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L. Andrikienė mato išeiviją 
LDDP taikiklyje 

Vilnius, liepos 2 d. — Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcijos Seime narė 
Laima Andrikienė antradienį 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
kaltina valdančiąją Lietuvos 
Demokratine Darbo Partiją ir 
Lietuvos diplomatijos šefo, 
užsienio reikalų ministro Povi
lo Gylio „ir jo draugų Seime 
kadrų politikos" užsimojimu 
diskredituoti visus išeivijos 
lietuvius, dirbančius Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje. 

Anot jos pareiškimo, pirmoji 
„LDDP auka buvo ambasado
rius, Lietuvos Vilties prezi
dentas a.a. Stasys Lozoraitis, 
kuris buvo išstumtas iš Lietuvos 
diplomatinės tarnybos, nes iš
drįso būti oponentu Algirdui 
Brazauskui. St. Lozoraitis buvo 
negražiai išvarytas iš amba
sados Vašingtone, o po mirties 
dar apkaltintas apvogęs Lietuvą 
ir jos žmones, t.y. iššvaistęs, ne 
pagal paskirtį naudojęs ambasa
dos finansines lėšas. Galiausiai 
— jis buvo Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininko Kazio 
Bobelio lūpomis išvadintas 
KGB kolaborantu". 

„Antroji auka buvo ambasa
dorius Adolfas Venskus, praėju
siais metais, prieš tai įskau
dinus ir pažeminus, atleistas iš 
Lietuvos ambasadoriaus prie 
Europos Sąjungos pareigų. Kaip 
žinia, A. Venskus apie savo 
atleidimą sužino iš spaudos, o ne 
iš užsienio reikalų ministro ir 
atitinkamų ministerijos tarny
bų. 

Trečiasis šioje eilėje buvo am
basadorius Narcizas Prielaida, 
iš pareigų prezidento dekretu 
atšauktas jau prieš mėnesį, bet 
iki šiol to dokumento nematęs 
ir apie savo atleidimą taip pat 
sužinojęs iš spaudos. Misijos prie 

Jungtinių Tautų Genevoje vado
vas, kelis metus dirbęs Lietuvai 
be jokio atlyginimo, savo asme
niniais baldais apstatęs misijos 
patalpas, prieš kiek laiko nepa
grįstai apkaltintas automobilio 
pirkimu, ambasados lėšų švais-
tymu ir naudojimu nebe pagal 
paskirtį, taip pat įskaudintas ir 
apšmeižtas". 

„Taigi", rašo pareiškime Lai
ma Andrikienė, „tenka padaryti 
išvadą, kad toks elgesys su 
išeivijos lietuviais, dirbančiais 
Lietuvos diplomatinėje tarnybo
je, nėra atsitiktinis. Tai jau sis
tema, aiški politika, kurios tiks
las — parodyti, kad išeivijos 
atstovai neva yra „tokie pat": 
nesąžiningi, savanaudžiai, be 
gėdos pasisavinantys Lietuvos 
žmonių pinigus. Įdomu, kad šio 
juodo darbo įrankiu yra tapęs 
Užsienio reikalų ministerijos 
„Finansų skyriaus vadovas Jur
gis Akromas, kurio pasisaky
mais dažniausiai remiamasi". 

„Kas bus sekan t i s iš to 
nedaugelio, kurie dar liko?" — 
klausia L. Andrikienė pareiški
me. „Gal Ugnė Karvelis, Lietu
vos atstovybės prie UNESCO 
darbuotoja, prieš kurią kampa
nija jau pradėta? O gal amba
sadorius Kazys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas prie Šventojo Sos
to, ar ambasadorius Vytautas 
Dambrava? 

„Suprasdami LDDP skubėji
mą apdalinti ambasadorių pos
tais savo žmones, nes jų valdy
mas baigiasi, vis t ik klausiu: 
kada išmoksime pakeisti vieną 
ambasadorių kitu prieš tai 
neapšmeižus, neapspjaudžius, 
neįskaudinus žmonių, tarnavu
sių Lietuvai ir jos piliečiams il
gus metus?" baigia savo pareiš
kimą Seimo narė L. Andrikienė. 

Energetikai imasi kraštutinių 
priemonių 

Pasišventė Lietuvos ambasadoriai, su kuriais, aqpt Seimo nares Laimos Andrikienės, susidorojo 
dabartinė LDDP dominuojama vyriausybe. U k. ^Vilties prezidentu" pramintas buvęs Lietuvos 
ambasadorius JAV a.a. Stasys Lozoraitis, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos 
ir NATO Adolfas Venskus ir Lietuvos amb. prie Jungtinių Tautų Genevoje Narcizas Prielaida, 
kuris dar šiandien nėra matės prezidento gegužės mėnesį pasirašyto jo atleidimo dokumento. 

N. Prielaida tebelaiko save 
Misijos Genevoje vadovu 

J. Paleckis nustebęs dėl 
netikėto susidomėjimo jo 

darbu Sovietų ambasadoje 
Šveicarijoje 

Vilnius, liepos 1 d. (AGEP) -
Prieš mėnesį atšauktas Lietu
vos nuolatinės misijos prie 
Jungtinių Tautų biuro Genevoje 
vadovas ambasadorius Narcizas 
Prielaida pažymi, kad prieš 25 
metus Sovietų ambasadoje Švei
carijoje d i rbęs daba r t i n i s 
prezidento patarėjas užsienio 
politikai Jus tas Paleckis ne
vengė bendrauti su Šveicarijos 
lietuviafs ir negalėjo būti išsiųs
tas dėl veiklos, kuri būtų nesu
derinama su diplomatine tar
nyba. 

„Mano žiniomis, špionažu jis 
neužsiėmė. J. Paleckis yra labai 
puikus žmogus, kiek aš jį paži
nojau", žurnalistams sakė Vil-

Antverpene 
atidarytas Lietuvos 

konsulatas 
Vilnius, liepos 1 d. (AGEP) -

Antverpene, Olandijoje, atidary
tas Lietuvos garbės konsulatas. 
Naujuoju Lietuvos garbės kon
sulu paskirtas Europos univer
siteto viceprezidentas Francois 
Xavier Nyberding. 

Kaip pranešė Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos spaudos 
skyrius, atidaryme, vykusiame 
birželio 26 d., dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Belgijoje Dalius 
Čekuolis, Belgijos ambasado
rius Lietuvai Francis Ronse, 
Lietuvos garbės konsulas Hago
je R. Sinius. 

Vilnius, liepos 1 d. (AGEP) -
Ambasadorius Narcizas Prielai
da, prieš mėnesį Lietuvos prezi
dento atšauktas iš Lietuvos nuo
latinės misijos prie Jungtinių 
Tautų biuro Genevoje vadovo pa
reigų, sako toliau einąs savo 
pareigas, nes iki šiol nematė 
atšaukimą patvirtinančio doku
mento. 

„Bet kokiu atveju aš einu pa
reigas, aš dirbu", žurnalistams 
pasakė 76 metų diplomatas, pir
madienį Vilniuje susitikęs su 
Seimo užsienio reikalų komiteto 

Opozicija abejoja 
J. Paleckio 
tinkamumu 
diplomatinei 

tarnybai 
Vilnius, birželio 27 d. (AGEP) 

— Grupė Seimo opozicijos narių 
pareikalavo nedelsiant Užsienio 
reikalų komitete apsvarstyti 
ambasadoriaus Justo Paleckio 
tinkamumą Lietuvos diplomati
nei tarnybai. „Būtina, kad J. 
Paleckis pateiktų savo darbo 
Sovietų Sąjungos diplomatinėje 
tarnyboje užsienyje, ypač 
Šveicarijoje, de ta les bei 
paaiškintų kai kuriuos savo 
biografijos faktus", sakoma 
trečiadienį paskelbtame 15-os 
parlamentarų pareiškime. 

Užsienio reikalų ministerija ir 
prezidento užsienio politikos 
patarėjas J. Paleckis praėjusią 
savaitę nei paneigė, nei patvir
tino neoficialių pranešimų, kad 
iš Londono laukiama sutikimo 
skirti jį ambasadoriumi Didžio
joje Britanijoje. 

J. Paleckis turi keturiolikos 
metų diplomatinio darbo patirtį 
Šveicarijoje ir Rytų Vokietijoje 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų sistemoje. 

komiteto posėdį, tačiau norįs 
pirmiausia atsakyti abejojan
tiems politikams. 

Ambasadorius J. Paleckis, ku
rį, neoficialiomis žiniomis, keti
nama paskirti vadovauti Lie
tuvos ambasadai Londone, sakė 
esąs nustebintas tuo, kad „tie 
dalykai iškilo dabar", o ne jam 
esant Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu bei jam tapus prezi 

kad prezidento patarėjas Seimo dento patarėju. Jis priminė, kad 
užsienio reikalų komiteto posė- Aukščiausiojoje Taryboje dirbo 
dyje „pateiktų savo darbo So- deputatų sąmoningo bendradar-
vietų Sąjungos diplomatinėje biavimo su kitų valstybių spe-
tarnyboje užsienyje, ypač Švei- daliosiomis tarnybomis faktus 
carijoje, detales bei paaiškintų tyrusi komisija. „Tuomet buvo 
kai kuriuos savo biografijos fak- tylu, o dabar pasigirdo tokie 
tus" . keistoki ir iš piršto laužti kai-

Paleckis pažymėjo, kad mielai tinimai", pastebėjo prezidento 
pakviestų ir žurnalistus į tokį patarėjas. 

nar ia is ir trečiadienį vėl iš
vykstantis į Genevą. Diplomato 
vert inimu, su jo a t šauk imu 
„įvyko nesusipratimas", nes j is 
iki šiol nėra gavęs prezidento 
Algirdo Brazausko gegužės 31d . 
pasirašyto dekreto. 

Prezidentūra, vos apie t a i 
pranešusi, nesėkmingai mėgino 
sustabdyti dekreto platinimą, 
tačiau jos atstovai patvirt ino, 
kad jis tebegalioja. 

Tuo ta rpu pats N. Prielaida 
tvirt ina, kad apie savo atšau
kimą yra tik neoficialiai gir
dėjęs ir apie d ė k o t ą žino t ik iš 

spaudos. Ambasadorius tikisi, 
kad per porą dienų Vilniuje jam 
bus parodytas raštiškas parėdy
mas šiuo klausimu, gal per gali
mą susitikimą su prezidentu. 

Susitikime su Seimo Užsienio 
reikalų komiteto nariais, jis pa
aiškino kai kuriuos misijos Ge
nevoje finansinius reikalus, dėl 
kurių Užsienio reikalų ministe
rijai yra kilę neaiškumų. 

N. Prielaida vadovavo misijai 
Genevoje nuo 1992 metų. 1993 
m. gavo nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadoriaus rangą. 

Iki diplomatinio darbo Lietu
vos R e s p u b l i k a i nuo la t 
Vakaruose gyvenęs N. Prielaida 
vadovavo Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenei. 

Vilnius, birželio 26 d. "Eltai -
Akcinės bendrovės ..Lietuvos 
energija" valdyba nusprendė, 
kad dėl įmones kritiškos finan
sinės padėties imsis drastiškų 
priemonių prieš skolininkus 
Praėjus dešimčiai dienų nuo 
įspėjimo, bus nut raukiamas 
šilumos ir elektros energijos 
t iekimas visiems vartotojams. 
kurie yra įsiskolinę už suvar
totą energija. 

Savivaldybes, nesumokėjusios 
energetikams 6.2 milijonų litų 
už jau patiekus kurą. taip pat jo 
negaus. Kuras bus tiekiamas 
tik toms savivaldybėms, kurios 
likviduos skolas ir sumokės už 
kurą iš anksto. 

Kadangi vyriausybė nesutin
ka suteikti valstybės garantijas 
„Lietuvos energijai" suderin 
toms paskoloms gauti, energe
tikai siūlo, vyriausybei priimti 
sprendimą ir Kauno hidroelek
tr inę 'kuri pradėjo veikti 1960 
m. ir gali elektros energija 
aprūpinti vidutinio dydžio ga
myklai pateikti kaip užstatą už 
reikalingas paskolas pirkti kurą 
ir sumokėti už jau gautąjį. 

Valdyba reikalauja, kad ..Lie
tuvos energijos" nuostoliai del 
per mažu šilumos energijos 
kainu būtų pripažinti valstybes 
skola. Šiuo metu ji siekia beveik 
775 milijonus litų. o per šiuos 
metus padidės dar 305 milijo
nais litų. 

Pernai del mažesnių už savi
kainą šilumos energijos kainų, 
bendrove patyrė 357.2 milijonus 
litų nuostolių, o dėl kom
pensacijų mažas pajamas turin
čioms šeimoms — 28.6 milijonus 
litų nuostolių. 

Energetikų nepatenkina vy
riausybes sprendimas padidin
ti šilumos energijos kainas 250. 
Anot jų. tik siūlytas 43';ž tarifų 
didinimas būtų padengęs šilu
mos gamybos, perdavimo ir pa
skirstymo kaštus. 

Apie energetikos sistemoje 
susidariusią padėtį buvo in
formuotos visos aukščiausios 
valstybės valdymo institucijos, 
tačiau nesulaukdami valstybės 
paramos, energetikai nusprendė 
patys bausti įsiskolinusius 
vartotojus. 

Konservatoriai teigia, kad 
tyčia žlugdomas šalies 

energetikos ūkis 

Lenkų Rinkimų Akcija 
protestuoja dėl naujojo 

rinkimų įstatymo 
Vilnius , birželio 27 d. (AGEP) 

— Lenkų Rinkimų Akcijos 
(LRA) vicepirmininkas Val
demaras Tomaševskis mano, 
kad priimtoji nauja Seimo rin
kimų įstatymo redakcija pažei-

jos ir Lietuvos sutartyje numa
tytas pari teto nuostatas pa
žeidžia ta i , kad Lenkijoje nėra 
s lenksč io t a u t i n ė m s mažu
moms, tad, pavyzdžiui, tik 1<% 
balsų gavusi Lenkijos vokiečių 

džia tarpvalstybinę Lietuvos ir organizacija tur i keturis narius 

niuje viešintis diplomatas. 
Ambasadorius mano, kad 

šveicarams galėjo nepatikt i 
šveicariško „gyvenimo būdo ar 
demokratijos interpretavimas" 
J. Paleckio išleistoje knygoje 
„Šveicarų piramidės". 

Tačiau tokį ambasadoriaus 
aiškinimą atmetė pats prezi
dento patarėjas. J. Paleckis 
korespondentui pasakė, kad 
minėtoji knyga buvo išleista 
1974 m., o Sovietų Sąjungos am
basados Šveicarijoje antruoju 
sekretoriumi jis dirbo nuo 1969 
iki 1971 metų. „Vien todėl, kad 
knyga buvo parašyta praėjus 
keleriems metams, ji negalėjo 
būti atšaukimo priežastimi", 
sakė J. Paleckis. 

Prezidento patarėjas pabrėžia, 
kad jam nebūtų sunku paaiškin
ti jo atšaukimo iš Sovietų 
ambasados priežastis. Tačiau jis 
ketina pirmiausia tai paaiškinti 
Seimo nariams, suabejojusiems 
J. Paleckio t inkamumu Lietu
vos diplomatinei tarnybai. 

Praėjusią savaitę 15 parla
mentarų paskelbė pareiškimą 

Lenkijos sutartį ir nea tmeta 
galimybės, kad Seimo Lietuvos 
Lenkų Sąjungos frakcija prašys 
prezidento nepasirašyti naujojo 
įstatymo. 

„Nesuprantamu Seimo spren
dimu" jis pavadino tai, kad buvo 
nu ta r t a atsisakyti praėjusiuose 
r inkimuose taikytos lengvatos 
tau t in ių mažumų organizaci
joms. Seimo pataisytas įstaty
mas pakėlė vadinamąjį rinkimų 
barjerą (t.y., reikalavimą, kad 
norint gauti vietą Seime, Part i
jos statomas sąrašas turi surink
t i nus ta ty tą procentą balsų) ir 
numatė , kad politinių partijų 
sąrašų kandidatai pa teks į 
Seimą t ik tuo atveju, jei už są
rašą balsuos 5% dalyvavusių 
rinkėjų. Iki šiol ši riba buvo 4%, 
bet tau t in ių mažumų organiza
cijų sąrašams ši sąlyga iš viso 
nebuvo taikoma. 

Pasak V. Tomaaevskio, Lenki-

Lenkijos Seime, o lietuviai iš 
viso neturi , nes jų organizacija 
nesurinko balsų nors vienai vie
tai Seime. 

