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Baltiečiai kviečiami susitelkti 
Baltijos valstybių labui 

Vašingtonas, gegužės 20 
d. (JBANC) — Jungtinis Baltų 
amerikiečių komitetas (Joint 
Baltic American National Co-
mittee) praneša, kad JAV Se
nato Biudžeto komisija gegu
žes 20 dieną pradeda svarstyti 
Tarptautinių reikalų biudžetą. 

Komisijos pirmininkas John 
Kasich (R-OH) paskelbė, kad 
svarstymui bus pateiktas nu
tarimas FY99, kurį priėmus, 
100 milijardų dolerių bus su
mažinta finansinė parama už
sieniui. 

Nors biudžeto mažinimas 
jau yra numatytas, dar neaiš
ku, ar šis specifinis (Forum 
150) klausimas dėl lėšų su
mažinimo tarptautiniams rei
kalams bus svarstomas. 

Tarptautinių reikalų biu
džete numatomos ir lėšos, ski
riamos Baltijos valstybėms. 
Todėl JBANC ragina visus 
kreiptis į JAV Senato Biudže
to vadovybe, prašant skirti 
atitinkamo dydžio paramą 
Function 150 programai, bei 
— į Senato Rūpybos vadovybę, 
reikalaujant palikti tarptauti
nių reikalų programoms di
džiausią įmanomą finansinę 
paramą. 

Norintys prisidėti prie šios 
akcijos, prašomi jau šiandien 

skambinti: 
1. Senato Biudžeto komisijos 

pirmininkui John Kasich, 
tel.: (202) 226-7270; arba na
riui John Spratt (D-SC), 
tel.: (202) 226-7200, raginant 
juos atitinkamomis lėšomis 
paremti tarptautinių reikalų 
programas (Function 150). 

2. Senato Pagrindinės Rū
pybos komisijos pirmininkui 
Bob Livingston (R-LA), tel.: 
(202) 225-2771; ir atstovui 
David Obey (D-WI), tel.: 
(202) 225-3481, raginant 
biudžete numatyti didžiausią 
įmanomą finansinę paramą, 
skiriamą tarptautiniams rei
kalams (Function 150). 

Skambinatieji gali pabrėžti, 
kad tarptautinių reikalų biu
džetas sudaro tik 1 procentą 
viso JAV federalinio biudžeto. 
O Amerikos finansinė parama 
įgalina užtikrinti JAV sau
gumą, išplėsti eksporto rinką, 
suteikti pagalbą vargstan
tiems, sustabdyti bręstančias 
tarptautines krizes, ugdyti ge
ranoriškus pasaulinius san
tykius. 

Skambinant reikėtų pami
nėti, kad iš JAV Tarptautinių 
reikalų biudžeto finansinę pa
ramą gauna ir Baltijos vals
tybės. 

Gegužės 20 dieną Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis, baigęs savo trečiąjį sezoną NBA klube „Portland 
Trail Blazers", Vilniuje susitikęs su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentu Artūru Poviliūnu 
ir Sporto departamento direktoriumi Rimu Kurtinaičiu, teigė, kad šie metai jam buvo sėkmingiausi, ir jis neno
rėtų pereiti į kitą klubą, nors sutarties sąlygos tai leistų. Kalbėdamas apie NBA, A. Sabonis neatmetė galimy
bės, kad gali kilti naujas NBA krepšininkų streikas, kuris truktų net iki sausio mėnesio. Žymusis „centras" su 
,,Žalgirio" krepšinio komanda žada dalyvauti eilėje draugiškų rungtynių, rūpintis Kaune atidarytu sveikatingu
mo centru „World Class" ir ... ruoštis 2000 metų Sydney olimpiadai. LTOK prezidentas, kalbėdamas apie lietu
vių, NBA krepšininkų, nenorą žaisti Lietuvos rinktinėje, sakė, kad jiems, matyt, tai neapsimoka, ir prižadėjo, 
kad netrukus sudarys sutartį su „Rover" ir BMW importuotojais dėl prizų olimpiados medalininkams. 

Nuotr.: (Iš kairės) Arturas Poviliūnas, Arvydas Sabonis ir Rimas Kurtinaitis po susitikimo surengtoje 
spaudos konferencijoje. (Eltai 

Apkaltintieji šmeižtu nori kelti 
baudžiamąją bylą dėl šmeižto 

Vilnius, gegužės 20 d. 
(BNS) — Parlamentarės ir bu
vusios ministrės Laimos And
rikienės šmeižtu kaltinami po
litikai patys pasijuto ap
šmeižti ir trečiadienį pareiš
kimu kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, prašydami iš
kelti baudžiamąją bylą buvu
siai ministrei dėl jų sąmonin
go apšmeižimo. 

„Mes L. Andrikienės neap-
šmeižėme ir tokios intencijos 
niekuomet neturėjome. Mes 
tik atlikome savo pareigą, pri
statydami visuomenei mums 
Lietuvos piliečio įteiktą L. An
drikienės KGB verbavimo by
lą. Tai yra mūsų, kiekvieno 
Lietuvos patrioto šventa pa
reiga", rašo Seimo nariai Ka
zys Bobelis ir Stanislovas Buš
kevičius bei Lietuvos laisvės 
lygos vadovas Antanas Ter
leckas pareiškime Generalinei 
prokuratūrai. 

Žurnalistams LLL vadovas 
teigė niekada netvirtinęs, jog 
L. Andrikienė yra KGB agentė 
„Marija" ir piktinosi, jog pats 
yra šmeižiamas. 

Prokuratūroje A. Terleckas 
taip pat paliko savo laišką ge
neraliniam prokurorui, kuria
me kaltina prokuratūrą įsta
tymų laužymu ir pastangomis 
užgniaužti „Marijos" bylą. Jis 
žurnalistams tvirtino, jog pag
rindiniam bylos liudytojui 
KGB karininkui Pavelui Čer-
nychui siūloma pabėgti į Bal
tarusiją, ir taip reabilituoti L. 
Andrikienę, „kad toji galėtų 
toliau kilti politinės karjeros 
laiptais". 

A. Terlecko teigimu, P. Cer-
nychas savo ranka rašė pažy
mą apie L. Andrikienės užver
bavimą, tačiau neatsimena, ar 
ją iš tikrųjų užverbavo agente. 
Tokiu atveju jį reikia patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn, 
o jeigu jis „sugebėtų išsigydyti 
atmintį, tuomet reikia atimti 
ii L. Andrikienės Seimo nario 
mandatą", sakė A. Terleckas. 

Politikų nuomone, buvusios 
ministrės L. Andrikienės 
skundas dėl šmeižto po K. Bo

belio, S. Buškevičiaus ir A. 
Terlecko pareiškimų, neva jie 
turį dokumentų, įrodančių, 
kad ji buvusi KGB agentė 
„Marija", yra neteisingas pra
simanymas, neatitinka tiesos 
ir pažeidžia jų garbę ir orumą. 

Prezidento 
„komandoje" — 
naujas patarėjas 

Žuvusių rezistentų šeimoms 
padės valstybė 

Darius Kuolys 
Vilnius, gegužės 20 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus trečiadienį 
„priėmė politinį sprendimą" 
savo patarėju švietimo, moks
lo, kultūros ir, greičiausiai, so
cialiniams klausimams skirti 
Darių Kuolį, dirbusį kultūros 
ir švietimo ministru pirmojoje 
po Nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvos vyriausybėje. 

Apie priiimtą sprendimą 
prezidentas pranešė per tradi
cinį pasitarimą su patarėjais 
trečiadienio rytą. Vėliau jis 
susitiko su D. Kuoliu bei savo 
patarėju Raimundu Mieželiu. 

D. Kuolys buvo minimas 
tarp kandidatų užimti švieti
mo ir mokslo ministro postą 
dabartinėje vyriausybėje. Vė
liau jis intensyviai siekė tapti 
prezidento patarėju vidaus 
politikos klausimais, tačiau 
tokie platūs įgaliojimai jam 
nebuvo suteikti. 

Būsimasis patarėjas yra tal
kininkavęs V. Adamkui per 

Vilnius, gegužės 20 d. (El
ta) — Vyriausybė pritarė 
Valstybės paramos žuvusių 
pasipriešinimo 1940-1990 me
tų okupacijoms kovose karių 
savanorių ir laisvės kovų daly
vių šeimoms įstatymo projek
tui. 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
bei Seimo Pasipriešinimo oku
paciniams režimams dalyvių 
ir nuo okupacijos nukentėju
sių asmenų teisių ir reikalų 
komisijos duomenimis, 1940-
1990 m. pasipriešinimo oku
pacijoms kovose žuvo 23,000 
karių savanorių ir apie 5,000 
laisvės kovų dalyvių. 

Žuvusiųjų karių savanorių 
ir laisvės kovų dalyvių tėvams 
(įtėviams), kitos santuokos ne
sudariusiems sutuoktiniams, 
vaikams (įvaikiams) taip pat 
broliams ir seserims, jeigu jie 
asmens žūties metu buvo ne
sulaukę 18 metų ir neturėjo 
abiejų tėvų, lygiomis dalimis 
numatoma išmokėti vienkarti
nę pašalpą. 

Ginkluoto pasipriešinimo 
(rezistencijos) dalyvių — karių 
savanorių, žuvusių kovos lau
ke ir suėmimo metu, nužudy
tų ar mirusių tardymo metu 
iki teismo nuosprendžio įsitei-
sėjimo arba nuteistų mirties 
bausme ir įvykdžius bausmę, 
šeimų nariams numatyta skir
ti po 20,000 litų. 

Rezistencijos dalyvių, miru
sių įkalinimo metu po teismo 
nuosprendžio įsiteisėjimo, ne
ginkluoto pasipriešinimo — 
laisvės kovų dalyvių, nužu
dytų ar mirusių tardymo metu 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus gegužės 15 d. susiti
ko su JAV Tarptautinės plė
tros agentūros USAID atstovu 
Baltijos valstybėms Ronald 
Greenberg, kuris pristatė pre
zidentui agentūros veiklą Lie
tuvoje. Nuo 1992 metų USAID 
suteikė Lietuvai materialinės 

techninės paramos už 55 

iki teismo nuosprendžio įsitei
sėjimo, nuteistų mirties baus
me ir įvykdžius bausmę, šei
mų nariams — 15,00Q litų. 

Neginkluoto pasipriešinimo 
(rezistencijos) dalyvių — lais
vės kovų dalyvių, žuvusių 
suėmimo metu, nužudytų ar 

mirusių įkalinimo metu po 
teismo nuosprendžio įsiteisė
jimo, šeimų nariams — po 
7,500 litų. 

