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Baltieji rūmai pranešė apie 
Baltijos šalių prezidentų 

Vilnius, birželio 17 d. (AGEP) 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai Algirdas Brazaus
kas, Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri birželio 25 d. Baltuosiuose 
rūmuose Vašingtone susitiks su 
JAV prezidentu Bill Clinton. 
Pasak Baltųjų rūmų pranešimo, 
šių „keturių šalių vadovai ap
tars stiprėjančius JAV ir Bal
tuos valstybių ryšius politinėje, 
ekonominėje ir saugumo srityse 
bei šių šalių integracija i Va
karų laisvos rinkos demokrati
jas". 

Kaip skelbta, trijų Baltijos 
šal ių prezidentai lankysis 
Vašingtone, kad atsiimtų Rytų 
ir Vakarų santykius tiriančio 
Amerikos instituto apdovano
jimus. Pernai toki šio instituto 

vizitą 
apdovanojimą gavo buvęs JAV 
prezidentas George Bush. 

Institutas nusprendė apdova 
noti Baltijos šalių prezidentus 
už Baltijos jūros šalių bend
radarbiavimo stiprinimą, išmin
tingą ir drąsų požiūri formuo
jant santykius su Rusija, taip 
pat dvišalių santykių su JAV 
plėtojimą. 

Rytų ir Vakarų Tyrimo Insti
tutas įsteigtas 1991 metais. Jis 
teikia konsultacinę pagalbą 
buvusioms komunistinėms ša
lims ir padeda joms integruotis 
į Vakarų bendriją. Instituto ap
dovanojimas skiriamas už dar
bą, padedant visoms Europos 
šalims integruotis, stiprinti 
saugumą ir plėtoti lygiateisius 
partnerystės santykius. 

Seimo pirmininkas tikisi, kad 
B. Jelcinas laimės antrąjį turą 

Vilnius apgailestauja, kad 
nesulauks Hillary R. Clinton 

Birželio 4 d. Berlyne vykusiame Šiaurės Atlante Bendradarbiavimo Tarybos posėdyje Rusija 
sušvelnino savo pozicija dėl NATO plėtimo. Maskvos atstovas užsienio reikalų ministras Jevgemj 
Primakov (kairėje) šįkart pripažino, jog Maskva supranta, kad i NATO bus priimtos kai kurios 
valstybės, priklausiusios Varšuvos paktui, bet kad Maskva rūpinasi tik, kad nebūtų priimtos 
Baltijos Salys ir kad naujų narių teritorijoje neatsirastų branduolinių ginklų. NATO vadovas 
Javier Solana (dešinėje) sveikino Rusiją sušvelnėjusia pozicija. Reuters nuotrauka 

Vilnius, birželio 17 d. (AGEP) 
— Lietuvai ir pasauliui Rusijos 
prezidentu būtų priimtinesnis 
Boris Jelcin, tačiau Rusijos žmo
nių valia rinktis, pasakė Lie
tuvos Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas, pirmadienį ko
mentuodamas preliminarius 
Rusijos rinkimų rezultatus. Jie 
rodo, jog antrajame rinkimų 
ture B. Jelcinas susirems su 
Komunistų partijos kandidatu 
Genadij Ziuganov. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Č. Juršėnas pastebėjo, 
kad iki antrojo turo abu pagrin
diniai pretendentai sieks gauti 
papildomų balsų. „Charakte
ringu" jis pavadino B. Jelcino 
kreipimąsi į Rusijos piliečius bei 
tris kandidatus — Aleksandr 
Lebed, Grigorij Javlinskį ir 
Viačeslav Fiodorov. Anot Seimo 
pirmininko, jei dauguma balsa
vusiųjų už juos paremtų dabar

tinį prezidentą. ..B. Jelcino 
pergalė būtų užtikrinta". 

C. Juršėnas taip pat atkreipė 
dėmesį, kad A. Lebed .Jau for
muluoja gana dideles sąlygas", 
kad sutiktų paraginti savo rin
kėjus paremti B. Jelciną. Nepai
sant to, Seimo pirmininkas ma 
no, kad G. Ziuganovo galimybes 
gana didelės, todė! jis ragino 
Lietuvos politikus susitelkti ir 
„apsieiti be kurstytojiškų ir des
tabilizuojančių veiksmų". 

Česlovas Juršėnas pareiškė 
nuomonę, kad rinkiminiai G. 
Ziuganovo argumentai buvo 
„nuostabiai panašūs" į Lietuvos 
dešiniųjų argumentus, „kai jie 
kritikuoja demokratinę val
džią". „Kas gali paneigti ga
limybę, kad Rusijos komunistai 
mokėsi iš Lietuvos dešiniųjų, 
kaip kariauti su demokratine 
valdžia, arba atvirkščiai", sakė 
Seimo pirmininkas. 

VOnias, birželio 17 d. (AGEP) 
— JAV prezidento žmona Hilla
ry Rodham Clinton pakeitė pla
nus ir nebeatvyks, kaip tikėtasi, 
į Lietuvą. Jos laukta Vilniuje 
liepos 3 d., nors oficialiai apie 
planuotus jos susitikimus nebu
vo skelbta. 

Amerikos centre Vilniuje ko
respondentas sužinojo apie pra
nešimą iš Vašingtono, kad H. R. 
Clinton neatvyks į Lietuvą „dėl 
pasikeitusio tvarkaraščio". Pa
sikeitimo priežastis penktadieni 
gantams pranešime nepeatttTrin-
ta. Panašų pranešimą gavo Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija iš JAV ambasados Vilniuje. 

„Mes apgailestaujame, kad vi
zitas neįvyks, bet suprantame, 
kad JAV pirmoji ledi yra labai 
užsiėmusi, ir tikimės galimybės 
susitikti artimiausioje ateityje", 
sakė aukštas Vilniaus diplomą 

Vyriausybės kanceliarijoje 
pirmadieni taip pat nežinojo, 
kodėl pasikeitė H. R. Clinton 
kelionės tvarkaraštis. Tačiau, 
kaip pastebėjo vienas tarnau
tojų, nebūta ir oficialaus su
tarimo dėl vizito i Vilnių. „Buvo 
derinama galima vizito progra
ma ir paskirta galima data, ta
čiau oficialaus susitarimo ne
buvo", sakė vyriausybės kan-

Apie numatomą prezidento 
žmonos kelione į Vidurio ir 
Rytų Europą, iškaitant ir Lie
tuvą, Vašingtonas paskelbė ge
gužės pabaigoje. Tačiau vėliau
siame JAV prezidentienės kelio
nės tvarkaraštyje Vilnius ne
minimas tarp planuojamų ap
lankyti sostinių. 

Kelionės metu, į kurią ji leisis 
liepos 1 d., Hillary R. Clinton 
viešės Rumunijoje, Lenkijoje, 
Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijo
je ir Estijoje. I vienuolikos dienų 
kelionės maršrutą įtraukta ir 
Suomija. „Kelionės tikslas yra 
pabrėžti Jungtinių Valstijų 
paramą naujoms demokrati
nėms šio regiono valstybėms", 
pranešė Baltųjų rūmų atstovas. 

Reikšmingiausi vizito momen
tai bus JAV Nepriklausomybes 
šventei liepos 4-ąjai skirtas jo-
kreipimasis, kuris bus trans
liuojamas per „Laisvosios Eu
ropos" radiją i* Prahos bei jos 
žodis Baltijos tautoms, kurį pa
sakys Estijoje. 

Šiemet tai bus antroji H. R. 
Clinton kel ionė užjūrin ir 
septintasis savarankiškas JAV 
pirmosios ledi vizitas į užsienį. 

H.Clinton jau yra aplankiusi 
Baltiją, kai prieš dvejus metus 
lydėjo prezidentą Bill Clinton į 
Rygą susitikti su Baltijos šalių 
prezidentais. 

Penki Lietuvos piliečiai 
išgelbėti Indijos vandenyne 

celiarijoB pareigūnas. 

JAV aprūpina Lietuvos 
Pasienio tarnybą 

radioaktyvių medžiagų 
kontrolės įranga 

Vilnius, birželio 14 d. (AGEP) grindiniame Lietuvos sienos su 
— JAV radioaktyviųjų medžia
gų neplatinimo programa keti
na toliau vykdyti Lietuvos aprū
pinimo specialia technika pla
ną. Ketvirtadienį vizitą Lietu
voje baigė šios prgramos eks
pertai, kurie parengs ataskaitą 
JAV Kongresui, ir nuo to pri
klausys tolimesnė Amerikos pa
galba. 

Prieš pusantrų metų Medinin
kų ir Panemunės pasienio kont
rolės postuose JAV programos 
specialistai įrengė nekilnojamus 
dozimetrus. Šią savaitę Lietuvo
je viešėje amerikiečiai tikrino, 
kaip prižiūrima jų dovanota 
technika, skaitė ataskaitas apie 
jos naudą. Kelionėje po Lietuvos 
pasienio postus svečius lydėjęs 
pasienio policijos departamento 
ryšių su užsieniu skyriaus va
dovas Rustamas Liubajevas sa
kė, kad ekspertai liko patenkin 
ti apžiūra. 

Daug radioaktyvių krovinių 
sulaikyta Medininkuose — pa-

Baltarusija kontrolės punkte. 
Kiek mažiau naudos davė tech
nika Panemunėje, prie sienos su 
Karaliaučiumi. 

Pasak R. Liubajevo, išvykda
mi amerikiečiai suteikė viltis, 
kad ir toliau bus statomi JAV 
dozimetrai Lietuvos pasienyje 

S. Balzekui — 
Lietuvos ordinas 

Vilnius, birželio 18 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas antradienį įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną 
žinomam filantropui, lietuvių 
kilmes amerikiečiui Stasiui Bal
zekui. 

S. Balzeko iniciatyva Čikagoje 
buvo įkurtas jo vardo Lietuvių 
muziejus. Jame surinkta nema
žai dokumentinės medžiagos 
apie lietuvių išeiviją. Muzieju
je yra labai dideli tokių doku
mentų fondai. 

Vilnius, birželio 14 d. (Elta) -
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija tariasi su Latvijos lai
vininkystės įmonėmis dėl gali
mybės penkis Lietuvos piliečius, 
šiuo metu esančius Indijoje, 
grąžinti namo tuo pačiu laivu, 
kuris juos išgelbėjo Indijos van
denyne. 

Latvių laivas „Mate Zelka", 
plaukęs Indijos vandenynu, 
maždaug 70 mytių nuo Omano 
krantų pastebėjo vizualinius 
s ignalus ir pakeitė kursą. 
Netrukus buvo pastebėtas 
plaustas su septyniais žmonė
mis. Penki jų buvo Lietuvos, o 
du — Rusijos piliečiai. 

Kol kas tiksliai nežinoma, 
kodėl jie, nepriplaukus kranto, 
turėjo palikti laivą „Ras 
Binna", kuris priklauso vieno 
Lietuvos piliečio individualiai 
įmonei. Laivas buvo išnuomotas 
bendrai Somalio ir Rusijos lai
vybos kompanijai. „Ras-Binna", 
įguloje buvo 29 žmonės, iš jų 22 

Lietuva pasiūlė 
NATO tarpinės 

narystės projektą 
Vilnius, birželio 14 d. (Elta) -

Jeigu Lietuva nepateks į pir
mųjų NATO kandidačių sąrašą, 
Šiaurės Atlanto gynybos sąjun
gai bus pasiūlyta pasirašyti 
specialų susitarimą, kuriuo Bal
tijos šalims būtų suteiktas „tar
pinis statusas". Tokį sumanymą 
Vokietijos pareigūnams pristatė 
iki penktadienio šioje Europos 
valstybėje viešėjusi Lietuvos de
legacija. 

Kaip Eltos korespondentui 
telefonu iš Bonos sakė Lietuvos 
delegacijos narys; Seimo LDDP 
frakcijos seniūnas Gediminas 
Kirkilas, NATO sąjungai pri
klausančios Vokietijos diplo
matus ir parlamentarus sudo
mino toks iki šiol neskelbtas 
siūlymas. Pritarimo sulaukė ir 
Lietuvos politikų pareikšta nuo
stata, kad toks, susitarimas taip 
pat galėtų paspartinti derybas 
su Europos Sąjunga. 

Nors NATO dar nėra oficialiai 
paskelbusi, su kuriomis šalimis 
derybos bus pradėtos pirmiau
sia, vyrauja nuomonė, kad tai 
turėtų būti Lenkija, Čekija ir 
Vengrija. 

A. Brazauskas ordinu įvertino 
S. Balzeko pasiaukojimą, stei
giant ir prižiūrint šį muziejų. 

somaliečiai, penki Lietuvos ir 
du Rusijos piliečiai. Vienas iš 
rusų buvo vienas iš bendros 
įmonės savininkų. 

„Ras-Binna" įgula jau devynis 
mėnesius negavo atlyginimų. 
Įtariama, kad somaliečiai 
privertė septynis jūreivius 
išlipti vidury vafldenyno. Laivą 
palikę jūreiviai persėdo į pripu
čiamą gelbėjimo plaustą maž
daug 90 mylių nuo kranto ir tris 
paras išbuvo atvirame vande
nyne, kol juos rado latvių laivas. 
Šiuo metu visi išgelbėtieji 
jūreiviai yra nedideliame Kand-
los uoste Šiaurės Indijoje, kur 
prisišvartavo Latvijos laivas 
„Mate Zelka". 

Kaip Eltai sakė šaltinis Už
sienio reikalų ministerijoje, 
išgelbėtieji jūreiviai kol kas 
galės gyventi latvių laive. Bus 
bandoma ieškoti lėšų pargaben
ti Lietuvos piliečius namo. Tam 
reikia mažiausiai 5,000 dolerių. 
Tačiau, teigė šaltinis, lėšų 
neradus, bus ieškoma galimybių 
Lietuvos jūreivius pargabenti 
namo latvių laivu. „Mate Zel
ka" po pusantro mėnesio maž
daug turėtų atplaukti į Rygą. 

Visi penki jūreiviai iš 
Lietuvos yra rusų tautybės klai
pėdiečiai. Jūreivių artimieji 
apie įvykį informuoti. Neaišku, 
kur dabar yra laivas „Ras-
Binna" su 22 somaliečių jūrei
viais. 

Pranešimą apie įvykį Lietu
vos URM gavo ketvirtadienį an
troje dienos pusėje. Tikimasi iki 
pirmadienio išspręsti visus Lie
tuvos jūreivių grąžinimo į Lie
tuvą klausimus. 

Lietuvos 
parlamentarai 

stebėjo rinkimus 
Rusijoje 

Vilnius, birželio 13 d. (Elta) -
Rusijos prezidento rinkimus 
stebėjo keturi Lietuvos Seimo 
nariai — Vladimiras Jarmolen-
ka, Emanuelis Zingeris, Ričar
das Žurinskas ir Algirdas 
Gricius. V. Jarmolenka, E. 
Zingeris ir R. Žurinskas išvyko 
į Maskvą penktadienį. A. Gri
cius iš pradžių nuvyko į Rygą, 
tik po to, bendroje Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos delegacijoje vyko į Rusijos 
sostinę. 

Rusijos Centrinės rinkimų ko
misijos pirmininkas Nikolaj 
Riabov rinkimus stebėti pakvie
tė tik Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) Parlamentinę 
Asamblėją. Pastaroji savo ruož
tu pakvietė į savo delegaciją 
daugelio tarptautinių organiza
cijų, tarp jų ir Europos Tarybos 
atstovus. Algirdas Gricius atsto
vauja ET Parlamentinę Asamb
lėją, o trys kiti Lietuvos parla
mentarai — ESBO Parlamenti
nę Asamblėją. 

B. Jelcino laimėjimas būtų 
mažesnė blogybė, sako 

socialdemokratas A. Sakalas 
Vilnius, birželio 18 d. (AGEP) 

— Seimo pirmininko pavaduoto
jas, Socialdemokratų partijos 
vadovas Aloyzas Sakalas rinki
mus Rusijoje linkęs vertinti 
kaip demokratinių jėgų pralai
mėjimą. Tačiau jis tikisi, kad 
antrajame rinkimų ture 
nugalės „mažesnė blogybė" — 
dabartinis Rusijus prezidentas 
Boris Jelcin. 

Antradienį spaudos konferen
cijoje A. Sakalas pateikė .juo
dąjį scenarijų", jei antrajame 
ture nugalėtų imperinės jėgos. 
Sakalo nuomone, Rusijai pri
reiktų vienerių, dvejų metų 
„galutinai susitvarkyti" su 
Kaukazu, dar tiek pat atstatyti 
kariuomenės prestižą ir išsi
aiškinti santykius su Baltaru
sija. Po to, mano A. Sakalas, 
prasidės pretenzijos Baltijos 
šalims. Socialdemokratų vadovo 
vertinimu, Lietuva šioje eilėje 
būtų paskutinė. 

Tokiam scenarijui A. Sakalas 
ragino ruoštis jau šiandien, 
stiprinant Baltijos salių karinį 

bendrdadarbiavimą, stiprinant 
ekonominį potencialą ir sie
kiant narystės Europos Sąjun
goje ir NATO. 

Kitas Seimo socialdemokratu 
frakcijos narys Nikolajus Med
vedevas įsitikinęs, kad tankai į 
Baltijos šalis neriedės, tačiau, 
išrinkus komunistą Genadij 
Ziuganov, smūgį pajustų šių 
šalių ekonomija. Be to, N. Med
vedevo nuomone, komunistų 
kandidato pergalė taptų signalu 
komunistams veikli visose bu
vusiose sovietinėse respub
likose, įskaitant ir Baltijos šalis. 

