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Sveikiname Dešimtąją pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventę! f 

Lietuva baigė pirmininkauti 
Baltijos Ministrų Tarybai 

Vilnius, liepos 2 d. (AGEP) -
Liepos 1 d. baigėsi Lietuvos ka
dencija, pirmininkaujant Balti
jos Ministrų Tarybai ir pirmi
ninkavimą perėmė Estija. 

Liepos 1 d. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeri ja (URM) 
surengė susitikimą su Europos 
Sąjungos, asocijuotųjų salių, 
JAV ir Norvegijos bei Europos 
Komisijos diplomatais, kuriame 
buvo apžvelgti svarbiausieji 
Baltijos šalių bendradarbiavimo 
prioritetai, vienerius metus Lie
tuvai pirmininkaujant šiai orga
nizacijai, kuri buvo įkurta 1994 
m. birželio 13-ąją. 

Lietuvos URM informacijos 
skyrius pažymi, kad pradėjusi 
pirmininkauti Lietuva daugiau
sia dėmesio skyrė Baltijos šalių 
transporto infrastruktūros vys
tymui, sienų pralaidumo didi
nimui bei muitinės procedūrų 
suvienodinimui. Aukštą priori
tetą turėjo ir informacinės in
frastruktūros sukūrimas muiti
nėse, sienų apsauga bei nusikal
timų prevencija, užsienio poli
tikos koordinavimas bei bendra
darbiavimas gynybos ir taikos 
palaikymo srityse, taipogi „ben
drosios švietimo erdvės" sukūri
mas. . 

Lietuvos pirmininkavimo me
tu buvo pasirašyta trišalė sutar
tis dėl laisvos prekybos žemės 
ūkio produktais, dvišalės sutar
tys tarp Baltijos valstybių dėl 
investicijų skatinimo ir abipu
sės jų apsaugos bei socialinės 
apsaugos srityse, trišalė sutar
tis dėl bendradarbiavimo aplin
kos apsaugos srityje. 

Lietuvos pirmininkavimo me
tu paruoštas „Via Baltica" 
greitkelio projekto įgyvendi
nimo planas, finansavimo sche
ma bei šalių, dalyvaujančių pro
jekte, memorandumas dėl „Via 
Baltica" koridoriaus plėtros, 
kurį jau pasirašė Baltijos šalių 
Transporto ministrai. 

Baltijos valstybės taip pat su
s i tarė dėl ,,Rail Ba l t i ca" 
geležinkelio iš Talino į Varšuvą 
plėtros, skirdamos pagrindinį 
dėmesį europinio standarto bė
gių tiesimui. 

Stiprinant Baltijos šalių tar
pusavio sienų pralaidumą, tu
rėtų pasitarnauti birželio 12-ąją 
įsigaliojusi tarpžinybinė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos muiti

nės administracijų sutartis del 
„muitinės dokumentų ir muiti
nio įforminimo ženklų pripaži
nimo" bei „dėl tranzitinių kro
vinių muitinio įforminimo". 

Tačiau svarbiausiu uždaviniu 
lieka vieningos informacines 
sistemos sukūrimas pasienio ap
saugos, muitines, nusikaltimų 
prevencijos ir kontrolės srityse. 

Užsienio reikalų sferoje ak
centuotas politikos koordina
vimas tarptautinėse organiza
cijose, siekiant integruotis į 
europines ir t ransat lant ines 
bendradarbiavimo struktūras. 

Baltijos šalių prezidentai 
gegužės 28 d. Vilniuje, priėmė 
deklaraciją, kurioje numatytos 
Baltijos valstybių bendradar
biavimo gairės, bei komunikatą 
„Dėl Partnerystės vardan Inte
gracijos", kuriame prezidentai 
išreiškė Baltijos šalių solidaru 
mą kelyje į Europos Sąjungą ir 
NATO. 

Baltijos valstybių, premjerai 
birželio 16 d. priėmė pareiškimą 
dėl įprastinės ginkluotės Euro
poje sutarties peržiūros konfe
rencijos Vienoje išvadų, kuria
me pabrėžiama, kad Baltijos 
valstybių saugumo užtikrini
mas yra viena iš pagrindinių 
Europos saugumo užtikrinimo 
sąlygų. 

Per šiuos metus įvyko du 
Šiaurės Ministrų Tarybos ir 
Baltijos Ministrų Tarybos Bend
radarbiavimo komitetų susitiki
mai. Balandžio mėnesį Vilniu
je pirmą kartą susitiko Šiaurės 
šalių ir Baltijos šalių ministrų 
tarybų bendradarbiavimo mi
nistrai bei įvyko Šiaurės Ta
rybos ir Baltijos Asamblėjos 
bendras susitikimas. 

Aktyviai vyksta Baltijos šalių 
karinis bendradarbiavimas. Pa
grindinis dėmesys skiriamas 
t a ikos pa la ikymo da l in io 
(BALTBAT) kūrimui ir parengi
mui, pasikeitimui informacija, 
komunikacinių sistemų stan
dartizacijai, jūros ir oro erdvės 
kontrolės sistemų koordinavi
mui , bendroms pra tyboms. 
BALTBAT bus galutinai pa
ruoštas operacijoms 1997 m. vi
duryje. Šiuo metu svarstomos 
paskirų Baltijos valstybių tai
kos palaikymo batalionų sukū
rimo galimybės. 

Krikščionys demokratai 
r ag ina s tabdyti naftos 

p r a m o n ė s perdavimą rusams 

šiandien Rooemont Honzon amfiteatre vyksta Des r. toj i pasaulio lietuvių tautinių įokių švente. 
Joje dalyvauja 49 lietuvių tautinių Aokių sambų-i iš JAV. Kanados, Argentinos. Brazilijos ir 
dvi i i Lietuvos: Panevėžio ir Klaipėdos Sveikina .e ;»u.-i. atvykusius i ši pasaulio lietuvių šeimos 
SMkrydj - Nuotr. E. Mank»us 

Valstybinis Komercinis 
bankas stengsis susigrąžinti 

blogas paskolas 

Valstybės dienos proga 
prezidentas dalino ordinus 

Vilnius, liepos 3 d. (AGEP) -
Mindaugo karūnavimo — Vals
tybės dienos proga prezidentas 
Algirdas Brazauskas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordinais ir medaliais ap
dovanojo būrį asmenų, nusipel
niusių Lietuvos ūkiui, kultūrai, 
mokslui ir švietimui. 

Trečiojo laipsnio ordinu ap
dovanoti keturi žmonės — buvęs 
ilgametis Vilniaus Technikos 
Universiteto rektorius, Lietuvos 
Mokslų akademijos tikrasis na
rys, habilituotas daktaras pro
fesorius Aleksandras Čyras; 
buvęs ilgametis Lietuvos Ve 

terinarijos akademijos rekto
rius, Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Latvi
joje Rimantas Karazija; akcinės 
bendrovės „Audėjas" generali
nis direktorius Jonas Karčiaus
kas ir JAV lietuvių veikėjas, 
veterinari jos gydytojas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 

Ketvirtojo laipsnio Gedimino 
ordino kavalieriais tapo 19 
žmonių. Tarp 19-os gavusiųjų 
5-jo laipsnio ordiną — keli 
užsieniečiai: Kanados parla 
mento narys Jesse Fliss, Švedi
jos Gelbėjimo darbų agentūros 
generalinis direktorius Lennart 

Vi ln ius , liepos 1 d. (Elta) -
„Lietuvos Valstybinio Komerci
nio Banko (LVKB) padėtis nėra 
lengva, bet ir ne tragiška, kaip 
ją mėgina vaizduoti įvairūs gan
donešia i" , kalbėdamasis su 
Eltos korespondente sakė nau
jai paskirtas šio banko valdybos 
pirmininkas Gintautas Čiapas. 
Jo nuomone, kas bebūtų tokių 
gandų autoriai — konkurentai, 
kyšius ėmę valdininkai, neatsa
kingai žodžius švaistantys žur-

Labiausiai pasitikima 
Bažnyčia ir spauda 
Vilnius , liepos 2 d. (Elta) -

Lietuvos gyventojai labiausiai 
pasitiki Bažnyčia ir visuomenės 
in formavimo pr iemonėmis . 
Menkiausiai vertinamas Lie
tuvos Bankas ir Energetikos 
minis ter i ja . Tokį rezultatą 
parodė gegužės mėnesį Lietuvos 
Filosofijos ir Sociologijos in
stituto atl ikta visuomenės nuo
monės apklausa. 

Bažnyčią teigiamai vertina 
56% apklaustųjų, neigiamai — 
18%. Visuomenės informavimo 
priemones teigiamai vertina 
48% atsakiusiųjų, neigiamai — 
28%. Va ldž ios inst i tuci jos 
dažniausiai vertinamos nei
giamai. Vyriausybe pasitiki 
14% apklaustųjų, nepasitiki 
64%. 

Myhlback, Prahos Karolio uni
versiteto Baltistikos katedros 
profesorius Radegast Parolek. 
Apdovanotas ir Lietuvos garbes 
konsulas Australijoje Viktoras 
Šliteris. 

Prezidentas skyrė ir Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi 
no ordino medalių. Pirmojo 
laipsnio medaliu apdovanota 13 
asmenų, Antrojo laipsnio meda 
lininkais tapo septyni žmonės, 
dar šešiems suteiktas Trečiojo 
laipsnio medalis 

nalistai ar šiaip „kvaili pletki-
ninkai", valstybės saugumo or
ganai turėtų išaiškinti aktyvius 
ne t ik šio banko, bet ir visos 
valstybės ekonomikos kenkėjus. 

G. Čiapas neneigia, kad ban
kas turi nemažu problemų. Sun
kiausios — rizikingos ar „blo
gos" paskolos Tokioms priski
r iama 105 milijonai litų vertės 
arba 16% visų banko išduotų pa
skolų. Valdybos pirmininkas 
įsitikinęs, kad nemažą dalį šių 
paskolų pavyk3 susigrąžinti. 

J au sudarytos paskolų išieško
jimo planas. J; įgyvendins nau
jas banko padalinys, kuriame 
dirbs iš kitų hanko skyrių su
rinkti didžiausią patirtį turin
tys teisininką; kreditavimo va
dybininkai, ekonomikos analiti
kai. 

Lietuvos Valstybinio Komer
cinio Banko finansinė būklė 
pagerėtų, je.gu neveiksnūs 
aktyvai būtų perduoti steigia
mai Turto Valdymo įmonei. 

Atlaidai Žemaičių 
Kalvarijoje 

Vilnius, liepos 2 d. (Eltai -
Antradienį Že~iaičių Kalvarijo
je prasidėjo "adiciniai Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 
Apsilankymo tlaidų aštuondie 
nis, vietos g y • ntojų vadinamas 

arija. Bus mel 
e stebuklingojo 
paveikslo, proce-
ms kelius, 
valdybė pasirū-

•••• laidus kursuotu 
ugiau autobusu, 
iliai remtiniems 
Jodama nemoka-
įakvynė mokyk-

»e patalpose. Yra 
unųjų piligrimų 

eisenos į Žemaičių Kalvariją 
eina iš Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos 

Didžiąja Ka 
džiamasi pr 
Dievo Motinr 
sijos eis Kry: 

Plungės sa 
pino, kad per 
į šią vietovę c 
seniems, SOCMI 
žmonėms bus c 
mai sriubos ir 
lose parengtr 
žinoma, kad 

„Juk ne banko kal tė , kad 
buvusios vyriausybės įpareigojo 
jį teikti paskolas valstybinėms 
įmonėms, pirkti kuro atsargas, 
atlikti nemokių įmonių tarpusa
vio užskaitas", teigė G. Čiapas. 
Jis pažadėjo, kad ateityje visuo
menė daugiau žinos apie Valsty
binio Komercinio Banko reika
lus. „Kuo atviresnės banko ope
racijos, tuo daugiau juo pasiti
kima", įsitikinęs G. Čiapas. 

Červenėje paminėtos 
teroro aukos 

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) — 
Červenės miestelyje, Baltarusi
joje, surengtame stalininio te
roro aukų paminėjime dalyvavo 
ir Lietuvos politinių kalinių bei 
tremtinių bendrijos delegacija. 

Buvę politiniai kaliniai, trem
tiniai iš Vilniaus, Kauno. Pane
vėžio bei Marijampolės, kartu 
su kitais minėjimo dalyviais, pa
dėjo gėlių prie tautodailininko 
Ipolito Užkurnio sukurto kop
lytstulpio ir kryžių, žyminčių 
žudynių vietas. 

Apie 60 km nuo Minsko esan
čio miestelio apylinkėse 1941 m. 
birželio mėnesį enkavedistai 
nužudė keletą tūkstančių žmo
nių, tarp jų — šimtą lietuvių. 

Spektaklis 
„Mindaugas" prie 

Kauno pilies 
Vilnius, liepos 1 d. (AGEP) — 

Valstybės dienai paminėti šį 
šeštadieni prie Kauno pilies po 
atviru dangumi bus suvaidintas 
Justino Marcinkevičiaus spek
taklis „Mindaugas". 

Kauno pilis spektaklyje bus 
panaudota tik kaip dekoracija. 
nes dabar šiame architektūros 
paminkle atl iekami konser
vavimo darbai, dėl kurių vidaus 
patalpos negali būti pritaikytos 
renginiams ir lankymui, korės 
pondentui sakė Vytauto Didžio
jo karo muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Grince-
vičius. 

„Mindaugo" spektaklyje pa 

Vilnius , liepos 3 d. (AGEP) -
Krikščioniu Demokratu Partija 
kreipėsi i prezidentą Algirdą 
Brazauską, reikalaudama ..už 
kirsti kelią planams perleisti 
Lietuvos kuro ir energetikos 
ūkio kontrole Rusijos koncer
nui". 

Liepos 3 d. išplatintame me
morandume krikščionys demo
kratai teigia, kad per kuriamą 
akcinę bendrovę ..Lietuvos naf 
t a " numatoma Rusijos Lukoii 
imonei ir jos partneriam^ per
duoti Būtingės naftos terminaio 
kontrolę. Jie pastebi, kad ..šis 
te rminalas privalo užtikrinti 
nepriklausomumą nuo tos pa
čios Lukoil įmonės, kuri taptų 
Būtingės terminalo savininkė. 
Krikščionys demokratai, rem
damiesi spaudos informacija, 
pažymi, kad Rusijos investuoto
jai domisi viso komplekso, o ne 
atskirų įmonių veikla 

Krikščioniu Demokratų f arti 
jos pirmininkas Algirdas Sau
dargas spaudos konferencijoje 
sakė, kad krikščionys demokra
tai nepr i tar ia vyriausybes siū
lymui steigti akcine bendrovę 
„Lietuvos nafta", nes visiškai 
nėra informacijos apie ta i . kas 
valdys šio bendroves kontrolini 
akcijų paketą. 

Liepos 3 d. Seimas pradeda 
svarstyti šį vyriausybes pasiū 

lytą projektą. Saudargas pažy
mėjo, kad Energetikos ministe
rijos išaiškinime minima tik tai. 
kad valstybė valdys 34^6 kuria
mos bendroves akcijų, tačiau 
visiškai nekalbama, kam pri
klausys likę G&& akcijų. 

Anot Seimo krikščioniu demo
kratų frakcijos patarėjo Česlovo 
Stankevičiaus, krikščionių de
mokratų nuomone, privatizuo
jant strateginius Lietuvos ob
jektus nedera galvoti vien apie 
ekonominius Kriterijus, o būtina 
įvertinti ir saugumo rodiklius. 

Memorandume prezidentui 
krikščionys demokratai reiškia 
viltį, kad šalies vadovas ..pa
naudos visas savo galias <sus-
ta'to.yti' Lietuvos kuro ir ener
getikos ūkio reintegracijos į 
posovietinę erdve planus". 

Prezidentui primena, kad su
dėtine Konstitucijos dalis — 
Konstitucinis akta- - numato 
atsakomybę už reikią, kar ia i 
siekiama įtraukti Lietuvos vals
tybe į posovietinio Rytų bloko 
ekonomines ir kitokias erdves 
bei sandraugas. ..Prezidentui 
vėliau gali tekti atsakyti paga; 
Konstituciją už t a i , kad 
prisidėjo prie tokiu kadencija 
baigiančios dabartines Seimo 
daugumos remiamu planų įgy
vendinimo", pažymi krikščionys 
demokratai. 

Prezidentas patvirtino 
Rinkinių įstatymo pataisas 

Vi ln ius , liepos 1 d. I AGEP) -
Prezidentas Algirdas Brazaus-
kas pirmadienį pasirašė Seimo 
p r i i m t a s r ink imų į s ta tymo 
pataisas , nors kai kurios jų 
sukėlė j am nuostabą. Spaudos 
konferencijoje prezidentas sakė 
stebėjęsis, kad Seimas nutarė 
pakelti procentini barjerą pa
teikimui į parlamentą, nors 
a n k s č i a u dauge l i s pa r t i jų 
nereiškė tokio noro. 

P r a ė j u s i ą s a v a i t e Se imo 
pataisytas įstatymas nustatė . 
kad politinių partijų sąrašų 
kandidatai pateks į Seimą tik 
tuo atveju, jei už sąrašą balsuos 
5£ dalyvavusių rinkėju Anks-
čiau t am užteko 4 ^ balsų. Pro
porcine tvarka renkama puse 
Seimo narių. 

..Seimas taip nutarė, ir nema
nau, kad turėčiau prieš tai ko-

grindinj vaidmenį atliks akto
rius Regimantas Adomaitis, vai
dins Donatas Banionis, Laimo
nas Noreika. Eglė Gabrėnaite. 
Juozas Budraitis ir kiti. 

Prie Kauno pilies ant kalniu
ko bus pastatyti suolai, kurie 
sutalpins 500 žiūrovų Likusie
ji galės susėsti ant žoles. Esant 
nepalankioms oro sąlygoms. 
spektaklį tektų atidėti. Spėk 
taklis po atviru dangum; Kaune 
bus vaidinamas pirmą karta . 

— Mongolyoje po 70 metų ko 
munis tų valdžios naujajame 
par lamente opozicinės partijos 
laimėjo 50 iš 70 vietų. 

voti". sakė A. Brazauskas spau
dos konferencijoje, pridūręs, jog 
sugriežtintos patekimo į Seimą 
sąlygos ..turi savo pliusų ir 
minusu". 

Pasak prezidento, mažesnis 
partijų skaičius palengvins koa
licines vyriausybės formavimą 
Kita vertus, sake prezidentas, 
daugpartine sistema garantuoja 
didesnes galimybes pasireikšti 
žmonėms ir mažesnių partijų 
iniciatyvoms. 

Nepasitenkinimą del rinkimu 
įstatymo pataisų yra pareiš
kusios mažosios partijos. Be to. 
Lenkų Rinkimų Akcija pareiškė 
nepasitenkinimą, kad naujasis 
įstatymas panaikino lengvatas 
tautinėms visuomeninėms or
ganizacijoms proporciniuose rin
kimuose 

KALENDORIUS 

Liepos 6 d.: Šv. Marija Goret 
ti. mergele-kankine 1890-1902, 
Ramutis. Estera, Pulgis. Ritone 
1253 m Mindaugas karūnuota> 
karalium. Lietuvos Valstybės 
diena. 

I.iepo* 7 d.: Keturioliktas 
eilinis sekmadienis. Vilibaldas. 
Astas, Eitautas. Skinutė. 1904 
m gimė poetas •' m - Aistis -
Aleksandra, i . : m mirė 
rašytojas Vincas Ki"w Micke 
vičius. 