Vienkartines pašalpas nu
matoma išmokėti iš valstybės 
biudžeto vyriausybės nustaty
ta tvarka iki 2003 metų gruo
džio 31 d. Lietuvos piliečiams, 
nuolat gyvenantiems Lietu
voje. 

Lietuvos-Rusijos pasienio 
sutartis dar Dūmos „stalčiuose'9 

Maskva, gegužės 20 d. 
(BNS) — Rusijos URM dar ne
perdavė valstybės sienos su
tarties su Lietuva tvirtinti 
Valstybės Dūmai, nors abiejų 
valstybių prezidentai ją pasi
rašė dar praėjusį spalį. 

„Mes tęsiame aktyvų darbą, 
derindami aplinkybes, būtinas 
sėkmingai patvirtinimo proce
so pradžiai Valstybės Dūmo
je", sakė Rusijos URM atsto
vas spaudai Valerij Neste-
ruškin, atsisakydamas smul
kiau paaiškinti, kokie politi
niai procesai slypi už jo žo
džių. 

Kaip pavyzdį jis nurodė, kad 
prieš perduodant sutartį par
lamentui, reikėtų geriau api
brėžti Lietuvos prekybinius 
ryšius su Rusijos Karaliau
čiaus sritimi. 

Anksčiau Baltijos diploma
tai ir parlamentarai minėjo, 
kad dabar Rusijos Dūmoje vy
rauja minėtos sutarties pat
virtinimui nepalanki atmosfe
ra, kuri susiklostė dėl pasau
linių politinių prieštaravimų, 
ypač NATO plėtimosi. 

1997 m. spalio 24 d. prezi
dentų Boris Jelcin ir Algirdo 
Brazausko iškilmingai Krem
liuje pasirašyta sienos sutar
tis Rusijos spaudoje buvo ver
tinama, kaip ženklas, kad 
Maskva rodo ypatingą palan
kumą būtent šiai Baltijos vals
tybei. 

Estijos ir Latvijos pasienio 
sutartys su Rusija dar nepasi
rašytos, nors didžioji dalis 
techninio darbo atlikta jau 
prieš kelis mėnesius. 

Buvę KGB karininkai 
pardavinėjo padirbtą valiutą 

ir 
mln. JAV dolerių. I Elta I 

rinkimų kampaniją, tačiau ak
tyviau pasireiškė joje tik po 
pirmojo rinkimų rato. 

Vilnius, gegužės 18-20 d. 
(BNS) — Kaip pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas", valsty
bės saugumo pareigūnai Vil
niuje sulaikė du buvusius 
KGB karininkus Bronių Mati-
maitį ir Eugenijų Alechnovičių 
bei dar du vyrus, pardavinė
jusius padirbtus JAV dole
rius. 

„Snoro" bankui priklausan
čiame automobilyje, kuriuo 
važiavo E. Alechnovicius, ge
gužės 15-osios vakarą įvyko 
sandėris. Pardavus netikrus 
dolerius, buvo imta derėtis dėl 
didesnės sumos — apie 10 ar 
15 milijonų dolerių. 

Pasak specialistu, padirbti 
doleriai yra ypač geros ko
kybės. 

Saugumo pareigūnai sulaikė 
E. Alechnovičių, dar vieną 

pardavėją bei pirkėją. Sandėrį 
rengęs B. Matimaitis parda
vime nedalyvavo, todėl buvo 
sulaikytas namuose. 

B. Matimaitis sovietų lai
kais dirbo penktojoje tarny
boje, kovojusioje su antitary
bine propaganda ir agitacija, 
vėliau tarnavo organizuotojo 
nusikalstamumo tyrimo sky
riaus poskyrio viršininku. 

E. Alechnovicius dirbo žval
gu KGB 7-ajame skyriuje, ku
ris užsiiminėjo slaptu sekimu. 
Atlikus kratą jo namuose, ras
ta slapto pokalbių klausymosi 
įranga, ją naudojant padarytų 
įrašų, dešimtys įvairių versli
ninkų bei teisėsaugos parei
gūnų bylų. 

Teismas sankcionavo B. Ma-
timaičio ir E. Alechnovičiaus 
suėmimą dešimčiai parų. 

(Remiantis BNS. Rruter, DPA. AP, !nterfax. ITAiMASS. 
BeUPAN, R1A ir ELTA žinių agent\irų pranesimaisj 

Vašingtonas. Indija nori „kuo greičiau" su tarptautine 
bendruomene pasirašyti sutartį dėl visuotinio branduolinių 
bandymų uždraudimo, antradienį pranešė Indijos ambasado
rius Vašingtone Nareshas Chandra. Dar prieš bandymus, ku
riais Indija nutraukė vienašališkai paskelbtą 25 metus trukusį 
moratoriumą, valstybe buvo pranešusi apie ketinimus derėtis 
dėl 1996 metų Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo 
sutarties, kurią iki tol atsisakydavo pasirašyti. Anot ambasa
doriaus, indai „nekelia reikalavimų", tačiau jis davė suprasti, 
jog Delis tikisi pakeitimų sutartyje, kurią jau pasirašė 149 val
stybės. 

Maskva. Rusijoje 177 Valstybės Dūmos deputatai pasirašė 
dokumentą, kuriame prezidentas Boris Jelcin kaltinamas nusi
kaltimais šaliai ir liaudžiai, o tai yra pagrindas pradėti jo nu
šalinimo nuo valdžios procedūrą, trečiadienį spaudos konferen
cijoje pareiškė komunistų vadas Genadij Ziuganov. Remiantis 
Konstitucija, prezidento apkaltos procedūrai pradėti būtina ne 
mažiau kaip 150 Valstybės Dūmos deputatų parašų. Pasak G. 
Ziuganov, opozicija jau prieš 2 metus įspėjo vykdomąją valdžią, 
kad gali prasidėti liaudies neramumai. „Padėtis dabar nebe-
kontroliuojama, bet keisčiausia, kad vykdomoji valdžia nusi
kalstamai abejingai žiūri į tai, kas vyksta. Ponas Jelcin net ne
pajėgia sušaukti visų, kas atsako už šią situaciją. Tai dar vie
nas valstybės vadovo nusikaltimas", pabrėžė G. Ziuganov. Ta
čiau komunistų siūlomai prezidento apkaltos procedūrai nepri
taria Federacijos Taryba, kuri pasisako prieš bet kurį padėties 
valstybėje komplikavimą, ir ragina ieškoti kompromisinių 
sprendimų, kurie padėtų sumažinti „pavasarinę įtampą visuo
menėje". 

Jakarta. Indonezijos valdančiosios GOLKAR partijos frakci
ja parlamente trečiadienį paragino prezidentą Suharto ir vice
prezidentą Jusuf Habibie atsistatydinti. Frakcijos vadovas Ir-
syad Sudiro pareiškė, jog nori surengti neeilinę institucijos, 
renkančios prezidentą, Liaudies patariamosios asamblėjos, se
siją, kurioje prezidentas pareikštų savo norą atsistatydinti. 
Parlamentą užėmusių studentų vadovai parėmė siūlymą atsis
tatydinti ir paragino atstovų rūmų pirmininką Harmok bei ke
turių parlamento frakcijų vadovus pirmadienį surengti sesiją, 
jei Suharto iki penktadienio neatsistatydins. 

Jeruzalė. JAV veda „psichologinį karą", siekdamos privčft-
ti Izraelį perdaoti palestiniečiams dar 13 proc. Vakarų Kranto 
teritorijos, trečiadienį pareiškė Tel Avivo viešojo saugumo mi
nistras Avigdor Kahalani, reaguodamas į JAV Valstybės depar
tamento atstovo spaudai James Rubin pareiškimą, jog nebetoli 
ta diena, kai Vašingtonas paskelbs nesugebėjęs atnaujinti jau 
14 mėnesių įstrigusio Vidurio Rytų taikos proceso. Pasak Reu
ters, svarbiausia kliūtis yra nesutarimas dėl Izraelio kariuo
menės tolesnio išvedimo iš Vakarų Kranto masto. Šis anksčiau 
sutartas išvedimas laikomas sąlyga pradėti galutines taikos 
derybas tarp Izraelio ir palestiniečių. Palestiniečiai sutiko su 
Vašingtono kompromisiniu pasiūlymu, kad Izraelis išvestų ka
riuomenę iš dar 13 proc. Vakarų Kranto teritorijos, tačiau Iz
raelis teigia, kad daugiau kaip 9 proc. papildomas perdavimas 
pakenktų jo saugumui. 

Dublinas. Taikos Šiaurės Airijoje susitarimui pritaria maž
daug 71 proc. Apklaustųjų Airijos Respublikos gyventojų, rodo 
dienraščio „Irish Independent" surengtos visuomenės nuomo
nės apklausos rezultatai. Penktadienį Šiaurės Airijoje ir Airijos 
Respublikoje pirmą kartą po 1918 metų vyks bendras referen
dumas, per kurį gyventojai turės išreikšti savo nuomonę dėl 
Šiaurės Airijos taikos susitarimo. 

Kopenhaga. Danijos ministras pirmininkas Poul Nyrup 
Rasmussen neplanuoja rengti referendumo dėl valstybės na
rystės Europos Sąjungoje, jeigu per balsavimą gegužės 28 d. 
danai atmes ES Amsterdamo sutartį, pranešė dienraštis „Po-
litiken". P. N. Rasmussenas pareiškė neketinąs atsistatydinti 
net ir tuo atveju, jei absoliuti dauguma danų balsuotų prieš su
tartį, kuri numato ES plėtrą į Rytus ir bendrą ES politinių pa
bėgėlių ir jų prieglobsčio politiką. Ketvirtajai kadencijai kovo 
mėnesį perrinkta centro ir dešiniųjų partijų koalicinė vyriausy
bė agituoja danus paremti sutartį. Kad Amsterdamo sutartis 
įsigaliotų, ją turi patvirtinti visos ES narės. Ar Danija tvirtins 
šią sutartį, nulems referendumo rezultatai. 