Labai pavojingu faktoriumi jis 
laiko ir galimų pabėgėlių srau
tą, kuris gali atsirasti, kilus 
nestabilumui ar prasidėjus pi
lietiniam karui Rusijoje. N. 
Medvedevas taip pat citavo 
įvairios pakraipos Rusijos po
litologų parengtą analizę apie 
galimą Sovietų Sąjungos atkūri
mą, kuriame Estijos ir Lietuvos 
grąžinimas į tokią sąjungą visiš
kai atmetamas, o Latvijos lai
komas ,,beveik lygiu nuliui". 

Rusijos piliečiai Lietuvoje 
balsavo už Komunistų 

partijos kandidatą 

Stebėtojai iš Lietuvos sutinka, 
kad rinkimai Rusijoje vyko 

demokratiškai 
Vilnius, birželio 18 d. (AGEP) 

— Rusijos prezidento rinkimus 
stebėję Europos organizacijų 
stebėtojai pabrėžė, kad rinkimų 
pirmasis turas vyko taikingai ir 
demokratiškai. Antradienį įvy
kusioje spaudos konferencijoje 
pranešimą spaudos atstovams 
davė Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Organizacijos 
(ESBP) misijoje rinkimus stebė
ję Lietuvos Seimo nariai Ema
nuelis Zingeris ir Ričardas Žu
rinskas. 

Pasak šios delegacijos nario 
Ričardo Žurinsko, būta 
nedidelių nusiskundimų, tokių, 
kad Boris Jelcinas daugiau nei 
kiti kandidatai kalbėjo per 
televiziją. Didžiausios pretenzi
jos buvo prieš pat rinkimus, kad 
bus falsifikuojami rinkimų 
rezultatai. Tačiau, sakė R. 
Žurinskas, šiuose rinkimuose 

dirbo tos pačios komisijos, kaip 
ir gruodžio rinkimuose, o kandi
datai ir stebėtojai galėjo 
susipažinti su balsų skaičiavimo 
protokolais. 

Seimo nariai sakė, kad juos la
biausiai nustebino generolo 
Aleksandro Lebedžio rinkimų 
kampanija. Pasak E. Zingerio, 
jis perėmė dalį radikalių rinkė
jų, tačiau atrodė net demokra-
tiškesnis už Boris Jelciną. 

Tačiau Seimo nariai išreiškė 
abejonių, kuris A. Lebedis yra 
tikrasis — ankstesnis, pagarsė
jęs vadovavimu Rusijos kariuo
menei Padnestrėje (kur jis siekė 
Moldovą prijungti prie Rusijos 
— red.), ar dabartinis. Be to, 
rimtų abejonių kelia, ar net 
paraginti balsuoti už B. Jelciną, 
A. Lebedžio rinkėjai paklausys 
jo, sakė E. Zingeris. 

Vilnius, birželio 17 d. (AGEP) 
— Daugiau nei pusė Rusijos pi
liečių, balsavusių Lietuvoje savo 
šalies prezidento rinkimuose. 
parėmė Komunistų partijos 
kandidatą Genadij Ziuganov. 
Per balsavimą Vilniuje, Visa
gine ir Klaipėdoje jis surinko 
daugiau nei 50% balsų. Iš Lie
tuvoje duotų balsų antroje vie
toje atsistojo dabartinis Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin, surin
kęs 17% balsų, trečioje — atsar 
gos generolas Aleksandr Lebed, 
surinkęs 14% balsų. Demokra
tas Grigorij Javlinsky Lietuvo
je gavo 5% balsų, nacionalistas 
Vladimir Žirinovsky — tik 3%. 

Rusijos ambasados Vilniuje 
pirmasis sekretorius Aleksandr 
Antipov vietos rusų simpatijas 
komunistų vadui sieja su seny 
vu jų amžiumi ir nostalgija ano 
meto gyvenimo būdui". 

Rinkimuose Lietuvoje daly
vavo maždaug 30% iš 15,000 
balso teisę turinčių Rusijos 
piliečių, gyvenančių Lietuvoje. 
Aktyviausi rinkėjai buvo Vil
niaus apygardoje ir jai pri
klausančiame Visagino punkte. 

kur balsavo 3.300 iš šioje 
apygardoje įregistruotų 10.500 
balso teisę turinčių Rusijos 
piliečių. Toks aktyvumas beveik 
dukart viršija buvusį per balsa
vimą Dūmos rinkimuose pernai 
metų gruodžio mėnesį. 

Visose trijose balsavimo vie
tose Lietuvoje — Rusijos amba
sadoje Vilniuje, punkte Visagi
ne ir generaliniame konsulate 
Klaipėdoje sekmadieni balsavo 
maždaug 4.500 Rusijos piliečių. 
Pasak amb. Antipov. rinkimai 
Lietuvoje vyko be nesusipra
timų, visuomenės stebėtojai 
nenurodė jokių pažeidimų. 

Iš maždaug 310.000 Lietuvo
je gyvenančiu rusų tautybės 
žmonių, dauguma turi Lietuvos 
pilietybę ir negali dalyvauti 
Rusijos rinkimuose 

KALENDORIUS 

Birželio 19 d.: Š. Romualdas, 
abatas (952-1027 m.); Gervazas. 
Protazas. Deodatas. Dovilas. Ra 
munė. 

Birželio 20 d.: Silverijus, Flo 
rentina. Genulis. Aiva 
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&$A SKAUTYBĖS 
kelias 

r O D ^ Redaktorė j .v . s . I rena R e g i e n ė 

VYDŪNO FONDE 
Prelatas s. Juozas Prunskis 

įsteigė fondą skautų konkurso 
rašinių autorius apdovanoti. 
Šiais metais buvo paskelbtas 
pirmasis konkursas, kurį lai
mėjo Jurgita Paužaite iš Kauno, 
Jolanta Asijavičiūtė iš Mari
jampolės ir fil. Jūratė Jan
kauskaitė iš Čikagos. Pirmąją 
250 dol. ir antrąją 150 dol. joms 
įteiks konkurso pirmininkė fil. 
Virgini ja Mačiul ienė , kuri 
šiomis dienomis vyksta į Lie
tuvą vesti Montessori mokytojų 
kursus. Trečią premiją fil. Jūra
tei Jankauskaitei jau įteikė pats 
prel. s. Juozas Prunskis, daly
vaujant keliems Vydūno fondo 
valdybos nariams. Jau daromi 
pasiruošimai ateinančių metų 
rašinių konkursui . Bus pa
rinkta tema ir pakeistos kon
ku r so t a i s y k l ė s . Tikimasi 
gausesnio dalyvių skaičiaus 
Lietuvoje ir visur, kur veikia 
skautų vienetai. 

Metinė Vydūno fondo atskai
tomybės revizija įvyko gegužės 
20 dieną valdybos iždininko fil. 
Liudo Ramanausko namuose. 
Revizijos komisiją sudarė filis
t e r i a i : Vacys Garbonkus. 
Leonas Maskaliūnas ir Rita 
Penčylienė. Buvo patikrintos vi
sos atskaitomybės knygos ir do
kumentai, bankų indėliai. Ras
tas balansas 164,657.83 dol., 
kuris ati t inka atskaitomybės 
dokumentus. Atskaitomybė ve
dama labai tvarkingai. 

Metinis Vydūno fondo tarybos 
posėdis birželio 8 d. vyko fondo 
būstinėje, Lemonte. Dalyvavo 
devyni tarybos nariai ir keturi 
nariai a t s iun tė įgaliojimus. 
Posėdžiui pirmininkavo tarybos 
pirmininkas Leonas Maskaliū
nas ir sekretoriavo Irena Kaity
tė. Apie fondo veiklą praneši
mus atliko: apie fondo prezidiu
mo veiklą ir investicijas — L. 
Maskaliūnas: valdybos veiklos 
pranešimą — Vytautas Mikū-
nas. iždininkas Liudas Rama 
nauskas ir revizijos komisija. 
Fondo veikla vyko įprastine 
tvarka: buvo teikiamos lietu
viams studentams paskolos stu
dijų reikalams; skiriamos sti
pendijos: ruošiama spaudai tnjų 
tomų Lietuvos istorija, žemėla
piai visai Lietuvai: surengtas 
konkursas ir paskirtos metinės 
premijos iškiliems veikėjams ir 
istorikui. Buvo išleisti kalė
diniai atvirukai , kurie buvo 
pagrindinis pajamų šaltinis. 
Fondo iždininkas išrinko iš bai
gusiųjų studijas jiems išmokėtas 
paskolas; stipriai paremti Lietu 
vos studentai Vilniaus, Vytau
to Didžiojo ir Klaipėdos uni

versitetuose. Paskolų prašytojų 
skaičius buvo sumažėjęs, bet 
buvo paremta Washingtono 
valstijos universiteto Baltų 
studijų katedra Seattle mieste. 
Paskolų ir pašalpų prašymai 
buvo kruopščiai apsvarstyti ir 
ne visi patenkinti. įvestas nau
jas skyrimo būdas, teikiant 
pirmenybe Sausio 13-sios ir 
Sibiro tremtinių našlaičiams. 
Valdyba pateikė 1996 metų dar
bų ir išlaidų sąmatą; kuri buvo 
patvirtinta išmokėti 50,530 dol. 
Tokią sumą teks išmokėti iš 
gautų pajamų ir turimų resur
sų, kas yra įmanoma Vydūno 
fondui: išmokėtų sumų dalis 
grįžta atgal ir jos yra naudo
jamos kitiems išmokėjimams. 

Šeši tarybos nariai baigė savo 
trijų metų kadenciją. Dalis jų 
buvo perrinkti antrai kaden
cijai, arba naujai išrinkti: D. Ei-
dukienė, E. Korzonas, L. Mas
kaliūnas, L. Ramanauskas, J. 
Variakojienė ir L. von Braun. 
Valdybos p i r m i n i n k u , po 
ilgesnių pasiaiškinimų, vėl 
buvo išrinktas V. Mikūnas, 
kuris prašėsi būti atleidžiamas. 
Valdybos nar ia i paliko tie 
patys: J. Variakojienė pirm. 
pavaduotoja, L. Ramanauskas 
iždininkas, Virginija Mačiu
lienė sekretorė, L. von Braun 
reikalu vedėjas. Fondo taryba 
perrinkta ta pati: L. Maskaliū
nas pirmininkas, A. Stepaitis 
pirm. pavaduotojas, I. Kairytė 
sekretorė . 

Buvo pasikeista nuomonėmis 
apie tolimesnę fondo veiklą, ku
ri yra paliekama ir toliau ta pa
ti: remti studijuojantį lietuvių 
jaunimą, visur teikiant pasko
las studijų reikalams, kurie jas 
privalo atmokėti dalimis po stu
dijų užbaigimo. Už tai iš jų ne 
imamas joks mokest is ar 
procentai, jeigu jie laiku pra
deda paskolos grąžinimą. Reikia 
pasidžiaugti, kad 99% paskolos 
gavusių, tvarkingai jas grąžina 
Vydūno fondui, kad fondas pini
gus ir vėl panaudotų kitų stu
dentų reikalams. Tuo Vydūno 
fondas išsiskiria iš kitų lietuvių 
fondų. Tik lituanistiką studijuo
jantieji išeivijoje gali gauti 
stipendijas. Visiems kitiems yra 
teikiamos tik paskolos. Supran
tama, kad gydytojas, inžinierius 
ar advokatas turi grąžinti iš 
visuomenes pasiskol intus 
pinigus. Niekam jokių išimčių 
nedaroma. Dėl šių nuostatų Vy
dūno fondas susilaukia didesnio 
susidomėjimo lietuvių tarpe. Iš 
menkų pajamų Vydūno fondas 
lietuvių studentų reikalams ir 
kitiems kultūriniams reikalams 

Pionierijos darbai Čikagos skautijos savaitga.io stovykloje, birželio 
čeliūno sodyboje, Lemonte. 

„LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 
1945-1985" 

PRISTATYMAS 
Sekmadienį, š.m. liepos 7 d., 

per skautiškos šeimos narių su
sitikimą bus pristatyta išeivijos 
skautų istorijos knyga „Lietu
viškoji skautija". 

Knyga jau beveik išdalinta 
prenumeratoriams ir aukoto
jams. Ją bus galima įsigyti per 
pristatymą. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame įvykyje. 

Susitikimas ir pristatymas 
vyks Čikagoj, Marąuette Parko 
bažnyčios salėje: Švč. Mergelės 
Marijos parapija 69-ta gatvė ir 

Washtenaw. maždaug 11:30 
v.r., tuoj po 10:30 valandos šv. 
Mišių. 

Dalyvauti kviečiame visus ne 
tik skautininkus ir skautinin-
kes. Kviečiami visi skautų 
šeimos nariai. Lauksime. Pra
neškite s. Aldona Palukaitienei 
apie dalyvavimą: tel.: 1-I312> 
471-0811. Palengvins maisto 
užsakymą. 

Budėkime ir dalyvaukime! 
Brolis Kęstutis 

IR AŠ TEN BUVAU 

Vydūno fondo skelbto rasinių konkurso laimėtojai fil. Jūratei Jankauskaitei 
čeki įteikia premijos mecenatas prel. s. Juozas Prunskis. 

Nuotr J ū r a t ė s Variakoj lenet 

Antano Paužuolio pavėžėtas, 
nuvykau į Čikagos skautų,-čių 
savaitgalio stovyklą — Džiam-
bore 1996. J au ne pirmi metai 
stovykla vyksta Irenos ir dr. 
Leono Kriaučieliūnų sodyboje, 
Lemonte. Tai didžiulis plotas, 
kuriame galima patogiai išsi
dėstyti. Labai daug gražių, mo
derniškų palapinių. Prisiminiau 
savo jaunų dienų stovyklavimą 
Lietuvoje. Tada mums palapi
nes paskolindavo kariuomenė. 
Tai buvo iš dviejų gabalų sude
dama, du žmones talpinanti pa
lapinė. Atskirai buvo galima 
naudoti, kaip lietpalčius. 

Pataikėme kaip tik pietų 
ruošos metu. Daug lauželių, kur 
kiekviena skiltis gaminasi sau 
valgį. Čia ir duona kepama ir 
viščiukai svyla, o kitur t ikras 
liuksusinis patiekalas su dar
žovėmis ir prieskoniais. 

Po pietų užsiėmimai ir žaidi
mai. Kiekvienas laimėjimas pa
lydimas šauksmų ir klegesio. 
Dr. Kriaučeliūnas sako: 

— Ar ne smagu, Vladai. Kiek 
juokų, kiek alaso. Klausai ir at
siklausyti negali. 

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 
nuolat sukinėjasi stovykloje ste
bėdami ar ko netrūksta. Prisi
menu pernai po stovyklos 
Kriaučeliūnas labai džiaugėsi 
tvarka. Sakė, kad skautams iš
važiavus jokios žymelės neliko. 
Viskas buvo puikiausiai sutvar
kyta. Jis mat nežino vienuolik
to skautų įstato: „Palik stovvk-

jau yra išmokėjęs 579.455.79 
dol. Visas Vydūno fondo akty 
vas yra tik 222.353.63 dol 
Vydūno fondas yra įrodęs, kad 
ir be milijoninių sumų galima 
išmokėti nemažai pinigu Su 
tokiomis mintimis yra žt'ti 
giama į naujus keturiasdešimt 
ketvirtuosius metus Norintieji 
gauti daugiau informacijų apie 
Vydūno fondo veikla ar planus. 
kviečiami rašyti: Vydūno Fon 
das, 14911 East 127th Street, 
Lemont, IL, 60439 Kiekvienam 
bus maloniai atsakyta ir paaiš
kinti nuveikti darbai arba 
sumanyti nauji darbai. 

V. Mikūna.s 

lavietę, taip. kaip radai, o gal 
net geriau';. 

Visi vade vai jauni. Atpažįstu 
ir tokius, kurie išaugo mano 
akivaizdoje. Beje, visi kalba lie
tuviškai. Užtikau ir vieną labai 
jaunų skautukų būrelį, kurie 
kalbėjo lietuviškai. Prisipažin
siu, kad buvau labai nudžiugin
tas . Tiesa, t ienas mano užkal
bintų vadovų nesuprato. Bet pa
sirodo, kad jis amerikietis skau
t ininkas. Mat turėta svečių ir 
amerikiečių: 

Įspūdinga buvo stebėti iškil
mes, kada davė įžodį nemažas 
būrys vilkiukų, paukštyčių, 
skautų ir net į skautininkus pa 
kelta. Pagalvojau, kaip geriau -
ar būti stebėtoju, ar pačiam da
lyvauti su rūpesčiais ir jaudini 
muši. Prisipažinsiu, kad pasige 

7-9 d. vykusioje dr L Kriau-
Nuotr. VI. Vijeikio 

MŪSŲ ŠEIMOS 
KELIONĖ 

AMERIKON 

Mano mamytė, aš ir mano 
broliukas pradėjom ruoštis 
kelionėn vėlai vakare. Aš į 
kišenę įsidėjau kelias maši
nytes, o mano mamytė kitus 
žaislus sudėjo į maišą ir jį 
pastatė mano kambaryje prie 
stalo. Po to mes nuėjome 
miegoti, o mamytė dar ilgai 
tvarkė mūsų daiktus ir ruošė 
juos kelionei. 

Kitą rytą mamytė mus paža
dino šeštą valandą. Aš dar 
norėjau miego. Pradėjau žio
vauti, maniau, kad dar vidur
naktis. 

