyk, Kostai, kiek tu 
išleidai siuntiniams į Lietu
vą? — užklausiau kolegą inži
nierių, kartu su žmona Lietu
vą lankiusį 14 kartų, abiejų 
giminėms siuntinius siuntusį 
32 metus. 

— Siuntinius pradėjom siųs
ti 1958 metais. Po 8 -10 siunti
nių kas metai iki 1990 metu. 
Jiems išmokėjome apie 
120,000 dolerių. Lankydami 
gimines dovanoms kiekvieną 
kartą išleidom 2-3,000 dolerių, 
o atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, ten nupirkau auto
mobilių remonto garažą už 
40,000 dolerių. Viską sudėjus 
išėjo arti 200,000 dolerių per 
40 metų. 

— Sakykit, daktare, kiek jūs 
išleidote artimųjų šalpai Lie
tuvoje? — klausiau dr. Antaną 
Razmą. 

— Siuntinius mano ir žmo
nos giminėms pradėjome siųs
ti į Lietuvą 1957 metais per 
Central Parcel Service. Kas 
metai, iki 1990 m., po 10-15 
siuntinių, už juos sumokant 
apie 220,000 dalerių. 6 kartus 
keliavau į Lietuvą. Kiekviena 
kelionė kainavo po 10,000 do
lerių. Nupirkom 5 automobi
lius, kas sudarė apie 30,000 
dolerių. Iš viso išleidau dau
giau kaip 310,000 dolerių. 

— O kiek Tu, Jonai, išleidai 
siuntiniams į Lietuvą? — už
klausiau jau pensininką, mo
kytojo tarnybą ėjusį kolegą. 

— Neturiu tikslių duomenų, 
bet bus daugiau kaip 100,000 
dolerių. 

— Lietuvoje turi daug gimi
nių, — užkalbinu ne profesio
nalą, daug metų turėjusį 
maisto parduotuvę Čikagoje, 
Antaną iš Žemaitijos, — kiek 
jiems padėjai sunkiai bedirb
damas? 

— Daug. Turiu viską susira
šęs. Siuntiniai nuo 1956 metų 
iki 1990 m. kainavo 350,000 
dolerių. Per du nuvažiavimus 
į Lietuvą, „dolerinėse" per
kant automobilius, aprangą, 
išėjo 60,000. Po nepriklauso
mybės atgavimo iki dabar iš
leidau 700,000 dolerių. Iš viso 
susidarė milijonas ir šimtas 
dešimt tūkstančių dolerių. 

Antanas iš Žemaitijos preky
boje turėjo partnerį Algirdą iš 
Aukštaitijos. Tuo pačiu klausi
mu užkalbinau ir jį. 

— Aš sąrašų neturiu, bet iki 
1990 m. siuntinių siunčiau 
tiek, kiek ir Antanas. Maž
daug už 350.000 dolerių. Nu
pirkau 3 automobilius. Per 6 

keliones į Lietuvą ten išleidau 
60,000 dolenų. Nupirkau gi
minėms 3 butus. Nuo 1990 m. 
iki dabar kas metai pasiunčiu 
50 siuntinių Per 10 metų tai 
sudarė 100.000 dolerių, — 
aiškino Algirdas. Sudėjus jo 
visą paramą Lietuvai per 44 
metus, išėjo 560,000 dolerių 
suma. 

— Nors prekyboje teko dirb
ti po 15 valandų per dieną, bet 
pajamos sudarė galimybę dau
giau padėti Lietuvai, — baigė 
pokalbį Algirdas iš Aukštai
tijos, remiantis ir lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje bei labda
ros organizacijas, kaip ir An
tanas iš Žer.aitijos. 

Pora mažesnio finansinio 
pajėgumo šeimų kukliau parė
mė Lietuvą per 34 metus iš
leisdami po 40.000 dolerių 
siuntiniams į Lietuvą iki ne
priklausomybės atgavimo, bet 
dauguma „dypukų" šeimų iš
leido daug daugiau. 

Kolegos Jtno siuntinių į Lie
tuvą išlaidos gali būti viduti
nio dydžio Tokių siuntėjų 
JAV, Karadoje, Anglijoje, 
Australijoje bei Pietų Ameri
koje galėjo būti apie 30,000. 

Susidaro "rys milijardai do
lerių privač.os išeivijos šalpos 
Lietuvai, ne -s jos nemaža da
lis liko Maskvoje. 

Kelionės į Lietuvą 
Į Lietuva iš Sibiro sugrį

žusius tėvu- ir dvi seseris su 
šeimomis (vena sesuo nesu
grįžo), po 2" metų nesimaty
mo, pirmą kartą aplankiau 
1968 m., ga-ęs pavienę 5 die
nų vizą Vtniuje. Grupinės 
ekskursijos : okupuotą Lietu
vą jau ank.-ciau buvo organi
zuojamos komunistuojančių — 
„Progresyviųjų" Amerikos lie
tuvių, bet „cypukų" į tas ke
liones jie nepriimdavo. Kiek 
vėliau įsistegė lietuvių bei 
amerikiečių kelionių biurai, 
turintys tei$ę organizuoti ir 
keliaujančiu? su turist inėmis 
grupėmis po Sovietų sąjungą, 
su 5-10 dienu Lietuvoje, už 
viską iš anksto apmokant. Tos 
pavienės ar grupinės kelionės 
buvo ne turizmui skirtos, bet 
savo artimųjų lankymui, įvai
rių buitinių reikmenų jiems 
nuvežimui bei jų pirkimui do
lerinėse parduotuvėse. Taria
mieji „turistai" keliavo su la
bai sunkiais lagaminais, kurie 
Maskvoje buvo stropiai tikri
nami, varžant dovanų kie
kius, atimant spaudą ir taut i 
nę atributiką. Maskvoje — 
įvažiuojant ir išvykstant — 
buvo griežtai tikrinami pini
gai. Išleistiems dolerinėse par
duotuvėse turėjo būti kvitai. 
Asmenims šalpai dolerius duo
ti buvo griežtai draudžiama. 
Deja, „turistai" dolerius slap
tai, po lagamino pamušalu įsi-
vežę, sugebėdavo ir jais su
šelpti savo artimuosius. Taip 
ne kartą vežiau savus ir sveti
mus dolerius. 

Kiek slaptai buvo įvežta do

lerių į Lietuvą, kiek jų oficia
liai buvo išleista pe rkan t gėry
bes, aprangą a r automobilius, 
be eilės dolerinėse parduotu
vėse Vilniuje, Maskvoje, Le
ningrade a r Rygoje, suskai
čiuoti labai sunku. Prisimenu 
vieną „dėdę" iš Marąuet te 
Parko, kuris savo giminėm 
nupirko šešis automobilius, 
sumokėdamas 42,000 dolerių. 
O kiek tokių „dėdžių" keliavo 
į Lietuvą per 30 metų? Kiek 
milijonų dolerių buvo išleista 
Lietuvoje? Pas inaudodamas 
JAV piliečio privilegija, be ei
lės nupirkau du butus 1980 m. 
tėvams-seserims. Vieną Vil
niuje, o antrą Kaune. Po 
7,000-8,000 dolerių. Tokių pir
kėjų, be abejo, buvo keli šim
tai, nes Maskvos „Viešposil-
torgui" labiau reikėjo dolerių 
negu savų žmonių rublių. 

Čia vėl tenka spėlioti, kiek 
milijonų a r milijardų dolerių 
išleido „dypukai" — turistai , 
lankydami savo art imuosius 
Lietuvoje per 20 metų iki Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo. 

La i svę a t g a v u s 

Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, atpuolė varginančios 
kelionės į Lietuvą per Mask
vą. Per tą dešimtmetį man 
teko 6 kar tus lankyti Lietuvą, 
iš JAV skrendant per Daniją 
tiesiai į Vilnių, be kontrolės 
vežant giminėms dovanas la
gaminuose ir j au apvalesnes 
dolerių sumas piniginėse, ne 
tik automobilių ar butų pirki
mui, bet ir naujų namų staty
bai giminėms. Teko finansuo
ti dviejų namų ir stalių 
dirbtuvių s ta tybas 1990-1995 
metais — vienas Vilniuje, ant
ras Kaune. Kainavo iš viso 
130,000 dolerių. Amerikoje jie 
kainuotų 600,000 dolerių. Ne
mažai „dypukų" Vilniuje nu
pirko puošnius b u t u s sena
miestyje. Vieni sau , kiti gi
minėms. Žinau du kolegas, 
kurie giminėms Lietuvoje pa
s ta tė skerdyklas — mėsos 
produktų gamyklas , kainavu
sias po 50,000 dolerių (1992 
metais). 

Nesustojo ir s iunt inių siun
t imas iš JAV, Kanados ir iš ki
tur . Įsisteigė naujos siuntinių 
bendrovės Čikagoje: ,At lan
ta", „Baltija" ir „Transpak" su 
skyriais kituose miestuose. 
Nuolat didėjant naujai iš Lie
tuvos atvykstančiųjų bangai, 
pagal „Transpak" duomenis, 
dabar jie sudaro didžiąją siun
tinių ir pinigų siuntėjų dalį. 

Je i iki 1990 m. šalpa Lietu
vai siuntiniais sudarė apie 3 
milijardus dolerių, visos ke
lionės ir pirkiniai vadinamų 
„dypukų" nuo 1956 metų iki 
dabar gali sudaryti da r arti 
milijardo dolerių. Šiuo atveju 
galima sakyti, kad išeivija per 
44 metus pavieniais būdais 
Lietuvai suteikė šalpos apie 4 
milijardus dolerių. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Maža tauta — didelis 
patarnavimas 

Retkarčiais girdime lietu
vius nusiskundžiant, kad vis 
tik mūsų tauta maža. tad tuo 
pačiu tarytum bejėge, ypač di
desniųjų valstybių agresijos 
atveju. Argi galima manyti, 
kad Lietuva pajėgtų atremti, 
sakykim, Rusijos (ar kurios ki
tos galybės) puolimą? Tokios 
tamsios prielaidos gimdo apa
tiją, naikina ryžtą ir ugdo 
menkavertiškumo jausmą. 

Tačiau mūsų planetoje, ir 
net tame pačiame Europos 
žemyne, yra daug mažesnių 
už Lietuvą valstybių, kurios 
veiksmingai įsirikiavusios į di
desniųjų bendruomenę, ne 
vien vardu, bet vertingu savo 
įnašu ir bendradarbiavimu. 
Svarbiosiose tarpautinėse 
bendruomenėse, pvz., Europos 
Sąjungoje, NATO, Jungtinėse 
Tautose, visų balsas svarbus 
girdimas ir išklausomas. Čia 
skirtumą padaro ne kiekybė, 
matuojama teritorijos plotu ar 
gyventojų skaičiumi, tad ir 
Lietuvai nėra reikalo kukliai 
slėptis už savo mažumo. 