Roma. Italijos naujienų agentūra „ADN Kronos" trečiadienį 
pranešė, kad jai paskambinęs nežinomas asmuo, leido supras
ti, kad už neįkainojamų Vincent Van Gogh ir Paul Cezanne pa
veikslų vagysčių iš Romos muziejaus slypi politiniai motyvai. J 
Romos Valstybinę šiuolaikinio meno galeriją antradienio vaka
rą įsilaužę trys kaukėti plėšikai pagrobė du V. Van Gogh bei 
vieną P. Cezanne paveikslą. Plėšikai privertė tris muziejaus 
sargus išjungti signalizaciją, vėliau juos surišo, užkimšo bur
nas ir užrakino tualete. Muziejaus darbuotojai sake. kad dar
bai yra tokie garsūs, kad jų nebus galima parduoti, ir vagys ejo 
tiesiai prie jų, nekreipdami dėmesio į kitus vertingus darbus. 
Tai leidžia spėti, kad vagystę galėjo užsakyti meno kūrinių ko
lekcionierius. „Mes informuosime jus apie visas Van Gogh ir 
Cezanne grąžinimo sąlygas, įskaitant politines", sakęs agentū
rai skambintojas, kurio balsas buvo ramus, o kalba — be ypa
tingo akcento. 

* Lietuvos prezidento 
žmona Alma Adamkienė 
ketvirtadienį beveik mėnesiui 
atvyksta į Ameriką, kur pali
ko savo sergančią mamą. J 
Lietuvą valstybės vadovo žmo
na grįš birželio 15 dieną. 

i BNS i 

KALENDORIUS 
Gegužės 21 d.: Kristaus 

dangun žengimas (Šeštinės). 
Teobaldas, Valentas, Viktori
ja, Vaidevutis. Vydmina. 

Gegužės 22 d.: Julija, Rita, 
Elena, Aldona, Eimantas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

DETROITO „KOVO" 
JAUNUČIŲ „E" KLASĖ 

DŽIAUGIASI 
LAIMĖJIMU 

1998 m. ŠALFASS-gos Jau
nučių krepšinio pirmenybėse, 
š.m. gegužės 9-10 d. vykusiose 
Detroite, Detroito „Kovas", 
jaunučių E klasės (10 m. ir 
jaunesni) laimėjo pirmą vietą, 
nugalėdamas Hamiltono „Ko
vą" 23-10. Detroitas pasiekė 
pirmą vietą, nugalėdamas Či
kagos „Lituanicą" 20-4 ir Cle-
velando „Žaibą" 29-10. Detroi
to komandą sudarė: Arvinas 
Alksninis, Matas Anužis, Aras 
Butkūnas, Danius Giedraitis, 
Paulius Jankus, Kristina Kar
velytė, Linas Kasputis, Vytas 
Kasputis, Aleksa Lukosevicz, 
Marius Miliūnas ir Vitas Pas
kųs. Treneriai Paulius But
kūnas ir Edvardas Kasputis. 

VYTAUTO KERNAGIO 
KONCERTAS 

Gegužės 16 d. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre įvyko Vy
tauto Kernagio koncertas, su
traukęs daugiau negu 275 žiū
rovus. Su gitara, pianinu, įra
šytais orkestro garsais, žo
džiu, daina ir šokiais, Vytau
tas Kernagis daugiau negu dvi 
valandas linksmino detroitiš-
kius. Džiugu buvo stebėti Ker
nagio sugebėjimą įtraukti ste
bėtojus į dainas ir šokius. Šis 
buvo Kernagio pirmas solo 
koncertas Detroite. Prieš de
vynerius metus, Detroitas su
sipažino su Vytautu Kernagiu, 
kai jis buvo atvykęs koncer
tuoti su jo vadovaujamu meno 
stenėtu. Ypač buvo džiugu, 

.. .. .kad į šį koncertą atsilankė ne
mažai neseniai atvykusių lie
tuvių. Koncertą surengė De
troito tautinių šokių šokėjų 
vienetas „Šaltinis". Koncerto 
pelnas bus panaudotas viene
to išlaidoms padengti kelionei 
į Lietuvą. Vytauto Kernagio 
įspūdžiai apie Detroito kon
certą buvo perduoti „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlės 
gegužės 19 dienos laidoje. 

„MEMORIAL" DIENOS 
IŠKILMĖS KAPINĖSE 

Stasio Butkaus ir „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos tradicinė 
„Memorial" dienos kapų lan
kymo išvyka į Holy Sepulchre 
kapines vyks pirmadienį, ge
gužės 25 d., tuoj po 10 vai. 
ryto šv. Mišių Šv. Antano baž
nyčioje. Apeigos prasidės prie 
a.a. kun. Igno Boreišio pa
minklo Holy Sepulchre ka
pinėse. Visi šauliai ir visuo
menė kviečiami dalyvauti. 

SEZONO ATIDARYMAS 
„PILĖNUOSE" 

„Pilėnų" stovyklos sezono 
atidarymas vyks š.m. gegužės 
31 d. Stovyklos vartai bus 
atidaryti anksti rytą. „Švytu
rio" jūros šaulių kuopos sesės 
ruošia vaišes, o broliai parū
pins įvairių gėrimų. „Švytu
rio" jūros šaulių kuopos valdy
ba kviečia visus narius ir 
svečius atvykti į „Pilėnų" sto
vyklos atidarymo šventę ir 
kartu praleisti sekmadienio 
popietę gamtoje. Ypač laukia
mi Manchesterio ir apylinkių 
svečiai. „Pilėnų" stovykla yra 
prie Dainavos jaunimo stovyk
los. 

GINTĖ DAMUŠYTĖ — 
AMBASADORĖ 

AUSTRIJAI 

Detroito lietuviai džiaugiasi 
gegužės 18 dienos Lietuvos 
žiniasklaidos pranešimu, kad 

buvusi veikli Detroito ateiti
ninkė, Lietuvių katalikų infor
macijos vedėja Gintė Damušy-
tė, 42 m. amžiaus bus paskir
ta ambasadorės pareigoms 
Austrijoje. i m 

BALFO 76-TO 
SKYRIAUS METINIS 

NARIU 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 76-to skyriaus meti
nis narių susirinkimas sekma
dienį, gegužės 17 d. vyko Šv. 
Antano parapijos salėje. 

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirmininkas kun. Alfon
sas Babonas malda, prašyda
mas Dievo palaimos dirban
tiems labdaros darbą. 

Susirinkime dalyvavo arti 
70 narių ir svečių. Praėjusiais 
metais į skyrių įstojo 4 nauji 
nariai. Perskaičius amžinybėn 
išėjusių 12 narių pavardes jie 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
tylos minute. 

Sekretorius/iždininkas Vla
das Staškus pranešė iždo sto
vį. Pagal pateiktą 1997 m. 
apyskaitą, BALFo centro val
dybai buvo pasiųsta 7,997 
dol., būtent, aukų — 6,715 
dol., renginių pelno 985 dol. ir 
nario mokesčio 297 dol., ku
riuos sumokėjo 292 pavieniai 
nariai ir viena organizacija. 

Revizijos komisijos pirmi
ninkė Eugenija Bulotienė per
skaitė revizijos komisijos aktą 
ir padėkojo finansų sekreto
riui Česiui Šadeikai ir sekre
toriui/iždininkui Vladui Staš-
kui už pavyzdingą atskaito
mybės dokumentų tvarkymą. 

Renkant naują skyriaus val
dybą ir revizijos komisiją visi 
nariai sutiko ir toliau pasilikti 
savo pareigose. Vyresniųjų 
sveikatingumui blogėjant, 
Vladas Staškus pasiūlė į nau
ją valdybą išrinkti papildomą 
narį Albiną Grigaitį. Pasiū
lymą priėmus, 1998 metams 
buvo išrinkti: valdybos pirmi
ninkas — kun. Alfonsas Babo
nas, vicepirmininkai — Lidija 
Mingėlienė ir Stasys Garliaus-
kas, sekretorius/iždininkas — 
Vladas Staškus, finansų sek
retorius — Česys Šadeika, 
renginių vadovė — Ona Ša-
deikienė ir nariai — Regina 
Juškaitė-Švobienė ir Albinas 
Grigaitis, revizijos komisijos 
pirmininkė — Eugenija Bulo
tienė ir narės — Ona Pusdeš-
rienė ir Antanina Leparskie-
nė. 

Paklausimų nebuvo. Pritar
ta suruošti gegužinę po stogu 
valdybos nuožiūra. 

Vladas Staškus 

ST. P E T E R S B U R G , F L 

RAIMUNDAS MIEŽELIS 
MŪSŲ KLUBE 

Balandžio 26 d., lydimas 
brolio Aro Mieželio, klube lan
kėsi prezidento Valdo Adam
kaus vyriausias patarėjas Rai
mundas Mieželis su žmona 
Dalia. Jie turi savą butą En-
voy Point komplekse ir, gali
ma sakyti, yra mūsų telkinio 
nariai. Po pietų, pranešimų ir 
savaitinės žinių apžvalgos iš 
Lietuvos, klubo pirmininkas 
supažindino salę užpildžiusius 
dalyvius su garbingu svečiu, 
pakviesdamas jį tarti žodį. 

Savo neilgoje kalboje R. Mie
želis labai nuosekliai nupasa
kojo prezidento Adamkaus 
darbą įvairiose srityse ir pas
tangas pakreipti žmonių po
žiūrį į valdžios tarnautojus. 
Jis pabrėžė, kad anksčiau bu
vo įprasta valdžios darbuoto
jus vadinti valdininkais (nuo 
žodžio valdyti), o dabar bando
ma įskiepyti žodį „tarnauto
jas", t.y. tarnauti, padėti žmo
nėms spręsti jų problemas. 
Pažymėjo, kad prezidentas pa-

LB Floridos apygardos suvažiavimo, š.m balandžio 26 d vykusio Juno Beach, dalis dalyvių su Lietuvos amba
sadorium Stas iu Sakalausku i pirmos eiles viduryje)-

laiko glaudžius, artimus ry
šius su visais kaimynais. Šiuo 
metu Adamkaus populiaru
mas yra gana aukštas ir jį 
bandoma tokiu išlaikyti. Jis 
mato pirmumus šiose srityse: 
statybos sektoriuje, smulkaus 
verslo rėmime, užsienio rinkų 
Lietuvos produkcijai ieškoji
mas ir užsienio investicijų pri
traukimas. Tai pagrindiniai 
taškai ant kurių remiasi visa 
krašto gerovė. Naujiems vado
vams svarbu surasti naujų 
darbo vietų ir suteikti para
mos smulkiam verslui, ypač 
kaime. 