Atvažiavo taksi ir nuvežė mus 
į aerouostą. Su mumis buvo 
močiutė, kuri gyvena Šiauliuo
se. Atsisveikinome su močiute, 
ji verkė. Kiti žmonės klausė 
mūsų ar sugrįšime i Lietuvą, ar 
išvykstame visam laikui. 

Sėdome į lėkuvą ir nuskrido
me į Varšuvą, o iš ten kitu 
lėktuvu — į Čikaga. Nors mano 
brol iukas buvo mažas, jis 
lėktuve neužmigo, o klausėsi 

dauaktyvaus dalyvavimo ir su 
pavydu stebėjau aktyviai vei
kiančius. Kad l>ent gairele duo
tų panešti!.. 

Grįžau su daugybe įspūdžiu, o 
buvau tik pusdienį. O vis delio 
ir aš ten buvau 

vs Vladas Vijeikis 
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MmJMM ** metu 3 mėn. 
JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio la ida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45 00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
oro pasta $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokiene 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija dirba kasdien nuo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 8:30-4:00; šeštadieniais nedirba, 
nedirba 
• Redakcija už skelbimu turini • Redakcija straipsnius taiso 
neatsako. Skelbimų kainos pri- savo nuožiūra. Nesunaudotų 
siunčiamos, gavus prašymą ką straipsnių nesaugo. Prašome 
nors skelbti. siunčiant pasilikti kopiją. 

„Kernavės'' tunto „Emilijos Platerytės" vyr. skaučių ir skautininkių būrelis 
talkina „Saulutei" siuntinių naš la ič iams Lietuvoje paruošime. I eil. — drau
gininke Audra Lintakienė, Irena Putr ienė , Milda Jakšt ienė. II eil. — Vanda 
Aleknienė. Laima Braun, Irena Mei l ienė ir Dana Puodžiūnienė. III eil. — 
Dana Barienė, svečias iš Lietuvos Bronius Mitkevičius ir Jul i ta Burgess. 

muzikos. Aš irgi. Mes skridome 
ilgai, ilgai — trylika valandų. 

Čikaga! Atskridome! Mes su
sitikome su tėveliu! M u m s 
visiems buvo labai linksma! 

J o n a s 
(Justas Palionis, Illinois) 

Šis rašinys LSS 1995 metų ra
šinių konkurso jaunesniųjų 
skautu grupėje laimėjo II vietą. 

• 1958 m. liepos 7 d. prez. 
Dwight D. Eisenhower pasirašė 
įstatymą, suteikiantį Aliaskai 
valstijos teises. 

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

3900 W 95 St. Tat. (7W) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pimo 3v pp -7vv antr 1230-3v p.p. 
t-eča uždaryta ketvd 1 3 v p p 
penkta ir sėsta 9 v r. - 12 v p.p. 

•132 S. K**xt« Ava., CMtaoo 
(312) 77S-MM arba (312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

3315 W 55th St.. ChfcOflO. IL 
Tol. (312)476-2112 

9525 S 79th Ava.. Hickory Hills. IL 
Tol. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: 706-652-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti A.ve., Cicero 

Kasdien 1 v p p - 7 v v 
išskyrus trecd : šestd 12 - 4 v. p.p. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oek Lawn, IL 

Pirmas apyl su Norlhwestern un-to 
1 •įio'nu lietuviams sutvarkys dantis už 
yiemamą kainą Pacientai pri imami 
absoliučiai punktualiai tMlHorllHBl 
(kalbėt angliškai) tol. 706-422-6260 

SURENDER LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S. KoOMe. CtUcofo. IL 6 0 6 6 2 
Tol . 312-414-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 t . Kedzte Ave . , 
CMcefO, IL I N U 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
Dantų. Gydytoja* 

SIAUR. VAK. INDIANOJE 
04i Chartoo C. Bend. D.D.S. 

2 0 t S. Calumet Rd. 
Choatorton, IN 46304 
Kob. (21 • ) 926-1032 

Valandos pagal susitarimą 

Cordioc Diagnoele, Ltd. 
• 1 3 2 S. Kedzle Avo. 

CMcago, IL 60629 
Tol . 312-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
To)l. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 a. nOOOftO Rd.. HtCROfy HMt, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 996-405S 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMSof St., Elmhurst. IL 60126 

706-941.2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120 

E D M U N D A S VIŽ1NAS, M.D . , 8 .C . 
Specialybe — Vidaus ligg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 6 S S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol . (312) S6S-77SS 

ARAS Ž U O S A . M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Gooo ••niBif tai i Modlcftt C#tit#r 

1020 I . O f d o n Ave. , Surte 310 
NaaervMe IL 60663 
Tol. 706-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 



LIETUVOS GYVENIMO 
VINJETĖS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Elgetaujantys inteligentai 

Einant Gedimino pr. Vilniuje, 
kiekvieną ryta tenka sutikti 
keletą elgetų, prašančių išmal
dos. Dažnai tai yra vyresnio 
amžiaus moterys ar paliegę in
validai. Bet galima sutikti ir 
vieną kitą „profesionalą" elgetą 
ir jie atrodo suvargę, bet, 
paprastai, šiltai apsivilkę ir 
veik kiekvieną dieną galima 
juos rasti tame pačiame poste. 
Už dovanas jie padėkojo ir rusiš
kai, ir lietuviškai, ir lenkiškai. 
Be abejo, lietuvių tauta vargsta, 
ir dėl to išmaldos ieškojimas yra 
gan normalus dalykas. Bet vie
ną rytą sustabdo mane palyginti 
jauna, gražiai apsirėdžiusi mo
teris ir sako: „Ar negalėtumėt 
man porą litų duoti? Mano tėvas 
yra suparalyžuotas, mano vyras 
serga, aš neturiu net už ką 
maisto pirkti". Matydamas, kad 
jai tikrai reikia pagalbos, 
paduodu 5 litus. Ji sako: „Ne, 
tai per daug*, dviejų užteks". Aš 
tik pasakau: „Imkit, ir tegul 
jums Dievas padeda". 

Susitikimai prie sąvartyno 

Ryte, pasiruošęs eiti į Vytauto 
Didžiojo universitetą iš savo 
butelio Muitinės gatvėje, Kaune 
sutinku gerai apsirėdžiusią 
moterį, kuri peržiūri „sąvartyno 
konteinerį" (taip dabar yra 
vadinama „garbage container"). 
Man einant pro šalį, sako: „štai 
per vėlai atėjau jau viskas iš
rinkta. Čia gyvena užsieniečiai, 
tai jie išmeta maisto ir daiktų, 
kurie mums yra naudingi". Po 

- to kitais rytais mačiau tokių 
rinkėjų, ir inteligentiškai atro
dančių vyrų, ir moterų. Aišku, 
kad jie ten neitų ir išmestų 
daiktų nerinktų, jei jiems to 
nereiktų. Yra Lietuvoje daug 
vargstančių žmonių. 

Kuriame naują Lietuvą! 

Aną dieną susitikau savo gerą 
draugą iš JAV Vilniuje parduo
tuvėje „Pas Juozapą". Jis su 
savo žmona atėjo, kaip ir aš, ap
sipirkti. Sakė, kad neseniai at
vyko iš JAV ir praėjusį vakarą 
turėję gan įdomų išgyvenimą. 
Mat buvo pakviesti į kažkokio 
verslininko (nuveau rich) jubi
liejų, 65-to gimtadienio šventi 
mą). Pokylis vyko uždarame, tik 
ribotai publikai skirtame, vieš
butyje. Buvo geros vaišės: gerų 
gėrimų ir valgių. Minėjimui pa
žengus, buvo paskelbta, kad 
dabar visi svečiai eis į baseiną 
paplaukioti. Mano draugai nu
stebo, kai visi pradėjo nusireng

ti ir „Ievos kostiumuose" žengė 
į baseiną. Vienas juodviem net 
pasakęs: „Žiūrėkit! Štai mes 
naują Lietuvą kuriame!" 

Tremtinių vaikaičiai 

Teko proga aplankyti „Lietu
vos namus", kurie yra Vilniu
je, Dzūkų g. 43. Ten mokosi 157 
berniukai ir mergaitės iš įvairių 
buvusios sovietijos sričių. Tai 
lietuvių tremtinių vaikaičiai iš 
Tomsko, Irkucko, Uzbekistano, 
Gruzijos, Moldovos, Kazachsta
no, Maskvos, Petrapilio ir t.t. 
Jie atvyksta, siunčiami ten 
gyvenančiu tėvų. Daugiausia jie 
atvyksta, nemokėdami lietuvių 
kalbos, nes yra kilę iš mišrių 
šeimų. Bet, čia pabuvę apie 
metus, jie jau kalba, rašo ir 
skaito l ietuviškai, mokosi 
lietuvių kalba. Buvo labai 
įdomu stebėti jaunuolius ir 
jaunuoles, kurie, būdami iš 
mišrių šeimų, savyje turi daug 
gruziniškų, korėjietiškų ir 
mongoliškų bruožų, bet jie su 
tokiu malonumu skaito savo pa
rašytus eilėraščius bei apysakas 
gražia lietuvių kalba ir didžiuo
jasi, būdami lietuviai. Tikrai 
seneliai tremtiniai iš Lietuvos 
sugebėjo perduoti jiems per savo 
vaikus savo tėvynės meilę! 

• Šiuose „Lietuvos Namuose" 
veikia gimnazija nuo I — XII 
klasės. Vaikai gyvena bendra
bučiuose, yra gerai aprūpinti ir 
prižiūrėti. Labai retas kuris iš 
jų gali grįžti namo atostogų 
metu, nes kelionė būtų per 
brangi, dėl to vasaras praleidžia 
Lietuvoje pas gimines ar pas 
kitus geros valios žmones. 
Tenka pastebėti, kad daug 
nuoširdaus pasiaukojimo šių 
jaunuolių globai parodo jų 
mokytojai ir mokyklos ad
ministracija. Be abejo, ir L.R. 
Švietimo ministerija skiria šiai 
gimnazijai palyginti daugiau 
lėšų. 

Šie Sibiro tremtinių pa
likuonys gali praleisti kiek 
laiko ir mokytis Lietuvoje, bet 
jų tėvai ar seneliai to padaryti 
negali. Jiems į Lietuvą grįžti 
trukdo Lietuvos imigracijos 
biurokratija, o, be to, jiems yra 
labai sunku gauti butus ir rasti 
darbą Lietuvoje. Juos globoja 
tremtinių grįžimo fondas, kuris 
yra šiek tiek remiamas Lietuvos 
vyriausybės ir kai kurių užsie
nio lietuvių, bet lėšų jiems toli 
gražu neužtenka. 

Paralelinė komunikacija 

Jau ne kartą esame girdėję 
pasisakymus, kad lietuviai, 
gyveną Lietuvoje, turi sunkumų 

suprasti užsienio lietuvius ir 
atvirkščiai — „išeiviai mūsų 
nesupranta". Taipjau ne kartą 
rašyta, kad mes nesugebame 
vieni su kitais susikalbėti, 
nepaisant, kad vartojame tą 
pačią lietuvių kalbą. Šių komu
nikacijų sunkumams pailius
truoti noriu duoti pusiau tikrą 
pasikalbėjimą tarp „lietuvio 
išeivio", grįžusio į Lietuvą ap
silankyti, ir vieno vyriausybės 
pareigūno. 

Užsienio lietuvis: — Girdėjau, 
kad jūs daug bėdų su šiluma ir 
šiltu vandeniu turite. Kodėl taip 
yra? Ar ir ateityje taip bus? 

Pareigūnas: — Tai yra sudė
tingas klausimas. Mes 1990 m. 
kovo 11d. paskelbėme Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
kas buvo labai džiaugsminga. 
Bet dabar turime šiokių trūku
mų. Vis dėlto žmonės yra laisvi. 

UL: — Bet kaip bus su šildy
mu ir šiltu vandeniu? 

P: — Šiluma yra surišta su 
energetika ir mes turime ener
getikai ribotus resursus. Dabar 
yra jau atšilę, tai bėdos nėra, o 
šilto vandens, tikimės, netrukus 
atsiras. Dabar yra remontuo
jamos katilinės. Dalykai greit 
pagerės. 

UL: — Dabar tai gal ir galima 
gyventi, nes lauke nėra taip 
šalta, bet kaip bus žiemą? 

P: — Nėra reikalo dabar apie 
tai nuogąstauti. Mūsų žmonės 
yra visuomet daug kentėję: juos 
ir į Sibirą vežė, ir nuosavybę 
atiminėjo, ir visokiais būdais 
skriaudė. Bet jų kantrybė buvo 
didelė. Pakentės ir dabar dar 
kiek laiko. Vyriausybė viską 
daro, kad sudarytų geresnes 
gyvenimo sąlygas, bet, kaip 
žinot, trūksta lėšų. 

UL: — Bet, jei lėšų trūksta, 
tai kodėl vyriausybė netaupo. 
Juk jūsų prezidentas, jo patarė
jai, vyriausybės ministrai ir 
Seimo nariai keliauja labai 

vadovauja ;au ketveri metai ir 
yra tikrai daug padariusi parti
ja. LDDP turi daugumą ir Seime 
ir vyriausybėje. Tai yra žmonės 
su geru patyrimu ir jie žino, ką 
daro. 

UL: — Bet mums kelia rūpes
tį jų komunistinė praeitis ir jų 
prisirišimas prie senosios 
sistemos. 

P: — Deja. jūs ten neturite 
tikro supratimo apie komuniz
mą. Tiesa, daugumas LDDP na
rių yra buvę komunistai, bet jie 
yra geri lietuviai. Jau ir 
komunistais būdami, jie dirbo 
Lietuvai. Lietuvos Komunistų 
partija yra daug padėjus Lietu
vai. Be jos Lietuva nebūtų atga
vusi savo nepriklausomybės. 
Reikia dabai užmiršti vieniems 
kitų kaltinimus ir dirbti 
ateičiai. 

UL: — Tai jūs sakot, kad 
faktiškai ne Sąjūdis, bet LKP 
turi gauti pripažinimą už Lietu
vos laisvės atstatymą? Aš to 
negaliu suprasti. Juk komunis
tai buvo tie. kurie, sovietams 
užėjus, tuoj pat prisijungė prie 
okupantų ir su jais valdė ir 
skriaudė Lietuvą. Jie gi buvo 
okupantų kolaborantai! 

P: — Tai va, kad tamsta, kaip 
ir kiti išeiviai, dalykų nežinot ir 
nesuprantat. Komunistai liko 
lietuviais: jie mūsų kalbą gynė 
ir mums gerovę kėlė. Pagalvo
kit, kam turi dėkoti, kad turime 
atominės energijos jėgainę Ig
nalinoje? Tai tikrai ne Sąjū
džiui, o Sniečkui. Ateis laikas, 
kad Sniečkui bus paminklai 
statomi. Pamatysit. 

UL: — Tai man tiesiog nesu
prantamas galvojimas... Bet 
kaip bus su šiluma ir šiltu 
vandeniu žiemą? 

P: — O kiek laiko tamsta čia 
viešėsi? Pakentėkit, o sugrįžęs 
ten savo šilumos turėsit. Mes 
žinome, ką čia darome: apsiėjo
me be tokių, kaip jūs, anksčiau, 

daug. Ogi galėtų savo keliones apsieisime ir dabar. Mes ne 
sumažinti ir krašto lėšas 
pataupyti. 

P:— Ką gi jūs, pone, kalbate. 
Nejaugi mes galime pasauliui ro
dytis, kaip kokia bananų res
publika? Kitų šalių pareigūnai 
keliauja ir niekas dėl to nesi
skundžia. Štai jūsų JAV prezi
dentas daug daugiau keliauja, 
negu mūsų prezidentas, tai iūs 
jam tikrai negalite reikšti 
kritikos. 

UL: — Bet, gerbiamasis, ar 
nesuprantate, kad yra šioks 
toks skirtumas tarp JAV ir 
Lietuvos? Juk Amerika gali sau 
daugiau leisti, nes turi, kaip jūs 
sakote, užtenkamai savo re
sursų. 

P: — Mūsų prezidentas ir vy
riausybė jau yra tinkamai užsi
rekomendavę užsienyje, ir mes 
tuo didžiuojamės. Tegul jie lei
džia tuos pinigus mūsų valsty
bės garbei pakelti. LDDP mums 

klausimus klausiame, o realiai 
gyvename. Jei mūsų gyvenimas 
yra sudėtingas, tai yra mūsų 
reikalas. 