Tokios mintys kyla. per
skaičius š.m. gegužės mėn. 
„The Washington Diplomat" 
leidinyje išspausdintą pasi
kalbėjimą su Islandijos amba
sadoriumi Jon Baldvin Hanni-
balsson (autorius John Shaw). 
Juk dar nepamiršome šio as
mens, turėjusio tiek simpatijų 
— ir įtakos — Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo ir 
didžiausio jai pavojaus metu. 
Jis savo valstybei atstovavo 
Meksikoje, Kanadoje, Argenti 
noje, Brazilijoje ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse, o Islan
dijos ambasadoriumi JAV-se 
paskirtas 1998 m. Bet ne de! 
to Jon Baldvin Hannibalson ir 
jo tėvynė mums reikšminga. 

Juk Lietuva nepamiršo ir 
Islandijos — tos mažos, gal
būt daugeliui lietuvių nepažį
stamos valstybės? Tad primin
sime, kad Islandija yra nedi
delė, ugniakalniais nusėta, 
amžinaisiais ledynais sukaus
tyta, sala Šiaurės Atlante. Tai 
toliausiai į vakarus nusidrie
kusi Europos valstybė, bet ji 
vis tik priskiriama Europos 
žemynui. Jos plotas maždaug 
toks, kaip Virginia valstijos 
Amerikoje, o jame gyvena apie 
272,000 gyventojų — taigi toli 
gražu iki Lietuvos. 

Ambasadorius JAV-ėms Jon 
Baldvin Hannibalsson straips
nyje prisipažįsta, kad jis vi
suomet „šiltą vietą širdyje 
turėjo mažoms tautoms". At
stovaudamas savo valstybei 
įvairiuose kraštuose ir atlik
damas įvairias pareigas, am
basadorius patyrė, kad pro 

nedideles šalis galingesnės 
dažnai praeina užmerktomis 
akimis, ypač prie derybų stalo, 
kai visas dėmesys sukaupia
mas saviems interesams. O 
jeigu viena a r kita maža vals
tybė tiems interesam? stovi 
ant kelio, nesidrovima ją pa
aukoti ..bendram ir savanau
diškam labui". ' 

Tad su dėmesiu amb. Han
nibalsson stebėjo šaltojo karo 
pabaigą. Mikhail Gorbočiovo 
mėginimus pasukti komunisti
nę doktriną kiek kitokia kryp
timi ir del to atsiradusius pir
muosius laisvės bruzdesius 
Baltijos kraštuose. Jam taip 
pat kėlė rūpestį visiškas Va
karų nenoras pripažinti — ir 
paremti — tuos pavergtųjų 
mėginimus siekti laisvės, ne
priklausomybės. Vyravo nuo
monė, kad nereikia ..erzinti 
sovietines meškos", ypač Gor
bačiovo, kuri? galbūt buvo vie
nas palankiausių Vakarams 
visoje sovietu imperijos istori
joje. 

Hannibalsson kiekviena 
pasitaikiusia proga stengėsi 
pabrėžti, kad vakariečiai jokių 
derybų su Sovietų Sąjunga 
neužbaigtų, neišgavę pažado 
gražinti okupuotiems kraš
tams teise i nepriklausomybę. 
Gahma suprasti, kad jo pa-
stango? nebuvo palankiai su
tiktos, bent pačioje pradžioje. 
Tačiau pamažu vakariečių 
nuotaikos keitėsi: ignoruoti, 
kas vyksta Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse jau nebuvo 
įmanoma. 

Ambasadorius buvo užmez
gęs asmenišką pažintį,su Atgi
mimo Sąjūdžio .pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, gerbėjo 
įsitikinimus ir metodus, ku
riais buvo siekiama Lietuvai 
nepriklausomybes. Kai 1991 
m. sausio mėnesį susijaudinęs 
V. Landsbergis paskambino 
Hannibalsson. kviesdamas jį 
atvykti į Vilnių — jau kaip 
NATO atstovą, ambasadorius 
nesuabejojo. Jis nuvyko į Vil
nių, suteikdamas savo para
mą, stiprindamas narsiai besi
laikančią pirmąją nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę. 
kuri turėjo išsilaikyti prieš so
vietu grasinimus ir tankus... 

Šiandien amb. Hannibals
son tebėra įsitikinęs, kad Is
landija turėjo lemiamos reikš
mės Baltijos valstybių neprik
lausomybės įtvirtinimui. Ne 
kaip maža Vakarų Europos 
tauta, bet kaip NATO narė, 
viena šios svarbios organizaci
jos įkūrėjų. Islandijos pavyz
dys padrąsino ir kitas Vakarų 
valstybes pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę. 

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
ZARASŲ APSKRITYJE 

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS 

PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.5 
(Tęsinys) 

Slaptoji spauda 
Nors Zarasų apskritis yra toli nuo Kaune ir Vil

niaus, bet vokiečių okupacijos metais slapta spauda ir 
ten patekdavo. Dažniau buvo gaunama „Laisvės kovo
jąs", „Nepriklausoma Lietuva", „J Laisvę" ir kiti, jų 
tarpe ir Rietuvių biuletenis". 

Gyventojų tarpe taip pat buvo platinama ir vietos 
spauda, kurią leido Dusetų aktyvistų fronto skyrius ir, 
vokiečiams uždarius LAF, Lietuvos frontas. 

Dusetų aktyvistų fronto skyrius 1941 m. liepos mėn. 
pradėjo leisti Šapirografuotą laikraštėlį Aktyvistų ke
lias". Išėjo tik keli numeriai. Daugiausia leidinėlių 
buvo išleidęs Lietuvos frontas. Jis išleisdavo rašomąja 
mašinėle parašytus, vieno ar dviejų lapų informacijos 
lapelius, kuriose dažniausiai atsakydavo „Laisvės ko
votojui" ir „Nepriklausomai Lietuvai" į Laikinosios vy
riausybės puolimą ir pasisakydavo kitais svarbiais 
klausimais. Tų lapelių išleisdavo tik po kelis egzemp

liorius. Jie eidavo iš rankų į rankas, nes visiems buvo 
įdomu juos perskaityti. 

1942 m. gruodžio mėn. Lietuvos frontas išleido 4-rių 
puslapių laikraštėlį „Apžvalga", Utenoje išspausdintą 
rotatoriumi. Tai buvo vienkartinis laikraštėlis, ku
riame buvo iškelti beveik tie patys klausimai, kaip ir 
informacijos lapeliuose. Be leidinėlių dar buvo per
spausdintas „Tautos Tarybos atsišaukimas" ir kai ku
rios ištraukos iš rezistencinės spaudos. 

Lenkų šnipai 
Zarasų apskrityje vokiečių okupacijos metais veikė 

ne tik rusų bolševikų partizanai, kurie terorizavo ir 
nužudė keletą vietos gyventojų, bet ir lenkų šnipai, 
kilę iš Zarasų krašto. J ie dažnai apsilankydavo pas 
savo „gimines" apsirengę vienuoliais ar klierikais, jų 
tarpe buvo net kunigas iš Vilniaus, kuris, kaip vėliau 
paaiškėjo, kilęs iš Avilių apylinkės ir buvęs ilgus me
tus lenkų kariuomenės kapelionas. Nors kilęs iš lietu
vių šeimos, bet lietuvių neapkentė. Jis labai kritikavo 
Žemės reformos įstatymą, kuris nuskriaudęs dvarinin
kus. Sulenkėjo prieš Pirmąjį pasaulinį karą, būdamas 
dar klieriku Vilniaus kunigų seminarijoje. Visi „dva
siškiai", neišskiriant kunigo, priklausė slaptajai lenkų 
armijai ir jai rinko įvairias žinias. Rezistencijos vyrai 
nutarė įtartinus asmenis patikrinti ir, suradus pas 
juos kaltinamosios medžiagos, suimti ir įvykdyti jiems 
bausmes Tam tikslui jie įsteigė net slaptus karo lauko 
teismus. 

Nors lenkų šnipai buvo labai atsargus, bet visi įkliu

vo į mūsų vyrų rankas, nes vienas buvo sulaikytas Du-
buraičio kaimo laukuose, netoli Jagmino sodybos, o ki
tas — einant į Dirdų pusę. Per tardymą paaiškėjo, kad 
abu priklausė slaptajai lenkų armijai. Pas pirmąjį vil
nų kamuolyje, kurį jis neva nešęs iš Žirnajų karšyklos, 
buvo surasti du pavardžių sąrašai, parašyti lenkų kal
ba; viename sąraše — tų vyrų, kurie priklausė lenkų 
slaptajai armijai, o kitame — lietuvių, kurie buvo 
skundžiami vokiečiams, pavardės, jų tarpe kun. dr. J . 
Steponavičiaus, gimnazijos direktoriaus Prano Pauliu-
konio. Zarasų apskr. policijos vado J. Juodvalkio, Za
rasų miesto burmistro Jono Valiukonio ir kitų. 

Sugautasis šnipas su vilnų kamuoliu gerai kalbėjo 
lietuviškai, buvo kilęs iš Zarasų apskrities. Į Lenkiją 
pabėgęs 1927 m. Buvo karininkas. Ėjo pas dvarininką 
Samatygą, gyvenantį netoli Skugų miško. Kalbėjo ma
žai, bet grasindamas. Per tardymą pasakė, kad Lenki
ja, atgavusi nepriklausomybę, lietuviams atkeršys, jei 
jis ar kiti lenkai bus nubausti. Lietuva, anot jo, yra 
Lenkijos dalis ir amžiais jai priklausanti . 

Antrasis šnipas turėjo apie 24 metus. Buvo gana 
įžūlus. Bet kai pamatė, kad pateko į Lietuvos rezisten
cijos karo lauko teismą, nusigando ir viską prisi
pažino. Pas jį buvo rasta politinės informacijos bei 
rašto nuorašas, kuriame lenkų vyriausybė ragino len
kus nepasiduoti vokiečiams, nes po karo Lenkija bū
sianti atkurta žymiai didesnė. 

Pas abu šnipus buvo surasti mauzeriai. Pirmasis 
šnipas savo mauzerį sulaikant , nepastebimai buvo 

numetęs į pievą, kad jo neįtartų. Antrasis, kai jį norėjo 
sulaikyti, atsišaudė, bet neturėdamas vilties pabėgti. 
pasidavė. Jų abiejų uždaviny? buvo Zarasu ir Rokiškio 
apskrityse sumobilizuoti ienkiškai nusistačiusį jau
nimą ir, esant palankioms sąlygoms, kariauti prieš lie
tuvius. 