Po pranešimo R. Mieželis su
tiko atsakyti į dalyvių klausi
mus, kurių atsirado gana 
daug. Jis stengėsi atsakyti 
kuo aiškiau ir plačiau. Su kai 
kuriais pareiškimais prisipa
žino nesąs susipažinęs, bet pa
žadėjo pasidomėti ir pasi
kalbėti su prezidento atitin
kamomis įstaigomis. Baigiant, 
visi gausiais plojimais išreiškė 
pasitenkinimą R. Mieželio 
pranešimu, išvadomis ir pa
aiškinimais. M.Š. 

NAUJA KLUBO CHORO 
VADOVYBĖ 

Lietuvių klubo choro nariai, 
savo metiniame susirinkime 
balandžio 25 d. išrinko naują 
choro vadovybę: pirmininkė — 
Aurelija Laima Robertson ir 
vicepirm. — Danguolė Cibie-
nė. Artimoje ateityje bus iš
rinkta sekretorė ir nauji balsų 
seniūnai. Choro muzikinis va
dovas yra dr. Bronius Kazė
nas, akompaniatorė — muz. 
Regina Ditkienė. 

Susirinkime dalyvavo ir klu
bo pirmininkas A. Gudonis; jis 
pakvietė chorą atlikti pro
gramą birželio 14 d. popietės 
metu rengiamame Liūdesio 
dienos minėjime, o lapkričio 
mėn. Kariuomenės šventės 
minėjime. 

Choristams pranešama, kad 
choro repeticijos vyks birželio 
6-tą ir 13-tą d., o naujasis cho
ro repeticijų sezonas prasidės 
spalio 17 d., šeštadienį, 10 v. 
ryte, klubo mažojoje salėje. 

Choro pi rmininkė 

NAUJI KLUBO NARIAI 

Balandžio mėn. klubo valdy
bos posėdyje priimti nauji klu
bo nariai: Nuolatiniais nariais 
(įstojant paaukojama nema
žiau 100 dol.) — Zuzana Dzi-
kienė, Jonė Žebertavičiūtė-
Gamble ir Kazimieras Sekma-
kas; aktyviuoju nariu — Anta
nas Stakėnas. 

GARBĖS DOKTORATAS 
MŪSŲ KLUBO NARIUI 

Kauno Technologijos univer
siteto senatas suteikė Garbės 
daktaro vardą Vytauto Didžio
jo universiteto absolventui, 
JAV gyvenančiam lietuviui 
Kazimierui Sekmakui. 

Naujasis Garbės daktaras 
yra plačiai žinomas JAV po
limerinių dantų specialistas, 
pelnęs tarptautinį pripažini
mą chemijos ir cheminės inži

nerijos mokslų srityse. Jis yra 
141 JAV patento autorius. Ki
tose 15 pasaulio šalių K Sek-
makas turi 273 patentus. Jo 
sukurtai? nuo gedimo apsau
goj ančiai dažais dažomi JAV 
lėktuvai, erdvių laivai, dango
raižiai. Jis yra Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos narys. Čikagoje jis 
pripažintas vienu iškiliausiu 
Illinois valstijos išradėjų. 

K.T.U. senato posėdyje pa
brėžta, jog K. Sekmakas yra 
daug nusipelnęs ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimui. 
1989-1991 m., palaikydamas 
ryšius su 52 JAV senatoriais 
ir Atstovų rūmų nariais, jis 
nuolatos keldavo aktualius 
Lietuvai klausimus. 

Diplomo įteikimo iškilmės 
bus birželio mėn. 10 d. KT 
universitete. Teko patirti, kad 
nemažai K. Sekmako draugų 
iš JAV ketina taip pat daly
vauti šiose iškilmėse. 

K Sekmakas su žmona Bi
rute žiemas praleidžia St. 
Pete Beach. Jis yra mūsų klu
bo nuolatinis narys, todėl 
mums yra ypač malonu pas
veikinti Kazimierą ir pasi
džiaugti,. ka€ jo nuopelnai ir 
pasiekimai chemijos srityje 
buvo aukštai įvertinti, sutei
kiant jšm Garbės daktaro 
vardą, f 

DIDELĖ AUKA KLUBO 
BIBLIOTEKAI 
I 

Klubo bibliotekos vedėja So
fija Sakinė pranešė, kad a.a. 
Jurgio Balbatos atminimui 
žmona Adelaidė Balbatienė 
paaukojo klubo bibliotekai 
1,000 dol. Bibliotekos vedėja 
nuoširdžiai dėkoja Adutei už 
tokią didelę dovaną. 

DOVANA KLUBO BARUI 

Klubo direktoriai Aldona ir 
Kazimieras Jasinskai vado
vauja klubo barui. Praėjusį 
mėnesį vienos jų šeimos šven
tės proga, vietoje pobūvio, jie 
nupirko klubo barui „cash re-
gister". Klubo valdyba nuošir
džiai dėkoja Jasi n skaros už 
dovaną. 

LIETUVIŲ KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

šaukiamas gegužės 16 d., 
šeštadienį, 2 vai. p.p. didžio
joje salėje. Bus svarstomi įvai
rūs klubo reikalai. Visų klubo 
narių pareiga yra susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo pa
bendrausime prie kavos. 

Lietuvių klubo valdyba 

IŠ AL. TAUTINES S-GOS 
SKYRIAUS VEIKLOS 

Gautame sąjungos valdybos 
aplinkraštyje Nr. 3, valdyba 
kviečia visus skyrius ruoštis 
dalyvauti 25-tame sąjungos 
seime, kuris 1998 m. lapkričio 
6-7 d. vyks Dolpohin Inn vieš
butyje, St. Pete Beach, FL. 
Seimo rengimu pavesta rū
pintis mūsų skyriui. Skyriaus 
valdyba aptarė visus pasiruo
šimo darbus seimo rengimo ir 

sąjungos 50-ties metų sukak
čiai paminėti. Ta proga ren
giama 50-ties metų veiklos pa
roda, renkamos s-gos veikėjų 
bei tautinės veiklos fotografi
jos. Šioje srityje talkinti sky
riaus valdybai pakviestas Juo
zas Taoras. 

Lietuvos Tautininkų s-gos 
pirm. Vaidotas Antanaitis, pa
blogėjus sveikatai, atsistatydi
no. Nauju pirmininku išrink
tas Alvydas Baležentis, socia
linių mokslų daktaras, buvęs 
seimo narys. 

Ruošiamas „Naujoji viltis" 
žurnalo 29-tas numeris. Re
dakcinę kolegiją sudaro: Pet
ras Buchas, Antanas Juodval
kis, Irena Kriaučeliūnienė, 
Vladas Vijeikis ir admin. Os
karas Krėmeris. Žurnalas pa
sieks skaitytojus dar prieš 
s-gos seimą. 

Išvykstantiems skyriaus na
riams bei skyriaus veiklos rė
mėjams vasaros atostogų, ta
riame .laimingos kelionės". 
Laukiame visų sugrįžtant da
lyvauti 25-tame s-gos seime ir 
seimo pokylyje. 

Juozas 

PRLEŠVELYKLNIS 
SUSIRINKIMAS 

ALRK Moterų s-gos 76 kuo
pos priešvelykinis susirinki
mas įvyko balandžio 7 d. Susi
rinkimą pradėjo kuopos pir
mininkė Aldona Baukienė, pa-
kviesdama svečią kun. Rafaelį 
Šakalį sukalbėti maldą. Kuo
pos pareigūnėms atlikus 
įprastinius pranešimus, kun. 
R. Šakalys vaizdžiai apibūdi
no Gavėnios ir šv. Velykų 
prasmę bei papročius. 

Susirinkime pagerbta buvu
si kuopos pirmininkė Valerija 
Leščinskienė. Jos penkerių 
metų vadovavimo atliktus 
darbus apibūdino kuopos narė 
S. Stanelienė. Jai vadovaujant 
buvo pakviesti St. Petersburgo 
lietuviams rekolekcijas pra
vesti kun. K. Trimakas ir kun. 
A Saulaitis; ji daug rašė spau
dai ir stropiai pasiruošdavo 
susirinkimams. Dėkojant, jai 
buvo prisegta gėlė ir įteikta 
vaza su gėlėmis. 

Pagerbtos ir buvusios kuo
pos pirmininkės: D. Jonaitienė 
ir G. Meiluvienė, kuri už ne
nuilstamą darbą Moterų s-gai 
Čikagoje buvo apdovanota žy
meniu. 

Apgailestavome, kad garbės 
pirmininkė D. Kamm negalėjo 
susirinkime dalyvauti. 

Susirinkimą užbaigėme pa-
giedodamos tris giesmes, 
akompanuojant muz. A. Like-
rauskaitei. Po to buvo vaišės 
ir laimėjimai. 

AJB. 

VAIKAMS BATŲ VAJUS 

BALFo 143-čio sk. valdybos 
vajus, Valakampiuose bend
rabutyje gyvenantiems Sibiro 
tremtinių vaikų • mokinių ap
rūpinimo batais, tęsiamas. 
Galintieji paaukoti vienos po
ros batų (10 dol.) nupirkimui, 
arba juos, prašomi apie tai 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WLDE DAILY 
Published daily ezcept Sundays mod Moodays, legal Hoiidays, the Tuatdays 
f6Uowing Monday obeervance of legal Holidaya as well mi Dec 26th and Jan. 
2nd by the Lathuanian Catholic Press Sodety, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589 
Periodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional m«il;rg offices. 
SuhicripUou Rata*: $96.00. Foreagn counthea $110. 
Poatmaiter: Send addreaa changes to Draugą* - 4645 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Malinant palto ii laidaa, pakvitavimai ut gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokesty, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 
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Metams 1/2 metų 

JAV „ _ $95.00 $55.00 
Kanadoje ir kitur (TJ.S.) $110.00 $60.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (UJS.) $60.00 $45.00 
Kanadoje (Kanados dol) $86.00 $65.00 
Utsakant i Lietuvą: 
(Air cargo) - $100.00 $65.00 
Tik iestadienio laida $56.00 
Uisakmnt į užsienį oro p*i«u $600.00 $250.00 
Tik iestadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras i»i-«*«ii« 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Praiome siunčiant pasilikti kopija. 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 
$58.00 

$30.00 
$36.00 
$50.00 

pranešti BALFo sk. v-bos na
rėms: A. Baukienei — 367-
9089, A. Grinienei — 367-
7165, dr. A. Valienei — 864-
3009. Vaikų amžius 9-16 m. 

A.KARNIUS — 
APYGARDOS 

PIRMININKAS 

JAV LB apygardos metinia
me suvažiavime, balandžio 25-
26 d. vykusiame Singer Is-
land, FL, LB apygardos pirmi
ninku dviejų metų laikotar
piui sutiko būti Albinas Kar-
nius. Jam pavesta sudaryti ir 
apygardos valdybą. Sveikina
me naująjį apygardos pirmi
ninką. 