Pavogto turto grąžinimas 

Sovietų okupacijos metu buvo 
atimti ir suvalstybinti visi Lie
tuvos ūkiai, namai, įmonės ir 
bet kokia kita nekilnojama 
nuosavybė. Dabar, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, reiktų 
laukti, kad visas toks na
cionalizuotas turtas, kuris iš 
esmės buvo pavogtas, būtų grą
žintas savininkams ar jų 
teisėtiems palikuoniams. Deja. 
tai įvyksta tik išimtinais atve
jais. Kai buvo pertaisytas pilie
tybės atgavimo įstatymas, nu
tarta pilietybės atgavimą at
skirti nuo turto atgavimo. Tokiu 
būdu, iš Lietuvos išvykęs lietu
vis, dabar gali atgauti savo 
pilietybę, bet tai nereiškia, kad 

jis turi pretenzijų į pagrobtą 
savo ar savo tėvų turtą. Vaka
ruose gyvenantiems, tai per 
daug rūpesčių gal nedaro, nes 
jie savo jėgomis yra susikūrę 
savo egzistenciją kituose kraš
tuose, bet tai yra tiesiog 
tragiškas sprendimas Sibiro 
tremtiniams ir jų palikuoniams. 
Teko kalbėtis su įvairių partijų 
Seimo nariais ir ieškoti priežas
čių dėl tokių keistų ir neteisin
gų sprendimų. Man buvo at
sakyta, kad, nusprendus turtą 
grąžinti buvusiems jų savinin
kams, reiks jį grąžinti ir 
žydams, ir lenkams, o to neno
rima daryti. Man neaišku, kodėl 
taip galvojama. Jeigu žydams ar 
lenkams turtas Lietuvoje pri
klausė ir jis buvo sovietų išplėš
tas, tai dėl ko jie jo negali 
atgauti? Man buvo pasakyta: 
„Tai ką tamsta galvoji? Nejaugi 
mes grąžinsime Vilniuje daugu
mą Pranciškonų gatvės namų 
lenkų pranciškonams? Daugelis 
tų namų yra jau privatizuoti ir 
pertaisyti". Vadinasi, jie buvo 
parduoti, nors savininkų teisės 
niekas neturėjo. Apskritai, su 
nuosavybių grąžinimu Lietuvo
je yra sunkumų, nes daugelį tų 
nuosavybių yra gavę arba 
LDDP nariai, arba jų draugai. 
Vilniuje yra daug namų, kurie 
griūva, reikia remontuoti. Tai 
būtų nesunku padaryti, jei juos 
įsigytų užsienio lietuviai, bet 
kas bus, jei, juos suremontavus, 
atsiras tikrieji savininkai? Gal 
tada reiks savininkams surasti 
ar pastatyti kitus butus? Kodėl 
neatiduoti savininkams tai, kas 
jiems priklauso? Atrodo, kad 
Lietuvoje dar tebeegzistuoja so
vietinis galvojimas: turtas 
priklauso valstybei, ir jis su juo 
daro, ką nori. Į tokią situaciją 
pažiūrėjęs, priėjau išvados, kad 
dabar Lietuvoj mėginti turėti 
nuosavybę yra avantiūra. Gal 
tai kada pasikeis, bet ne dabar
tinio galvojimo sąlygomis. 

Religijų įteisinimas 

Sovietų okupacijos laikotarpiu 
Lietuvoje religinės bendruome
nės buvo uždarytos ir bet kokios 
bažnytinės funkcijos buvo ribo
tos tik apeigų atlikimu: Mišios, 
krikštas, vedybos, laidotuvės ir 
pan. Už vaikų mokymą tikybos 
ne vienai ar vienam teko Sibirą 
ir kalėjimą pamatyti. Dabar, 
pagal Lietuvos konstituciją, yra 
pripažinta religijos bei tikėjimo 
laisvė. Šioje laisvėje pradėjo at
sigauti tradicinės religijų ben
druomenės, bet be jų j Lietuvą 
atvyko daug naujų sektų „apaš
talų". Tai vyksta dabar visoje 
Europoje, bet ten yra daromas 
skirtumas tarp tradicinių reli
ginių bendruomenių ir naujųjų 
sektų. Taip buvo nutarta 
padaryti ir Lietuvoje pereitą 

Danutė Bindokienė 

Mėginti reikia 
Mūsų skaitytojai yra labai pa

stabūs — pro jų dėmesį nepra-
sprūsta mažiausia užuomina 
Kartais tiesiog stebimės, kaip 
atidžiai lietuviai skaito savo. 
vienintelį užsienyje tebegyvuo 
janti. dienraštį, pastebėdami 
jame ir korektūros, ir kores
pondentų klaidas, reaguodami į 
pagalbos prašymus, kvietimus į 
renginius, sąžiningai atsiliep
dami, kai primenamas vienas ar 
kitas svarbūs mūsų tėvynei 
visuomeninis bei politinis reika
las. Be jokios abejones, leisti 
dienraštį tokiems skaitytojams 
yra ne tik malonumas, bet ir ne
maža atsakomybė. Tą „Draugo" 
redakcija bei leidėjai gerai 
supranta ir visuomet stengiasi 
neapvilti skaitančiųjų lūkesčių. 

Pastaruoju metu vėl gavome 
progą įsitikinti neeiliniu savo 
skaitytojų pastabumu. Jų akis 
užkliuvo už, rodos, menko išsi
tarimo apie anglišką „Draugo" 
laidą. Na ir pasipylė klausimai: 
kas, kur, kada, kaip, kodėl... O 
jeigu jau durstelėjo yla iš mai
šo, tai būtina išsamiau pa
aiškinti. 

Pirmiausia norime užtikrinti, 
kad „Draugo" puslapiuose nė 
sapnuote nesapnuojame įsives
ti anglų kalba skyrelį, puslapi 
ar apskritai nelietuvišką teks
tą. Liepos mėnesį „Draugas" 
švęs 87-tąjį gimtadienį ir jo 
iniciatorių, i l gameč ių re
daktorių, didžiųjų lietuvybės 
užsienyje ramsčių, kaulai kars
te pradėtų vartytis, jei kas 
pasikėsintų į gryną dienraščio 
lietuviškumą. Tačiau visi ma
tome „užrašą ant sienos" — pre
numeratorių skaičius kasmet 
mažėja, ne dėl skaitytojams 
nepriimtinos redaktorių ar lei
dėjų minties, bet dėl natūralių 
priežasčių, padiktuotų besikrau
nančių metų naštos. Kai ilga
metį skaitytoją į amžinybę pa
lydi pranešimas penktajame 
„Draugo" puslapyje, jo palikuo
nys tik retais atvejais pratęsia 
prenumeratą ir toliau skaito 
dienraštį. Dažniausiai pasigirs
ta atsiprašymas: lietuvių kalba 
skaityti neįstengiame... Jeigu į 
skaitytojų eiles gausiau jung-
tųsi naujai iš tėvynės atvyks-
tantieji, problema sumažėtų. 
Deja... 

Vis pasigirsta primygtinos 
užuominos, kad reikia ieškoti 
kažkokios išeities ir į skaity
tojus įsivilioti angliškai kalban 
čiuosius lietuvių kilmės žmones, 
o taip pat save lietuviais vadi-

(Nukelta i 4 psl.) 

nančius, bet lietuviškai nemo
kančius. Reikia prie lietuvių 
visuomenes jungti ir mišriąsias 
šeimas Tad pamažu susiforma
vo mintis padaryt; nepaprastą 
bandymą: kartą per savaitę, 
sakykime, šeštadieni, išleisti 
atskirą ..Draugo" laidą vien 
anglų kalba.' „Draugą-" — The 
Friend; Saturday English Edi-
tion. > Si šeštadienine laida būtų 
skiriama ir arčiau, ir tolimes
nėse vietovėse gyvenantiems 
lietuvių kilmės skaitytojams,o 
taip pat. besidomintierr.- Lietu
va, užsienio lietuviu veikia bei 
gyvenimu, kitataučiams'nuolat 
pas mus teiraujasi tokios me
džiagos ir amerikiečiai, ir kitu 
etninių grupių angliškai skai
tantys asmenys1. 

Kas sudarytu tokiu laidu turi
nį? Savaitines žinių apžvalgos iš 
Lietuvos, kultūrines lietuvių vi
suomenės veiklos apraiškos. 
sportas, svarbiųjų mums ir 
mūsų tėvynei reikalu prista
tymas, plataus masto renginiai 
(pvz.. opera, didžiosios šokių ir 
dainų šventes) ir t.t Mielai 
spausdintume reklamas, ypač iš 
toliau nuo Čikagos esančiu vers
lo, paslaugų bei reikmenų 
tiekėjų, nes šis „Draugo" — 
tikėkimės — leidinys pasiektų 
naujus klijentūros sluoksnius. 

Ar tai tik miglota svajonė. 
projektas, kuris galbūt niekuo
met neišvys dienos šviesos? Ne! • 
Pirmąjį anglų kalba „Draugo" 
numerį ruošiamės išleisti X tau
tinių šokiu šventes proga ir pa
skleisti susirinkusiai publikai, 
o taip pat išsiuntinėti žinomais 
adresais į vietoves, kur daug 
angliškai kalbančių lietuviu 
kilmės žmonių — galimų skai
tytojų. Pagrindinis šio mėgi
nimo tikslas: surinkti nuomones 
ir maždaug susidaryti įspūdį, 
kiek būtų šeštadieninei „Drau
go" laidai anglų kalba susi
domėjusių ir pasiryžusių ją pre
numeruoti. Daugelis, manome, 
sutinka, kad toks leidinys būtų 
reikalingas ir naudingas, bet tik 
gausesnis prenumeratorių skai
čius parodys, ar šis užmojis iš 
vis įmanomas 

„Draugas" per 87 savo gyva
vimo metus junge tūkstančius 
lietuvių ir iš atvykusiu po 
Pirmojo pas. karo, ir po Antrojo 
įsikūrusių šiame krašte. Jis nori 
priglausti ir tuos. kurie sveti
mame krašte prarado lietuvių 
kalbą, bet neprarado savo 
lietuviškos tapatybės 

Jei neišmoksi juoktis iš bėdų, 
neturėsi iš ko juoktis, kai pasen
si. 

Ed Hoive 

Kai pirmą karta gerai pasi 
juoki iš savęs, gali sakyti, kad 
esi pasiekęs subrendimo. 

Ethel Barrymore 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Bradfordo apyl inkės lietuviai 

Netoli Manchesterio yra kitas didelis lietuvių telki
nys — Bradfordas. Jei tikėti apytikriams skaičiams, 1948 
metais Yorkshire apygardoje gyveno apie 1,000 lietu
vių, daugiausia katalikai. Bradfordo lietuvių iniciatyva, 
vyskupui V. Padolskiui tarpininkaujant, Bradforde, St. 
Ann's klebonijoje, buvo apgyvendintas, iš žemės ūkio 
stovyklos perkeltas, kunigas Jonas Kuzmickis. Po kiek 
laiko kun. K. apsigyveno privačiame name. 

Kun. Kuzmickiui buvo pavesta aptarnauti ne tik 
Bradfordo lietuvius, bet Leeds, Rochdale, Huddersfield, 
Keighley, Halifax, Derby, Nottingham bei kitas, lietu
vių apgyventas, vietoves. Jo gyvas entuziazmas, turi
ningi ir įdomūs pamokslai, pabrėžtinai aiškus kiekvie
no žodžio ištarimas ir dideli organizaciniai sugebėjimai 
kun. Kuzmickiui užtikrino „parapijiečių" paramą visuo 
se jo darbuose. 

Vos tik jam Bradforde atsiradus, buvo sušauktas 
lietuvių katalikų bendruomenes susirinkimas. Iš dešim
ties apylinkių bažnytinių komitetų susirinkę atstovai 
priėmė Šiaurinės Anglijos Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės įstatus ir išrinko naujai sudarytos bend
ruomenės valdybą 

Pradedant 1949 metais, Bradfordo Bažnytiniame 
komitete, penkerių metų laikotarpyje dalyvavo nemažai 
asmenų: J. Benetis, V. Bobelis, P Giparas, P Grigaliū
nas, V. Janulevičiua. Jonas Jokubka, J. Juška, P. Jo

nikas, L. Oleka, VI. Polikauskas, St. Šergalienė, V. Tom
kus ir dar keli kiti. Netrukus Bradforde atsirado ir 
„Vargo mokykla". Iš pradžių vaikus mokė pats kun. 
Kuzmickis ir mokytojas Jonas Jokubka. Vėliau talkon 
atėjo O. Šergalytė-Peleckienė, Stasys Juozapavičius. J. 
Bružinskas, A. Didžpetris, V. Ignaitis, gal dar vienas 
kitas asmuo. 

Man kaimyniniame Manchesteryje gyvenant, 
didžiausią kun. Kuzmickio organizuotą ir pravestą 
renginį laikau 1954 metais spalio 30 ir 31 d. sureng
tą lietuvių šventę, skirtą Marijos metų Motinos garbei. 
I iią šventę autobusais ir traukiniais buvo suplaukę 
šimtai lietuvių iš tolimiausių Didi. Britanijos apylinkių 
Šventė prasidėjo šeštadienio vakare rožiniu St. Ann's 
bažnyčioje. Po jo buvo konferencija pamokslas. Sekma
dienį buvo iškilmingos pamaldos. Giedojo specialiai iš 
Škotijos atvykęs Šv. Cecilijos lietuvių choras. D. įg 
svečių kunigų klausė išpažinčių, kas vietiniams 
katalikams palengvino priimti sakramentus. Aš tą di ną 
atlikau pirmąją savo gyvenime „generalinę išpažintį" 
pas kunigą B. Martynellį, kurio pavardė po kiek la:ko 
buvo linksniuojama visuose Didž. Britanijos laik
raščiuose. Štai kodėl. 

Iš pavardės kai kurie spėjo jį italu esant, tačiau kun. 
Martynellis buvo lietuvis. Klebonavo jis, jei neklystu, 
St. Mary's parapijoje. Mokėjo kelias kalbas, tarp ju ir 
lenkų. Jo parapijoje vikaru buvo kunigas Borinski, 
žinomas apylinkės gyventojas, kaip didelis lenkomanas. 
Kaip mūsų praeities istorija rodo, santaika tarp lietu ių 
ir lenkų nebūna labai ilga. Nežinau priežasties, bet 
Bradforde gyvenantiems lietuviams, jų teigimu, nebuvo 
paslaptis kad klebonas savo vikaru, dėl ano didelio 
lenkiškumo demonstravimo, nebuvo labai patenkintas. 

Tačiau didesnių ginčų taip pat nebuvo. 
Atsitiko vieną vakarą, kad kun. Borinski buvo 

pašauktas prie telefono, esančio prieškambaryje ar ko
ridoriuje. Niekas negirdėjo su kuo kun. Borinski ir apie 
ką kalbėjo. Žinoma buvo tik tiek, kad, trumpai 
pakalbėjęs, jis iš klebonijos išėjo. Niekam net nesakė, 
kur išeinąs. Klebonas Martynellis galvojęs, kad kun. Bo-
rinskis buvo iššauktas pas ligonį. Tačiau taip nebuvo, 
nes vikaras nei tą vakarą, nei kitą dieną klebonijon 
nebesugrįžo. Dingo be žinios. 

Toks paslaptingas kunigo B dingimas lenkams tuo
jau davė progos kaltinti kleboną. Anglų laikraščiai įdėjo 
abiejų kunigų nuotraukas. Policija pradėjo apklausinė
jimus, neaplenkiant ir paties klebono Martynellio. 
Laikas bėgo, bet kun. B. nebeatsirado. Vėlesnieji spėlio
jimai buvo, kad kun. Borinski, kaip didelis antikomunis-
tas galėjo būti komunistų agentų pagrobtas ir slapta iš
vežtas Lenkijon. Kiti spėjo, kad tokie agentai jį galėjo 
įmesti į nebe naudojamas anglių kasyklų šachtas, kurių 
Yorkshire apylinkėse apstu. Kuomet už keliu metų kun. 
Martynellis jau gulėjo mirties patale, dar ir tada esą 
Scotland Yard pareigūnas atvykęs klausinėti mirštančio 
klebono, ar jis tikrai daugiau nieko nežinąs apie kuni
go Borinskio dingima Neteko girdėti, kad šį paslaptingą 
kunigo dingimą kam nors būtų pavykę išaiškinti. 

Velykos pas Škotijos lietuvius 

Būna gyvenime atsitikimų, kad, įvykiams jau seniai 
praėjus, mes juos dar ilgai prisimename. Ypač tuomet, 
jeigu jie kuo nors skiriasi iš kasdieninių, paprastų įvykių 
ar pergyvenimų. 1957 m. velykos man ir kai kuriems 
Manchesterio lietuviams " *okia nepaprasta šventė. 
apie kurią malonu prisii. 

Manchesterio lietuvių katalikų Bažnytinis komite
tas, kviečiamas Glasgovo lietuvių, surengė pas juos 
ekskursiją. Ten vietos lietuviai kasmet švenčia Velykas 
dar pagal senas lietuviškas tradicijas. Turime įvairių 
prisiminimų iš tėvynėje praleistos jaunystės, tačiau, gy
venant svetimame krašte, kitokios tradicijos ir neįpras
tos sąlygos neleidžia mums švęsti savo švenčių, kaip 
buvome pripratę jas švęsti namie. Tad mes, mančes-
teriškiai, vykome įsitikinti, ar gandas apie Škotijos lietu
vius tiktai toks, kaip apie juos buvome girdėję. 

Kelionė traukiniu iš Manchesterio iki Glasgovo 
truko apie šešias valandas Juo tolyn į šiaurę, tuo aukš 
tesni Škotijos kalnai, į kuriuos kartais vienam garvežiui 
sunkoka užtraukti ilgą, atostoginį, traukini. Sakau ato 
stoginį todėl, kad prieš šventes visuomet daugiau kėlei 
vių, vykstančių atostogų, ar tai į svečius, ar į tėvų 
namus. 

Nors Škotijoje Didysis penktadienis yra paprasta 
darbo diena, tačiau atvykę į Glasgovo centrine geležinke
lio stotį, radome nemažai tautiečių, pasitraukusiu nuo 
darbo ir atvykusių mūsų pasitikti. Nusivedė jie mus į 
lietuvišką veikimo centrą — Blaivybes draugijos salę 
Čia šeimininkės laukė prie baltai paklotu stalu, ant 
kurių skubėjo nešti mums paruoštus užkandius. Kol 
nusiprausėme, pavalgėme ir pailsėjome, atsirado 
daugiau, jau iš darbo sugrįžusių, lietuvių, mūsų ..Velykų 
šeimininkai". Jie bematant išsivedė visus ekskursantus 
pas save į namus. 

