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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Gračev: Reikia 
sutarties dėl 

kariuomenės išvedimo 
Vilnius, gegužės 19 d. (Elta) 

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas Vilniuje susitiko su 
Rusijos gynybos ministru gene
rolu Pavel Gračev ir jį lydinčiais 
aukšto rango kariškiais. 

Rusijos gynybos ministras 
perdavė Rusijos prezidento 
Boris Jelcino sveikinimus ir 
linkėjimus. Beje, prez. Jelcinas 
reiškia pageidavimą, kad ka
riuomenės išvedimas vyktų 
taip, kaip nustatyta susitar
tame tvarkaraštyje, bet ir su 
tam tikromis sąlygomis. Prezi
dentas Brazauskas informavo 
svečią apie Lietuvos ekonomi
kos būklę, rusakalbių gyventojų 
pradėtį ir nuotaikas, pabrėžda
mas, kad didesnių problemų čia 
nėra, kad daugelis Lietuvoje gy
venančių rusų priėmė Lietuvos 
pilietybę. 

Susitikime plačiai kalbėta 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos klausimu ir pažy
mėta, kad ir Rusija ir Lietuva 
šia prasme daro labai daug — 
išvesta daugiau kaip pusė ka
riuomenės, nors esama ir daug 
su tuo susijusių techninių sun
kumų. Prez. Brazauskas pa
brėžė, kad ši kariuomenė turi 
būti išvesta sutartame tvarka
raštyje nustatytais terminais. 
Ministras Gračev atkreipė prez. 
Brazausko dėmesį į tai, kad iki 
šiol šalys nėra pasirašiusios 
pagrindinio politino susitarimo, 
kuris būtų pagrindas Rusijos 
kariuomenei išvesti iš Lietuvos 
teritorijos, ir pageidavo šį klau
simą spręsti su Rusijos prezi
dentu. 

A. Brazauskas pasakė, kad dėl 
politinio susitarimo dar teks 
gerokai padirbėti ir abiejų vals
tybių derybų delegacijoms. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Lietuva 
stengsis geranoriškai atsižvelg
ti į Rusijos pageidavimus ir 
pasiūlymus, ir jeigu Rusija eis 
kompromisų keliu, tai ir Lietu
va darys viską, kad būtų pa
siekti pageidautini susitarimai. 

Nuncijus patenkintas 
Bažnyčios-valstybės ryšiais 

Gegužės 18 d. Ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
priėmė apaštalinį nuncijų arki
vyskupą Justo Mullor Garcia. 

Susitikime kalbėta apie po
piežiaus Jono Pauliau II būsimą 
vizitą į Lietuvą ir jo paruo
šiamuosius darbus, tarp jų ir 
Vilniaus vyskupų rūmų perda
vimą tikriesiems šeimininkams 
bei su tuo susijusias problemas, 
jų sprendimo būdus. Premjeras 
buvo informuotas, kad gegužės 
26 d. Vilniuje viešės oficialus 
Vatikano atstovas. Jis lankysis 
tose vietose, kur numatomi 
Šventojo Tėvo susitikimai su 
maldininkais , ir galutinai 
patikslins popiežiaus vizito 
maršrutą. 

Ark. Mullor-Garcia pareiškė 
esąs patenkintas Lietuvos kata
likų Bažnyčios ir vyriausybės 
abipuse tolerancija ir gerais 
santykiais. Jis akcentavo, kad, 
laikantis Vatikano nuostatų, 
Bažnyčia turi pakilti aukščiau 
partijų ir politinių judėjimų 
interesų ir kad jos misija — 
padėti visuomenei siekti san
tarvės. Popiežiaus vizitas, pa
brėžė Apaštalinis nuncijus, taip 
put siejamas su šiuo kilniu tiks
lu. 

Britai prisimena gerus laikus 
ir nori padėti 

„Buvę geri Didžiosios Brita
nijos ir Lietuvos prekybiniai ry
šiai turėtų būti atkurti", Vy
riausybės rūmuose šiandien su
rengtoje spaudos konferencijoje 
savo šalies verslininkų "vardu 
pasakė Kento hercogas, antrą 
dieną viešintis Lietuvoje", o 
esančių bankų, draudimo firmų 
ir kitų kompanijų atstovų ran
gas. „Čia viešime labai įdomių lai
ku, kai jūs turite prisitaikyti 
prie besikeičiančių sąlygų, ir 
manau, kad mano šalies atsto
vai, ėmęsi bendradarbiauti su 
Lietuva, žiūrės ne tik savo nau
dos, bet ir bandys padėti tuo, ko 
labiausiai jums reikia", kalbėjo 
hercogas. 

Atsakymų į klausimą, kokio
mis formomis galėtų būti pra
dėtas platesnis ir abipusiškai 
naudingas šalių bendradarbia
vimas, ieškota ir pasitarimuose, 
kuriuose kartu su Kento herco
gu dalyvavo ir Britanijos bei 
Siaurės Airijos ambasadorius 
Lietuvai Michael Peart bei čia 
viešinčių Britanijos verslo 
atstovai, susitikę su užsienio . 
reikalų ministru Povilu Gyliu, 
ekonomikos ministru Juliumi 
Veselka ir transporto ministru 
Jonu Biržiškiu. 

Kaip sakyta šiame susitikime, 
kukli Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos bendrų įmonių patirtis 
rodo, kad didžiosios įmonės Lie
tuvos link iš Anglijos dar nepa
judėjo. Tačiau tas faktas, kad jau 
kitą savaitę kompanija „Shell" 
Lietuvoje atidaro savo įstaigą, 
lyg ir duoda ženklą, jog padėtis 
keičiasi. 

Susitikime su Lietuvos vy
riausybės atstovais svečiai 
patarė, ko reikia, kad galima 
būtų pritraukti į Lietuvą įvairių 
krypčių Britanijos verslininkų, 
kaip geriau juos informuoti apie 
ekonominės reformos juridinę ir 
praktinę raidą, biznio partnerių 
interesus. 

Prezidentas plečia kovą 
prieš nusikaltimus 

Gegužės 18 d. Prezidentūroje 
j vyko koordinacinės darbo gru
pės kovai su organizuotu nusi
kaltimu ir korupcija posėdis. 

Apsvarstyta vidaus reikalų 
ministerijos ir prokuratūros 
sistemose sukurtų padalinių 
kovai su organizuotu nusikals
tamumu veikla, taip pat nusi
kaltimus skatinančios ar ma
žinančios aplinkybės (krimi
nogeninė padėtis) Šiaulių 
mieste. Pažymėta, jog kovai su 
nusikalstamumu Vidaus reika
lų ministerijos policijos depar
tamento sudėtyje sukurtos dvi 
savarankiškos valdybos. Jos tu
ri koordinuoti ir vienyti polici

jos ir kitų vidaus reikalų tarny
bų pastangas bei nusikalsta
mumo ir kriminalinių procesų 
tyrimo ir ypatingų nusikaltimų 
tyrimo darbus. Septyniuose 
Lietuvos miestuose jau veikia 
panašūs skyriai. Panašios 
įstaigos sukurtos ir prokura
tūros sistemoje. 

Prezidentas nurodė, kad per 
dešimt dienų turi būti sudarytas 
koordinacinis centras teisinės 
sistemos reformai projektuoti. 
Teisėsaugos ir teisėtvarkos in-

JAV politika Bosnijoje 
yra pasikeitusi 

Lt. gen. Philippe Morillon (vidury), kuris vadovaųa Jungtinių Tautų pajėgoms Bosnijoje, 
antradienį Pale mieste susitiko su Serbijos nacionalistu pajėgų vadu lt. gen. Ratko Mladč ir Bosni 
jos serbų vadu Radovan Karadzič, ieškodamas būdų juo? prikalbinti priimti taikos sutarta Karadzič 
pareiškė, kad laikas Vakarams susigyventi su „Didž:osios Serbijos" sąvoka 

JAV Kongrese persvarsto 
pagalbos teikimą užsieniui 

Washington, DC, gegužės 14 
d. — JAV Kongreso komisijų ko
vo mėnesį pravesta apklausa 
apie JAV užsienio šalims ski
riamas lėšas, apklaasinėjus tiek 
įvairių valdžios įstaigų atsto
vus, tiek ir nevaldiškų orga
nizacijų atstovus, privedė prie 
išvados, kad JAV nei sumažins, 
nei padidins savo skirstomą pa
galbą. Kaip ir anksčiau, užsie
nio pagalbai bus skiriama apie 
14 bilijonų dolerių — apie 1% 
JAV biudžeto. „Per visus ap
klausinėjimus daugiausia bu
vo rūpinamasi demokratijos 
išsaugojimu Rusijoje", buvo 
rašoma JAV Lietuvių Bendruo
menės paruoštame pranešime, 
jos atstovei Astai Banionytei da
lyvavus tuose apklausimuose. 

Rusijai prašant vis daugiau 
pagalbos, šįmet bus stipriai 
varžomasi tarp JAV raštinių, 
besistengiančių išgauti lėšas 
tiems pasaulio regionams, 
kuriais jos rūpinasi. 

Iš 14 bil. dol. sumos, skirtos 
užsienio šalims, 409 milijonai 
dol. yra skiriami visoms 14-kai 
Rytų Europos šalių, jų tarpe ir 
Lietuvai. 

Kongreso komisijos nutarė 
kuo mažiau iš anksto nuspręsti, 
kuriems kraštams kiek lėšų 
skirti, norint prezidentui Bill 
Clinton duoti laisvesnę ranką 
tuos sprendimus daryti. 

Įvairios kliūtys lėšų 
skirstymui 

Tačiau, kaip rašoma Astos 
Banionytės paruoštame JAV 
LB pranešime, lieka ir daug 
neišspręstų klausimų apie 
bendrą šalpos teikimo politiką, 
jos tikslus bei priežiūrą. Tokius 
sprendimus padaryti trukdo 
šiuo metu Clinton administra
cijos tuo pačiu metu vykdomas 
pertvarkymas ir JAV Valstybes 

stitucijos privalo pateikti 
pasiūlymus Seimui dėl baudžia
mojo kodekso ir baudžiamojo 
proceso kodekso patobulinimo. 
Vidaus reikalų ministerija ir 
generalinė prokuratūra turi 
parengti ir vyriausybei pateikti 
tų įstaigų finansavimo pasiūly
mus bei šių padalinių dar
buotojų socialimų garantijų. 

departamento ir JAV Tarptau
tinės Plėtotės Agentūros — 
USAID. Lėšų paskirstymą 
taip pat t rukdo užsidelsęs 
aukščiausių valdinii £u pasky
rimas. 

Be to, dabartinis įstatymas, 
nurodantis užsienio pagalbos 
paskirstymo gaires, nebuvo per
žiūrėtas jau 30 metų, o kas dve
jus metus Kongreso įgaliojimai 
lėšas skirs tyt i prideda ir 
pakeitimų, kurių kai kurie prie
štarauja vieni kitiems. Po 1985 
metų iš viso nebebuvo tokių įga
liojimų, nes Kongresas nesu
taria dėl tokių dalykų, kaip 
abortų teikimo kraštuose, ar 
kuriomis priemonėmis vežti 
JAV dovanojamus grūdus. Ma
noma, kad tokie nesutarimai 
tęsis ir šįmet, Kongresui tebe
laukiant iš administracijos 
naujų nurodymų dėl įstaigų 
peror ganiza vi mo. 

Lėšų paskirstymą labai su
trukdė į Kongresą atvykimas 
110 naujų narių Atstovų rū
muose ir 11 nauju senatorių. Jie 
visi kelia daugybe klausimų dėl 
valdžios pinigu eikvojimo, 
netikslingo ar blogai prižiūrimo 
JAV lėšų skyrimo. Respubliko
nų kongresmanai su pasitenki
nimu nurodinėja, kad JAV mo
kesčių mokėtojai negali sup
rasti, kaip JAV gali skirti lėšas 
užsieniui, kai neturi jų išde
gintų Los Angeles rajonų ats
tatymui. 

JAV biudžeto susivaržymas 
lies ir užsienį 

Net pasižymėję JAV užsienio 
pagalbos programų rėmėjai, 
kaip Vermont valstijos demo
k ra t a s senatorius Leahy 
perspėja JAV užsienio pagalba 
gaunančius kraštus, jog šiais 
laikais, kai visaip varžomas 
JAV biudžetas, ..k ii mažinamos 
lėšos kiekvienai 'AV vidaus 
pagalbos programai, iš mūsų 
pagalbą gaunan'ys užsienio 
kraštai taip pat turi tikėtis, kad 
jiems skiriama pagalba irgi bus 
mažinama, jų tarpe net ir Izra
elis bei Egiptas' 

USAID bei k. >s užsienio 
paglbą skirstam ios įstaigos 
ramina JAV mok- -čių mokėto
jus, kad užsieniui teikiama 
pagalba daugumoje sukuria 

naujų darbų JAV darbinin
kams. Ir taip iš tikrųjų yra. 
Tomis lėšomis būna perkami 
JAV gaminiai siuntimui į už
sienį, jais yra apmokamos JAV 
specialistų kelionės i užsienį, 
padednt tiems kraštams tapti 
stipriais JAV prekybos partne
riais. 

Nedaug naudos Lietuvai 

Ir kaip tik tame yra ironija to
kiems kraštams, kaip Lietuva, 
rašoma JAV LB Visuomeninių 
Reikalų tarybos raštinės VVa-
shingtone paruoštame praneši
me. Kai tokiems kraštams, kaip 
Lietuva, kur didžiausia pro
blema yra kapitalo bei 
nebrangiai prieinamų paskolų 
trūkumas, tais pinigais įvai
riems JAV „ekspertams" yra 
apmokamos vienos savaitės 
kelionės į Lietuvą „išstudijuoti 
padėtį". Tuomet, parašę savo 
pranešimą, jie užsienio lėšas 
skirstančiai įstaigai pristato 
stambias sąskaitas už „pravestą 
studiją", rašoma LB pranešime. 
Didelė dalis JAV skirtos „tech
ninės pagalbos" Lietuvai 1992 
metais buvo šia forma. 

Dabar JAV Kongreso lėšų 
skirstymo komitetuose yra 
svarstomi ir tokie klausimai: Ar 
JAV ir toliau turėtų samdyti 
žinovus prižiūrėti lėšų paskirs
tymą užsienio šalyse, ar įstai
gos, kaip USAID turėtų išsiug
dyti savų žmonių kadrą tam 
darbui? 

Kongrese dabar svarstoma, ar 
JAV įstaigos, kaip USAID. tu
rėtų ir toliau susiskirstyti 
regionais, kaip pvz. Afrika, 
Pietų Amerika, Rytų Europa, ar 
jos turėtų susiskirstyti pagal 
sprendžiamas pasaulines pro
blemas, kaip gamtos tarša, nu
siginklavimas, demokratiniu 
institucijų puoselėjimas, badą-
ir panašiai. 