L iepos 8 H.: Kihjonas. 
Kolonata>. Audrius, Bitė 

L iepos 9 d.: Veronika 
Marcelina. Ryte. Ante. Vida 

>**-,» **-r.-.'i -*. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 6 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

R e d a g u o j a : Karol ina Kubi l i enė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

ATEITININKŲ NAMAI 
GYVUOJA 

A t e i t i n i n k ų namų sodel is 
seniai matė tiek žmonių! Ir pro
ga ne paprasta: Atei t ininkų 
metinė gegužinė. Dieną Dievas 
davė (ir ,.drėbtelėjo") labai 
gražią. Jautėsi gaivi vėsuma, o 
saulė gražiai riedėjo mėlynu 
dangumi. Po šv. Mišių Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje, visi 
traukė Ateit ininkų namų link. 
Prisimenu, kaip iš misijos baž
nytėlės traukdavom pėstute į 
Atei t ininkų namus. Dabar jau 
to keliuko nei ženklo neliko. 
Aplinkui išdygo didžiulės re
zidencijos. Kai kuriose įsitaisė 
ir ateit ininkiškos šeimos. Atei
t ininkų namų lauko stalai be
m a t a n t v i s i b u v o u ž i m t i . 
Žmonės šnekučiavosi ir laukė 
pietų. 

N e vieną stebino gausus būrys 
jaunimo — moksleivių ir studen
tų ateit ininkų. Pasirodė, kad 
šiandien yra ne tik gegužinė, 
bet ir jaunies iems ir vis iems 
a te i t in inkams svarbi diena. 
Būrys moksleivių ir keli studen
tai davė įžodi ir prisiekė gyventi 
„ V i s a a tnauj in t i Kr i s tu je" 
idealais. Jaunučiai išsisklaidė 
pievoje su sviediniu. 

Ką dabar darytume, jei šių 
| namų nebūtų? — pagalvojau. 

Juk reiktų prašytis kur kitur 
tokiomis progomis prisiglausti. 
Namai „negriūva". Vis atsi
randa rankų ir širdžių, kurios 
jais rūpinasi. Būtų gera, kad 
būtų daugiau dirbančių ir kai 
kuriuos pavaduotų, leistų jiems 
p e n s i n i n k ų d i e n o m i s pasi
džiaugt, pailsėti. Apsidairau 
viduje. Kil imai nauji, kai kas 
padažyta, vanduo nebe raudo
nas bėga įvesti nauji vamz
džiai. Miegamieji antrame aukš
te turi naujas gražias grin
dis ' iš lupus senus kilimus) ir 
kuklias, bet naujas lovas. Dabar 
bus negoda ir kokį iš Lietuvos 
atvykusį ateit ininką, svečią 
a p n a k v i n t i . S e n s t e l ė j u s i a m 
name visuomet atsiranda kas 
nors taisytino, gerintino. Tai vis 
pažanga, tai vis užtikrinimas, 
kad jaunučiai dar turės kur 
rinktis savo mėnesiniams susi
rinkimams, kurie būna gana 
gausūs, kad vakaronės tesis 
toliau, kad ateitininkiški susi
t ikimai ir susirinkimai dar 
tęsis. . . 

Per plačiai atidarus langus ir 
duris pasigirsta muzika, plau
kianti iš ąžuolyno pavėsio.'kur 
su savo aparatūra į s i ta i sė 
muzikantas Barniškis. Mėgs

tantys dainas buriasi jo melodi
joms pritarti. Ne t iek jau labai 
dainos m u s t r a u k i a , k a i p 
kadaise... 

Gegužinės lankytojai ir sve
čiai slenka namų link ir rikiuo
jasi į ei lutę pietums. N a m ų 
talkininkės vaišina cepelinais, 
dešromis'su kopūstais, kugel iu, 
pyragais. Vyriausia vaiš ių or
ganizatorė Irena Polikait ienė 
rūpinasi, kad visko užtektų, kad 
visi būtų patenkinti, o vyriau
sias namų galva Alfonsas Par-
gauskas, kad visi galėtų atsigai
vinti šaltais gėrimais. Aplink 
r ū p e s t i n g a i s u k a s i ir da
bartiniai namų prižiūrėtojai ir 
šeimininkai Stasiuliai. N e t ir 
didelis mūsų namų rėmėjas ir 
mecenatas, nuolatinis namų gy
ventojas prelatas Juozas Prun-

Clevelando ateitininkų Šeimos šventėje įžodį davė jaunučiai ir moksleiviai. U k.: I eil. — V 
Laniauskaitė, A. Urbaitis, Z. Beržmskaitė, A. Aukštuolis, V. Bucmyta. II eil. — jaunučiu globėja 
dr. Ž. Vaitkiene. K. Stankutė, K. Kliorytė, V. Civinskaita, R. Švarcaitė, ir moksleivių kuopos 
globėja V. Švarcienė. m eil. — „Maironio" moksleivių kuopos globėjas dr. M. T ^jBjpjfeąą M. 

Nuotr. B. I^suansfco Tamošiūnas, R. Šilkaitis, kun. G. Kijauskas, SJ, ir M. Rukšėnas. 

ŽIEDAI PRAŽYDO 
CLEVELANDE 

Cleve lando ate i t in inkų me
t inė Še imos šventė birželio 9 
dieną praėjo įspūdingai ir iš
ki lmingai . K a i p kasmet , žydin
čiais pavasar io žiedais papuoš
tą s ekmadien io rytą r inkomės 
eisenai p a s k u i vė l iavas į Dievo 
Motinos parapijos bažnyčią ir 
jungėmės Miš ių aukoje, dėko
dami Jam ir prašydami Jo palai
mos ateityje. 

Prieš M i š i a s dvasios vadas ir 
parapijos k lebonas kun. G: Ki 

sk is , į s i jungė i g e g u ž i n e s . C I . . . " . . . . . 
, - y i !. . - jauskas , SJ , prieme tzodzius. 

šventovė. Daug iau ne i salėje 
pasijutom vis i viena, artima 
Dievo še ima. Tvirtai Mišių pra
džioje skambėjo Ateit ininkų hi-
nas ir šventovės skliautai aidėjo 
visų skai tomo Ateit ininkų Cre
do žodžiais. Bendra g iesme ir 
m a l d a p r a š ė m e V i e š p a t i e s 
palaimos visai ateitininkijai 
bei m ū s ų tikinčiai l ietuviškai 
bendruomenei — čia ir Tėvynė
je. Pora g iesmių pagiedojo.ir 
ate i t in inkiškas jaunimas, muz. 
Kliorienės paruostas. 

nuotaiką ir šnekučiuojasi su ge 
gūžinės dalyviais. 

Kai beveik visi jau buvo pa
valgę, staiga saulė pasislėpė už 
debesio ir aps in iaukė . Lai
mėjimų pravedėja Jadvyga Da-
mušienė pasiskubino pravesti ir 
paskelbti laimėtojus, nes lietus 
jau „kabojo ant nosies". Laimė
tojai praėjusį šeštadienį šiame 
skyriuje jau buvo paskelbti at
skira žinute. Su griaustiniu pra
pliupo lietus, kaip iš kibiro. 
Gerai, kad neilgai lijo ir tuojau 

Prieš a l tor ių išsirikiavo.gražus 
12-kos jaunuo l ių būrys: 3 moks
leiviai ir 9 jaunučiai Jų globėjai 
dr. M. L a n i a u s k a s ir V. Švar
cienė — m o k s l e i v i ų bei dr. L. 
ir dr. Ž. V a i t k a i — jaunučių , 
pagrįstai ga l i didžiuotis š ia is 
jaunuol ia i s , kurie pasiruošė ir 
tikrai Dievo ir ateitininkų vėlia
vos akivaizdoje pasižadėjo sekti 
Kristų. M i š i ų metu jie skai tė 
dienos s k a i t y m u s bei specialias, 
pač ių p a r a š y t a s , t i k i n č i ų j ų 
maldas. Savo pamoksle kun. Ki 

s a u l u t ė vėl pas irodė . Tad J a u * k a f * ^ ^ 1 f * ? * . * ^ 
svečiams neilgai teko viduje 

jie džiaugiasi šiais ateities dienų 
vadovais , ir baigiant pačių 
moksleivių nuoširdžiais pasi
sakymais, laikraštėlis džiugina 
akį ir širdį. Iš kopinnininko Ma
to Laniausko veiklos apžvalgos 
matyt, kad moksleiviai šiais 
veiklos metais nesnaudė: jie 
d a l y v a v o s u s i r i n k i m u o s e , 
„Kalakursuose", žiemos kur
suose, Kanadoje, gražiai pri
sidėjo prie sendraugių ruoštų 
rekolekcijų visuomenei Adven
to metu, drauge lankė teatrą bei 
suruošė sėkmingas rekolekcijas 
jaunimui, kurias vedė kun. An
tanas Saulait is . Vasarą dau
guma žada stovyklauti bei dirb
ti stovyklose. 
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Kanadoj* ir kitur (UA) 9110.00 

JAV $56.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) 960.00 
Ussakaas i Ustsnrą 
(Air cargo) 9100.00 
Tik lUtisisalo laida 986.00 
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Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
i Ignas Budrys 

i kua. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, ssetaitisniais 
nedirba. 
• Bonakrya oi skelbimų tarini 
inialaaio Skelbimu. V*"*** pn-
•iuntiamss, gavus arasyass, k« 

• Badskcjjs dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; iestadieniiii nedirba. 

• Redakcija straipsniui taiee 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Iš įdomių rašinėlių laikraš
tėlyje matyt , kad moksleiviai 
tikrai vadovavosi savo pasi
rinktu metų šūkiu: „AŠ ATSA
K I N G A S , M A N RŪPI , A S 
G A L I U " . 

susibūrusiems pabūti. Svečiai 
įsismaginę traukė dainas. Papū
tus lengvam vėjeliui, laikas nuo 
laiko pasipurto didžiuliai ąžuo
lai ir apšlaksto ant lapų susi
rinkusiu šiltu lietumi. Gera būti 
savų, ateit ininkiškų namų pa-
unksmėje... 

Šis padūmojimas apie Ateiti
ninkų namus nebūtų baigtas, 
jei nepadėkotume visiems prisi
dėjusiems prie šios metinės 
gegužinės pasisekimo — sve
čiams, atsilankiusiems iš arti ir 
toli ir visiems gegužinės darbi
ninkams. Ačiū visiems ir prime
name, kad šie namai laukia 
savanorių rankų. Skambinkite 
namų valdybos pirmininkui 
Alfonsui P a r g a u s k u i (708> 
361-2817 arba bet kuriam val
dybos nariui. Jūsų rankų darbas 
ir kelios laisvalaikio valandos 
pratęs namų gyvavimą ir pada
rys juos patrauklesniais, malo
nesniais. • 

A l d o n a K a m a n t i e n e 

n i n k i š k u prieaugl iu ir jų pažą 
du, kurį liudijo pi lna tikinčiųjų 

Po Mišių, vėl drauge su visais 
parapijiečiais, dalinomės min
t imis bei skania kavute parapi
jos svetainėje. Kaip gera kartu 
susiburti , draugauti, nesiskal-
dyti ir t ikrai jausti tą šeimos 
vienybę. Clevelande mes tą 
nuolat išgyvenam, o ypač tokio- D i d e l ė p a g a r b a i r p a d e k a 

mis iški lmingomis progomis. m o k s l e i v i ų b e i j a u n u č i ų 

Po Mišių Maironio kuopos globėjams už jų darbą su atei-
moksle iv ia i išdalino vis iems t ininkišku jaunimu. Tas jauni-
parapijiečiams savo metų darbo mas — tai mūsų džiaugsmas ir 
atspindį — gražiai išleistą, ateitis. Tai tikri pavasario žie-
v i l t i n g a ža l ia s p a l v a pasi- dai, kuriems linkime augti, 
puošusį kuopos laikraštėlį. Pra- žydėti, ir nešti gausių vaisių. 
dedant globėjų — M. Laniausko 
ir V. Švarcienes įvadu, kuriame G a r b ė K n 8 t m ! 

Dal ia Stanisk ienė 

D A I N A V O J E 
Liepos 28 d. — Dainavos me

tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas. 

Rugpjūčio 4-11 d. - Mokyto
jų studijų savaitė. 

• 1958 m. liepos 7 d. prez. 
Dwight D. Eisenhovver pasirašė 
įstatymą, suteikiantį Al iaskai 
valstijos te ises . 

D.DJ. 

8UNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Hgoa, skupunktura 

HOLYCIlOtS 
•HYStCIANS PAVHJON 
3 H. South, lašt Stirtas 

Uthuanton Ptasa Ct. 
at CaNfornla Avo). 
CMcago, IL MM29 

(312J-471-9142 
Kalbama Hsftuvtskai 

V. J. 
DANTŲ GYDYTOJA 

4ti7 w. n at, m*—tk, u. 
Tat, 7SS-42S-S114 
Valandos susitarus 

• s r ^ r s * a^SasVjBS trSBsr s"*j9ja ™%a^9) Ws^eBaBWsT4^9T^4j? 

Spscisryb* vidaus ir kraujo ftgos 

Tat $1199t I M I 
Pirmd. 9 v.r. • 7 v.v., antrd.. tnsBd. ir 

penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.. 
kstvd. 10 v.r. - 7 v v. Salia, ir kt 

DAUA E. CSPCUL, OJOJŠ. 
DANTŲ GYDYTOJA. , 

T t IS W. 171st 
Tasssy Rarfe, 4.94477 

(740)414-4471 
Valandos pagal susitarimą 

DU. JANINA JAKtaVtČIUS 

0441 S. 

(1.044H 
Valandos susitarus 

Sumokama po virto 

• • • • • • • • • • * > 

Clevelando „Maironio" kuopos moksleives pasiruošusios atidžiai klausyti 
rekolekcijų vedėjo žodžiu ir užsirašyti svarbiausias n ntis 

Nuotr M. Laniausko 

V A S A R O S S T O V Y K L O S . . 

Liepos 9 20 d. Jaunučiai I EVEROREEN RARK X-RAY 
ateit ininkai | DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

L i e p o s 21-28 d. .v-iuii••::-, 
giai a t e i t i n i n k a i . 

L i e p o s 28 - r u g p j ū č i o 4 ti. 
Her i tage langl i škai kalbančiu 
jaunimo) . 

9760 S. Kedzi* 
Tai . 70**34-4SOO 

Valandcs 9-5 kasdien 

Klausytojų išraiškos liudija, kad Clevelando „Maironio" kuopos rekolekcijos buvo jdomios ir ati 
diiai klausomos Nuotr M. l-anlaunko 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carma* R4. 
Wastchestar, M 9 0 1 U 

Tai . 700-031-1113 
Valandos ; agai susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Oprttalmoiocas/Akių Chirurgas 

•jFOjTJJjraj • . P*. l9^^^ssrV9ssj*9j)l f4 j^RBe 

• RkSga, IL M419 
709aj9>4022 

4149 W. 43rd St. 
312 734-7700 

DR. KENNETM J. YIRK1S 
DR. BOB DOKMANCNI 

Dantų Gydytojai 
Pensm "narna nuolaida 

4007 VV 59 9t . Cnicago. H. 
Tas. 313.734-0090 

4707 S G iberl. LaOrangs. IL 
Tat. 704VSM-44S7 

Ka*. ta4 SlS-SSS-aias 
•aasM, S47-M1-S771 

DR. RtTRAt ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•74S WesS « ( *1 tsraat 
Vai pirmd ir ketvd 3 v p p «» pp 

Kitomis dienomsi — susnarys 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDKAL CENTCR 

74t W. 31S1 St. 
CMmįm, iLtotis, 

(312)-22S-0tM 

Kak. 312-79M477 
Hsm. 79S-Ž i% 0917 arba 70a-aaa-sS9i 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

tC.D9KKaVt,DDS,».C. 
4947 W. 1M St., Oa* Lanss, t . 

Pirmas apyl. su NSjrttsaJMsfrn un-to 
diplomu, ketuviams sutvarkys danas už 
priėmėme kainą. Pactantai priimami 
absoliučiai punktuaaai. 

DR. A. B. mmūam' 
GYDYTOJAS » CHMUROAS 
SPECIALYBĖ - AMŲ UO0S 

W. M 9L TRL (TV9jr) •tta^^Jt#1 

DR. DAUA JOOW AUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

lasaajul Ava., S*a. 2S1 
(skersai patvas nuo 

Good Samantan kosninaa) 
Da—ats Sassa. A. f l S 

Tat. 7— SSS •9JM 

DR. VIUJA KERasLVfE 
ChiroprsMjnia gydymas, svatkos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. I 

Pirnid. 31, p p - 7 v.v., antro 12;X • 3 v * * . 
treU. uManM ksM 1 - 3 v. p p 

. ir SSBM 9 IX • 12 v. pp. 

Vslandos pagal susitarime, 

DR. DOMAS LARKUS 
Vidaus ir ptauCtų ligos 

19300 W««t Ava 
709-34M10S) 

Valandos kasdk»n. išskyrus 

DR. BUOMUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

19909 117 SL 

Tai. 919-773-19S4 
7SSS W. CsSsaa Or. 

Tat. TSS-991-SSlt 

DR. RAMUNE MACNMAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

ESS11. RaSarf B9J99J 
r9js4MryMss 

Tai. (7M) SSS-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VNJUS MHUUTtS 
S€IMOS DAKTARAS « CH*M«9A9 

Prssseas Patos Convnonity Mospaat 
M W ūmas nosiMBi 

VataoOoa pagal tuaManme. 
•si. TSS-tST-ttSS 

9199 S I 
(9i t»: 

DR. K. 
OOOS UGŲ SrtCUUSTAS 

GYDO ODOS AU0AJUS. ŽAIZDAS M 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHt*UROUA 

DR. JOVITA KERBUS 

3315 W 56th St.. CMcsgo. 
Tai. (311) 479-9111 

9625 S 79th Ava., 
Tai. (79S) S9S-S191 

Vslandos pagal susitarimą 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kasdien 1 iki 7 v.v. 
Išskyrus trsC.; 9991d. 12 iki 4 vai, p p 

DR. PETRAS V. KMBUUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

, - ^ 4 ^ — ^ . thama BBSBBBBI assasasssl 

gyvyrTasjsj DSR cnKur^Mj 
1719eaaaarSI^BBSBlBarst.a,9Sia9 

799VS41-49JSS 

S l t t S. 9JS9M9I Ava. 
CĮaUBĮS. M. 9SS9S 
Ta*. 311-43S-77SS 

RSstBAUDAB IseUftCItAS M.D. 
aTvassjąjarssvjB^B^aFSBVra^assa' ąrajassręBSB^rąsFv/^ar^^BFs/ a^^^r^^» 

S. PtUSAD TUMMAL* . M.D. 
IsSaTS k- Krauįagyskv Ligos. 
Vslandos pagal susitarimą 

DR. A R V Y D A S J . D A J U D * 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 s. ssasn S*. 