Dar prieš išvykdami iš Manchesterio. buvome sutarę 
aplankyti ne tik Glasgową, bet tr Škotijos sostinę — 
Edinburgh 

•Bus daugiau) 
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VASARIO 16 GIMNAZISTAI 
KONCERTAVO ITALIJOJE 

Tėvo Eremino dėka Vasario 
16 gimnazijos mokiniai turėjo 
progos pakoncertuoti italams. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, jų išvykos nebėra tokios 
dažnos, nes Lietuvos ansambliai 
pasklido po visą Europą ir net 
užjūrius, nešdami Lietuvos 
kultūrą ir užpildydami visas 
scenas. 

Tad juo labiau esame dėkingi 
tėvui Ereminui, kad, nepai-

! sydamas metų naštos, suorgani-
į zavo mums tokią puikią galimy-
; be pabendrauti su italų visuo-
I mene. 
I Balandžio 30 ankstyvą rytą 
; prie gimnazijos vartų sustojo 
; užsakytas autobusas. Berniukai 
" ėmė nešti iš pilies muzikos in

strumentus ir krauti, paly
dintieji juokavo, erzino išvyks-

; tančius, globėjai skaičiavo mo
kinius pagal sąrašus. Kelionės 
vadovai mėgino iš pirmųjų pasi-

- labinimų nuspręsti, ar draugiš 
•kas yra vairuotojas. Tatai nepa
prastai svarbu, nes su juo reikės 
bendrauti visos kelionės metu, 
.ir jis turi daugybę įvairiausių 
galimybių prašviesinti kelionę 
arba iš jos padaryti mažą praga
riuką. 
- Pagaliau visi buvo suskaičiuo
ti, ir autobusas patraukė į pie
tus. Ūkanotas rytas negiedrėjo, 
priešingai dulkstantis lietus ap
rasojo langus, ir galėjai pama
nyti, kad tuoj visi susisuks šilto
se kėdėse ir užmigs. Bet nieko 
panašaus, visi klegėjo iki pat 
Šveicarijos sienos. Kaip ten be
buvę, bet važiuoti per pasienio 
kontrolės punktą — vis šioks 
toks įvykis. Sienos Europoje 
nyksta, greit bus panašiai kaip 
Amerikoje tarp Kalifornijos ir 
Oregono. Bet va šveicarai savo 
sienoms skiria labai didelį dė
mesį ir kitus verčia su tuo skai
tytis. Mūsų grupė sudarė Vokie
tijos, JAV, Urugvajaus, Kana
dos ir Lietuvos piliečiai, ir ber
niukų bendrabučio vedėjas 
Edmundas Jankūnas laikė tvar
kingai paruoštus pasus, lauk
damas, kada šveicarai ims 
smulkmeniškai tikrinti, tačiau 
anie turėjo kitokio darbo, todėl 
mes be ypatingų įspūdžių pa
traukėme Šveicarijos greitkeliu 
l pietus, žvalgydamiesi, kur čia 
tos garsiosios Šveicarijos Alpės. 
O jos dar buvo toli ir, be to, 
slepiamos lietaus debesų. Tik 
gerokai pavažiavę, išvydome jas 
niūrokas ir grožėjomės jomis, 
valgydami pietums įdėtus keps
nius Daug įdomiau buvo, kad 
tose aukštybėse prisiklijavę so
dybos, ir mes svarstėme, kaip 
dažnai tų sodybų gyventojai 
nusileidžia į mums Įprastą 
pasauli ir ką jie galvoja apie 
tuos, kurie čia apačioje gyvena. 

Artėjant prie Italijos, dangus 
nusigiedrijo, prašvito saulutė, 
eme kaitinti. Paskambinome 
tėvui Ereminui, kad laiku bū
sime Milane prie Viskončių 
pilies rūmų. Vėliau ten įsitaisė 
Sforcų giminė, kurios viena mo
teriška atžala Buona Sforza ir 
Lietuvai karaliavo. Ji su savo 
dvariškiais atgabeno į Lietuvą 
rūtą kaip vaistažolę, o, be to, 
sakoma, kad labai aktyviai 
prisidėjo prie Barboros Radvilai
tes mirties). Priešais tuos rūmus 
atvykome tiksliai į minutę, ir 
net pamatėme mūsų laukiantį 
tėvą Ereminą, bet nebuvo nė 
mažiausios galimybės sustoti 
vidury gatvės — teko važiuoti 
tohau. teko pusvalandį klaidžio
ti smulkiomis gatvytėmis, net 
važiuoti prieš judėjimą, kol vėl 
atsiradome toje pačioje vietoje. 
Taip beklaidžiodami, pamatėme 
Milano katedrą, Milano operą 
La Scala. paminklą Leonardui 
da Vinci ir kitokias įžymybes. 
Reikiamoje vietoje pavykus su
stabdyti autobusą, netrukus su
radome ir tėvą Ereminą bei jo 
palydovus ir vėl nuvykome prie 

Milano katedros. Įspūdis 
milžiniškas. O laiko mažai, tad 
visi karštligiškai puolė viską 
apžiūrėti, pamiršo net atvi
rukais apsirūpinti. Čia ne kaip 
pareinio miesteliuose, kur be
veik prie kiekvieno namo atvi
rukus pardavinėja. Prie pačios 
katedros nenusipirko, tai toliau 
visą kelią iki autobuso tikrino 
parduotuves, bet atvirukų nebe
rado. 

Vakarop atvykome į Vogherą. 
Čia mūsų jau laukė Socialinio 
centro namų šeimininkai. Paro
dė patogius kambarius, gardžiai 
pavalgydino, parodė savo mies
tą, apšviestą vakaro žibintų. 
Vaikščiodami nusprendėme, 
kad Voghera labai panaši į 
Vilnių: daug liepų, šaligatviai ir 
namų spalva taip pat be galo 
priminė Vilnių. 

Rytojaus dieną vykome į Pa-
vią, į pirmą pasirodymą italų vi
suomenei. Sustojome prie di
džiulių senovinių rūmų. Tai 
buvo taip pat Viskončių rūmai, 
kuriuos jie pasistatė, kai priver
tė Pavią paklusti Milano herco
gystei. Pirmiausia reikėjo suras
ti pro kur įeiti. Pro pirmųjų 
užrakintų vartų geležines gro
tas išvydome vidinį rūmų 
kiemą, panašiai tokio dydžio, 
kaip futbolo stadionas. Kai su
radome atvirus vartus, pasi
kvietėme autobusą kiek įmano
ma arčiau, mat, reikėjo sunešio
ti instrumentus ir Žino Kazėno 
fotonuotraukų parodos stendus. 

Tą dieną daug kas vyko ne 
pagal planą. Išsijungė kai ku
riuose laiduose elektra, dėl to 
negrojo svarbiausi elektriniai 
vargonai. Toliau — sugedo sak
sofonas. Ir šiaip visokios smulk
menos gadino mums nervus, 
tačiau koncertas vis tiek išėjo 
neblogas, nes rūmų Rivellino 
salė padėjo mums savo puikia 
akustika. Mokiniai gražiai su
dainavo pynę lietuvių liaudies 
dainų, pakankliavo, pagrojo 
skudučiais, o labiausiai sužavėjo 
publiką tautiniais šokiais. Jų 
buvo paruošę dešimt. Pradėjo 
,.Kepurine" ir baigė tikrai tempe
ramentinga Šliažo polka. Tėvas 
Ereminas prieš koncertą pasakė 
kalbą, papriekaištaudamas ita
lams, kad po popiežiaus kelionės 
jie Lietuvą pamiršo, ir kvietė at
kreipti dėmesį į šią mažą šalį, 
į jos ekonominę ir politinę 
padėtį. Koncerto metu jis buvo 
pranešinėtoju: apibūdino lietu
vių liaudies instrumentus, pa
komentavo tautinius šokius. 
Tuomet šokiai atsivėrė savo 
tematika, judesiai prakalbo į 
žiūrovą aiškesne kalba. Be abe
jo, smagiau žiūrovams buvo ste
bėti berniukų šokį „Džigūnas", 
kai tėvas Ereminas papasakojo, 
kaip labai lietuvis gerbė savo 
žirgą, kad ne tik dainose jį ap
dainavo, bet ir šokį jo garbei 
sukūrė. Koncerto metu tėvas 
Ereminas pristatė šokių vadovę 
Marytę Šmitienę ir orkestro bei 
choro vadovą Arvydą Paltiną. 

Tos pačios dienos vakare 
mokiniai koncertavo Vogheros 
Socialinio centro teatro salėje. 
Jau pirmojo šokio metu žiūrovai j 
ėmė ploti, sužavėti gražių ju-.' 
desių. Šilta atmosfera liko visą, 
vakarą. Plojimai darėsi vis gar
sesni ir ilgesni, šokėjai šoko vis 
gyviau ir linksmiau ir galiau
siai gimnazistai sugiedojo, vi
siems stovint, Lietuvos himną. 
Centro direktorius Schiesaro 
Gianni padėkojo šokėjams ir 
dainininkams už gražią pro
gramą, kiekvienam įteikė prisi-; 
minimui po aplanką su Sočia-. 
linio centro aprašymu ir nuo-, 
traukomis. To mielo direk
toriaus globą mokiniai pajuto 
vos atvykę į Vogherą, nes jis ne 
tik gerai paliepė mus valgy
dinti, tačiau net ir gardaus Itali
jos vyno davė paskanauti. Pats 
visuomet būdavo valgio metu, 
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Vasario 16-<>sios gimnazija Vokietijoje. 

rūpinosi, ar gana patogūs mums 
kambariai, ar ko netrūksta. 
Koncertui pasibaigus, mokiniai 
pakvietė jį į sceną ir, gražiai 
padėkoję, apjuosė jį lietuviška 
juosta. 

Po pavykusio pasirodymo 
mes, mokytojai, buvome linkę 
pasidalyti įspūdžiais su moki
niais, aptarti komplimentus, 
kuriuos italai žarstė negailė
dami. Bet Laimutė pašnibždėjo, 
jog mokytojai galėtų eiti kur 
nors pasivaikščioti. Mat, numa
tyta be jų atšvęsti kanadiečio 
Dainiaus gimtadienį. Ką darysi, 
išėjom. Už poros valandų grįžom 
ir dar pamokėm, kaip reikia 
linksmintis. 

Kitą dieną, apsirūpinę lauktu
vėmis, gardžiai papietavę ir pa
giedoję , .Ilgiausių m e t ų " 
Socialinio centro direktoriui bei 
virėjams, patraukėme į Alpių 
Domodossolą. (Ten esančiame 
vienuolyne gyvena tėvas Eremi
nas). Iš pradžių dar mus lydėjo 
Pado upės drėgnos lygumos, ku
riose buvo matyti vandens 
apsemti plotai. Pasirodo, tai 
buvo ryžių laukai, Lietuvos 
žmogui nematyti, neįprasti ir 
dėl to labiau panašūs į žuvų 
tvenkinius. Laukėme vaizdingų 
Alpių, tačiau jas privažiavus, 
ėmė pilti lietus — tai tiek tuos 
kalnus ir tematėme. Besiruo
šiant koncertui, prasidėjo tikra 
liūtis. Buvo aišku, kad žiūrovų 
daug nebus. Taip ir atsitiko: sė
dėjo vos keletas. Vėlesniame 
koncerte buvo irgi ne kažin ką 
daugiau. Bet mokiniai pasirodė 
labai šauniai: įvertindami kiek
vieną žiūrovą, šoko linksmai, 
šypsodamiesi. 

Naktį berniukai praleido ber
niukų pensionato bendrabutyje, 
o mergaitės — moterų vienuoly
no svečių kambariuose. Sakau, 
praleido, nes mažai kas iš tiesų 
miegojo. Mat, perkūnija įsisuko 
tarp kalnų. Ne taip, kaip mes, 
lygumų gyventojai, esame pra
tę, kad audra ateina ir netrukus 
praeina. Čia ji įstrigo ir trankėsi 
visą naktį. Nugriaudžia perkū
nas, o iš paskos nuo kalnų at 
griaudžia kokie penki ne ma
žiau garsūs jo aidai. Paskui vėl 
griaustinis — originalas, paskui 
vėl jo aidai ir t.t. visą naktį. 

Užtatai kitą dieną, tarsi bur
tininkui lazdele mostelėjus, iš

vydome visai kitok; vaizdą: švie
tė skaisti saulė, jos spinduliais 
žėrėjo snieguotos Alpių vir
šūnės, mums atsivėrė nepapras
tai vaizdingas senovinis Alpių 
miestas, pasipuošęs pavasario 
žaluma, pilnas Alpių gėlių. Atsi
duso iš laimės vigų foto apara
tai. Ir prieš šitą kalną spragt, ir 
prieš tą seną gatvelę spragt, 
anas kalnas dar aukštesnis, tai 
vėl — spragt. Aplink parduotu
vės, kioskai. Čia pat pigiai par
duoda šviežiausias braškes, 
saldžiai sunokusius žirnius. 
Knygyne staiga kažkas pamatė 
tarp kitų ir lietuvių-italų kalbų 
žodyną. Kaip neįtikėtina! Išleis
tas Italijoje, kainuoja 18.000 li
rų. Bet reikia skubėti į koncer
tą. 

Šįkart Galetti teatro salė 
pilnutėlė. Didesnė dalis žiūrovų 
— Rosmini kolegijos mokiniai ir 
mokytojai. Jie šiltai sutiko pasi
rodymą. I koncerto pabaigą 
kolegijos direktorius kalbėjo, 
kad štai lietuviai-mokiniai, 
kurių mokykloje tiek nedaug, 
sugeba taip gražiai ir turiningai 
leisti laisvalaikį ir paruošti to
kią puikią programą. Ir jis kvie
tė imti pavyzdį iš savo draugų 
lietuvių. Paskui mokyt. Bronė 
Lipšienė sakė žiūrovams, kaip 
labai lietuviai yra dėkingi tėvui 
Ereminui, kuris, pašventęs savo 
gyvenimą Dievui, rūpinosi 
Lietuva ir jos žmonėmis, ypač 
tais, kurie buvo persekiojami 
dėl tikėjimo arba politinių įsiti
kinimų. Dėkodami ir pagerb
dami mokiniai apjuosė jį plačia 
lietuviška juosta Toliau jis liko 
su mokiniais scenoje ir kartu 
giedojo Lietuvos himną. 

Kolegijos valgykloje atsisvei
kindami, mokiniai pagiedojo 
jam „Ilgiausių metų", ne vien 
lietuviškai, bet ir lotyniškai, 
kaip tėvas Ereminas ką tik 
buvo visus išmokęs: „Plurimos 
annos optamus". Ir iš vis tėvas 
Ereminas griežtai kontroliavo 
mūsų kalbą. Labiausiai nuken
tėjo tie, kurie užuot „taip" sakė 
.jo". Bet ir kitokias leksikos bei 
kirčiavimo klaidas taisė visą 
mūsų buvimo laiką. Atsisvei
kinome su juo, išsinešdami šir
dyje gilią pagarba tam žmogui, 
kuris, būdamas tokio amžiaus, 
organizuoja, vykdo, taiso, pla
nuoja, kurio gyvenimas turi 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few years. LOT Poli&h Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
deMinations m Eastern Europe. vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conventently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York. Nevvark and Chicago easy access 

to Riga. Tallinn. Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk andVILNIU8,XlTHUANIA. 

Take advantage of LOT s low fares, the kjxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the coro-
fort of the new internattonal terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent 
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REALMART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

ste jinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bw.312-O6«t00 
Ftt. 312-5664897 

Paoar 312-308-0307 

būti mums pavyzdžiu. 
Atgal važiavome vaizdin 

gomis Lago Maggiore ežero 
pakrantėmis. Negalėjome at
sižiūrėti į Alpių augmenijos 
spalvas. Ypatingai akį vėrė 
azalijų spalvos — čia jos savo na
muose, todėl tokios vešlios. Bet 
ir žydinčios palmės, ir rododend
rai ir kitokie žydintys medžiai, 
krūmai ir gėlės nenuilstamai 
traukė mūsų žvilgsnius. Ir pats 
ežeras nuostabus su aplink 
įsikūrusiais miesteliais, su 
brangiomis vilomis atkalnėse. O 
toliau — vėl Šveicarija, vėl 
pažįstami tuneliai po keliolika 
kilometrų ilgio. Dar kartą 
žvelgėme į Keturių kantonų 
ežerą, nuo kurio krantų Mairo
nis siuntė savo svajones į 
numylė tas tėvel ių šal is . 
Vidurnaktį grįžome pavargę, 
bet patenkinti kelione. 

Bronė Lipšienė 

(Atkelta iš'3 psl.) 
rudenį, įvedant naują religinių 
bendruomenių įstatymą, kuriuo 
pripažintos šios tradicinės 
religijos: katalikai, evangelikai 
liuteronai, anglikonai, sen
tikiai, pravoslavai, karajimai ir 
žydai. Pagal tą įstatymą, naujos 
religijos gali kurtis Lietuvoje, 
bet jos turi užsiregistruoti ir 
laukti 20 metų, kol bus priim
tos į tradicinių religijų sudėtį. 
Dabar Lietuvos mokyklose tiky
bą galima dėstyti tik tradicinių 
religijų atstovams. Įstatymą 
svarstant, iškilo klausimas, 
kaip turėtų būti traktuojami 
tikybos mokytojai. Nutarta, kad 
jie turi turėti mokytojo cenzą, 
kas yra normalu. Bet, kai 
įstatymo pravedimas pasiekė 
Seimą, LDDP antireliginė nuo
taika iškilo į paviršių. ..Kam 
reikia religinių mokytojų su 
cenzu? klausė viena seimo atsto
vė, — kai aš mokiausi tikybos — 
tėvų priversta — tai darė 
davatkos. O kam dabar reikia 
tikrų mokytojų!" Neatrodo, kad 
t.a Seimo atstovė daug iš tų 
„davatkų" išmoko. Seimo dau
guma jos nuomonės nepriėmė. 