J is ta ip pat pabrėžė, kad apie 
LRA nesut ik imą panaikint i 
lengvatą buvo informuoti pre
zidentas Algirdas Brazauskas ir 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. LRA vicepirmininkas 
5% slenkstį laiko dideliu, nors, 
jo nuomone, LRA ir galėtų jį su
rinkti . 

Tačiau j is neatmetė ir ga
limybės, kad gali įvykti mani
puliacijos, jeigu jų surinktas 
balsų skaičius svyruotų ties 
4.9%-5<£ riba. 

1992 m. į Seimą buvo išrinkti 
keturi Lietuvos Lenkų Sąjungos 
nariai; du buvo išrinkti vien
mandatėse apygardose, o du pa
teko pagal rinkimų sąrašą, nors 
jis neįveikė 4% ribos. 

Vi lnius , liepos 1 d. i AGEPi — 
Konservatorių valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
savo frakcijos nariu vardu 
kreipėsi i premjerą Mindaugą 
Stankevičių, prašydamas ..at 
sakingai paaiškinti", kodėl 
stabdomas apsirūpinimas mini
maliais energetiniais ištekliais 
ir kas prisiima atsakomybę už 
„pavojingas žmonių gyvenimui 
ir valstybei pasekmes". 

Pirmadienį paskelbtame vie
šame laiške premjerui G. Vag
norius pažymi, kad vyriausybė 
nesuteikė valstybes garantijų 
Šveicarijos banko 40 milijonų 
l i tų kred i tu i , kur is bū tų 
panaudotas atsiskaitymui už 
dujas, kai skola Rusijos dujų 
įmonei Gazprom siekia 124 mi 
lijonus litų ir gali būti sustab
dytas dujų tiekimas ūkiui ir gy
ventojams. 

Toks vyriausybės sprendimas 
faktiškai reiškia ..atsisakymą 
apsirūpinti energetiniais ištek
liais — dujomis ir naftos pro

duktais; jis taip pat reiškia iš 
šalies ekonomijos destabiliza-
vimą. energetikos bei daugelio 
kitų įmonių bankrotą", pažy
mima laiške. 

Pirmadieni spaudos konfe
rencijoje G. Vagnorius tai 
įvertino, kaip norą sukelti 
energetikos įmonių bankrotą, 
kuris, jo nuomone, gali būti 
re ika l ingas , ruošiant š ias 
įmones neteisingam privatiza
vimui. Jis teigė, kad privati
zuoti įmones del ju skolų leidžia 
praėjusią savaitę priimta Spe
cialiosios paskirties bendrovių 
ir jų veiklos sričių įstatymo 2-ro 
straipsnio pataisa. 

Jis pareiškė, kad tokie nuta
rimai vėliau negales būti pri
pažinti ..nei teisingais, nei 
teisėtais", nes Konstitucijoje 
nėra numatyti būdai, kaip nuo
savybė gali būti perleidžiama be 
pirkimo ir pardavimo. ..Toks 
energetinių objektų grobimas 
negales būti teisėtas", sakė 
Gediminas Vagnorius. 

Keturių partijų atstovai 
reikalauja atstatydinti 
energetikos ministrą 

Vokietija skyrė lėšų Lietuvos 
pasienio policijai 

Vilnius , birželio 27 d. (AGEP) 
— Vokietijos Vidaus reikalų mi
nisterija (VRM skyrė Lietuvos 
policijos techr .niam aprūpini
mui 3 milijonu - Vokietijos mar
kių. Ketvirtad enį Lietuvos Vi
daus reikalų rr materijoje buvo 
pasirašytas Lietuvos ir Vokie
tijos VRM susi irimas dėl tech
ninės pagalbos teikimo Lietuvos 
policijai 1996 1998 metais bei 
prakt in io šios pagalbos įgyven
dinimo. 

Vokietijos delegacijai vadova

vęs VRM vyriausiasis vyriau
sybinis pa t a rė j a s Reinhard 
Theilig pažymėjo, kad Lietuva 
y ra v iena iš 35 valstybių, 
\ u r i o m s Vokietijos vyriausybė 
teikia material inę pagalbą. 

Šiuo susitarimu Lietuvai skir
ti 3 milijonai Vokietijos markių 
bus panaudoti pasienio policijos 
techniniam aprūpinimui ir dar
buotojų prakt in iam pasirengi
mui gerinti . 

Lietuvos VRM sekretorius Ri-

VUnius, birželio 28 d. < AGEP> 
— Demokratų, tautininkų, poli
tinių kalinių bei Centro Sąjun 
gos narių Seime nuomone, ener
getikos ministras Saulius Kutas 
turi atsistatydinti ar būti ats
tatydintas. 

To jie pareikalavo paaiškėjus. 
kad birželio 21 d. keturioms va
landoms buvo išjungtas elektros 
energijos tiekimas karinėms 
jūrų pajėgoms ir 7-ajam dragū
nų pamario gynybos batalionui. 
Energetikai šį sprendimą moty
vuoja dideliais šių pakrantes ap 
saugos struktūrų įsiskolinimais 

„Tai cinizmo viršūne", sake 
penktadienį spaudos konferen-
cijoje demokratų frakcijos se
niūnas Saulius Pečeliūnas, pa
brėžęs, kad keturias valandas 

mantas Pukanasis sakė. kad ši 
parama yra pirmas žingsnis. 
įgyvendinant Lietuvos VRM pa
ruoštą programą, pagal kurią 
iki 2000 metų ketinama sustip
rinti policijos techninę baze 

neveikė valstybines sienos 
radaru stotys. Jis užtikrino, kad 
ministro atstatydinimo klausi 
mas bus primintas kita savaite 
tiek prezidentui, tiek premjerui 
S. Pečeliūnas sake. kad vyriau 
sybes vadovo Mindaugo Stanke
vičiaus nereagavimą galima 
suprasti kaip tokių ministro S. 
Kuto veiksmų pateisinimą. 

Priminęs, kad tuo pačiu metu 
Karaliaučiaus srityje lanke>; 
Rusijos prezidentas Boris -Jelcin. 
S. Pečeliūnas neatmetė galimy 
bes. kad elektra kranto apsau 
gai buvo atjungta sąmoningai 
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a&4 SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė ODfsJ 

ŠEŠIOS LAISVES 
VALANDOS 

Sovietinė okupacija neteikė jo
kių šviesesniu vilčių. Jau jos 
pradžioje, komunistų sušauk
tuose susirinkimuose buvo da
romi priekaištai man, kaip vie
tos skautų vadovui. Kalbėtojas 
buvo rusų kilmės skautų drau
govės narys! Taigi, išdavikas iš 
savų narių. Niaukėsi debesys 
tėvynės padangėje ir dar žiema 
mus daugiau šaldė. Vienintelė 
viltis buvo tai. kad įvyks karas, 
o tada bus proga atgauti praras
tą nepriklausomybe. 

Mokiausi Kaune, kiekvieną 
dieną traukiniu važinėdamas į 
pamokas. Pasišnabždėdavome 
vagonuose su mokslo draugais 
apie Lietuvą ištikusią nel°imę. 
Klasėje buvo trys komjaunuo
liai, teko jų saugotis. Vyko 
atsargūs pokalbiai pertraukų 
metu, bevaikščiojant korido
riais. Mokslo draugas A. D. rašė 
patriotinius eilėraščius, juos 
skaitėme ir darėme nuorašus. 
Vieną dieną klasiokas A. M. 
prakalbo konkrečiai, priklau
syti trejetuko sistemai, ruoš
kimės netikėtumams — karui , 
susipažinkime su pirmosios 
pagalbos reikalais. Kiek klasės 
narių priklausė trejetukams, 
vargiai kada sužinosime. Kla
sėje buvo 35 mokiniai. Vasario 
mėn. pabaigoje su klasioku A. 
D. suredagavome padrąsinantį 
atsišaukimą į Kazlų Rūdos gy
ventojus. Greičiausiai nedaug 
žmonių tą atsišaukimą perskai
tė, bet kalbomis jis nuvilnijo per 
dalį miesto gyventojų. Slapti 
pokalbiai vyko toliau ir ruošė
mės dienai, kurios labai laukė
me — Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Tuo tvirtai ti
kėjome, kitaip nebuvo verta jai 
ruoštis. 

Aušo pavasaris ir naujos vil
tys. I Vokietiją repatrijavo keli 
klasiokai. Jie laiškais mus kiek 
informavo sutartais ženklais. 
Slinko nerimo kupinos dienos. 
Gyvenome viltimis. Ryšininkas 
pakuždėjo, kad karas turėtų 
netrukus prasidėti. Ta žinia 
baugino, bet teikė viltį. 

Gegužės 26 d. prasideda bran
dos egzaminai. Galva užimta 
jais. Norisi gerai juos išlaikyti, 
o čia visą laiką neapleidžia min
tis apie naujas galimybes ir pa
sekmes. 

Birželio 14 d. išaušo ne taip. 
kaip kiekvienas gražus pavasa
rio rytas. Jau tik pradėjus aušti. 
prie girrtiniu namo stovėjo burz
giantis sunkvežimis su ginkluo
tais sargybiniais. Nebuvo girdė
ti daug verksmų, tik suledėję 
veidai bylojo apie įvykusią ne
laimę. Dėdės šeimą veža. gimi
naičių J. M. šeimą veža, bend
ramokslės D. P šeima jau sėdi 
sustingę sunkvežimyje. Kada 
ateis mūsų šeimos eilė? Niekas 
nieko nesako apie vežimo vietą. 
Veža į nežinią. Baisu! 

Reikia egzaminus laikyti, o 
galvoje klaikūs vaizdai. Gera 
tik tiek. kad jų jau nedaug liko. 
Visus egzaminus išlaikiau ge
rai, tik rusų kalbos gavau nepa
tenkinamą pažymį. Reikės ru
denį laikyti pataisą, o rusų kal
bos mokytis nėra ne mažiausio 
noro. Gaunu ir paskyrimą pra 
dėti dirbti gretimoje Antanavo 
spirito ir a laus darykloje. 
Džiaugsmo nėra. Viskas netik
rumo ženkle. Ar tas darbas bus 
man naudingas'* 

Po egzaminų poilsio nėra, bet 
ar jis reikalingas, kai aplinkui 
skamba tremiamamųjų aima

nos. Oras pritvinkęs, geležinke
liu slenka pilni raudonarmiečių 
t raukin ia i , visi į Lietuvos-Vo
kietijos pasienį. Kada bus pas
kutinis t raukinys? Kareiviai iš 
stoties bėga į ar t imiausias par
duotuves ir viską perka glė
biais, kas dar liko naują sant
varką įvedus. Pr is imenu karei
vuke nešantį visą krūvą mokyk
linių sąsiuvinių. Nejau visko 
pilnoje komunist inėje santvar
koje sąsiuvinių trūksta? Miškus 
tur i neaprėpiamus ir visi dirba 
stachonavietiškai! Kareivių vei
dai ištysę ir be džiugesio. Negir
dėti ir tarybinių dainų. Prislėg
ta nuotaika pas juos ir pas mus. 

Ankstyvą sekmadienio rytą 
pažadino duslus griaudėjimas 
vakaruose. Tai ne perkūnija. Ar 
tai bundant is laisvės rytas? 
Dundėjimas nenurimsta. Sukilo 
visas namas. Įjungiu Kauno ra
dijo stotį, vėliau ir Vilniaus. 
Tyla iš Kauno ir Vilniaus, t ik 
nenuti lstantis griaudėjimas va
karuose, jis vis dažnėja ir aiškiai 
stiprėja. Mėginu išgirsti Kara
l iaučiaus radijo stotį. Nedaug 
mokėjau vokiečių kalbą, bet jos 
pakako, kad suprasčiau: karas 
pradėtas, bombarduotas Kauno 
aerodromas, palaužtos raudon
armiečių linijos. Nuostabi ban
ga užliejo krūt inę . Ar greitai 
būsime laisvi? Žinią perduodu 
mamai , pusseserei, jos dukros 
liko Vilniuje. Skubame į gele
žinkelio stotį. 6 valandą ryto 
tur i ateit i p i rmasis tos dienos 
t raukinys . J i s kiek pavėlavęs 
atpuškėjo. Traukinio vagonai 
j au su kulkų žymėmis. J is at
vežė patvir t inimą, kad karas 
jau prasidėjo. Vagonuose sėdėjo 
nedaug keleivių. Jų veidai aiš
kiai rodė susirūpinimą, nerimą. 
Traukinys nuskubėjo Kauno 
link. Vakaruose dunda ir dun
da. Tas dundėjimas žadina viltį, 
kad greitai būsime laisvi, ne
reikės drebėti dėl išvežimų, su
ėmimų ir ki tų tarybininių neti
kėtumų. 

Griebiu kastuvą ir viduryje 
sodo pradedu kast slėptuvę. At
sirado daug jėgų ir darbas sekė
si. Mama sielojasi dėl mano vy
resniojo brolio Stasio, kuris tuo 
metu buvo kariuomenėje Varė
nos poligone. Kaip jam būtų 
gal ima padėti? Koks likimas 
brolio laukia? Vien tik viltys 
ramina, gal likimas nebus žiau
rus? 

Iškastą duobę užklojame sto
romis lentomis, vidun sunešame 
dalį drabužių, maisto ir vaistų. 
Ne t ikė tumams esame pasiruo
šę. Virš galvų skutamuoju skri
dimu pra lekia sovietinis lėktu
vas „ ivanas" . Kaip vanagas iš 
paskos persekioja vokiečių lėk
tuvas ir bėglį apšaudo. Netru
kus išgirstu sprogimą, tarybinis 
lėktuvas nukr i to ir sudužo. Ka
ras prasidėjo ir virš mūsų gaivu! 
Da i ry t i s n ė r a laiko, t enka 
p a s k u b ė t i Atėję ka imyna i 
pasakoja, kad žydai per miškus 
bėga į ry tus . Mes dar nesupra
tome jų baimės. Lietuvoje jiems 
buvo gera gyventi , o prie rau
donųjų da r geriau. Atrodo, kad 
jie jau žinojo apie kitų tautiečių 
likimą vakaruose. O kur mūsų 
išvežtieji giminės? Koks jų liki
mas? Daug minčių neleido mie
goti, tik paryčiu nuovargis už
merkė akis . 

Išaušo žavingas pirmadienis. 
Griaudėjimo vakaruose lyg ir 
negirdime, lyg ir grįžtame į 
normalų gyvenimą. Išeinu į 

Pirmąją karo dieną — 1941 m. birželio 23 d Kazlų Rudoj. Miestą pasiruoš* 
ginti jauni kulkosvaidininkai. Kairėje - šio straipsnio autorius fil. Vytautas 
Mikūnas. 

miesto centrą. Įstaigos tuščios. 
nes jų valdovai jau pasislėpę 
miškuose. Mes jau lyg laisvi, bet 
nežinia dar drumstė nuotaiką. 
Staiga pasipylė raudonarmiečių 
nepertraukiamos voros. Visi jie 
skubėjo rytų kryptimi. Daugu
ma jų jau neturėjo ginklų. 
Išvargę ir dulkini jie t raukė ir 
t r aukė Kauno link. Neprašyti 
atėjo, neprašyti ir išeina. 

Miesto aikštėje sutinku dar 
du. Tai buvęs 9 pėstininkų pul
ko adjutantas kpt. Antanas Ma
lakauskas ir Stepas Trinkaus-
kas . Greitai nutariame iškelti 
trispalvę aukš tame vėliavos 
stiebe miesto aikštėje. Tegul 
žino žmonės, kad laisvės valan
da atėjo. Iš namų atsinešu pa
saulyje gražiausią vėliavą — 
trispalvę. Ją sumaniai išsaugojo 
mano mama nuo atėjusio paimti 
pareigūno. J i dabar buvo labai, 
labai reikalinga. 

Nutaikėme progą kai raudon
armiečių vora nutrūko, pasku
bomis keliame trispalvę į pa
danges. Štai ji jau spindi saulės 
spinduliuose. Kaip ji gražiai 
papuošė dangaus mėlynę! Mes 
jau laisvi! Pasakiškas vaizdas: 
raudonarmiečiai paskubomis 
traukiasi pro plevėsuojančią 
laisvos Lietuvos vėliavą. Jie jau 
ne tur i nei laiko, nei jėgų ją 
nukabinti. Mes stovime kiek 
nuošaliau ir negalime atsigėrėti 
nepakartojamu vaizdu. To mo
mento mes laukėme vienerius 
metus ir savaitę laiko. Tai bu
vo 10 valanda ryto, saulutė švie
tė ir mus dar labiau linksmino. 