Msn • 
TSJ.70S-74 

DR. L. D. PBTRBNCIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S. RSSMIB Ra., Nasasry Nsss, S. 
1 myta į vakarus nuo Hadam Ava 

Tat. (700) SSS-49JSS 
Vaktndos pagal susitarimą 

DR. UsONAS SaUBtfrtS ~ 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
• S U S. KSSBSS 

Vai. antr. 2-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p p 
šeatd pagal suartai imą 

4. 319-7 

tsi 799494-1199 

SoacialypS — VUBUSBODS 
7722 S Kadzk). CMoaoo. K. 69SS2 

Tat, 319-434-91S9 

Kak. tat | » i l ) 471 -SSSS 
V/ • ^ P ' a ^ a J j F 9jF» Vvĵ B>sj)^Bj)^aB^fSS)sjjjajBt^BBa^ fgJBarBsT 

KARDIOLOGAS - SIROSIS U0O9 
7791 S, Kasssta km-, 

ivržmAS, M.D., t .c. 
Soseaslyt)* - Vidaus Hgy gydytojas 

Kat>ama hatuviikai 
9199 S. Arattav Ava. (pne Austin) 

Vaktndoa pagal susitarimą 
Tat. (911) 994-7794 

AKIŲ CMIRURGUA 
AKMJ LIGOS 

i Ava., 
i l k i 

Tat. 704-497-1 
Valandos pagal susttartmą 

' 



Rimties valandėlė 

JĖZAUS ŠVELNUSIS 
JUNGAS 

Kai mes meldžiamės, daž
niausiai ii veiklos perspektyvos 
kreipiamės į Viešpatį su savo 
rūpesčiais, darbais; ir net kai 
garbiname Dievą, dažniausiai 
norime ko nors išmelsti. Jėzaus 
malda, kurios pavyzdį matome 
šio sekmadienio Evangelijoje 
(Mato 11:25-30), eina iš visai 
kitos perspektyvos: jo maldos 
pagrinde yra džiaugsmas ir dė
kingumas, kad Dievas Tėvas 
jam taip artimas; „Aš šlovinu 
tave, Tėve, dangaus ir žemės 
Viešpatie. ...Viskas man yra 
mano Tėvo atiduota; ir niekas 
nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei 
Tėvo niekas nepažįsta, tik Sū
nus". 

To ypatingo ryšio tarp Dievo 
Tėvo ir jo Sūnaus Jėzaus pabrė
žimu pasižymi Mato evangelija. 
Jau pačioje šios evangelijos pra
džioje Matas pažymi, kad angelo 
apreiškimu Juozapui buvo pasa
kyta, jog Marijos pagimdytas 
sūnus vadinsis „Emanuelis, o 
tai reiškia 'Dievas su mumis" 
(Mt 1:23). Per Jėzaus krikštą, 
Dievo Tėvo balsas „iš dangaus 
prabilo: 'Šitas yra mano myli
masis sūnus, kuriuo aš gėriuo
si'". Ir vėl čia, aprašydamas šią -
nuostabią Jėzaus maldą, Matas 
pagauna tą ypatingą Jėzaus ar
tumą su savo Tėvu, kai, vos 
tverdamas nuostaba, Jėzus išsa
ko, kaip giliai, artimai Dievas 
Tėvas jį pažįsta ir to bendra
vime artimume jis — Tėvą.' 

Iš tiesų, Jėzus tą Tėvo artumą 
jaučia nuolat, kaip matome 
evangelijų pasakojimuose. Bet, 
kaip mums liudija per tūkstan
čius metų sukaupta Jėzaus pa
vyzdžiu sekusių šventų žmonių 
patirtis, norint jausti Dievo 
artumą ir darbo metu, būtina 
reguliariai skirti laike buvoti su 
Dievu, pamąstyt apie jo veikimą 
savo gyvenime, pastebėti, kur ir 
kaip jis veikia, į ką jis kviečia, 
ką jis nori apreikšti; būtina sau 
sukurti tą tylą ir ramumą, 
kuriame galėtume išmokti būti 
jautrus Dievo veikimui mumy
se. 

G-tuos dalykus joks mokslas, 
jokios knygos negali nurodyti, 
bet pats Dievas, anot Jėzaus, ap
reiškia „mažutėliams". Tai yra, 
ne kokiems mokslo ar dvasios 
galiūnams, — bet elgetoms, 
ligoniams, raupsuotiesiems, nu
sidėjėliams, muitininkams, pie
menimis ir net okupanto karei
viams (kaip Romos kariuome
nės šimtininkui) — visiems, ku
rie buvo laikomi netinkamais į 
padorių, pamaldžių žmonių vi
suomenę, visiems, ant kurių 
nuolat buvo verčiama visokia 
panieka bei pažeminimas. Juos 
Jėzus kvietė anuomet, tokius 
pat — visuomenės Žeminamus, 

nurašomus, atmetamus — Jėzus 
kviečia ir šiandien, kaip kviečia 
ir visus, kurie pavargsta, ties
dami pagalbos ranką vaikams, 
seneliams, ligoniams, silpnie
siems, pagalbos reikalingie
siems. 

Juos Jėzus užtikrina: .Atei
kite pas mane visi, kurie vargs
tate ir esate prislėgti: aš jus at
gaivinsiu!" Kristaus įstatymo 
jungas yra kitoks, negu Senojo 
Įstatymo, kuris, nors turėjo pa
dėti artėti prie Dievo, iš tiesų 
slėgė daugybe žmonių, kaip mi
nėtuosius „mažutėlius", kurių 
gyvenimo sąlygos neleido visų 
įstatymo nuostatų vykdyti. Jė
zus užtikrina, kad jo įstatymo 
, jungą" visi galės nešti, nes lai
kydamas jį ir savuoju, kartu su 
jais neša ir jis pats. „Imkite ant 
savo pačių mano jungą ir moky
kitės iš manęs, nes aš romus ir 
nuolankios širdies, ir jūs rasite 
savo sieloms atgaivą". 

„Romus ir nuolankios širdies" 
yra žodžiai, kurie primena 
mums šio sekmadienio pirmąjį 
skaitinį iš pranašo Zacharijo 
(Zch 9:9-10). Cia rašoma, kad tas 
karalius, kuris ateis išgelbėti Iz-

- raeho, bus teisingas, kuklus, jo
jantis ant asilo ir skelbs taiką 
tautoms. Hebraiškame origina
le šis karalius, apie kurį prana
šauja Zacharijas ir kurio išsipil
dymas yra Jėzus, yra vadina
mas „išgelbėtasis", pažymi 
šiuos skaitinius komentuojantis 
kun. Carroll Stuhlmueller. Tai 

" svarba, nes tai reiškia, kad Jė
zus pats pirmas per savo 
paklusnumą patyrė tą Dievo 
pažadų išsipildymą, į kurį jis 
kviečia savo sekėjus ir kuriuos 
jis liudija kaip Dievas žmogų 
išgelbsti. 

Jy^,»isg£lbėtąsi«" karalius, 
kuris padės vargstantiems, yra 
romus — ir vėl — žmogus, kuris 
ramiai iškenčia, ištveria, kuris 
nešė daugybę šio gyvenimo naš
tų, neturėjo turto, buvo atmeta
mas, neturintis politinės ar tur
to duodamos galios — ir dėl to 
jis priklausė nuo Dievo gelbstin-
čios pagalbos. Ir šis karalius įjo
jo į sostinę ant asilo: ne karo žir
gu, kareivių apsuptas, o taikiai, 
kaip žmonių priimtasis teisėtas 
jų vadas ir valdovas. Dėl to jis 
savo.visu būviu skelbia taiką, 
skelbia savanorišką žmonių 
pasikeitimą, atsivertimą — ne 
jų pavergimą jėga. 

Panašiai ir Paulius, rašyda
mas romiečiams (Rom 8:9, 
11-13),. primena tikintiesiems, 
kad, priėmus Krikštą, pagrin
dinis jų gyvenimą valdantis 
principas nebėra tik materiali
nis kūno aprūpinimas („kūniš
ki" rūpesčiai), bet atidumas 
„Dievo Dvasiai, kuri gyvena 

KNYGA „LIETUVOS 
PARTIZANAI 1944-1953 M." 

Neseniai Lietuvoje pasirodė gyvenimo pavyzdžių - dei-
labai įdomi knyga apie Lietuvos mantų ir deimančiukų, daug 
partizanus, kuri savo piešiama S^oho ir gėrio elementų iš lietu-
istorine panorama aiškiai išsi
skiria iš visų kitų knygų bei 
brošiūrų iki šiolei išleistų tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Leidė
jas — Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių sąjunga, Kaunas 
3000, Laisvės ai., Nr. 39, spaus
dino — Adomo Jakšto spaus
tuvė, Girelės g. 22, Kaišiadorys 
4230. Autoriai: Nijolė Gaškaitė, 
Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, 
Bonifacas Ulevičius. Išleista 
1996 m., puslapių skaičius 494, 
tiražas — 2000 egzempliorių. 
Redaktorė — Dalia Kuodytė. Ši 
knyga yra „Laisvės Kovų 
Archyvo" priedas. 

Kas pirmiausiai krinta į akis? 
Tai unikalios, istorinės nuo
traukos, kurių viso yra 151 ir 
kurios beveik dar niekur ne
buvo skelbtos. Jas pamačius, il
gai neišblės iš skaitytojo atmin
ties, jose pasakyta kondensuota 
tiesa apie Lietuves partizanus. 
Tai stambus istorinis darbas, 
veikalas, kuris bando lako
niškai pagauti ir pavaizduoti ne 
tik partizanų materialinę buitį, 
jų sunkiai daug kam įsivaizduo
jamą gyvenimą, bet ir partiza
nų dvasinį pasaulį, jų idealis
tinę pasaulėžiūrą, kas labiau
siai siutino sovietinius okupan
tus. Tikrai retai pasaulio tautų 
istorijoje galima užtikti tokių 
herojiškų pasiaukojimo tėvynės 
meilei aktų ir moralinio skaid
rumo, kurie nuolatos kartojosi 
Lietuvoje 1944-1953 metais. 

„Lietuvos partizanai" labai 
įtaigi knyga. Savo kontras
tiškai parinktomis istorinėmis 
nuotraukomis, kaip pavyzdžiui 
taip vadinamų „Liaudies Gy-
nėjų-stribų" ir Lietuvos parti
zanų grupinėse fotografijose — 
tikrai užfiksuotas esminis skir
tumas, nereikalaująs net ir 
komentarų. Šioje knygoje at
skleidžiama beveik visa Lietu
vos partizanų tragedija ir jų 
nepasiekiamai spindinti didybė. 
Šioje knygoje užfiksuota ir 
trumpais bruožais parodoma 
Lietuvos partizanų motinos, 
tėvai, seserys ir broliai, 
pagaliau jų žmonos bei mer
ginos, ryšininkai ir ryšininkės, 
partizanų poetai ir poetės, jų 
šviesiausios asmenybės, ne
eilinio moralinio tyrumo 
charakteriai. Šioje knygoje, ne 
tik dabarties žmonės, bet ir atei
ties kartos ras daugybę gyvojo 

jumyse" ir gyvenimas pagal jos 
skatinimus, atmetant visus ki
tus mus blaškančius norus, ku
rie mus vargina, bet negaivina 
sielos. Mums duotas pasirinki
mas: ar norime nešti Jėzaus jun
gą, ar pasaulio siūlomą „gero 
gyvenimo" jungą. 

Aldona Zailskaitė 

viškų šeimų, kurių niekados 
nepastebės ir jų neaprašys 
Lietuvių tautos priešai, ciniškai 
liberaliojo, dar daug kur ir dabar 
madingo tokio pasaulio atsto
vai. 

Knygoje nepaliekama nuo
šalyje ir žmogiška partizanų ir 
jų vadų išdavystės problema, 
čia ji parodoma, kaip pati šlykš
čiausią kovos forma, kurios grie
bėsi ir jau nuo revoliucijos laikų 
praktikavo ir vykdė NKVD, 
MGB ir KGB specialios tarny
bos, kad tik kaip nors sunai
kintų Lietuvos partizanus. Gi
lesnio atsakymo į šį reiškinį 
knygoje nerasime. Jo reikia 
ieškoti Evangelijose. Dievo 
kovoje su šėtonu, pradedant 
Paskutine Vakariene, Judo iš
davimu ir pabučiavimu, Petro 
išsigynimu ir finalinėje Kris
taus kančios dramoje ant Kalva
rijos kalno. Panašus ir Lietuvos 
partizanų kankininkystės 
kelias, jų tikėjimo išbandymas. 
Galutinį rezultatą matyt sužino
sime tik Paskutinio Teismo 
Dieną, kas iš tikrųjų laimėjo ir 
pralaimėjo: Šėtonas ar Kristus? 
Dauguma Lietuvos partizanų 
vadų tikriausiai buvo krikštyti, 
aplieti krikšto vandeniu — 
panardyti Kristuje... Po baisių 
žvėriškų kankinimų, pavyzdžiui 
įkaitinta raudona geležimi, ar 
dar kitokių, po psichologiškai, 
moksliškai paremtų verbavimo 
procedūrų, ar tiesiog surežisuo
tų apgavysčių spektaklių, po 
kurių aišku sekė priverstinės iš
davystės — ką galvojo ir jautė 
tie Lietuvos vyrai savo pasku

tinėmis minutėmis prieš juos 
sušaudant — težino vienas 
Dievas. Gal daugelis klastingai 
suimtų ir apgautų vyrų, būdami 
čekistų naguose dar svajojo ir 
tikėjosi būdami užverbuoti, su
rasti nors mažiausią galimybę 
ištrūkti iš jų, lengvabūdiškai, 
klaidingai apsiskaičiuodavo, 
norėdami apgauti budelius. Jie 
nežinojo, kad čekistai turėjo di
džiulę patirtį ir vienų aukų taip 
sau nepaleisdavo. 

Knygos mokslinę, istorinę 
vertę pakelia gausios autorių 
sudarytos diagramos, fotomak-
similės, kruopščiai sudarytos 
lentelės ir paduodami šaltiniai 
iš kurių visa tai paimta, svar
biausių datų sąrašas, partizanų 
tipinių ir individualinių bun
kerių, bei slėptuvių schemos, 
Lietuvos partizanų apygardų ir 
sovietų kariuomenės išsidės
tymo žemėlapiai, partizaninės 
spaudos laikraščių ištraukos, 
apdovanojimo lapų pavyzdžiai, 
partizanų poezijos ir dainų 
posmai, įsakymai ir kt. me
džiaga. Knygoje pateikta kiek
vienos Lietuvos partizanų apy
gardos trumpa istorinė apžval
ga. Perskaičius knygą, tikrai 
galima susidaryti gana objek
tyvų vaizdą ir mastą apie Lietu
vos partizanų kovas vykusias 
1944-1953 metais. 

Vienas tik didžiausių minusų 
ir trūkumų šiai knygai — yra 
mažas, vos 2000 išleistų egzem
pliorių skaičius. Reikia tikėtis, 
jog šis trūkumas yra dar patai
somas. Netenka abejoti, kad ši 
knyga tikrai susilauks dar dau
gelio pakartotinų leidimų, o 
galbūt net ir taps istorine 
papildoma medžiaga prie 
vadovėlių Lietuvos mokykloms, 
žinoma tik ne prie LDDP val
džios. 

Povilas Vaičekauskas 

Danutė Bindokienė 

Sveikiname! 

Nijole GAŠKAITĖ Dalia KUODYTi 
ALGIS KAŠĖTA Bonifacas ULEVIČIUS 

LjtrtuttGs pja£tix£utai 
1944- 1953nt. 

Atėjus ilgai lauktajai liepos 6 
d., kartu su dramaturgu poetu 
Baliu Sruoga norisi sušukti: 
„Šiandien mano sieloj šventė". 
Juo labiau, kad šiandien šven
tine nuotaika gyvena ir Lie
tuva. Tiesa, tai Valstybės 
šventė, Mindaugo vainikavimo 
diena, prisimenant prieš dau
giau kaip 700 metų, 1253 m. 
liepos 6 d., įvykusį Lietuvos 
valstybingumo gimimą. O mes, 
užsienio lietuviai, jungiamės su 
tauta į džiaugsmingą šventės 
nuotaiką dar ir dėl to, kad šian
dien į Rosemont Horizon salę 
įžygiuos daugiau kaip 2,000, 
tautiniais drabužiais ir šypseno
mis pasipuošusių, šokėjų — ir 
žilagalvių veteranų, ir šmaikš
čių jaunuolių su grakščiomis 
mergaitėmis, ir net visai jauno 
amžiaus vaikučių. Nepaisant, iš 
kur jie atvyko, kokia kalba tarp 
savęs kalbasi, kai nereikia 
būtinai prabilti lietuviškai (ne 
visi lietuviškai ir moka), progra
mos metu jie visi šoks tuos 
pačius šokius vieningu žings
niu, derins judesius su kitais 
šokėjais, o žiūrovų minios 
visiems paplos džiaugsmingu 
unisonu. 

Tai yra pati didžioji šių šven
čių stiprybė: tas nuostabus vie
numo jausmas, tas, kelias va
landas trunkantis, supratimas, 
kas mes esame, kur priklau
some, kas mus riša. Tautinių 
šokių žingsniai, margieji mūsų 
tautinių drabužių raštai mus 
visus — ir šokančius, ir žiūrovus 
— taip pat jungia su pačiomis 
giliausiomis savo tautinės 
kilmės šaknimis. Nors daug kas 
amžių būvyje pakito, bet išliko 
patys esminiai bruožai; nors 
šiandieninių tautinių šokių 
žingsniai labiau priderinti 
scenai, ne spontaniškam liau
dies pasilinksminimui, bet jų 
pirminės šaknys ateina iš 
senųjų subatvakarių, vestuvių, 
kaimo jaunimo pasišokimų; 
nors šiandieninės programos 
atlikėjus lydi didžiulio orkestro 
muzika, išviliota iš daugybės in
strumentų, jų pagrindinė melo
dija atliepia kaimo muzikanto 
armoniką ar „skripkelę". 

Šiandien mūsų sieloje nebėra 
vietos niekam, tik šventei ir 
padėkai jos rengimo komitetui, 
ypač vadovei Jūratei Budrienei 
su gausiais talkininkais ir tam 
neišsibaigiančiam ryžtui bei 
entuziazmui, kuriuo spinduliuo
ja kiekvienos tautinių šokių 
grupės vadovas bei mokytojas. 
Dešimtoji tautinių šokių šventė 
mums dar kartą akivaizdžiai 
parodo, kad galime „kalnus nu
versti", jeigu visi suremiame 
pečius, sujungiame rankas, įsi

traukiame į darbą. 
Ypač norisi pabrėžti: visi tie 

2,000 šokėjų, jų vadovai, moky
tojai, šventės rengėjai, talki
ninkai ir bet kuo prisidėję, kad 
šiandien Rosemont Horizon sa
lėje įvyktų ši didinga lietuviško 
gyvumo manifestacija, už savo 
triūsą negavo jokio atlyginimo. 
Net iš toli atvykę turėjo ui ke
lionę iš savo kišenės užsimokėti 
(jeigu pasitaiko, kad, išlaidas 
padengus, rengėjams lieka pel
no, paprastai šiek tiek skiriama 
tolimų vietovių šokėjams už ke
lionę). Įsivaizduokime, kiek 
valandų pareikalavo repeticijos 
— vis po darbo, vakarais ir sa
vaitgaliais, vis po pamokų, kai 
būtų buvę gera pailsėti, su 
draugais pabendrauti. 

Jeigu šiandien paklaustume 
rengimo komiteto pirmininkę, 
ar šventė buvo verta viso to 
vargo, pastangų, išlaidų, galvo-
sopių, ji turbūt dar negalėtų at
sakyti, nes per daug dar įtam
pos, rūpesčiai dar nepasibaigę. 
Galbūt rytoj, poryt, gal dar kiek 
vėliau... Tačiau esame tikri, kad 
jos atsakymas bus tvirtas, 
ryžtingas taip! Tokius atsaky
mus girdėjome iš kitų švenčių 
ruošėjų, kai jau užmarštin buvo 
nuslinkęs nuovargis ir visi 
neigiamieji aspektai, o liko tik 
šviesus besišypsančių veidų, 
darnių žingsnių, trankios 
muzikos ir entuziastiškos žiū
rovų minios įvaizdis. 