• 1741 m. rugsėjo 14 d. kom
pozitorius George Fredrick Han-
del užbaigė savo garsųjį kūrinį 
„Messiah" (jį sukurti užtruko 
tik 14 dienų!). 

O A K LAWN — Parkshire South 
Condo — 1st fl w/patio, 2 bd, 1 * 
ba, Lndry, gar, $116.900. M . 
708 -981 -3591 . 

V 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant ' 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterių^ FAX pagalba 
> Nuosavybių įkainavimas vertui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmer.tus ir lemą 
»Pensininkams nuolaida 

Nevv York 212-864-1074. 
Chicago 312 23* 33S8. 
Los Angeles 213-934-5151. 

Montreal. PQ S U 844 2674 
Toronto. Ont 416-236-4242. 

Toli-free: •00-223-0593. 

MISCELLANEOUS FORRENT 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBE* DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Orf. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208Vt W*M tStti Street 

Tel. (70S) 424-SSS4 
(312) SS1-M54 

ARt-For Rant 
Vte. SrlaMon Pk. 6 rms . stove, refrig., 
walMo-wa» carpeting; enct. rearporcn.heat 
incid ; ciean. ouiet btdg. neterencee, cradtt 
check. $575 per mo. + 1 mo. sec. depo-
sit. No pets. Preterabry Litn. speaking 

CaM 70S-44S-70S7 

IEŠKO DARBO 

55 m. vyras, darbštus, sąžiningas 
(turi virėjo specialybę), ieško darbo. 
Gali slaugyti ligonius ir gyventi kartu. 
Skambinti Patrak 312-254-2232. 

J K S CONSTRUCTION 
.Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas , 
tol. 708-989-2658. 

Darbšti, anatalBga, jauna moteris 
ieško bet kokio darbo. Gali slaugyti 
ligonius, senelius, prižiūrėt vaikus. 
Gali gyventi kariu. Skambinti: 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

US. Savinsįs Bonds 
Make Great Giffe. 

• = * 

t" 
A put>(ič vervįf:e of.thfc i*rwspaprr 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. pr ideda State sale tax 1.75 dol. 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
Antanas OundzHa praneša, kad Lietuvos Partizanų 

globos fondui nusiuntė $100 auką ir tai padare ryšium su 
Lietuvos prezidentui A. Brazauskui (kartu su Latvijos ir Es
tijos prezidentais) birželio 26 d. VVashingtone U.S. Baltic 
Foundation (USBF) ruošiamu prabangiu priėmimu. Už Mietą 
į priėmimą USBF iš visuomenes prašo nuo $100 net iki 
$10,000 mokesčio. Tokio prašymo paskatintas, A. Dundzila 
kviečia visuomenę dėmesio vargstantiems Lietuvos žmo
nėms, ypač valdžios neremiamiems ir tebeįžeidinėjamiems 
buvusiems laisves kovotojams bei tremtiniams. Ir mažytė, 
ir bet kokia auka partizanams yra reikalinga bei svarbi. Pana
šiai, kaip paminėta USBF kvietime, aukas partizanų globai 
galima nusirašyti nuo JAV valstybinių mokesčių. Partizanų 
Globos fondas jau beveik metai veikia JAV LB-ės apimtyje, 
Uthuantan Human tervtces Counctfl of the USA, Inc., 
2711 W. 71 SI., Chicago, IL 80829. Siunčiant auką, 
būtinai paminėkite Partizanų Globos fondą. 

(Užmokėtas, asmeninis skelbimas) 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS) 

SIUNTINIAI \ LIETUVĄ TIESIAI iŠ JŪSŲ NAMLJ 
TIK TRUMPĄ LAIKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJĄ PASLAUGĄ: 

JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMŲ 

N E M O K A M A I 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45*0 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS. 

•AITIA EXPftESS CO ITO . . ^ T M o l o ^ n i i u a 

U l I U t t r t l , IL M K ) 2 «s» WAMSlN«ITF Nf MOKAMAI 
1 -SOO-SPARNAI 
1-800-772-7624 



MAŽŲ DIENŲ 
PRISIMINIMAI 

AGOTA ŠUOPIENĖ 

Artinasi Joninės. Mintys klys
ta Lietuvon, kur mes augome 
šeši. Trys broliai ir trys seserys, 
griežtoje tėvų priežiūroje, kurie 
mums visiems nuo pat mažu
mės duodavo pagal išgalę dar
bus. Tai dirbom, augom griežtai 
tėvų prižiūrimi. Tėvas buvo la
bai giriai atsidavęs eigulys, ku
ris buvo ką tik grįžęs iš vokiečių 
belaisvės, kur pateko būdamas 
Rusijos kareivis. Išeidamas ma
ne paliko šešių mėn. amžiaus, o 
dar augo du už mane vyresni 
broliukai — Anicetas ir Stepo
nas. Nuo mobilizacijos neišsi
suksi, su rusų valdžia nepasi
ginčysi. 

Jonas Viščius gimęs 1878 m., 
kilęs iš Utenos apskrities, 
Tauragnų valsčiaus, esančio 
Balčių ežero rytiniame krante 
Liūniškės vk. Jaunas, kupinas 
energijos eigulys, gavęs apleistą 
sodybą bei 6 ha žemės, pradėjo 
savarankišką gyvenimą. Ar ga
lėjo ilgai tvarkyti ūki ir eiguvą 
vienas, nevedęs. Tad kaimynas, 
caro atitremtas gudas Kazimie
ras Seškanas, pasisliūlė piršliu. 
Girdi, aš esu vedęs žmoną iš Gil-
bonių kaimo, o jos kaimynystėje 
gyvena Andrišiūnai ir turi Elž
bietą, kuri tiktų tau už žmoną. 
Važiuojame piršliuos. Kaip 
tik'tarė, taip padarė. Ir kas iš to 
išėjo? Vestuvės! Greit eigulio so
dyba atgijo jaunamartės tvarko
ma. Tėvas vedė žmoną iš Gilbo 
nių km. Smilgių vlsč. Jis buvo 
tuomet 27 metų, o žmona — vos 
18-kos. 

Taip eigulio sodyboje, vadina
mam Linonių vk. po penkmečio 
bėginėjo-rėpliojo du sūnūs ir 
dukra. Piršlys Seškanas irgi 
augino tris vaikus, o po kiek lai
ko susilaukė dar trijų. Nepa
sidavė ir eigulys Jonas Viščius, 
kurio šeimoje irgi augo pustu
zinis rėksnių. Taip ir augome, 
su Šeškaniukais pasimušdami, 
karves ganydami ar bulves per 
bulviakasį lauže kepdami. Au
gome, griežto tėvo diržo ar 
mamos rykštės bijodami. 

Pagal mamos pasakojimą, 
1914 m. tėvui išėjus į caro armi
ją, mama pasikvietė savo tėvą 
Mykolą Andrišiūną, kad padė
tų tvarkyti namų ūkį bei mažus 
vaikus. Taip senelis netikėtai 
tapo šeimininku ir vietoje žento, 
tapo eiguliu. 

Ne mažiau to vargo teko patir
ti ir mums. Lietuvoje siautėjo 
„plienščikai". Taip vadino ne
spėjusius pasitraukti rusus. Tie 
„plienščikai", pasirodė ir mūsų 
pastogėje, paimdami viską, ką 
turėjome geresnio. Net mamos 
kraitinius puošmenis išsinešė. 
Suirute naudojosi ir mūsų kai
mynai Seškanai, nors ir kaimy
nystėje gyvenome, nesibodėjo 
vieną mūsų avį papjauti. Kai 

pravažiuojanti vokiečių gurguo
lė sustojo prie šulinio vandens 
ir senelis pasipasakojo skriaudą, 
jie užsuko pas kaimyną, kur su
rado po grindimis paslėptą mū
sų avieną. Prisimenu iš vaikys
tės klaikų vaizdą: važiuoja vo
kietis, o vežime surištomis ran
komis sėdi Seškanas. Paskui ve
žimą eina Seškanienė, vis siek
dama vokiečio rankos, o šis vis 
drožia jai botagu per nugarą. 
Seškanienė čia pat, šio vokiečio 
akivaizdoje, mamos atsiprašė. 
Mama irgi verkėją apsikabinu
si. Juk buvo vaikystės draugės. 
Tačiau Seškano už vagystę vis 
tiek nepaleido. Jis tik po kurio 
laiko grįžo su palaužta sveikata. 

Greta mūsų eiguvos, už vadi
namo Miežienos liekno, buvo gi
rininko sodyba, kurioje gyvenęs 
rusas pasitraukė su savaisiais. 
Sodyba liko tuščia. Tėvui iš vo
kiečių nelaisvės grįžus, nors 
buvo išbadėjęs, bet prasitarė ei
siąs savanoriu į formuojamą 
Lietuvos kariuomenę. Mama 
verkė, prašydama nepalikti jos 
vienos su mažaisiais. Tėvas pa
klausė ir liko prie šeimos. Sau
gojome ir girininkiją, kur ir ap
sigyvenome, nes trobesiai buvo 
geresni. Po kurio laiko girinin
kas buvo paskirtas vokietis, bu
vęs rusų belaisvėje, o apsigyve
nęs Lietuvoje. Žmona jo buvo es
kime. Tėvo padedamas, pramo
ko lietuviškai ir buvo labai ge
ras žmogus. Kai mūsų šeimoje 
gimė šeštas vaikas, tai tėvai 
juos abudu į kūmus pakvietė. 

Taip dviejų miško globėjų rei
kalai susipynė su neteisingais ir 
kerštingais Seškanais. 

Linonių kaimo palaukėje bei 
mūsų eiguvos pamiškėje, glau
dėsi dviejų brolių Seškanų sody
bos. Tai Aleksandro ir Kazimie
ro, kažkada atitremtų iš Gudi
jos. Mums įkyrėjo daugiausiai 
tai Kazimiero vaikai. Nuo jų iš
daigų mūsų tėtis negalėdavo ap
siginti. Tėtis labai mylėjo gam
tą, rūpestingai saugojo mišką ir 
globojo jo gyventojus — žvėre
lius. Iš brakonierių atimdavo 
šautuvus, kirvius, pjūklus, pri
statydamas juos girininkijon, o 
pažeidėjams surašydavo proto
kolus. Net su policijos pagalba 
tekdavo daryti kratas. 

Pasikeitė girininkas. Mūsų 
gerasis kaimynas Marx Fak su 
šeima išvyko į Vokietiją. Dar 
Lietuvoje jie augino du sūnus — 
Peterį ir Karlą. Taip likimas lė
mė, kad į Lietuvą vėl atpuolė 
rusai, o aš pasitraukiau Vokie
tijon. 1945 m. aplankiau mūsų 
buvusius kaimynus jų gyvena
moje vietoje — Bad-Segeber 
mieste. Radau tik žmoną. Prisi
stačiau, labai maloniai priėmė, 
bet pasidejavo, jog Peteris žuvęs 
Berlyne, o Karlas esąs belaisvė-

Tautos atstatyta paminklą „Žuvome dėl Tėvynės" pašventina Kauno Šv. Kry
žiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Algimantas Keina, 1995 m. birželio 
14 d. — Vilties ir gedulo dienos proga. 

Nuotr. Prano A beiki o 

Gedulo ir vilties diena 1994 m birželio 14 d. Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotvje. iŠ kurios i Sibirą buvo vežami lietuviai. 

Nuotr Prano Abelkio 

je. Vyras išvykęs į darbą. Grįžo 
jis vakare dviračiu ir papasako
jo, jog Peter buvo vedęs ir augi
no mergaitę. Apnakvindino ma
ne ir džiaugėsi mano apsilanky
mu. 

Taigi, mes augome šeši, lan
kėme Spirakių pradinę mokyk
lą ir dirbome ką mama ar tėvas 
pasakydavo. Mūsų varganoje 
pastogėje duonos užteko. Vasa
ros metu eidavome miegoti į 
klojimą ant kvapnaus šieno. Ru
deniop, vieną naktį, kai mes 
trise miegojome, nevidonas bra
konierius padegė klojimą. Ge
rai, kad nebuvome įmigę. Vy
resnysis brolis sušuko: „De
game", ir, pagriebęs Jonuką, 
nušoko ant suvežtų karšti linų. 
Aš nusiritau kopėčiomis. Prisi
menu Jonuko žodžius: „Gąsdi
na, gąsdina..." Taip mūsų klo
jimas supleškėjo su visais su
vežtais javais ir pašaru gyvu
liams. Likome be duonos. Gyvu
lius paėmė kaimynai ir iššėrė 
per žiemą. Pasilikome tik vieną 
karvę, kuriai pašaro atveždavo 
grafo Keizerlingo samdiniai, at
važiuodami medienos vežti, ku
rią pirkdavo mūsų miške. At
veždavo jie ir miltų bei grūdų. 
Prisimenu kai mama pavasa
riop nusivežė paskutinius grū
dus į prie Lėvens esantį malū
ną, kad sumaltų. Ten, jai nema
tant, kas nors nusėmė miltus, o 
skirtumą papildė sėlenomis. 
Verkė motulė, kai ištraukus iš 
krosnies kepalus, duonelė su
truko gabalais. 

Pavasarį neturėjome sėklos 
laukui apsėti, tai gelbėjo dėdės 
(mamulės broliai) arba kaimy
nai. Kai rudenį reikėjo javus 
suvežti į pastogę kūlimui, tai 
Žaliapurvių kaimo ūkininkas 
Juozas Palionis priglaudė. Ačiū, 
jam. Menasi mamulės žodžiai: 
„Jei Dievas padės — kiaulės ne-
suės". 

Kas padegė? Kaimynai pirštu 
rodė į Seškanų Steponą. Tėvelis 
sakė, jog pirma reikia nutverti, 
o paskui kaltinti. Prieš tai tėve
lis buvo Steponą sulaikęs brako
nieriaujant ir atėmęs šautuvą. 
Mes, Dievo valia ir gerų žmonių 
padedami, išsilaikėme. Iš kloji
mo degėsių pasistatėme daržinę 
šienui, o vėliau gavome medžia
gos ir klojimui. Tėtis gaudavo 
šimto litų algos, o maistui už
siaugindavome. 

Atmintyje liko tėvelio eiguvo
je ruošiamos medžioklės. Suva
žiuodavo iš Panevėžio medžioto
jų draugijos nariai su savais 
skalikai- o varovus samdydavo
si iš kaimo vyru Grįžt- su laimi 

kiais užkandžiaudavo mūsų 
seklyčioje. Mūsų mamulė mokė
jo padaryti gerą alų iš miežinio 
salyklo, kurį irgi pati gamino, 
tai medžiotojus pavaišindavo. 
Prisimenu kartą atvažiavo Pa
nevėžio miesto komendantas 
pik. Andrašiūnas apžiūrėti 
mūsų sodybos, nes ruošėsi 
kviesti aukštus svečius me
džioklei. Apžiūrėjęs tarstelėjo: 
, ,Per prasta jūsų bakūžė minist
rui priimti". Mama nugirdusi 
atrėžė: „Man buvo gera šešis 
vaikus užauginti, o jums per 
prasta vienai dienai Lietuvos 
ministrą priimti". Pik. And
rašiūnas matomai pasijuto ne
jaukiai, tad mamos atsiprašęs, 
sutiko, jog bus kaip ir numatyta 
— medžioklė įvyks ir paprašė 
mamą, kad ši alaus padarytų. 

Medžioklės dieną atbildėjo 
pats komendantas, keletas kitų 
karininkų ir tas kilmingas sve
čias — Lietuvos užsienio reikalų 
ministras dr. D. Zaunius. Mama 
buvo padengusi du stalus sekly
čioje, kur po sėkmingos me
džioklės visi vaišinosi. 

Netrukus po tos medžioklės, 
„Mūsų girių" žurnale pasirodė 
straipsnis, kuriame buvo siūlo
ma Žaliojoje girioje statyti me
džiotojams namus. Tuojau ir aš 
parašiau j ..Mūsų girias", kad 
geriau eigulius pirma aprūpintų 
tinkamom gyventi patalpom, 
užuot statyti medžioklės namus, 
kur vienai dienai susirinktų 
medžiotojai. Nudžiugau, kai 
mano straipsnis buvo išspaus
dintas šio žurnalo šimtiniame 
numeryje, ir dar už jį gavau 30 
litų honoraro. Man tai buvo di
delis pinigas. 

Truputį apie mūsų pastogę. 
Namas buvo tašytų rąstų ir įsa-
manotas. Seklyčios sienos — tin
kuotos kažkada, o dabar ištru
pėjusios. Prie balkio, gale tėvo 
lovos, kabojo tėvo šautuvas, ku
riame buvo išgraviruoti žodžiai: 
„Už Tėvynę" Tėvas priklausė 
Šaulių sąjungai, o kaip miški
ninkas turėjo teisę laikyti pis
toletą „mauzerį". 

Prisimenu dar, kai turėdami 
savo žąsų, dar pirkome vieną 
žąsį, kad pagetbėtumėm ūkinin
kams, kurie pagal sutartį su Vo
kietija buvo priauginę žąsų, 
tikėdamiesi eksportuoti. Ta
čiau, Vokietijai sutarties atsisa
kius, Lietuvos ūkininkai jstrigo 
su tomis žąsimis. Tuomet mūsų 
valdžia sugalvojo išeitį. Kiekvie
nas valdininkas nuo šimto litų 
perką vieną žąsį. Taip ūkinin
kai buvo išgelbėti nuo žąsų per 
tekliaus. 