Trispalvę pamatę virš miesto, 
arčiau jos t raukė jauni vyrai, 
dauguma Lietuvos kariuomenės 
atsarginiai. Nevieni jie ėjo. bet 
ir ginklus nešė. šovinius. Gat
vėmis jie eiti negalėjo, todėl rin
kosi pamiškėmis, kad nesutikus 
dar ne visiškai pasitraukusio 
okupanto. Prie valsčiaus rašti
nės pastato susirinko gražus bū
rys rinktinių vyrų. Ginklai bu
vo padėti įstaigos viduje. Prasi
dėjo pasitarimai kaip išsaugot 
miestą nuo gresiančio pavojaus. 
Mūsų rankose jau buvo trys 
sunkieji kulkosvaidžiai, mino
svaidis ir daug šautuvų. Šovinių 
buvo užtektinai. Kpt A. Mala
kauskas paskyrė kulkosvaidi
ninkus) gynybos taškus, vyrai 
su šautuvais užėmė savo vietas. 
Gynėjai pasiruošė laisvę apgin
ti. 

Paaiškėjo, kad ne visi oku
pantų prisiplakėliai pasitraukė 
j miškus. J i e pranešė raudon
armiečiams apie planus miestą 
ginti . Staiga nuo Jūrės mieste
lio pusės prasidėjo jų puolimas 

geležinkelio stoties link. Gynė
jai jau buvo pasiruošę, laukti 
nebuvo kada. Prabilo sunkusis 
kulkosvaidis į puolėjų pusę. Jie 
bandė slėptis už sukrautų pabė
gių krūvų, griovių ir medžių. 
Kulkosvaidžio kalba buvo konk
reti ir aiški, o puolėjai turėjo 
tik šautuvus. Paimti geležin
kelių stoties jie nepajėgė, turėjo 
pasitraukti atgal j miškų tanku
myne. Stotis ir aikštė nebuvo 
užimta, aikštėje trispalvė ple
vėsavo ir toliau Mes buvome 
laisvi ir savo miesto šeiminin
kai. Miesto pakraščiuose besi
traukiantieji nušovė keliolika 
gyventojų. Nemažai raudonar
miečių slapstėsi aplinkiniuose 
miškuose, bet jie išlaisvintojų 
nepuolė. 

S ta iga besi t raukiančiųjų 
voros nutrūko. Stojosi slogi tyla, 
tyla, kaip prieš audrą. 4 valandą, 
keliu iš Pilviškių, į miestą prie 
geležinkelių stoties įžygiavo vo
kiečių pėstininkai, užėmė gele
žinkelių stotį. Iš apylinkės miš
kų prasidėjo šaudymas, netru
kus ir raudonarmiečių naujas 
puolimas. Užvirė kautynės. Lie
tuviai kovotojai ginklus jau 
buvo padėję ir likome tik stebė
tojais. Apie stoties pastatą vieni 
stūmė kitus. Kautynės užtruko 
valanda laiko Raudonarmiečiai 
buvo išstumti ir jiems gan lai
mingai pasisekė pasitraukti į 
gretimai esančius miškus. Visi 
jie skubėjo rytų link. Atsirado 
sužeistų vietos gyventojų. Jokių 
gydytojų nebuvo galima prisi
šaukti, todėl man teko eiti 
sanitaro pareigas. Turėjau pa
tyrimų iš skautiškų programų 
ir su savimi turėjau skautišką 
vaistinėlę. Joje buvo būtiniausi 
vaistai ir tvarsčiai. Atnešė 
sužeistąjį, kuri.> krūtinėje buvo 
dvi žaizdos. Šov nys krūtinę per
ėjo kiaurai. Žaizdas patepiau 
dezinfekuojančiais vaistais ir 
stipriai uždėjau tvarsčius abie
jose krūtinės p.isėse. Ligonį pa
guldžiau ant rašomojo stalo, 
daviau kiek raminančių vaistų, 
šiltai apklojau Raminau kiek 
įmanydamas neprarasti viltį 
(skautų įstatas). Sužeistasis 
stipriai kentėjo gulėjo sukandęs 
dantis ir drebeio. Anklodė ne
daug padėjo, bet buvo gan šilta 
vasara. Antrasis ligonis buvo su 
sudaužyta krūtinės ląsta. Jokių 
žaizdų nebuvo. Sakė, kad spro
gusi granata jį parbloškė ir 
stipriai sudaužė krūtinę. Nieko 
daug padėti negalėjau. Apklojau 
šiltai ir daviau raminančių vais
tų. Ligonis silpnėjo. Aplinkui 
vyko kautynės ir nieko prisi
šaukti nebuvo vilties. Buvau 
vienas su dviem sunkiais ligo

niais ir savo maža skautiška 
praktika. Atsirado ir trečias 
ligonis su išplėšta pasmakre, 
kuriam nieko padėti negalėjau. 
Jis mėgino pats save tvarkyti. 
Sukaupęs visas jėgas šokinėjau 
tarp sužeistųjų, net šilto gėrimo 
negalėjau parūpinti. Pirmasis 
ligonis pagijo ir po poros savai
čių dėkojo u i paslaugas, antra
sis taip ir paliko gulėti ant ra
šomojo stalo geležinkelių rašti
nėje. Trečiojo likimo neteko pa
tirti . 

Pavakaryje kovos aprimo, bet 
suliepsnojo gražus medinis mo
kyklos pastatas, menki buvome 
ugniagesiai. Stengėmės, kiek 
jėgos leido, bet vien su kibirais 
nedaug ugnies užgesinsi. Medi
nis pastatas sudegė mūsų aky
se, kaip sudegė ir mūsų laisvės 
troškimai. Šešias valandas bu- . 
vome laisvi! Vylėmės, kad lik
sime laisvi ir nepriklausomi. 
Tik vėliau patyrėme, kad prasi
dėjo nauja okupacija. Tėvynė vėl 
tapo pavergta naujo nekviesto 
atėjūno. 

Visą dieną nebuvęs namuose 
skubėjau pasirodyti tėvams. 
„Mama, mes esame laisvi", — 
šaukiau ją pamatęs. Džiaugia
mės kartu. Tik brolio likimas 
nebuvo žinomas. Kur jis? (Tą 
dieną jis buvo sušaudytas Pa
bradės poligone. Tai at l iko 
raudonarmiečiai). 

Jau „išlaisvintą" iš raudono
jo režimo, gatvėje mane sulaikė 
naujasis pavergėjas — vokietis. 
Iškratė kišenes ir suvarė į būrį 
su kitais. Kai būryje buvo apie 
50 žmonių, paliepė visiems eiti 
iš miesto į miško pakraštį. 
Džiaugsmą pakeitė nerimas. 
Kas bus, kur mus varo? Vokie
tis gan malonus, bet kas mums 
iš to. Perėjome geležinkelio 
bėgius ir jau netoli miškas. 
Baugu. Suvaro mus visus į 
vienos vilos kiemą ir liepia sėsti 
ant žemės ir nekalbėti. Sėdžiu 
su vienais marškiniais ir t rum
pomis kelnėmis. Jaučiu ne tik 
šaltį, bet ir nerimą. Pažįstamas 
paskolina švarką, bet jis nedaug 
šildo. Rūpestis neleidžia nei pa
ilsėti, nei užmigti. Taip praside
da pirmoji „laisvės" dieną-nak
tis. J i buvo nepaprastai ilga. 
Pradėjo brėkšti rytas, jau tenka 
ir dantimis pakalenti. Kad leis
tų bent atsistoti, kojas nutir
pusias pajudinti. Kažkas mėgi
na bent atsiklaupti, bet griežtas 
„nein" ir vėl jį pasodina. Pa
galiau pakilo saulutė ir karei
viai pradėjo judėti ir žygiui į 
priekį. Naktį niekas nešaudė ir 
buvo aplinkui ramu. Atsiranda 
ir leitenantas ir klausia mo
kančių vokiečių kalbą. Atsiran
da keli, vieną pašaukia būti ver
tėju. Tas gauna progą atsistoti 
ir pajudėti! Karininkas pasako 
tipišką propagandinę kalbą apie 
„Naująją Europą" ir kvietė at
sistoti tuos, kurie pritaria jo 
kalbai. Neliko nei vi.no sėdėti. 

Visi „pasisakė'už jo programą! 
Stojo ir ten buvę žydai ir vienas 
rusas! Vėliau liepė atsistoti ten 
esantiems žydams. Jų ten buvo 
keli. Vienas buvo barzdotas. 
Prasidėjo iš jo tyčiojimasis ir 
apstumdymas. Mums buvo keis
ta ir nuostabu, kad taip galima 
elgtis su nebejaunu žmogumi. 
Tokio vaizdo Lietuvoje nebuvau 
matęs. Pajuokos baigėsi tuo, 
kad gretimai esančią sinagogą 
padegė ir ji mūsų akyse sudegė, 
lyg degtukų dėžutė. Mus pri
trenkė tai, kaip galima elgtis su 
žmonėmis ir religinės paskirties 
pastatu. Mes turėjome sėdėti ir 
tylėti. Smėlyje jau prasėdėjome 
duobeles, tai buvo kiek pato
giau. Rusą, kuris buvo civiliai 
persirengęs kareivis, išsivedė iš 
mūsų tarpo. Jo likimas nežino
mas. 

Kareiviai valgė pusryčius, 
gėrė kavą ir vis mus mokino. 
Mes alkio nejutome ir vis sėdė
jome jau sustingusiomis kojomis 
ir galvojome, kas bus toliau. Ta
rėmės esą „laisvi". Kai visai pa
kilo saulutė, kareiviai pasiruošė 
žygiuoti Kauno miesto link. 
Mums visiems įsakė 30 minučių 
sėdėti vietoje ir po to išsiskirs-
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$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administraterius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

tyti. Kareivių kieme neliko. At
sargiai dairydamiesi išėjome iš 
kiemo ir pradėjome skubėti na
mų link. Dabar jau nejutome 
nutirpusių kojų ir skaudančių 
nugarų. Kad tik greičiau parlė
kus į namus. Prasidėjo pirmoji 
„laisvės" diena. 

Pakelėse gulėjo žuvusių gy
ventojų sustingę kūnai. Šiurpūs 
vaizdai, jau užgesę mokyklos 
nuodėguliai. Miestą supo pa
slaptingas rūkas. Namuose išsi
gandę artimųjų veidai, bet na
muose buvo taip gera , kaip 
danguje. 

Kitą dieną vyko 22 žuvusiųjų 
laidotuvės. Iš trijų tūkstančių 
gyventojų, tai buvo didelė ne
tektis. Iškilmingose laidotuvėse 
dalyvavo labai daug miesto gy
ventojų. Visi žuvusieji buvo pa
laidoti vienoje ilgoje duobėje, 
dauguma be karstų. Nušauti 
buvo ne vien suaugę asmenys, 
bet ir paaugliai ir viena nėščia 
moteris. Kas aprašys likusiųjų 
kančias, išlietas ašaras, sunkią 
dalią. Man vėl, kaip skautui, te
ko teikti pirmąją pagalbą alps
tančioms motinoms ir žmonoms, 
našlaičiams. Naujas gyvenimas, 
nauja okupacija prasidėjo su vil
timis, kančiomis ir ašaromis. 

Vytautas Mikūnas 
(Mikalavičius) 
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SKAUTIŠKAS 
SUSITIKIMAS IR KNYGOS 

SUTIKTUVĖS 
Sekmadienį, liepos 7 dieną, 

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

Susitikimas ir pristatymas 
vyks Čikagoj, Marąuette Parke, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, maždaugll:30 v.r. 
(tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių). 
Visi skautiškos šeimos nariai, 
draugai ir rėmėjai kviečiami. 
Kadangi bus tiekiami pietus, 
apie dalyavimą praneškit tel. 
312-471-0811. 
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KLAMPŪS LIETUVOS 
KELIAI Į NATO 

JONAS DAUGĖLA 

y 
/ 

Antrasis pasaulinis karas 
sunaikino mirtinus zoologinio 
nacionalizmo pavojus Europoje, 
tačiau Vakarų demokratijos ne
suskubo laiku pašalinti bolše
vizmo pavojaus Europos tau
toms. Priešingai, jie lengvai lei
do bolševikams įsigalėti Rytų ir 
Vidurio Europoje ir savo vergi-
jon įtraukti 100 milijonų, taiką 
ir laisvę mylinčių, žmonių. 

Karui pasibaigus Europoje, 
tarp Vokietijos ir Rusijos sa
vaime atsirado itin pavojinga 
erdvė. Į šią erdvę veržėsi Rau
donoji armija, o pavergtose ša
lyse Kremliaus raudonieji val
dovai suorganizavo jungtinę, 
karinę, „Varšuvos paktu" pava
dintą, jėgą, kuri grasino pasau
lio taikai ir ramiam tautų gyve
nimui. 

Tai erdvei apsaugoti ir bol
ševikų veržlai į Vakarus sulai
kyti buvo suorganizuota tarp
tautinė Šiaurės Atlanto gyny
bos NATO jėga. Savaime tarp 
JAV ir Sov. S-gos susidarė poli
tinė įtampa — „šaltasis karas", 
tačiau šiandien Sovietų Sąjunga 
subyrėjo, o tuo pačiu turėjo už
marštin nukeliauti ir šaltasis 
karas. Tad gali atrodyti, kad 
NATO savo uždavinius atliko ir 
daugiau nebereikalinga. 

Bet, deja. Šiandien dar niekas 

nekalba apie NATO laidotuves. 
Priešingai ir šioje, ir anoje 
Atlanto pusėje kasdien svars
tomas NATO stiprinimo, plė
timo klausimas. Ir Lietuva daro 
visas įmanomas pastangas bū
ti priimta į šį karinį junginį. 
Šiandien veik nėra nei vienos 
laikraščio laidos ir nei vienos 
„Vilniaus radijo" programos, 
kurioje nebūtų paminėtas 
NATO. Į šias pastangas yra 
bandoma kiek galima daugiau 
įtraukti ir užsienio lietuvius, 
bet taip pat į NATO veržte 
veržiasi ir visos kitos, laisvę 
atgavusios, Europos tautos. Vi
sa tai rodo, kad ir šiandien Eu
ropa dar vis jaučia komunizmo 
pavojų. 

NATO išplėtimo reikalui pri
taria ir abudu kandidatai į JAV 
prezidentus. Bob Dole, lydimas 
lenkų laisvės kovotojo L. Wale-
so8, pasiūlė Senatui įstatymą, 
kuriuo reikalaujama, kad vy
riausybė remtų Lenkijos, Veng
rijos ir Čekijos priėmimą į 
NATO. Prezidentas B. Clinton 
šiam įstatymui visiškai pritaria. 
Tik jis siūlo neskubėti: tas vals
tybes priimti tik tada, kai jos 
bus pajėgios išpildyti visus ka
rinius ir medžiaginius lygiatei
sių NATO narių įsipareigoji
mus. 

Labai gaila, kad kitų Europos 
šalių priėmimas į NATO šiuo 
metu nėra net svarstomas. Joms 
siūloma dar lukterėti. O ypač 
šaltai priimami Baltijos valsty
bių prašymai įstoti į NATO. 
Visi dabartiniai NATO nariai 
pabrėžia, kad iš esmės jie šiam 
reikalui pritaria, bet tai bus tik 
laipsniškai ir kada nors 
tolimesnėje ateityje išspręsta. 

O iš viso NATO reikalas pla
čiojoje JAV visuomenėje nėra 
per daug populiarus. Daugelis 
nusiteikę, kad JAV vyriausybei 
šiuo metu nėra reikalo leisti 
tiek daug pinigų NATO išlaiky
mui: šie pinigai galėtų būti pa
naudoti savo krašto žmonių rei
kalams. 

Panašias nuotaikas spaudoje 
puoselėja ir daugelis JAV 
žymesniųjų žurnalistų bei viešo
sios nuomonės reiškėjų. Žurna
listas Th. Friedman aptaria 
prof. M. Mendelbaum knygą 
„Taikos Europoje sutemos" (The 
Dawn of Peace in Europe). Jie 
abu tvirtina, kad ir Bob Dole ir 
Bill Clinton daro labai didelę 
klaidą, pritardami NATO plėti
mui. Jų nuomone, jie tai daro 
tik ieškodami rinkimuose tau
tinių grupių paramos. 

Žurnalistai įsitikinę, kad So
vietų Sąjungai sugriuvus, savai
me išnyko bet koks komunizmo 
pavojus. Dabartinė Rusija 
neturi nieko bendra nei su bu
vusia Sov. S-ga, nei su komuniz
mu. Komunizmo grėsmė yra 
amžiams žuvus. 