Tautinių šokių šventės sukur
ta vienybės nuotaika gražiai 
derinasi ir su šiandienine Vals
tybės diena, nes karalius Min
daugas prieš daugiau kaip 700 
metų suprato vieningumo galy
bę ir jungė atskiras gimines, 
kunigaikštijėles, valdas į 
vienalytę Lietuvos valstybę. 
Nors jis sutiko daug priešiško 
nusistatymo, nors už savo atei
ties viziją turėjo ilgainiui 
užmokėti aukščiausią pasauly
je kainą — savo gyvybę — vals
tybingumo idėja įsitvirtino ir 
tvėrė amžius. 

Svetimi kaimynai mums nuo
lat įrodinėjo ir tebeįrodinėja, 
kad Lietuva kažkaip menkesnė 
už kitas, nes Mindaugo krikštas 
nesiskaito oficialios krikščio
nybės pradžia (kas kita lenkų 
mums padaryta malonė kone 
šimtmečiu vėliau...), kad Lietu
va ne karalystė, o tik Didžioji 
Kunigaikštystė, nepaisant Min
daugo vainikavimo karaliumi. 
Didžiuokimės savo praeitimi — 
svetimieji tegali suklastoti isto
rijos knygų puslapius, bet ne 
lietuvio širdį, o raktas į mūsų 
tautos didybę, kaip ir Mindaugo 
laikais, yra tas pats — vienybė! 

• 1898 m. gruodžio 21 d. 
Marie ir Pierre Currie atrado 
radiumą. 

• Pirmoji YMCA suorgani
zuota 1851 m. gruodžio 19 d. 
Bostone. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTA8 

Ta bėrio upė gal mūsų Nevėžio pločio, tačiau srauni 
ir sekli Tokios yra visos kalnų upes. Kai 1946 m. sulū
žo pėsčiųjų tiltas ties Kemptenu, nes gyventojai 
spraudėsi į amerikiečių okupacines kariuomenės su* 
ruoitą vaikams šventę, Ileryje niekas nenuskendo. Tik 
į akmenis apsidaužė. Visas upės dugnas yra akmenimis 
nuklotas. Tokios buvo gatvės Seirijuose, tik jomis ne
tekėjo vanduo. 

Maloni Alguva, malonus jos centras. Švarus, senas 
ir kartu jaunas. Senas, nes įkurtas apie aštunto šimt
mečio pradžią. Jaunas, nes nuo Bėrio upės Upes aukštyn 
ir aukštyn, net iki šiandien lipąs. Plėtosis ir plėtosis, 
1946 m. turėjęs virš 42,000 gyventojų, o šiomis dienomis 
žymiai paaugės, prisijaukinęs vis modemiškesnius ir 
moderniikesnius pastatus. 

Seniausioje dalyje stovi rotušė, teatras, Šv. Mango 
bažnyčia. Lipant aukštyn, riogso masyvi Sv. Lauryno 
bažnyčia ir jai priklausanti kažkokio vardo koplytėlė, 
truputį tolėliau atsitraukusi. Ir didelė aikštė, apsupta 
krautuvių. Ir plačios gatvės, ir naujoviški namai. O dar 
toliau — via aukštyn ir aukštyn — geležinkelio stotis su 
sava aikšte ir viešbučiais orie ios. Cia irvvenimas nesi

baigia, nes neįvardinom naujos Šv. Antano bažnyčios, 
primenančios Kaune, Žaliakalny, Tvirtovės alėjoje. 
buvusią tokio pačio vardo naują šventovę. 

— Gražus pasaulio galas... — džiaugėsi vienas 
lietuvis. 

— Koks pasaulio galas? — pasitikrinau. 
— Šitas miestas. Kemptenas. 
— Kodėl pasaulio galas? 
— Tiek laiko ir taip toli bastėsi, turėjome pasaulio 

galą pasiekti, — logiškai svarstė. 
— Gal dar ne, keliai gali ir tolyn pavedėti, — abejo

jau ir atspėjau: daugelis nusitrenkėm dar dešimtį tūks
tančių kilometrų už to pasaulio galo, kol kitą suradome. 
Pasaulis turi daug galų, ypač karo paliestiesiems. 

Tai ton buvo Kemptenas, tasai švarus Alguvos cen
tras. Nuo jo tik apie 150 km į šiaurės rytus tyko didžioji 
pabaisa, Miunchenas (Muenchen), kur Hitleris savo jė
gą augino, po rūsių barus savo pasekėjus vedžiodamas. 
Ten menas, muziejai, iškilmės ir darbininkų vargas. O 
tik apie 100 km nuo Kempteno, beveik tiesiai šiaurė ., 
ilsisi ramus Augsburgas (Augsburg), tikras nekaltas avi
nėlis, prieš Kristaus gimimą įkurtas. Jei į pietvakarius 
nuo Kempteno krypsime, gal po 50 km kelionės atsi
dursime prie Bodeno ežero (Bodensee). įdomus ežeras, 
atspindįs tūkstančių tūkstančius šviesų, nuklojusių 
Šveicarijos kalnų pakriaušes. Vienoje šio ežero saloje 
auga palmės ir kiti tropikiniai medžiai. Nuostabu. Čia 
sniegas ant kalnų viršūnių, o čia palmės. Po jų šaknimis 
vandeny matoma ta sniego baltuma. Čia ne vien gražus 

ežeras, bet ir Šveicarijos siena. 
Ir Kemptenas yra gal du tūkstančiai kilometrų nuo 

Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Seirijų. Beveik tiesiai į 
pietus. 

Per Kempteną žiemą ir vasarą plaukia turistai. Juk 
pietryčių pusėje riogso aukščiausia Bavarijos Alpių 
viršūnė, Cugspicas (Zugspitz), 300 m aukščio. Ir 
Oberstdorfas (Oberstdorf) ir Oberdorfas (Oberdorf) ar
ti. Vis garsūs pasaulio kurortai vasarai ir šaltai 
žiemužei. O čia pat ir žinomas tarpeklis Breitachklamas 
(Breitachlamm). Gal ne tarpeklis, gal tik žemės plutos 
įskilimas. Vokiečiai jį vadina gamtos stebuklu. Šiuo 
įskilimu, vietomis iki 70 m gylio, teka upelis. Salimais 
yra takas turistams praeiti. Žiemą vasarą nuo tarpeklio 
sienų kabo nuostabūs ledo kūriniai, kasdien nesikeičia. 
Ilgas tasai tarpeklis, keli kilometrai. įdomus, bet 
baugus. 

— Ačiū Dievui, kad iš karsto išlindau! — iš 
džiaugsmo krykštavo vienas ekskursantas, tarpeklį pra
ėjęs. — Daugiau manęs čia net su amerikietiška ciga
rete neįviliosi. — O tada cigaretės buvo brangios, ypač 
amerikietiškos. Be to, tada kiekvienas rūkė, o nerūkęs 
alpo. 

Artėjant prie Bavarijos Alpių, išdygsta baltos, snie
guotos viriūnės. Švyti sniegas, tačiau kai pasikeli į aukš
tumas, saulė traukia iš kūno prakaitą. Ne saulė, bet dvi 
saulės: viena aukštai kita po kojomis, sniego baltumo 
atspindėta. Išsirengi, pasikloji drabužius ir guli. Šilta, 
lengva kvėpuoti, oda ruduoja, o tais laikais, prieš be

veik penkias dešimtis metų, saulės nurudintas kūnas 
buvo auksinis kūnas. Tai bent turtas! Šiandien saulė 
— vėžio liga! Greitai pasikeitė ta mūsų mieloji, bran
gioji, gyvybę palaikanti saulutė. Gudrus yra žmogus, ati
dengęs jos klastą- O gal neramus žmogus? Gal garbė
troška? Vis ieško, kad surastų, ir labai seniai 
pasauly buvusiu galėtų pasigirti. Jis nieko nauja dar 
nesukūrė, tik surado... 

Tai Kemptene, metus laiko strykčiojęs po karu 
dundėjusią Europą, 1945 m. liepos pabaigoje sustojau 
pailsėti. Žinojau, kad tai ne namai, kad reikės kur nors 
kitur sukti. Gal stebuklas parves atgal į Lietuvą? Gal 
reikės kitur vietos ieškoti? O gal net į pragarą? Jei visą 
gyvenimą būsiu benamis, kas tokio? Pragaro kampe, 
prie įkaitusios sienos, prisėsiu, o ton bus jaukiau, kaip 
minėtame Breitachklamo tarpekly. 

Keisti nenaudėliai 
I Kempteną atvykau, kviestas dėstyti matematiką 

lietuvių gimnazijoje. Bet kur ta gimnazija? Kur jos 
rūmai? 

Rūmus radau. Beveik pagrindinėje naujo miesto da
ly, Druskos gatvėje (Salzstrasse), dunksojo gražus, 
talpus, trijų aukštų pastatas. Tai vokiečių realinės gim
nazijos vieta. Tada pro didingo pastato didingas duris 
narstė ne moksleiviai, bet jauni ir seni. Narstė ir kalbėjo 
lietuviškai. Prie durų stovėdavo amerikiečių karinės 
policijos (MP, Military police) jaunas žmogus ir stebė
damasis žvalgydavosi į skruzdėlyną. 

(Bus daugiau) 
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Sveikiname X Lietuvių Tautinių šokių 
šventės šokėjus ir Rengėjus! 

HEALTHYFOOD 
<$> LITHUANIAN RESTAURANT 

* Seniausia lietuviška valgykla 
* Skanus ir sveikas maistas 

nuo 1938 metų! 

KUGELIS 
KOLDŪNAI 
BLYNAI 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
(call f or houn) 

TELEPHONE: 312-326-2724 
3236 SO. H ALSTED ST. 

' CHICAGO, ILUNOIS 60608 

Kviečiame Jus atsilankyti 
GRAŽINA BIČIŪNAS 
LLOYD BRADBURY 

LENKTYNĖS SU LAIKU 
JUOZAS MASILION1S 

B3midkindrcdcrol 
Savings and Loan Associauon 

Serving o u r eonununity 
sinee 1914. 

Your commnnity owned 
and managed 

finaneial insti tution. 

HomeOfnca 
8929 S. Hartem Avenue, Bndgeview 60455 

(708)598-9400 

4040 Archer Avenue, Chicago 60632 
(312) 254-4470 

2657 West 69th Street. Chicago 60629 
(312)925 7400 

LENOER Member FDIC 

American Travel Service, 
9439 S. Kedzie Ave., 

Evergreen Park, IL. 60805-2325 
sveikina visus 

Dešimtosios Tautinių 
šokių Šventės 

dalyvius ir rengėjus. 

Kadaise, prieš 40 m., VI. Bū-
tėnas-Ramojus parašė ir išleido 
knygą „Lenktynės su šėtonu". 
Tose lenktynėse dalyvavome 
visi tie, kurie II Pasaulinio karo 
metu, besiartinant antrajai 
bolševikų okupacijai, trau
kėmės j Vakarus. Daugelis tas 
lenktynes laimėjome, deja, 
nemažas skaičius buvo šėtono 
pralenkti, sugaudyti, nubausti... 

O man daugiau kaip prieš 
metus teko įsijungti į lenktynes 
su laiku: X Tautinių šokių šven 
tės organizacinio komiteto pirm. 
Jūratė Budrienė pakvietė būti 
šios šventės leidinio redak
toriumi. Sąlygos tokios: tau
tinių šokių šventė bus 1996 m. 
liepos 6 d., o leidinys turėtų 
pasirodyti bent vieną savaitę 
prieš tą datą. Sutikau nesigin
čijęs, nepriekaištavęs: pirma, 
Jūratė kažkada buvo mano 
mokinė, antra, darbas nesve
timas, nes esu suredagavęs, pa
globojęs daugybę ČALM met
raščių, trečia, laiko dar gana 
daug, daugiau kaip metai... Iš 
senesniųjų tautinių šokių lei
dinių, kuriuos beveik visus tu 
riu, numanau ir jo sude 
damąsias dalis: sveikinimai, 
programa, šokėjų grupės, skelbi
mai, aukotojų sąrašas. Jau 
pirmuose posėdžiuose paaiškėjo, 
kad man pačiam mažai kuo teks 
rūpintis: sveikinimus surinks 
Rimas Domanskis, programą 
sustatys meno vadovė Violeta 
Smieliauskaitė-Fabionovich, 
šokėjų grupių aprašymus išgaus 
Nijolė Pupienė, o skelbimais ir 
aukotojais rūpinsis lėšų telkimo 
komisijos kopirmininkės Gra
žina Liautaud ir Birutė Ja
saitienė. O aš sau sėdėsiu „kaip 
inkstas taukuose" ir lauksiu, 
kol jie man visą medžiagą ant 
sidabrinės lėkštės atneš ir padės 
prieš-mane ant stalo. Panašiai, 
kaip iškilmingų šv. Mišių metu 
pora už poros neša aukas. 

Iš karto supratau, kad svar
biausias mano darbas sureda
guoti tautinių šokių grupes. Ka
dangi ši šventė yra dešimtoji, 
jubiliejinė, tai Dalios Dzikienės, 
Lietuvių Tautinių Šokių Insti
tuto pirmininkės, pageidavimu 
atsirado leidinyje naujas — is
torinis — skyrius. Jos rūpesčiu 
ir pastangomis buvo gauti keli 
straipsniai, nušviečia lietuvių 
tautinių šokių kelią nuo pirmų 
jų žingsnių nepriklausomoje 
Lietuvoje ligi visų taut. šokių 
švenčių, vykusių išeivijoje, 
aprašymo su statistinių duome
nų lentelėmis. Ta medžiaga 
atėjo pirmiausia ir su ja buvo 
mažiausia darbo. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

TRANSPAK, 2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

Tautinių šokių grupėms buvo 
duotas terminas atsiųsti savo 
grupių aprašymą, šokėjų sąrašą 
ir vadovų bei grupių nuotrau
kas ligi 1995 m. gruodžio 15 d. 
Laikas nepralenkė tik kokios 
dešimties grupių: atsiuntė 
laiku. O tuo laiku buvo spėlio
jama, kad dalyvaus apie 50 
šokėjų grupių. Kitos grupės 
siuntė su atsiprašymais ir be jų; 
tai ar neturi pilno šokėjų są
rašo, nes grupė tarp šokių šven
čių „ilsisi", o atgyja tik prieš 
šventę; nepadarė nuotraukos, 
nes tą dieną, kai buvo užsakytas 
fotografas, visi nesusirinko; 
snigo; lijo. Taip ir prisimena K. 
Binkio „Poetų maršas": „Snin
ga, lyja, / Sninga, lyja, / Ei vya 
kanapija"... 

Tik dvi grupės savo įsikūrimo 
ir veiklos aprašymus atsiuntė 
anglų kalba. Ne bėda — išaiver-
tėme... Didesnė bėda su šokėjų 
sąrašais: nesilaikė kai kurie 
alfabetinės eilės ir reikėjo per
rašyti. Perrašant kilo klausimas 
dėl pavardžių rašymo, ypač 
moteriškųjų, todėl ir nemėginta 
taisyti. Buvo aiškių rašybos 
klaidų, kurias norėjosi patai
syti, Šakenitė, Marcinkevičiūtė 
(čia pavardes ne iš grupių), bet 
netaisyta, gal' taip ir jų do
kumentuose rašoma. Antra, kai 
kurios grupės pridėjo prierašą, 
prašantį pavardes palikti taip, 
kaip parašyta. Kad nebūtų dėl 
pavardžių rašymo nesusipra
timų, Tautinių šokių rengimo 
komiteto vicepirmininkė visoms 
ar tik pageidaujančioms gru
pėms nusiuntė jau surinktus są
rašus pavardėms patikrinti. 
Pavardėse margumynas, nes 
daug kur mūsų tautinių šokių 
grupėse šoka ir kitataučiai — ir 
dėl to reikia tik džiaugtis. Kai 
kurios grupės keitė sąrašus: tai 
tą pridėkite, tai tą išbraukite. 
Gal ne visada, tai bepavyko 
padaryti, nes laikas buvo mus 
pralenkęs, ir medžiaga jau buvo 
spaustuvėje. 

Dar reikia pasibėdavoti dėl 
nuotraukų. Būtina kitoje nuo
traukos pusėje parašyti grupės 
pavadinimą ir kas čia yra. Jei 
viena grupė, nėra bėdos, jei 
kelios, jau būtina pažymėti, ar 
tai jauniai, ar studentai, ar ve
teranai. Tas pate su vadovais: 
pvz., dvi grupės vadovės, atsiun
čia dvi atskiras nuotraukas, ant 
kurių nugarėlės jokio įrašo. Iš 
grupės aprašymo žinai, kokios 
yra vadovių pavardės, bet kuri 
yra kuri? Panašiai buvo su trim 
vadovais — dvi ponios ir vienas 
ponas. Iš aprašymo žinai pono 
pavardę, o ponios? Kuri yra ku-

DEilMTOJI 
X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

MECENATAI 
t Hd 1 M 3 n . 20 d.) 

TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

X Tautinių tokių šventės leidinys. 

ri? Kaip sužinosi? Reikia rašyti, 
reikia klausti. O laikas bėga... 
Gal čia ir leidinio redaktoriaus 
kaltė, kad jis tiek mažai šokių 
grupių ir jų vadovų pažįsta. 

Leidinyje būna ir daug sveiki
nimų. Tai duoda ir pačiai 
šventei, ir leidiniui garbės. 
Tačiau jiems išprašyti reikia ir 
diplomatinio mandagumo, ir 
kantrybės. Vieni atėjo laiku, 
kiti paskutinę minutę. O tuos 
sveikinimus sudėti į eilę „pagal 
protokolą" irgi nelengvas ir pa
vojingas uždavinys. 

Pasinaudodamas „Draugo" 
įrašu, kad „Redakcija už skel
bimų turinį neatsako", ir aš 
neatsakau. Lėšų telkimo komi
sija ir skelbimus, ir aukas rinko 
iki paskutinės minutės, ligi 
paskutinio spaustuvės „ultima
tumo". Ir jei ne techninio redak
toriaus Ričardo Spitrio darbš
tumas ir nemiegotos dienos 
(taip, dienos, nes reguliarų 
darbą dirba naktimis), tai laikas 
būtų mus tikrai pralenkęs. 

Spaustuvei „lipant ant kul
nų", jai, kaip pasakų smakui, 
davėme, ką turėjome parengę. 
Guodėmės, į eilę rikiuosime 
tada, kai knyga bus rišama. 
Todėl ir puslapių negalėjome 
numeruoti. Todėl ir programą 
įdėjome pačioje pradžioje. Aš 
džiaugiaus, kad knygų istorijoje 
bus pirmas atsitikimas, kad 
puslapiai nenumeruoti. Deja, 
rengimo komiteto pirmininkė 
nuramino, parodė, kad ir anks
čiau būta Tautinių šokių šven
čių leidinių, kurių puslapiai ne
numeruoti. Taigi, taigi, amžinai 
tos pačios priežastys, tos pačios 
bėdos. 

Šį straipsnį rašau porą savai
čių prieš Taut. šokių šventę. 
Visa medžiaga spaustuvėje. 
Dabar ji lenktyniauja su laiku. 
Jeigu, kai skaitysite šį straips
nį, turėsite ir X Tautinių šokių 
šventės leidinį. įsitikinsite, kad 
lenktynes su laiku laimėjome, 
jei ne — ne tik redaktoriaus, bet 
ir daugelio kaltė. 

yynsTomj 

VISUS ŠOKĖJUS, 
VADOVUS IR ŽIŪROVUS 

SVEIKINAME IŠ 
SAULĖTO NEW YORK'O 

IR SIUNČIAME 
PAČIUS GERIAUSIUS LINKĖJIMUS. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235TH ST 

DOUGLASTON, NY I 1363 

TEL. 718-423-6161 I -800-77 VYTIS 

$1,000 Šalčius Jonas P. ir M. Laima; Janušonis, Vytautas ir 
Palmira; Saulis, Gintautas ir Virginia. 