Pagaliau, svarstomos ir saly 
gos, kurias šalis turėtų išpildyti, 
kad gautų JAV pagalbą, o gal 
iš viso reikia panaikinti JAV 
užsienio pagalbos programas. 

Ko gali tikėtis Lietuva? 

Ko gali tikėtis Lietuva 1994 
biudžeto metais? Mažai, rašoma 
JAV LB pranešime, sprendžiant 

VVashington, DC, gegužės 18 
d. (NYT) - Clinton adminis
tracija jau nebevadina Bosnijos 
karo serbų vykdomu musulmo
nų genocidu, o verčiau jau karu 
tarp Bosnijos serbų ir musul
monų, kurį reikia visomis prie
monėmis apriboti, kad nesi-
plėstų kitur. Šitaip pakeitus 
savo uždavinio supratimą. JAV 
dabar jau didesne dalimi yra at
sisakiusi vadovaujančio vaid
mens tautų bendruomenėje, sie
kiant sustabdyti karą, „New 
York Times" korespondentė 
Elaine Sciolino, nors JAV vie
šuose pareiškimuose paneigia 
tokį požiūrį. 

Prieš dvi savaites JAV valsty
bės sekretorius Warren Christo-
pher, lankydamasis Europos 
sostinėse są jung in inkams 
paskė, kad JAV mielai priimtų 
jų paramą JAV siūlymui ap
ginkluoti Bosnijos musulmonus. 
Jis argumentavo prieš Jungti
nių Tautų blokadą iš viso nelei
džiant ginklų vežti visoms Bal-

- kanuose bekovojančioms pu
sėms, nes juo visai nėra stab
doma serbų agresija, o labiau
siai nukenčia tik musulmonai. 

JAV neberagina g inkluot i 
musulmonų 

Europos šalims priešinantis 
tokioms pozicijoms, JAV jau jų 
nebepropajuoja. Šiuo metu JAV 
bando sudaryti įvairių smulkių 
pasiūlymų komplektą, kuris bū
tų priimtinas europiečiams 
sąjungininkams ir kuris užtik
rintų, kad karas nesiplėstų į 
aplinkinius kraštus. Kad tai iš 
tikrųjų naujoji JAV pozocija, pa
rodė sekretoriaus Christopher 
pasakymas JAV Atstovų rūmų 
Užsienio reikalų komiteto posė
dyje: „Apribojimas konflikto 
Bosnijos teritorijoje yra vienas 
svarbiausių prezidento Clinton 
tikslų". 

Kad JAV politika yra pasikei
tusi, rodo ir pasikeitusi pažiūra 
į pagrindinius kovotojus Bosni
joje. Vasario 10 d. sekr. Chris
topher, kalbėdamas apie JAV 
poziciją Bosnijos atžvi lgiu, 
aiškiai kalbėjo apie serbus, kaip 
agresorius prieš musulmonus ir 
net prieš 12 dienų tą konfliktą 
pavadino tarp taut in iu . Bet 
antradienį kalbėdamas Atstovų 
rūmų komiteto posėdyje, jis jau 
sakė, kad Bosnija yra gilaus ne
pasitikėjimo ir istorinių neapy-
kantų tarp serbų, kroatų ir mu
sulmonų „klampynė", kurioje 

visos pusės papildo baisių žiau
rumų. 

Sekr. Christopher aiškiai lei
do suprasti, kad Bosnijos musul
monai nėra lygintini su žydais 
II Pasaulinio karo metu. Ir jei 
nėra vienašališkai kankinamos 
aukos, nėra moralinio pagrindo 
JAV-ėms kištis. Bet tuo tarpu 
administracijos politikos pla
nuotojai paneigia, kad atsisakę 
savo tikslo apginkluoti Bosnijos 
musulmonus. 

ir iš svarstybų dėl JAV skiria
mos užsienio pagalbos ir iš pasi
keitimų Lietuvoje. 

Californijos l i e t u v i a m s 
pažįstamas Lietuvos nepri
klausomybės stiprus rėmėjas, 
respublikonas kongresmanas 
Dana Rohrbacher neseniai 
kalbėjo Atstovų rūmų komisijos 
apklausoje. J is sakė . kad 
supranta argumentą už pagalbą 
demokratiškas institucijas be-
vystantiems kraštams, bet jis 
vistiek abejoja, ar yra ..išmin
tinga leisti pinigus šalyje, kuri 
negali sukurti savo tvir tos 
valiutos, nesilaiko prekybos 
kontraktų ir trukdo privačiam 
sektoriui veikti". Neaišku, ar 
kongresmenas kalbėjo apie 
Lietuvą. Jo pasisakymas lygiai 
gerai tinka ir Lietuvai ir Rusi
jai, rašoma LB pranešime. Toje 
pačioje apklausoje kongresma-
nar, Mbert VVynn (D-MD^ išreiš
kė nuomonę, kad Rytų Europai 
skiriamos lėšos turėtų verčiau 
būti skiriamos Afrikai. 

Kaltinami europiečiai 

Sekr. Christopher ir kiti JAV 
pareigūnai kaltina europiečius 
už to plano atmetimą. Bet ka
dangi prezidentas Clinton tvir
tina, kad JAV nedarysianti nie
ko be europiečių pritarimo, JAV 
valstybės departamento parei
gūnai pripažįsta, kad tuo tarpu 
tas planas atidėtas. Kalbėda
mas su JAV Nacionalinio Saugu
mo pastarėjais W. Christopher 
pasakė, kad telefoniniuose 
skambinimuose šią savaitę 
Europos šalių užsienio minist
rams neįtaigos tos JAV pozici
jos, o tik primins jiems galimus 
pasirinkimus, būtent Bosnijos 
musulmonų apginklavimą ir 
serbų pozicijų puolimus iš oro. 

Nesiųs JAV kar ių į Bosniją 

Nacionalinio Saugumo taryba 
svarsti be& atmetė pasiūlymus, 
kad JAV kariai prisijungtų prie 
kanadiečių ir europiečių JT 
taikos palaikymo daliniuose 
Bosnijoje. Jie negalėjo sutarti, 
ar JAV turėtų pasižadėti savo 
oro pajėgomis apsaugoti šalpos 
siuntų pristatymą ir JT taikos 
palaikymo dalinius Bosnijoje. 
Jie tačiau nutarė svarstyti JAV 
dalinių pasiuntimą į Makedo
niją ir paremti JT taikos pa
laikytojų skaičiaus padidinimą 
pietinės Serbijos Kosovo pro
vincijoje, kurios dauguma gy
ventojų yra albanai. 

Prezidentas Bill Clinton, ant
radienį lankydamasis Amerikos 
vakaruose propaguoti savo 
siūlomą darbų paskatinimo 
programą, atsisakė atsakyti į 
reporterių klausimus apie 
Bosniją. Paklaustas, ar Vance-
Owen sudarytas tarptautinis 
Bosnijos taikos sutarties pro
j ek tas jau yra „miręs", 
prezidentas labai dviprasmiškai 
atsakė: „Jūs klausiate, ar tas 
procesą tebėra gyvas. Aš neži
nau. Jūs žinote, jog visuomet 
buvo klausimų dėl žemėlapio 
suskirstymo. Tad klausimas 
lieka, ar tas procesas tebėra 
gyvas". Paklaustas, ar jis jau 
pasidavė Bosnijos klausimo 
sprendimo atžvilgiu, preziden
tas atsakė: „O, jūs mane pa
žįstate. Aš niekuomet nepasi
duodu". 

• 
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KALENDORIUS 

Gegužės 20 d.: Kristaus dan
gun žengimo šventė (Šeštinės), 
Bernardinas, Alfreda, Augman-
tė, Vyginte. 

Gegužės 21 d.: Valentas, Vik
torija. Vaidevutis, Vydmina. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:26, leisis 8:08. Temperatūra 
dieną 61 F (16 C), saulėta ryte, 
po pietų daugiau debesų, naktį 
41 F (5 C). 

Penktadienį saulė teka 5:25, 
panaši temperatūra, kaip ket
virtadienį, apsiniaukę. 

N 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 20 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
IŠKILMINGAI UŽBAIGTI 

MOKSLO METAI 

Detroito „Žiburio" litua
nistinė mokykla mokslo metų 
užbaigimą šventė sekmadienį, 
gegužės 16 dieną. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Mokiniai 
atliko dailiojo žodžio, dainų ir 
šokių programą. Ypatingas dė
mesys buvo skirtas 12-jį skyrių 
baigusiems mokiniams ir moki
nėms: Dariui Gilvydžiui, Rimai 
Janukaitytei, Petrui Ješmantui, 
Pauliui Juškai, Lisai Maier, 
Mindaugui Mingėlai, Audrytei 
Navasaitytei ir Audrai Ricci, 
sėkmingai baigusiems „Žibu
r io" li tuanistinę mokyklą. 
Šeštadienį, gegužės 22 d., 7 vai. 
vakare baigusiems abiturien
tams ruošiamas pokylis ir šo
kiai. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

NAUJA LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA 
Metiniame LB Detroito 

apylinkės valdybos susirinkime 
gegužės 16 dieną buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskyrstė: pirmininkė Nijolė 
Zelwender, vicepirmininkas ir 
politinių reikalų vadovas Jonas 
Urbonas, sekretorius Benedik
tas Neverauskas, ižd. Juozas 
Orentas. Nariai: Algimantas 
Bražėnas, švietimo reikalams 
Janina Udrienė, jaunimo sąjun
gos atstovas Paulius Jurgutis ir 
Sporto atstovas Algis Rugie
nius. 

LIETUVOS VYČIAI 
PRANEŠA 

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Amerikos rajono suvažiavimas, 
į kurį atvyks vyčiai iš Čikagos, 
Daytono, Clevelando ir Detroi
to, vyks gegužės 21-23 dienomis 
Detroite. Prie suvažiavimo vyks 
ir vyčių kėgliavimo turnyras. 
Suvažiavimo uždarymas bus Šv. 
Antano parapijos patalpose, po 
šv. Mišių, sekmadienį, gegužės 
23 dieną. Lietuvos Vyčiai taip 
pat praneša, kad 10-tas medici
nos talpintuvas bus siunčiamas 
į Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninę. 
Aukos sumokėti siuntimo išlai
das bus renkamos prie visų 
trijų parapijų sekmadienį, bir
želio 6 dieną. Regina Juškaitė 
priims aukas prie Šv. Antano 
parapijos, Lilian Petravičius 
prie Šv. Petro parapijos ir Mag-
gie Smailis prie Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos parapija 
rengia gegužinę sekmadienį, 
birželio 6-tą dieną. Pradžia 12 
vai. vidurdienį. Gaminami ce
pelinai, kugelis bei kiti skanūs 
valgiai ir gėrimai. Veiks įvairūs 
laimės žaidimai, o jauni sporti
ninkai sodelyje galės parodyti 
savo gabumus tinklinio žaidy
nėse. Gegužinę rengia ir visus 
atsilankyti kviečia Dievo Ap
vaizdos parapijos taryba, vado
vaujama Andriaus Butkūno. 

„PILĖNU " STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

„Švytur io" jūros šaulių 
kuopos tradicinis „Pilėnų" sto
vyklos sezono atidarymas įvyks 
sekmadienį, gegužės 30 dieną. 
Stovyklos vartai bus atidaryti 
anksti rytą. Sesės šaulės ruo
šiasi visus pavaišinti gardžiais 
valgiais, o broliai šauliai pri
žiūrės, kad visi svečiai ir da
lyviai būtų pavaišinti. Visi 
šauliai bei Detroito visuomenė 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
į „Pilėnų" stovyklos atidarymą. 

ILGIAUSIU METU 
ČESIUI ŠADEIKAI 

Gegužės 17 dieną, Balfo 
76-to skyriaus valdybos narys 
Česys Šadeika, kuris jau dau
giau negu 40 metų uoliai dar
buojasi Balfo vajaus ir narystės 
darbuose, šventė savo garbingą 
80-tą gimtadienį. Sveikiname ir 
linkime dar daug metų dar
buotis labdaros darbuose. 

KĖGLIAVIMO VARŽYBOS 

LDS 42-trosios visuotinės kėg
liavimo varžybos gegužės 21-23 
dienomis vyks Cloverlanes, 
28900 Schoolcraft, Livonia, 
Michigan. Užbaigimo pokylis 
sekmadienį, gegužės 23 dieną, 
12:30 v. p.p. vyks Mitch 
Housey's restorane. Varžybų 
šeimininkai Detroito LDS 21 
kuopa; vadovė Janice S. Brazas. 

lm 

MOTINOS DIENA 

Šįmetinis Motinos dienos 
minėjimas Detroito Šv. Antano 
parapijoje, rengtas Onos Šadei-
kienės iniciatyva gegužės 9-tą 
dieną, išsiskyrė iš ankstyvesnių 
renginių. Buvo trumpa ir įspū
dinga programa, kurią atliko 
Rūtos ir adv. Arūno Udrių jau
nimas, žinomas „Dainavos ai
dų" vardu. Vietoje paskaitos 
p a s i t e n k i n t a kun . Alfonso 
Babono pamokslo mintimis, 
skirtomis motinoms. Parapijos 
choras šv. Mišių metu giedojo 
giesmę „Motinos ženklai", — 
muz. Stasio Sližio, žodžiai Balio 
Gaidžiūno. Motinų pagerbimą 
parapijos salėje pradėjo kun. A. 
Babonas, sukalbėdamas invoka-
ciją. Meninę dalį atliko Baltija, 
Almis ir Vytis Udriai. Taisyk
linga lietuvių kalba ir gera 
tarsena perduotos deklamacijos 
imponavo klausytojus. Vytis 
padeklamavo Maironio „Oi, 
neverk, motinėle". Baltija ir Al
mis smuiko muzika pritarė Vy
čiui. Taip pat Baltija su Almiu. 
atlikdami daugiau smuiko mu
zikos, labai paįvairino prog
ramą. Puse valandos užsitęsęs 
motinų pagerbimas buvo malo
nus, sutaupęs mamytėms laiką 
švęsti Motinos dieną savo šei
mose. Rengėjų vardu (oficialiai 
buvo rengta Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro) Udrių jau
nimui įteikta gėlių puokštė. 

Stasys Garliauskas 

„DAINAVOS" SVETAINĖS 
ATIDARYMAS 

„Dainavos" svetainė jau eilę 
metų stovi uždaryta, apleista, 
neaprūpindama savaitgaliais 
apsilankančių svečių maistu, 
užkandžiais ar nors kavos puo
deliu. Tik vaikams pardavinė
davo ledus ir gėrimus. Todėl su 
dideliu džiaugsmu ir nekant
rumu laukiam pasikeitimų šių 
metų vasaros sezone. Jauna 
moteris, pati praleidusi daug 
vaikystės dienų „Dainavoje", 
pasiryžo prisidėti prie jos gy
vavimo, ką nors jai atiduoti. Tai 
mūsų tarpe užaugusi ir subren
dusi Taura Zarankaitė-Unde-
rienė. Ji pasisiūlė šiam vasaros 
sezonui perimti svetainės tvar
kymą sekmadieniais, paruošti 
bei pardavinėti maistą. Svetai
nė jau remontuojama, puošia
ma, papildoma naujais baldais 
bei indais. Taip pat ir valgių 
pasirinkimas numatomas įvai
rus, galintis patenkinti įvairų 
šių dienų skonį. 