Labai gaila, kad šie intelek 
tualai nenugirdo Ziuganovo 
pažado rusų balsuotojams vėl 
atstatyti Sov. S-gą, kokia ji buvo 
anksčiau Taip pat jie nenugir 
do ir Žirinovskio grasinimų per 
tris dienas nuo žemės paviršiaus 
nušluoti visas tris Baltijos vals
tybes. Jie taip pat turbūt TV ne
matė Maskvos gatvėmis žygiuo
jančių minių, nešančių raudo
nas vėliavas su kūju ir pjautuvu 
bei iškeltų Stalino ir Lenino 
portretų. O, be to, ir „demo
kratas" Jelcinas pareiškė, kad 
jis tuojau į Lietuvą įves rusų 
kariuomenę, jeigu tik Baltijos 
valstybės bus priimtos į NATO. 
Tuo būdu Lietuva vėl liktų pa
vergta, šie autoriai dar tvirtina, 
kad NATO plėtimas sustabdytų 
demokratizacijos eigą visose, iš 
bolševikinio teroro išsivadavu
siose, šalyse. Tik jie nepaaiški
na, kuo grindžia tokį keistą ir 
neįtikinamą teigimą. 

Rinkiminiais metais susidaro 
patogios sąlygos mums užmegz
ti asmeniškus ryšius su kandi
datais. Tad mūsų, kaip JAV 
piliečių pareiga suteikti visas 
informacijas kandidatams ir 
pareikalauti, kad jie, reikalui 
esant, paremtų Lietuvos prašy
mą priimti ją į NATO. Šia pro
ga reikėtų neužmiršti ir Kara
liaučiaus demilitarizavimo 
klausimo. Šiuo reikalu turėtų 
susirūpinti mūsų centrinės or
ganizacijos, o ypač Amerikos 
Lietuvių Taryba. 

Žinoma, NATO plėtimo reika
lą gerokai supainioja iš bolše
vizmo vergijos išsivadavusių 
tautų nuotaikos ir jų valstybinė 
politika. Tiesa, tautos išsivadvo 
iš komunizmo vergijos, tačiau 
per trumpą laiką viena po kitos 
laisvais rinkimais vėl susigrą
žino komunistines jėgas atgal j 
valdžią. NATO organizacijoje 
kiekvienas narys turi lygų 
balsą. Tad kaip gali dabartiniai 

Karaliaus Mindaugo, lit. mokyklos, Baltimore. MD, tautinių šokių Šokėjai 

NATO nariai tą balsą patikėti 
valstybėms, kurias valdo komu
nistinės politinės jėgos? Galbūt 
prezidentas Bill Clinton, kalbė
damas apie lėtą naujų narių pri 
ėmimą, kaip tik mintyse turėjo 
šią nelemtą aplinkybę. 

Šiuo atveju ypač keblioje pa
dėtyje yra mūsų Lietuva. Iš pa
žiūros atrodo, jog ir dabartinė 
LDDP—jos vyriausybė deda vi
sas pastangas, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO. Tačiau tuo pa
čiu metu vyriausybė yra pasira
šiusi su Rusija sutartį, kuri ru
sams patikina laisvą ginklų ir 
ginkluotų pajėgų tranzitą per 
Lietuvos teritoriją į Karaliau
čiaus kraštą. Šiandien per mūsų 
žemę kasdien laisvai keliauja 
priešo ginklai ir kariuomenė. 
Tad ir kyla klausimas, ar tokiai 
valstybei gali būti patikėta 
NATO narystė? 

Mūsų istorinė tauta pirmoji 
sudrebino raudonosios imperijos 
pamatus ir atstatė savo demokra 
tinę valstybę. Gaila, kad ji pir 
moji laisvais rinkimais vėl susi
grąžino komunistus atgal į val
džią. Artinasi Seimo rinkimai. 
Yra pagrindo tikėti, kad Lietu
va vėl nustebins laisvąjį pasaulį 
ir pašalins iš valdžios įvairios 
spalvos „kairiuosius". Tuo vėl 
atgaus Vakarų pasaulio pasiti
kėjimą, o ir jos priėmimas į 
NATO bus lengviau išspręstas. 

Tad kaip tik šiais Seimo rinki
mais turėtų labiau domėtis už
sienio lietuviai. Turim visi dėti 
visas įmanomas ir vieningas 
pastangas, jog. Seimo rinki
mams pasibaigus, galėtume vi
sam pasauliui paskelbti, kad 
Lietuvoje vėl atstatyta demo
kratinė santvarka. Tuo atveju 
užsienio lietuviams būtų daug 
lengviau reikalauti, kad Lie 
tuva būtų priimta į NATO ir bū
tų išspręstas Karaliaučiaus 
krašto likimas bei šio krašto de-
militarizavimas. 

Danutė Bindokiene 
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„Rūta". Denver, CO, atvyksta į tautinių Šokių švent* ir pasirodys liepos 6 d Rosemont Horizon 
salėje. 

Vyriškumo 
kampanija 
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Kas gali sakyti, kad politika 
nėra įdomi? Ypač Rusijos poli
tika. Sovietų Sąjungos dešimt
mečiais vakariečius pasiekdavo 
tik tos politikos nuotrupos, nes 
daug tikrovės buvo dangstoma 
rausvomis propagandos marško
mis Tik kai įvykdavo pagrin
diniai pasikeitimai Kremliuje ir 
„didžiojo vado" kėdėje (dažniau
siai jam susirgus „nepagydoma 
liga") atsisėsdavo kitas, Vaka
rų pasaulis stengdavosi plačiau 
painformuoti savo kraštų gy
ventojams. 

Po šaltojo karo, perestroikos ir 
sovietijos galo, kiekvienas 
Maskvos politikos krustelėjimas 
plačiais ratilais nuvingiuoja per 
visą Europą ir Amerikos žemy
ną. O tie krustelėjimai, kaip 
vienas iš gausių Kalifornijos 
valstijos požeminių sprūdžių — 
yra netikėti, nenumatyti, kar
tais praeinantys be ypatingo 
dėmesio, kartais bauginantys ir 
pavojingi. 

Neblogas pavyzdys yra šian
dien, t.y. liepos 3 d., vykstantis 
buvusių prezidentinių rinkimų 
pakartojimas, nes birželio 16 d. 
nei vienas kandidatas negavo 
reikiamų 50 procentų balsų. 
Turbūt daugelis sutiktų, kad iki 
paskutinės minutės perbal-
savimo rezultatai buvo sunkiai 
numatomi. Tiesa, tarp birželio 
16 ir liepos 3 d. spėliojimų gir
dėjome iki soties. Galima saky
ti, kad JAV žurnalistai surado 
kone kiekvieną, kiek žymesnį 
vardą bei patirtį turintį, 
užsienio — ypač Rusijos — poli
tikos stebėtoją ir jų nuomones 
pateikė Amerikos gyventojams. 
Vieni žinovai tvirtino, kad Boris 
Jelcin, net sudaręs sąjungą su 
generolu Lebed, vargiai turi 
galimybių laimėti antrą ka
denciją; kiti įrodinėjo, kad dar 
mažiau tų galimybių gali tikėtis 
Gennadij Ziuganov, nes su juo 
niekas nenori koalicijos, net 
Jabloko partijos vadas Javlins-
kis. 

Nauji spėliojimai pasipylė pa
čiomis paskutinėmis priešrinki
minėmis dienomis, kai staiga iš 
akiračio „dingo" abu varžovai, 
užuot išnaudoję vėliausias pro
gas dar pasigaudyti balsų. Pra
dėta įtarinėti, kad Jelcino 
sveikatai atsiliepė labai įtemp
ta priešrinkiminė kampanija su 
nuolatinėmis kelionėmis, pra
kalbomis, minių spūstimi. 
Tiesa, prieš pirmuosius bal
savimus jis visus nustebino savo 
energija bei entuziazmu, bet. 
atrodo, tai buvo paskutinės 
padugnės statinėje — ilgainiui 
ir jos išsisėmė. Kai praėjusį 
sekmadienį Maskvoje Jelcino 

šalininkai suruošė jam de
monstracijas, miniai buvo paro
dyta tik prezidento vaizdajuos
tė, ne jis pats. Gandai apie 
Jelcino sveikatos stovį dar su-
tirštėjo. Iš tikrųjų jis ir vaizda
juostėje neatrodė labai gerai — 
esą prezidentą užpuolusi sloga... 
Tuo tarpu Ziuganovą matėme, 
mikliai šokantį kazoką su pa
trauklia šviesiaplauke. įkaitęs 
ir linksmas, Ziuganovas tary
tum šaukte šaukė tautai, kad jis 
žvalus, sveikas ir energingas: ar 
gali būti didesnis kontrastas 
tarp suvargusio Jelcino ir tvir
to Ziuganovo? 

Tai dar viena Rusijos politikos 
keistenybė. Kandidatai, užuot 
kalbėję, kaip tvarkys krašto 
vidaus bei užsienio politiką, 
kaip padės savo žmonėms išbris
ti iš ekonominių ir kitų buitinių 
bėdų, veda kažkokia „vyriš
kumo" kampaniją, įsisukę į 
šokio sūkurį ir jaunu, gražių 
merginų pulką. Amerikoje tokia 
rinkiminė kampanija būtų ne 
tik nepriimtina, bet tiesiog 
išjuokiama. 

Šiandieninių rinkimu Rusijoje 
rezultatus galbūt jau žinosime 
rytoj, bet per daug neverta 
džiaugtis, jeigu laimėtų ir 
Jelcinas. Jo politika, ypač „arti 
mo užsienio" požiūriu, daug 
pasikeitė nuo anu lemtingų 
dienų, kai Boris Je lc inas 
griežtai pasisakė prieš Gor 
bačiovo metodus — ir tankus — 
pasiryžusius sutr iuškint i 
Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovie
tų Sąjungos. Anuomet Jelcinas 
iškilo, kaip demokratijos šali
ninkas ir Rusijos ateities viltis. 
Prezidentavimo metais, deja, 
Jelcino politika svyravo, kaip 
vėjo lankstoma nendrė — tarp 
dešinės, kairės, vidurio ir dar 
kitaip... Birželio 30 d., kaip 
praneša BNS, Jelcinas visai 
nedviprasmiškai pareiškęs, kad 
Rusija „neužkals lentomis" 
į Europą lango, kurį iškirto 
jai Petras Didysis, kad galėtų 
turėti išėjimą į Baltijos jūrą. Jis 
dar pridūręs, jog neprileidžia 
net galimybės, kad ilgainiui 
NATO veiklos sfera įjungtų ir 
Baltijos valstybes. Ta tema jau 
kalbėjęs su JAV prezidentu 
Clinton, ir prašęs jį „gyvenimo 
faktus" išaiškinti Lietuvai. Lat
vijai bei Estijai, kurios „kažko
dėl vis veržiasi į NATO". 

Jeigu po birželio pabaigoje 
įvykusio visų trijų Baltijos 
kraštų prezidentų susitikimo 
Vašingtone su Bill Clinton. jam 
dar neaišku, dėl ko šios vals
tybės „veržiasi i NATO", tai ir 
Clinton nevertas prezidento 
vietos. 

„Liepsna" iš Elizabeth, NJ, pasiruošusi dalyvauti šventėje. 

• 1814 m. rugpjūčio 24 d. 
britai užėmė Vašingtoną ir su
degino Baltuosius rūmus. 

• 1934 m. rugpjūčio 2 d. 
Adolfas Hitleris tapo Vokietijos 
diktatorium. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Žmona į didesnį laivą niekad nebuvo kojos kėlusi. Tik 

i i Klaipėdos į Juodkrantę ir Nidą yra plaukusi su 
„Kurisches Haff" baltų laivu. Ji labiausiai bijo, kad 
nesusirgtų jūros liga. Jai darosi bloga autobuso antrame 
aukšte ilgėliau pasėdėjus, tad kaip čia bus per kelias 
dienas besisupant? Raminu ją, kad nebus taip blogai. 
O jeigu ir pasitaikys kokį gurkšnį išmesti į vandenį, 
galėsi paskui sakyti, kad, „į Rygą važiuodama", atplau
kei į New Yorką. 

Parduodant namus, sutartyje pasižadėjome, kad rug
pjūčio 15 d. atiduosime raktus naujam savininkui. Iki 
mūsų išplaukimo į Ameriką liko mažiau kaip mėnuo. 
Tą laikotarpį praleisime, kaip nuomininkai, Antano 
Jakimavičiaus namuose. Jis viengungis, nuomininkų 
neturi, tad sutiko mus priimti. Baldus pardavėme, kai 
ką palikome, nes vežtis neapsimoka. Tik savo televiziją 
pasiimame pas Antaną išsikraustydami ir ją ten palik
sime. 

Tiek metų nuosavame name išgyvenus, nelengva vėl 
tapti nuomininku. Nors Antanas žmogus gerai, nieko 
nedraudžia ir mūsų nevarto, sakjo, jauskitės, kaip savo 

namuose, bet kaip tu, žmogau, gali jaustis, kaip 
namuose, kai neberandi nei rankšluosčio, nei barzdai 
skusti įrankių. Rodos, kiekvienas menkniekis dabar 
kažkur supakuotas, užkištas, pasidarė labai svarbus ir 
reikalingas. Bėjo negali apsieiti. Bet pamažu viską susi
randame. Kuomet jau vėl žinome, kur ką galima suras
ti, vėl reikia iš naujo pakuoti. Atsikvepiame lengviau, 
kai bagažą traukiniu iš Manchester pasiunčiame į 
Southamptono uostą. Rodos, atrinkome tik būtiniausius 
dalykus, bet iš jų susidarė net penkiolika lagaminų ir 
dėžių. Jų bendras svoris sudaro 1275 svarai (lbs>. Vien 
už jų persiuntimą iki uosto sumokėjau 18-4 svarų, ne
skaitant draudimo. 

Savo tarnybą Kendal Milne & Co. firmoje užbaigiau 
savaitę prieš išplaukimą. Žmona su siuvykla atsi
sveikino savaite anksčiau. Išvykimo proga mano buvu
sieji bendradarbiai, su skyriaus viršininku Mr. Murphy 
priekyje, man įteikia dovaną: lengvą, bet stiprų lagami
ną. Po to visi nueiname į „Chop House" restoraną. Dar
bas čia baigtas. Man visam laikui, kitiems tik diena pasi
baigė. Besivaišinant, Mr. Murphy man sako: 

— Tuomet, kai kalbėjomės apie britų pilietybės 
reikalus, turbūt netikėjote man, kad žadėjau jus paskir
ti savo pavaduotojo vieton? 

— Ne, netikėjau. 
— O vis dėlto aš apie tai galvojau, nes nežinojau, 

kad rengiesi išvažiuoti Amerikon. Gaila, kad išvykstate, 
bet linkiu sėkmės. 

Atsisveikindamas Mr. Murphy man padavė voką, 
kuriame radau jo paties parašytą rekomendacinį laišką. 
Be to, jis firmos vadovui pranešė, kad išvykstu į 
Ameriką. Tas man pasiūlė rekomendaciją Čikagoje vei
kiančioje prabangioje Marshall Field & Co. krautuvėje. 
Pasirodo, kad Kendal Milne su Marshall Field bend
rove turėjo prekybinius ryšius. Kaip tik tą 1962 metų 
vasarą Čikagoje lankėsi Kendal Milne firmos architek
tas Mr. Gould ir svečiavosi su Marshall Field vadovau
jančiais pareigūnais. Jis man parašė rekomendaciją. 
Gera turėti tokį laišką, gal nuvažiavęs galėsiu juo 
pasinaudoti. 

Paskutinėmis dienomis atsisveikiname su artimes
niais draugais. Priešpaskutinį sekmadienį su žmona nu
vykome į Honley, prie Huddersfield, kur gyvena Kazio 
Minutos šeima. Jo žmona vokietė, augina jie dukrelę. 
Per savaitę vakarais nueiname dar pas Jakubaičius ir 
Songailas, taip pat nuvykstame pas Verbylas, kurie irgi 
galvoja apie imigraciją. Jų sūnūs Juozas ir Romas iš
vyko į Montrealį ir Kanados gyvenimu patenkinti, 
kviečia savo tėvus. 