DAYTONA B E A C H , F L 

PAGARBIAI 
PRISIMINTOS MOTINOS 

Gražų Motinos dienos minė
jimą gegužės 10 d. suruošė 
Lietuvių klubo valdyba, vado
vaujama Jono Daugėlos. Mi
nėjimas pradėtas lietuviams 
skirtomis pamaldomis Prince 
of Peace katalikų bažnyčioje, 
Ormond Beach. Šv. Mišias už 
gyvas ir mirusias lietuves mo
tinas aukojo kun. Ričard Gras
so, savo pamoksle pasveikinęs 
visas motinas ir močiutes, pri
siminė lietuvės motinos įnašą 
tautos gyvybės išlaikymui. 

Jautriai skambėjo dienai pa
rinktos choro „Sietyno", vado
vaujamo muz. Skridulio, gies
mės. Skaitinius ir tikinčiųjų 
maldą, prisimenančią Tėvynę 
Motiną, visas lietuves Moti
nas, savo kūrybos skaitė rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė. 

Aukas nešė Ona Zdaržins-
kienė, jos vaikaitis Dovydu-
kas, Danutė Šilbajorienė ir 
Olga Kreivėnienė — visos klu
bo valdybos nares. 

Tuoj po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sa
lėje. Specialių kalbėtojų nebu
vo. Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla trumpai prisiminė vi
sas pasaulyje gyvas ir miru
sias lietuves motinas. Miru
siųjų motinų atminimas pa
gerbtas tylos ir susikaupimo 
minute. Jonas Daugėla savo 
žodyje išryškino lietuvės moti
nos kančios kelią okupacijų 
metais, jos nuopelnus augi
nant šeimas, lietuvių jaunimą 
ir didelį įnašą tautos gyvybės 
išlaikymui. 

Po pirmininko žodžio, choras 
„Sietynas" padainavo patrioti
nių motinos garbei skirtų dai
nų, o intarpuose solistė Juoze 
Daugėlienė skaitė jautrius sa
vo kūrybos žodžius, skirtus 
motinoms ir motinų Motinai 
Tėvynei Lietuvai. Gražiai 
skambėjusios dainos šimtinę 
minėjimo dalyvių sugrąžino į 
vaikystę, į prisiminimus apie 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Tai. (708) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S 8.79B1 Am, Motery Haa*. H. 
Tai. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
" aa 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3800 W. 96 St Tel. 708-422-0101 
VsJandoa pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. ar*. 12:30-3v.p.p. 
treC. uždaryta, ketvirt l-3v.p.p. 

I. ir»ettad.9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS Vt2NAS,M0.,&C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoja* 

Kabame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-586-7756 
Vatandoe pagal susitarimą. 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Nortmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 706-422-6260 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Sulai 310 

Naperviae, IL 60583 
T«L (630) 527-0080 
3825 HfigNand Ava.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tat. (630) 436-0120 

mylinčią lietuvę motiną. Mi
nėjimo programa trumpa, iš
reikšta gilia pagarba moti
noms. Pabaigoje Jonas Daugė
la išreiškė padėką kun. R. 
Grasso, JSietynui" ir jo vado
vui muz. A. Skriduliui, rašyto
jai Birutei Pukelevičiūtei, 
darbščiausioms klubo valdy
bos narėms Anicetai Mažei
kienei, Danutei Šilbajorienei, 
Onai Daržinskienei ir Olgai 
Kreivėnienei taip gražiai su-
ruošusioms Motinos dienos 
minėjimą ir skoningas vaišes. 

Minėjime dalyvavo ir daug 
svečių, kuriuos pirmininkas 
pristatė. Vida Lanytė tarė 
žodį apie A.P.P.L.E. veiklą. 

Šį Motinos dienos minėjimą 
ilgai ilgai prisiminsime. 

Jurg i s Janula i t i s 

Seno žvirblio pelais nesuvi
liosi. 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės 

atstovų komisijos 
posėdžiai 

Pietryčių Lietuvos švie
timo reikalai. Kovo penktą 
dieną, ketvirtadienį komisija 
rytmetinį posėdį skyrė Piet
ryčių Lietuvos švietimo rei
kalų nagrinėjimui. Tai jau 
trečiasis posėdis iš eilės kai 
šitie klausimai komisijoje ke
liami. Jie yra itin komplikuoti, 
susiję ne vien su švietimu, bet 
ir su politika, su sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis. Kol ne-
nuvyksti ir neaplankai šios 
apskrities mokyklų, sunku įsi
vaizduoti ir suprasti, kokia 
padėtis čia iš tikrųjų yra, net 
ir apsilankius, ne visuomet 
aišku. Vilniaus apskrities vir
šininkas Alis Vidūnas komisi
jos nariams sudarė sąlygas su
sitikti su lietuviškų mokyklų 
vedėjais, kurie kaip tik tre
čiadienį buvo atvykę į Vilnių. 
Mokytojai pasakojo apie savo 
darbo sąlygas, ryškėjo aiškus 
nesutarimas su lenkų mokyk
lomis, o ypač savivaldybėmis, 
kurios yra lenkų rankose, 
todėl daugelis vedėjų prašė, 
kad lietuviškas mokyklas glo
botų apskritis, o ne savival
dybe. Mokytojai skundėsi, kad 
kartais net ir kunigai ragina 
vaikus neiti į lietuviškas mo
kyklas, o tik į lenkų. Lenkai 
nenuomoja lietuviškų moky
klų mokytojams butų. Įvairių 
nesusipratimų netrūksta. Vie
na vedėja pastebėjo: „Jus 
nueisite į Europos Sąjungą, 
bet nueisite be šito regiono", 
nes lenkai skundžiasi teisių 
pažeidimais. Iš tikrųjų dažnai 
yra pažeidžiamos ne lenkų, o 
Lietuvos piliečių, kurie nori 
siekti mokslo valstybine kal-
ba, -teisės. Savivaldybės ne
steigia lietuviškų mokyklų, 
nors ir tėvai duoda prašymus. 
Sovietmetyje šioje apskrityje 
veikė lietuvių, rusų ir lenkų 
mokyklos. T-.omet rusų mo
kyklos buvo pačios gausiau
sios, o dabar jos yra smarkiai 
sumažėjusios, padidėjo lenkų 
ir lietuvių. Mišrių šeimų vai
kai (gudų, rusų, lenkų, lietu
vių, tarpusavyje susimaišę) 
daug kur pageidauja mokslo 
siekti lietuviškose mokyklose, 
tačiau lenkų mokyklose yra 
geresnės sąlygos. Šioje apskri
tyje trūksta darbų, o ten, kur 
yra bedarbių, netrūksta ir aso
cialių šeimų. Nestinga vaikų, 
kurie nevalgę ateina į mo
kyklą, ir mokytojoms tenka 
juos ne tik mokyti, bet ir 
malšinti alkį. 

Komisija į posėdį Pietryčių 
Lietuvos mokyklų reikalais 

padaryti pranešimus pakvietė 
tuometinį Švietimo ir mokslo 
ministrą Zigmą Zinkevičių, 
Vilniaus apskrities viršininką 
Alį Vidūną, Vilniaus apskri
ties Socialinių reikalų ir 
švietimo departamento direk
torių J. Vasiliauską, „Vilnijos" 
draugijos pirmininką Kazi
mierą Garšvą ir valdybos narį 
Petrą Gaučą, Regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų de
partamento direktorių Remi
gijų Motuzą, JAV LB Detroito 
apylinkės vicepirmininką Algį 
Rugienių, kartu dalyvavo Lie
tuvių etninės kultūros draugi
jos pirmininkas R. Klimas. 

Ministras Zigmas Zinke
vičius pagyrė Vilniaus ap
skrities ir „Vilnijos" draugijos 
darbuotojus, daug nuveiku
sius, steigiant Pietryčių Lietu
voje mokyklas. Šitos mokyklos 
ateityje suvaidins labai svar
bų vaidmenį. „Tai bus lietu
vybės salelės šitame krašte. 
Ypač norėčiau pabrėžti moky
tojų vaidmenį naujose moky
klose. Žinote, kad jos daro ste
buklus. Kai rugsėjo pirmą ati
darėme tas mokyklas, tai tose, 
kuriose aš buvau, nesutikau 
nė vieno mokinuko, su kuriuo 
būtų galima susišnekėti lietu
viškai. Praėjus keturiems mė
nesiams, Šalčininkuose Tūks
tantmečio' mokykloje buvo 
šito krašto mokinių saviveik
los pasirodymas. Tie patys 
mokinukai puikiausiai kalbėjo 
lietuviškai, akcentas yra, bet 
visiškai gerai kalba". Mi
nistras teigė, kad pakito kita
taučių požiūris į valstybinę 
kalbą. Dabar jau yra norinčių, 
kad jų vaikai mokėtų valstybi
nę kalbą. Kitakalbių mokyklų 
direktoriai pajuto konkuren
ciją, nors tų mokyklų yra dau
giau nei lietuviškų. Jie pra
dėjo daug'kur įvesti lietuvių 
kalbą, reikėtų ir į lietuviškas 
mokyklas įvesti lenkų kalbos 
pamokas, kad labiau pritrau
kus kitataučius. 

Z. Zinkevičius taip pat ak
centavo, kad būtų įvestos lie
tuviškos pamaldos bažnyčioje. 
„Kunigai moka lietuvių kalbą. 
Dauguma jų yra patys baigę 
Kauno kunigų seminariją ir 
lietuviškai gerai šneka, bet jie 
nenori lietuviškų pamaldų. 
Motyvuoja tuo, kad nėra kam 
tas pamaldas lankyti". Baž
nyčiose būtų galima suorga
nizuoti mokinių chorus ir 
įtraukti daugiau žmonių į lie
tuviškos kultūros puoselėjimą. 