Svetainės atidarymas įvyks 
sekmadienį, gegužės 30 dieną, 
1:30 vai. po pietų. Svetainė 
veiks kiekvieną sekmadienį nuo 
12 vai. iki 5 vai. po pietų per 
visą vasarą. Kadangi tas sek
madienis yra dalis ilgo savait
galio, tai bus galima pernakvoti 

Talentingasis Udrių šeimos jaunimas. Almis. Vytis ir Baltija atliko žavią programą Motinos dienos 

minėjime Detroite Nuotr. E d . Me i laus 

„Dainavoje". Vieno kambario 
kaina tik 15 dol. už naktį. 
Svetainės atidarymas yra tikrai 
labai gražus ir vertingas pasi
aukojimas, neieškant pasipel-
nimo sau, bet dar ir su viltim 
suburti visą eilę jaunų talki
ninkių šiam darbui atlikti. 
Dainavos administracija yra 
labai dėkinga Taurai už jos 
pasiaukojimą ir kviečia visus 
lietuvius bei jų draugus šią 
vasarą dažniau aplankyti gražią 
„Dainavą", pasidžiaugti jos 
gamta bei Spyglio ežeru ir pa
remti ..Dainavos" rėmėjų darbą. 

V.P. 

ST. PETERSBURG, FL 

PRASMINGA 80 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Mečys Krasauskas. 

St. Petersburgo FL lietuvių 
telkinyj gyvenančiam Mečiui 
Krasauskui š.m. kovo 1 d. suėjo 
80 metų amžiaus sukaktis. Tą 
savo brandų metų skaičių ne 
triukšmingam pokylyje, bet at
šventė ramiai, savo žmonos ar
tumoj. Vietoj vaišių draugams, 
200 dol. paskyrė Lietuvių fondui 
ir tiek pat — Lietuvos Vaikų 
Vilčiai. Tai gražus ir prasmin
gas mostas. M. Krasausko ir 
jo žmonos Elenos dosnios rankos 
sušelpė ne vieną organizaciją, 
ne vieną Amerikoj ir Lietuvoj 
pagalbos reikalingą. Ne šimtais, 
bet tūkstančiais, jie įsijungė į 
aukotojų eiles. Jų dėka vaikų 
namai Lietuvoje išlaikymui 
gavo 10.000 dol., Vasario 16 
gimnazijai vienu metų mokinio 
išlaikymui — 4,000 dol., Lietu
vių fonde įamžino save ir savo 
gimines su 5,000 dol., Religinei 
Šalpai pasiuntė 2,500 dol., St. 
Petersburge gyvenančios Mrs. 
Ritos Moor sūnaus mokslui — 
1,000 dol., su tūkstantine prisi
dėjo prie St. Petersburgo Lietu
vių klubo naujo priestato 
statybos ir daug dar smulkesniu 
aukų plaukė iš dosnių Kra
sauskų rankų. 

Mečys Krasauskas gimė 1913 
m. kovo 1 d. Panevėžio apskr., 
Troškūnų valsč., Saulynės 
vienkiemyj, pas i tur inčiu 
ūkininku gausioje šeimoje: 
penki berniukai, dvi mergaitės. 
Baigęs Tros , nu pradinę 
mokyklą ir Ukmergės gimnazi
jos šešias klases, įstojo į Aukš

tesnę Kultūrtechnikos 
mokyklą. 1938 m. baigęs 
mokyklą, dirbo kaip kultūr-
technikas žemės tvarkymo 
departamente, o vėliau buvo 
paskirtas Kretingos apskr. 
melioracijos skyriaus vedėju. 
Tais pačiais metais vedė 
Telšiuose gyvenančią Eleną 
Stulpinaitę. 

1944 m. pasitraukė į Vakarus 
ir atsidūrė Vokietijoj, Hanau 
stovykloj. Hanau priklausė 
amerikiečiu darbo kuopai, 
prižiūrėjo statybas ir padėjo 
įkurti stovykloj „Dainavos" an
samblį, buvojo vicepirmininku 
ir taip pat jame dainavo. 

1950 m. emigravo pas tetą į 
Ameriką Čikagon. Pradžioje 
dirbo fabrike, vėliau lėktuvų bei 
kitų mechaninių dalių projek
tuotoju braižykloje. Po penkerių 
metų buvo paskirtas kelių 
inžinierium 

1959 m. išlaikė Illinois vals
tijos inžinerijos egzaminus ir 
gavo registruoto profesionalo 
inžinieriaus diplomą, buvo 
priimtas inžinierių sąjungos 
nariu, kur ketverius metus 
bendradarbiavo ir administravo 
inžinieri4 sąjungos technikos 
„Alias" žodį. 

Pastoviam apsigyvenimui į 
Floridą persikėlė 1978 m. Įsikū
ręs St. Petersburgo mieste, tuoj 
įsijungė į visuomeninę veiklą — 
dainavo chore, talkino Lietuvių 
klubui, trejus metus pirmi
ninkavo LB St. Peterburgo 
apylinkes valdybai ir buvo 
šešerius metus LB Tarybos 
10-11 sesijos nariu. Susilpnėjus 
regėjimui, pasitraukė iš choro ir 
visuomeninės veiklos, bet savo 
patarimais talkina kiekvienam, 
kuris tik į jį kreipiasi. 

J . Gerdvilienė 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Kelinti metai mūsų skyrius 
labai veiklus ir daug rūpinosi 
vietoj ligoniais bei seneliais, o 
pinigais ir siuntiniais padėjo 
Lietuvoj vargstantiems ir li
goniams. 

Dvejus paskutinius metus 
skyriui vadovavo Monika 
Andrejauskienė, kuri įdėjo daug 
širdies ir darbo draugijai. Šių 
metų balandžio 30 d. metiniame 
narių susirinkime atsisakė iš 
pirmininkes pareigų, sakėsi nori 

pailsėti. Jos vieton pirmininkės 
pareigas sutiko paimti Sofija 
Salienė, čia mums gerai pažįs
tama Lietuvių klubo bibliotekos 
vedėja. Vicepirmininkei Dalilai 
Mackialienei išstojus iš 
valdybos, jos vieton išrinkta 
Elena Purtulienė. Valdyboj liko 
iždininkė Aldona Cesnaitė, 
sekretorė Elena Jasaitienė ir 
Socialiniams reikalams — 
Ramutė Krivienė. 

Pirm. Andrejauskienė pasi
džiaugė, kad per šiuos dvejus 
metus tiek daug buvo atlikta, 
dėkojo darbščiom valdybos na
rėms ir visoms, draugijai 
priklausančioms ir ją 
remiančioms darbais bei 
aukomis. 

Iždininkė pranešė, kad per 
paskutinius dvejus metus į 
Lietuvą pinigais ar siuntiniais 
buvo nuvežta ar pasiųsta apie 
11,000 dolerių. Siuntiniams 
daug daiktų suaukojo mūsų 
narės ir geradariai. 

Naujoji pirm. S. Salienė savo 
žodyje sakė. kad įjair gal bus 
sunku eiti buvusios veiklios 
pirmininkėm pėdomis, bet žadėjo 
dėti visas pastangas dirbti 
draugijos gerovei. Prašė nares ir 
toliau taip gražiai bendradar
biauti, pagelbėti. 

Gegužės 4 d. buvo valdybos po
sėdis ateities planams nustatyti. 
Dalyvavo abiejų valdybų — 
senosios ir naujosios — visos 
narės. Pirmiausia pagerbta 
Monika Andrejauskienė už jos 
pasišventimą Lietuvos Duk
terims. Ji prieš kelis metus 
ir įkūrė šį skyrių. Taip pat buvo 
pasveikinta vardo dienos proga, 
linkėta gero poilsio, bet neuž
miršti ir draugijos. Ji tą paža
dėjo pildyti ir visada padės, 
reikalui esant. 

Buvo sutarta ruošti tradicija 
tapusį kalėdinį pabendravimą 
gruodžio mėnesį. Jis yra labai 
populiarus, pernai dalyvavo 
veik šimtas narių ir prijau
čiančių. Jo metu įsirašė draugi-
jon septynios naujos narės. 

Ateinančių metų sausio gale 
bus metinis didysis mūs ren
ginys, kuriuo padaroma 
daugiausia pajamų. Be metinio 
renginio didelę pajamų dalį 
sudaro narių ir visuomenės 
aukos Lietuvos Dukterų draug-
ja turi visų pritarimą savo dar
bams, ir kiekviename susi
rinkime įstoja po kelias naujas 
nares. 

E. J. 
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KAUNO BIUDŽETAS 

Kauno miesto biudžetas — 7,8 
mlrd. tl. Normaliam miesto 
ūkio veikimui reikia beveik 15 
mlrd. tl. 

VIS TIEK VAGIA VARĮ 

Kauno policijai geriausiai 
sekasi gaudyti vario vagis, kai 
jie to vario ieško geležinkelio 
linijose. Kiekviena geležinkelio 
linijos konstrukcija, kiekvienas 
bėgis yra signalizuotas. Stipriau 
kaukštelėjus į metalo juostą, 
atitinkamame pulte užsidega 
lemputė, nurodanti, kuriame 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr, ketv . penkt nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Roberto Rd.. Palos Hllls. IL 

Tel . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm . antr . ketv.. penkt. 4 v p.p.—7 v v 

kelyje, kuriame kilometre 
vyksta vagių darbas. Pastebėta, 
kad daugiausia vario geležin 
kelyje ieško jauni vaikai — 
mokiniai, kartais talkinami ir 
tėvų. Kadangi dalis geležinkelio 
linijų konstrukcijų yra aukštos 
įtampos, pasitaiko nelaimingų 
atsitikimų, kai vario ieškotojus 
užmuša arba bent gerokai 
supurto elektra. 

Vai 

Kab. tel . (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9: antr 12-6: penkt 10-12; 1-6 

Kab. tel. (312) 471-3300 

V IDAS J . N E M I C K A S , M D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 

7722 S . K e d z i * Ave . 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p.p 
trecd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.. 

penkt ir seštd 9 v r -12 v p p 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, IH. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Baltimorės Lietuviu namai. 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr . penkt 12-3 v p.p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th S t , Chicago. IL 
Tel. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hllls. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p 

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susiiarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-1? Penkt 2-7 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samariian Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namu 708 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJ/*" 'R CHiniJRGAS 

6745 W. 63rd Si . %.hi< co, IL 60638 
Vai pirm. antr. kptv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

! 



Pokalbis apie 

SPAUDOS REIKŠMĘ 
Pradedu su ištrauka iš Lietu

vos laikraščio: „Laikraštis nėra 
tik piktas, puolantis, irzlus ir lo
jantis šuo, jis turi žymiai pla
tesnę užduotį". Aišku, yra 
pareiga iškelti nesąžiningumą, 
taisyti klaidas ir tuo pačiu 
paduoti platesnį vaizdą, bet 
ypač mūsų sąlygomis tenka kar
tais nesiriboti t ik nuosava 
nuomone, nes labai lengva ne
tekti skaitytojų, kada tik pa
mokslauji. Šių laikų skaitytojas, 
ypač išeivijoje, nėra siauros 
galvosenos žmogus, nes ją 
praplatino didesnis pasaulio 
pažinimas ir gyvenamojo krašto 
žymiai didesnė tolerancija 
kitam asmeniui, nors ir nesu 
t iktum su jo nuomone. 

Iš kitos pusės, pasaulio žiniose 
vis didėja žinios apie „neapy
kantos grupes", kurios gausėja 
net Amerikoje. Didėja šaudy
mai , bet tai dažniausiai 
pasipinigavimo tikslu, nes čia 
labai lengvai pardavinėjami 
ginklai. Aišku, jų nori ir baimės 
pilnas pilietis, bet jis jų nenorė
tų, jei nebūtų tokio pavojaus jau 
vien išeiti į gatvę ar net iš
važiuoti automobiliu. Dėkui 
Dievui, aprašomųjų tarpe 
neteko matyti spaudoje žmonių 
lietuviškomis pavardėmis, bet 
aukų tarpe jau žinome ir keletą 
lietuvių. Todėl turėsime būti la
bai budrūs ir nevaikščioti vaka
rais pavieniui. 

Kadangi niekas nestovi vie
toje, įvykiai pasaulyje dabar 
sužinomi visur beveik tą pačią 
dieną, jie turi paveikti ir žmonių 
galvoseną, ir valdžių pažiūrą į 
tas permainas. Bet daugiausia 
dėmesys turi būti atkreiptas į 
jaunų žmonių aplinką ir verty
bes šeimoje. Siaubą sukėlė prieš 
porą dienų televizijos programa 
apie tolimojo Tailando jaunų 
mergaičių auklėjimą, kurių 
tėvai išleidžia savo dvylikmetes 
ar šešiolikmetes dirbti pros
titucijos namuose, nes pragy
venimas be jų uždarbio yra la
bai sunkus. Jos beveik visos 
gauna dabar taip besiplečiančią 
AIDS ligą. Dvylikametei dar 
nėra gerai išaiškinta, koks bus 
jos likimas. Atrodytų, kad mūsų 
tokiai tautiškai nusiteikusiai ir 
dabar, atgijus religijos bangai, 
religiškai tautai tokie pavojai 
nėra grėsmingi, bet laikykime 
akis atviras, nes svetimos įtakos 
dabar daug lengviau skverbiasi 
į viso pasaulio kraštus, negu 
buvo mūsų jaunystės dienose. 