Paskutinį sekmadienį mus pietums pasikvietė Pet-
kevičiai. Adolfas Petkevičius karo metu vokiečių buvo 
priverstas dirbti amunicijos fabrike. Ten jam sužeidė akį. 
Laikui bėgant, ta akis pradėjo aptemti ir pagaliau visai 
apako. Buvau girdėjęs apie Jungtiniu Tautų Organi
zacijos specialų skyrių, kuris rūpinosi nuo vokiečių 

nukentėjusių asmenų gerove. Susirišau su ta įstaiga, 
užpildžiau atsiųstus blankus, pridėjau reikalingus 
sužalojimui įrodyti dokumentus, kuriuos irgi išrūpinau 
iš Hamburgo ligoninės, kur Adolfas buvo gydomas nuo 
akies sužeidimo. Visus dokumentus sutvarkęs, pasiun
čiau jo prašymą pašalpos gavimo reikalu. Kaip su tuo 
prašymu pasibaigs, Petkevičiams paaiškės vėliau Tai 
paskutinis Anglijoje mano geras darbelis artimui 

Europos Lietuvių jaunimo suvažiavimas pasibaigė 
Irena Šneliūtė ir Bernadeta Navickaitė iš Londono grįžo. 
bet Elytė su Kristina dar pasiliko Londono. Lietuviu na 
muose. Nori tas tris dienas dar kartu pabūti. Su Man-
chesteriu ji jau atsisveikino. Trečiadienį išplaukiame, 
tad sutarėme, kad ji iš Londono atvyks tiesiog į 
Southampton uostą, kur šiandien su žmona atvykome 
ir dabar jos laukiame. 

Žuvėdros krykštaudamos neria į vandt-nj. sau vaka
rienę gaudo. Jų padaugėjo, taip kaip keleivių uosto an
gare. Šiandien jūroje audra, todėl „Nieuw Amsterdam" 
iš Le Havre į Southamptoną atplauk? pavėluotai. 

Apie aštuntą valandą iš Londono Waterloo stoties at
vyksta keleivinis traukinys. Jame ir Elyte Žmona jau 
pradėjo rūpintis, kad ji nepavėluotu į laivą Dabar vi
siems ramiau, bet atsisveikinimo, nežinios ir Inukimo 
nuotaika vyrauja mūsų mintyse. 

Viešpatie, Tau pavedame savo likimą 

(Pabaiga) 



DRAUGAS, trečiadienis. 1996 m liepos mėn 3 d. 

ŠIEK TIEK APIE 
ŽIBURĖLĮ" 

Jau nuo 1980 metų Amerikos 
Lietuvių Montessori draugijos 
direktoriai gerai suprato, kad 
reikalinga steigti antrą prieš
mokyklinio auklėjimo mokyk
lėlę, jaunoms šeimoms pradėjus 
vis daugiau keltis į vakarinius 
Čikagos priemiesčius. 1983 m. 
rugsėjo mėn. ALM draugijos lė
šomis, mažos grupelės tėvų ir 
Danutės Dirvonienės darbo ir 
pasišventimo dėka, buvo atida
ryta antroji lietuvių Montessori 
mokyklėlė Lemonte ir pavadin 
ta ..Žiburėlio" vardu. Penkerius 
metus, nuo 1983 m. iki 1988 m. 
„Žiburėlis" nuomavo klasę 
Bromberek valdiškoje mokyklo
je. 1988 m. „Žiburėlio" mokyk
lėlė buvo pirmoji, kuri atsikėlė 
į Pasaulio lietuvių centrą ir iki 
šiai ten nuomoja klase. 

„Žiburėlis" yra ALM draugijos 
pelno nesiekianti, tėvų išlaiko
ma mokyklėlė. „Illinois Depart
ment of Children and Family 
Services" mokyklėlei suteikė 
leidimą veikti pagal jų nuosta
tus. DCFS inspektoriai aplanko 
mokyklėlę kas metai, įvertina 
jo»programą ir suteikia leidimą 
toliau veikti. „Žiburėlis", ang
liškai vadinamas Suburban Li-
thuanian Montessori, įvertina
mas kaip aukštos kokybės mo
kyklėlė, vaikams nuo 3 iki 6 
metų. 

Montessori metodas — tai spe
cialus auklėjimo metodas, pa
grįstas i talu pedagogės dr. 
Maria Montessori humanitari
niais principais ir filosofija. 
Svarbus dėmesys skiriamas vai
kui kaip individui. Specialiai 
paruoštoje aplinkoje vaikai dir
ba, bendrauja, išmoksta. Per 
tvarkingą darbą vaikai sukoor-
dinuoja savo judesius, pradeda 
koncentruotis prie savo darbe
lio, tampa savarankiškais. Sie
kiamo vidinės motyvacijos dirb
ti i i tobulėti. Vaikai dirba prie 
mažų staliukų arba ant kilimė
lių, ant grindų. 

Programa — priimami vaikai 
nuo 3 iki 6 metų. Veikia rytinė 
ir popietinė pamaina. Vaikai 
auklėjami lietuviškoje bei mon-
tesorinėje dvasioje. Klasėje kal
bama tik lietuviškai. Vaikai ga
li lankyti penkias, keturias ar 
tns dienas j savaitę. Mokslo me
tai prasideda rugsėjo pradžioje 
ir tęsiasi iki gegužės galo. Va
saros metu kelias savaites vyks
ta vasaros mokyklėlė. Veikia 
nedidelis auklėjimo knygų kny
gynėlis. Tėvai kviečiami stebėti 
savo vaikų darbą klasėje. Kar
ta per metus vyksta tėvų-moky-
tojos konferencijos. Keturis ar 
penkis kartus per mokslo metus 
išleidžiamas mokyklėlės žinia
raštis ievas. Kelis kartus per 
mftus įvyksta tėvų susirinki
mai seminarai. 

Administracija — „Žiburėlis"" 
vra administruojamas ALM dr-

jos direktorių bei mokyklėlės 
tėvų komiteto. Komitetas rūpi
nami mokyklėlės finansiniu iš
laikymu. Mokyklėles vedėja dir 
ha tiesiogiai su tėvų komitetu 
Ji yra atsakinga už visus pėda 
goginius. vaizdingumo priemo
nių bei aplinkos paruošimo rei
kalu- ..Žiburėlis" išsilaiko iš 
mok-iapinigių, renginių ir au 
s.ų. Kiekvieną pa\asan įvyksta 
tradicinė madų paroda ..Skam
bėk pavasarėlį" Kas metai ..Ži
burėli kaip ir kitas lituanisti
nes mokykias finansiškai pare 
tnia Lietuviu fondas Lemonto 
lietuvių bendruomene taip pat 
par--mia mokyklėlę 

Noriu trumpai apžvelgti svar-
bf-r.iu.- šių metu veiklos (vy
kius. Kad galėtumėm atsižvelgti 
l šiuo* metus, suprasti, kur 
mūsų Montessori draugija šiuo 
metu stovi ir, svarbiausiai, 
mums susimąstyti, ko turėtų 
būti niekiama netolimoj ateity-
]e. kad ir toliau lietuvių Montes-
s-iri organizacija ir veiklą būtų 
A k t v v i 

Tik kelias savaites po 1995 m 
metinio susirinkimo mūsų mo
kytoja Vaikų nameliuose atsisa 
kė savo pareigu, neatnaujinda 
ma sutarties. Kadangi Vaiku 
namelių padėtis jau buvo kritiš 
ka. be finansiški i rezervo ir su 
mažėjančiu vaiku skaičiumi, šis 
įvykis paskatino mokyklos už 
darymą. Tarėmės, kad geriau 
nutraukti mokyklėlės veikla 
prieš prasidedant naujiems 
mokslo metam*, tai yra, prieš 
tėvams sudariu- planus, kur 
vesti vaikus i mokykla, rude 
niui. Draugijos direktoriai nu
balsavo vasaros metu uždaryti 
mokyklą. 

Spalio pradžioje iškraustėm 
visas naudingas medžiagas iš 
Vaikų namelių ir patalpinom 
mūsų kambaryje Lemonto cent 
ro rūsyje, kur jos ir dar yra. 
Tikimės, kad šios medhagos bes 
naudingos ateityje Likusius da 
lykus likvidavom per išpardo 
vimą. Patalpas sjrąžinom į dr. 
Leono KrKučeliūno rankas su 
padėka už ilgus paramos metus 

Mūsų ..Žiburėlio"" mokykla 
Lemonte toliau veikė stipriai, 
su pilna klase mokinuku, -hi 
turėjom daugiau kaip tO šiais 
metais, panašiai kaip ir per 
keleris paskutinius metus. 

Žinant, kad vedėja Danutė 
Dirvonienė pasitrauks i pensija 
po šių mokslo metų. buvo įvesta 
Vida Slapšienė į kasdieninę mo 
kyklos veikla. Vida dirbo su Da 
nute ištisus metus ir baigė prik 
lausomus Montessori kursus . 
kad galėtu perimti vedėjos pa 
reigas ateinančias metais. Žie 
mos metu buvo parinkta dar 
viena mokytoja — Laura La 
pinskienė. kuria leidom su 
draugijos stipendija i Montes 
šori kursus. Laura taip pat įsi 
jungė į „Žiburėlio" kasdienine 
klasės veiklą kaip asistentė. Ab: 
naujos mokytojos yra pasiruošu 
šios tvarkytis savarankiškai ir 
entuziastingai žiūri į ateinan 
čius metus. 

Vėlai rudenį mes aptarėm ga
limybę atidaryti kitą mokyklė
lę, kad galėtumėm pritraukti 
daugiau vaikų, ypatingai tų. 
kuriu šeimos toli gyvena nuo 
„Žiburėlio" mokyklos Lemonte. 
Susitikome su Stanley Balzeku 
tuo reikalu jo muziejaus patal
pose Pulaski gatvėje. Čikagoje 
Deja. ten trūksta tinkamos lais
vos vietos įsteigti mokyklėle. 

Tuo pačiu laikotarpiu mes pa 
ruošėm apklausinėjimą ..*ur-
vey") jaunų šeimų apie antra 
mokykla. Gavom 28 atsakymus, 
iš kuriu daugiau pusė siūlė to
limus vakarinius priemiesčius 
(t.y. Naperville* kaip tinka
miausią vietove nauja' m^kvk 
lai. Atidėjom toliau spręsti an
tros mokyklos atidarymą. a*ba 
„Žiburėlio" praplėtimą. Šitie 
klausimai turėtu būti toliau 
diskutuojami ateinančiais me-

Julius ir Zita Širkai. 

AUKSO JUBILIEJUS 
Kai š.m. birželio 1 d. į Ateiti 

ninku namus rinkosi pasipuošę 
svečiai, prie durų juos pasitiko 
retos šventės „ka l t in inkas" 
Julius Širka. Ta dieną Zita Ba
ronaitė ir Julius Širkai šventė 
50 ties vedybinių metų sukak
tuves, savo aukso jubiliejų. 

Svečiams susėdus prie rožė
mis ir pakalnutėmis papuoštų 
stalu. Ričardas Kosmonas atida
rė puota, pakviesdamas savo 
sūnų Robertą, dukrą Lisą ir 
dukraite Stefaniją pasveikinti 
įubiliatus. Stefanija įteikė te-
I ai-močiutei Zitai rožių puokštę. 

Toliau programą vesti perėmė 
Nijolė Maskoliūnienė. savo svei
kinimą pradėdama Aisčio eilė
raščio posmais. 

Ji pasakė, jogjaunas mokyto
jas Julius Širka sutiko Zitą Ba
ronaitę Weidene. Vokietijoje, 
tremtinių stovykloje, o kun. Al
binas Spurgis. MIC. jų vedybas 
palaimino 1946 m. 

50 ties vedybinių metų palai
minimą suteikė P. J. Matulaičio 
misijos kapelionas kun. A. Pa
liokas. SJ. Po to pasigirdo skam
bi „Ilgiausių metų" daina.Ma
loniu svečių nuotaiką dar dau
giau pakėlė muz. R. Šoko forte
pijonu atliekami lengvi klasi
kos kūriniai. 

Po pietų N. Maskoliūnienė 
pakvietė Juozą Polikaitį pa
sveikinti „ j aunuos ius" Kr. 
Donelaičio mokyklos vardu. J. 

tais, kai paaiškės tikslus vaikų 
skaičius ir šeimų gyvenvietės. 

Finansiškai „Žiburėlio" mo
kyklos iždas ir draugijos iždas 
yra geroje padėtyje Kovo mėne
si sėkmingai praėjo Montessori 
madų paroda. Šio įvykio paja
mos viršijo 13.000 daugiau, ne
gu bet kuriais kitais matais. Po 
kelių, metu draugijos globoje D. 
Petrutytės fondas buvo likvi
duotas pagal jos nurodymą. 
5.8*1 dol. buvo pervestas į Lie
tuvoje esančio Montessori meto
do centrą. 

Balandžio mėnesi buvo su
ruoštas ..Žiburėlio"" ..Open 
bouse". kuris sėkmingai pavy
ko. Po „Open bouse" paaiškėjo, 
kad ateinanti rudenį vėl bus 

Polikaitis sveikino visos savo 
šeimos ir donelaitiškių vardu, 
dėkodamas J. Širkai už visą gy
venimą, pašvęstą lietuviškam 
jaunimui ir už nuolatinę para
mą iš Zitos Širkienės pusės: „Vi
si gerai atsimename mokytojų 
posėdžius Širkų namuose, kai 
sėdome prie gražaus vaišių 
s ta lo , ir kaip ty l ia i Zi ta 
pasitraukdavo į savo kambarį, 
kai prasidėdavo mokyklos rei
kalų svarstymai. Visi gerai pa
žinome direktorių Julių Širką 
kaip auklėtoją, pedagogą, pa
triotą ir kilnų Lietuvos sūnų. Jo 
vedama Kr. Donelaičio mo
kykla virto šeštadienine tautine 
tvirtove, lietuvybės žiburiu, 
aukšto lygio mokslo institucija, 
pasižyminti progresyvumu, iš
radingumu, drausme, ištver
mingumu, pasišventimu, meile 
— lietuviškam žodžiui, tradici
joms, dainai, šokiui..." 

Julius Širka mokytojo cenzą 
įgijo 1941 m. Panevėžyje; dirbo 
Kėdainiuose, Oberplatz, Vokie
tijoje, Maironio mokykloje. To
ronte, o nuo 1959 m. spalio 14 
d. — Kr. Donelaičio mokykloje, 
Čikagoje, Tėviškės parapijoje. 
1962 m. gruodžio 2 d. mokykla 
persikėlė į Francis McKay 
mokyklos patalpas, nes mokinių 
skaičius jau buvo per 300. 

Juliaus Širkos vadovaujama 
mokykla augo ir klestėjo. Kr. 
Donelaičio pradžios ir aukštes
nioji mokykla išvarė gilią lietu
vybės išlaikymo vagą. Tūkstan
čiai jaunuolių užaugo sąmonin
gais lietuviais. Jų tarpe rasime 
mokytojų, visuomenininkų, kul
tūrininkų, tvirtų kovotojų už 
Lietuvos laisvę bei nepailstamų 
rėmėjų jos kelyje į demokratiją. 
Kr. Donelaičio aukštesnioji mo
kykla išleido 26 abiturientų 
laidas, kurių daugelis baigė Pe-

pilna klasė. Jau turim 40 užsi
registravusių vaikų. Draugijos 
direktoriai aptarė ir vienbalsiai 
priėmė „Directress Consulta-
tion Procedure", kuris bus nau
dojamas pradedant 1996-97 
mokslo metais, pagelbėti moky
tojoms tobulintis savo profesijo
je. Tuo pačiu ši procedūra su 

..Žiburėlio" Montessori niokvkh-lės rytines pamainos 1996 m abiturientai su auklėtoja Vida 
Slapšienė 'kairėje', direktorė Danute T)irv<-.ni«>n«' ir auklėtoja Milda Šatiene 

Nuotr Lydo* Budrienė* 

PADAUGĖS SKULPTŪRŲ 
EUROPOS CENTRO PARKE 

Nuo liepos 5 d. Europos Cent
ro skulptūrų parke vyks IV 
tarptautinis skulptūros simpo
ziumas. Šią vasarą žinomas 
JAV skulptorius D. Openheim 
sukurs įspūdingą skulp tūrą 
„Kėdė-tvenkinys". Tai bus pir
masis amerikiečio darbas Rytų 
ir Vidurio Europoje. 