Daugelyje vietovių reikia 
statyti naujas mokyklas. Rei
kia steigti visur lietuviškas 
mokyklas, kur tėvai prašo, 
kur yra raštu pateikiami 
prašymai, tačiau mokyklų sta

tyba pareikalauja daug lėšų, 
išlaidos susietos ir su moky
tojų atlyginimais, išlaikymu, 
tikimasi paramos iš vyriausy-
sybės rezervo. „Noriu pa
brėžti, kad padėtis yra labai 
trapi ir čia labai svarbu ne
padaryti klaidų. Praeity buvo 
klaidų, atrodo menkniekiai, o 
pasekmės būna labai skau
džios. Buvo praeityje atsiti
kimų, kai įsteigus pirmąją 
klasę, po metų jau nebuvo ga
lima surinkti mokinių ir dėl 
kitų priežasčių antros klasės 
nebūdavo, tad mokykla bū
davo uždaroma. Pirmąją klasę 
baigę mokinukai turėjo moky
tis lenkiškoje ar rusiškoje mo
kykloje, kur juos pirštais 
badė. Žinote, jau tose vietose 
mes neįsteigsim mokyklų, kur 
taip atsitiko. Taigi, organizuo
jant Pietryčių Lietuvoje švie
timą, tėn bet koks ne
mokšiškumas, nesiorientavi-
mas gali padaryti labai daug 
žalos". 

Švietimo ministerija labai 
daug pinigų išleidžia kita
kalbių mokyklų vadovėliams, 
kurie yra daug brangesni 
negu lietuviški, nes jų maži 
tiražai. Buvo atvejų, kad net 
12, 13 kartų brangesni. Mi
nistras kreipėsi į Lenkijos ir 
Rusijos ambasadas, kad jie 
kompensuotų skirtumą. Len
kijos ambasadorė greitai rea
gavo ir kreipėsi į savo valdžią, 
kuri atsisakė kompensuoti. 
Todėl buvo susitarta mažinti 
vadovėlių skaičių, pvz., Lietu
vos istorijos vadovėlis galėtų 
būti tik lietuvių kalba. Rusijos 
ambasadorius į ministro krei
pimąsi visai nereagavo, tačiau 
vėliau sakęs, kad vadovėlius 
atveš iš Maskvos. Kai kurios 
rusiškos mokyklos juos jau 
yra gavusios. 

Parama taip pat yra gauna
ma iš Amerikos lietuvių, orga
nizuota ir pavienė. Problemų 
yra ne vien Pietryčių mokyk
lose, bet taip pat Klaipėdoje ir 

Visagine, kur yra daug nelie
tuviškai kalbančių gyventojų. 
Dėmesį reikėtų atkreipti ir į 
spaudą. „Būtų gražu, kad 
koks lietuviškos dvasios laik
raštis būtų verčiamas į lenkų 
kalbą, būtų leidžiamas lenkų 
kalba". 

Vilniaus apskrities virši
ninkas Alis Vidūnas kalbėjo 
ne apie mokyklų statybą, bet 
pagrindinį vaidmenį, kurį vai
dina mokytojas. Ten, kur mo
kytojas yra iš didžiosios 
raidės, o mokytojai šiuose 
kraštuose tokie visi yra, retai 
kur būna kokių nemalonumų, 
jie būna gerbiami, ir tėvai 
stengiasi savo vaikus atiduoti 
į tas mokyklas, kuriose moky
tojas moko juos doros, tiesos, 
tikrovės ir geros lietuvių kal
bos. Man truputį apmaudu, 
kai mes, Vilniaus apskrities 
viršininko administracija, gal
būt net ir Seimo nariai, nes 
čia jie yra, ne visada atsi
žvelgiame į tų mokytojų pagei
davimus, norus, pasiūlymus, 
netgi ir dejones. Vakar, kai 
buvom apskrityje, išgirdome 
kai kur tokių skaudžių kalbų, 
kad mes, mokytojai, čia esame 
lyg svetimi, lyg nereikalingi, 
lyg nebūtini. Vilniaus apskri
ties administracija to netole
ruoja ir mes stengiamės moky
tojams sudaryti visas sąlygas, 
kad jie dirbtų. Mes sten
giamės kviesti mokytojus, ku
rie čia atvyktų iš įvairių Lie
tuvos vietų. Mums labai 
džiugu, kad čia dauguma mo
kytojų dirba atvykę ir iš 
Žemaitijos, ir iš Vidurio Lietu
vos. Labai malonu, kad tie 
mokytojai yra jauni, pasiauko
jantys. Aš norėčiau, kad tie 
visi jų pageidavimai būtų 
išklausyti ne tik apskrityje, 
bet Seime ir vyriausybėje". 
Mokytojai, kurie dirba Vil
niaus apskrities administraci
jos mokyklose, yra aprū
pinami gyvenamuoju plotu, 
tačiau mokyklos, kurios yra 

pavaldžios rajonui, turi labai 
daug opių problemų. 

Viena dabartinių problemų 
Vilniaus apskrityje yra Tauti
nių mažumų įstatymo pataisų 
priėmimas. Tarp Vilniaus ra
jono savivaldybės ir Vilniaus 
apskrities viršininko admi
nistracijos įvyko nedidelis gin
čas dėl dvikalbystės įteisinimo 
Vilniaus rajone. „Buvo priim
tas sprendimas Vilniaus rijo-
no savivaldoje, kad, greta val
stybinės lietuvių kalbos visose 
savivaldybes institucijose, bū
tų vartojama ir tautinės ma
žumos lenkų kalba. Tautinių 
mažumų įstatymo 4 ir 5 punk
tuose tai yra įrašyta, tačiau 
tai reikia traktuoti visiškai ki
taip. Mes tą klausimą supran
tame vienaip, rajono atstovai 
supranta kitaip". Šitas klausi
mas yra atiduotas į teismą. 

Šiuo metu iš viso nėra 
aišku, kas vykdo rajonų savi
valdybių priežiūrą ir kontrolę. 
Kam jos yra atsakingos? 
„Jeigu tą kontrolę vykdys at
skira institucija, tai gerai, jei
gu ta kontrolė bus palikta 
vykdyti apskrities administra
cijai, tai irgi bus neblogai. 
Tačiau tą klausimą taip pat 
reikėtų spręsti kartu su dvi
kalbystės, su kalbos klausi
mu". 

Dauguma lietuviškų mo
kyklų pageidauja pereiti į Vil
niaus apskrities viršininko ad
ministracijos pavaldumą. Mo
tyvuodama tuo, kad čia yra 
daugiau lėšų, skiriamas dides
nis dėmesys, jautriau reaguo
jama į visas pastabas. Tačiau 
Alis Vidūnas galvoja apie at
eitį. „Nejaugi Vilniaus rajone 
ir Šalčininkų rajone visos lie
tuviškos mokyklos bus ap
skričiai priklausomos, o kita
kalbių mokyklos savivaldybei 
priklausomos? Tai, man atro
do, negeras keiias, jis neduos 
mums tokio bendravimo ir ge
resnio draugiškumo. Aš ma-

(Nukelta \ 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Veiksmingia usias 
ginklas — doleriai 

Philadelphijoe „Žilvino* šokėjai ir dainininkai lietuviškomis dainomis ir šokiais džiugins Elizabeth, New Jersey 
lietuvių festivalio lankytojus š.m. birželio 7 d. vyksiančio Šv. Petro ir Povilo parapijos svetainėje. 216 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ. „Žilvino" ansambliui vadovauja Estera Bendžiute-Washofski. 

Turtingosios valstybės jau 
seniai žino, jog veiksmingiau
sias ginklas yra pinigai, pa
naudojami, kad kraštai, daž
nai jaučiantys didesnę ar 
mažesnę finansinę krizę, neiš
kryptų iš nustatytų vėžių, ku
rias kaip tik nustato tie didie
ji, ..pasaulio taikos ir demok
ratijos vardan". Jeigu tos nu
statytos taisykles pažeidžia
mos, nusikaltusiai valstybei 
nutraukiama parama, sustab
domos prekybos sutartys ir ki
taip varžomi su ja ryšiai. 

Taip tarptautiniu susitari
mu buvo nubausta Kuba, Ira
nas, Irakas ir kt. Tačiau 
bausmė tik tuomet būtų veik
sminga, jeigu visi ją vienodai 
taikytų. Kai mama vaikui 
sako „ne", o tėvas — „taip", 
sunku palaikyti namuose 
discipliną. Pastaruoju metu ne 
viena Europos valstybė — 
arba jų atskiros bendrovės — 
turi prekybos ryšius su Kuba, 
o Rusija, Prancūzija ir kitos 
pila pinigus į Irano kišenes... 

Pagal 1996 m. priimtą 
Helms-Burton Act, pasiūlytą 
Atstovų rūmams sen. Jesse 
Helms (R-N.C.) ir atstovo Dan 
Burton (R-Ind.) po to, kai Ku
bos naikintuvai numušė du 
lėktuvus, kuriais skrido Ameri
kos kubiečiai civiliai, gali būti 
taikomos sankcijos bend
rovėms ar individams, palai
kantiems verslo ar pramonės 
ryšius su Kuba. Panašus 
įstatymas priimtas ir dėl kitų 
valstybių, jeigu jos nusižengia 
tarptautinėms taisyklėms ir 
prekiauja su Iranu, Libija, 
Iraku. Tačiau jokie tarptauti
niai susitarimai nesulaiko, ir 
vargiai kada sulaikys, kai 
gobšumas ir gero pelno vizijos 
yra svarbiau už principus. 

Kadangi sankcijos iš tikrųjų 
niekur labai veiksmingos ne
buvo dėl minėtų ir kitų 
priežasčių, Pasaulinės preky
bos organizacijos suvažiavime 
Ženevoje gegužės 18 d. JAV 
prez. Bill Clinton pasielgė, 
kaip ta pasakėčios lapė, kad 
„vynuogės per daug rūgščios 
ir neverta jų siekti". Savo kal
boje jis pabrėžė, kad nebus 
siekiama nubausti Europos 
bei Kanados bendrovių, tu
rinčių prekybos ryšius su Ira
nu arba Kuba, o dėkinga už 
nuolaidą Europos Sąjunga už 
tai pažadėjo padidinti kontro
lę, kad modernių ginklų gamy
bos technika nebūtų ekspor
tuojama į nepageidautinus 
kraštus. 

Amerikos nuolaida Ženevoje 
buvo sutikta palankiai, nors 
galbūt namie prezidento lau
kia ir opozicija. Tarptautiniai 

ryšiai keičiasi ne tik -kas 
mėnesį, bet kas valandą: va
kar dienos draugai netikėtai 
tampa rytojaus priešais. Nėra 
abejones, kad reikalingos prie
mones „nubausti išstojusius iš 
rikiuotes", tačiau tos pačios 
taisyklės taikytinos visiems 
vienodai. Svarbu, kad jų pri
taikymą remtų visos suintere
suotosios valstybes, ar jos 
būtų Europos Sąjungos, ar 
NATO, ar Jungtinių Tautų, ar 
„Aštuonių didžiųjų" narės. 