$800 Gedgaudas, Mr. ir Mrs. M.E. 
$200 Detroito liet Kultūros klubas, Mickevičius, Bernardas; 

Plikaitis, Or. Joseph ir Barbara. 
$200 Juodelis, Bronius; Žemaitis, Juozas. 
$150 LDK Birutes Draugija; Vytauto Didi. šaulių Rinktinė Čika

goje; Blinstrubas R., Centric Co. 
$128 Barmus. Leonas. 
$110 Drukteinis, M.D., J.D., Abtert M.; Juškos, Vilius ir Zita. 
$100 Šmulkščiai, dr. Vincas ir Aldona; Žilinskai. E. ir B.; 

Čečėnas Algirdas; Amerikos Tautines Saj. Čikagos Skyr.; Balai-
šienė, Agnė; Balbatas, Jonas; Bieliauskas PhD., Vytautas; Biru
tis, Algirdas; Briedis, Birutė ir Juozas; Domanskiai, Dr. Alina ir 
Vandelmas; Gaižauskienė, Kleofa; Gineitis, Dr. ir Mrs. Romas; 
Glavinskas, Alberto ir Laima; Kamantas, Vytautas ir Gražina; 
Kvedaras, Dr. V. D.; Mažeika, Dr. Francis; Misevic, Dr. Gabriel; 
Prunskienė. Dr. Albina; Stelmokas, Povilas ir Nijolė; Trakiai, Dalia 
ir Martynas; Vaitkus, Marija; Varnelis, Apolinaras; Vasaitis, Alvydas 
ir Dr. Vitalija; Klimai, Ed ir Vilija. 

$50 Šakiečių Klubas Crticagoje; šalna, Dr. ir Mrs. Jonas; 
štapkauskas, AR.; Čečėnai. Aldona ir Vytautas; čižinauskai, Ed
vardas ir Elena; Astras. Alberta ir Kuljit Singh; Andriulis. Vytautas; 
Antanėlis. Algimantas ir Laimutė; Ausrotienė. Veronika; Bružas. 
Kostas; „Dainavos" Ansamblis; Dirda. Petras; Geykhman, Virginia; 
Grigaliūnas, Raimundas; Gumbelevieius, John ir Anelė; Jankauskai, 
Jadvyga ir Bronius; Jasčemskai, Aleksandras ir Antanina; 
Jasaitienė, Birutė (per I. Stončienę); Kojetytė. Daina E.; Leonikas. 
Jaun; Liaukus, Justinas; Linas, Dr. Marija; Mickevičius-Mikonis, Dr. 
B. ir Mrs.; Musonytė-Goodman, Dalia; Pabrėža, Aleksas; Palis, Rev. 
Theo; Pautienis, Stasė V.; Pečiulienė, Elena; Peleckai. Vladas ir 
Filomena; Pretkelis. Augustas; Radžiuvienė, Genovaitė; Riškai, 
Kazys ir Stasė; Vaičiūnienė Laima; Vasys, Jonas; Kisielius. Dr. 
Alfonsas. 

$40 Čepas. Konstancija; Adomaitis, Ona; Bagdonienė. Halina; 
Baleisis, Irena; Belickas, Dr. Antanas; Bubnys, Veronika ir Jurgis; 
Kotov Ona ir llijus; Kotovai; LB Matrose Parko apylinkė; Laucis. Dr. 
ir Mrs. Augustinas; Vadopalas, Juozas; Vilinskas, Stanley I; Virzin-
tas. Antoinette. 

$95 Stanaitis. Monika. 
$30 Cukuras, Rev Valdemaras M.; Griežė-Jurgelevičius, 

Stasys; Jakai. Romas ir Dalia; Jokūbaitis Simas; Kevalaitis. 
Modestas; Liaugaudienė, Eugenija; Liaukus, Justinas ir Elena; Urv 
gis, Antanas; Lintakas, Birutė; Liuievičius, Arūnas ir Aušrelė; 
Maželis, Vytautas; Mikalauskas, Joana; PauHonis, Vera; Perkūnas, 
Mr. ir Mrs. Joseph, Reginai, Jadvyga ir Vincas; Rukuiza, Aldona; 
Savickas, Dr. Tadas; Skrupskelts, Enata; Tauras. Dr. Vytautas, 
Užgiriai, Ina ir Vytautas; Vieraičiai, Z. ir M.. 

$25 šesplaukis Ph.D., Alfonsas; Žukauskas, Gražina; 
Babickas, Paul; Babrys, Joseph L.; Bakšys, Antanas; BaJchunas, 
Roma; Baltrėnas, Laima; Beinarauskas, Petras ir Irena; Bertulis, 
Antanas; Blekys. Irena ir Allan Johnson; Bogsas, Teklė; Bra-
sauskas, Balys; DaiMkienė. Valentina; Damijonaičiai, Vitalis ir 
Gražina; Daniliauskas, Joseph: Gerčys, Alfonsas; Gerulaitis, 
Leonardas V.; Ignaitis, Juozas; Janusaitis, Jurgis; Janulis, Frank; 
Karmuza. Anelė; Kavolius, Michael; Kiliuliai. Laima ir Česlovas; 
Kiemaitis, M.; Kolupailaitė. Eugenija, Lauraitis, Aleksas; \ " ^ n i t . 
Stasys; Mažeika, Vytautas; Maurukas, Stella. Metrose Parko Lietu
vių klubas; Mikoniai. Juozas ir Marija; Morkūnas, Leonas; Nainys, 
Brobnus; Pačkauskas. Leokadija; Pakalniškis, Kun. Jonas; i 
Pankienė. Aldona; Pečkaitts, Juozas; Pitelis, Victoria; Prikockis, Vid
mantas ir Karolina; Repšienė. Antanina; Rudaičiai, Ritonė ir 
Teodoras; Rupsch, Dalia M.; Stangenbergas, Bronė; Stankus, 
Viktoras; Svera, Jonas ir Birutė; Urbonas, Aleksas; Vaitkus, Maria 
K.; Vanagūnai, Danguolė ir Ramūnas; Vilkas. Fridą M.: Zigaitis-
Gelažius. Maria; Sinkus. Vytautas; Drungienė. Birutė. 

$21 Kluonius. Rev. Joseph V. 
$20 Balčiūnas. Elena; Balnius. Jonas ir Bronė: Bendoraitiena, 

Marcelė; Blinstrubas. Alex; Bulotienė; Eugenija; Butkūnas. Andrius 
A.; Griskienė. Aldona; Grybinas, Dalia; Januška. Mr. ir Mrs. An
tanas; Kalvaitis, Joseph P.; Karsas. Julius; Kasciukas. Jonas ir 
Birutė; Kasinskas, Birutė: Kiznis. Jonas; Kojeiiai, Juozas ir Elena; 
Konstas. Paulina; Konstas Paulina; Kvecas, Albertas; Landsbergiai. 
Teresė ir Algimantas; Laniauskienė, Stasė; Lesniauskas. Viktoras: 
Lukas. Altanas; Markūnienė, Otga; Markevičius, Vytautas, Matuzas. 
Veronika M; Mikužis, Koste; Minkūnas, Anthony R.; Norbut, Mr. 
ir Mrs. Ben J.; Petokas. Stasys; Pileika. Vytas; Pisarevas. Maria; 
Rauba. Jonas; Rejeris, Jonas ir Antanina; Samatauskas, Ona ir 
Viktoras: Sandargas. Aldona; Simonaitis, Mr. ir Mrs. Vvalter; Sko-
beika, Sofija; Stasas. Henrikas; Tamasevičienė, Jadvyga: Tarutienė, 
Filomena; Vaskys, Stasys ir Sofija. 

$18 Bagdanskis. Birutė; Barmus, Stefanija; Dauparas. Joseph; 
Dumbra, Augustinas; Gediminai, Vytautas ir Genovaitė; Holiusa, 
Sofija. Jadviršis. Petras; Ječius. Kęstutis ir Dalia; Kavaliūnas. Jonas; 
Kenter. Gražina; Kučinskas, Joseph: Lanys, Ona; Laučkienė, 
Izabelė; Lekute. Frank ir Jean; Maciejauskas. Dana: Mikšys. Petras, 
Plėnys, Sofija; Ragas, Dr. L. J. ir Rima; Rugelis. Jonas; Ruibiai. 
O. ir S.; Rukienė. Elena; Sakalas. Adelė; Stanetis, Stasė. 

$10 šalčius, Antanina; Šilėnai, Viktoras ir Ona; šimoliūnas. 
Stasys; širvinskas, Bronė; Žilionis, Ona; Bačinskienė, Eugenija; 
Bagdonienė, Halina; Balčiūnai, O. ir B.; Baltch-Gravrogkas, Dr 
Aldona ir Jurgis; Berzanskis. Bronius; Braslauskaitė. Ona. 
Butikienė, Liuda; Butvydas, Vincas; Chainas. Victor; 
Damijonaitienė, Stasė; Daukus, Leonas: Daukus. Rūta ir Feliksas: 
Dzirvonai, Albinas ir Gabrielė; Galvydis, Ona; Gedgaudas. Helen, 
Graudis, Kamerine; Gruodis. R. K.; Gryskewis, Stanley; Gvildys. 
Wanda; llgutis. Rūta R : Jankauskaitė. L: Jeliomenė. Sofija; 
Juodikis, Genevieve; KacHauskas, J.; Kapačinskienė. Marija; Kar-
tanas. Ona; Kikilas, Lucy; Kirstukas, Juozas; Kiemaitis, M.; 
KHorienė, Antanė; Kondratas, Balys; Krasauskas, Kun. Rapolas; 
Krasauskas, Mačys; Lampaat», Jurgis; Lazaras. Helen. Leščinskas, 
Juozas ir Angelė; Liaubienė, Danutė; Marcinkevičius, Elena; 
Marketiūnas, Bronius; Mikeska. Gary ir Loreta; Mockuvienė. Nelė 
S.. Motus*, Bronė ir Viktoras; Murinas. Praurima; Musteikienė, 
Gražina; Navakauskas, Kazys; Navickas. Ted; Neverauskas, J.; 
Novak, Robert. C; Paužuoliai, Antanas ir Emilija; Pavilčius. Vincas; 
Petrauskas. Regina; Ptiura, FeHcia; Polikaitis. John O; PovHaitts. 
E. ir J.; Rentehs. Juozas; RuteHonis. Vytautas; Ruth. Leon ir Aldona; 
šaKamas, Vincent; Skomantas. Juozas; Smilga. Julija; Tammiorta, 
Robertas; Vaitkus. Irena K, Visvydas, Pranas; Vitas. Antnonjn 
Vydas, Algis; Vygantas, Vytautas; Žadeikienė. Valerija; Zeikus B.; 
Botyrius. Julius. 

$ t Antanaitis. Algirdas 
$7 Boretsis. Algirdas. 
$8 Banys, Paulina; Dicpinigaitis, Mr. ir Mrs. Z. A ; Donauskas, 

Arvydas; Karstai. Irena ir Atjert; KuduKs. Mr ir Mrs. A.; Lukoseviciū-
te. Anelė; Mikelionis. Raymond J.; Mmekja, Antanas: Rukuiža. 
Vytautas ir Milda; Šaltukas, Bronius; Strolia. Faustas: Valkavickas, 
Vincas; Vileita, Paul. Zaksas, Birutė. 

$4 Utoaitė. Irena. 
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Dėkotame aukotojams ir atsiprašome, kad nesuspėjome aukų 

patalpinti Šventes leidinyje 



KAIP JANČIKAS ARKLIUI 
LŪPĄ PERKANDO 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Po mamos mudu su Ninyku 
turėjom artimiausią draugą, 
senelį, kurį vadindavome die
duku. Senelis nebuvo nei taip 
senas, nei gyvenimo nukamuo
tas, kaip tas vardas nusako. J is 
buvo aukštas ir labai stiprus. Iš 
miško jis atsinešdavo rąstą ant 
pečių. Su mumis vaikais kalbė
davo, kaip su užaugusia is 
vyrais. Mudu klausydavom ati 
džiai, kai jis pasakodavo apie 
savo jaunystę ir kitų žmonių, su 
kuriais jam teko gyventi nuo 
tykius. Jis patsai neatsimena 
Napoleono žygiuojančių karei 
vių per mūsų kaimą, bet pasa
kodavo, ką jo tėtė matė. Napo 
leono laikais mūsų kaimas buvo 
mažas: tik keletas namų. Na
poleono armija ėjo per kaimą la
bai iškilmingai. Pats Napo
leonas buvo apsigyvenęs Sveti 
čionyse. 

Kai iš Rusijos prancūzai tfrjžo. 
pralaimėję karą. tai jau karei 
vėliai buvo suvargę ir ėjo be 
tvarkos. V ienas ka re iv i s 
pasiliko Rakštelio kluone, čia 
pat prie mūsų trobesių. Tą 
kareivėlį moterys maitindavo 
slapta. Niekas su juo negalėjo 
susikalbėti. Kai jį vaikai atra
do šiene įUndusį. tai tas kareF-
vėlis vaikus norėjo pagąsdinti, 
taikydamas j juos šautuvu. Kai 
pamate senė Rakštelienė, kad 
tas kareivėlis gali ir ją nušauti, 
tai, su juo nesusikalbėdama, 
ėmė jį spardyti iki jis numirė 
Ta moteris buvusi labai pikta ir 
kerštinga. Senelis labai gailėjosi 
to prancūzo kareivėlio, iš dalies 
gal ir todėl, kad jo du sūnūs 
tarnavo caro kariuomenėje 
Karo metu buvo paimtas į be 
laisvę mano tėvelis, o kitas sū
nus, vardu Ignas, grįžęs iš ka
riuomenės, , revoliucijos metu 
bolševikų buvo sušaudytas. 

Dėdę Igną prisimenu tik iš 
nuotraukų ir dėžutės, kurią mes 
su broliu turėjome savo žinioje. 
Su ja mes žaisdavom. Radom j o 
je kvepiančius miltelius ir dan
tims šepetėlį, bet nežinojom, ką 
turime su tuo šepetėliu daryti 
Labai m u m s pa t iko v iena 
nuotrauka, kurioje Ignas sėdėjo, 
kariškai aps i r engęs , an t 
gražaus žirgo. Matyt, kad jis 

_. karo metu buvo kavaleristas ir 
ne eilinis kareivis. 

Senelis daug pasakodavo ir 
apie senelę, kaip pas mus 
sakydavo bobutę. Atsimenu ją 
tik, kai ji mirė. Tada mums 
vaikams visi sakė. kad ji mirė, 
o senelis paaiškino, kad jj išėjo 
ir jau pas mus nesugrįš. Senelis 
pasakojo, kad ji buvusi gera ir 
graži. Visame Murmų kaime ji 
buvo gražiausia. O aš apie ją tik 
tiek prisimenu, kad ji mirties 
dieną kiauši n io jau negalėjo su 
valgyti. 

Senelis daug visokiu nuotykiu 

papasakodavo iš savo šeimos: 
kas ir kaip vyko, kaip jie 
sakydavo, po mūsų stogu Mano 
tėvelis buvo pirmasis jo sūnus. 
Jo vardas Stanislovas, bet kai 
kas vadindavo Stasiuku. J is ir 
gi greitai mirė, sugrįžęs iš 
Vokietijos, kur buvo iš rusų ka 
riuomenės paimtas į nelaisvę. 

Kai jis buvo mažas, šeimoje 
buvo nutarta Stasiuką išleisti į 
mokslus. Tėvas jį nuvežė į arti 
miausią mokyklą mūsų krašte 
— į Zablatiškę. Po dviejų sa 
vaičių Stasiukas atsirado na 
mie. Jis slapta iš mokyklos pa
bėgo. Mamai pripasakojo, kaip 
mokykloje labai sunku. Moky 
tojas vaikams dažnai su liniuo 
te delnąfnuia ir kitaip baudžia. 
Motiną įtikino, kad jis namie 
bai reikalingas. Jai jisžagarėlių 
krosniai pakapos, vandens iš 
šutinio atneš, skiedryną prižiū
rės. Mamai tokia kalba patiko. 
Ji perkalbėjo ir tėvą ' ta ip . kad 
Stasiuko jau nebeveš į mokykla, 
kur vaikarms sunku ir vis kas
dien muša. Nei tėvas, nei mama 
nežinojo, kad jų sūnelis mokyk 
ioje viešai rūkė. 

Namie jis rūkydavo pusiau 
slaptai. Neįmanoma išsisaugo-
ti< kad ttivas ar mama uvptunu 
tyttj- Tėvui sunka ir bart is u/, 
rūkymą, nes ir ji« pats , rūkė. 
Pradėįu<ė\Jafi tabaką slėptu bet 
Stasiukas vis atrasdavo. Ta 
rūkymo klausimą^ kaip nors 
reikėjo išspręsti. S tas iukas 
pasakė, kad jis jau negales at 
prasti, kad jis tabako kvapą su 
uodžia, nors ir kažin kur jį 
paslėptum. „Jeigu jau taip yra. 
kaip tu sakai — tėvas nutarė, — 
„paslėpsiu tabaką, kad jau tu jo 
nebeatrasi, o jeigu atrasi, tai jau 
daugiau nesibarsiu už rūkymą". 

Visą tabaką tėvas sudėjo į 
dėžę ir tvarte duobėje apkasė. 
Kad sunkiau būtų atrasti , ant 
viršaus dar užrito kaladę. 

Stasiukas rūkydamas kaip tik 
pasislėpdavo tvarte, kur arkliai 
ir karvės buvo uždarytos. Jis 
pamatė tvarte kaladę, kurios čia 
pirma nebuvo. Kas gi yra po ta 

' kalade, — atėjo jam mintis i 
galvą. Paritinęs į šalį kaladę, 
atrado ir duobę su tabaku. Tai 
ta ip įtikėjo tavas ir mama, kad 
jų Stasiukas gimė rūkorius. Bet 
užaugės, subrendęs ir paskui ve
dęs, mano tėvelis nustojo rūkyti. 
Mama buvo labai nusistačiusi 
prieš rūkymą Gal ji kaip nors 
paveikė, kad tėtė nerūkytų, nes 
sakydavo: 

— Kas kas. o mano vaikai tai 
jau nerūkys. 

O kaip tik tie jos vaikai rūkė. 
Dar ir kaip! Mus prie rūkymo 
pripratino du gimnazistai iš 
Murmų. Jie iš Švenčionių par 
ai veždavo cigarečių ir mums 
mažesniems padalindavo. Visi 
pradėjo rūkyti, tai ir mes pama 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos men. 6 d. 

langumi. 

Ratiunij kalno *kulp4 N-.luti . J u m .imulaieio 

žu pripratom. Ganydami kar
ves, visi piemenys drauge su 
kerdžium rūkydavo. Kerdžius 
vis paragindavo kaip nors gauti 
t abako , deg tukų . T a b a k a s 
Lenkijoje buvo brangus — vals
tybės monopolis. Valdžia draudė 
ir su bausmėmis saugodavo, kad 
kas sau tabako nepasisėtų. 
Kaimo seniai tabaką pasisėdavo 
kanapėse, bet ir tenai policija 
surasdavę, ir už kiekvieną 
kėlrhėfį reikėdavo sumokėti po 
septynis zlotus Mama saugo
davo, kad tik mes nerūkytume. 
Bet. karves ganydami, su ker
džium dalindavomės cigaretėm. 
Atrodė, kad nėra kito geresnio 
užsiėmimo, kaip tik rūkymas — 
tada ir mintys šviesesnės ir dar
bas kitaip sekasi. 