1940 m. pakeitė viską. Taip 
sakant — sugriovė Lietuvos gy
venimą. Iš tėvo atėmė „mauze-
rį" bei šautuvą. Jo kepurėje at
sirado penkiakampė... Viskas 
buvo netikra. Tėvas, vieną rytą 
bepusryčiaudamas, prasitarė: 
„Lietuva pražus. Sapnavau pra
našingą sapną. Sapne ėjau prie 
Lėvens upės kur buvo nutiestas 
lieptas, o juo iš rytų eina rusas, 
o prieš jį eina lietuvis. Rusas 
nusikeikęs ir nustūmęs lietuvį 
į vandenį". 

Prabėgo 1940-jų vasara. Rude
nį pas Seškanus sugrįžo jų duk
tė Adelė, kuri gyvendama Pane
vėžyje, brolio Stepono padeda
ma, nužudė savo draugužės vy
rą; krepšių pynėją, kuris rink
davosi vyteles visoje apylinkėje, 
dirbdavo krepšius, kuriuos 
nunešęs į turgų parduodavo, 
taip uždirbdamas pragyvenimą 
savo šeimai. Žmogus augino 
sūnų. Už šį nešvarų darbą to 
vyro žmona Adelei buvo paža
dėjusi 500 Lt. Teismas teisė 
visus tris sykiu ir visiems trims 
skyrė vienodą bausmę — kalėti 
iki gyvos galvos. Rusai atėję ją 
išleido su sąlyga, kad ji jiems 
dirbs. Žmogžudė grįžusi ėmė 
siautėti ir grasinti visiems, net 
savo namiškiams. 

1941-ji. Birželio 13-toji — An
taninės. Papuošiau Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos pa
veikslą ir nakčia nunešusi pri
segiau prie Pušaloto vieškelio 
kelrodžio. O tegul mato, jog mes 
mylime savo prezidentą. Tėtė 
parnešė radęs miške prie kelio 
skelbimą, primenantį rusams 
nešdintis iš Lietuvos. Ragini
mas buvo papuoštas tautiniu 
kaspinėliu, kurį aš ir šiandien 
turiu. 

Pasiekė kalbos, kad veža. 
Naktį pasibeldė Alfonsas Seška
nas, pranešdamas, jog matęs pas 
Adelę sąraše ir Viščiaus pavar
dę. Pakilome ir pradėjome kasti 
griovį prie Pušaloto vieškelio, 
kur mūsų kryptimi ėjo vadina
mas pylimas. Taip išsislapstėme 
ir nespėjo mūsų išvežti. Slėpė
mės ne Pirmojo pasaulinio karo 
apkasuose Žaliapurvių palaukė
je, bet mūsų valstybiniame miš
ke esančiuose ar arti jų prisilai
kydami. 

Pirmoji mūsų parapijoje auka 
buvo Antanas Ivanauskas, ku
ris su mūsų broliu Jonu buvo 
pažiūrėti rusų atsitraukimo. 
Rusų gurguolės riedėjo rytų 
kryptimi. Tie du matomai buvo 
neatsargūs ir per arti stovėjo. 
Kulka buvo skirta vienam iš jų. 
Galėjo kliūti ir mano broliui. 
Antaną nuvežė į Panevėžio ap
skrities ligoninę, kuri rusų nu
siaubta, gydytojai suimti. Anta
nas, peršautas į vidurius, mirė 
ten ant operacijos stalo. Palai
dojom jį Spirakių kapinėse. 

Rusai bėgo ir nubėgo. Atėjo 
vokiečiai, kurių mes laukėme, 
kaip išvaJuotojų, bet šie uždėjo 
sunkią leteną ir nenorėjo jos at
leisti. Seškanų Adelę vėl vokie
čiai suėmė. Pas mus iš miško 
ėmė ateidinėti pasilikę rusai, 
kuriuos pavalgydindavom ir iš-
leisdavom. Ar toli jie nueidavo 
— Dievas žino. 

Frontui pašlijus, vokiečiai 
traukėsi. Taipgi traukėsi visi, 
kurie jautė iš rytų atriaumojant 
pavojų. Mes trise, du troliai ir 
aš, skirtingais keliais pasiekėm 
Vakarus. 

Baigėsi karas. Mes ėmėm ieš
koti savo artimųjų. Palikome 
juos Lietuvoje, o atradome Sibi
re. Pasirodo visas Linonių kai
mas buvo išdraskytas. Seškanų 
Adelė vėl grįžo ir vėl siautėjo. 
Vargu, ar kas žino, kiek ji žmo
nių pražudė. 

Mūsų tėvą Joną Viščių suėmė 
1945 m. gegužės 4 d. Gegužės 
naktį iš 12 į 13-tą rusai padegė 
trobesius, kur pasislėpusi parti
zanų slėptuvėje žuvo ir mūsų 
mamulė. Sesuo Benedikta išbė
go iš liepsnų, ją suėmė, teisė ir 
ištrėmė dešimčiai metų į Sibir?. 
Jauniausioji sesutė Zinutė 
parašė iš Sibiro: „Paėm u savo 
mamytę iš pelenų, kažkas davė 
arklį. Iki nakties nuvežėm į 
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Liūdną netekties valandą dėl 

A.tA. 
PETRO PUPIO 

mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
ZUZANA, dukteris MARYTĘ AMBROZAITIENE, 
ALDONĄ BRIZGIENĘ, sūnus ANTANĄ ir -JUOZĄ, 
jų šeimas. 

Prel. Ignas Urbonas 
Rūta Arbienė 
Eugenijus ir Danguolė Bartkai 
Gediminas ir Vanda Balukai 
Jaunutis ir Antanina Dagiai 
Jurgis ir Alė Daugvilai 
Vytenis ir Irena Jonynai 
Stasys Jokubauskas 
Pranas ir Dana Jarai 
Jonas ir Vincentma Jurkūnai 
Jonas ir Nina Jurkšaičiai 
Vytautas ir Ieva Kasniūnai 
Jonas Kavaliūnas 
Jonas Kubilius 
Jonas Lukas 
Zota Mickevičienė 
Juozas ir Dana Noreikai 
Leonas Nekus 
Vytautas ir Jane Peseckai 
Elena Pocienė 
Petras ir Meilutė Ruliai 
Ada Sutkuvienė 
Jonas ir Jonė Valaičiai 
Jonas ir Natalija Vazneliai 

: lt 

A.tA. 
PETRUI ABROMAIČIUI 

mirus, jo žmoną, Innsbrucko Universiteto kolegę, 
ONUTĘ MAČERNYTĘ ir jos artimuosius gilaus 
skausmo ir liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame. 

Konstancija ir Julius 

krūmus, o naktį palaidojom ka
pinėse šalia penkių nužudytų 
partizanų. Palaidojom be ašarų, 
be aimanų, be varpų skambėji
mo. Palaidojom ir... be karsto". 

Vėliau suėmė ir Zinutę. Teis
mo nuosprendis — 10 m. ir trem
tis. Išbuvo ten 18 metų. Jos visa 
jaunystė liko ten. 

Seserys, išėjusios į taip vadi
namą laisvę, ėmėsi ieškoti tėvo. 
Nurodžiusios gyvenamąją vietą, 
gavo atsakymą, jog tokio kaimo 
iš viso nėra. Vėliau sužinojo, jog 
tėvas buvęs prie Pečioros inva
lidų namuose, kur ir miręs. O 
kapas? Kas suras kapą, jei prieš 
užkasant, užrašydavo tik nu
merį-

1962 m. Spirakių kapinėse 
motinai statant kryžių, buvo 
iškaltas ir tėvo vardas. Tik var
das. O jo kūnas kur? Ar jis ne
užsitarnavo to mažo žemės skly
pelio šalia savo žmonos? Visą 
amžių sykiu vargę ir šešis vai
kus padori.' I mrinę, negalėjo 
savuose kc, >i atgulti. O daug 
tokių yra... Kas juos bent pri
simins? Artinasi tos dienos, kai 
mūsų gynėjai žuvo už tėvynę. 
Štai 1946 m. vasario 13 d. Spi
rakių apylinkėje Ažagų laukuo
se žuvo penki vyrai su savo va
du. Sesuo Benedikta pasakojo, 
kaip Sibire 12-ka merginų nešė 
maumedžio rąstą. Sargybinis 
pamatęs, šešias merginas nuva
rė ir liepė imti kitą rąstą, sa
kydamas jog „mums reikia ne 
jūsų jėgos, bet jūsų kančių". 

O kiek tokių buvo? Jų buvo 
daugiau ten, Sibire, išblaškytų, 
negu mūsų išbėgusių. Tą liūdi 
ja sudeginti kaimai, išžudyti 
ūkininkai. 

Tai tokios mano mintys lydi 
mane šiomis dienomis, prisime 
nant savo tėvuką Joną. 

KENOSHA, WI 

JONINĖS - PIRMAS 
PAVASARIO RENGINYS 

Didieji lietuvių telkiniai, dar 
vis gali džiaugtis gražia lietu
viška veikla — koncertais, vai
dinimais, radijo programomis, 
bei šiaip didesniais susibū
rimais. Mes gi, Wisconsin valsti
jos pietryčių kampe, tai tegali

me minėti praeities prisimint
inuose. 

Mūsų čia niekuomet nebuvo 
daug, bet buvome gana aktyvūs 
ir lietuviškoje veikloje. Tuo 
nenoriu sakyti, kad jau visiškai 
nieko nesugebame. Nepaisant, 
kad geroka dalis čia gyvenusių 
tautiečių iškeliavo amžinybėn, 
o dalis (didžioji) jaunimo, bai
gusio mokslus, išsikėlė gyventi 
kur geresnės, pagal išsilavi
nimą, sąlygos, bet džiaugiamės 
čia likusiais ir prisidedančiais 
prie lietuviškos veiklos. 

Dar vis turime šias stiprias or
ganizacijas: ALTą, LB apylinkę, 
Racine moterų klubą, Wiscon-
sin šaulių kuopą, BALFo atsto< 
vą. 

Dar vis sugebame aukomis 
gana gausiai paremti svarbius 
lietuviškus reikalus. Džiaugia
mės atsikūrusia lietuviška mo: 

kykla. 
Vietoje suruošiame gegužinės 

-piknikus. — 
Šiais metais vienas iš pirmųjų 

susibūrimų, — tradicinis Joni: 

nių laužas, kurį ruošia D.L.K 
Kęstučio šaulių kuopa. Ši 
šventė š.m. birželio 23 d. 1 vai. 
p.p. vyks Vinco Bagdono so
dyboje, 901 - Sheridan Rd., 
Kenosha, Wisconsin. 

Visi kviečiami atsilankyti, 
pabendrauti, pasivaišinti it 
praleisti keletą valandų puikiėh 
je sodyboje,žavingo ežero pa* 
krantėje. 

Laužas bus uždegtas tems
tant. 

Z.L; 

KREDITO UNIJA 
ŽEMAITIJOJE 

Plungės rajono Glaudžių kai 
me įkurta pirmoji Žemaitijoje 
,.Žemaitijos valstiečių kredito 
unija". Pajininkais gali tapti 
visi, Babrungo seniūnijoje gyve 
nantys, žemės savininkai. įnešę 
300 litų pajų. 2-3 tūkstančiu litų 
kreditai bus išduodami su 20** 
palūkanomis. Už indėlius bus 
mokama 12 %. Kredito unijos 
administratoriumi tapo Talvaį-
das Ikvildas. 16 metų dirbęs 
kolūkio pirmininku. 

(LR 0606) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Visi l ietuviai jau tikriausiai 

žino. kad liepos 6 d. Čikagoje 
įvyks didžiulė mūsų tautinės 
kultūros manifestacija — 
jubiliejinė taut in ių šokių 
švente, jau dešimtoji. Nepai
sant, kiek mums reikšmingas 
šis įvykis, amerikiečių spauda, 
radijas ar televizija nelabai 
domisi etninių grupių rengi
niais — net didžiaisiais — ne
bent kas jiems primygtinai 
primena. JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Alė Kėže-
lienė apsiėmė kaip tik pasirū
pinti, kad mūsų tautinių šokių 
šventė susilauktų dėmesio iš 
Čikagos dienraščių, TV ir radi
jo stočių. 

Tradicines Jonines ruošia 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė birželio 22 d., šeštadienį, 7 
vai. vak., Saulių namuose, 2417 
W. 43rd St., Chicago, IL. Bus pa
sveikinti Jonai ir Janinos, bus 
smagi Kosto Ramanausko mu
zika, vaišės, laimėjimų bilie
tėliai ir kitos linksmybės. Prie 
durų įėjimo bilietai nebus par
duodami, tad svarbu juos užsi
sakyti iš anksto, paskambinus 
376-0551 arba 434-3713. Ne tik 
šauliai.bet visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama maloniai 
laiką praleisti ir pasilinksminti 
Joninių šventėje. 

Tėvynės są jungos (L.K.) 
Čikagos skyriaus rėmėjų visuo
tinis susirinkimas šaukiamas 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje birželio 23 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p.p., tuoj po 
Mišių. Nuoširdžiai kviečiami 
visi nariai bei norintys įstoti į 
Tėvynės sąjungos rėmėjų eiles 
ir taip pat lietuvių visuomene 
dalyvauti susirinkime. Dr. Ka
zys Ambrozaitis kalbės apie 
1941 m. tautos sukilimą ir jo 
reikšmę Lietuvai, o arch. Alber
tas Kerelis, Tėvynės s-gos (L.K.) 
Čikagos skyriaus rėmėjų 
valdybos pirmininkas, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, padarys 
pranešimą apie Tėvynės sąjun
gos tikslus ir jų rinkiminę 
programą. 

Lietuvos Garbes generali
nis konsulas, Vaclovas Kleiza, 
dėkoja Čikagos lietuvių visuo
menei už gausų dalyvavimą 
liūdnųjų birželio dienų pami
nėjime praėjusį penktadienį 
Daley Plaza. Ypatinga padėka 
solistei Genovaitei Bigenytei už 
Lietuvos himno giedojimą, kun. 
Antanui Saulaičiui, SJ, už in-
vokaciją, skautams vyčiams An
driui Utz bei Rimui Gecevičiui, 
skautėms Onutei ir Stefutei Utz 
už vėliavos nešimą. 

Šokių šventės susipažinimo 
vakaras įvyks penkt.. liepos 5 
d., Navy Pier Grand Ballroom, 
salėje. Bilietų skaičius yra 
ribotas (iš viso tik 3,000) ir pusė 
tų bilietų jau yra išparduota. 
Jonas Cinkus, susipažinimo va
karo komisijos pirmininkas, 
ragina visus kuo greičiau įsigyti 
bilietus į šį nuostabų vakarą. 

Mokyt. Elvyra Narutienė 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto studentams, šį pavasarį 
baigusiems institutą, skaitė 
paskaitą „Mokytojo uždavi
niai". Elvyra Narutienė yra 
pavyzdingų lietuvių kalbos pra
timų autorė: trečiajam pr. mo
kyklos skyriui išspausdinta jau 
7 laidos, o penktajam skyriui — 
3 laidos. Išleido JAV LB Švie
timo taryba. 

Iškilmingas X tautinių šo
k ių š v e n t ė s p o k y l i s bus 
šeštadienio vakare, liepos 6 d., 
7 vai. v., Hyatt Regency O'Hare 
viešbučio salėse. Šokiam gros 
Ričardo Šoko orkestras, o poky
lio rengimo komiteto pirminin
kė yra Irena Kerelienė (tel. 
708-361-4770 — vakarais). Ji 
ragina visus greitai įsigyti 
bilietus ir gausiai puotoje da
lyvauti. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pateki Rd . Chicago, IL 60629 

W W j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 312-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 
Tel. 706-301-4866 

Valandos pagal susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai d. 

Vakaronė su dr. Arvydu 
Žygu birželio 21 d., penkta
dienį, 7 vai. vak., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Dr. Ar
vydas Žygas, baigęs antropolo
gijos ir biochemijos fakultetus, 
šiuo metu studijuoja teologiją, 
siekdamas licenciato laipsnio. 
1988 m. jaunam profesoriui 
buvo paskirta JAV vyriausybės 
„Fulbright fellovvship", per 
kurią dr. Žygas vyko iš gimto
sios Čikagos į Lietuvą moksli
niams mainams. Dėstė bio
chemiją ir antropologiją 
Vilniaus bei Vytauto Didžiojo 
universitete, daugelį metų 
padėjo vystyti akademinę ir so
cialinę veiklą su skirtingomis 
Lietuvos jaunimo grupėmis uni
versitetuose, mokyklose ir 
Lietuvos rajonuose. Vakaronę 
ruošia PLC renginių komitetas. 

Birutės draugija, Los Ange
les, per iždininkę G. Raibienę, 
Draugo fondui atsiuntė 100 dol., 
pavasario vajaus proga. Labai 
ačiū. 