Slaptasis rezistencijos karo lauko teismas, kurį su
darė 5 teisėjai, pripažino juos kaltais ir nutarė jiems 
įvykdyti mirties bausmę. Jie buvo pririšti prie medžio 
ir kiekvienam buvo įduota po mauzerį su vienu šo
viniu. Jie turėjo patys nusišauti. Juos palaidojo prie 
Kūdrų miško, o dokumentus, kuriuos pas juos surado, 
mjr. Urbanas nusiuntė į Kauną. 

Prie slaptosios lenkų armijos, kaip vėliau paaiškėjo, 
taip pat priklausė ir Zarasų apskr. ligoninėje dirbęs 
gydytojas Vaičiukas, kilęs iš Švenčionių apskrities. 
Tai buvo lietuvis, paveiktas ienkų. nors vieSarto ne
pasirodė. Gražiai kalbėjo lietuviškai. Visų zarasiečių 
buvo mėgiamas ne tik kaip gydytojas, bet ir katft žmo
gus. Kai tik Smalvų valsčiuje susiorganizavo;lenkų 
partizanai, jis tuojau pas juos pabėgo ir ėjo ,į(į daliny 
gydytojo pareigas. 

IŠ sugautų šnipu tiek Zarasų apskr. ribose. Bek ir 
Latvijoje iš surastų pas juos žemėlapių paaiškėję, kad 
būsimoji Lenkija po Antrojo pasaulinio karo bus „od 
morza do morza". — kurios prasidės nuo Suomių 
įlankos, visai netoli Petrapilio J įą j e i s n e tjfc Estija. 
Latvija ir Lietuva, bet taip pat Pskovas. Smolenskas, 
Gudija ir Ukraina. :Bd> 

. . 
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SENOVĘ GALĖSIME NE TIK 
PAMATYTI, BET IR JOJE 

PAGYVENTI 
A L G I R D A S G I R I N I N K A S 

Gegužės 4-5 d. į Palūšę (Ig
nalinos raj.). kur vyko Lietu
vos archeologų moksline-ata-
škait ine konferencija, iš v isos 
Lietuvos buvo suvažiavę dau
giau kaip 60 tyrinėtojų, atsto
vaujančių Lietuvos istorijos 
institutui . Vilniaus, Klaipė
dos. Šiaulių universitetams, 
muziejams vKauno Vytauto 
Didžiojo karo. Lietuvos nacio
nalinio. Šiaulių „Aušros", 
Teisių „Alkos", Švenčionių 
„Nalšios". Mažeikių, Panevė
žio ir Utenos). Konferenciją 
rengė Lietuvos istorijos insti
tutas . Lietuvos archeologų 
draugija ir Aukštaitijos nacio
nalinis parkas. Per 2 dienas 
perskaityta 20 pranešimų 
įvairiausiomis priešistorės ir 
istorinių laikų temomis. 

Nors Lietuvoje ekonominės 
sąlygos nėra palankios moks
lui vystyti, bet kadangi dau
guma archeologų yra savo sri
t ies patriotai ir savaitgalius, 
atostogas praleidžia pėsčiomis 
keliaudami paežeriais, pa
upiais arba sėdėdami prie 
rankraščių ir rengdami spau
dai straipsnius, monografijas, 
archeologijos mokslas vysto
mas toiiau. 

Didelio dėmesio susi laukė 
Džiugo Brazaičio pranešimas 
apie Katros akmens amžiaus 
gyvenvietės ( Varėnos raj.) ty
rinėjimus. Tai buvo patys di
džiausi archeologiniai tyrinė
jimai Lietuvos istorijoje, ku
riems vadovavo šių eilučių au
torius, su savo darbo grupe 
laimėjęs paskelbtą konkursą. 
Norėdamas plačiau paaiš
kinti, iš kur šiais sunkiais lai
kais atsiranda nemažos lėšos 
mokslui, turiu pasakyti, kad 
šiuos kasinėjimus finansavo 
kelininkai. O istorija tokia. 
Varėnos pačiame pakraštyje, 
už garsiojo gamtos draustinio 
- Čepkelių raisto yra Katros 
kaimas. Sovietiniais laikais į 
šį kaimą buvo nutiestas 
vieškelis, jungęs jį su Lietuva. 
Kadangi vieškelio dalis ėjo 
per Baltarusijos teritoriją, 
nužymėjus Lietuvos sieną, 
vienintelis kelias į Katros 
kaimą atsirado už Lietuvos 
ribų. Susisiekimui pagerinti, 
kad važiuojant \ Varėną ar ar
timiausią miestelį Rudnią ne
reikėtų pereiti pasienio kent-
rolės. Lietuvos valstybė įsi
pareigojo, per Čepkelių raistą 

nutiesti 3 k m kel ią . O kadan
gi šis ke l ias turėjo e i t i net per 
keletą archeo log in ių pa
minklų - a k m e n s a m ž i a u s gy
venviečių - pagal į s ta tymą ke
lininkai turėjo apmokėt i ir ar
cheologinius tyr inėj imus . Pa
prastai tokie didel i plotai ne-
kasinėjami, u ž t e n k a lėšų tirti 
tik tą dalį paminklo , kuri 
gamtos ar žmonių ūkines 
veiklos yra gr iaunama. Ir 
Čepkelių rais te i š tyrinėtos tik 
tos vietos, per kur ias nuties
tas kelias (š iuo m e t u j is jau 
veikia, Katros gyventojai bal
tarusiai giria Lietuvos val
džią, kuri j a i s pas irūpino^ 

Buvo išt irtas apie 1 ha plo
tas, aptikta apie 200 ,000 ak
mens a m ž i a u s dirbinių, nau
dotų net prieš 7-9,000 metų 
iki Kristaus , daugiaus ia iš 
titnago pagamint i įrankiai. 
Daug rasta paleolito, arba se
nojo akmens amžiaus daiktų 
(X-DC tūks tantmet i s prieš 
Kristų), mezol i to - viduriniojo 
akmens amžiaus (VIII-V 
tūkst. pr. Kr.) ir neol i to , arba 
naujojo a k m e n s a m ž i a u s (V-II 
tūkst. pr. Kr.). Apt ik ta pa
statų l iekanų, k i tų ū k i n ė s 
veiklos objektų. 

Kasinėjimų m e t u buvo pri
taikyti naujaus i t y r i m o meto
dai. Tyrinėj imų medž iagos 
tvarkymui p a n a u d o t a pačių 
Lietuvos archeo logų (D. Bra
zaitis) s u k u r t a k o m p i u t e r i n ė 
programa. K a t r o s gyvenv ieč ių 
tyrinėjimuose be archeologų 
dalyvavo pa leobotanika i , zoo-
archeologai, pa l ino loga i ir ge
ologai, kur ie padėjo nus ta ty t i , 
kokie tuo m e t u a u g o augala i , 
kokie g y v ū n a i g y v e n o ir ką se
nieji L i e t u v o s teritorijos gy
ventojai v a l g ė . G a u t i radio-
karboniniai d u o m e n y s įgal ina 
Lietuvos neo l i tą nuke l t i i š IV 
į V t ū k s t a n t m e t į pr ieš Kristų. 

Konferencijoje d a u g d isku
sijų s u k ė l ė archeologo Egidi
jaus Š a t a v i c i a u s praneš imas 
apie k o m p l e k s i n i u s a k m e n s ir 
ge lež ies a m ž i ų p a m i n k l ų tyri
mus. N e t p a t y s archeologai 
stebėjosi į d o m i a i s radiniais , 
apt iktais R y t ų L i e t u v o s pilka
pynuose i š V-VI a. laikotarpio 
(vadinamojo t a u t ų kraustymo
si Europoje pabaigos ) . Ty
rinėjant S u d o t o s (Švenčionių 
raj.) p i l k a p y n u s a p t i k t a daug 
auks in ių ir s i d a b r i n i ų dirbi
nių, kur i e l i e t u v i ų g e n t i e s te-

Trakų pilie, tu tiek amžių. 

ritoriją V a. pasiekė iš Aukš-
tut in iojo Dunojaus sričių. 
Pastar ie j i tyrinėjimai įgalino 
nauja i pažvelgt i į l i e tuv ių ir 
k i t ų bal tų genčių ryš ius su 
V a k a r ų ir Centrine Europa 
Didžiojo tautų kraustymosi 
la ikotarpiu . 

D a u g dėmesio konferencijoje 
buvo skirta Lietuvos pi l ių ty
r inė j imams . S u naujaus ia is 
V i l n i a u s žemut inės pi l ies 
r ū m ų tyr imais supaž indino 
habi l . dr. Vytautas Urbana
v ič ius . Pastara is ia i s m e t a i s 
buvo t ir iama XVI a. II pusėje 
į š iaurę nuo Lietuvos Valdovų 
r ū m ų buvusi v iena Radvi lų 
rezidencija . 

Habi l . dr. V ladas Žulkus iš 
Kla ipėdos supaž indino su 
n a u j a u s i ų tyrinėj imų rezulta
ta i s , vykus ia i s Klaipėdos pi-

liavietėje. Per pastaruosius 
dvejus metus buvo ištirtas 
princo Frydricho bastionas, 
datuojamas XVII a. 

Rekonstruojant Vilniuje Ka
tedros aikštę, buvo atidengtos 
ir iš dalies atkastos Vyskupų, 
Lietuvos vyriausiojo tribunolo 
rūmų liekanos, Vikarų namai. 
Pastarųjų tyrimų rezultatais 
konferencijoje pasidalijo Pro
jektavimo restauravimo insti
tuto archeologas Kęstutis Ka-
talynas. S u naujausiais Ker
navės Viršutiniojo miesto tyri
mais supažindino Kernavės 
archeologijos ir istorijos rezer-
vatinio muziejaus archeologė 
Dalia Vaičiūniene. Kernavėje 
pastaraisiais metais buvo 
ištirtas XIII-XTV a. datuoja
mos sodybos kiemas, kur ap
tikta daug i š organinių me

džiagų pagamintų buities ir 
darbo įrankių, papuošalų. 