Vieną šeštadienį parsinešau 
nusipirkęs pakelį cigarečių. Bi
jojau neštis į namus, nes galėjo 
mama pamatyti. Tai Karkli
nėje, netoli namų, paslėpiau 
dideliame krūme. Netikėtai 
naktį užėjo smarkus lietus. 
Anksti rytą pasišaukiau brolį ir 
pasakiau, kad krūme turiu ciga
rečių pakelį, kurį lietus naktį 
sulijo. Mudu tuojau nubėgom į 
Karklinę prie to krūmo. Sukū
rėm ugnį ir pradėjom cigaretes 
džiovinti. Pamatęs ugnį, kur 
buvęs nebuvęs ateiradb prie 
mūsų Jakšto Adomas, mūsų 
giminė. MeSpasiskundėm jam. 
kad nesiseka cigaretes išdžio 
vinti. Sužinojęs visą mūsų bėdą, 
jis piktai pasakė, kad tai didelis 
nuostolis ir kad čia mama kalta, 
kam vaikams draudžia rūkyti. 
Kas rūko, tai ir rūkys, dar gali 
atsitikti kitokia bėda, gali vai
kai padegti namus ..Eisu ir iš 
barsiu Adeliuke' To tik ir 
reikėjo. 

Didelė baimė ir nerimas mane 
apėmė. Ninykas čia nebus 
kaltas, o aš — ką sakysiu ir kaip 
pasiteisinsiu? Adomui nereikėjo 
visko pasakoti. Bet dabar jau 
nebeatsauksi. Namo vis, tik 
reikia pareiti . Ėjom abudu, 
nieko nekalbėdami, kaip di
džiausi nusikaltėliai Namie 
priemenės ir gryčios durys buvo 
pravi ros . V i su r ty lu . Tai 
Adomas bus jau išėjęs. Pama
tėm, kad mama dar kepa bly
nus. Pirkioje niekas su mud
viem nekalba. Visi tyli. Kad kas 
pradėtų barti, būtų lengviau. 
Senelis, patėvis, dėdė Antanas. 
teta Marė — visi tyli. Mama 
paruošė stalą ir atnešė blynus. 
Ji tik liūdnai pažiūrėjo i mane 
ir Ninyka Tada ir mudu atsisė
dom už stalo, bet ir valgant visi 
tylėjo. Mama visai nevalgė: ji 
važiuos i bažnyčią ir eis išpažin
ties Prie stalo kalba prasidėjo, 
tik pabaigus valgyti, kai buvo 
tariamasi, kas namie pasiliks ir 
ka> važiuos i bažnyčią. Senelis 
man pasaki . kad turiu pakin
kyti savo kumeliuką, kuris 
buvo jau didelis ir gražus 
arklys 

Kieme visur švaru, irgi tylu. 
Po naktinio lietaus oras vasara 
kvepėjo Saule jau labai aukštai 
pakilusi Dangus be debesėlio, 
visa- nu-Knas taip. kaip prie 
d.eniedžin gaidukai mėlyni. Si 

karta kumeliukui nieko nenu
nešiau Jis mane tuojau pajuto, 
suprunkštė, galva palingavo, 
sukremeno. Atrodo, kad jis ką 
nors turėjo pasakyti. Jis labai 
gudrus. Pakinkytas visada at
sisukdavo ir pažiūrėdavo, kas 
vadeles laiko^ :_• 

Ta diena praėjo labai ramiai, 
ypač, kai mūsų maldininkai 
linksmi sugrįžo iš Kaltanėnų. 
J ie pasakojo ir ta rp savęs 
apkalbėjo tugį įvykius, apie 
kuriuos jau ir kiti kaimai žinojo. 
J a k š t o Ju rg i s buvo labai 
supykęs ant savo kumelės. Jis 
norėjo padegti kumelės uodegą, 
kai vežimas buvo pakrautas 
šienu Uodegos nepadegė, bet 
padegė šieną* Kumelė išlėkė, 
bet vežimas su šienu sudegė. 

Tą pačią vasarą kaime atsi
tiko ir kitas įvykis su arkliu. 
Augustas Dųbanis turėjo du 
sūnus, vienas buvo vardu Boni
facas, bet jį kaimynai vadindavo 
Danipatu; kitas sūnus buvo 
Jonas, kažk odei1 vadinamas Jan-
čiku. Danipatas kasmet eidavo 
į Ceikinius, į Dievo Motinos 
Užgimimo atlaidus. J is tenai 
eidavo ne iš pamaldumo, bet 
muštis su kitu kaimų bernais. 
Visada pareidavo su pramušta 
galva. Mano dėde Antanas, 
jauniausias iš brolių, eidavo pas 
Danipatą mokytis batus siūti. 
Namo sugrįžęs viską papasako
davo Danipatas buvo geras 
ba t s iuvys . Vaisas ka imas 
apsidžiaugė, kai jis išvažiavo j 
Argentiną. 

Jančikas buvo nervingas žmo
gus ir vis su savo arkliu susi
pykdavo. Vieiią. kartą nežinia 
už ką jis botagu mušė arklį. 
Botagasv apsivijo apie arklio 
kaklą. Tada Jrfnčikas pribėgęs 
arkliui įkando lūpą. o arklys 
staigiai pakėlė galvą ir labai 
sužeidė Jančko veidą, ypač 
nosį. Visi kainynai dėl to tik 
juokus krėtė sakydami, jog 
arklio nereikia bučiuoti, kad lū 

poš rrčįfcąstum. 
Senelis atsimena, kai anuo

met Augustas, iš caro ka
riuomenės atostogoms išleistas, 
išdidžiai ergėsi su lietuviais kai
mynais. Jis dėvėjo kareivio uni
formą. Pamatęs, kad seniai 
rūkjĮ^pke, sušuko, jog tai ne
pagarba vaAd^giir carui. Lauke 
patnatė kar*ė» 0" klausė kokie 
tai gyvuliai, kurie ..su ragais 
žolę ėda". Kalbėdamas vis įterp
davo rijąižkus žodžius. Iš vals
čiaus.buvo atėjęs į kaimą su 
kažkokiu reikalu mažas valdi 
nin'kcfis'rr negalėjo susikalbėti, 
nes kaime niekas ru$iškai 
nekalbėjo. Tada tą valsčiaus 
žroagelįfipristatė prie kareivio 
Augusto, -Šis atsistojo kaip 
milžinas prieš nykštuką ir pra-
dęjtf šaukti: „Stupai dideliom 
kejjom,. negundyk, diedų z 
bobom, kur naujas dienykas 
tenai desietnykas". Visą tą 
litaniją išklausęs, žmogelis apsi
suko ir išėjo, o aplink stovinčios 
moterėlės su džiaugsmu gyrė 
Augustą, sakydamos, kadmusų 
Augusčiokas reikalą gerai ir la
bai greitai sutvarkė. 

Augusto uniforma, kaip pas 
m i ^ sakydavo „mundyras" , 
buvo jam per mažas. Visos sagos 
buve&įatntos 9U viela, bet vis 
tiek, kai jis atsidusdavo, tai tos 
sagos kaip šoviniai iš'mundyro 
išlėkdavo'. Kariuomenėj jis buvo 
paskir tas daugiaus ia , pr ie 
ūkiškų, darbų, bet jam buvo la
bai sunkų ežias ravėti, nes besi-
lankstant visos sagos išlaks
tydavo. 

Matydavau ta Augustą, kuris 
ir dabar atrodė kaip karys, tie
sus ir didelis, bet jis buv$ visiš
kai apakęs. Jo anūkas, irgi 
Janciku vadinamas, savo sene
lio negerbė, kartais ji vandeniu 
apipildavo. Tik kai kada mūsų 
kaimrvserreliat. kurių buvo gan 
daug, susirinkdavo pas* seną 
kareivį ir aptardavo jaunatvės 
dienas: 

X Lietuvių Tautinių šokių Šventės 
Organizacinis komitetas nuoširdžiai dėkoja 

MODEL IMAGE CENTER 
1218 W. Belmont 
Chicago, IL 60657 

( 3 1 2 ) 3 4 8 - 9 3 4 9 
fotografėms BETH HYATT ir DIANE PRYDE 

už paruošimą šokėjų nuotraukų kurios 
spausdinamos kitataučių spaudoje. 

Darbas ir medžiagos—tai fotografių auka šventei 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, 
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 

ir 
X Lietuvių Šokių Šventės 
Organizacinis komitetas 

nuoširdžiai dėkoja 
ILLINOIS ART COUNCIL 

už $5,000.00 paskyrimą 
šventės išlaidoms padengti 

• 

Ateitininkų sendraugių centro valdyba sveikina 
dešimtosios tautinių šokių šventės rengėjus, 

dalyvius ir ypač šokėjus. 
Tautinių šokių sukūry džiaugiamės savo 

tautiškumu, kuris mūsų visų gyvenimus įprasmina 
ir praturtina. Tegul ilgai neišblėsta mūsų 

visų širdyse kiekvieno šokio prisiminimas. 

Ateitininkų sendraugių centro valdyba 

SVEIKINAME 
X LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS 

RENGĖJUS IR DALYVIUS! 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJAS 

VVCEV 1450 AM 
Sigita ir Anatolijus Siutai 

4459 S. Francisco Ave. Chicago, IL 60632 

Tel. 312-847-4903 Fax 312-523-7228 

w*m»un 

talman 
ddicūtc$$CH 

912-434-9766 

m 
2624 W«t 69th Stratt Chicago. L 60629 

Aleksas ir Vena Lauraičiai 
(Sav. A.&L Insurance Agency, Ine) 

sveikina 
Dešimtosios Tautinių šokių šventės 

dalyvius ir rengėjus. 

| Sveikiname visus šokėjus ir suvažiavusius 
mūsų draugus ir klientus iŠ viso pasaulio! 

_ i Best to trie Baltic*! 
INTERNATIONAL 

I V ^9S25 Soutf. 7 9 * Av«iue. Hicta? * • * . l t 60457 

PHONE: (708)430-7272 
FAX: (708)430-5783 

MUŠIMAS 
im nuraus 

ir kolektyvas abiejose Atlanto pu»ėme 

Sveikiname 
visus 

Šokėjus ir Svečius! 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
attorney at Lavv 

Astoria Plaza 
6436 S Puliiski Road 
Chicago, Illinois 60629 
(112)582-4500 

r Ji 
14325 S. Bell Road 

Lockport, Illinois 60441 

(708)301-4866 

Lietuvos partizanų globos fondas 
Veikiąs prie J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 

socialinių reikalų tarybos, 
2711 W. 71st. St. Chicago, IL 

Sveikina 
tautinių šokių šventės 
dalyvius ir rengėjus. 

SVEIKINU 
X TAUTINIU 

ŠOKIU ŠVENTĖS 
DALYVIUS! 

Vidas J. Nemickas, M.D. 
Cardiology 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Tel.: (708)471-3300 
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IR DAINAVA ŠOKIO 
RATELYJE 

Tarp netoli poros tūkstančių 
graksčiųjų, spindinčiais veidais, 
šokėjų sukaktuvinėje Lietuvių 
tautinių šokių šventėje, Čika
goje šių metų liepos 6 d. daly
vauja ir nemažas būrys, kuris 
tautinių šokių pradus įsigijo ir 
vėliau juos tobulino bei buvo, ir 
dabar tebėra, mokytojais-vado-
vais jaunimo stovykloje Daina
voje prįe Manchesterio mieste
lio, Michigan valstijoje. 

Dainavos stovykla su pasidi
džiavimu žvelgia j savo 40 metų 
istoriją. Joje vaizdžiai atsispin
di lietuviškosios išeivijos rū
pestis išlaikyti ir ugdyti tautos 
vaikų meilę Dievui ir Tėvynei. 

Per tuos keturis dešimtmečius 
ateitin žvelgiantys tautiečiai 
pajėgė įsigyti šią stovyklavietę, 
primenančių šaunųjį Lietuvos 

Dainavos kraštą, ją ir toliau 
plečia, gerina, kad. iš miestų 
ištrūkęs lietuviškasis prieauglis 
gamtos prieglobstyje galėtų 
stiprėti ne tik fiziškai, bet ir 
augti dvasiškai, papildant žinių 
šiame, taip greitai besikei
čiančiame, pasaulyje. Stovykla 
pasilieka vertinga mokykla, 
kur, gabių ir pasišventusių va
dovų dėka, jaunimas sujungia
mas į mokslo, sporto, dainos, 
muzikos ir šokio darnią visumą. 

Dainavos stovyklos kūrėjai, 
mecenatai, rėmėjai bei globos 
komitetai nemano nuleisti ran
kų, stovyklavietės gerovę ir 
ateitį planuojant ir ją išlaikyti, 
kaip mūsų lietuviškos išeivijos 
vilties ir pasididžiavimo mokyk
lą ateinančioms kartoms. 

Clevelando Dainavos stovvk-

los globos komitetas veikia nuo 
pat stovyklos įkūrimo pradžios. 
Jis yra prisidėjęs prie jos au
gimo bei planavimo darbais ir 
aukomis. Pirmasis jo pirminin
kas buvo Simonas Laniauskas. 
Dabar jau daug metų su entu
ziazmu darbą tęsia jo sūnus dr. 
Marius Laniauskas. Komitetas 
jungiasi į nuoširdžių sveikintojų 
eiles šios didingos X — tautinių 
šokių šventės rengėjus, šokėjus, 
rėmėjus ir dalyvius. 

Linkime, kad ši kultūringa ir 
įspūdinga, lietuvių l iaudies 
meną reprezentuojanti, demon
stracija būtų kartojama dar 
daug metų tėvynės Lietuvos 

garbei ir jos laimingai ateičiai. 
Dainavos stovykla ir toliau 

bus šios gražios tradicijos puc 
selėtoja ir rėmėja. 

V a c y s Rociūnas. 

MISCELLANEOUS 

AMERICAN TRAVEL 
ABROAD, INC. 
4 M I W . Pcterson 
Chicago, IL e044e 

Tet. 312-725 9500 
Sveikina X Lietuvių 

Tautinių Šokių Šventės 
Šokėjus ir dalyvius. 

^ 
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BAKETOM^I 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savjitėje 

KAVINt 
350 N. Clark. Chicago, 11 60610 

TeL 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Dainavos stovyklavietės varliukai repetuoja vakarines serenadas, laukdami 
naujų stovyklautojų... 

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ 
TIK TRUMPA LAIKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA; 

JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE IpSU SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI iŠ JŪSŲ NAMU 

N E M O K A M A I 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

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

BALTIA EXP*ESS CO LTD ^Jf^Srl»^amt%ir 
8327 S. PULASttl M> B S S E N V 1 L I & 1160106 
CHICAGO. IL 60652 ^ SUMMNHTE NEMOKAMU 

1 - 8 0 0 - S P A R N A I 
1 - 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 
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Subscribe 
today! 

BRIDCiKS Suscription Form 

Your Name: 

Address: 

}f this is a gift. reupient's name 

Address 

City State ZIP 

i Amount encloscdS 

Make check payable to: BRIDGES 

Suscription Rate is $18.00/year 

Mail to: BRIDGES 

LAC, Inc. Trcasurcr 

1927 West Boulevard 

Racine, WI 53403 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

912-779-3313 
KLAUDIJUS HlMPOTIS 

AUTOMOMUO, MAMŲ, SVEIKATOS, 
M GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Otf. Mgr 
S. Kana kalba lietuviškai 
mANsraAPous 

sflw4 iTI w i | I W n StTMt 
T«L (7*9) 424-MS4 

(312) 9S1-MM 

J K S CONSTRUCTtON 
„Shincjle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai . 709-949 2 « M . 

Oanglaml stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„ptumbing" bei kt namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-51 SS 

STASYS SAKINIS 
DaaytofM 

ii vidaus ir ii lauko: 
poptenuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. PauSna, CMcago 

TeL 312-*Ž7-S107 

HasraH — nuotabl sala. jei 
ruošiatės joj* lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova k pusryčiai. Dėl 
informacijos skambinkite: tel . 
909-329-9169 

i i n m 

r 
KrauetotSs l Floridą? 

Juozo Stanaičio firma INVtSTMCNT 
m u m r n u siūk) p>iujaaj»taint 

'*• narnos*, žemes ar verslą. Tet./Fax: 
1 S M 1 3 S I I 7 S . 

I 

— >* a. 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
^ I G L l f c A t T V 

> GE/RCA ATSTOVYBE 
234S W. S9th Straat 
Tai.: 312-776-14SS 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda" • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
SS10 S. Puiaskl Rd. 
Tai. (312) 5S1-4111 

' MOVIMO 
lkjatn*1i»pfo*sarBl« kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas 

GEDIMINAS 
311-925-4331 

B&D: 
Taisome ir dengiame vistą rūšių sto

gus, statome priestatus, garažus, 
balkonus, tvoras, dedame plyteles, 

parketą, langus, duris. 
Atliekam* dažymus. 

Kazimieras, teL 312-425-34*5 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REALESTATE 

9^5. «*-5 
REALMART H, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bet pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

£ 2 5 5 »-*"»»» 

OLSICK & CÔ  INC. 
1111 Stiti Street 
tfla^inoilttl3S 
^. .** • . . launoBBO nito 

patsai a psnkrviM 
<lor^a^taks»ir 

IARUASTOMKAS 
Ręstas Bus. 708.257.7100 

g r [ ® a i l Re 708.9693732 

GRĖTT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' MLS komptutanųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
' Perkame ir o&duodame namus 
' Apartmer.tus ir iemą 
1 Pensininkams nuotakas 

Vilniuje parduodamas 4 kamb. 
butas (Lazdynuose). 

Kreiptis: tai. 312-37S-1440 

Portuąoe Uotuvo* bftaotokoms Lietu
vių enciklopediją komplektais. En-
cydopedia Lithuania ir Br Kviklio ..Lietu
vos bažnyčios" 6 tomus Siūlyt"' A- KaOys, 
P JO: Boa 2S0S0. CMcafp, H. S0S2S. 
T#». 31 3-77S-SS26; ik—iblntl po • v.v. 

kccmm MALTY. aaįf 
5265 Weet SStn Street • 

Cįak l^wtj. ttmpis 80463' 
Bus. 709-639.9400. '• 
Ras. 706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa 
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
tkime ir pardavime, mieste ir 
[priensesčiuose 

COCDUiCU. 

M I C H I G A N 
COLDWEU BANKER RRST AMEfttCAN 

I 0 N . VVhrttakerSt. 
NewBufraJo, M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel namų 616-756-1408 

bus 616-469-3950 
fax. 616 469 5445 

v.m. 616-469-7236 
Perkant ar parduodant 

• namus • žeme • ūkius arba 
komercine nuosavybe 

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS 
BETTER HOMES & GAROENS* 
332S 66th Street, N.. St. Petersburg, FL 33710 
BUS. (813) 361-2345 (800) FLA-REAL 
RES. (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642 

% 

*" ' "-J-" 

JOSEPH A. M1EZEUS 
REALTOR* S 

RE/MAX 
HOME CENTUI 
( 3 1 2 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

^ L VIDAS 
POŠKUS 

" Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

** Profesionalus k greitas 
patarnavimas 

** Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

HELP WANTEO 

RENATAS DOSaUTtC 
PLACEMCNT AOCNCY 

Positions evailable nannies, house 
keepers for Enghsri speaking mromen. 

Call: 312-2SV7267 

FOR RENT 

i S kanas. 3 HMBB* 
butas Brighton Parko apyl, antras 
aukštas. T a i . 312-S27-70E4. 

l i n u o m o l a m a a apillejomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kattzie 
apyl. $355 į men. + „security". Tel. 
312-779-0410. KafeM angHSkal. 