I šį simpoziumą pakviest i da
lyvauti skulptoriai iš Lietuvos, 
Peru, Meksikos bei Olandijos. 
Jų kūriniai iš metalo, marmuro, 
granito ir kitų medžiagų papil
dys skulptūrų parko ekspoziciją. 
Parką prieš keletą metų savo 
senelių sodyboje įkūrė jaunas 
skulptorius Gintaras Karosas. 
Idėja kilo, kai prancūzų geogra
fai paskelbė, kad geografinis 
Europos žemyno centras yra 
apie 19 km nuo Vilniaus, šalia 
Joneliškių kaimo. Nuo 1993 m. 
G i n t a r a s K a r o s a s r e n g i a 
skulptorių s impoziumus, po 
kurių sukur t i da rba i lieka 
Europos centro skulptūrų par
ke. Šiuo metu parką puošia 30 
šiuolaikiškų skulptūrų, kurias 
padovanojo Lietuvos, Japonijos, 
JAV, Vengrijos, Vokietijos, Kip
ro ir kitų valstybių menininkai. 

(R .06.25) 

dagoginį institutą. Kr. Done
laičio mokyklos yra išleidusios 
naujų vadovėlių, p ra t imų kny
gas, skaitinius, metraščius ir 
mokinių prirašytus „Pirmuo
sius ž ingsn ius" . Todėl Kr. 
Donelaičio šeima nuoširdžiai 
dėkoja direktoriui J . Širkai už 
ilgametį pasiaukojimą jaunimo 
švietimui ir auklėjimui, o Zitai 
už kantrybę, paramą, nuošir
dumą. 

Taip kalbėjo J. Polikait is , pa
linkėdamas malonių prisimi
nimų ir gražių, saulėtų dienų. 

JAV LB Švietimo tarybos na
rė Vida Brazaitytė pasveikino 
Zitą ir Julių Širkus ir įteikė J. 
Širkai LB Švietimo tarybos pa
žymėjimą, įvert inant atliktą 
viso gyvenimo darbą lietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos naudai. 

J. Širka t rumpu žodžiu padė
kojo savo giminėms, kun. A. Pa
liokui, SJ, draugams ir pažįsta
miems už nuoširdumą, paramą 
ir atsilankymą. „Gyvenimas 
praeina kaip žiburėlis per mig
lą. Jaunystės dienos buvo nera
mios, bet 50-ties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis yra didelė 
Dievo palaima. Padėka skirta ir 
Robertui ir Vidai Kosmonams 
bei jų vaikams, kurie buvo šios 
šventės iniciatoriai. 

Svečiai būrėsi prie fortepijono 
su skambia daina, „žaibavo" fo
to aparatai ir dar ilgokai aukso 
jubiliejaus dalyviai dalinosi pri
siminimais bei naujienomis, lin
kėdami ilgų bei laimingų metų 
Zitai ir Juliui Širkams. 

Biru tė A. V i n d a š i e n ė 

teiks draugijos direktoriams 
metinį mokyklos įvertinimą, 
įskaitant mokytojas ir bendrą 
klasės veikimą. 

Šiemet išleidžiam 2 tarybos 
direktorius, kurie baigia savo 3 
metų kadencijas. Tai yra Daina 
Cyvienė, kuri paskut inius dve-
jis metus atliko iždininkės pa
reigas. Noriu padėkoti Dainai 
užjos rūpestį ir laiko auką. Taip 
pat baigėsi mano kadencija. Lie
ku dėkingas kolegoms direkto
riams už pasitikėjimą. Su malo
numu atlikau savo pareigas ir 
mielai atsiminsiu šitą darbą su 
jumis. Esu ypač dėkingas mūsų 
mokytojoms, kurios aiškiai yra 
pasišventę vaikams, ir kurios 
nebijo priimti naujų idėjų, bei 
naujų darbų, kur ie gali pakelti 
mūsų mokyklos prestižą. 

Sveikinu visus, atvykusius į 
mūsų metinį susirinkimą. Esu 
dėkingas visiems nar iams, ku
rie rūpestingai prisideda prie 
Montessori draugijos užsimoji
mų. Tikiuosi, kad galėsim ir 
ateityje vykdyti gerai pagal
votas programas, kurios stiprins 
mūsų draugijos veiklą ir tobu
lins mūsų mokyklų darbą. 

Juozas Kapačinskas 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART II, Inc. 
6602 S. Puteski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

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

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bot 312-585*100 
Ffflt 312 58S-3987 

Pager312-3OW»07 

MISCELLANEOUS 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

QRBf 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5859 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant " 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> MLS kompurteriMir FAX pagalba 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmer.tus ir žeme 
»Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYStS MAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off M<jr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
320*Vi West tSttl Street 

TM. (70S) 424-MS4 
(312) M1-SSS4 

Kaune Išnuomojamas vieno 
miegamojo butas su visais pato
gumais bei (Stiklintu balkonu. Skam
binti — 011-370-7-7S-1S-O4, Irenai 
šis yra vienkartinis skelbimas. 
Išsikirpkite 

MISCELLANEOUS 

J K S CONSTRUCT10N 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
t«4. 708-889-2858. 

sutvarkyti sieku-
mentus JAV-baų vtsee guvtmui. 
Konsultuojame. Mindaugas 

,tel.312-818-0742. 
312-290-1818. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 L 

38 n. darbšti moterie gali padėti 
namų ruošoje. Ieško darbo prie 
senelių, ligonių, vaikų. GaK gyven
ti kartu. Skambinti: 

V. Baravykas 
A N G L Ų - L I E T U V I Ų K A L B Ų 

ŽODYNAS 
R e d a g a v o a. Laučka ir A. Danta i tė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 dol. 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA, I dalis. 
Dr. Ant. Tyla. 626 psl $17.50 

LAISVĖS KOVOS 1944-1953 METAIS. Antroji 
knyga iš „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" 
serijos. D. Kuodytė, Algis Kašėta. 625 psl. $17.50 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Vilius 
Pėteraitis. 590 psl $20.00 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

MAŽASIS APEIGYNAS. Tikintiesiems ir kuni
gams. Kun. J. Staškus. 329 psl $15.00 

MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas. 
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. .. $16.00 

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, t, II, III t. Atsiminimai. 

Ladas Tulaba. Visi tomai po $5.00 
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos. 

Pranas Zunde. Po $6.00 
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl $4.00 
KALB. LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 88 psl. $5.50 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA Atsiminimai. 

Povilas šilas. 318 psl $8.00 
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vacį. 

Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl . . $10.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pasl. liet. kong

reso įspūdžiai. Leon. šimutis. 177 psl. . $8.00 
Kiet. virš. $12.00 

SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 
Vailionis. 176 psl $6.00 

PETRAS VILEIŠIS 1851-1926. J. Anlčas. 270 psl. 9.00 
JONAS VILEIŠIS. 1872-1942. J. Aničas. 669 psl. $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
l i e p o s 3 d. — „Antro kaimo" 

spektaklis Jaunimo centre. 
Liepos 4 d. — Lietuvos Vyčių 

Vidurio Amerikos apygardos 
metinis piknikas Jono Stankū
no restorane ir sodyboje, Pines, 
Indiana. 

Liepos 5 d. — Susipažinimo 
vakaras ir šokiai (X Lietuvių 
Tautinių šokių šventės proga) 8 
vai vak. Navy Pier, Grand Ball-
room, Čikagoje. 

— Skautuūnkų.-ių susipažini
mo sueiga Jaunimo centre. 

L i e p o s 6 d. X Lietuvių 
Tautinių šokių šventė 1 vai. 
p.p. Rosemont Horizon, Rose-
mont, IL. 

— Tautinių šokių šventės 
pokylis Hyatt Regency, O'Hare, 
Grand Ballroom, Resemont. IL. 

Liepos 7 d. — X Tautinių 
šokių šventės užbaigimo šv. 
Mišios. 

— PLC gegužinė PLC namų 
sodelyje, Lemonte. 

— Skautijos pabendravimo 
sueiga ir cepelinų pietūs Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je, Marąuette Parke. (Nuo 12 iki 
2 vai., p.p.). Ruošia Čikagos 
skautinininkių draugovė. 

Liepos 9 d. — Koncertas 
Jaunimo centre. 

Liepos 14 d. — Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos Vasaros fes
tivalis vienuolyno kieme, Či
kagoje. 

— Lietuvių karių veteranų 
s-gos „Ramovė" išvyka prie 
prezidentinių eglių Interna
tional Friendship Gardens, Mi-
chigan City, Indiana. 

Liepos 21 d. — Lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne. 

Liepos 26-28 d. — Brighton 
Parko festivalis Čikagoje ant 
Western Blvd. (tarp 43-47 
gatvių). 

Liepos 28 d. — „Draugo" 
metinė gegužinė Marijonų sode
lyje prie „Draugo". 

Rugpjūčio 11d. — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų sky
riaus gegužinė 1 v.p.p. Vlado ir 
Lidijos Šoliūnų sodyboje Willow 
Springs, IL. 

Rugpjūčio 18 d. - PLC 
gegužinė ir laimingų bilietų 
traukimas PLC sodelyje, Le
monte. 

Rugpjūčio 25 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
metinė gegužinė PLC, Lemonte. 

— BALFo metinė gegužinė 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Rugpjūčio 30,31 ir rugsėjo 
1 d. — Lietuvių Tautinės s-gos 
24-sis seimas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus patalpose. 

Rugsėjo 1 d. — Žurnalui 
„Trimitas" paremti gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugsėjo 2 d . - ALTo, Čika
gos skyriaus, tradicinė geguži
nė Anio ir Aldonos Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

Rugsėjo 5-8 d. — Šviesos-
Santaros suvažiavimas PLC, 
Lemont*. 

Rugsėjo 7 d . - Lithuanian 
Mercy Lift labdaros balius — 
„Auka — artimo meilės menas", 

ruošiamas Čikagos Meno in
stitute (Art Institute of Chi-
cago). 

— Čikagos Lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pradžios 
minėjimas Jaunimo centre. 

Rugsėjo 7 - 15 d. - Šiluvos 
atlaidai Svč. M. Maruos Gimi
mo parapijoje Marąuette Parke. 
Iškilminga procesija — rugsėjo 
15 d., sekmadieni, 2 vai. p.p. 

Rugsėjo 8 d. — LB Lemon-
to apylinkės gegužinė PLC, 
Lemonte. 

— Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų dr-jos festivalis 
(didžiojoje palapinėje) Mar 
ąuette parke prie 70 St. ir 
California Ave. Dalyvauja: Šv. 
Kryžiaus ligoninė, „Draugas", 
Maria mokykla bei įvairios 
Čikagos miesto ir Cook apskr. 
agentūros. 

Rugsėjo 13 d. — Dailės 
parodos „Tobulybė egzilyje" 
atidarymas 7 v.v. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Pa
rodoje dalyvauja įvairių tautybių 
Čikagos dailininkai — imi
grantai. 

Rugsėjo 15 d. - JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos ruo
šiama Lietuvių diena — gegu
žinė PLC sodelyje, Lemonte. 

— Tauragės lietuvių klubo 40 
metų veiklos sukaktuvinis ban
ketas Šaulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Literatūros 
vakaras, PLC, Lemonte. 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
metinis pokylis Martiniąue 
salėje. 

Rugsėjo 27 d. — „Las Vegas 
naktys" PLC, Lemonte. 

Rugsėjo 28 d. - Čikagos ir 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 3 d. 

„Sambūrio", Boston, MA, vaikų jauniu grupė dalyvauja X tautinių šokių šventėje. 

LIETUVIUKAI PO PICASSO SPARNU Pra-p.p. Švč. M. M. Nekalto 
sidėjimo parapijos salėje. 

Spalio 18 A - Koncertą 
partizanams šelpti PLC, Lemon
te, rengia Partizanų globos 
komitetas. 

Spalio 19 d. — „Puota jūros 
dugne" — Čikagos lietuvių jūrų 
skautijos metinis renginys PLC, 
Lemonte. 

— Dail. Jurgio Daugvilos pa
rodos atidarymas 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. 

Spalio 20 d. — Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos 30 metų 
veiklos pažymėjimo pietūs PLC, 
Lemonte. 

— Koncertas Jaunimo centre. 
Rengia Partizanų globos ko 

apylinkių Švč. M.M. Nekalto mitetas. 
Prasidėjimo seserų vienuolijos — Šakiečių klubo „Oktober 

Čikagos miesto Kultūrinių 
renginių departamento (City of 
Chicago, Department of Cultu-
ral Affairs) vadovė Rose Farina 
per X Lietuvių tautinės šokių 
šventės organizacinio komiteto 
pirmininkę Jūratę Budrienę 
pakvietė lietuvius šokėjus šokti 
tautinius šokius liepos 1 d. 
Daley Civic Center aikštėje 12 
vai., kada yra įstaigų pietų per
trauka ir toje aikštėje visą dar
bo savaitę pietų metu vyksta 
įvairūs kultūriniai renginiai. 
Pirm. Jūratės Budrienės pa
prašyti, pirmadienį, liepos 1 d., 
šoko jaunimo grupės iš Pietų 
Amerikos. Tai — „Šaltinis" iš 
Rosario miesto, Argentinoje, 
kuriam vadovauja Mario Kalai-

rėmėjų metinis susirinkimas ir 
pamaldos Jaunimo centre. 

— „Las Vegas naktys" — 
PLC, Lemonte. 

Spalio 5 d . - JAV LB Kultu 
ros tarybos globojamas Hamil
tono lietuvių teatro „Aukuras" 
J. Žemaitės apysakos „Petras 
Kurmelis" inscenizavimas Jau
nimo centre. 

Spalio 6 d . - „Margučio II" 
radijo programos ruošiamas 
koncertas Jaunimo centre. 

— E. Dauguvietytės-Kudabie-
nės 2 veiksmų komedija „Susi
tikimas" 12 vai. vidudienį (tuoj 
po šv. Mišių) PLC Lemonte. Da
lyvauja Elena Dauguviety-
tė Kudabienė ir Vitalis Žukaus
kas. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų metinis seimas 
Tėvų Marijonų vienuolyne /prie 

„Draugo" 11 v.r. šv. Mišios. 
1:30 registracija ir posėdis. 

Spalio 12 d. — LB Lemonto 
apylinkės ruošiamas pokylis 
PLC, Lemonte. 

Spalio 13 d . - JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos v-bos 
ruošiami pietūs (12 vai.) PLC 
salėje, Lemonte. 

— Lietuvos Vyčių choro 80 
metų sukaktuvinis pokylis 3 v. 

fest" Šaulių namuose. 
Spalio 25 d. — Suvalkiečių 

klubo metinis susirinkimas 
Šaulių namuose. 

Spalio 25-27 d. — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte. Ren
gia PLC renginių komitetas. 

Spalio 25-27 d. - Filatelistų 
dr-jos „Lietuva" 50 metų veik
los sukaktuvinė paroda Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Oficialus atidarymas spalio 26 
d. 10 vai. ryto. 

Spalio 28 d. — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo 
centre. 

Spalio 28-27 d. - JAV LB 
XTV Tarybos sesija Čikagoje. 

Spalio 27 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje už gyvus ir mirusius 
narius. 

Lapkričio 9 d. — Lietuvių 
fondo pokylis PLC Lemonte. 

Lapkričio 10 d. — Mūzos 
Rubackytės koncertas 3 v. p.p. 
Jaunimo centre. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

Lapkričio 12 d. — Zarasiškių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 16 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis pokylis ir lai
mingų bilietų traukimas Jauni
mo centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 

No One Offers You 
More of Eastera Eiirope! ! 

Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
establisbed the most comprebensive network of 
destinations in Eastem Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access 

to Riga. Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk ardyiLNlU8,CLlTtfU*NŪL. i 

Take advantage of LOT s bw fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boetngs and ATRs and the com-
fort of the new intemational terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and ticket sales at the offtces of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agenf. 

New York: 212-M9-1S74. 
Chicago: 312-2M-33M. 
Los Angeles: 212-934-51S1. 

Montreal. PQ.: 514444-2674 
Toronto. Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: MS.2234S93. ] 

metinis pokylis PLC, Lemonte. 
Lapkričio 23 d. — „Lietuva" 

ansamblio koncertas 5 vai. 
vak. Jaunimo centre. Rengia 
„Draugas". 

Lapkričio 24 d. — Rudens 
madų paroda PLC, Lemonte. 

— Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 78 metų sukakties 
minėjimas Šaulių namuose. 
Rengia Lietuvių Karių vetera
nų s-gos „Ramovė" Čikagos 
skyrius. 

Lapkričio 26 d. — Šakiečių 
klubo narių metinis susirinki
mas Šaulių namuose. 

Lapkričio 29 d. — Dailės 
parodos „Freiburg 1946", skir
tos lietuvių dailės mokyklos 
„Ecole des Arts et Metiers" 
Freiburge, Vokietijoje, 50-me-
čiui, atidarymas 7 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 1 d. — Tradicinių 
lietuviškų kalėdinių šiaudinu
kų darymo pamokos 11 vai. r. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

Gruodžio 6 d. — Jūrų skau-
čių,-tų Kūčios PLC, Lemonte. 