* * * 

Labai retas žmogus jaučiasi 
visiškai laimingas būdamas 

RYTPRŪSIŲ VAIKŲ LIKIMAS 

vienas . Daugiausia mes 
stengiamės rasti, jei jau ne 
gyvenimo draugą, tai bent 
grupę, su kuria turėtume ką 
nors bendro. Jei tai ir ne 
visiškai patenkina troškimą 
ryšių su pasauliu, visgi šiek tiek 
su te ik ia priklausomumo 
jausmą. Tokį jausmą žmogui 
duoda ir sava spauda, nes 
knyga, rašytojas, vis vien lieka 
kažkaip atokiai nuo kasdieny
bės potraukių. Paėmęs laikraštį 
į rankas, asmuo pasijunta esąs 
grupės narys su gyva i s žmo
nėmis, o ne su romano fantastiš
komis asmenybėmis. Jis čia 
dalyvauja aprašomame suėjime, 
minėjime, jis net gali sugalvoti 
laikraščiui laiško forma išreikš
ti savo nuomonę apie įvykius, 
politinius sprendimus. Randa
mose nuotraukose jis suranda ir 
jam daugiau ar mažiau žinomų 
asmenų, susidomi jų nuomo
nėmis ir veikla. Žinomo asmens 
mir t i s suskaudina širdį, 
vedybos, gimtadieniai ir 
premijų laimėjimai pradžiu
gina. Tai vis labai teigiami iš
gyvenimai. Dažnas kokios nors 
organizacijos veiklos aprašymas 
gali net pastūmėti daugiau susi
domėti tų žmonių galvosena, o 
gal net pasvarstyti bandymą 
prisidėti prie jų darbo, tuo gal 
pakeičiant vienišą kasdienybę. 
Atėjęs į skelbiamąjį sudominu
sios organizacijos pobūvį, jis jau 
gali padaryti žingsnį pirmyn, 
išeinant iš savo monotoniškos 
kasdienybės. Gyvenamosios vie
tos spauda užsiima daugiausia 
tik sensacijomis, kriminaliniais 
nusikaltimais, tuo žymiai su
siaurindama skaitytojo pasaulį, 
pripratindama jį domėtis tik pa
viršutiniškais gyvenimo įvykių, 
dažniausiai blogų, aprašinėji
mais. Mūsų spauda neieško sen
sacijų, bet atneša į mūsų vidaus 
pasaulį praturtinimą ir gyvo po
kalbio norą. 

Tuo būdu čia ryškiai paste
bime svarbų laikraščio atlie
kamą vaidmenį, jis informuoja, 
kas vyksta mūsų tarpe, bet tuo 
pačiu laiku jis formuoja mūsų 
galvojimą, sutvi r t indamas 
mūsų pasitikėjmą savimi ir 
savosios bendruomenės verte. O 
tikėjimas sava ir savos tautos 
verte yra vienas pagrindinių 
tiltų įsijungti į jos eiles, būnant 
ne tik stebėtoju, bet ir veiksniu, 
jos judintoju. Ypač dabar, kai 
metų našta vis smarkiau spau
džia mūsų veikėjų ir žurnalistų 
pečius, didėja svarba sustip'rinti 
ryšį tarp laikraštininko ir jo 
skaitytojo. Nes iš skaitytojo 
dažnai galime susilaukti ir 
bendradarbio spaudos darbe. 

RKV 

Rytprūsių vaikus, ieškojusius 
po karo prieglaudos Lietuvoje, 
vokiečiai vadina ,Wolfskinder — 
vilko vaikais", kadangi jie slap
ta keliaudavo į Gintarų kraštą, 
dažnai nakvynę rasdami 
miškuose ar apleistuose ūkiuo
se. Jų gyvenimas aprašytas 
keliuose leidiniuose, tačiau dau
giausia jų vargai randami 
Hamburge leidžiamam Rytprū
sių vokiečių savaitrašytje ,Das 
Ostpr eussenblatt''. 

Balandžio mėn. 24 d. savait
raštis išspausdino platų Jono 
Petereičio laišką, kuriame jis 
aprašo savo vargus, išgyve
nimus ne tik Rytprūsiuose, bet 
taip pat ir Sibire. Jis rašo, kad 
tokių vaikų, ieškojusių pagalbos 
Lietuvoje, dar užsilikę Lietuvoje 
yra apie 150. Jie įsteigė 
„Edelweiss" (kalnų gėlė) drau
giją. Šiandieną, nepaisant, kad 
jis gimęs Karaliaučiuje, jo pa
vardė yra Jonas Petereitis, o ne 
Johann Petereit. 

Po karo Rytprūsiuose jie gyve
no dideliame skurde, neturė
dami net duonos kąsnio. Išgir
dę, kad lietuviai vokiečiams yra 
labai draugiški (freundlich), jie 
prekiniais vagonais nutarė 
pasiekti šį laimingą kraštą. 
Teisybė, lietuviai padėjo iš-
badėjusiems vaikams, įdėdami 
į krepšį bulvių, duonos, kartais 
ir mėsos. 

Grįžęs iš Lietuvos į Kara
liaučių, jis rado mirusią motiną. 
Liko Jonas su dvylikamete 
seseria. Motiną palaidoti padėjo 
vienas vokietis. Tačiau nebuvo 
karsto, tad duobę jie patys 
iškasė, padėdami motiną į šaltą 
žemę. 

1946 m. Jonas prarado savo 
seserį, kadangi jie buvo ištremti 
į Sibirą, Krasnodaro sritį. 
Pake l iu i j is matė vagone 
mirusius žmones. Jų lavonai 
buvo negailestingai rusų išme
tami pro vagono duris. 

Nepilnametis Jonas negalėjo 
dirbti Sibire, tad stovykloje ne
gaudavo maisto davinio, turėjo 
ieškoti šiukšlyne, pr ie 
geležinkelio stoties, maisto 
likučių. Kartąjį užkalbino gele
žinkelietis, užklausdamas, ar 
nenorėtų jis grįžti į Lietuvą. Po 
ilgos kelionės, paslėptas gele
žinkeliečio, Jonas pasiekė Lietu
vą. Elgetavo jis Lietuvos mies
tų gatvėse, prašė duonos praei
vių, krautuvėse, valgyklose. 
Vieną dieną jis sutiko labai 
simpatiškus žmones. Jie atsi
vedė Joną į namus, nuprausė, 
pavalgydino, paguldė į švarią 
lovą. Miegojo jis dvi dienas ir 
dvi naktis. Po kelių dienų gera
dariai atvežė Joną pas savo 
tėvus į kaimą. Čia jis dirbo. 
1949 m. buvo įjungtas į kolcho-

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

zo gyvenimą, išmoko lietuvių 
kalbą. Eidamas 17-tus metus, 
įstojo į žemės ūkio mokyklą, 
išmoko mechaniko amato. Nuo 
1957 m. Jonas dirba vairuotoju. 
Vedęs lietuvaitę, turi 31 m. 

dukterį ir 16 m. sūnų bei du 
vaikaičius. Savo laiške jis 
kreipiasi į sav* tėvynainius 
Vokietijoje, nori tarias atgauti 
Vokietijos pilietybę. Laišką 
Jonas užbaigia tokiais 
šakiniais: „Mieli tautiečiai, 
kreipiuosi visų „Wolfskinder" 
vardu — prašau, padėkite 
mums. Esame rytprūsiečiai, 
kaip ir jūs, norime gyventi ir 
mirti rytprūsiečiais, kadangi la
bai sunku svetimam būti be 
pilietybės". Pasirašė Johann 
Petereit. 

Redakcija įvade pažymi, kad 
daugumas tokių vaikų prarado 
bet kokį ryšį su savo kilme, 
tapatybe ir sulietuvėjo. 

Pasitraukus iš Šlezvigo-Holš-
teino krašto min. pirm. pareigų 
Bjorn Engholm. jo pareigas pra
dėjo eiti Heide Šimonis. Lietu
viška pavardė. Tad, dar jai ei
nant finansų min. pareigas, pa
rašiau trumpą laišką, užklaus
damas, ar kartais ji nėra lietu
vių kilmės. Gavau trumpą 
atsakymą. Ne. ji nėra ietuvių 
kilmės, gimusi Bonnoje, tačiau 
jos vyras yra hugenotas. Tad 
vyro giminės šaknų reikia 
ieškoti Prancūzijoje. (Hugenotai 
— prancūzų reformatai, Kalvino 

sekėjai. XVII š. juos pradėta 
persekioti. Prasidėjo emigracija 
į Angliją, Vokietiją, Olandiją. 
Hugenotų kilmės yra Olandijos 
vysk. Šimonis, garsus Vokietijos 
futbolininkas Kari Heinz Rum-
merige — K.B.). 

Į Bavarijos sostinę buvo 
atvykęs Ukrainos min. pirm. L. 
Kravčuk, kadangi Kijevas ir 
Miunchenas nutarė užmegzti 
stiprius bendradarbiavimo 
ryšius. Bavarijos sostinės dien
raštis „Sueddeutsche Zeitung" 
š.m. gegužės mėn. 5 d. tuo 
klausimu išspausdino platų 
komentarą, užbaigiant tokiais 
sakiniais: „Kijeve yra kilusi 
mintis įsteigti atskirą apsaugos 
sistemą, atmetant Rusijos 
pasiūlymą. Deja, numatyti 
kandidatai nesutiko (abge-
wunken — mostelėjo), kadangi 
Vengrija, Lenkija, Čekija nori 
patekti į NATO eiles, Lietuva, 
Latvija, Estija ir Gudija nenori 
provokuoti Rusijos. Be to, Gudi
joje vyksta kova tarp neutra
liųjų ir Maskvos pasekėjų. Bet 
čia pat yra Lietuva, kuri gali 
nurodyti jai kelius. Ar gali Ba
varija užpildyti šias spragas? 
Deja baras ne tik akmenuotas, 
bet ir labai neaiškus. Tad geriau 
folkloras". 

Daugeliui lietuvių gerai 
žinomas ir pažįstamas Drezdeno 
miestas jau 1998 taps Vokie
tijos kariūnų centre, kadangi 
karo mokykla iš Hannoverio 
bus perkelta į Saksonijos sos
tinę. Tuo vokiečiai nori pa
demonstruoti svarbų žingsnį 
kariniame sektoriuje, perkel
dami apie 1500 kariūnų j Vokie
tijos rytinę dalį. 

Z AI A LIETUVAI IR 
IŠEIVIJOS SKALDYMAS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

„Draugo" 89 numeryje dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjungos 
pirmininkas, ir Grožvydas La
zauskas, ALTO pirmininkas, 
skundėsi, kad buvo visiškai 
nesuprasti dėl juodviejų lai
kysenos ambasadoriaus St. Lo
zoraičio atšaukimo iš Vašing
tono klausimu. Esą juodu tik 
pasveikinę užs. reikalų ministrą 
Povilą Gylį bei prez. Algirdą 
Brazauską už Vytauto Čeka
nausko paskyrimą Lietuvos am
basadoriumi Vašingtone. Apie 
Lozoraičio atšaukimą juodu 
jokio pareiškimo nepadarę ir 
niekur nepasisakę, kad juodu su 
jo atšaukimu sutinką. Kokia 
įdomi logika! Atseit, entuzias
tiškai pasisakydami už naujo 
ambasadoriaus paskyrimą, jie 
net nepagalvojo, kad dabartinis 
ambasadroius yra tuo pačiu 
atleidžiamas, nes du Lietuvos 
ambasadoriai tuo pačiu metu 
Vašingtone Lietuvos atstovau
ti negalėtų. Abu pirmininkai la
bai išgyrė Vytautą Čekanaus
ką, kaip „patyrusį diplomatą", 
nes jis išbuvęs 17 metų Lietuvos 
garbės konsulu Los Angeles 
srityje. Kaip visiems žinoma, 
garbės konsulai yra skiriami 
atstovauti savo kraštui, dau
giausia dalyvaudami ceremoni-
jalinėse funkcijose: jų diplo
matinė veikla labai ribota. Be 
abejo, tokį garbės konsulo dar
bą V. Čekanausks atliko geriau
siai pagal to meto galimybes, 

Lietuvos Vaikų Vilties steigėjai: 'iš kairės): Birutė Jasaitienė, dr. 
Saulaitis, SJ ir Julija Šaulienė. 

Regint. Kulienė, kun. Antanas 

Nuotr. J . Tamulaičio 

bet tai nereiškia, kad jis tuo 
būdu įgavo „dideles diploma
tines kvalifikacijas". Nėra net 
prasmės lyginti jo su tokiu pro
fesionalu diplomatu kaip St. 
Lozoraitis. 

Stasys Lozoraitis, visą savo 
gyvenimą išsaugojęs savo Ne
priklausomos Lietuvos pilie
tybę, yra įgijęs tarptautinio 
masto diplomatinę patirtį. Jis 
labai gerai susipažinęs ir su 
Europos diplomatine tarnyba — 
daug metų buvo pasiuntinu prie 
Sv. Sosto — ir su Š. Amerikos 
diplomatiniu darbu. Jis Lie
tuvai atstovavo Vašingtone pa
čiais kritiškiausiais Lietuvos 
valstybės atstatymo metais, 
todėl yra gerai žinomas Vašing
tono diplomatiniame korpuse. 
Nuo to laiko, kai Lietuvoje pra
sidėjo „Sąjūdžio" judėjimas, jis 
daug kartų turėjo tartis ir su 
JAV Valtybės departamentu ir 
pr is ta tyt i Lietuvos laisvės 
reikalus spaudai, radijui bei 
televizijai. Ir jis visa tai atliko 
puikiausiai, ne tik mūsų — lie
tuvių — akimis žiūrint, bet su
silaukė didelės pagarbos ir tarp 
kitų kraštų diplomatų. Jį labai 
vertino estai ir latviai, kurių 
diplomatai irgi naudojosi St. 
Lozoraičio sugebėjimais. 

Man atrodo, kad Lozoraičio 
atstatymas iš ambasadoriaus 
pareigų Vašingtone yra liūdnas 
ir Lietuvai žalingas žingsnis. 
Jeigu tai yra padaryta, norint 
atsikeršyti už jo drįsimą kan
didatuoti į Lietuvos preziden
tus, tai reikštų labai žemo 
stiliaus kerštą, kurio neno
rėčiau rinkimus laimėjusiam 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui primesti. 

„Baltic Indpendent" pereitos 
savaitės laidoje tvirtina, kad 
šitai buvo padaryta su specialiu 
patarimu seimo nario Kazio Bo
belio, kuris apie diplomatines 
kvalifikacijas ir diplomatiją su
pranta tik tiek, kiek ir kiti jo 
specialybės kolegos — urologai. 
Nesidarykime „bananų respub
lika" ir nesekime Haiti salos 
..Papą Doc" pėdomis. 

Sunku yra suprasti šių dienų 
logiką ir Lietuvoje, ir kai kurių 
mūsų organizacijų vadovų išei
vijoje. O vis dėlto ambasado
riaus Lozoraičio „nusodinimas" 
bus ne tik žalingas Lietuvai, bet 
jis yra jau tapęs didele žala 
išeivijai, nes dėl jo jau yra 
pradėtas mūsų skaldymas. Bet 
galbūt to ir buvo norėta, ypač, 
kai nepasisakant, buvo tikrai 
pasisakyta. 

NAUJOS PAŠTO KAINOS 
Ryšių ir informatikos minis

terija pranešė, kad patvirtinti 
nauji kai kurių pašto paslaugų 
tar i fa i . J ie įsigalioja nuo 
gegužės 1 dienos. 

Pasiųsti iki 20 gramų sve
riantį laišką Lietuvoje kainuos 
5 talonus. Už laiško registra
vimą reikės mokėti 15 talonų. 
Spaudos — laikraščių, žurnalų 
— iki 20 gramų siuntimas kai
nuos 2 talonus, nuo 21 iki 100 
gramų — 6 talonus. 