MARQUETTE 
raoTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysi te . Pasinaudoki te 
mūsų patogiu , , lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; ieštd. 8 v.r. - 4 v. 
p . p . ; sek tnd . u ž d a r y t a . 
Antrd. ir tre*d. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-8998 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kom
panionėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

AK Carą 
Eniployvn+ftt Acoiicy 

Tai. 312 736-79O0 

M A N U F A C T U R I N G 

NOW ! ! 
A t 

U.S. 
Robotics 

• A s ? i p m b l o r s 

M a c f i i n r« 
O p e r a t o r s 
S h i p p i r s ę i / 

A p p l y N o w ! 
24 Hour Job Line 

847853-3705 
EV, Olsten 

rt«.00 W n>yn M . i w 
C H I C A G O 



ATSTATOMA SUNAIKINTA 
BAŽNYČIA DOTNUVOJE 

A.A. JERONIMAS 
LANDSBERGIS 

Sugriautas Žemės ūkio aka
demijos bažnyčios pastatas buvo 
statytas prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, kai viename Dotnuvos 
dvaro felivarkų — Valinavoje — 
buvo įkurdinti rusų kolonistai, 
o dvaro centre įsteigta Kauno 
gubernijos P. Stalypino vidurinė 
žemės ūkio mokykla (aišku ru
siška). Tačiau iki karo pradžios 
cerkvės įrengti nespėta. 

1924 m. Dotnuvos dvare įsikū
rė Žemės ūkio akademija. I ją 
ekonomikos mokslų dėstyti 
grįžo iš JAV dr. kun. Fabijonas 
Kemėšis — žymus lietuvių išei-
vijos veikėjas, laikraščių redak
torius, ekonominių ir švietėjiš
kų draugijų organizatorius. Jis 
buvo ir delegacijos, kuri ėjo pas 
JAV prezidentą W. Wilsoną tar
tis dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, narys. Atvažiavęs į Žemės 
ūkio akademiją, ėmėsi pertvar
kyti nebaigtą cerkvės pastatą, 
pritaikant jį katalikų bažnyčiai. 
Tam Lietuvos vyriausybė skyrė 
30,000 Lt. Bažnyčios vidus 
įrengtas visuomenės lėšomis. 
1925 m . rugsėjo mėn. Maironis 
pašventino bažnyčią, suteik
damas jai Šv. Povilo vardą. Ta 
proga sakytame pamoksle pre
latas Maironis pabrėžė, kad ilgą 
laiką buvo stengtasi iš lietuvio 
atimti du brangiausius dalykus 
— kalbą ir religiją. Dotnuvoje, 
bemaž Lietuvos viduryje, tai 
buvo daroma su ypatingu užsi
mojimu — įsteigta rusiška 
žemės ūkio mokykla ir pasta
tyta cerkvė. Tačiau Dievo 
apvaizdų dėka, carų ir jų vei
kėjų planai nebuvo įgyvendinti. 

Bažnyčia buvo mėgiama Že 
mės ūkio akademijos dėstytojų, 
studentų ir apylinkės kaimų 
žmonių maldos vieta. Jos rek
toriumi buvo prof. kun. F. Ke
mėšis. Jis kartu buvo žymus 
apylinkės švietėjas. Už švietėjiš
ką veiklą vienas apylinkės kai
mų buvo pavadintas jo vardu — 
Kemėšiškėmis. Prof. kun. F. 
Kemėšis, kaip ekonomistas, 
propagavo Lietuvoje koopera
tinę ūkinę veiklą. Buvo Vilniui 
vaduoti sąjungos vienas iš kū
rėjų, dirbo įvairiose švietimo or
ganizacijose, kurios stiprino 
Lietuvos žmonių dvasią. 1945 
m. jis buvo atleistas iš Žemės 
ūkio akademijos dėstytojo parei
gų, suimtas ir kalintas įvai
riuose SovietųSąjungo8 lage
riuose. Mirė 1954 m. Marijins-
ko lageryje. 

Vokiečiai, traukdamiesi iš 
Lietuvos, susprogdino Žemės 
ūkio akademijos rūmus ir 
studentų bendrabutį. Dėl to 
Žemės ūkio akademija po karo 
pradėjo kurtis Kaune ir 1947 m. 
visiškai išsikėlė, palikdama 
Dotnuvos dvarui tik savo pava
dinimą — dabar Dotnuvos dvaro 

teritorijoje įsikūrusi gyvenvietė 
vadinama — Akademija. Išsi
kėlus Žemės ūkio akademijai į 
Kauną, Dotnuvos dvare, vadi
namoje Akademijoje, liko dvi 
žemės ūkio įstaigos — tai 
Selekcįjos ir Bandymų stotys, 
dar prieš karą apėjusios įsikur
ti savo atskiras sodybas. 1956 
m. šių įstaigų bazėje įsikūrė 
Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo institutas, kuris te
beveikia ir dabar atstatytuose 
(1961 m.) Žemės ūkio akademi
jos rūmuose. 

Okupacijų metu gražioje Aka
demijos gyvenvietėje buvo su
griauta ne tik bažnyčia — buvo 
sunaikintas grafo H. Kreuco, 
parko kūrėjo, kapas, apdaužytas 
Klaipėdos vadavimo paminklas, 
sunaikintas prie kelių kryžkelės 
stovėjęs Nepriklausomybės kry
žius. Prasidėjus Sąjūdžiui, šie 
paminklai buvo atstatyti, o 
1991 m. parke pastatytas Lietu
vos agronomams — buvusiems 
kaliniams ir tremtiniams pa
minklas. Jo pastatymą moraliai 
ir pinigais parėmė ir JAV lietu
viai — agronomai. Už tai Aka
demijos gyventojai jiems yra la
bai dėkingi. 

Liko neatstatyta bažnyčia. 
Šiais metais Akademijoje įsikū
rė katalikų bendruomenė. Jos 
iniciatyvinė grupė, vado
vaujama kun. Virginijaus Vait
kaus — brolio Pranciškaus, 
OFM Cap., nori atstatyti su
griautą šventovę, kad būtų kur 
melstis Akademijos gyvenvietės 
ir apylinkės kaimų žmonėms. 
Tuo būtų pagerbtas prieš 70 m. 
šią šventovę kūrusių žmonių, 
ypač prof. kun. F. Kemėšio, pri
siminimas. Atstatomos bažny
čios projektą rengia architektas 
Vytautas Kundrotas, keis
damas jos buvusį architektūrinį 
vaizdą tiek, kiek būtina, kad 
bažnyčia tiktų šiuolaikinių žmo
nių poreikiams. 

Bažnyčios atstatymo inicia
tyvinė grupė kreipiasi į žmones 
ir organizacijas, prašydama lė
šomis paremti bažnyčios atsta-

draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Jeronimą ir pasimelsti už 
jo sielą. 

Sūnūs Algirdas ir marti Jo-
an, Algimantas ir marti Tere
sė Landsbergiai. 

Duktė Gražina ir žentas Ma
mertas Erčiai, seserys Marija, 
Ona, Emilija, Eugenija Lietu 
voje. 

Vaikaičiai Paulius, Ligįja, 
Jonas-Albertas, Andrius ir 
Liudas. 

Provaikaičiai Emilija ir For-
rest. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 6 d. 

MIRĖ STASE NELE 
MOCKUVIENĖ 

Jeronimas Landsbergis 
(1901-1908) 

1996 m. birželio 13 d., įpusė
jęs 96-tuosiu8 metus, mirė Jero
nimas Landsbergis. 

Velionis pradėjo kurti savo 
jauną gyvenimą drauge su vos 
tik atsikūrusia Lietuva. Jau 
1919 m. pradėjo dirbti Susisie
kimo ministerijos pašto žinybo
je, ėjo viršininko pareigas Birš
tone, Seredžiuje ir Ariogaloje, 
nuo 1931 m. darbavosi Kauno 
centriniame pašte. 1922 m. susi
tuokė su Emilija Meiliūnaite 
(mirusia 1984 m), užaugino du 
sūnus — Algirdą ir Algimantą, 
ir dukterį Gražiną. 

Nuo 1949 m. buvo nuoširdus 
New Yorko lietuvių bendrijos 
narys, rėmė lietuvišką veiklą ir 
spaudą. 

Palaidotas 1996 m. birželio 17 
d. St. Charles kapinėse, Long 
Islande. 

Jo giliai gedi šeima, kurią iki 
paskutinio atodūsio jis gaubė sa
vo meile, rūpesčiu ir gėlėmis. 

Kviečiame visus artimuosius, 

tymą. Prašo ir užsienio lietuvių 
pagalbos, ypač tų, kurie jaunys
tėje mokėsi Žemės ūkio aka
demijoje, meldėsi jos bažnyčioje, 
kurių jauna dvasia gal tebe
vaikšto Akademijos seno parko 
takais. Akademijos bažnyčios 
atstatymo valiutinė sąskaita 
yra: 2300890139 Lietuvos tau-
pamojo banko Kėdainių sky
riuje, kodas 60123. 

Dr. A. Zimkuviene 

Dar sekmadienį (birželio 9) su 
ja buvome susitikę Šv. Kazimie
ro parapijoje, Los Angeles Jau
nimo šventėje. Nepagalvojome, 
kad tai bus paskutinis kartas, 
nes antradienį pasklido žinia, 
kad Nelė Mockuvienė savo na
muose Jucaipoje staiga mirė. 

Birželio 14 d. po gedulingų 
pamaldų Sv. Kazimiero bažny
čioje, kurias atnašavo klebonas 
prel. A. Olšauskas buvo palydė
ta į Forest Lawn kapines ir pa
laidota šalia jos mirusio vyro Jo
no Mockaus. Atlikus religines 
apeigas, E. Vilkas perskaitė jos 
biografinius bruožus ir perdavė 
šeimai negalinčių laidotuvėse 
dalyvauti užuojautas: Lietuvių 
skautų brolijos vyr. skautininko 
A. Seko, M. Naujokaičio, Nelę 
pažinojusio iš studijų laikų, ir F. 
Kauno, Skautininkų Ramovės 
seniūno. Toliau kalbėjo, reikš
dami artimiesiems užuojautą: 
Skautų „Gražinos" būrelio vardu 
- V. Zelenienė, BALFo - A. Pa-
žiūrienė, Lietuvių tautinės są-

Kun. Gintaras Pūras atleis
tas iš Ukmergės parapijos vi
karo pareigų' nepaskirtas Vidiš
kių ir Žemaitkiemio parapijų 
administratoriumi. 

• Kun. Eugemjus Naujalis 
paskirtas Pajevonio (Vilkaviš
kio rąj.) klebonu 

--» 

AMERIGAiy Tjį3Zs' *J&ROAl> I N O 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tol.: 312-838-8888 

NEVVOfHCE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Betmont/Laramle 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-<800)-342-5315 

Mmont/C«ntral 
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

Nortn SMM 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
FarNorth 

4801 VV. Pctenon 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

Tmn I r atgal 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tall inn $810 
Minsk $810 

| vfana pus * 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 

L 

jungos — A. Mažeika, Lietuvos 
dukterų vardu — R. Gasparonie-
nė, Akademinio skautų sąjūdžio 
— G. Lėškys. Sugiedojus Lietu
vos himną, laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į Šv. Kazimiero 
parap. sale vaišėms. Čia dar sa
vo mamyte prisiminė dukterys 
Rūta Anelauskienė ir Vilija Ka
ralienė. 

Stasė Nelė Mockuvienė (ją visi 
pažinojom kaip Nelę) gimė Kau
ne 1915 m. lapkričio 10 d. Tėvai 
Vaclovas Šarauskas, kilęs iš 
Ukmergės, motina Angelė Ma-
tulionytė iš Alytaus. Tėvas 
mirė, kai Nelė buvo tik 7 metų, 
brolis ir kitos dvi sesutės buvo 
užjąjaunesnės. Motina, būdama 
29 metų, liko našlė. Ji savo pa
stangomis užaugino ir išleido į 
mokslus visus vaikus. Nelė 
baigė ekonomijos mokslus Vil
niaus universitete ir tarnavo 
mokesčių inspekcijoje. 1941 m. 
ji ištekėjo už teisininko Jono 
Mockaus. 1944 m. vasarą Moc-
kai su dukrele Rūta nuo artė
jančio bolševikų fronto pasitrau
kė į Vakarus. Gyveno Blomber-
go mieste, anglų zonoje, kur gi
mė antroji dukrelė Vilija. Moc
kų šeima emigravo į JAV 1949 
m. Iš pradžių apsigyveno Phila-
delphijoj, PA. Po vienerių metų 
persikėlė į Cleveland, Ohio. Čia 
gimė sūnus Gintaras. Kaip eko
nomistė Nelė tarnavo Cleveland 

Edita Skučaitė (kairėje) ir Igne Vyšniauskaitė priei operacija Shriner's 
ligoninėje Čikagoj, jos atvežtos į JAV gydytis „Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto dėka. 

ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, INC 

* PcrsiunCiame mintinius į Lietuvą, Latviją, Estįą, 
Ukrainą, Kaliningrado ar, Maskvą, StPeterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštas kokybės maisto produktų siuntiniai. 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius r—""*""* skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo 

dokumentus. 
ATLANTA teL 312-434-2121, SOt-775-SEND 
271* West 71st Street, Čikaga, IL tti29 

E-mail: Atlanta@worldneLatLnet 
Dirbame pirmad. prnklad. 9-5 I šeštad. 9-2 
JOS V PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011, 
ROCHESTER 716-325-3888, PTTTSBURGH 412-381-8859 
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Trust company. Užaugino vai
kus sąmoningais lietuviais. Ji 
buvo įsijungusi į visuomeninei 
veiklą, bet daugiausia darbavo
si su skautais, buvo tuntininkė. 

Mockai išėję į pensiją, persikė
lė į Californiją ir Yukaipoje nu
sipirko namus. 1984 m. Jonas 
Mockus po širdies operacijos 
mirė. Nelė, likusi našle, liko 
gyventi ten pat. Ji dažnai lan

kydavosi Los Angeles, kur da
lyvavo įvairiose organizacijose, 
ypač skautuose akademikuose, 
lankydavosi renginiuose. Džiau
gėsi gražiai augančiais vaikai
čiais. Mirė viena, suklupusi prie 
lovos. Liko liūdėti jos dukterys 
Rūta ir Vilija, sūnus Gintaras 
su šeimomis, dvi jos sesutės 
Rymanta ir Marija, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Ig. Medžiukas 

A.tA. 
PETRONĖLĖ MOSGERIENĖ 

Paulikaitė 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. liepos 2 d., 6:30 vai. vakaro, sulaukusi 94 

metu. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Viekšnių valsčiuje, 

Sovaičiu kaime. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko dukterys: Adelė Uinienė, žentas Vyto, 

Janina Ridgway, žentas Ethvard; anūkai: Linda Užnytė, Vina 
Petkienė su vyru Donny, Andrės Shoap su vyru Jeffrey ir 
Lawrence Ridgway; proanūkės: Hayley Ellen Petkus, 
Stephaiue ir Rachel Shoap; marti Helen Moegerienė, 
dukterėčia Antanina Sukackienė su šeima Tap pat daug 
gimimų Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo ir motina a.a. Ernesto bei 
a.a. Vytuko. 

Velionė pašarvota liepos 7 d., sekmadienį nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks liepos 8 d., pirmadienį. Po religinių 
apeigų laidojimo namuose 10:30 vai. ryto, velionė bus 
palaidota Tautinėse lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai, proanūkės ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-4762345 arba 800-994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimą* 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis FuneraI Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. Cal i fomia 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK ec SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST. 
CICERO 5940 VV. 35 ST 

LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (* DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST. 

T1NLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-600-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 



\ r - * > -

^ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 6 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVIŲ FONDO DERLIAUS 
ŠVENTĖ 

Nijolė Balčiūnienė (Atei
tininkų sendraugių centro 
valdybos pirm.), Vytautas Šoliū-
nas. dr. Marius Laniauskas, dr 
L. Vaitkus (centro valdybos na
riai) dalyvaus šių metų Sen
draugių ateitininkų stovykloje 
Dainavoje. 

Gerardas ir dr. Nellie Juš-
kėnai, Cleveland, OH, anksty
vesnius 800 dol. įnašus Draugo 
fonde papildė su 200 dol. „Mat-
ching Fund" proga ir tapo Drau
go fondo garbės nariais. Vos 
įsteigus Draugo fondą, jie buvo 
vieni pirmųjų narių su įnašu 
„kūdikio marškinėliams". 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų moterų sąjungos 
trečioji kuopa rengia švent-
kelionę į Šv. M. Marijos Krikš
čionių Pagalbos šventove, Hu
bertus, Wisconsin, rugpjūčio 18 
d., sekmadienį. Kelionės tikslas 
— pagerbti šv. Mergelę Mariją, 
jos į Dangų Paėmimo šventės 
proga, prašant Dievo Motinos 
ypatingos pagalbos. Kviečiame 
į išvyką jungtis 2,20 ir 75 kuo
pos nares, jų artimuosius ir 
visus asmenis, suinteresuotus 
šioje kelionėje dalyvauti. In
formacijos teikiamos, paskambi
nus Angelei Leščinskienei (312) 
778-4542 arba Therese Vaitkus 
(312) 476-1546. 

Baltų studijų vasaros insti
tutas, šiemet globojamas Uni-
versity of Illinois at Chicago, šią 
savaite ruošia dvi paskaitas, į 
kurias yra kviečiama visuo
menė. Dr. Vėjas Liulevičius, 
University of Tennessee isto
rijos profesorius, trečiadienį, 
liepos 3 d., 1 vai. po pietų 
skaitys paskaitą „The German 
Military Utopia on the Baltic 
during World War I", kuri bus 
Chicago Circle Center pastate 
(CCC), Rm. 505, 750 South 
Halsted, University of Illinois at 
Chicago Campus. Penktadienį, 
liepos 5 d., 7 vai. vak. dr. Gun
tis Schmidchens, skandinaviš
kųjų studijų profesorius, Uni
versity of Washington, skaitys 
paskaitą „Songs, Dance and 
Politics in the Baltic Countries" 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 Pulaski Road. 
Čikagoje. Po abiejų paskaitų 
bus vaišes. 

x TRANSPAK praneša: 
„Mažeikių savivaldybė per kovo 
mėn. išmokėjo 11 rūšių pašalpas 
5554 žmonėms, o tai sudaro 
340,349 litus". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntinai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

LMKF ČIKAGOS KLUBO 
VEIKLA 

Lietuvių moterų klubų fe
deracijos Čikagos klubo veikla 
dar gyva! Š.m. kovo 24 d. 
Jaunimo centro kavinėje įvyko 
LMKF Čikagos klubo visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė ir jam pirmininkavo dr. 
Vilija Kerelytė. Buvo aptarta 
Klubo veikla ir aptarti ateities 
planai. Dr. Kerelytė pristatė na
rėms dabartinę LMKF Čikagos 
klubo valdybą: vicepirmininkė 
Jolanda Kerelienė, sekretorė 
Birutė Vindašienė, iždininkė 
Stefa Burokienė ir spaudos at
stovė Svajonė Kerelytė. Klubo 
pagrindinis renginys yra .Pava
sario žiedų" abiturientų prista
tymo pokylis, buvo suruoštas 
gegužės 5 d. Condesa Del Mar 
salėje. Tai buvo dvidešimt 
ketvirtasis abiturientų pokylis. 
Šiais metais pristatyti septyni 
abiturientai: Augiūtė Krista, 
Genčius Paulius, Jarašius An
drius, Paulikas Jonas, Ringus 
Vytas, Pauliūtė Rima, Tautkus 
Adomas. 