Šiuo metu dėmesio centre 
atsidūrė Indija ir Indonezija. 
Pirmoji, kai tvirtai įžengė į 
„atominių galybių" ratą, atli
kusi net penkis branduolinių 
užtaisų bandymus; antroji dėl 
vykstančios visiškos suirutės 
krašto viduje ir vyriausybės, 
kuriai pavaldi kariuomenė, 
žiauraus elgesio su demons
trantais. 

JAV ir sąjungininkės neri-
boiam laikui sustabdė 43 mili
jardų dol. paramą, skirtą 
gelbėti Indoneziją iš finan
sinės krizės, nors dar pra
ėjusią savaitę buvo pasiruošta 
dalį pinigų nedelsiant išsiųsti 
į Jakartą. Kadangi suirutės 
Indonezijoje didžiausias kalti
ninkas yra prezidentas Suhar-
to, JAV Atstovų rūmai siūlo 
savo vyriausybei daryti spau
dimą, kad Suharto pasi
trauktų iš pareigų. Reikia 
tikėtis, kad Bill Clinton to 
siūlymo nepriims, nes tai būtų 
tiesiogis kišimasis į kitos val
stybės reikalus. Kaip gali 
kažkas iš užsienio diktuoti 
prezidentui, kad jis atsisakytų 
savo vietos ir ją užleistų ki
tam? Antra vertus, kas už
tikrins, kaip elgsis naujas pre
zidentas, ar jis bus palankus 
Amerikai, ar panatftlhs krašto 
viduje atsiradusią netvarką? 

Indijos ministras pirminin
kas po atominių bandymų pa
reiškė: „Mūsų ginklai nie
kuomet nebus pavartoti ag
resijai". Tai labai gražiai 
skamba, bet praktiškai var
giai įgyvendinama, juo labiau, 
kad ir kaimyninis Pakistanas, 
su kuriuo Indija turi daug ne
sutarimų, jau dairosi į bran
duolinės ginkluotės galimybes 
(o po to, be abejo, Kinija, Ira
nas, Irakas ir t.t.). Jeigu šios 
ir dar kitos valstybės užsispirs 
priklausyti „atominių ginklų 
šeimos" klubui, jokios sankci
jos ar perspėjimai nesulaikys. 
Būtų daug logiškiau Indiją ir 
Pakistaną įtaigoti, kad nedel
siant pasirašytų atominių 
bandymų sustabdymo sutartį, 
kurią nuo 1996 m., kai ji buvo 
priimta, pasirašė jau 149 val
stybės. 
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Tęsinys 

Taip pat vadovaudavo rekolekcijoms, dalyvaudavo 
Dievo Kūno oktavos procesijose ir kas metai katedroje 
per Sekmines teikdavo Sutvirtinimo sakramentą, o ki
tose bažnyčiose, pagal susitarimą. 

Nors arkiv. M. Reinys negalėjo pasireikšti kurijoje, 
bet jo buvimas vienaip šiaip ar kitaip varžė arkiv. R. 
Jalbžykowskio ir jo pagalbininkų veiklą. 

Nuo 1940 m. birželio vidurio, kai Lietuvą okupavo 
Sovietų Sąjunga, bažnyčios padėtis atsidūrė visai ki
toje plotmėje, nes tarybų valdžia tuojau bažnyčią ats
kyrė nuo valstybės. Kunigų materialinė padėtis labai, 
pasunkėjo. Iki to laiko arkiv. M. Reinys gyveno Pilies 
gatvėje. Ten jis turėjo du kambarius. Kai komunistų 
valdžia nacionalizavo namus, gyvenamas plotas, pagal 
įstatymus, buvo per didelis ir, nepajėgęs mokėti, 1941 
m. gegužės mėn. pradžioje apsigyveno pas Šv. Mikalo
jaus parapijos kleboną Kristupą Čibirą, kuris turėjo 
dviejų kambarių butuką su virtuve. Gyveno abu tame 
butely susispaudę. To paties likimo susilaukė ir arkiv. 
R. Jalbžykowskis. Jis iš arkivyskupijos, rūmų turėjo 
išsikraustyti, nes rūmuose sovietų valdžia įrengė me
trikacijos įstaigą. Vilniaus arkivyskupijos kurija per

sikėlė į Pilies gatvę. 1942 m., esant jau po vokiečių 
okupacija, buvo uždaryta Vilniaus kunigų seminarija, 
globojama arkiv. R. Jalbžykowskio, o profesūra išvežta 
į darbo stovyklą. Nepaliko ir arkiv. R. Jalbžykowkio. 
Jį su kancleriu kan. A. Savicku gestapas įkurdino 
marijonų vienuolyne, Marijampolėje. 

1942 m. Vilniaus arkivyskupijos vairą paėmė ar
kiv. M. Reinys. Savo kancleriu jis paskyrė kun. Kris
tupą Čibirą, Šv. Mikalojaus parapijos kleboną. Arki
vyskupiją valdė kaip Apaštališkasis administratorius. 
Kurijos personalą ir visus metropolito tarnus arkiv. 
M. Reinys paliko. Iš šešių kambarių Pilies gatvėje Nr. 
8 sau pasiėmė tik du kambarius, o kitus 4 naudojo 
kun. St. Czyževskis su tarnais, o trečiajame aukšte 
buvo kurija ir dvasinis teismas. Valgyti arkiv. Reinys 
eidavo į lietuvių kunigų valgyklą, kuri buvo Šv. Onos 
gatvėje. 

Kai jis apsigyveno Pilies gatvėje, bendrabučio ve
dėja Žukauskaitė jam padovanojo patalynę, nes per 
bombardavimą žuvo ne tik jo turtas, bet ir paskyrimo 
raštai. Jis paprašė Vatikano sekretorių kardinolą 
Maglione, kad pakartotinai atsiųstų paskyrimo raštus. 
Per bombardavimą, kuris įvyko 1942 m. kovo 23 d., jis 
buvo sužeistas ir visą mėnesį gulėjo ligoninėje. 

Arkiv. M. Reinio susitikimas su kapitula, peri
mant arkivyskupijos valdymą, buvo nemalonus, nes 
lenkiška kapitula parodė savo šaltumą ir nepasitenki
nimą, kad lietuvis perima ordinaratą į savo rankas. 
Jiems tai buvo nelauktas įvykis, kurį laikė nauju ir 
skaudžiu smūgiu lenkų tautai po jos sugriuvimo. 

Šiame kapitulos posėdyje dalyvavo beveik visi. 

išskyrus tik du narius, kurie buvo išvežti. Ordinaro 
raštus perskaitė naujas kancleris kun. Basys. Visi 
raštai buvo parašyti ant Vatikano blankų, papuošti 
tiaromis, raktais, pasirašyti ir uždėti antspaudai. Raš
tai, kai buvo skaitomi, išklausyta tyliai. Bet po to tylą 
sudrumstė prelatas Žebrovskis, kuris parodė savo ne
apykantą arkiv. M. Reiniui. Jis pasakė, kad „per tiek 
laiko buvo galima gauti naujus". Tai savotiškas lenko 
prelato kerštas. Juk arkiv. Reinys per sovietų lėktuvų 
bombardavimą buvo sužeistas ir beveik mėnesį išgu
lėjo Šv. Jokūbo ligoninėje. Nuo to laiko, kai arkiv. R. 
Jalbžykowskis buvo ištremtas, praėjo tik vienas mė
nuo. Raštai buvo galiojantys. Po posėdžio kapitula iš
siskirstė prislėgtoje nuotaikoje. 

Jo ingresas į arkivyskupiją įvyko po kapitulos po
sėdžio. Lietuvių visuomenė arkivyskupo ingrese, kuris 
įvyko katedroje, gausiai dalyvavo. Naujajam ordinarui 
lenkiška kapitula, nors vienas ar kitas dalyvavo jo in
grese, parodė savo endekišką nacionalizmą. Arkivys
kupas į tai visai nekreipė dėmesio. 

Arkiv. M. Reinys, kai tik perėmė į savo rankas ar
kivyskupiją, tuojau norėjo ne tik lietuviams, bet ir gu
dams atitaisyti padarytas arkiv. R. Jalbžykowskio 
skriaudas. Tai buvo nelengvas darbas, nes mažai buvo 
lietuvių kunigų. Tuo reikalu jis net kreipėsi į visas 
Lietuvoje esančias kurijas, prašydamas, kad jam 
atsiųstų kunigų. Norinčių neatsirado, o ypač į provin
ciją. Darbo buvo daug. Kai jis arkivyskupiją perėmė, 
turėjo apie pusantro milijono tikinčiųjų. Visus raštus 
reikėjo rašyti tik lotynų kalba, išskyrus susirašinėjimą 
su pasauliečiais. Susirašinėjimas su jais buvo veda

mas tokia kalba, kokia jie kreipdavosi į kuriją. Nors į 
kuriją buvo įtrauktas kun. J. Panavą, bet darbo jėgos 
reikėjo žymiai daugiau. 

Lenkų dvasininkija pasidarė nepaklusni ir neiš
tikima. Iš kurijos pradėjo išeiti paslaptys. Arkiv. Rei
nys nežinojo, ką kaltinti. Jis visus savo raštus laikė 
savo kambary rašojomo stalo stalčiuje, kuris visuomet 
būdavo užrakintas. Bet žinios sklido. Paslaptis greitai 
paaiškėjo. Didžiausias kaltininkas buvo arkiv. Jalb-
žykowskio sekretorius kun. Stanislovas Czyževskis, 
kuris gyveno kurijos patalpose. Kai kurija būdavo 
tuščia, tuomet jis viską apžiūrėdavo. Įeidavo net ir į 
arkiv. Reinio kambarį. 

1943 m. lietuviai kunigai pakviesdavo arkiv. Reinį, 
kad jis atvyktų į jų parapijas ir suteiktų Sutvirtinimo 
sakramentą. Apie tai būdavo paskelbta net spaudoje. 
Apeigos užtrukdavo beveik visą sekmadienį. Arkiv. 
Reinio butas buvo tuščias. 