Laiškas už Lietuvos ribų, 
siunčiamas antžeminiu trans
portu, kainuos 60 talonų, oro 
paštu — 80 talonų. Už tarptau
tines pašto siuntas (siuntinius, 
periodinę spaudą, smulkius 
paketus) mokestis nustatomas 
JAV doleriais. Pavyzdžiui, spau
dos iki 20 gramų svorio 
išsiuntimas antžeminiu tran
sportu kainuos 0,06 dolerio, oro 
transportu — 0,08 dolerio. Nuo 
21 iki 100 gramų sveriančios pe
riodinės spaudos siuntimas ant
žeminiu transportu kainuos 
0,13 dolerio, aviatarifu — 0,17 
dolerio. 

Už siuntinį iki 1 kilogramo 

svorio į Rusiją oro paštu reikės 
mokėti 13,13 dolerio, iki 3 
kilogramų — 18,18 dolerio, iki 
5 kilogramų — 24,14 dolerio. 
Siuntiniai į Uzbekiją ati
tinkamai kainuos — 16,05 dole
rio, 26,93 dolerio ir 38,74 dole
rio. 

Kliento pageidavimu tarifai 
t u r i būti perskaičiuojami 
talonais pagal Lietuvos banko 
buhalterinį valiutų keitimo kur
są. 

Naujos kainos įvestos, norint 
iš dalies kompensuoti pašto 
paslaugų nuostolingumą, taip 
pat dėl to, kad pereita prie tarp
tautinių atsiskaitymų su Rusi
ja, kitomis NVS šalimis 
(„Kauno diena", 04.27). 

MOKYKLA PERSIKĖLĖ 
I ARKLIDES 

Utenos dailės mokykla per
sikėlė į naujas patalpas. Ji 
įsikūrė buvusiuose Utenos 
arklių pastato rūmuose, sta
tytuose 1830 metais. Dabar 
mokykloje mokosi 115 vaikų, 
dalis jų — mokyklos filiale 
Saldutiškyje. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Ar jie turėjo teisę taip padaryti? 
— O kas šiandien gali pasakyti, ką jie turi teisę 

padaryti. Estų pirmininkas pasakė direktoriui, kad jie 
neturėję teisės to padaryti, tai direktorius tuoj atkir 
tęs: „Kas karą laimėjo: jūs ar mes? O jeigu norite rasti 
savo teises, važiuokite namo ir rasite. Jos seniai ten 
jūsų laukia!" Daugiau žmogus nieko nesakė ir išėjo, 
o estukė po dviejų savaičių vėl slapta atvažiavo ir užėjo 
pas mus. Ji viską papasakojo. Kad tu anai ir geriau
sius profesorius pasamdęs ir puikiausią butą isnuoma 
vęs, kad nieko negailėjęs, tik nežinojęs, kad ji daktaro 
jau apeita buvo. Mes apsikabinome ir verkėme, o 
pasakojo apie savo draugę ir apie tave. 

„Kito tokio, kaip jis, negali būti", — sake — „Jis 
ir nuostabiai geras, ir neišpasakytai švelnu?, ir taip 
vyriškas. Užtenka tik pažiūrėti jam į akis ir apie nieką 
kitą negali pagalvoti". 

Aš nė kiek neperdedu, bet sakau, ką ji sake. Vyras 
buvo miške, ir mes kalbėjomės labai daug ir labai il
gai. Mes turėjome visą dieną laiko. Ir nakvoti pasiliko. 
Ji nebežadėjo grįžti pas vokiečius, bet galvojo važiuo 
ti paieškoti stovyklos, kur yra daugiau estu ir apsi
gyventi kita pavarde. Tik pirma norėjo rasti tave. Bet 
tu pagalvok, ar aš po viso to galėjau lengva širdim nuo 
tavęs atsisakyti. „Kai važiuosi, duosiu adresą", — 
sakiau. „Paieškoti dar reikės. Išvažiuodamas paliko, 
bet reikės dar paieškoti". Man reikėjo gerai pagalvoti, 
ką turiu daryti. Aš matau, tu šaltas kaip ledas ir kai 

tik įėjau, mane kaip šaltu vandeniu perpylei, bet aš 
kalbu visiškai atvirai. Aš noriu tau viską pasakyti. Kas 
buvo tarp mūsų, tau tas nieko. Nei šilta, nei šalta, lyg 
tai būtų kiekvienam pakely paimamas dalykas. Bet 
paskui aš supratau. Ir dabar suprantu ir netikiu, kad 
tu su ta putlia estuke nebūtum susitikęs. Ne, ne, tu 
nieko nesakyk. Aš vis tiek netikėsiu. Aš viską žinau. 
Viską, viską. Tu niekada nepagalvojai, kad yra dalykų, 
kurie viską pasako ir visiškai netyčia teisybę parodo. 
Vakare jai nebuvo patogu išvažiuoti, ir aš vis galvo 
jau tavo adreso nerasti. Gulant ji pažiurėjo į mano 
marškinius ir pasakė: 

„Tai jis tau juos atidavė?" 
„Iš kur tu žinai, pasakiau". Aš tikrai nustebau, kad 

ji galėtų tą žinoti. 
„Jis man norėjo irgi atiduoti. Kai pamatė, kad netu 

riu marškinių ir norėjo atiduoti, bet aš neėmiau". 
— Tikrai tą akimirką man pasidarė taip, lyg kas 

būtų mėšlu apdrėbęs. Visą. Nuo kojų ligi galvos. Nema
nyk, atsiminiau, kaip tu sakeis visiškai moters dar 
neturėjęs ir ką tik nepasakiau, kad ji meluoja. Norėjau 
įsikibti j plaukus, tąsyti po kambarį ir šaukti, kad 
meluoja, bet iš kur ji galėjo žinoti, kad tuos marškinius 
tu turėjai? Nurijau prisipažinimą ir pasakiau 

„Tu klysti", pasakiau. „Man juos atsiuntė Mikas 
iš Amerikos. Prieš išvažiuodamas gyveno kartu, tai 
dabar neužmiršta. Kojines irgi atsiuntė. Ir vyrui marš
kinių". Paėmiau iš spintos ir parodžiau ir kojines, ir 
marškinius, kuriuos Mikas antrajam siuntinėly tikrai 
atsiuntė. 

— Paskum sugulėm į vieną lovą, nes kitą reikėjo 
palikti vyrui, ir taip išgulėjom per naktį. Nesudėjau 
akių. Ji žinojo, kad man marškinių neatidavei ir mie

gojo laiminga. Nepakenčiau jos prisilietimo ir atsukau 
nugarą, bet ji apsivertė ant šono, viena ranka apka
bino mane per krūtinę ir stipriai prisispaudė. Jutau 
jos kvapą ant kaklo ir rankos karštį ant krūtinės, bet 
iškenčiau. Nenumečiau rankos ir neliepiau pasitraukti 
toliau prie sienos. Bet nė vieno akimirksnio negalėjau 
užmiršti, kad ta pati ranka laikė tave apkabinusi, o 
paskui atėjai pas mane, pasakei, kad nebuvai turėjęs 
moters ir aš patikėjau. Aš buvau susikrimtusi, o tu 
atsikėlei, nuėjai ir palikai kaip pakelėj. Ir dar adresą 
duoti? Bet aš iškenčiau. Neįžeidžiau, nė vieno blogo 
žodžio nepasakiau, rytą dar pavalgydinau, bet adreso 
rasti nebegalėjau. Nepasakiau, kad ir neduosiu, bet tik 
tuo tarpu negalėjau rasti. Aš prižadėjau nusiųsti. Bet 
vis tiek neradau. Aš nieko nebijau ir pasakiau viską. 
Ji ir du laiškus parašė, bet aš neatsakiau. 

— Tai žinai, kur ji gyvena? — paklausiau. 
Viešnia to nelaukė. Ji pakėlė akis ir kelis 

akimirksnius žiūrėjo labai nustebusi, paskui pasakė; 
— Ir manai, kad pasakysiu? 
— Ne t ik manau, bet ir žinau, kad pasakysi. Tavo 

nepaprastai didelė vaizduotė, ir tu prisigalvojai nebūtų 
dalykų. 

— Dabar, žinoma, tu kitaip negali kalbėti! — at
kirto ir nusisuko į langą. 

Lauke brėško ir tamsėjanti pilkuma dengė miesto 
namus ir plikas medžių šakas. Aš norėjau išmušti nieko 
dėtai moteriai iš širdies nereikalingą sunkumą ir 
nuosekliai papasakojau viską, kas buvo įvykę ir ką bu
vau išgyvenęs. „Galiu parodyti", sakiau, visus laiškus: 
ir Salmės. ir savo. ir vokietės. Tenai tu nerasi nieko, 
metančio ant manęs nors menkiausią šešėlį". 

(Bus daugiau) 

v 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 20 d. 

AŠ MANAU, KAD MES 
SAUGO JAM GIMTĄJA 

KALBĄ 
(Atsiliepimas į A. Janauskaitės laišką 
1993 m. gegužės mėn. 7 d. „Draugo" 

laidoje) 
ANTANAS RAUCHAS 

Perskaičius laišką „Pri
valome išsaugoti gimtąją 
kalbą" gegužės mėn. 7 d. „Drau
go" laidoje, man kilo nemažai 
k laus imų ir neaiškumų. 
Norėjau su autore susisiekti ir 
pasikalbėti apie jos iškeltas 
mintis, tai peržiūrėjau Maironio 
lituanistinės mokyklos moky
tojų bei padėjėjų sąrašus, 
ieškodamas autorės telefono ar 
adreso. Peržiūrėjau net ir tėvų 
sąrašą. Deja, nei viename 
sąraše pavardės neradau. Tai, 
atrodo, reikia savo klausimus ir 
neaiškumus iškelti tuo pat 
būdu, ka ip laiško autorė 
pasinaudojo. 

Pavardės neradimas mokyk
los sąrašuose iškėlė klausimą, į 
kurį neturiu gero atsakymo. 
Esu vienos mokyklos mokinės 
tėvas, domiuosi, kas mokykloje 
vyksta, ir prisidedu prie 
mokyklos darbų, tai manau, 
kad turiu gerą mokyklos veiklos 
sąvoką. Labai nustebau, kad 
nieko nežinojau apie „antrąją 
šios mokyklos medalio pusę". 
Nesuprantu, iš kur tiek autorė 
žinojo apie mokyklos veiklą, kad 
galėjo taip laisvai kritikuoti. 
Girdėtos paskalos ar net 
spaudos straipsnių perskai
tymas be geros vaizduotės 
dažniausiai nesuteikia 
užtenkamai žinių tokiai kri
tikai. Vienintelė kita išeitis yra, 
kad laiškas buvo rašytas už 
kitus, už tuos, kurie arčiau prie 
mokyklos veiklos yra ir nedrįs
ta iškelti savo kritiką, o slepiasi 
už autorės plunksnos. Esu iš
gyvenęs nemažai metų ir gerai 
žinau, kad šiame pasaulyje 
kritikų daug. Bet kai kritikus 
papraša i prisidėti prie 
aplinkybių pagerinimo disku
sijų ar prie darbo, tai tik girdi 
atsiprašymus kad: „...labai 
užimtas... laiko neturiu... gal 
kitą kartą". Tai argi čia tas 
pats? Laiške matau tik kritiką, 
bet nematau pasiūlymų, kaip 
būtų galima situaciją pagerin
ti. 

Gaila, bet minėtas laiškas per
duoda „Draugo" skaitytojam 
negatyvų Maironio lituanis
tinės mokyklos atvaizdavimą. 
Mano vaizdas yra daug pozi
tyvesnis , ne be įvairių 
problemų, bet vis tiek geresnis. 
Esu dėkingas už sudarytą progą 
ir reikalą „Draugo" skaitytojam 
savo vaizdą pateikti. 

Kaip „vargo mokyklos" me
todika netiko pokariniam 
išeivijos laikotarpyje, tai poka
rinio išeivijos mokymo me
todika taip pat visiškai nebe
tinka dabartiniams laikams. 
Keičiasi aplinka, keičiasi tėvai, 
keičiasi vaikai, todėl turi keis
tis ir metodai. Jau daugelį metų 
vyksta diskusijos ne tik Švie
timo Tarybos gretose, bet ir tė
vų tarpe, kaip atrasti geriausią 
metodą. 

Kiekvienas tėvas, kuris susi
domėjęs savo vaiko brendimu, 
norom ar nenorom tampa moky
toju. Tuo prasideda pritapimas 
prie besikeičiančios aplinkos, 
besikeičiančių metodų, naujų 
idėjų, bandymų ir kartais 
klaidų. Tėvai, kurie iš tų 
bandymų ir klaidų patys moko
si, dažniausiai susilaukia pasi
tenkinimo vaikų nueitu keliu. 
Tėvai, kurie nekeičia ugdymo 
metodų ir veikia kaip anksčiau, 
i lgainiui pamato vaikus, 
atitolusius ir nuėjusius savais 
keliais. Tada atitaisyti kelią yra 
daug sunkiau. O vis bandant, 
kar tais laimingai pasitaiko 
užtikti metodą, kuris gali sukel

ti vaiko dėmesį, susidomėjimą 
bei smalsumą ir kuris šimterio
pai palengvina ugdymą, moky
mą, žinių perdavimą. 

Lituanistinių mokyklų užda
vinys yra lygiai toks pats: 
išlaikyti,o kartais ir uždegti, 
mokiniuose tą smalsumo ki
birkštėlę. 