— Tradicinis šampano pokylis. 
Ruošia „Lietuvos vaikų viltis". 

Gruodžio 7 d. — „Metų žmo
gaus" pokylis Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Pradžia 6 
v.v. 

— Dail. Ados Sutkuvienės kū
rinių parodos atidarymas 7:30 
v.v. Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. 

Gruodžio 7-8 d. — Mugė-ba-
zaras PLC. Lemonte. 

Gruodžio 8 d. — Tauragės 
lietuvių klubo narių metinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

— Jaunimo centro metinė 
vakarienė Jaunimo centre. 

Gruodžio 14 d. — Labdaros 
.vakaras „Seklyčioje". 6:30 v.v. 
Ruošia JAV LB Soc. Reikalų 

, taryba. 
Gruodžio 20 d. - PLC Kū 

čios, Lemonte. 
Gruodžio 21 d. — Maironio 

. lituanistinės mokyklos Kalėdų 

. eglutė PLC, Lemonte. 
i Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
! Operos Naujųjų Metų sutikimas 
'Jaunimo centre. 
I — Naujųjų Metų sutikimas 

PLC, Lemonte. 

nis ir Christian Munoz (Užku
ras). (Vyr. vad. O. Levanavičius 
dėl sveikatos būklės negalėjo at
vykt i ) . „Inkaro" grupė iš 
Buenos Aires, Argentinos, vado
vauja Juozas Pulikas, ir „Ne
munas" iš San Paulo, Brazilijos, 
vadovė Rosana Taschetto-Ra-
mašauskaitė. 

Iš jų apsistojimo vietos 
(gerokai į šiaurę nuo Čikagos) 
šokėjai atvyko mokykliniais 
autobusais. Jie vilkėjo savuose 
gyv. kraštuose įsigytus marški
nėlius: „Nemunas" puošėsi tri
spalve ir šokėjų pora, o ar
gentiniečių aprangoje, baltų ir 
mėlynų Argentinos spalvų fone 
buvo įrašai, kad jie lietuviai, 
t a u t i n i ų šokių šokėjai iš 
Argentinos. 

Aps irengę taut. rūbais , 
šokėjai rinkosi prie šokiams spe
c ia l ia i paruoštos scenos. 
Programą pradėjo apie 12:30, 
nes šiek tiek užtruko, kol 
šokėjai persirengė ir kad mies
to tarnautojas, tvarkęs garso " 
sistemą, pasiruošė groti atvež
tas juosteles. 

Rose Farina, kultūrinių ren
ginių vadovė, pasveikino visus. 
pasidžiaugė atvykusiais iš Ar
gentinos ir Brazilijos liet. taut. 
šokių šokėjais, priminė X Liet. 
tautinių šokių šventę, įvyks
tančią liepos 6 d., Rosemont 
Horizon ir pakvietė A. Šmulkš-
t i enę pristatyti atvykusias 
grupes. 

Pirmieji šoko „Šaltinio" šokė
jai. Jie šoko „Gyvatarą" ir „Ru
gučius". Po jų „Inkaro" šokėjai 
„Landytinį" ir „Aštuonnytį", o 
. . N e m u n o " grupė pašoko 
„Patrepsėlj". 

Visi šokėjai yra studentai, 
jauni, žvalūs, grakštūs! Ir jų 
tautiniai rūbai, atstovaujantys 
įvairias Lietuvos sritis, buvo 
spalvingi ir gražūs. Jie šoko jau
natviškai, entuziastingai. Miela 
buvo žvelgti į tą iš tolimų šalių 
atvykusį lietuviškos kilmės 
jaunimą, kuris puoselėja savo 
gyvenamuose kraštuose liet. 
kultūrą, garsina P. Amerikoje.' 
l i e t . taut in ius šokius ir 
nepagaili jėgų ir laiko atvykti 
pas mus, dalyvauti šioje 
sukaktuvinėje tautinių šokių 
šventėje. Dalis jų yra dalyvavę 
ir IX. o veteranai — net ir 
ankstyvesnėse šventėse. Čia jie 
pabendrauja su savo vienme
čiais lietuviais jaunuoliais iš 
JAV ir kitų kristų, pasisemia 
naujų minčių ir įkvėpimo toliau 
dirbti lietuviškos veiklos ba
ruose savo gyvenamuose kraš
tuose. Buvo miela, kad daugelis 
jų kalba gana gerai lietuviškai, 
nors su kai kuriais teko kalbė
ti ir angliškai, ir net ispaniškai 
pasakyt i keletą pagyrimo 
žodžių. 

Žiūrovų buvo apsčiai. Beveik 
visos sustatytos kėdes buvo 
užimtos, o dar aplink stovėjo 
gerokai praeinančių valdi
n i n k ų , ar turistu. Aplink 
, ,sukiojosi" X taut. šokių 
šventės vyr. fotografas Zigmas 

A.tA. 
ELENA TARAŠKEVIČIENĖ 

Dausaitė 
Gyveno Fremont, WI, anksčiau Chicagoje Marquette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. birželio 30 d., 11 vai. vakaro, sulaukusi 92 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Utenos mieste. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas Taras, marti Irena ir daug 

giminių Amerikoje bei Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Alberto ir močiutė a.a. Edvarde 
Velione pašarvota ketvirtadienį, liepos 4 d. nuo 2 iki 8 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 5 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus, jo sūnų JUOZĄ PUPIŲ, ilgametį Dramos 
Sambūrio narį, jo šeimą ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi. 

Los Angeles Dramos Sambūris 

Jaunystės bendražygiui ir iškilmingos lie
tuvybės puoselėtojui 

VYTAUTUI KAVOLIUI 
staiga mirus, reiškiu užuojautą žmonai RI
TAI su šeima ir kartu liūdžiu. 

Saulius Simoliūnas 

A.tA. 
VYTAUTUI KAVOLIUI 

mirus, jo žmonai RITAI, sūnums KĘSTUČIUI ir 
PERKŪNUI su žmona nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi 

Santara-Šviesa 
Metmenų bendradarbiai 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 

Akiračių redakcija 

J 

A.tA. 
Prof. VYTAUTUI KAVOLIUI 

staiga mirus Santaros-Šviesos suvažiavimo Lietuvoje 
metu, jo žmonai RITAI, sūnums PERKŪNUI ir KĘS
TUČIUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Jonas ir Dana Bilėnai 

Degutis ir vyr. video fotografas 
Aleksandras Plėnys, kurie sten 
gėsi įdomesnius momentus 
įamžinti. Daug fotografavo ir 
kiti žiūrovai bei entuziastingai 
plojo, o pirmoje eilėje sėdinti 
senutė (man neatrodė, kad ji 
lietuvė), plojo, lingavo ir net ko 
jomis trepsėjo į taktą! 

Oras buvo puikus, o nuotaika 
šventiška. Tik gaila, kad garsą 
tvarkančiam miesto tarnautojui 
ne visada pavykdavo greitai 
surasti reikiamą šokio melodiją 
juostelėje, o tai kiek trukdė pasi
rodymo vientisumą 

Po programos Rose Farina pa 
dėkojo šokėjams ir jų vadovams 
bei atėjusiems jų pažiūrėti žmo
nėms ir vėl priminė šokių 
šventę liepos 6 d. Rosemont 
Horizon, kviesdama visus at
silankyti. O taip pat kvietė 
visus atsilankyti ir toliau Daley 

Plaza rengiamuose kultūriniuo
se renginiuose. Ji pati sakėsi 
irgi dalyvausianti. Ji, atrodo, 
buvo labai patenkinta (nors ir 
pasitaikė „techniškų kliūčių") 
prašė nuotraukų. 

Laukiau, kol šokėjai persi
rengė ir palydėjau juos iki 
autobusų. Ten labai nuoširdžiai 
atsisveikinome, atsimojavome. 
sakydami „iki pasimatymo!" 
Juos autobusų vairuotojai dar 
vežė parodyti miestą. 

Argentinos ir Brazilijos liet. 
tautiniu šokių šokėjų vienetai 
'..Šaltinis". ..Inkaras" ir ..Ne
munas"* pasirodys -Jaunimo 
centre liepos 9 d. 7 v.v. pošven 
tiniame koncerte, kur jie šoks 
ne tik liet. taut. šokius, bet pa
rodys ir šalių, kuriose gyvena 
šokius. 

Aldona Šmulkštienė 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ D r a u g o " redakc i ja , ad

ministracija ir spaustuvė ne
dirbs liepos 4 <'... ketvirtadienį, 
nes tai Amerikos Nepriklau
somybės šventė. Dienraštis su 
šeštadieniniu priedu išleidžia
mas trečiadienį, liepos 3 d. 

Lietuvos Genera l in is gar
b ė s k o n s u l a t a s Čikagoje 
praneša, kad liepos 4 ir 5 d. kon
sulo įstaiga bus uždaryta. Pra
šome taip pat atkreipti dėmesį, 
kad konsulato priėmimo valan
dos yra pakeistos: interesantai 
priimami antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais, nuo 
10 vai. r. iki 1 vai. popiet. 

Pošvent inis konce r t a s — 
prieš išleidžiant kitų kraštų 
šokėjus, bus Jaunimo centre 
Čikagoje, liepos 9 d., antradienį. 
7 vai. vak. Programoje Argen
tinos tango, Brazilijos šokiai ir 
Lietuvos grupė su savo specia
liai parengta tam vakarui pro
grama. N'epraleiskime progos 
pamatyti nuostabią, nepakar-
totiną programą, gražius rūbus 
ir lietuvišką jaunimą iš kitų 
kraštų. Ateikime jų pamatyti ir 
su jais atsisveikinti! 

„Draugo" dovanin ių pre
kių, knygų, muzikos įrašų, gin
taro ir kitokių gražumynų 
krautuvėlė kasdien vis pasi-
, ildo naujomis prekėmis. Kam 
aar neteko apsilankyti pirma
jame „Draugo" pastato aukšte 
ir pamatyti naujus pertvar
kymus, kviečiame nedelsiant 
tai padaryti . Nustebsite ir 
apsidžiaugsite! 

Lietuviškoji Skaut i ja 1945-
1985" knygos sutiktuvės vyks 
sekmadieni, liepos 7 d., 11:30 
vai. r. (tuoj po 10:30 v.r. šv. 
Mišių) Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 69 St. ir Wash-
tenaw A ve., skautiškos šeimos 
narių susitikime. Kviečiami da
lyvauti visi skautai, ės, skauti-
ninkai,-ės, skautiškos veiklos 
draugai ir rėmėjai. Šia proga 
bus galima įsigyti ir neseniai iš 
spaudos išėjusią „Lietuviškos 
Skautybės išeivijoje" 50 metų 
veikios istoriją. Kadangi bus 
tiekiami pietūs, prašoma apie 
dalyvavimą iš anksto pranešti 
tel. 312-471-0811. 

x „Ant ra s Kaimas" kviečia 
visus pradėti X tautinių šokių 
šventės linksmybes trečiadienį 
vakare, liepos 3 d. Tą vakarą 
7:30 v.v. Jaunimo centro sceno
je įvyks ..netradiciniai'" rimtas 
ir tradiciniai ..nerimtas" spek
taklis. Pirmoje dalyje bus įsceni-
zuota Antano Škėmos vieno 
veiksmo DRAMA ..Kalėdų 
Vaizdelis"', o antroje dalyje 
matysime geriausius ir juokin
giausius škicus iš . .Antro 
Kaimo'" repertuaro. Bilietai 
gaunanti: Lion Frame, 3125 W. 
71 st St„ tel. 312-778-6322 ir 
prie įėjimo. 

(ak) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MV> S Pulaski Rd , Chicago, IL 60629 
(h bl ; šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582^1500 
14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6062« 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
4estad 9 v.r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Kasdien 9 v.r—5 v.v. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

D ė m e s i o c i c e r i e č i a m s ir 
apylinkių lietuviams: autobusai 
į X tautinių šokių švente, Šešta
dienį, liepos 6 d., išvyksta lygiai 
11 vai. ryte, nuo 49th Court ir 
15 St. kampo (prie Šv. Antano 
parapijos mokyklos pastato), 
Cicero, IL. 

T a u t i n i u š o k i ų š v e n t ė s ren
g i n i ų b i l i e t a i b u s p a r d a 
vinėjami „Seklyčioje" t r eč ia 
dieni ir k e t v i r t a d i e n i , nuo 9 
vai. r. iki 7 vai . vak. P e n k t a 
dieni, nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 
dieną. Po to visų renginių bilie
tus ( i š s k y r u s pokyl io) b u s 
galima įsigyti renginių vietoje, 
prie įėjimo. Penktad ien i , liepos 
5 d., visų renginių bi l ietus bus 
galima įsigyti Hya t Regency 
O'Hare viešbutyje. Pokylio bi
lietus gal ima užsisakyti t i k ik i 
k e t v i r t a d i e n i o vakaro „Sek
lyčioje" arba skambinant Irenai 
Kerelienei, tel . 708-361-4770. 

L i e p o s 1 1 d . sueina dešimt 
metų nuo a a. dipl. miškininko 
Jul iaus Plaušinaičio mirties. 
Tai l iūdnai sukakčia i paminėti 
šv. Mišios bus aukojamos Notre 
Dame parapi jos bažnyčioje, 
Michigan City, LN, liepos 7 d., 
11 vai. ry te . Visus velionio 
gimines, d raugus ir pažįstamus 
prašo ji prisiminti savo maldose 
liūdinti Jolandos ir Alfonso 
Kerelių šeima. 

I š P i e t ų A m e r i k o s a t v y k u 
sieji l i e t u v i ų t au t in ių šokių 
grupių vyrai moka ne t ik gra
žiai šokti, be t gerai gali žaisti 
futbolą. Tą j ie bandys pade
monstruoti liepos 8 d., pirma
dienį, 7 vai . vak., Lemonte 
vyks ianč iose futbolo r u n g 
tynėse. J ėgas j ie išmėgins su 
Čikagos „Li tuanicos" futboli
ninkais. Visuomenė kviečiama 
pasižiūrėti rungtynių . 

S t r a i p s n e l y j e — „ S t a m b i 
P r e l a t o d r . J . P r u n s k i o do
v a n a " 1996.06.29 aprašyme įsi
vėlė ir s tambi klaida. Sibire 
n u k a n k i n t a buvo te ta O n a 
P r u n s k y t ė , o ne Prunskienė. 
Už padarytą korektūros klaidą 
atsiprašome. 

x Č i k a g o s L i e tuvos Duk
t e rų d r a u g i j a įteikė Lithu-
anian Mercy Lift $5,000 auką. 
Nuoširdžiai dėkojame už gausią 
auką. Jūsų nuolat inė pa rama 
padeda LML tęst i reikalingą 
darbą padė t i Lietuvos ser
gantiems. 

(sk) 
x A.a . V a c i o N u m g a u d o 

prisiminimą pagerbdami, auko
jo Lietuvos našlaičiams: $250 
Aldona Echaniz su šeima, $150 
— Sylvia McCann su šeima, $65 
— Olga Numgaudienė, $50 R. 
Krištopaitienė ir B. Razmienė, 
$25 Maironio Lituanist inė Mo
kykla. $20 — Luneckų šeima, 
Ema Žiobrienė, $10 — Sofija 
Plenienė, E. Pilmonaite. Iš viso 
Lietuvos našlaičiams suaukota 
$600. R e i š k i a m e užuojautą 
velionio žmonai ir artimiesiems, 
o aukotojams dėkojame! „Lietu
vos N a š l a i č i ų g l o b o s " komi
t e t a s , 2711 W. 71 St., Chicago, 
n 60629. 

(sk) 
x T r a v e l C e n t r e , Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio k raš tus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
r e s e L e s n i a u s k i e n ę , tel. 847-
5 2 6 ^ 7 7 3 . ( s k ) 

x J u o z a s B a c e v i č i u s patar
nauja į s i g y j a n t v a i r a v i m o 
t e i s e s . S k a m b i n k i t e : 708-
403-7334. 

(sk) 
x V a s a r o s m e t u T R A N S -

P A K įs taigos Lemonte va
landos: p e n k t . 3 v .p .p . • 7 v.v. , 
s e k m d . 8:30 v.r . - I v . p . p . 
Š e š t a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 
T R A N S P A K te l . L e m o n t e : 
706-257-0497. 