Konferencijos gietu buvo pa
teikti svarstymui Lietuvos is
torijos instituto archeologų 
Algirdo Girininko ir Vygando 
Juodagalvio projektai: „N'eoli-
tinis kaimas" ir „Pilkapis'", 
skirti Aukštaitijos nacionali
nio parko lankytojams. Įgy
vendinant „Neolitinio kaimo" 
projektą, visuomenė bus 
supažindinta su šiame krašte 
akmens amžiuje gyvenusių 
žmonių, dar nepažinojusių 
metalo, buitimi, jų statiniais. 
Projektas „Pilkapis" skirtas 
parko lankytojus plačiau 
supažindinti su IV-XIII a. 
Rytų Lietuvos gyventojų dva
sine kultūra, laidojimo pa
pročiais. Archeologų kon
ferencija pritarė šiems projek
tams, o Aukštaitijos nacionali
nis parkas įsipareigojo juos 
kuo greičiau įgyvendinti. Pa
stačius planuojamą kaimą ir 
įrengus natūralaus dydžio pil
kapį, parodant visą jo įrangą, 
Lietuvoje pirmą kartą bus 
įkurta ir archeologijos ekspe
rimentinė bazė, kur bus atlie
kami įvairūs mokslinio pobū
džio darbai. Juose galės daly
vauti parko lankytojai, turis
tai: bus skaldomas titnagas, 
lipdomi puodai, išgaunama 
geležis ir t.t. Parko lankytojai 
galės pagyventi akmens, 
geležies amžių statiniuose, 
pajausti tų senų laikų ap
linką, kurioje kadaise čia gy
veno ir dirbo protėviai. Šių 
projektų įgyvendinimas pri
sidės prie turizmo vystymo 
Rytų Lietuvoje, tokioje turtin
goje gamtos grožybėmis. O tu
rizmas leis išvystyti šio krašto 
ekonomiką. Panašūs projektai 
yra įgyvendinti daugelyje 
Vakarų Europos šalių. Nebe
reikės lietuvių jaunimui 
važiuoti senovės egzotikos 
ieškoti į piramidžių kraštus, 
tūkstantmečius atgal į praeitį 
bus galima sugrįžti čia pat, 
Lietuvoje. 

Konferencijos proga buvo 
parengtas leidinys „Archeo
loginiai tyrinėjimai Lietrvoje 
1998-1999 metais". 

S K E L B I M A I 

JUDO" MIUZIKLAS 
Kai 1999-ųjų pavasarį Sun- aktorių, pastatyme dalyvauja 

tyrinėjant Katedros aikštę Vilniuje architektas Napalys Kitkauskas 
buvo vienas svarbiausių specialistų 

ny Hi l l s vaidintojų būrelis „Ai
das" pas tatė muzikinį vaizdelį 
„Sekminių vainikas", ilgai re
pe tavę ir daug prakaito išlieję 
kai kurie aktoriai kategoriškai 
tvirtino, kad tai būsiąs pasku
t inis kartas. Bet veiklioji jau
namartė , iš Lietuvos į mūsų 
telkinį atki lusi Alė Žeberta-
v ič ienė rankų nenuleido. „Ai
das" vėl šauniai nuaidėjo, 
2 0 0 0 m. balandžio 30 d. Šv. 
Teresė s parapijos salėje pasta
t ę s lengvą, žaismingą miu
ziklą „Čigonė išbūrė". 

Ve ika l iuko turinys papras
tas , turinys kiek naivokas. 
V e i k s m a s , a išku, vyksta Lie
tuvoje. J a u n i m a s renkasi pas 
ū k i n i n k ą (Algirdą N a k ą ) ir jo 
žmoną (Onutę Peleckienę). 
Še imoje yra duktė Nijolė 
( A u k s ė Medžiausienė) ir sū
n u s Vytas (Stasys Vencius). 
Ūkyje dirba samdiniais: 
Rožė (Margarita Venciuvienė) 
ir J u r g i s (Petras Mackus). Į 
s v e č i u s a t e ina pagyvenęs vien
g u n g i s amer ikonas (Lionginas 
Vai tkev ič ius ) , kuris ieško 
ž m o n o s ir tariasi su tėvais dėl 
Nijo lės ir s a v o atei t ies . Tėvai, 
turt ingo amerikono sužavėti , 
su t ik tų dukterį už jo leisti, bet 
Nijolė myli mokytoją (Algirdą 
Savicką) . Kadangi yra Joninių 
i švakarės , ka ime pas imaišo či
gonė (Alė Žebertavičienė) ir 
m a ž a m e t i s jos s ū n u s — čigo
n iukas (Sean'as Bagužis) . Či
gonei i šbūrus, kad tarp ameri
kono ir Nijolės meilės nesima
to, jaunik is labai lengvai su
t inka vesti kitą gražią mer
giną (Eugeniją Gečienę). Či
gones burtų sprendimu labai 
patenkint i , visi išeina užkurti 
Jonin ių laužą bei paieškoti pa
parčio žiedo. Be jau įvardytų 

Miuziklo statytoja Alė Žeberta
vičienė vaidino čigonę 

Pastatymas — miuziklas. 
užsitęsęs beveik tris ketvir-

• čius valandos. Šmaikščius dia-
gra-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU SVEIKATOS! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois irOtf Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 We* 951h Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773)581-8664 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year We need 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Englisb. 
L.A. McMahon Window W ashing. 
TeJ. 800-820-6155. 

Pažintinės Keliones po 
Čikagai' 'linois valstiją. 

Tel. 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambintij 

Romui tel. ^10-774-1025. ; 

Reikalingi vyrai ir moterys namų 
v a l y m u i Naperville rajone. 
Pageidaujama, kad turėtų savo 
automobilį. Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai , 
lietuviškai. Tel. 630-579-1366; 
<aO.M1.4242 * ™ ° 

Skubiai parduodu automobi l i 
Ford Escort 91 m. Japoniškas 
sportinis Mazdos var ikl i s , 16 
vožtuvų, 120,000 mylių. Kaina 
$2,500. Tel. 773-539-6301, Vida. 
Galima derėtis. 2ssaa> 

HELPVVANTED 
Banąuet waitresses/vvaiters 
Condesa del Mar, 12220 S. 

Cicero 
Alsip, IL. Apply in person. 

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 SLTel. 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba f 
lenkiškai. J 

Julija Čepukienė, Vytautas 
Beleckas ir sufierė Julija Na
kienė, kurios vaidmuo vyres
nio amžiaus veikėjams buvo 
ypač svarbus. 

Negausūs monologai ir dia
logai buvo • labai juokingi. 
„Amerikonas" L. Vaitkevičius 
didžiausią ir svarbiausią vaid
menį atliko pasigėrėtinai. Bal
ta skrybėlė ant galvos, rankos 
— kelnių kišenėse, pasigyri
mai apie turtu? ir nuosaikiai 
vartojamas „šiur, Šiur!" darė jį 
juokingą, publikos mylimą. 
Seimininkams A. Nakui ir O. 
Peleckienei, mažai patiems 
kalbant, daug klausantis, teko 
verstis pantomima (gestais, 
nuduotais tarpusavio pašne
kesiais) — visa tai j ie atliko 
laisvai ir įtik:nančiai. Stip
raus balso, orus ir natūralus 
„mokytojas" buvo A. Savickas. 
Laisvas, drąsus, nuo publikos 
akių nepasislėpė S. Vencius. 

Žaismingų judesių Auksei Me- l o g u s a p i p v n e s u t art ines 
džiausienei tereikėjo kiek 
skardesnio baiso. Teatruose 
kartojamą taisyklę, kad nėra 
mažų ir dideliu vaidmenų, o 
maži ar dideli --- tik aktoriai, 
čia patvirtino M. Venciuvienė 
ir P. Mackus: jiedu publiką 
pradžiugino veikaliuko pra
džioje, gale, o taip pat ir pan
tomima, atkreipdami i save 
publikos dėmesį, kai abu kar
tu sėdėjo visiems dainuojant. 
Alės Žebertavicienės „čigonę" 
prisiminsime kaip profesiona
lią, čigoniškai būrusią, čigo
niškai temperamentingai šo
kusią. O tarp vaidintojų lan
džiojęs ir su čigone šokęs 10-
metis „čigoniukas" S. Bagužis 
vertas ir profesionalų teatro 
scenos! Tokie drąsūs vaikai vi
sur laukiami! NuotinkinR. 

žiausios Lietuvos kompozito
rių dainos, liaudies šokiai. 
Dainuojantiems veikėjams 
taip reikalingą paramą teikė 
Petras Papartis, akordeono 
muzika dainas lydėjęs. 

Po to A. Žebertavičienė atli
ko penkias skambias dainas: 
„Truputį saulės" (vertimas iš 
anglų k. R. Mačiulytės); „Ge
gužės burtai" (muz. A. Liepi
nio, žodž. A. Dabulskio); „Mo
terų valsas'" (muz. ir žodž. D. 
Šurmaitienės); „Čigonės bur
tai" (autorius nežinomas); 
„Balandėlė" (ispanų daina). 

Dekoracijos, panaudotos iš 
pernykščių ir ankstesnių metų 
pastatymų, sukurtos Antano 
Zaikausko, papildytos Vytauto 
Gečo. Tai žaliuojančios kaimo 
sodybos scenovaizdis. Progra
mos spausdinį papuošė dail. 
Nelės Zirnitės „Pelėda". 

Po programos vyko gausios 
vaišes ir šokiai. 

Vienintelė blogybė, kad Šv. 
Teresės parapijos salė neturi 
scenos, tad žiūrovai vieni ki
tus užstoja. Bet tai ne aidiečių 
kalte. 

GREIT PARDUODA 

RE/M/U 
REALTORS 

vfcrmi M> - MM 
MMK7M48-71M 
PMB (7MI Mt - Mlf 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

Į • Peraninfcams nuolaida 

!*w Visto 
Ų932 S. LaGraaet 
PataPMt,IL«M« 
Bus.: 7M.3U4M0 
VofceftfafcmastttV 
Pater: 708-892-2573 
F u : 708-361-9618 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste v 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

mSįmiįtįĘmtm 
ar perkant namus, butus, 
žarnas sklypą. Padedu 

susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jūsų 
turimas patalpas, galiu 

tarpininkauti gaunant 
* ansina paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS & 
BUILDER8, Inc. 

Gražina JonavICIene 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

ionavleius9aol.com 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką uk arvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai' 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo Šiandien! 

(630V234-8222 

Tai - Jūsų laikraštis 

Šis buvo „Aido" ketvirtas 
muzikinis pastatymas. Alė 
Žebertavičienė, grįžusi po 
atostogų Detroite, rudenį žada 
rengti naują spektakliuką. 

A l f o n s a s N a k a s 

• K r e t i n g a . Vasario 26 d. 
vysk. A. Vaičius Kretingoje 
pašvent ino Švč. Mergelės Ma
rijos Nepaliaujamos Pagalbos 
šv. Pranciškaus diecezinės 
kongregacijos naujai pastaty
tus centrinius namus ir ko
plyčią. Ganytojas ta pačia pro
ga aplankė Motinos Teresės ir 
klaristų namus. 