Laiške buvo iškeltas mo
kyklos konsultantės, Jūratės 
Kuras-Harris, metodikos ver
tingumas ir sudarytas vaizdas, 
kad tas metodas yra naudo
jamas tik ispaniškai kalbančių 
mokyklose, lyg tai būtų koks to 
metodo nuteisimas. Kiek aš 
galėjau per trumpą laiką su
žinoti iš savo pažįstamų pe
dagogų, tai Jūratės dėstomas 
metodas, vadinamas „Whole 
Language Method", yra plačiai 
naudojamas įvairiose mo
kyklose ir tu r į s nemažą 
pasisekimą. J ū r a t ė y ra 
kviečiama kaip konsultantė į 
Čikagos ir apylinkių mokyklas 
tobul int i mokymo metodo 
vartojmą. Jūratė taip pat dėsto 
Lewis universitete. Jūratė Mai
ronio mokyklon buvo pakviesta 
ne tik mokyklos, bet ir tėvų 
komiteto prašymu. Ji dirba su 
mokytojais anglų kalba, bet kla
sėse nedėsto mokiniams bet 
kokia kalba. Tiesa, ji būna kla
sėse, stebėdama mokytojų dės
tymo metodiką. Kartą į mėnesį 
Jūratė sueina su mokytojais ir 
perduodama savo pastabas, ana
lizę bei patarimus. O kad, nau
dojant šį metodą, mokytojam 
yra patariama „analizuoti lietu
vių kalbos melodingumą, ieško
ti ryšio tarp anglų ir lietuvių 
kalbų, žaisti žaidimus", tai, 
sakau, labai gerai. Ar mūsų 
liaudies dainos neturi melo
dingumo? Prisimenu prieš porą 
metų, kai Lietuva kovojo at
gauti savo nepriklausomybę, 
vienas Amerikos žurnalistas pa
vadino tai „dainuojanti revoliu
cija". Ar dėlto reikia gėdytis 
mūsų kalbos melodingumo, o 
gal, tuo faktu pasinaudojant, 
galima paskatinti vaikus su 
didesniu entuziazmu mokytis 
lietuvių kalbos? Mūsų vaikai 
beveik kiekvieną dienos minutę 
susiduria su anglų kalba (juk jie 
penkias dienas savaitėje eina į 
mokyklą, kurioje vartojama tik 
anglų kalba). Vaiko nuo anglų 
kalbos neįzoliuosi. Prie to tai 
reikia pritapti. Tad ar nėra pra
vartu, kad vaikas lengvai 
galėtų lyginti anglų ir lietuvių 
kalbas ir laisvai jas vartoti. Čia 
tai tikrai nėra erezija. O kad 
vienintelis būdas išmokti rašyti, 
yra rašant diktantus — su ta 
mintimi t ik ra i nesu t inku . 
Mechaniškai įkaltos rašymo 
taisyklės pasilieka mechaniškai 
įkaltos taisyklės, be jokios 
sąvokos, kodėl taip daroma. 
Gerai paruošta metodika, net ir 
žaidimo forma, gali įtraukti 
vaiką į analizavimą ir gilesnį 
rašymo taisyklių supratimą. 
Nežinau, kiek aš kartų esu 
atsakęs į savo d u k t e r s 
klausimą: „Kodėl?" O diktante 
ar yra vietos paklausi — Kodėl? 
Nesakau, kad diktanto visai 
nereikia, jis lieka kaip vienas, 
bet ne vienintelis, būdas įver
tinti mokinio pažangumą. Tai 
siūlyčiau autorei nekelti savo 
„abejonės ne tik dėl šio metodo 
veiksmingumo, bet ir jo reika
lingumo šeštadieninėje mo
kykloje". Reikia palikti tuos 
rūpesčius tėvams, kurie rūpi
nasi savo vaikų mokymu ir yra 
daug arčiau susipažinę su 
mokyklos veikla. 

CLASSIFIED GUIDE 

JAV ambasadorius Lietuvai Maironio lituanistinėje mokykloje Lemonte. Kairėje stovi mokyklos 
direktore Eglė Novak ir 8 sk. mokytoja Vilija Marchertienė, o ambasadorius Darryl Johnson yra 
tarp aštuntokų. 

Taip pat laiške yra išreikštas 
nepasitenkinimas, kad silpnai 
kalbą mokantys mokiniai yra 
toje pačioje klasėje su pažan
gesniais. Yra patariama, kad 

tuos silpnesnius perkeltų į lietu
viškai besimokančių klases. Bet 
kas yra silpnesnis už ką? Net ir 
mano laikais lituanistinėje 
mokykloje buvo mokinių, kurie 
gavo penketukus, o toje pačioje 
klasėje buvo tokių, kurie gavo 
tik dvejetukus! Pagal laiško 
mintį, iš tos mano klasės turėtų 
būti sudarytos trys klasės, pir
ma su tais, kurie vis gaudavo 
penketukus, antra su tais, kurie 
tik ketvertukus, o trečia su 
visais kitais. Tada lietuvių 
kalba nebūtų „skurdinama", 
nes mokytojui nebūtų reikėję 
dėstyti pagal silpnų mokinių 
lygį. Ar tai būtų užtikrinę ge
resnį mokslo lygį? Nemanau! 0 
jei autorei „atrodo, kad perkelti 
šiuos mokinius į silpnai 
kalbančių klases yra neleis
tina", tai yra tikra netiesa. 
Žinau, kad šiais mokslo metais 
yra buvę keli atvejai, jog tėvų ar 

mokytojų prašymu, vaikai buvo 
perkelti į kitą klasę. Ir kiek aš 
esu girdėjęs, klasėse dar vis 
naudojama lietuvių kalba. 
Nežinau, kuo autorė remiasi, 
kai rašo, kad mokytojai „vis 
dažniau yra priversti pamokose 
naudoti anglų kalbą". 

Laiške buvo rašyta, kad sep
tyni šeštadieniai buvo praleisti, 
dažant marškinukus lietuviš
kais motyvais. Teisybė, kad 
marškinukų dažymas užėmė 
daug laiko, bet kaip kitaip gali
ma vaikam kuo asmeniškiau 
padėti įgyvendinti jų sugalvotos 
idėjos kūrinį? O sukišus 14 
klasių su daugiau kaip 200 
mokinių į vieną salę ir ant 
didžiulio ekrano parodžius, ką 
reikia daryti, nebūtų nieko 
pasiekta. Todėl kiekviena kla
sė, t.y. kiekvienas mokinys, 
praleido tik vieną valandą, ku
riant savo marškinukus. Tą 
dažymo šeštadienį klasė nedaly
vavo taut in ių šokių arba 
dainavimo pamokose, todėl tik 
pusė valandos buvo atimta iš 
„įsisavinimo mokymo pro

gramos". Pridedu, kad vaikai 
praleido dar daugiau laiko, 
besimokydami dažyti margu
čius vašku ir lankydami liau
dies meno bei kitas meno pa
rodas. Turbūt autorei geriau 
pat iktų, jeigu mokytojas 
parodytų margučio paveikslą 
klasėje ar praleistų pusvalandį, 
sausai dėstydamas liaudies 
meno teorijas. 

Užbaigdama savo laišką, 
autorė priminė „kad mūsų 
tauta išeivijoje gyvuos tol, kol 
bus gyva gimtoji kalba". Su ta 
mintimi sutinku, bet mintis ne
baigta — norėčiau užbaigti. 
Mūsų tauta išeivijoje gyvuos tol, 
kol visi išeivijos lietuviai dirbs 
kartu išlaikyti gimtąją kalbą, 
tradicijas, kultūrą, lituanistines 
mokyklas, organizacijas, t.y. 
viską, ką mes per daugelį vargo 
metų sukūrėme ir laikėme prie 
savo širdies kaip laisvos Lietu
vos viziją. 

• 1571 m. gegužės 15 d. toto
rių armija sudegino Maskvą. 

„Air 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 
$3,000 PER DAUG! 

Tokias išlaidas galima sumažinti gavus paskolą žemu nuo
šimčiu. Tokią paskolą gausite Standard Federal banke. Prie
do gausite veltui mūsų ,,Smart Car Buyer's Kit" su audio 
įrašu „Kaip nusipirkti automobilį, kad neapstatytų". Tad 
atvykite į Standard Federal banką šiandien Arba, prieš 
pirkdami mašiną, paskambinkite 312-847-1140. Su mūsų 
pagalba automobilio pirkimas jums tikrai nebus „skausmin
gas". 

Standard Federal Bank 
I& sovings 

HELP WANTED REAL ESTAT 

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savaitę. Reikia gyventi Whea-
ton, IL. Kambarys parūpina
mas. 

Kreiptis t e l . : 
1-708-393-3999. 

LAMCO CO. 
VVashington, D.C. 

t«ško darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores (rengimus, 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Pradžiai S5 • 
vai. Kreiptis: tel. 202-244-2373 

FOR SALE 

Pigiai parduodami 1 metų senu
mo oro vėsintuvai ir dujinė plyta. 
Skambinti: 708-752-0157. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba] 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* ._ _ 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-86S4 

(312) 581-86S4 

HOUSE FOR SALE 
3 bdrm. 3 baths, 2 kitch.; tam. rm. 
with fireplace; hse. on 2 acre land-
scaped lot, Lemont, IL. Call: 
weekdays af ter 5 p.m.: 
708-257-8545. 

NEW HOME FOR SALE 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. R>r in-
fo. Call 708-599-2864 

Grupė specialistų atlieka visus namo 
remonto ir apdailos darbus. Dirbame 
greitai, gerai ir garantuotai. Kainos la
bai prieinamos! Skambinti: 

Rainoldas: (312) 247-5246 
Rolandas: (312) 471-4937. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Deckys 

Tel . S85-6624. Nuo 8 r y to Iki 6 v . v . 
Kalbėti lietuviškai 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
„tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai. langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

C j į j n t U I K KMIECIK REALTORS 
^ ^ z\ 7922 S- Pulaski Rd-

~ ' ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutė Mayer. Ji 
p/otesionaliai, sąžiningai ir 
dsmeniskai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Union Pier, MI prie pat ežero va
sarai išnuomojamas 4 kamb. bu
telis. Kreiptis 616-469-1600 savait
galiais, arba 708-788-3769. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

' • * ! * . - « • . 

A public service of this ncvvspaper 
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DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. Juozas B. Laučka. 192 
psl $10.00 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Veronika 
Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl $8.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius Po
vilaitis. 367 psl $20.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, I dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 676 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, II dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 462 psl $10.00 

PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS, lietuvių-anglų 
kalbomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 

KOMPOZITORIAUS AL. KAČANAUSK0 asmeny
bės bruožai ir muzikinė veikla. 60 psl. . . $2.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE. E. Dan. Brazytė Bindokienė. 
364 psl $1500 

TIKIU, katalikų tikybos vadovėliai. I, II, III, IV, V 
dalis visi po $5.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta
sys Dalius. 383 psl $9.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20 00 

ŠV. RAŠTAS. NAUJAIS TESTAMENTAS. Vertė 
č. Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Kun. 
Ant. Rubšys 670 psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

r 



lietuviais svečiais. Priglausdavo 
Vasario 16 mokinius ar moki
nes, atskrendančius iš JAV pro 
Liuksemburgą. Drauge su ki
tais l ietuviais ses. Liucija daly
vavo 1987 krikščionybės jubilie
jaus iškilmės Romoje. 

Ses. Liucija visada ilgėdavosi 
Lietuvos ir turėjo progos kelis 
k a r t u s ją aplankyti. Iš jaunų 
dienų prisimindavo skaučių 
b ū r e l į . Norėjo v i enuo lyno 
sodelyje auginti rūtas, tačiau 
Belgijoje ta i nepriimta, nes 
augalas — stipri vaistažolė. Po 
apie 65 m. prancūziškai kalban 
čių belgių tarpe vis dar prancū 

rado užkri tusi ses. Liucijos 
brolio rašytą laišką po II Pas . 
karo pabaigos, prieš visiems 
ryšiams nutrūkstant su broliu 
Lietuvoje. 

Palaidota miestelio kapų be
nediktinių sklype gegužės 19 d. 

A S . 
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N E P R I I M A ITALŲ L A I V O 
Lietuvos vyriausybė atsisakė 

priimti laivą su 5400 tonų Ita
lijos pašarų. Balandžio 30 dieną 
laivas su 2 mln . dolerių vertės 
kroviniu atplaukė į Klaipėdos 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina Kristaus kančios istoriją. 
Nuotr. Gailės Radvenvtės 

uostą, kur sulaikytas iki antra-
ziškai žemaičiuodavo, ta ip kad dienio. Italijos vyriausybė be 
žmonės manydavo, jog ji esanti atlyginimo skyrė Lietuvai 53 
iš Belgijos flamų srities. t ū k s t a n č i u s tonų p a š a r ų . 

Kai šimtmetis senojo Leuveno Lietuvos, Latvijos i r Estijos 

„UGNIS" 
LIETUVOJE 

Čia kalbama ne apie ugnį, 
kur i viską na ik ina , bet apie 
ugnį, kur i žmones dvasiškai at
gaivina. 

Prieš keletą metų Amerikoje 
4 katal ikų evangelistai pradėjo 
rengti evangelist inius sąskry
džius, pavadintus „F IRE" ral-
l i e s " . Tai p a n a š ū s į Billy 
Graham ruošiamus sąskrydžius, 
t ik ski r tumas toks, kad čia visi 
kalbėtojai yra ka ta l ika i . Yra 
pr i s ta tomas 4 temos, pagal 
vieną iš žodžio „FIRE" raidžių. 

„F"—(faith) — tikėjimas, apie 
kurį kalba žinomas katal ikų 
evangelistas, daugelio knygų 
autorius Ralph Mastin. „I"—(in-
t e r ce s s ion ) p e r m a l d a v i m o 
malda, pr is tatoma taip pat ži
nomos kalbėtojos ir autorės Ann 
Shields. „R"—(repentence) — at
gaila, kurią pr is ta to Stenben-
ville, Ohio, pranciškonų uni
v e r s i t e t o p r e z i d e n t a s kun . 
Michael Scanlan. Ir paskut inė 
, , E " — ( e v a n g e l i z a t i o n ) — 
evangelizacija, pr is ta toma gar
saus kalbėtojo ir evangelisto 

I 

k u n . J o h n B e r t o l u c c i . Tie 
sąskrydžiai būna labai populia
rūs , juos aplanko tūkstančiai 
žmonių, daug kas atsiverčia ir 
vėl grįžta į Bažnyčią. 

Ir š ta i dabar, kai Lietuvoje 
pl inta įvairios sektos, patrau
kiančios daug jaunimo, visa ši 
, ,FIRE" grupė vyksta į Lietuvą. 
Kun. Michael Scanlan ir Ralph 
Mar t in jau praėjusią vasarą 
buvo nuvykę Lietuvon, kalbė
josi su vysk. Sigitu Tamkevi-
čium bei arkiv. Audriu Bačkiu. 
J ie pakvietė visą grupę atvykti 
L i e t u v o n ir p r a v e s t i tuos 
„FIRE' sąskrydžius. 

Gegužės 27 d. „FIRE" sąskry
dis nuo 6 iki 10 vai. vakaro 
įvyks Klaipėdos vasaros estra
doje. Baigsis Mišiomis, kurias 
aukos vysk. An tanas Vaičius 
Gegužės 29 d., nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, sąskrydis vyks 
Vilniaus Sporto rūmuose. Mi
šias aukos arkivysk. A. Bačkis. 
O gegužės 30 d., Sekminių 
dieną, nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. — Kauno Sporto halėje. 
Baigsis Mišiomis, kur ias aukos 
vysk. S. Tamkevičius. 

Tikimasi, kad tuos sąskry
d ž i u s l a n k y s t ū k s t a n č i a i 
žmonių, nes šiuo metu Lietuvai 
labiausiai reikia dvasinio at
gimimo. Rengėjai kreipiasi į 
visus išeivijos lietuvius ir prašo 

BELGIJOJE MIRĖ LIETUVE 
VIENUOLĖ 

benediktinių vienuolynas buvo 
remontuojamas, jau seserims 
pers ikrausč ius j naująjį už 
keliasdešimt kilometrų, dar
bininkai už lentynos sienoje 

valstybinių veterinarijos tarny
bų vadovai nutarė nepri imti 
šios labdaros dėl Italijoje išpli
tusios gyvulių snukio ir nagų 
ligos. 