Klubo valdybai talkino mo
tinų komitetas, kuriam pirmi
ninkavo Vija Paulienė, vice
pirmininkė buvo Lidija Rin-
gienė, o abiturientų aprašymus 
spaudai paruošė Ligija Tautku-
vienė. Pokylis buvo labai įspū
dingas. Jam vadovavo jaunas 
akademikas, inž. Jonas Varia-
kojis. Svečius linksmino Sau
liaus Gylio vadovaujamas 
orkestras. Visi, kurie dalyvavo, 
tikrai smagiai praleido vakarą, 
pasidžiaugė mūsų atžalynu — 
abiturientais. Reikia pastebėti, 
kad ateinantį pavasarį Lietuvių 
moterų klubų federacijos Čika
gos klubas švęs dvigubą 
jubiliejų. Tai LMKF 50 metų 
veiklos sukaktis ir 25-tasis abi
turientų pristatymo pokylis. 
Čikagos klubo valdyba jau spar
čiai ruošiasi šias sukaktis pami
nėti. Lauksime visų buvusių 
abiturientų, motinų komitetų 
narių, LMKF Čikagos klubo 
narių, organizacijų atstovų, 
svečių bei viešnių dalyvavimo. 

Svajonė R. Kerelytė 

X Tautinių šokių šventėje 
dalyvauja 2,060 šokėjų. Šokėjai 
iš Amerikos, Kanados, 2 grupės 
iš Argentinos, 1 grupė iš Brazili
jos ir 1 grupė iš Lietuvos — 
Panevėžio. Kviečiame visus 
šventėje dalyvauti! 

Lietuvių fondo metinėje veik
los eigoje žymiausia šventė yra 
pelno paskirstymas. Šios meti
nės derliaus šventės laukia ne 
tik prašymus Lietuvių fondui 
padavusieji, bet ir mūsų mokslo, 
švietimo, kultūros ir spaudos in
stitucijos, nes nuo gautus lėšų 
iš Lietuvių fondo priklauso jų 
tolimesnė veikla. 

Tos LF derliaus šventės lau
kia ir Lietuvių fondo nariai, kad 
pamatytų ir pasidžiaugtų kaip 
jų sudėtas daug-milijoninis ka
pitalas neša gerą derlių, kuris 
prisideda prie lietuvybės 
išlaikymo išeivijoje ir iš dalies 
Lietuvoje. 

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisijai ši šventė yra sun
kaus darbo užbaigtuvės, nes 
virš trijų milijonų prašomai 
sumai gautas metinis derlius, 
kurį galima skirti, sudarė tik 
410,670 dolerių. 

Šis LF paskirtas 1995 metų 
derlius yra rekordinis. Rekor
dinis yra ir LF kapitalo 1995 
metų prieauglis apie pusantro 
milijono dolerių, kuris nebūti
nai turi būti realizuotas ir per 
metus išdalintas. Per 34 metus 
(pradedant 1932 m.) Lietuvių 
fondas išdalino 4,502,290 dole
rių pelno. Pridėjus išmokėjimus 
Lietuvai 1,150,000 dolerių su
moje gaunasi grandiozinė LF 
išmokėta 5,652,290 dolerių 
suma. Kas būtų suteikęs tokią 
finansinę paramą lietuviškai 
veiklai, jei neturėtume Lietuvių 
fondo? 

Metinė LF derliaus šventė 
buvo atžymėta spaudos konfe
rencija birželio 29 d. „Seklyčios" 
svetainėje Čikagoje, dalyvau
jant LF tarybos, valdybos ir 
pelno skirstymo komisijos na
riams, JAV LB institucijų vado
vybei, spaudos, radio bei 
televizijos atstovams. 

Spaudos konferenciją pravedė 
LF valdybos vicepirmininkas 
spaudai Juozas Končius, pasvei
kindamas visus susirinkusius, 
pakviesdamas pietums, palinkė
damas gero aDetito. 

Po vaišių LF tarybos pirm. 
Vytautas Kamantas davė trum
pą LF veiklos apžvalgą, pasi
džiaugdamas turimu 8,304,844 
dolerių kapitalu, sukauptu 
6,868 narių, dėkodamas LF dir
bantiems 18 direktorių tarybo
je, 11 valdybos nariams ir 12 
įgaliotinių. Jis prisiminė a.a. dr. 
Vytauto Karoblio stambų pali
kimą ir kvietė artimu metu 
sutelkti dešimties milijonų 
kapitalą. Padalino ir kruopščiai 

x Greit parduodu vienos ir 'paruoštą 1996 metų Lietuvių 
dviejų šeimų namus Chicagoje f o n d o P**1*10 paskirstymo san-

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo, „žalios korte
les" gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S. PulMki Rd., Chicago, IL Mt» 
(*i bl. i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
|4325 S. Bell Rd , Lockpoft, IL 60441J 

Tel. 708-301-48*6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibairis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 634h Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ..Draugo' 
Tel. 312-284.0100 

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

pagal susitarimą 

ir apylinkėse. Skambinkite 
RE M AX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5059 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk); 
x ŽEMĖ L PRODUC-

TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v.r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis. Darbo die
nomis siūlome informacinę 
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
rine VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo 
laidą VAIRĄ. WNDZ dirba 
5,000 vatų pajėgumu ir laisvai 
pasiekia Illinois, Indiana, 
Michigan bei Wisconsin 
lietuvius. Visais radijo 
• eikalais. įskaitant komercinius 
skelbimus, mirties pranešimus 
bei organizacijų žinutes, kreip
tis adresu: ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS, LITHUANIAN 
NEWS RADIO 750, P.O. BOX 

i 1161OAK PAR£, IL 60304, o 
redakcijos tel. 706-3864)556. 
ŽEMĖ L PfcODUCTINS -
vienintelis radijo informacinis 
tinklas aptarnaujantis išeiviją 7 

dienas per savaite. Pasiklausy
kite! 

(sk) 

trauką. 
LF pelno skirstymo komisijos 

pirmininkė Daina Kojelytė, 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO! APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 

padalinusi raštišką pranešimą 
spaudos atstovams, trumpai 
nusakė pelno skirstymo eigą. 

— Man labai malonu jau tre
čią kartą skelbti Lietuvių fon
do pelno paskirstymą. 

Pelno skirstymui LF taryba 
šiais metais paskyrė 410,670 
dolerių. Pelno skirstymo komisi
ja svarstė 329 prašymus. Iš jų 
163 visus ar iš dalies patenkino. 
Lituanistiniam švietimui paskir
ta 84,675 dol. (20.61%). Studen
tams stipendijoms — 92,560 dol. 
(22.54%). Kultūros reikalams -
89,500 dol. (21.80%). Visuome
niniams reikalams — 143,935 
dol. (35.05%). Iš viso - 410,670 
dol. (100%). 

Komisijos vardu dėkojo LF 
tarybai, valdybai, ypač sekreto
rei Alei Razmienei už atliktą 
.kruopštų svarstymų paruošimo 
darbą. Buvo keletas klausimų 
dėl pelno skirstymo spaudai, 
radijo laidoms ū* televizijai. 
Buvo iškeltas klausimas, kodėl 
X Lietuvių tautinių šokių 
šventei skirta tik 1,000 dolerių. 
Buvo atsakyta, kad ir anksčiau 
tiek buvo skiriama. Jei šventė 
turės nuostolius, LF stengsis 
paskirti papildomą sumą. 

LF spaudos konferencijoje ne
galėjusiai dalyvauti „Draugo" 
vyr. redaktorei Danutei Bin-
dokienei, jos vardu sveikino ir 
už paramą dėkojo Bronius Juo
delis, kartu sveikindamas „di
dįjį brolį" — Lietuvių fondą ir 
„mažojo broliuko" — Draugo 
fondo vardu. 

JAV LB krašto valdybos pir
mininkės Reginos Narušienės 
vardu sveikino ir už paramą 
dėkojo Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė, 
pridėdama padėką ir geriausius 
linkėjimus jos vadovaujamų in
stitucijų vardu. 

Už gausią paramą Lituanisti
niam švietimui ir studentų 
stipendijoms, kas sudaro 43% 
viso padalinto pelno, dėkojo 
JAV LB Švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė, kartu sveikin
dama LF pradininką dr. Anta
ną Razmą, gavusį garbės dokto
ratą iš Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune. 

Iškilus klausimui apie LF 
mirusių narių balsų panaudoji
mą LF metinių suvažiavimų 
balsavimuose, tarybos pirm. 
Vytautas Kamantas atsakė, 
kad mirusių LF narių balsai 
metiniuose suvažiavimuose 
nėra naudojami. Kaip pavyzdį 
nurodė, kad pagal LF kapitalą 
būtų 83,048 balsai I vienas nuo 
100 d.), bet pagal 1996 m. suva
žiavimo statistiką dalyvauti 
galėjo 26,486 balsai. Spaudos at
stovai buvo paprašyti prieš skel
biant duomenis ar darant iš
vadas pasitikrinti Lietuvių fon
do raštinėje. 

Paskutinis pranešimas buvo 
LF valdybos pirm. Povilo 
Kiliaus. Jis pasidžiaugė 1995 m. 
pelno derliumi. Dėkojo tiems, 
kurie Lietuvių fondą pradėjo. 
Priminė, kad stipendijoms skir
ta stambi suma yra labai svar
bi jaunosios kartos pritrauki
mui į lietuvybės ir LF išlaikymo 
darbus. 

Užbaigiau konferenciją var-

LMKF Čikagos klubo valdyba. M Kairės: Birutė Vindašienė, Svajone Kerelytė, pirm. dr. 
Kerelytė, Jolanda Kerelienė ir Stefa Burokienė. 

Vilija 

1941 M. TAUTOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS 

video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie- dines švenčiančiam Povilui Ki-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, Hui ir garbės dr. Antanui Raz-
kreipkitės į LNTERVTDEO. Mū- mai buvo sudainuota „Ilgiausių 
sų adresas: INTERVIDEO, metų". 
3533 S. Archer Ave., Chicago, Br. Juodelis 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l th St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. LlUja ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 

(sk) 

1941 m. Tautos sukilimo 55 
m. sukakties minėjimą birželio 
23 d., sekmadienį, Brighton 
Parke suruošė Politinių kalinių 
sąjunga ir JAV LB Brighton 
Parko apylinkė, talkinant Čika
gos šauliams ir ramovėnams. 
Minėjimas pradėtas šv. Mi 
šiomis ŠvČ. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje už gyvus ir mirusius 
1941 m. sukilimo dalyvius. 
Kun. F. Kireilį prie altoriaus 
palydėjo išsirikiavę šauliai ir 
ramovėnai. Dienai pritaiky
tame pamoksle kunigas kvietė 
visus melstis ir dirbti, kad 
Lietuvai ateitų šviesesnės die
nos. Prieš visuotines maldas 
skaitytojas A. Drūtys perskaitė 
pavardes tų, už kuriuos mel
džiamės: „už visus 1941 m. bir
želio 23 d. sukilusius prieš 
žiaurųjį sovietinį okupantą ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę". Dalis 

Viktorija Sakaitė, Lietuvos 
valstybinio žydų muziejaus dar
buotoja, atvyko iš Vilniaus į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą rinkti duomenų savo 
knygai apie lietuvius, gelbėju
sius žydus karo metu. Ji yra 
muziejaus žydų gelbėjimo ir at
minties įamžinimo skyriaus 
vedėja, kelių knygų bendra
autorė. LTSC pirmininkas prof. 
dr. Jonas Račkauskas skatina 
žmones, turinčius informacijos 
minėta tema, su Sakaite su
sisiekti LTSC telefonu 312-
434-4545. Ji čia bus iki rugsėjo 
10 d. 

Lietuviškoji Skautija 1945-
1965" 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 Ave., skautiškos šeimos 
narių susitikime. Kviečiami da
lyvauti visi skautai,-ė8, skauti-
ninkai,-ės, skautiškos veiklos 
draugai ir rėmėjai. Šia proga 
bus galima įsigyti ir neseniai iš 
spaudos iiėjusią .Lietuviškos 
Skautybės išeivijoje" 50 metų 
veiklos istoriją. Kadangi bus 
tiekiami pietus, prašoma apie 
dalyvavimą iš anksto pranešti 
tel. 312-471-0811. 

x Jei reikia isigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Sumaną, tel. 
1-706-246-6241. Aš padedu 
pensininkams. (8JO 

x NAMAMS PIRKTI "PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei

namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. TeL 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Parduodame bulvių tar
kavimo mašinas, tinkančias 
110 V. Kreiptis: 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121, Fax (312) 434-9024. 

(sk) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
TeL (312) 476-2862. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 847* 
5264)773. (8K) 

sukilimo štabo ir laikinosios 
vyriausybės narių, kurie nepasi
traukė į Vakarus, grįžusių bol
ševikų buvo suimti, nuteisti, su
šaudyti arba ištremti į Sibirą. 
Prisiminti ir Vakaruose mirę 
laik. vyriausybės nariai ir 
sukilimo vadovybės nariai, 
kalėję nacių kacetuose, kalė
jimuose, Sibire. Iškilmingos pa
maldos, per kurias gražiai gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas A. Barniškio, buvo 
baigtos, sugiedant Lietuvos 
himną. 

Po šv. Mišių visi susirinko 
prie parapijos kryžiaus, kur 
sukilėliams atminti ir pagerbti 
J. Drūtytė padėjo vainiką, o 
trumpą žodį pasakė dr. A. 
Darnusis, buvęs laikinosios vy
riausybės ministras. Iškilmės 
buvo baigtos, sugiedant vieną 
posmą „Marija, Marija". 

Akademinei minėjimo daliai 
visuomenė susirinko į parapijos 
mokyklos salę. Minėjimą ati
darė Salomėja Daulienė, JAV 
LB Brighton Parko apyl. pirmi
ninkė, pasidžiaugdama, kad 
šiam svarbiam minėjimui buvo 
pasirinktas Brighton Parkas, 
kad jame dalyvauja daug žymių 
asmenų ir gausi visuomenė. 
Kvietė visus susitelkti ir min
timis grįžti į Lietuvą. Minėjimo 
programai pravesti pakvietė 
J. Drūtytę. 

Pirmininkės pakviestas, dr. 
A. Darnusis uždegė žvakę suki
limo dalyviams prisiminti ir pa
gerbti, o kun. F. Kireilis su
kalbėjo invokaciją. 

Susirinkusiems stovint, A. 
Drūtys perskaitė per Kauno 
radiją skelbtus Lietuvos akty
vistų fronto ir Lietuvos laikino
sios vyriausybės atsišaukimus. 
Kadangi vokiečiai neišleido į 
Lietuvą Vokietijoje buvusių 
vyriausybės narių, netrukus ji 
turėjo persitvarkyti. Šios laik. 
vyriausybės sąrašą perskaitė J. 
Drūtytė. 

Po to — svečių žodis. Pirmiau
sia kalbėti buvo pakviestas V. 
Kleiza, Lietuvos gen. garbės 
konsulas. Jo nuomone, 1941 m. 
sukilimas buvo reikšmingas 
žingsnis tarp dviejų Lietuvos 
okupacijų, kurio pasaulis, deja, 
nepamatė ir neišgirdo. „Len
kiame galvas žuvusiems, nes jie 
padėjo pagrindą busimajai rezis
tencijai", sakė konsulas. Dr. P. 
Kisielius, PLB valdybos vicepir
mininkas, pasakė, kad 1941 m. 
sukilimas okupantams parodė, 
kad Lietuva nori būti laisva ir 
kad mes jiems turime būti 
dėkingi už jų heroizmą. Gr. La
zauskas dėkojo už šio minėjimo 
suruošimą ir linkėjo, kad ir švie
sa, ir tiesa mūsų žingsnius 
lydėtų Šaulių sąjungos atstovas 
E. Vengianskas priminė, kad 
prie sukilimo sėkmės daug prisi-

. dėjo ir šauliai, kurių daug žuvo 
ir daug buvo ištremta. P. Vaiče
kauskas kalbėjo partizanų var
du. Partizanai sukilimą prieš 
okupantą tęsė visą dešimtmetį 
ir jų žuvo apie 30,000. Deja, jie 
nėra deramai įvertinami nei da

bartinėje Lietuvoje, nei užsie
nyje. Malonu, kad neseniai par
tizanams pagerbti ir prisiminti 
amerikiečių iniciatyva buvo su
rengtos iškilmės Gary, Indiana. 

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė prof. dr. Juozas Meš
kauskas, peržvelgdamas Lietu
vos istoriją nuo pat valstybės 
kūrimosi Mindaugo laikais, kai 
ją užpuldinėjo kryžiuočiai, neva 
norėdami apkrikštyti, kaip ją 
norėjo pavergti slavų tautos. 
Lietuva sukūrė imperiją nuo 
Baltijos ligi Juodosios jūros. 
Susidarė ypatinga situacija: 
maža tauta, didelė valstybė, ski
rianti Europą į dvi dalis. Vaka
rų politikai džiaugėsi Lietuvą 
sujungę su Lenkija, džiaugėsi 
vėliau tą valstybe pasidalin
dami, Lietuvą išbraukdami iš 
Europos žemėlapio. Lietuva 
pateko Rusijos priespaudon. 
Pakilimais buvo mėginta iš
silaisvinti, bet Vakarai nebuvo 
palankūs, Lietuva buvo visų 
užmiršta ligi I pasaulinio karo. 
Nepriklausomybės laikais Lie
tuvos padėtis irgi buvo visą 
laiką įtempta: Vilniaus klau
simas, Klaipėdos klausimas. 
Hitleris ir Stalinas vėl išbraukė 
Lietuvą iš laisvųjų valstybių 
tarpo. Prisimename bolševik
metį, priespaudą. Buvo jau
čiama, kad tarp diktatorių turi 
kilti konfliktas, tam buvo 
ruošiamasi. Dr. J. Meškausko 
bute dar porą mėnesių prieš 
karo ir sukilimo pradžią buvo 
suformuota laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Vieną okupantą 
pakeitė kitas. Vėl grįžo bolševi
kai. Bet 1941 m. sukilimo dva
sia neužgeso, perėjo j rezis
tenciją, į partizanini pasiprie
šinimą, į Baltijos kelią,j paro
dymą atvykusiam Gorbačiovui, 
kad Lietuva nori būti laisva. 
Baigdamas prelegentas pasakė, 
kad Lietuva tebekovoja dėl savo 
laisvės ir šviesesnes ateities, 
visi esame tos kovos dalyviai. 
tokiais ir jauskimės. 

Žodį tarė inž. P. Narutis, 
vienas iš aktyviausių sukilimo 
organizatorių, suminėdamas 
kelių dar gyvų sukilimo dalyvių 
ir laik. vyriausybės narių pavar
des, primindamas, kad daug yra 
nežinomų sukilimo vadų. Juk 
sukilo tada visas kraštas. 

Minėjimą baigiant, buvo pri
imtos dvi rezoliucijos, kurių pir
moji „kviečia Lietuvos vi
suomenę ir vyriausybę stiprinti 
Lietuvos saugumą, tautos mo
ralę, ugdyti ūkį ir ekonomiją, o 
taip pat ginti neteisingai kalti
namus lietuvius Lietuvoje ir 
užsienyje". Antroji — JAV pre
zidentui B. Clinton, prašant 
paremti Lietuvos priėmimą į 
NATO ir reikalauti Kaliningra 
do srities demilitanzavimo. 
Rezoliucijas perskaitė pirmi
ninkaujanti J. Drūtytė, o susi
rinkusieji plojimais priėmė. 

Minėjimas baigtas, sugiedant 
posmelį „Lietuva brangi" Po 
minėjimo dalyviai papietavo 
JAV LB Brighton Parko apyl. 
paruoštais pietumis,- pabend
ravo, pasidalino minėjimo 
įspūdžiais. 

J. M. 

' 