• P a n e v ė ž y s . Kovo 27-28 
Panevėž io vyskupijos Kateche
tikos centre viešnia iš Vokieti
jos sesuo Hedvigis miesto ir 
rajono tikybos mokytojams ve
dė seminarą „Su Jėzumi eiti 
Kryžiaus kelią". Prelegentė 
supažindino su vaikų kūry
biškumą bei saviraišką skati
nančia tikybos pamokų meto
dika, parodė tris Gavėniai 
skirtas pamokėles ir vieną — 
Velykoms. 

is miuziklas „Čigone išbarė" žiūrovų buvo Šiltai sutiktas 

t I I 

http://aO.M1.4242
http://ionavleius9aol.com


KAM TA LABDARA? 
Nuo vaikystės žinojome, kad 

mūsų gyvenimo misija yra pa
dėti atstatyti Lietuvos nepri
klausomybe, atstovauti Lietu
vai laisvame pasaulyje. Lietu
vai sudrebinus „Blogio imperi
jos" pamatus ir iš okupacijos 
išsilaisvinus, 1993 m. pava
sarį įsikūrė PLB „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

„Saulutės" tikslas buvo iš-
' tirti našlaičių, beglobių vaikų, 

vaikų su negalia bei daugia
vaikių šeimų padėtį ir kuo 
greičiau, kuo plačiau pradėti 
teikti paramą, pasitelkiant 
kuo daugiau pagalbos iš kita
taučių. Buvo stengiamasi ska
tinti kitų vienetų šalpos veiklą 
Lietuvos vaikams bei tą veiklą 
koordinuoti. Marytė Černiūtė 
išsiuntė anketas PLB kraštų 
valdyboms ir įvairioms organi
zacijoms, stengiantis surinkti 
duomenis apie vaikų šelpimą. 
Savaime aišku, ne visi atsi
liepdavo ir mažai kas norėjo 
būti „koordinuojamas", nes su 
šelpiamais ir jų poreikiais jau 
buvo susipažinę. 

„Saulutės" pirmininkei ap
važiavus Lietuvą, aplankius 
daugiau *nei 50 įvairių globos 
namų ir daug vaikus globo
jančių šeimų, išsivystė veiklos 
planas — teikti finansinę pa
ramą šeimoms, suaukotų 
daiktų siuntiniais paremti glo
bos namus, o per „Konkretaus 
vaiko" rėmimo programą teik
ti vaikui šeimoje tiesioginę pa
ramą (20 dol. per mėnesį, t.y. 
240 dol. per metus), radus vai
kui rėmėją. Tokiu būdu dabar 
remiama apie 250 vaikų. 
"Jų labdarai paremti, per 
„Saulutę" lėšų yra gavę ses. 
dr. A. Pajarskaitė, kun. P. 
Linkevičius, kun. S. P. Byti-
nas, mons. V. Kazlauskas, E. 
Kubilienė, „Vilniaus šeimyna" 
{A. Kostogrizienė), I. Kierienė, 
kun. K. Ralys, D. Migaliova, 
G. Landsbergienė, kun. R. Ra-
mašauskas, kun. V. Aukšti
kalnis, Šilalės „Caritas" (I. Ju-
deikienė), „Kaimo vaikų fon
das" (R. Švobienė), V. Stepo
navičius (Trakų int. ir globos 
namai), Simno spec. int. m-la 
(ETDainauskienė), Švenčionė
lių int. m-la (A.Papšienė), Vil
niaus 4-oji int. m-la (J. Šla
pelis), kun. A Budrius, Ute
nos „Pieno lašas" (R. Šinkū
nienė), ses. D. Dapkūnaitė, V. 
Miklyčienė (Kauno Caritas), 
L. Radauskienė (Alytaus Cari
tas), Ypytės Balzaro pagrin
dinė m-la, Marija Zabulio-
nienė (SOS vaikai Panevėžys), 
Dangira Steigvilaitė (vežimė
liai invalidams), Kauno staty
bininkų remiami našlaičiai, 
kun. J. Kelpša, kun. J. Vara-
neckas ir V. Poškienė „Visų 
šventųjų" bažnyčia Vilniuje, 
G. ir H. Karitonių šeimyniniai 
namai, kun. R. Repšys, kun. 
K. Žąsytis Kvėdarnoje, V. Ado
mavičienė (Ignalinos gi. ir 
rūpyba), Carito Panevėžio šal
pos virtuvė (kun. J. Antana
vičius), Šv. Martyno vaikų so
dyba (E. A. Ilgūnai), Kybartų 
vaikų globos namai, Alytaus 
vaikų globos namai, Almos 
Adamkienės labdaros fondas, 
J. A Kumutaičių šeimyniniai 
globos namai, A J. Skinkių 
šeimyniniai namai, O. R. Kup
rių šeimyniniai namai, Vil
niaus Krašto Bezdonų m-la, 
Kančėnų pradžios m-la, Kau
no Kartų namai, Mažeikių Ca
ritas (Bronė Viesulienė), Ona 
Pankauskienė (Marijampolė), 
Marytė Barauskienė (Daugai) 
irkt. 

Tai yra žinomi žmonės bei 
organizacijos, užsiimančios 
karitatyvine veikla. Būtų ža
linga vardinti su „Saulute" 
bendradarbiaujančius priva
čius asmenis ar šeimas, kurios 
susilaukia paramos. Iškilus 
neaiškumams, parama nu
traukiama. 

Iš pradžios susirinkimuose 
buvo nutarta vadovautis pir
mininkės pasiūlymais, skirs

tant pinigus. Tačiau, laikui 
bėgant, Lietuvoje besilankant, 
daugumas asmeniškai susi
pažino su padėtimi ir raštu ar 
žodžiu teikia savo nuomonę, 
kam skirti pinigus ar siųsti 
siuntinius. Aukotojas taip pat 
turi teisę pasakyti, kam per
duoti jo aukotus pinigus. Tarp 
„Saulutės" narių yra nuodug
niau susipažinusių su speci
finėmis Lietuvos vietovėmis, 
jų poreikiais ir intensyviai se
ka, kad tos vietovės būtų šel
piamos ir, kad šalpa pasiektų 
sąžiningus asmenis. 

Daugumas daiktų siunti
niams gaunami iš amerikie
čių, o, siunčiant per „Lithua-
nian Mercy Lift", amerikiečiai 
padengia persiuntimo išlai
das. Šįmet jau išsiųsta per 
1,000 siuntinių. Daiktų surin
kimu ir pakavimu nenuilsta
mai rūpinasi Raminta Mar-
chertienė įstengdama į šį dar
bą įtraukti ne tik savo šeimą, 
bet ir didžiulį būrį savanorių, 
kurie apsiima Juodą darbą" 
— atrinkti, supakuoti ir į tal-
pintuvą sukrauti suaukotus 
daiktus. 

Nuo įsikūrimo „Saulutei" 
pirmininkauja Indrė Tijūnė-
lienė. Iždininkės buvo: Irena 
Draugelienė ir Jūra Gvidienė, 
o dabar Ramunė Račkaus
kienė. Sekretorės buvo: Virgi
nija Šaulienė ir Vida Ma-
leiškienė, o dabar yra Aušra 
Šaulienė, kuri išsiunčia pakvi
tavimus už aukas. Marytė 
Černiūtė ne tik vedė ryšius su 
kitomis organizacijomis, bet 
tvarkė „Saulutės" veiklos foto 
albumą ir siuntė prašymus 
įvairioms įmonėms bei fon
dams. Gautas padėkas Ramin
ta Lapšienė susega į aplan
kus. Visas darbas savanoriš
kas, nėra apmokamų darbi
ninkų. 

Birutė Kožicienė yra „Sau
lutės" Floridos skyriaus pirmi
ninkė, Birutė Bublienė — Det
roito, o Lorraine Starr Rytinio 
JAV pakraščio. 

Į „Saulutės" veiklą smarkiai 
įsijungė Robert Dūda (Hay-
denville, MA) ir Ginger 
Houghton (Schenectedy, NY), 
per kuriuos daug įrangos susi
laukė Alytaus ligoninėje ir 
Kauno gydymo įstaigos. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis 

• Marijampolė. Vasario 11 
d. Marijampolės Šv. Arkange-
lo Mykolo prokatedroje šv. 
Mišias už ligonius ir medikus 
aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. S. Puidokas, 
MIC. Po šv. Mišių visi rinkosi 
į Šeimos centrą, kur vyko Ca
ritas senjorų klubo organizuo
ta dvasingumo valanda. Vysk. 

J. Žemaitis, raginęs visus ken
tėjimus sieti su išganomąja 
veikla, akcentavo maldos 
svarbą. Koncertinę programą 
parengė moksleiviai ir Caritas 
senjorų klubo moterys. Buvo 
pristatyta A. Rotzelter knyga 
„Dievas leidžia man alsuoti". 
Po minėjimo visi dalyviai buvo 
pakviesti į agapę. 

Anykščių rajono Šv Martyno šeimyninėje vaikų sod\ joje globojami 15 vaikų, kurių 9 neseniai priėmė Pirmąją 
komuniją, o paskui Sutvirtinimo sakramentą. Aukl-toja mama Elena Ilgūnienė dėkoja „Saulutei", Lietuvos 
Vaikų būreliui, už paramą, o „Saulutė" dėkoja dr. J. Meškauskui už auką, skirtą vaikams padėti. 

Indre* Tjjūnėlienės nuotr. 

1998 m. „Saulutė" Lietuvoje 
išdalino apie 79,000 dol., 1999 
apie 72,000 dol., o 2000 metais 
iki kovo pradžios apie 39,000 
dol. Tai tik gerųjų žmonių rū
pesčio dėka. 

Per „Saulutę" vaikučius rė
męs asmuo 1999 m. anonimiš
kai paaukojo 50,000 dol. pra
dėti „Dieviško Kryžiaus" fondą 
remti Lietuvos benamius. Šį
met Australijoje testamento 
vykdytojas kreipėsi į „Saulu
tę" patarimo, kam skirti apie 
60,000 dol. „Saulutės" iždinin
kės tvarkingai vedamos kny
gos tikrinamos PLB revizijos 
komisijos. Daugelį išlaidų 
(pašto, telefono ir t.t.) narės 
pačios padengia iš savo kiše
nės. 

Daug kur po truputį skir
stant šalpą, nelieka konkre
taus, apčiuopiamo „dalyko", 
kuris liudytų „Saulutės" veik
lą. Pinigai „suvalgomi", rūbai 
susidėvi ir vėl visko reikia. 
Gal stengtis paskatina vaike
lio šypsena, gal perspektyvaus 
studento pasiryžimas dirbti 
Lietuvoje. Šįmet „Saulutė" 
stengsis nupirkti autobusėlių 
vežti kaimo vaikus į mokyk
las. Pastangos darbuotis Lie
tuvos vaikui — tai geriausia 
investicija Lietuvos ateičiai. 