Gegužės 17 d. po insulto Belgi
joje ramiai mirė benediktinė 
sesuo Liucija Mačernytė, 85 m. 
amžiaus, išgyvenusi vienuolyne 
daugiau kaip 60 metų — per šių 
metų Žolinę sueitų 60 m. nuo 
įžadų. Kilme žemaitė, jauna 
išvyko iš Lietuvos į senąjį Leu
veno miestą su kitomis vienuo
liško gyvenimo trokštančiom 
jaunom moterim. Gyveno ir dir
bo benediktinių vienuolyne, 
kuris vedė mergaičių studenčių 
bendrabutį. Prieš maždaug 20 
metų prancūziškai kalbantis 
vienuolynas bendrabutį uždarė, 
vienuolyną kitiems perleido ir 
persikėlė į Šv. Gertrūdos vie
nuolyną naujame Louvain-la -
Neuve universiteto mieste. 

maldų, nes, atrodo, šėtonas ne
snaudžia ir atsiranda visokiu 
kliūčių. Visa „FIRE" grupė 
vyksta savo lėšomis ir taip pat 
pasiryžusi padengti visas išlai
das Lietuvoje: salių nuoma, 
t r a n s p o r t ą ir kt . R e i k i a 
pažymėti, kad Stenbenville uni
versitetas ypač daug prisideda 
pr ie Lie tuvos dvasinio at
gimimo, suteikdamas stipendi
jas lietuviams studentams ir ki
tokiomis priemonėmis. 

Visus paruošiamuosius dar
bus šiems sąskrydžiams atlieka 
k a t a l i k i š k o j a u n i m o grupė 
Kaune, pasivadinusi „Gyvieji 
akmenys" . Jie lanko parapijas, 
mokyklas ir ten giesmėmis bei 
savo l iud i j imu p a t r a u k i a 
jaunimą j Kataliku Bažnyčią. 
Tai grupė jaunimo, kurie paži
no Jėzų, kaip savo asmenišką Iš
ganytoją, kurie pasidavė Šv. 
Dvasios veikimui ir yra pasiryžę 
skelbti tą Gerąją Naujieną ki
t iems. J i ems re ikal inga ir 
finansinė parama, ypač dabar, 
r u o š i a n t i s . .F IRE" sąskry
džiams, o taip pat ir vėliau, nes 
po sąskrydžių reikės sudaryti 
grupes, ku r žmonės galėtų susi
rinkti ir gilintis tikėjime. Čika
goje jiems aukas priima Ramin 
ta Marchertienė, o Kanadoje — 
Vincas Kolyčius. 

Tad prisiminkime tuos rengi
nius paskut inę gegužės mėn. 
savaitę, prašykime, kad Šv. 
Dvasios ugnis užsidegtų ir 
liepsnotų mūsų brolių ir sesių 
Lietuvoje širdyse. Pjūtis didelė, 
bet darbininkų maža. Prisi
dėkime visi! 

Vincas Kolyčius 

Vienu tarpu šiuose namuose 
buvo k e t u r i o s l i e t u v a i t ė s 
seselės. Dvi jau mirusios prieš 
keletą metų, viena nepagydoma 
prieglaudoje serga, ses. Liucija 
liko viena. Viena lietuvaičių 
seserų specialybė buvo restau
ruoti istorinės vertės knygas ir 
jų odinius viršelius. Šv. Ger
trūdos vienuolyno benediktinės 
dirba universitete profesorėmis, 
raštinėse, užsiima sielovada. 
Algos pajamas papildo reli
giniais keramikos dirbiniais. 

Kai Vatikano II permainos 
vystėsi vienuolynuose, ses . 
Liucija pakeit imus švelniai ir 
šviesiai priėmė, kartais ir sen
timentaliai ..senuosius la ikus" 
prisimindama. Uoliai dalyvavo 
Belgijos Lietuvių Bendruo
menės renginiuose, lankydavo 
lietuvaites vienuoles kituose 
miestuose, kol sveikata leido. 
Dalyvavo Europos lietuvių tra
dicinėse studijų dienose. Bene
diktines lietuvaites per tuos 
metus lankydavo kun. Ju l ius 
Danauskas, kun. Jonas Petro
šius, kvm. Jonas Dėdinas (iš Va
sario 16 gimnazijoje) ir kiti . 

Seserys visada džiaugdavosi 

THE MARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the vvorld. 

Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

PADĖKA 
O kaip sunku, brangi tėvyne mano, 
Kryželį nešt ilgos tremties keliu, 
Nes per bangas raudono okeano 
Tavan glėbin sugrįžti negaliu... 

Viktoras Šimaitis 

Šių metų kovo mėn. 26 dieną, sulaukęs 75 metų, po trum
pos sunkios ligos, Viešpaties pašauktas iškeliavo į Amžių 
Tėvynę mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis, Senelis, Brolis, 
Svainis ir Dėdė. 

A.tA. 
VIKTORAS ŠIMAITIS 

Mes, liūdesy likę, jo artimieji nuoširdžiai dėkojame: 
kanauninkui V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 

atnašautas gedulingas šv. Mišias, už nuoširdų pamokslą, už 
palydėjimą į kapines ir už maldas prie kapo. 

Dėkojame p. Janinai Juknevičienei ir p. Ritai Šakenienei 
už jautrius atsisveikinimo žodžius koplyčioje. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų Draugijos narėms už 
atsilankymą koplyčioje ir sukalbėtą rožinį. 

Dėkojame solistei Danai Stankaitytei už jautrias ir gau
sias giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame visiems, aukojusiems Lietuvos Vaikų Vilčiai, 
Tautos Fondui ir Lietuvos Dukterų Draugijai. 

Dėkojame visiems.užprašiusiems šv. Mišių aukas, atsiun
tusiems gėles ir visiems, mus raminusiems žodžiu, laiškais 
ir užuojautomis spaudoje, taip pat laidotuvių direkt. D. A. ir 
D.M. Petkui už tvarkingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Galiausiai nuoširdžiausia padėka visiems, taip gausiai 
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. Te Dangus jums gau
siai atlygina! 

Tegu Aukščiausias gailestinga ranka įveda mūsų mylimą 
Velionj i Amžinybės Sodą! Nes, 

Naktis tik suglaudė lelijos žiedą 
Kad išsiskleistų saulės spinduliuos 

Viktoras Šimaitis 

Su meile ir liūdesiu: žmona, sūnus, duktė, marti, 
žentas, anūkai, anūkė, broliai, seserys, svainis ir kiti 
giminės. 

A.tA. 
JUZEFAI BALČIŪNIENEI 

m i r u s , jos v y r ą PRANĄ i r s ū n ų ROBERTĄ 
daugiamečius F . K. LITUANICA valdybos nar ius , 
dukteris ROSEMARIE ir REGINĄ bei jų šeimas, 
nuoširdžiai užjaučia 

F. K. LITUANICA 

A.tA. 
NATALIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

m i r u s , l i ūdes io dienose ELVYRĄ ir PILYPĄ 
NARUČIUS, BALI ir NIJOLE L U K O Š I Ū N U S bei 
VYTAUTĄ, DAINE, RASĄ, VITĄ i r RIMĄ nuošir
džiai užjaučia 

Kisielių šeima 

Kai mokytoja aiškina, „Žiburėlio" mokinės klauso (iš kair 
Regina Čyvaitė ir mokyt. Danutė Dirvonienė. 

es): Ina Saliklytė, 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Zft'lb^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Letuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiaustomts kainomis. 
CARQO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų nasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

223 Kalvarijų fl*tv* 
VMntua, Lietuva 

Tatofenal: 77-7*-»7 Ir 77-*3-»2 

•525 South 7tth Avanue 
HIckory HIN, Illinois 80457 
Tat 708-430-7272 

A.tA. 
ONA ŠNEIDERIENĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. gegužės 17 d., sulaukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. 
Nuliūdę liko: duktė Aldona, žentas Andrew Balčiūnai; 

anūkai: Laima Mathevvs su vyru Michael, Thomas Balčiūnas 
su žmona Dana, Andrea McNamara su vyru Martin; 
proanūkai: Ian, Ryan, Samantha; Lietuvoje brolis Domininkas 
Pocius su žmona Rože ir daug sūnėnų bei dukterėčių. 

Velionė buvo žmona a.a. Vinco Šneiderio. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 20 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Mclnerny Funeral Home laidojimo namuose, 7901 S. 
Komensky St. Chicago. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Bedė the Venerable 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, anūka i , p roanūka i , brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt Thomas Munly. Tel. 312-585-0703. 

1 

A.tA. 
VALERIJONAS POCIUS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau 

Venecueloje. 
Mirė 1993 m. gegužės 17 d., 8:25 vai. vakaro, sulaukęs 76 

metų. 
Nuliūdę liko: žmona Isabella, duktė Donna Jurado, 

posūnis Sigitas Domantas su žmona Barbara; šeši anūkai ir 
kiti giminės. 

Priklausė Venecuelos lietuvių ir Tauragės klubams. 
Krikščionių Demokratų partijai ir Lietuvių Šaulių sąjungai. 

Velionis pašarvotas gegužės 20 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks gegužės 21 d , penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, posūnis, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
NATALIJA LUKOŠEVIČIENĖ 

ilsisi Viešpatyje . 

Guodž iame l i ū d i n č i u s — vel ionės duk te r į EL
VYRĄ, mūsų draugi jos n a r ę , i r jos vyrą PILYPĄ NA
R U Č I U S bei s k a u s m u d a l i n a m ė s su visais vel ionės 
l iūdinčia is . 

Lietuvos Dukterų draugija 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai. plrmad., antrad., 
trečd. Ir penktd. 9 v . r .—5 v . p.p., šeštd. 9 v.r .—1 v. p.p. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 

Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai (vairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas 

Leidinys gaunamas ..Drauge'-. 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30 00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00. Į Kanadą 
— $6 00. i kitus kraštus — $6 50. 
Ilhnoiaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Gytis Liulevičius šį pa
vasarį baigė University of Il
linois at Champaign-Urbana 
anglų kalbos dėstymo programą 
magistro laipsniu, kuris jam 
buvo suteiktas universiteto 
humanitarinių mokslų kon-
vokacijoje gegužės 16 d. Yra 
priimtas į JAV Peace Corps ir 
gavęs paskyrimą dirbti Rytų 
Europoje, kur išvyksta birželio 4 
d. Prieš dvejus metus Gytis 
baigė Northwestern universi
tetą Evanston, IL. gaudamas 
bakalauro laispnį cum laude iš 
slavistikos. Studijuodamas Ur-
banoje. Gytis buvo praėjusios 
kadencijos Studentų Atei
tininkų Sąjungos pirmininku. 

x LAPAS — Amerikos lie
tuvių farmacistų draugija 
kviečia savo narius ir šįmet bei 
anksčiau baigusius farmaciją 
atvykti į susirinkimą gegužės 
26 d., trečiadienį, 7 v.v. William 
Tell restorane, 6201 Joliet Road. 
LaGrange Countryside, IL. 
Vaikų Viltis paramai prašoma 
atnešti po buteliuką vaikiškų 
kramtomų vitaminų. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje ketvirtadienį, ge
gužės 27 d., bus iškilmingai pra
vedamos gegužinės pamaldos. 
Po palaiminimo bažnyčioje 6:30 
v.v. procesija vyks į seselių vie
nuolyno kiemą, kur bus gie
dama litanija prie koplytėlės. 
Moterys prašomos pasipuošti 
tautiniais rūbais. Visi kviečiami 
dalyvauti, gražiai pagerbiant 
Dievo Motiną ir prašant jos 
užtarimo mūsų reikaluose. 

x Ona Norvilienė, pagar
sėjusi dažnų lietuviškų renginių 
šeimininkė, su talkininkėmis 
vaišins blynais visus, atsilan
kiusius į Jaunimo centro 
kavinę, ateinantį sekmadienį, 
gegužės 23 d., po kiekvienų 
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Blynų vaišes rengia Jaunimo 
centro moterų klubas. Pelnas 
skiriamas Jaunimo centro 
paramai. 

x Reg i s t r ac i j a a te inan
t i e m s , 1993-1994 mokslo 
metams, bus Čikagos Lituanis
tinėje mokykloje gegužės 22 d. 
Pagal mokyklos tėvų komiteto 
nutarimą, padarytą š.m. gegu
žės 1 d. posėdyje, šeimos 
registracijos mokestis (25 dol.), 
užsiregistravus gegužės 22 d., 
bus įskaitytas į mokslapinigių 
sumą. Vadinasi, tėvai, kurie 
užregistruos savo vaikus atei
nant iems mokslo metams 
gegužės 22 dieną, sutaupys 25 
dolerius. Po gegužės 22 d. tėvai 
tu rės mokėti registracijos 
mokestį ir mokslapinigius. 

x Kviečiame visus daly
vaut i PAVASARIO BALIU
J E , kurį ruošia PLC. Dalis 
pelno skirta stogo taisymui, 
kuris varva. Paremkite centrą. 
Balius bus šeštd., geg. 22 d. 
6:00 v.v. Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 arba (708) 
257-7114. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti. T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x TIK $35 kava. arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Audra (Aleknaitė) ir Aras 
Li n t akai š.m. gegužės 12 d. 
susilaukė pirmgimės dukrelės 
Rimos Dovilės. Mažąja dukrai
te džiaugiasi seneliai: Birutė ir 
Julius Lintakai ir Vanda 
Aleknienė, o taip pat promočiu-
tės — Barbora Paulikienė ir 
Jadvyga Varaneckienė. 

x Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbai
gimas įvyks šeštadienį, gegužės 
20 d., 10 vai. ryto Jaunimo cen
tre. Kviečiami mokinių tėvai ir 
Čikagos bei apyl inkių vi
suomenė gausiai užpildyti 
iškilmių salę ir parodyti savo 
jaunimui, kad mums svarbus 
lietuviškų mokyklų likimas ir 
apskritai lituanistinis švie
timas. 

x Sol. Dana Stankai ty tė , a 
kompanuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui, ir Lietuvių Operos 
choras, akompanuojant muz. 
Ričardui Šokui bei diriguojant 
muz. Alvydui Vasaičiui, atliks 
meninę programą, minint a.a. 
adv. Antano Olio 35 metų mir
ties sukaktį. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Taut inė 
sąjunga š.m. gegužės 30 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Visuomenė yra 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
prisiminti velionį bei jo nu
veiktus darbus Lietuvai, kuriai 
jis pašventė didelę dalį savo 
gražaus gyvenimo. 

x „Sietuvos" skau t in ink ių 
i r vyr. skaučių d r a ugovė s 
sueiga šį penktadienį, gegužės 
21 d., vyks d r a u g i n i n k ė s 
namuose, Lemonte. Pradžia 
7:30 v.v. Visos sesės laukiamos. 

x Juozas Masilionis skaitys 
paskaitą — ..Vincas Mykolai
tis-Putinas kitų ir mano atsimi
nimuose" Poezijos dienų vaka
re, gegužės 28 d., penktadienį. 
7:30 vai. vak. M. K. Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

x Sekminės yra Sv. Dva
sios atėjimo šventė, kada 
prisimename mums duotą įkvė
pimą skleisti t ikėj imą. 
Sekminių savaitgalį (geg. 29 d.. 
Vilniuje; geg. 30 d., Kaune) 
įvyks ,,ugnies subūrimai*' , 
kurių tikslas yra j aun imo 
dvasinis atsinaujinimas. Šiuos 
subūrimus organizuoja kun. 
Michael Scanlan, kun. John 
Bertolucci ir Mr. Ralph Martin. 
Prisijunkime prie šių susibūri
mų, pasimelsdami už jų pasi
sekimą, kad Lietuvos jaunimas 
prisiartintu prie Dievo. 

x Pranas Jonel is , Rockford. 
111., Stan Budrys, Racine. Wisc., 
pratęsė, ..Draugo" prenumera
tą ir kiekvienas pridėjo po 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Teodoras B l in s t rubas iš 
Chicago, 111., atsiuntė mokestį 
už pratęstą prenumeratą, pri
dėjo 50 dol. auką „Draugui'" ir 
20 dol. už kalendorių ir kalė
dines korteles. 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" k e tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS*, 9526 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, II 60457, 
tel. 708430-8090. 