(sk) 

BALTŲ S T U D I J V 
V A S A R O S K U R S A I 

I L L I N O I S U N I V E R S I T E T E 

P a s k a i t o s 7/1/96 - 7/7/96: 

1. Vėjas Liulevič ius , „The 
German Military Utopia on the 
Baltic during World War I" 
(Vokiečių mil i tar inė utopija 
Pabaltijyje Pirmojo pasaulinio 
karo metu) Illinois universitete, 
505 Chicago Circle Center pa
s ta te , 750 South Halsted, 1996 
m. liepos 3 d., 1 v. po pietų. 

2. Guntis Šmidchens, „Song, 
Dance and Politics in the Baltic 
Countr ies" (Tautinės dainos, 
šokiai ir politika Baltijos šalyse) 
1996 m. liepos 5 d., 7 v.v., Bal
zeko muziejuje. Po paskaitos 
vaišės. 

P a s k a i t o s b u s ska i tomos 
angliškai. Įėjimas nemokamas. 
Dėl 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

3306 W. « h Mace. Chicago, IL 60629 

ŠUSTAS 
(Žodžiai taut iniam šokiui) 

Mūsų jaunimas 
Šokiui susirinko — 
Sukas rateliai 
Ir daina aplinkui — 

Šokim, siauskime kartu: 
Algis, Dalia — 
Aš ir tu; 

detalesnės informacijos Žydi pievos ir dangus 
skambinti tel. (312) 996-7856 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų. 

N e s v a r b u , koks bus sekma
dienį oras, Pasaulio lietuvių 
centro gegužinė vis t iek įvyks! 
Rengėjai, PLC renginių komi
te tas (o jo žodžiais galima pasi
t ikėt i , nes ta i prityrė pramogų 
centre rengėjai), žada gražią 
aplinką, skanų maistą ir viso
kių linksmybių. Žinoma, nusi
teikimą, kad bus smagu, turi 
atsivežti kiekvienas gegužinės 
d a l y v i s , k i t a i p — n iekas 
neįstengs pralinksminti, kaip tą 
nesijuokiančią pasakų kara
laitę. Gegužinė, oficialiai pra
sidės 12 vai., o tesis... Komite
tas taip pat primena, kad cen
t r a s tur i dovanų parduotuvėlę, 
kur i šią savaitę at idaryta nuo 
11 vai. r. iki 12 vai. p.p. 

Dėmes io ! Pranešame, kad 
„Draugo" administracija bus 
a t idaryta penktadienį, liepos 5 
d., įprastomis darbo valan
domis, ir sekmadienį, liepos 7 d., 
nuo 12 vai. iki 3 vai. popiet. Tuo 
metu , ypač sekmadienį , po 
iškilmingų padėkos pamaldų 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje ir evangelikų-l iuteronu 
Tėviškės parapijoje, kviečiame 
užsukti į „Draugą", įsigyti 
knygų, muzikos įrašų, gražių 
lietuviškų dovanėlių, atsivesti 
savo svečius iš toliau. 

Ir jaunystė mus. 

Žydi jurginai, 
Rūtos ir žibutės, 
Juokiasi vėjas, 
Tiek žiedų suputęs — 

Žydi tėviškės rugiai. 
Margos pievos — pradalgiai 
Ir jaunimas rateliu — 
Gėlės tarp gėlių. 
(Arba: Tai keliaujam rateliu 
Lietuvos keliu.) 

O. B . Audronė 

SVEIKI ATVYKĘ 

„Tėvynės žvaigždutė" svei
kina visus jaunuosius šokėjus, 
atvykusius į Dešimtąją tauti
nių šokių šventę! Linki smagiai 
pra le is t i laiką, susipažinti 
naujų lietuvių draugų ir išsi
vežti namo kuo gražiausių įspū
džių. Tautiniai šokiai yra lietu
vių k u l t ū r o s dalis . Nepa
mirškite ką išmokote. Šokite 
stovyklose ir lietuviškose mo
kyklose. Naudokitės jaunyste, 
kurią tik vieną turite. Tad per 
tautinį šokį į gražią Lietuvos 
ateitį! 

Redaktor ius 

S E N A S NAMAS 

Man pa t i ko mano senas 
namas. Viduje buvo labai gražu. 
Aš žaisdavau su savo tėte 

x A.a. P r a n o Vindaš i aus kieme. Mano miegamasis buvo 
atminimą pagerbdami, draugai antrame aukšte, o tėvehų pir-
ir giminės laidotuvių metu su- m a m e a u k š t e - B u v o m a ž o s 

aukojo $530. Šeima šiuos su- d u r v s ' P r o k u r i a s b u v o « a l i m a 

aukotus pinigus paskyrė Lietu- i e i t l * **»• K a i m e s nusikraus-
vos našlaičiams. Aukotojai: t ė m e > n a u J a n a m i * 
Kotryna ir Raymond Graudis, l a b a i »udna. 
Jonas Vainius, Bronė ir Juozas sugrįžti atgal 

, man buvo 
visada noriu 

Milašius, Dalia ir J im Fitch, 
V i k t o r a s K a ž e m ė k a i t i s ir 
šeima, Lionginas ir Felicija 
P l iura , Danutė Vindašienė, 
Elena Retzer, Vincas Bagdonas, 
Audrė Sakalas. Dennis Pelky, 
Barb Hellgren, Stanley Budrys, 
Pet ras ir Bronė Nekrošiai, Sta
sys Pociulis, Bronius Jaras , O. 
Tamulėnas, Jack Monroe ir 
šeima, Milda Sauskas ir šeima, 
Arbas ir šeima, Z. Lukauskas, 
Tony Kapla, Martha Loschat, 
Walter H. Brunsman, Marš 
šeima. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems ir Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame 
aukotojams! „Lie tuvos Naš
l a i č ių g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 West 71 St., Chicago, n 
60629. 

(sk) 

x A l d o n a P a n k i e n ė , Chi 
cago, IL, Lietuvos našlaičių 
vargą sumažinti paaukojo $25. 
Dėkojame! „L ie tuvos Našlai
čių g l o b o s " komi t e t a s . 

(sk) 

xTRANSPAK praneša: 
. . 'Kauno sūrinė ' pirmoji Lietu
voje pradėjo gaminti ožkos pieno 
sūrius. Lietuvos ožkų augintojų 
draugija pažadėjo tiekti sūrinei 
kasdien po 200 litrų ožkų pie
no". P in iga i , s iun t in ia i ir ko
m e r c i n ė s siuntos i Lietuvą. 
Maisto s iunt in ia i . TRANS
PAK, 3638 W. 69 St., Chicago, 
IL, te l . 312436-7772. 

(sk) 

,.Neries", Pittsburgh, PA, tautinių šokių vieneto jaunių grupe. 

Linas Aleksiunas 

LAIŠKAS 

Mindaugai, 
labas, mano vardas Kristina. 

Jau baigėsi Kalėdos. Jos man 
buvo labai įdomios Kūčias mes 
namuose praleidome. Daly
vavau ir skautiškose Kūčiose. 
Per Kalėdas aš ^avau labai 
daug dovanų; ausines, Barbę, 
magnetofoną, „Trouble" žai
dimą, kalkuliatorių, penalą, są
siuvinį, aplanką ir daug sal
dainių. Labai įdomios buvo šios 
Kalėdos. Man buvo labai įdomu 
sužinoti apie Tave. ką Tu gero 
padarei Lietuvai. 

Kr i s t ina Badarai tė , 5 sk. 
mokinė 

Abu Čikagos lit m-los moki
niai. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

...Aš jau esu katalikas, nes 
priėmiau Švenčia asiąjį Sakra
mentą. Bažnyčioje dalino Ko
muniją, taip vadinamą Jėzaus 
Kūną, kurį ir aš priėmiau pirmą 
kartą. Viskas buvo labai iš
k i l m i n g a . Mūsų mokykla 
užprašė Mišias. Mes buvome 
ba l t a i apsirengė, turėjome 
žvakes, papuoštas rūtomis. Vi
si stovėjo prie altoriaus, kur 
mums ir dalino pirmąją komu-
niją. I bažnyčią buvo atėję tė
vukai ir kiti artimieji. Visi 
mane pasveikino. Po to grįžome 
į namus. Ta proga mama pa
ruošė iškilmingus pietus. 

Aš jau baigiau pradžios mo
kyklą. Kitais mokslo metais ei
siu į kitą mokyklą, kurią ir jūs 
baigėte. Gegužės 28 d. buvo 
mūsų išleistuvės, kurių metu 
buvo įteikti baigimo pažy
mėjimai. Rodė filmą, kurį filma
vo prieš ketverius metus. Buvo 
įdomu ir save pamatyti, kai dar 
buvome maži. Kitą dieną išsi
ruošėm ekskursijom į Vilnių ir 
Trakus. Vilniuje buvome įlipę į 
Gedimino pilį. Televizijos bokš
te buvo įdomu. Ten yra baras, 
besisukančios kėdės, staliukai ir 
dar daug kitų smulkmenų. Bu
vome užlipę į apžvalgos aikš
telę, iš kurios matyti visas 
Vilnius. Trakuose vaikščiojome 
po pilį ir apsipirkome. Grįždami 
buvome sustoję poilsiavietėje 
prie miško. Po to grįžome namo. 
Dabar atostogauju. Dar kartą 
ačiū už viską. Tuo mano įspū
džiai ir baigėsi. Sudiev! 

Vaidas Bulikas, 10 m. 
Marijampolės miesto pradžios 

mokykla. 

SUDUŽĘS INDAS 

Vieną dieną aš žaidžiau lauke. 
Pavargęs įėjau į vidų. Ieškojau 
mamos, bet jos neradau. Įėjau į 
savo kambarį ir žiūrėjau TV. 
Užsinorėjau valgyti, įėjau į vir
tuvę. Per neatsargumą nukrito 
indas. Buvo blogai, nes buvo 
mano mėgstamiausias indas. 
Nieko negaliu padaryti. Staiga 
pro duris į virtuvę įėjo mama. 

— Labas, mama! — jai pasa
kiau. — Žiūrėk, ką aš padariau! 
Atsiprašau! 

Mama pasižiūrėjo į gabalėlius 
ir tiek tepasakė: 

— Laiminga, kad čia ne mano 
mėgstamiausias indas. 

Po to viskas buvo tvarkoje ir 
smagiai ėjau į lauką žaisti. 

L iana Modestaitė ir 
J a s m i n a Pumputy tė , 

Abi Lemonto Maironio lit. m-
los mokinės. 

Vieną dieną aš žaidžiau su 
broliu krepšinį. Aš prašiau, kad 
brolis nežaistų viduje, bet jis 
neklausė ir toliau žaidė. Taip 
bežaidžiant, sviedinys pataikė į 
indą ir jį sudaužė. Mama barė. 

Andr ius Balsys 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinys. („'95 mes dar gyvi"). 

KITI APIE MUS 

Seniau Čikagoje gyveno 
redaktorius Pieža (jau miręs), jis 
redagavo viename Amerikos 
laikraštyje religinį skyrių. 
Kartą jis nuvyko į Romą. Nebe
prisimenu, ar su reikalais, ar 
kaip turistas. Turėdamas laiko, 

lankė senovės paminklus. Atsi
rado ir kitas lankytojas, žila
galvis vyresnio amžiaus vyras. 
Jis buvo italas ir daug dalykų 
paaiškino redaktoriui Piežai. 
Abu susipažino, įsikalbėjo. Pasi
rodo, kad tas italas buvo Romos 
universiteto profesorius. Iš 
pasikalbėjimo sužinojęs, kad 
Pieža yra lietuvis, profesorius 
jam žemai nusilenkė. Pieža 
pasijuto nesmagiai ir paklausė, 
kodėl jis taip padarė. Tada 
italas profesorius jam pasakė: 
„Jūs savo galvoje nešiojate 
didžiausią pasaulio turtą — lie
tuvių kalbą". 

Pieža šį įvykį aprašė šio dien
raščio puslapiuose jau seniai. 
Neprisimenu nei datos, nei 
numerio, t ik prisimenu to 
straipsnio turinį, kurį savais žo
džiais jums papasakojau. Išva
das jūs pasidarykite patys. Jei 
kas geriau prisimena tą straips
nį, galėtų tiksliau jauniesiems 
skaitytojams perteikti. 

KVAILUTĖ IR LAUMĖ 
(Lietuvių liaudies pasaka) 

(Tęsinys) 

— Ačiū tau už gerą širdį. O 
dabar, jei nori Bebenčiuką 
surasti, eik didžiuoju keliu. 
Perėjusi mišką, rasi obelį, už 
obels kopk į kalną. Ant pačio 
kalno, ant kauburio, žala karvė 
ganosi. Praėjusi pro karvę, taku 
nusileisk į slėnį. Slėnyje stovi 
duonkubilis, o už duonkubilio — 
srauni upė teka. Perėjusi liep
tu upę, pamatysi kadugyne 
mažą namelį, iš smilgų statytą, 
paparčiais dengtą. Ten ir rasi 
savo brolį. 

Grįžusi kvailutė namo viską 
papasakojo seserims. Vyresnio
ji sesuo apsirengė, įsistojo į nau
jas kurpaites ir t a rė savo 
jaunesniajai seseriai: 

— Nors ir sunku tikėti, ką toji 
kvaišė čia plepa, tačiau eisiu ir 
viską patirsiu. 

Išėjo sesuo ir, kaip buvo 
kvailutė papasakojusi, tuojau už 
miško, prie kelio, pamatė au
gančią laukinę obelį. Obelis 
viršūnę palenkė, paklausė: 

— Mergele, mergele, kur 
eini? 

— Broliuko ieškoti, — atsakė 
toji. 

— Pakrėsk (pajudink) mane, 
— palengvink mano šakoms 
naštą (sunkumą)! — paprašė 
obelis. 

— Neturiu laiko. Piemenys 
gali krėsti tave, — atrėžė 
(griežtai atsakė) mergina obeliai 
ir nuėjo. 

Po valandėlės ji įkopė į kalną, 
o ant kalno, ant pačio kauburio 
(viršūnės), pamatė žalą karvę. 
Karvė ją ir klausia: 

— Mergele, mergele, kur 
skubi? 

— Broliuko ieškoti. — atsakė. 
— Pamilžk mane, paragauk 

mano pieno! — paprašė karvė. 

(Bus daugiau) 

DU KREPŠIAI 

Prometėjas (Graikų mitologi
joje žmonių giminės kūrėjas), ki
tados sukūręs žmones, jiems ant 
kaklo po du krepšius pakabino: 
vieną pilną svetimų ydų (blogų 
(ypatybių), kitą — savų; sve
timųjų ydų krepšį pakabino 
priešakyje, o antrąjį už nugaros. 
Todėl žmonės, vos tik pažvelgę, 
svetimas ydas mato, o savųjų 
ne. 

Pasakėčia apie žmogų, kuris 
savo reikalų nemato, o kišasi 
kur nereikia. 

Ezopas 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

1. Popiežiaus Jono Pauliaus II 
tėvai Emilija Kačarauskaitė ir 
Karolis Voityla, jaunosios tėvo 
teigimu, susituokė Vilniuje 
1906 m. vasario 10 d. Popiežius, 
1993 m. išvykdamas iš Lietuvos, 
išsivežė į Vatikaną savo mo
tinos vedybiniame apdare por
tretą, tapytą kun. dr. E. Gerulio. 
2. Popiežiaus motina Emilija 
buvo mokytoja, o tėvas Karolis 
Austrijos-Vengrijos imperijos 
kariškis. Popiežius neneigia, 
kad jo tėvo Voitylos pavardė yra 
senprūsių jotvingių kilmės. 
(„Lietuvos rytas" Nr. 170.1 psl. 
Vilnius. 1993.VIII.3). 3. Žodis 
„vanduo" yra kilęs iš senovės 
indoeuropiečių žodžio „Wodor". 
Sanskritų Udan, lotynų Unda, 
latvių Udens. danų Vand, rusų 
Voda, švedų Vatten, olandų ir 
anglų Water. (Arcad's Dictio-
nary of Word Origins by J. Ayto, 
p. 568, New York. 1991). 4. 
Žmonija džiaugiasi Mickey 
Mouse filmais nuo 1928 metų. 
5. Berlyno Gėdos siena buvo 
pradėta statyti 1961 metais. Ji 
buvo nugriauta 1989 metais. Ši 
siena egzistavo 28 metus. 

PAGALVOKITE 

1. Kuris šventasis yra kunigų 
patronas? 2. Kada pirmą kartą 
buvo nufotografuota mėnulio 
antroji pusė? 3. Kurie paukščiai 
yra uždrausti žydams valgyti? 4. 
Kodėl dvejopai yra vartojamas 
žodis: „Respublika"' ir „Repub-
lika"? 5. Iš kur yra kilęs žodis 
„Vynas"? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 
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