Indrė Tijūnėlienė 

PRIPAŽINS DIPLOMUS 

A. tA . 
FRANCIS MATULAITIS 

Mirė 2000 m. gegužės mėn. pradžioje. Gimė ir gyveno 
Cicero, EL. 

Nuliūdę liko pusbroliai ir draugai. 
Laidotuvės penktadienį, gegužės 19 d. Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse po religinių apeigų 1 vai. p.p. kapinių 
koplyčioje. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Holy Family Villa 
statybos fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę pusbroliai ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Vasario 18 d. Taline Baltijos 
šalių premjerai pasirašė triša
lę sutartį „Lietuvos Respubli
kos vyriausybės, Estijos Res
publikos vyriausybės ir Latvi
jos Respublikos vyriausybės 
sutarties dėl išsimokslinimo 
pripažinimo Baltijos valsty
bių aukštojo mokslo erdvėje". 

Sutarties įgyvendinimas pa
sitarnaus Baltijos valstybių 
vieningos švietimo erdvės 
stiprinimui. Ji sudarys sąly
gas geresniam Baltijos šalių 
regiono aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimui, suteiks 
galimybę keistis studentais 
bei dėstytojais. 

Sutartis pasirašyta, siekiant 
įgyvendinti Lisabonos kon
vencijos priimtos 1997 m. ba
landžio 11 d., kurią Lietuva 
patvirtino 1998.10.15, princi
pus. Beje, Lietuva — penktoji 
valstybė, patvirtinusi šią su
tartį, kurią pasirašė jau 37 
valstybės. Buvo numatyta, 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KARVĖS IR STALO TENISAS 

Praėjusią vasarą Čikagoje 
„paradavusios" karvės (netik
ros, bet dirbtinės) susilaukė 
stebėtino pasisekimo. Čikagos 
pavyzdžiu, šiais metais „kar
vių paradas" jau rengiamas 
New Yorko mieste. Šiemet Či
kagoje nutarta išbandyti skir
tingą turistinį masalą. Čika
gos miesto valdžia rengia stalo 
teniso (ping pongo) festivalį. 
Teigiama, jog šiam sumany
mui parodė pritarimo valdžios 
sluoksniai, privačios įstaigos, 
institucijos, organizacijos ir 
t.t. Tikimasi, kad stalo tenisas 
taps viliojančiu renginiu. Tiki
masi net platesnio masto var
žybų surengimo. Festivalis 
prasidės rugpjūčio 3 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 24 d. 

Stalo teniso tėvynė — Angli-

kad sutartis pradeda galioti 
patvirtinus penktajai valsty
bei. Taip atsitiko, kad ja tapo 
Lietuva. Praėjus nustatytam 
laikotarpiui, Konvencija įsiga
liojo 1999 m. vasario 1 d. 

įsigaliojus šiai sutarčiai, 
Baltijos valstybės, be papildo
mų reikalavimų, pripažins 
viena kitos aukštojo mokslo 
diplomus. Asmenys, turintys 
viduriniojo mokslo baigimo 
pažymėjimą, išduotą vienoje 
šalyje, turės vienodas teises 
stoti į aukštąją mokyklą ir 
mokytis kitose Baltijos šalyse. 
Taip pat bus pripažįstami su
tartį pasirašiusiose šalyse su
teikti mokslo laipsniai. 

Sutarties įgyvendinimą pri
žiūrės tam sudarytas Baltijos 
aukštojo mokslo koordinavimo 
komitetas. Sutartis sudaryta 
neribotam laikui. 

Šiuo metu rengiamos pana
šios sutartys su Lenkija ir Vo
kietija. 

A.tA. 
ZENONUI PETKUI 

įžengus į Amžinybę, giliame liūdesyje likusią žmoną 
VANDĄ, vaikus ir anūkus, seserį ALDONĄ 
MAŽEIKIENĘ ir brolį dr. ROMĄ PETKŲ nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Jadvyga Giedraitienė 
St. Pete Beach, Florida J 

ja. Žaidimas prasidėjo 19-ojo 
šimtmečio pabaigoje. Netru
kus jis paplito Europoje ir 
Amerikoje. 1926 m. buvo 
įsteigta Tarptautinė stalo te
niso sąjunga, kuri sutvarkė 
taisykles ir pradėjo tarptauti
nių varžybų rengimą. 

Kadaise stalo tenise pirma
vo Čekoslovakija, Vengrija, 
Austrija. Dabar vyrauja Azijos 
valstybės. JAV-ėse stalo teni
sas neišpopuliarėjo. Čikagoje, 
veikia bene tik vienas stalo te
niso klubas. Šiame krašte sta
lo tenisas tapo daugiau ar 
mažiau pramoginiu žaidimu. 
Beje, šią vasarą Sydnėjųje, 
Australijoje, rengiamų olimpi
nių žaidynių stalo teniso var
žybose JAV atstovaus dau
giausia iš Azijos žemyno kilę 

..Karv* filateliste*? Tai viena ii praėjutia va»arą Cikagoi vidurmiestyje 
„paradavusių karvių*, apklijuota paito tenkini* Nuotr P Petrutto 

asmenys. 
JAV stalo teniso sąjunga tei

giamai vertina Čikagoje ren
giamą festivalį ir pažadėjo sa
vo paramą. Be kita ko, pasiūlė 
Čikagoje surengti parodomą
sias varžybas, dalyvaujant 
JAV olimpinės rinktinės žaidi-
kams. 

Kitados Lietuva buvo „prasi
mušusi" tarptautinėse stalo 
teniso varžybos. 1938-1939 m. 
Lietuva iškovojo Baltijos vals
tybių nugalėtojo titulą. 1939 
m. Lietuvos rinktinė (Nikols-
kis, Dzindziliauskas, Variako-
ji8, Duškesas) Pasaulio pirme
nybėse (Egipte, Kairo mieste) 
užėmė ketvirtąją vietą. Lietu
vos stalo tenisininkai pirmavo 
Sovietų Sąjungos pirmeny
bėse. A. Saunoris 1952-1956 
m. laimėjo Sovietų Sąjungos 
meistro vardą. Dabar jis gyve
na Hamiltone, Kanadoje, ir 
retsykiais dar susigundo pa
daužyti stalo teniso kamuo
liuką. 

Kadaise Kanadoje pirmavo 
lietuviai stalo tenisininkai — 
Gvildys, Nešukaitis, Nešukai-
tytės, Sabaliauskaitė ir kt. 
Dabar, lietuvių tarpe, stalo te
nisu daugiausia domisi vė
liausieji imigrantai. Gal, ko 
gero, reikėtų lietuviams suk
rusti ir kaip nors pasireikšti 
rengiamame stalo teniso fes
tivalyje? 

Šią vasarą, kai Čikagoje žais 
stalo tenisą. New Yorke — pa
raduos karvės, Cincinnati 
vyks kiaulių paradas, New Or-
lean — žuvų, Lexington — 
arklių, Toronte — briedžių, 
Grand Rapids — zuikių ir t.t. 
Ir vis tai pagal Čikagos paro
dytą pavyzd). Teisybės dėlei, 
pagrindiniu „kaltininku" rei
kėtų laikyti Ciuricho miestą. 
1997 m. Ciuriche, Šveicarijoje, 
buvo surengtas pirmasis „kar
vių paradas". 

Petras Petrutis 

• Šiauliai. Kovo 20 d. 
Šiaulių P. Višinskio bibliote
koje atidaryta danų dailininko 
Esbeno Hanefelto Kristenseno 
Biblijos iliustracijų paroda. 
Atidarant renginį dalyvavo 
Šiaulių vyskupijos generalvi
karas mons. K. Jakaitis, kan
cleris R. Čekavičius, Jėzuitų 
bažnyčios rektorius V. Šim
kūnas SJ, Šiaulių miesto kul
tūros atstovai, visuomenė. Pa
roda veikė iki balandžio 10 d. 

Netikėtai Amžinastin iškeliavus 

A. tA. 
ZENONUI PETKUI, 

skaudžios netekties valandoje gilią užuojautą reiškiu 
žmonai VANDAI, vaikams MILDAI, ASTAI, 
TOMUI, GYČIUI ir SAULIUI su šeimomis, seseriai 
ALDONAI MAŽEIKIENEI, broliui dr. ROMUI 
PETKUI ir jų šeimoms, visiems giminėms ir 
artimiesiems. 
Zenonas iškeliavo negrįžtamai, tačiau jo rūpestis ir 
darbai gimtajam kraštui, jo mintys, patarimai ir 
parodyta draugystė, ypač Lietuvos Respublikos 
konsulato atidarymo darbuose vakarinėje Floridoje, 
ilgai pasiliks su mumis. 

Algimantas Karnavičius 

Lietuvos Respublikos Garbės konsulas 

į ST*«*LU***C€ 
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Fmd cut what a wor!d of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more mfor-

mation and speaal offers, visit 

our website at www.fiysas.com. 

ritant w 

SK946 
SK744 

SK743 
SK<MJ 

FfWTI 

Gucago 
Stockrdm 
varnus 
Coof*i3ger. 

To 
Stociihot^ 
Varnus 

C o o f f * * ? ^ 
Chcago 

Departure Time 

4 30 0"! 
99»aa}*1 
l ? 4 S c n 
340 pm 

ArrivM Time 
?40*m »1 
l & S O a m M 
215pm 

540 cm 

http://www.fiysas.com


6 DRAUGAS. 2000 m. gegužes 18 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pat Micfaalsfci, Illinois valstijos gubernatoriaus G. Ryan patarėja etni
niams reikaiaras, bus pagerbta gegužės 21 d., sekmadienį. Pagerbimas 
vyks nuo 3 vai.p.p. iki 6 val.v. .,The Hangmg Gardens" į8301 W. Belmont 
Avenue. River Grove). {vairių etninių grupių atstovai suruoš meninę 
programą. J sį nt-mokamą renginį gali atvykti visi norintys. 

Marąuet te P a r k o Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
dėl susidėjusių aplinkybių šį 
penktadienį (gegužės 19 d.) 
neįvyks. 

Paskut inys i s šio sezono 
Muzikos vakarų Lietuvių dai
lės muziejuje serijos koncertas 
įvyks gegužės 26 d. 7:30 val.v. 
Lietuvių dailės muziejaus sa
lėje Pasaulio lietuviu centre 
Lemonte. Programoje: Mozart, 
Debussy, Corigliano ir Dvorak 
kūriniai fortepijonui keturio
mis rankomis. Groja pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. Po 
koncerto - susitikimas su kon
certų serijos rengėjais ir at
likėjais. Visų laukiame! 