(8k) 

x „Žiburėlio*' Montessori 
mokyklėlės mokslo metų užbai
gimas bus penktadienį, gegužės 
28 d. Tai labai sėkminga prieš
mokyklinio lietuvių vaikų auk
lėjimo įstaiga, veikianti Lietu
vių pasaulio centre, Lemonte. 
Šiais mokslo metais mokyklėlę 
baigia 23 vaikučiai: Paulius 
Ambutas. Aleksas Brand, Kris
tina Burokaitė, Rokas Čikana-
vičius. Regina Čyvaitė, Adomas 
Daugirdas. Vytas Dobrovolskis, 
Aleksas Gvazdinskas, Lana 
Janszyn, Julius Kasniūnas, Gi
na Luneckaitė, Justinas Mikė
nas, Viktoras Mikus, Marius 
Poskočimas, Kristina Quinn, 
Tomas Quinn, Daiva Ragaitė, 
Astra Rudaitytė, Antanas Sen
kevičius, Laura Vaznelytė, And
rius Venclovas, Jokūbas Vodic-
ka ir Krista Weir. Daugumas 
šių „abiturientų" yra „Draugo" 
skai tytojams pažįstami iš 
dažnai dedamų Dainos Čy-

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS" ŠVENTĖ 

„Žiburėlio" mokyklėlės mokytojos (iš kairės): Violeta Karalienė, vedėja 
Danutė Dirvonienė ir Dainora Stelingytė. 

Nuotr. Dainos Čyvienės 
vienės ar kitų uolių mokyklėlės 
fotografų nuotraukų. Redakcija 
džiaugiasi, kad mažų lietuviu
kų nuotraukomis gaUme pra
šviesint! mūsų dienraščio pus

lapius. Kviečiame ir kitas lietu
viškas mokyklas siųsti nuo
traukas redakcijai — mielai 
-spausdinsime. 

MŪSŲ ABITURIENTAI 
Darius A. Mikrut, Sigutės ir 

dr. Bernard Mikrut sūnus, bai
gia Lake Forest gimnaziją. Jis 
yra National Merit garbės są 
rašuose ir State stipendininkas. 
Griežtųjų mokslų valstijos 
varžybose laimėjo pirmą vietą. 
Darius baigė Čikagos Aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą ir 
priklauso Prez. A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopai, 
Lituanicos skautų tuntui. Atei
tyje Darius žada studijuoti 
inžineriją Illinois valstijos uni
versitete Urbanoje. Laisvu lai
ku mėgsta slidinėti ir žaisti 
tenisą. 

Lina Gaižutytė 

Lina Gaižutytė, a.a. Nerijos 
ir Jeronimo Gaižučių duktė, 
baigia Marijos mergaičių 
gimnaziją. Per visus mokslo 
metus buvo garbės studentė ir 
buvo gavusi anglų literatūros 
studijoms stipendiją. Baigė Kr. 
Donelaičio aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. Priklauso 
Prez. A. Stulginskio vardo 
moksleivių ateitininkų kuopai 
ir Kernavės skaučių tuntui. 
Šoka Grandies tautinių šokių 
grupėje. Laisvu laiku mėgsta 
piešti ir vandens sportą. Rudenį 
lankys The American Academy 
of Art. Žada studijuoti meną ir 
anglų kalbą. 

x Dalios Kasčiūnaitės tapy
bos ir Jean-Jacques Porret 
skulptūros parodos atidarymas 
įvyks gegužės 21 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
galerijoje 5600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL. 

Parodoje bus galima pamatyti 
daugumą paveikslų, eksponuo
tų sėkmingoje Dalios Kasčiū
naitės parodoje Čikagos Kultū
ros centro Randolph Street 
galerijoje, kuri veikė š.m. kovo 
6 - balandžio 25 d., o taip pat ke
liolika ką tik iš Lietuvos atvežtų 
didelio formato dailininkės 
aliejinės tapybos darbų ant dro
bės. Dalia Kasčiūnaitė yra 
viena žymiausių šiuolaikinių 
Lietuvos dailininkių, išgarsėjusi 
abstrakčia tapyba. 

Jean-Jacques Porret kilęs iš 
žymios Šveicarijos meno kolek
cionierių šeimos. J is įgijo 
meninį išsilavinimą, lanky
damasis Europos muziejuose ir 
bendraudamas su dailininkais. 
Porret kuria bronzines skulp
t ū r a s , kur ios s t i l is t iškai 
primena anglų skulptoriaus 
Henry Moore darbus. 

Parodos atidarymas su šam
panu 7:30 vai vakaro Paroda 
veiks iki liepos 5 dienos. 

x SPECIALIOS NUOLAI 
DOS. I Vilnių iš Newark birž. 
28, grįžimas - liepos 13 d. $960. 
Iš N.Y. (JFK) į Vilnių (viena 
kryptis) birželio, liepos ir rug
pjūčio men $498. ': iksai ne 
įskaityti VYTIS 80^952-0119. 

(sk) 

nata Kvantaitė. 

Jonas Valkiūnas, Ritos ir 
Jono Valkiūnų sūnus, šį pa
vasarį baigia Crystal Lake Cen
tral gimnaziją. Jis yra mokyklos 
gabiųjų mokinių sąrašuose ir 
priklauso ,,Who's Who" ir 
ispanų kalbos klubams. Sėk
mingai baigė Kr. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą, aktyviai 
dalyvauja Spindulio tautinių 
šokių grupėje. Jonas priklauso 
ateitininkų ir skautų organi
zacijoms. Laisvu laiku mėgsta 
sportuoti ir žaisti futbolą, 
krepšinį ir bėgioti. 

Darius Aleksandras Mikrut. 

Renata Kvantaitė, Laimos ir 
Stasio Kvantu dukra, baigia 
Marijos mergaičių gimnaziją. Ji 
yra mokyklos garbės studenčių 
sąrašuose, priklauso lietuvaičių 
studenčių Rūtos rateliui ir tu
rėjo vicepirmininkės pareigas. 
Baigė Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Priklauso Kun A. Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopai. 
Laisvu laiku mėgsta žaisti 
lauko tenisą, jodinėti, slidinėti 
ir keliauti. Rudenį žada tęsti 
studijas St. Xavier universiteto 
medicinos srityje. 

Jonas Valkiūnas. 

Dail Dalia Kasčiūnaite prie vieno savo paveikslo .los paroda ruošia Balzeko 
lietuvių kultūros iruziejus Čikagoje; atidarymas gegužės 21 d. 

„Be tradicines „Laiškų lietu- I 
viams" premijų įteikimo šven
tės, rodos, nėra ir ir pavasario", 
išreiškė sekmadienį, gegužės 16 
d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje Nijolė Užubalienė, 
atidarydama 34-tąją „Laiškų 
lietuviams" konkurso pabaigtu
vių šventę. Nors tą sekmadienį 
dėl lietuviškos publikos daly
vavimo varžėsi nemažas skai
čius svarbių renginių, vis dėlto 
į Jaunimo centrą susirinko kone 
pilna salė „Laiškų lietuviams" 
žurnalo ir jų ilgamečio redakto
riaus kun. Juozo Vaišnio ger
bėjų. 

Prieš programą ir vaišes jėzui
tų koplyčioje buvo šv. Mišios, 
aukotos kun. J. Vaišnio. Jis 
pasakė ir dienai pritaikytą pa
mokslą. 

Publikai susirinkus į salę ir 
susėdus prie stalų, programos 
vedėja N. Užubalienė pakvietė 
į sceną nepamainomą „Laiškų 
lietuviams" redaktorių kun. 
Vaišnį, kuris papasakojo apie 
šių metų konkursą, jo dalyvius, 
vertintojus, rašinių kokybę ir 
mecenatus. 

Konkursui atsiųsti 44 straips
niai, net 40 iš Lietuvos. Vyrai, 
kaip visuomet, sudarė mažumą: 
iš 26 suaugusių — 16 moterų, 10 
vyrų; laimėjo 10 moterų ir 3 
vyrai. Iš jaunimo — 17 straips
nelių, 9 mergaitės ir 8 berniu
kai. Laimėjo visos 9 mergaitės 
ir tik 1 berniukas! 

Įdomu, kad pirmąją vietą su
augusiųjų kategorijoje laimėjo 
vietinė lietuvė — iš Čikagos 
priemiesčio Aldona Kaman-
tienė. Vadinasi, nepaisant visų 
pesimistiškų pažiūrų, išeivijos 
rašytojai gali varžytis konkur
suose su tautiečiais iš Lietuvos 
kaip lygūs su lygiais ir net 
laimėti. 

Redaktorius Vaišnys pami
nėjo mecenatus ir pasidžiaugė jų 
dosnumu, tikėdamasis, kad ir 
ateinančių metų konkursui 
geradarių atsiras. Paprastai šių 
iškilmių metu pasirodo ir 
mecenatai, sudedami būsimo 
konkurso laimėtojams pinigines 
premijas. Be šių konkursų su
kauptos medžiagos,.Laiškai lie
tuviams" labai sunkiai, o gal ir 
visai neišsiverstų. Deja, kun. 
Vaišnio lūkesčiai šį kartą 
neišsipildė, nes pakankamai 
mecenatų neatsirado, bent iki 

šventės pabaigos. Žinoma, gal 
jie susipras „Laiškų lietuviams" 
konkursą vėliau paremti, juk 
iki kito karto dar yra laiko. 

Vertinimo komisiją sudarė: 
Česlovas Grincevičius, Rūta 
Jautokienė, Stasė Petersonienė, 
Dana Mikužienė ir Vidas 
Dumašius. R. Jautokienė 
perskaitė protokolą, pranešė 
laimėtojus, kur ių t ikra i 
nemažas būrys. Premijos 
įteiktos tik dviem, buvusioms 
salėje: Aldonai Kamantienei iš 
Downers Grove, IL (I premija) ir 
Marijai Aldonai Jurku-
tei-Bražiūnienei iš Vilniaus, bet 
šiuo metu gyvenančiai Čikagoje 
(IV vieta). Pastaroji kalbėjo 
laureatų vardu. Mecenatų var
du žodį tarė Margarita Momkie-
nė. 

Šios „Laiškų lietuviams" me
tinės šventės proga kukliai buvo 
prisiminta ir redaktoriaus Juo
zo Vaišnio 50 metų kunigystės 
sukaktis . Čia, be abejo, 
norėjome tikėtis kažko daugiau, 
negu kelių trumpų sakinių iš 
programos vedėjos ir tautine 
juosta jubiliato perjuosimo. Juk 
auksinis kunigystės jubiliejus — 
didžiulė šventė, juo labiau, kad 
žmonės pratę ir labai paprastas 
sukaktis iškilmingai švęsti. 
Kun. Vaišnys daug nusipelnęs 
lietuvių kalbai, spaudai, švie
timui, pastoracijai, skautybei ir 
kitoms organizacijoms, todėl, 
reikia tikėti, jog ateinantį rude
nį kas nors susipras iškilmin
giau jo svarbiąją sukaktį 
paminėti (kunigu įšventintas 
1943 m. liepos 10 d. Romoje). 
Galbūt kun. Vaišnio, kaip 
redaktoriaus, širdį labiausiai 
pradžiugino 50 naujų „Laiškų 
l ie tuviams" prenumeratų , 
kurios skirtos s iunt inėt i 
žurnalui į Lietuvą: 30 užpre
numeravo Čikagos Caritas 
talkos būrelis su pirm. Julija 
Šauliene, o 20 — prel. Juozas 
Prunskis. 

Meninę programą smagiai 
atliko mielo jaunimo būrys — 
Spindulio taut in ių šokių 
šokėjai, vadovaujami Rasos 
Poskočimienės. Jų šmaikštus 
žingsnis ir šypsenos pakėlė susi
rinkusiųjų nuotaiką. 

Prieš vakarienę maldą kalbėjo 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, o 
vaišes paruošė Ona Norvilienė. 
Kaip paprastai, buvo ir loterija 

D.B. 

Lisa Panarai tė , Reginos ir 
Viktoro dukra, baigė Mother 
McAuley gimnaziją. J i yra mo
kyklos studentų sąrašuose ir 
priklauso „Who's Who" klubui. 
Lisa lankė Lemonto aukštes
niąją lituanistinę mokyklą, 
priklauso Nerijos jūros skaučių 
tuntui. Laisvu laiku mėgsta 
buriavimo sportą. Ateityje žada 
studijuoti Kentucky valstijos 
universitete medicinos šakas. 

Lisa Panaraitė. 

x „Lituanica — Liths" vyrų 
komanda pirmenybių rung
tynes šį sekmadienį, gegužės 23 
d., žais prieš lenku „Royal Wa-
wel" komandą. Rungtynių pra
džia 3 vai. p.p. Rungtynės vyks 
Brighton Parko apylinkėje — 
Archer parke, 4900 South 
Kilbourn Ave. Visi lietuviai fut
bolo mėgėjai kviečiami savo at
silankymu paskatinti mūsų 
vyrus laimėjimui. 

Andrius Linas Prialgauskas. 

Andrius Linas Prialgaus
kas, Stefos ir Vytauto Pri-
algauskų sūnus, baigia 
Brothers Rice gimnaziją. Jis yra 
įtrauktas į mokyklos pažan
giųjų mokinių sąrašus. Andrius 
baigė Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą ir 
šoka Grandies tautinių šokių 
grupėje. Šį rudenį žada pradėti 
studijas Illinois valstijos 
universitete Čikagoje. Ateityje 
jis tikisi būti registruotas 
sąskaitininkas. Laisvu laiku 
Andrius mėgsta žaisti lauko 
tenisą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, It MX»2<> 
Tel. (1-312) 776-8700 

O.irho vai nuo I iki 7 vai. vak 
^eštad 9 v r iki 1 vai d 
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