Visi, kurie birželio mėnesį at
siunčia 100 dol. Draugo fondui, 
dalyvauja Transpak — Romo 
Pukščio skirtų 5 maisto siun
tinių į Lietuvą laimėjimuose. 
Loterijos būdu laimingųjų 
pavardės bus traukiamos liepos 
mėn. pradžioje „Draugo" patal
pose. 

x Vida Gilvydienė, Alida 
Vitaitė, Eugenijus Butėnas, 
Tauras Bublys, Aidas Palu
binskas, Jonas Variakojis ir 
Karol is Žukauskas atliks 
vaidmenis Antano Škėmos 
vieno veiksmo DRAMOJE 
„Kalėdų Vaizdelis", o antroje 
programos dalyje pasikeis 
kaukes ir parodys geriausius ir 
juokingiausius škicus i š , Antro 
Kaimo" repertuaro. Spektaklis 
įvyks trečiadieni, l iepos 3 d-, 
7:30 v.v. Jaunimo Centro 
scenoje. Tai gera proga pradėti 
X Tautinių Šokių šventės 
savaitgalio linksmybes! Bilietai 
gaunami: Lion Frame, 3125 W. 
71st St., tel. 312-778-6322. 

(sk) 

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
52*4)773. (sk) 

x Vasaros metu TRANS
PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. 

1 Šeštadieniais u ž d a r y t a . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. 

(sk) 

A.a. Vlado Pažiūros at
minimui, Alfonsą Pažiūrienė, 
Agoura, CA, atsiuntė 300 dol. 
čekį Draugo fondui, prie anks
tesnių 500 dol. įnašų, už ką la
bai dėkojame. Kartu atsiuntė 
Draugo fondo Los Angeles komi
teto 100 dol. įnašą fondui. Ji yra 
Vytauto Šeštoko vadovaujamo 
DF komiteto iždininkė, pavyz
dingai einanti šias pareigas. 

Irena Ulpaitė, Dorchester, 
MA Draugo fondui atsiuntė 500 
dol. čekį, prie ankstyvesnių 200 
dol. su laišku Broniui Juodeliui. 
„Linkiu Jums sėkmės tokį sun
kų darbą dirbant, sutelkti 
milijoną dolerių Draugo fon
dui". Už didelę paramą ir labai 
gerus linkėjimus nuoširdžiai 
dėkojame. 

Akademinio skautų sąjū
džio vadija, pirmininkas s. fil. 
Gediminas Leškys, atsiuntė 200 
dol. čekį Draugo fondui su malo
niu laišku, dėkojant „Draugo" 
redaktorėms, ypač j.v.s. Irenai 
Regienei, ištvermingai ir labai 
gerai vedančiai „Skautybės 
kelią". Naujam Draugo fondo 
nariui ASS dėkojame už „Drau
go" dienraščio ir Draugo fondo 
įvertinimą. 

Draugo fondo „Matcbing 
Fund" pavasario vajų su padvi
gubintu 200 dol. įnašu maloniai 
parėmė Konstancija Stasiulie-
nė, Oak Lawn, IL su prierašu: 
„Kad draugystė nenutrūktų". 
Ji jau anksčiau fondą parėmė su 
285 dol. įnašu. Už paramą ir 
draugystę nuoširdžiai dėko
jame. 

Tauragės l ietuvių klubo na
rių pusmetinis susirinkimas 
įvyks š.m. birželio 23 d., 2 vai. 
p.p., Šaulių namų salėje. Bus 
svarstomas klausimas dėl klubo 
veiklos 40 metų jubiliejaus 
paminėjimo rugsėjo mėn. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

x Pens i ja i š Vokietijos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau. 

(sk) 
Lietuvių Fronto bičiuliai 

susitinka su adv. J. Kaire-
vičium iš Kauno birželio 21 d., 
penktadienį, 7 v.v. Ateitininkų 
namuose. 
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TĖVO DIENA 

Neseniai šventėme Motinos 
dieną, šį mėnesį yra švenčiama 
Tėvo diena. Abu tėvai ir vaikai 
sudaro šeimą. Nepilna šeima, jei 
kurio nors trūksta. Tėvo iš šei
mos išskirti negalima, jo vaid
muo Šeimoje yra svarbus. Tėvas 
myli savo šeimą ir ja rūpinasi, 
tad neužmirškite pasveikinti 
savo tėvelį. Aš manau, kad 
mano tie žodžiai nereikalingi. 
Kai skaitysite šį straipsnį, jau 
visi būsite pasveikinę ir dova
nėlę įteikę. Tėvelį reikia mylė
ti kiekvieną dieną per ištisus 
metus. Jis dirba sunkiai, kad 
jums būtų geresnis gyvenimas. 
Pasimelskite į Dievulį, kad, 
tėveliui nepritrūktų jėgų jumis 
besirūpinant. . 

Redaktorius 

BIRŽELIS 

Pirmutinė vasaros diena, 
Saulės ir žydėjimo pilna! 

Ir dangus visai be debesų, 
Giedras nuo skardžių vaikų 

balsų. 

Juk vaikams ir kitų šalių 
Reikia daug saulutės spindulių! 

Reikia gero žodžio ir dainos, 
Ir labai šiltos giedrios dienos! 

Jums vaikai, žydėjimo pilna 
Pirmutinė vasaros diena! 

Ramutė Skučaitė 

GEROJO DIEVO GLOBOJE 

Taksiuko pasikalbėjimas su požemio gyventojais. 
U A. Gustaičio knygos vaikams „Sodininkai". 

DaiL Dona Brasdsiontenė 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63tit Strctt 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo ..Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9—6 vai vak 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x Tautiniai drabužiai! Įvai
rių dydžių kiklikai mergaitėms 
ir moterims; trumpi sijonai mer
gaitėms; siuvinėtos juostos 
bliuskutėms; įvairių pločių, il
gio, spalvų juostos; tautinių 
raštų Ūkeliai ir t.t. Skambinti 
Dailai, tel. 708-34*0773 po 6 
v.v. 

(sk) 

x „Gintaro" vasarvietėje, 
Union Pier, MI, kaip ir kiek
vieną vasarą Tėvai Jėzuitai 
atnašaus šv. Mišias sekmadie
niais, pradedant birželio 23 d. 
11 v.r. (Michigan laiku, 10 v.r. 
Čikagos laiku). Visi kviečiami. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Šiauliuose 1993 m. įsteigtuose 
nakvynės namuose vidutiniškai 
gyvena 14-16 žmonių. Vieno 
gyventojo išlaikymas savi-
valdybei kainuoja apie 300 litų. 
Pinigai, s iunt inia i ir ko
mercinės siuntos j Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St , Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Korp! Giedros paskirtos 
premijos dali $100 skiriu 
Lietuvos našlaičiams, tiek pat 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetui. Dėkoju Korp! Giedrai už 
premiją, ir už pagerbimą. Biru
tė Jasaitienė. 

(sk) 

x Raminta Jelionytė globo
ja našlaitę Lietuvoje. Jos mama 
Sofija Jelionienė našlaitės 
gimimo dienos proga atsiuntė 
$50 — tai dovana našlaitei ir ją 
globojančiai močiutei. Šią do
vaną persiusime našlaitei į 
Lietuvą! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60829. 

(sk) 
x* Juozas Bacevičius patar

nauja įsigyjant vairavimo 
te i ses . Skambinkite: 708-
403-7334. 

(sk) 

Lietuvos istorijoje yra surašyti 
menu, politika ir religija pasi
žymėję žmonės. Gaila, kad 
daugelis jų tik lietuviams tėra 
žinomi. Mes džiaugiamės, kad 
pasaulis pažino mūsų Konstan
tiną Čiurlionį. Mes džiaugiamės 
išgirdę Lietuvos vardą minint 
kur nors pasaulyje. Lietuviai 
džiaugiasi, kad Nijolė Sadū-
naitė yra reta išimtis. 

Daug pasaulio žmonių pažįs
ta Nijolę Sadūnaitę. Mes neiš
garsinome jos, ji pati pagarsėjo, 
ne už vėliau parašytus prisimi
nimus, bet už jos laikyseną 
teisme, koncentracijos stovyk
loje ir tremtyje. Nijolė visą savo 
gyvenimą skelbė Lietuvos žmo
nių kovą prieš okupantus ir 
kalbėjo už teisybę. Dėl šių 
priežasčių pasaulio žmonės 
patys ją atrado ir pažino. 

Nijolė Sadūnaitė daug išken
tėjo. Ją dažnai dienos metu 
suimdavo prie namų saugumo 
agentai ir užlaužę rankas grū
do į mašiną. Ją kankindavo ir 
jai grasindavo valandų valan
das. Paskiau paleisdavo, Iv? 
nieko nebuvę. Vieną kartą ją 
nuo mirties išgelbėjo du 
vokiečiai, kurie mnrijo būrį vyrų 
gerokai ją primušusių. Ji žinojo, 
jog tai KGB darbas ir tai ji 
pasakė kitiems disidentams. 
Kagėbistai pamatę, kad tiesio
giai su Nijole negalės susidoro
ti, pradėjo kankinti jos brolio 
šeimą. Štai tik keli piktumo 
veiksmai įvykdyti Nijolei. Ji 
nepasidavė ir niekada nesiliovė 
kalbėti už teisybę. 

Tokia buvo aprašyta knygoje 
Nijolė Sadūnaitė. Ji pasižymėjo 
kuklumu, paprastumu, religin
gumu, taurumu, energya ir 
judrumu. Mes visi turėtume ją 
gerbti ir platinti jos mintis. 

Atpasakojo Vytis Udrys, 14 
m. 10 sk. mokinys. „Židinio" 
neakivaizdinės mokyklos 
mokinys. 

KITI A P I E MUS 

Nuo dabar įvedu skyrelį šiuo 
pavadinimu. įžangai noriu pa
teikti trumpą pasakėlę, kurią 
dar atsimenu iš mažų dienų. 

Kartą gaidys, bekapstinė-
damas š iukšlyne, iškapstė 
deimanto grūdą. Valandėlę 
pažiūrėjo, pakraipė galvą ir ko
ja paspyrė tolyn, kaip niekam 
vertą daiktą. Toliau kaps
tydamas surado grūdą, bema
tant su pasigardžiavimu jį 
prarijo. 

Šiandien nemaža dalis lietu
vių, išvykę svetur, mūsų gražią, 
seną lietuvių kalbą iškeičia į ki
tos tautos kalba, nesuprasdami 
tikrosios jos vertės. Jauni lietu
viai, kurie lanko lituanistines 
mokyklas, mieliau kalba to 
krašto kalba net ir namuose, 
savųjų tarpe. O kiek daug jau
nimo iš viso nelanko lietuviškų 
mokyklų, nors jos yra ir ne taip 
tol' nuo gyvenamųjų namų. Kas 
sava — neįdomu, kas svetima — 
gražu. 

Kitaip galvoja daug moksli
ninkų — kalbininkų apie lietu
vių kalbą, apie jos grožį, vertę 
ir naudą mokslui. Šio skyrelio 
tikslas bus įvairių mokslininkų 
pasisakymai apie mūsų kalbą, tą 
brangų deimančiuką. 

GILUS EŽERAS 

Kartą gimė mergaitė. Ji buvo 
labai graži, daili Jos vardas bu
vo Ežerėlė. Ji labai mylėjo savo 
tėvelius. Bet... labai keista... 
Kai pradėjo dygti Ežerėlės dan
tys, jie buvo aštrūs. Jūs, turbūt 
manote, kad tai nesvarbu, bet 
yra svarbu. 

Kai Ežerėlė sulaukė devyne
rių metų, ji mėgdavo plaukti. 
Kartą beplaukdama ji pavargo. 
Norėjo truputį pailsėti, bet ji ne
galėjo pasiekti ežero dugno. Ji 
stengėsi rėkti, bet vanduo ap
sėmė burną ir ji paskendo. 

Jos mama ir tėtė buvo labai 
nelaimingi. Kiekvieną dieną 
ateidavo prie ežero. Kartą atėję 
prie ežero, pamatė plaukiančią 
mergaitę. Jie gerai įsižiūrėję, 
pažino Ežerėlę su jos aitriais 
dantimis. Ežerėlės mama staiga 
nuvirto ant žemės ir ėmė garsiai 
šaukti. Ežerėlės mama buvo su
kandžiota ir mirė. 

Ežerėlės tėtė atsibudo savo 
lovoje. Jis garsiai pasakė: 
„Gerai, kad čia buvo tik sapnas. 

Parašė: Vilija Pakalniškytė, 
Andrėja Mikėnaitė, Vakarė 
Petroliūnaitė ir Krista Nor
kutė, visos Lemonto Maironio 
lit. m-los mokinės („'95 mes dar 
gyvi') 

SPORTAS 

Sportas yra vienas iš užsi
ėmimų. Galima žaisti daug 
žaidimų. Aš žaidžiau kvadratą 
ir buvo labai smagu. Mano 
komanda nelaimėjo, bet man vis 
tiek patiko. Aš taip pat žaidžiau 
tinklinį. Mūsų sporto mokytoja 
Vida Gaižutytė irgi žaidė. Mano 
komanda laimėjo, nors Vida 
žaidė kitoje komandoje. Man la
bai patinka sportas, aš manau, 
kad ir kitiems stovyklautojams 
patinka. 

Audra Valiulytė, 8 būrelis 
JAS vasaros stovykla Dainavoje 
1995 m. („Keliaujame per pa

saulį") 

KALBANTIS MEDIS 

Kartą augo kalbantis medis. 
Jis augino obuolius. Atėjo ra
gana ir suvalgė visus medžio 
obuolius. Medis supyko ir pa
sakė: „Taip nedaryk, čia viskas 
man priklauso!" — „Aš suval
giau, dabar yra mano", — tą 
pasakius ragana nuėjo. Medis 
nuliūdo. Jis atsiminė, kad dar 
liko du obuoliai. Medis sutiko 
voverę, su ja pasisveikino ir jai 
pasiūlė tuos du obuolius. Voverė 
nenorėjo obuolių. Ji padėkojo 
medžiui už pasiūlymą ir nuėjo. 

Onutė Bird, 
Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokinė („Mūsų 

žinios" 

Maioji audėja. 
DsiL P. O—olskis 

MANO NORAS 

Kai ai užaugsiu, a i norėsiu 
būti aktore. Aktoriai gauna 
daug pinigų ir jie susuka labai 
gerus filmus bei programas. AŠ 
noriu ik) darbo, nes a i esu labai 
drąsi ir moku gerai kalbėti. A i 
galėčiau skraidyti po pasauli ir 
daryti filmus. Mano draugai va
žiuotų su manimi ir žiūrėtų, 
kaip aš darau filmus. Ai gyven
čiau labai dideliuose namuose 
su savo draugais. Mano tėvai 
galėtų ateiti bet kada į mano 
namus. Ai gaučiau daug pinigų 
už savo darbą, todėl man patik
tų būti aktore. 
Milda Plioplytė, 5 sk. mokinė 

Čikagos lit. m-la 

KVAILUTĖ IR LAUMĖ 
(Lietuvių liaudies pasaka) 

Viename kaime gyveno trys 
seserys, dvi buvo protingos, o 
trečioji kvaila. Su jomis gyveno 
ir brolis Bebenčiukas. Jis buvo 
linksmas, apsukrus vaikinas. 
Nusimezgęs tinklą, nusipirkęs 
laivelį, Bebenčiukas dienų 
dienas praleisdavo ežere, bežve-
jodamas. Kai tik seserys išvir
davo valgyti, siųsdavo kvailę su 
lauknešėliu (indeliu su maistu) 
į paežerę, pas brolį. Kvailutė 
nuėjusi šaukdavo: 

— Bebenčiuk, atsiirk: a i tau 
duosiu virtų žuvų, tu man duosi 
žalių žuvų! 

Bebenčiukas at si irdavo, 
pavalgydavo iš sesers laukne
šėlio, jai palikdavo sugautąsias 
žuvis ir vėl išplaukdavo j ežerą. 
Vieną kartą laumė besimaudy
dama išgirdo šaukiant kvailę ir 
pati ėmė šaukti: 

— Bebenčiuk, atsiirk: a i tau 
duosiu virtų žuvų, tu man duosi 
žalių žuvų! 

Bebenčiukas, išgirdės laumės 
balsą, jai ir sako: 

— Mano sesutė plonai kalba, 
o tu storai... Čia ne mano sesute, 
nesiirsiu. 

Nuėjo laumė pas kalvį, sako 
jam: 

— Kalveli, kalveli, paplonink 
man liežuvį! 

— Padėk ant priekalo! —atsa
ko kalvis, paimdamas į rankas 
kūjį. (Bug daugiau) 

PAGALVOKITE 

1. Nuo kada Lietuvoje gami
namas popierius? 2. Kokiu grei
čiu gali skristi erelis, varna ir 
gulbė? 3. Kokiu greičiu gali bėg
ti liūtas, dramblys ir vilkas? 4. 
Kokiu greičiu gali plaukti mėly
nasis ryklys, delfinas ir pin
gvinas? 5. Nuo kada Lietuvoje 
gaminamas stiklas? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

1. Žiurkė, dantimis kasdama 
kietą daiktą, gali pasiekti 1,700 
kilogramų spaudimą viename 
kvadratiniame centimetre. 
(„Žaliasis pasaulis" nr. 1,11 psl. 
Vilnius, 1995 m. sausio mėn.). 
2. Žodis „ratilas" reiškia apskri
timą, ratą, lanką. Pvz. kai įme
ti akmenį į ramų ežero vandenį 
— gaunasi bangų ratilai. 3. Kai 
Napoleonas 1821 metais mirė, 
Lincolnas tada buvo 12 metų 
mažiaus. Kai Kosciuška mirė, 
Lincolnas buvo 8 metų amžiaus. 
4. Mokslininkų moderniu ap
skaičiavimu, netoli Insbruck 
kalnų leduose rastas žmogaus 
lavonas yra 5,300 metų senumo. 
5. Csruso dainavimas pirmą 
kartą gramafonu buvo įrašytas 
1902 metais. 