Poezijos d i e n o s vakare 
poetų kūrybos eiles skaitys: 
literatūrologas Algirdas Titus 
Antanaitis; kultūrininkė Dai
va Markelytė, anglų kalbos ir 
literatūros aktorė, dailiojo žo
džio menininkė Nijolė Marti
naitytė ir poetė-ra.šytoja Julija 
Švabaitė. Atvykite gegužės 19 
d., penktadieni. 7 v.v. į Čiur
lionio galeriją. į šį vienin
telį Poezijos vakarą Čikagoje'. 

Nori te p a d ė t i nuskr iaus 
tiems L ie tuvos va ikams ir 
pagyventi Vilniuje? Kviečiame 
įsijungti į ..Vaiko vartai į 
mokslą" savanorių būrelį ir 
padirbti apleistų vaikų cent
ruose: Vilties Angelo ir Visų 
Šventųjų globos centruose. 
Daugiau informacijos krei
piantis į Ritą Venclovienę tel. 
847-940-0233, eiektr. paštas: 
vunclovas@aol .com 

Dar y r a 10 bi l ie tų kelionei 
į Kanadą. į tautinių šokių 
švente Toronte! Dviejų naktų 
nakvynė, bilietai į šventę ir į 
pokylį - tik už 350 dol. vienam 
žmogui! Išvykstame liepos 1 
d., šeštadienį, iš Pasaulio lie
tuvių centro, grįžtame liepos 3 
d., pirmadienį. Kelionę rengia 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. Informaci
ja skambinant Liliai Kizlaitie-
nei tel. 708-346-0756 ir Gedi
minui Kazėnui 630-243-0791. 

Ju l i j a Švabai tė -Gyl ienė 
skaitys ištraukas iš savo kūry
bos per Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjų metinį na
rių susirinkimą, kuris šaukia
mas birželio 4 d., sekmadienį. 
Susirinkimas prasidės 8 vai.r. 
Mišiomis už gyvus ir mirusius 
narius Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke, po to vyks susi
rinkimas parapijos salėje. 
Taip pat bus skaitomi valdy
bos pranešimai, ruošiami pus
ryčiai, laimėjimai, renkamas 
nario mokestis. Visi nariai ir 
svečiai maloniai prašomi daly
vauti. 

Poe tas — p a r t i z a n a s Bro
nius Krivickas nebuvo žino
mas iki 1989 m. Su jo poezija, 
rašyta miške, susipažinsime 
gegužes 19 d., penktadienį, 7 
v.v. Ciuriionio galerijoje. 
Visuomene nuoširdžiai kvie
čiama susipažinti su tragiško 
likimo poetu. 

jiis savai tga l i s - pasku t i 
nis r i nk imų sava i tga l i s . 
Kviečiame visus lietuvius at
likti savo bendruomeninę pa
reigi ir balsuoti. Visi lietuviai, 
sulaukę 18 metų, turi teisę 
rinkti atstovus į JAV LB ta
rybą ir \ PLB seimą. Visi, ir ką 
tik atvykusieji, yra pilnatei
siai bendruomenės nariai. Kai 
kurie kandidatai taip pat yra 
neseniai atvykusieji. Tereikia 
nuvykti į balsavimo vietą: 

B r igh ton P a r k o apy l inkė 
j e : Marijos Nekalto prasidėji
mo mokyklos salėje (4420 S. 
Fairfield Ave.) sekmadienį 
nuo 9:30 val.r. iki 1 val.p.p.; 

C ice ro a p y l i n k ė : Šv. Anta
no parapijos mažojoje salėje 
sekmadienį nuo 8 vai. iki 9 
val.r. ir nuo 10 val.r. iki l2 
vai.; 

L e m o n t o apy l i nkė j e : Pa
saulio lietuvių centre (14911 
W. 127 St., Lemom, IL 60439) 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 9 
val.r. iki 1 val.p.p. 

K r a n t o a p y l i n k ė : Angelė 
Paulauskienė (9 S. 101 Lake 
Dr. Apt. 208, Clarendon Hills, 
IL 60514; tel. 630-654-8124); 

M a r ą u e t t e P a r k o apylin
k ė : „Seklyčia" (2711 W. 71*t 
St.) šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 10 val.r. iki 6 val.v.; 

J a u n i m o c e n t r a s : gegužės 
20 d. nuo 9 val.r. iki 2 val.p.p. 
ir gegužės 21 d. nuo 11 val.r. 
iki 1 vai. p.p. Tėvai, atvežę savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą, 
ir lietuviai, atvykę į sekmadie
nio Mišias, yra prašomi šiuose 
rinkimuose dalyvauti. 

L i e t u v i ų k a r i ų v e t e r a n ų 
są jungos „Ramovės" Čikagos 
skyriaus mirusių ramovėnų 
kapai Lietuvių tautinėse ka
pinėse bus lankomi gegužės 
28 d., sekmadienį. Romovenus 
ir jų šeimos narius 10 val.r. 
prašome rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužės 29 d., 
pirmadienį, 9 val.r. Prašome 
rinktis prie Romo Kalantos 
paminklo. Kviečiame visus ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame minėjime 
dalyvauti. 

I r e n a S k o m s k i e n ė , Vil
niuje gyvenanti muzikė suda
rė ir spaudai parengė stambią 
monografiją apie kompozitorių 
Vladą Jakubėną. Čikagoje vei
kianti V. Jakubėno vardo 
draugija 1993 m. buvo pakvie
tusi muziką, irgi vilnietį, Ani
cetą Arminą suredaguoti šio 
pobūdžio knygą. Tačiau nu
trūkus šio muzikologo gyvybės 
siūlui, darbą tęsė anksčiau 
minėta I. Skomskienė. Ji, 
beje, yra ir V. Jakubėno drau
gijos Lietuvos skyriaus rei
kalų vedėja. Knygos-pristaty
mas vyks šį sekmadienį „Tė
viškės" parapijos bažnyčios sa
lėje. 

„Šypsenė lė" atneš šypsenė
lę ne tik susirinkusiems į Jau
nimo centrą gegules 28 d. 3 
vai. p.p., bet ir vargingai gyve
nantiems Lietuvo? vaikučiams 
ir studijoms paramos susilau
kusiems studentams. Labda
ros koncerto programoje — 
dainininkės Neringa Nekra-
šiūtė, Laima Lapkauskaitė ir 
vaikų choras J_jakstutė", ku
riam vadovauja Dalia Gedvi
lienė. Tikimės, kad ne tuščia 
salė pasitiks jaunuosius pro
gramos dalyvius, r.es ir jų vei
deliuose švies šypsenėlė ži
nant, kad jie save darbu įžie
bia vilties spindulėlį Lietuvos 
vaikams. Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis „Saulutė" kviečia 
visus į labdaros koncertą 
„Šypsenėlė" ir siūlo bilietus iš 
anksto įsigyti „Seklyčioje". 

I n d r ė Tųūnė l i enė , Lietu
vos Vaikų globos būrelio 
„Saulutės" pirmininkė, bus 
pagerbta gegužės 20 d. 6 val.p. 
Pasaulio lietuvių centre ren
giamame pokylyje. Veiks ba
ras, vyks šokiai. Šventę ruošia 
Amerikos Lietuvių prekybos 
rūmai. Visas pokylio pelnas 
skiriamas „Saulutes" veiklai 
paremti. Vietas užsisakykite, 
skambindami David Gaidas 
tel. 708-974-4410 arba David 
Shestokas 630-243-0099. 

Tragiškojo birželio pami
nė j imas Cicero lietuvių telki
nyje vyks birželio 4 d. Minėji
mas prasidės 9 val.r. šv. Mi
šiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Tuoj po Mišių vyks 
akademinė ir meninė progra
ma parapijos salėje. Programą 
atliks viešnios iš Kauno, poli
tinių kalinių ir tremtinių ben
drijos tarybos nare Silvija Si-
manonienė ir jos duktė Au
dronė. Silvijai Lietuvos okupa
cijos metais teko išgyventi 
tremtį Vorkutoje. Cicero apy
linkės LB valdyba r ALTo Ci
cero skyriaus vadyba prašo 
lietuvius birželio i d. įsiminti 
ir minėjime gausiai dalyvauti. 

Gegužės 21 d. 12 vai . Pa
saulio lietuvių cer:tro didžiojo
je salėje susit ikime, susipa
žinsime su Silvija Simanonie-
ne, Irena Belickene, Audrone 
Simanonyte ir išgirsime jų 
gražiai atliekarias politinių 
kalinių ir tremtnių dainas ir 
eilėraščius. Audronė Simano
nyte — ne tik dainininkė, bet 
ir kai kurių danu muzikos au
torė. PLC rengir.ių komitetas 
kviečia į malorų pabendra
vimą. 

Gabrielius Žemkalnis su „Geležinio vilko", istorijos būrelio, nariais. 

G. ŽEMKALNIS PASAKOJO APIE SIBIRĄ 
Balandžio 15-ąją „Geležinio kuris šeimos narys dingdavo, 

žinok, kad jo daugiau nebema
tysi ir nemėgink jo eiti ieškoti, 
nes su tavimi bus tas pats — 
dingsi be žinios. Sibiro pla
tybės yra septynių laiko zonų, 
ir mūsų tautos žmonės buvo 
„išmėtyti" po šį platų žiaurios 
gamtos plotą, išplėšti iš savo 
gimtų namų. Lietuviai prie
varta buvo vežami į nežinią, į 
svetimus kraš tus , pakeliui pa
likdami dalį Lietuvos išsiil
gusių žmonių, kurie atsidūrę 
plačioje taigoje būdavo palie
kami mirčiai. Daugelis žinojo, 
kad j ie n iekada nesimatys su 
savo art imaisiais . Visa tai at
laikydavo tik stiprieji. Silp
nesnieji iškeliaudavo į amži
nybę. 

Sibire žmonės neturėjo ko 
valgyti, a tsargos paimtos iš 
gimtų namų greitai pasibaig
davo. Gal kar tą per mėnesį 
ateidavo iš kito kaimo žmonės, 
kurie atnešdavo ožkų pieno, 
už kurį reikdavo sunkiais dar
bais atsilyginti, reikėdavo 
kirsti medžius, vežti ir pluk
dyti rąstus. 

Dalis lietuvių atsidūrė prie 
tolimojo Baikalo ežero, kur di
delio vargo spaudžiami jie 
ieškojo išeities iš nepakeliamų 

vilko" istorijos būrelyje lankė
si Gabrielius Žemkalnis. J is 
su mumis pasidalino minti
mis, kurias patyrė būdamas 
Sibire. G. Žemkalnis niekada 
nebuvo ištremtas į Sibirą, ta
čiau jis pats norėjo patirti dalį 
to skausmo, kurį patyrė lietu
vių žmonės. Iš G. Žemkalnio 
mes, istorijos būrelio nariai, 
išmokome apie Lietuvos pra
eitį, o aš dabar jums papasa
kosiu apie šį baisų žodį — Si
biras. 

Pirmieji lietuviai buvo pra
dėti tremti po pirmojo lietuvių 
sukilimo prieš Rusijos carų 
okupaciją — 1832 m. ir po ant
rojo sukilimo — 1863 m. Lie
tuviai buvo tremiami į Sibirą, 
nes rusai didžiavosi laimėję 
abu sukilimus ir jie su lietu
viais galėjo daryti, ką tik jie 
norėjo. Tad žiaurūs rusų ka
reiviai paimdavo lietuvių šei
mas, sumesdavo į prekinių 
traukinių vagonus ir veždavo į 
ilgą kelionę, veždavo tūkstan
čius kilometrų, kol pasiekdavo 
amžino įšalo žemę. Rusams 
nebūdavo svarbu, ar visa šei
ma patekdavo į tą patį trauki
nio vagoną, jie tik vežė tolyn 
ir tolyn nuo gimtų namų. Jei 

vargų — jie išmoko žuvauti, 
pasistatė trobelę, sėmė van
denį, kentėjo savas kančias ir 
šaukėsi Dievo pagalbos... Lie
tuviai išliko, išliko, nors pa
laužti ir pajuodę, bet jie išliko. 

Antrasis pasaulinis karas 
paklupdė Lietuvą. Vėl mūsų 
tautos žmonės ir jų kaulai 
buvo mėtomi plačioje taigos 
žemėje — Sibire prie Laptevų 
jūros. Ir vėl lietuvis klausia 
savęs — „Už ką, už ką aš veja
mas iš savo namų?" 

Šiandien, praėjus daugeliui 
metų, lietuvis bijo išgirsti žodį 
„Sibiras". Mažai liko gyvų, ku
rie mums papasakotų apie šią 
baisią Lietuvos tragediją, ta
čiau mes patys turime kelti 
šią neteisybę ir skriaudą mū
sų tautai. 

G. Žemkalnis sakė, kad mū
sų tautos skriaudas liudija ka
pai Sibire, kuriuos supylė arti
mieji. Šie paminklai, tai yra 
mūsų praeities istorija. 

Dėkojame Gabrieliui Žem
kalniui už atsilankymą mūsų 
istorijos būrelyje „Geležinis 
vilkas" ir dėkojame už suteik
tas žinias apie skaudžią ir 
daugeliui nežinomą Lietuvos 
istorijos praeitį. 

Skaistė Jage lav iČiū tė , 
„Geležinio vilko" narė 

ALTO KONFERENCIJAI PRAĖJUS 

Pipirų ratelio pipiriukai k,irtu su tėveliais broliukais ir sesutėmis buvo nuvykę i BrookfieM zoologijos sodą. Iš 
kairės: Vilius Sieczko*ski. Dalia Stropiene, Viktutė Strnpute. Manus Stropus. Julyte Stropute, Grant Stankai
tis. Deana Stankaitis Jonas Majauskas. Daiva Majauskienė, KaUirina Majauskaite. Renata Stankiene. Matu
kas Stankus Priekyje Gina tilinstrubiene. (^>tis Blinstrubas. * 

„Sandara" , 2f00, Nr. 1-2. 
Redakcija praneša, kad 
„Sandarą" - vieną seniausių 
išeivijos per iodi ių leidinių 
pasveikino Ilinojaus valstijos 
gubernatorius George H. 
Ryan. Šiame nu:neryje daug 
dėmesio skiriama kaimo pro
blemoms. Jonas Daugėla rašo 
apie žemės ūkį atkūrus Lietu
vos Nepriklausomybę. Jis 
sako, kad nebuvo sukurtas 
toks gyvenimas, kokio tikė
tasi, bet deda vilčių į koopera
ciją, kurf padėtu valstiečiams 
atsilaikyti prieš stambųjį ka
pitalą ir duoda gerą pavyzdį -
ūkininkus Vitą ir Petrą Mas-
kevičius iš Rokiškio rajono bei 
Juozą Šiugždą iš Šeduvos, ku
rie puikiai tvarkosi. Pastara
sis subūrė kaimynus į „Agro-
vestos" kooperatyvą ir verčiasi 
smulkiuoju verslu: augina 
juoduosius serbentus, žada 
auginti žąsis ir triušius, 
įsirengti savo skerdyklą. Taip 
pat galvoja apie kaimo tu
rizmą. Petras Kul;'-<iuskas 
leidinyje rašo a^i* ekologinį 
žemės ūkį, o skyrelyje 
„Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungoje" spausdinama šios 
kultūrines organizacijos pir
mininko Kosto Federavičiaus 
biografija bei ištrauka iš jo 
..Vilniaus sonetų". P. O. Box 
241. Addison, II. 60101-0241. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Čikagos skyriaus metinė dar
bo konferencija įvyko š.m. ba
landžio 29 d., šeštadienį, Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose. Taryba nuošir
džiai kvietė lietuvių organiza
cijas ir visuomenę minėtoje 
konferencijoje gausiai daly
vauti ir moraliai bei materia
liai paremti. Deja, nebuvo su
silaukta daug visuomenės pa
ramos. Mūsų visuomenė labai 
greitai užmiršo, ką ALTas yra 
atlikęs praeityje. Jeigu ne AL
Tas, būtumėm visi iš stovyklų 
grąžinti į savo kilmės kraštus. 
Kas išrūpino politinių pabėgė
lių į Ameriką įsileidimo įstaty
mą? Ar ne ALTas? Yra gana 
daug ir dabar tokių, kurie net 
nežino kas tas ALTas arba 
Amerikos Lietuvių Taryba 
yra. 

Darbo konferenciją pradėjo 
skyriaus pirmininkė Evelina 
Oželienė, pasveikindama vi
sus nors ir negausiai susirin
kusius, ir pristatė komisijas: 
registracijos — Kazė Požar-
niukienė ir Filina von Braun, 
nominacijų — dr. Petras Jo-
kubka ir Antanina Repšienė, 
spaudos — Zuzana Juškevi
čienė ir Antanina Repšienė, 
sekretorė buvo Aušrelė Saka-
laitė. vaišėmis rūpinosi Irena 
Dirdienė. 

Konferenciją sveikino: ALTo 
centro valdybos vicepirminin
kas inž. Grožvydas Lazaus
kas, padėkodamas skyriaus 
valdybai už gerai atliktus dar
bus ir finansų telkimą tentrui 
(pirmininkas tuo laiku buvo 
išvykęs į Lietuvą). Sveikino ir 
Algis Regis Mažosios Lietuvos 
rezistencijos vardu. Visi gerai 
žinome, kad jo žodis yra tie
sus, be išlankstymų. 

Po to girdėjome valdybos 
pranešimus. Pirmoji praneši
mą skaitė skyriaus pirminin
ke Evelina Oželienė. Pirmi

ninkė savo pranešime pažy
mėjo, kokie minėjimai ir ren
giniai buvo surengti metų lai
kotarpyje. O jų būta nemažai! 
Iždininkė Kazė Požarniukienė 
aptarė piniginę kasos būklę. 
Valerija Stanait ienė, revizijos 
komisijos pirmininkė, perskai
tė revizijos komisijos aktą. Po 
pranešimų vyko diskusijos, 
bet, galima sakyti, jų kaip ir 
nebuvo. Surinktos aukos buvo 
įteiktos ALTo centrui. Sky
riaus pirmininkė Evelina Ože
lienė įteikė 4,000 dol. vicepir
mininkui Grožvydui Lazaus
kui, nes pirmininko nebuvo. 
Registracijos komisijos narė 
Filina von Braun pranešė, kad 
dalyvauja 39 atstovai. Nomi
nacijų komisijos pranešimą 
skaitė Antanina Repšienė. 
ALTą sudaro 13 organizacijų, 
o tik 7 pris tatė savo atstovus į 
valdybą ir tarybą. Buvo pra
šoma, kad kuo greičiau atsto
vus pristatytų, nes reikia su
daryti valdybą ir pradėti 
darbą. Birželio įvykių minėji
mas j a u čia pat . Buvo kalbėta, 
kad ALTas turi būti vienas iš 
svarbiausių organizacijų, nes 
tai yra politinė organizacija. 
Taip pa t daugiau žmonių rei
kia į traukti į ALTo veiklą. Ne
sant daugiau klausimų, pirmi
ninkei išreiškus padėką vi
siems, konferencija buvo baig
ta ir visi pakviesti prie kuklių 
vaišių, kurias žavingai pa
ruošė nauja ALTo narė Irena 
Dirdienė. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencijai baigiantis atsi
lankė Lietuvos ambasadorius 
Amerikoje Stasys Sakalaus
kas. Tai — ambasadorius, ku
ris suspėja atvykti į daugelį 
lietuvių renginių. S. Sakalaus
kas buvo sutiktas ovacijomis. 
Besišnekučiuojant jam buvo 
užduota daug klausimų, į ku
riuos j is labai sumaniai atsa
kinėjo. Klausytojai susižavėjo 

jo sugebėjimais atstovauti Lie
tuvai. 

Po tų visų pokalbių, padė
koję ambasadoriui už atsilan
kymą, visi atsisveikinę išsi
skirstėm į namus. Tai buvo 
puiki ALTo darbo konferenci
ja. 

Ant . Repš i enė 
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• Namams p i r k t i pa sko 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Te l . (773) 847-7747. (sk.) 

x Kara l i auč iaus s r i t ies 
l ietuviškų m o k y k l ų p a r a -
m a i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo; $100 dol . — Alfonsas 
Lukas. $50 — Dr. Zigmas 
Brinkis; Liudas ir Rūta 
Šmulkščiai. $25 — Jonas ir 
Aldona Raugaliai; Vytenis ir 
Sofija Statkus. $20 — Kazys 
Navakauskas; Alfonsas Pet-
rutis. $10 — Jonas Butvilą; 
Maria Valiukevičius. $5 — Jo-
seph Petuška. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Kara l i au 
č i a u s Kraš to l ie tuvybei" , 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

• Suprasdami, k a d Lie
tuvos apleistus va ikus rei
kia ne tik šelpti , bet ir auklėti 
bei įvertindami „Vaiko vartai į 
mokslą" būrel io pasi ryžimą 
organizuoti savanorius važiuoti 
į Lietuvą ir dirbti su gatvės 
vaikais, charakter io ugdymo 
programai aukojo: Laima ir 
J o n a s Šalčiai $1 ,000; I rena 
Kriauceliūnienė, dr. Donatas ir 
Daina Siliūnai, Marija ir Ed
mundas Vasiliauskai po $100, 
Glenview Community Church 
per Don Clark $320 ir Nijolė 
Smulkštienė $60. Nuoširdžiai 
dėkojame! „ V a i k o var ta i i 
mokslą" b ū r e l i s . 