1943 m. gegužes 30 d. arkiv. Reinys grįžo į namus 
žymiai anksčiau, kaip kitomis dienomis. Savo bute jis 
rado arkiv. Jalbžykovvskio sekretorių kun. St. Czy-
ževskj. kuris sėdėjo prie jo rašomo stalo atidaryto 
stalčiaus ir susikaupęs skaito jo raštus. Arkiv. Reinys 
pnejo prie jo ir paklausė, ką jis čia daro. Tik tuomet 
kun St. Czyževskis atsipeikėjo ir sumišęs atsake, kad 
tikrina laikrodį, kurio stalčiuje visai nebuvo. Arkiv. 
Reinys mandagiai paprašė jį išeiti. Raktus kun. Czy
ževskis į arkivyskupo kambarį gavęs iš lekajaus, ku
ris irgi buvo lenkas. Apie tai arkiv. Reinys pranešė 
Vatikano sekretoriui kardinolui Maglionei. 

(Bus daugiau) 
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SENOVIŠKIEJI ŠEŠTINIŲ 
PAPROČIAI 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Šeštinės — bažnytinė Kris
taus Žengimo į Dangų šventė: 
tai šeštosios savaitės po Ve
lykų ketvirtadienis. Jų laikas 
maždaug sutampa su senovėje 
buvusia baltiškąja pavasari
nių sambarių švente, nustato
ma taip pat pagal Mėnulio 
fazę. Sambariai skirti pasėlių 
apsaugos apeigoms; jų tradici
jos aidai išvirto į lietuviškųjų 
Šeštinių papročius. Šios die
nos vaišėms kaimynai daryda
vo sudėtinį alų ir virdavo 
šešias kiaulės kojas su žir
niais. Beje, kiauliena — visų 
agrarinių švenčių patiekalas. 
Gal šis paprotys ateina iš pro-
istorės, kai nusižiūrėjęs į 
šerno „darbą", žmogus išmoko 
žemę purenti. Dar Romos isto
rikas Publijus Kornelijus Taci
tas, apie 98-sius metus po 
Kristaus, savo raštuose pa
žymėjo, kad aisčiai (vakarų 
baltai) yra geri žemdirbiai, o 
kaip tikėjimo ir apsaugos 
ženklą nešioja šernų atvaiz
dus. Šiandien šeimininkės 
kaime išverda „šeštinaičių" — 
kiekvienam šeimos nariui po 
šešis virtinius. 

Per Šeštines pasidžiaugia
ma užbaigta vasarojaus sėja, 
apeinamas ir rugių laukas. 
Paukščiams, o gal ir pikto
sioms dvasioms nubaidyti ša
lia lauko ant kokio baslio pa
maudavo raguočio kaukolę. 
Nuskambėdavo pirmosios tais 
metais paruginių sutartinės: 

„Teka upelė, dobil, dobiluci. 
Kas toj upelėj, dobil, dobiluci? 
Krėslalis stovi, 
Un to krėslalio mergelė sėdzi..." 

Trys dienos prieš Šeštines 
skirtos taikos, sveikatos ir 
derliaus maldavimams, kaime 
vadinamos „kryžiavomis". Su

sirinkę žmonės apeidavo paei
liui visus kaimo pakelių ir 
laukų kryžius, išvakarėse 
išpuoštus gėlių vainikais; gie
dodavo, melsdavosi. Per „kry-
žiavas" dienas niekas nesė
davo javų, nes buvo manoma, 
kad jie „susikryžiuos". Tik 
agurkai ir žirniai, tuo metu 
pasodinti, gerai mezga. Au
deklo irgi nemesdavo — siūlai 
raizgysis. Į mišką šakų praku-
roms taip pat nevažiuodavo — 
dar gyvatę gali namo parsiga
benti. 

Gražu, kad vėl į Lietuvos 
kraštovaizdį sugrįžta tradici
niai kryžiai, koplytėlės, sto
gastulpiai. Tik labai daugelyje 
vietų, deja, jie ženklina jau 
išnykusius kaimus. Kolūkiai 
ir melioracija Lietuvos žemė
lapyje ištrynė per 14,000 kai
mų... Kiekvieno regiono 
kryžiai buvo visiškai kitoki. 
Dzūkiškieji stiebiasi į aukštį, 
lenktyniaudami su variniais 
pušų kamienais, ir tik 
aukštybėse skleidžiasi medi
niais spinduliais, tarsi saulės 
šviesos pluoštai pro medžių 
šakas. Aukštaičių laibieji ak-
menstulpiai, pražydę viršū
nėse kalvio nukaltomis sau
lutėmis, puikiai derėjo su kai
mo „ulyčios" beržų ir klevų ku-
plumu. O žemaičių kresnųjų 
ąžuolinių kryžių vingrybes 
galima palyginti tik su dirbėjų 
charakterio bruožu viską da-

CLASSIFIED GUIDE 

Palūšės bažnyčia (Ignalinos rajonas). 

papasakojo apie savo susiti
kimą su šio festivalio daly
viais. Ne tik papasakojo, bet 
parodė nuotraukas dalyvių ir 
atvežtų jų darbų pavyzdžius. 
Dalė supažindino kas į šį festi
valį atvyksta: Marcinkonių 
Etnografinis ansamblis, Vyrų 
tautiška kapelija „Sutaras", 
kalvis Vytautas Jarutis, kuris 
Lietuvoje buvo paskelbtas 
„Kalvių kalvis", audėjos Moni
ka Kriukelienė, kuri atgabens 
kompaktiškas senovines sta
kles, ir Ona Grigienė iš Mar
cinkonių kaimo, medžio meist
ras Raimundas Puškorius, ku
rio koplystulpis yra pastatytas 
Danijoje 1997 m. Kartu atvyk
sta kiaušinių margintoja Ade-
lija Mickuvienė, tvorų tvėrė-

ryti savaip. Žemaitijoje pake- jas, graviruotojas Stasys Mie
lių ir sodybų kryžių buvo gau- kus, Vilniaus krašto verbų ri-
siausiai: 1912 metais jų 
tyrinėtojas, būsimasis Vytauto 
Didžiojo universiteto fizikos 
profesorius Ignas Končius su
skaičiavo, kad viename kelio 
kilometre vidutiniškai buvo po 
tris kryžius. Išties Lietuva — 
kryžių žemė! Ir tikras liaudies 
meno muziejus po tėviškės 
dangumi. 

VAŠINGTONAS LAUKIA LIETUVOS 
LAUDIES MENININKŲ 

Šią vasarą, birželio 24 - 28 
ir liepos 1-5 d., vyks jau tris
dešimt antras Smithsonian in
stituto ruošiamas folklorinis 
festivalis. Šių metų festivalis 
bus ypatingas tuo, kad į jį yra 
pakviestos Baltijos valstybės 
Estija. Latvija ir Lietuva. 
Šalia Baltijos valstybių daly
vauja Filipinai, Rio Grande, 
Rio Bravo slėnio gyventojai ir 
'pagal tradiciją) viena iš JAV 
valstijų; šiais metais — Wis-
consin valstija. Festivalis tęsis 
dvi savaites miesto centre, Va
šingtone. Smithsonian mu
ziejų apsuptame parke. Tai 
yra vienas didžiausių vasaros 
įvykių. Į festivalį atsilanko 
milijonai turistų ir vietinių 
žiūrovų. Šis festivalis pareika
lauja ne tik organizacinio dar
bo gabumų, bet ir šimtus sa
vanorių, kurie padeda, kad 
festivalio eiga sklandžiai vyk
tų. 

Festivalį rengia Smithso
nian instituto Center for Folk-
life (SICFF). Šiame centre 
šiuo laiku dirba Kerry Strom-
berg, buvusi Lietuvos Respub
likos ambasados darbuotoja 
kultūriniams reikalams. Ji 
yra šio Pabaltiečių festivalio 
koordinatorė. Kadangi daly
vauja Lietuvos folkloristai tai 
SICFF kartu dirba ir su Lietu
vos ambasada Vašingtone, ku
riai atstovauja Rita Kazra-
?ienė. Lietuvos ambasados 
pirmoji sekretorė, kuri taip 
pat rūpinasi ir kultūrinių rei
kalų tvarkymu, ir Lietuvoje 
Zita Kelmickaitė, Lietuvos Res
publikos festivalio organiza
tore Vilniuje, kartu su Lietu
vos Respublikos Kultūros mi
nisterija. JAV Lietuvių Bend
ruomenes centro valdyba taip 
pat remia šį įvykį ir pakvietė 

Laimą Šileikytę-Hood būti at
stove ir ryšininke su SICFF, ir 
Dalę Lukienę sudaryti lietu
vių pagalbinį komitetą Va
šingtone. 

Dalė Lukienė, energinga ir 
gabi visuomenininke, tuoj pat 
suorganizavo pagalbinį komi
tetą, kuriam ji apsiėmė vado
vauti. Į tą komitetą įeina: Ne
rija ir Romas Kasparai, Emi
lija SakadolsHenė, Ramunė ir 
Algis Rimai, Aušra ir Darius 
Semaškos, Giedrė McCandles, 
Genė Vasaitienė, Rita Burei-
kaitė, Jolanta Žalienė, Julytė 
Minkūnaitė, Daiva ir Arvydas 
Barzdukai ir Algis Lukas. 

Gegužės 12 d. 7.30 vai. vak. 
Dalė Lukienė sušaukė šio ko
miteto posėdį. Pirmą praneši
mą atliko Rita Kazragiene, da
lyvavusi pačiame SICFF susi
rinkime, kuriame buvo palies
ti įvairūs Baltų festivalį lie
čiantys darbai. Buvo iškelta 
vertėjų reikalingumas, nors 
Lietuvos folkloristai atsiveža 
vieną profesionalę vertėją, 
tačiau reikės jų dar daugiau. 
Rita teigė, kad tame susirin
kime buvo ilgai diskutuojama 
pabaltiečių kulinarija, nes fes
tivalyje veiks ir Pabaltiečių 
„maisto palapinė". Atvykę į 
festivalį žmonės norės išban
dyti įvairius patiekalus, bū
dingus Baltijos tautoms. Ša
lia to, dvi valandas kas dieną 
bus demonstruojama įvairaus 
maisto gaminimas. Tam taip 
pat reikės ne tik savanorių, 
bet ir specialistų kulinarijos 
srityje. Šalia maisto ir įvairių 
pasirodymų bus ir prie „stalo" 
pasikalbėjimai įvairiomis te
momis, kaip Lietuvos kultūra, 
kaimo gyvenimas ir kt. 

Dalė Lukienė, tik prieš ke
letą dienų grįžusi iš Lietuvos, 

sėja Leokadija Salkovska, 
šiaudelių vėrėja „sodų" daryto
ja Rūta Jonuškienė ir gintaro 
meistras Alfredas Jonušas. 
Visi meistrai, muzikai, daini
ninkai ir šokėjai yra pasiekę 
gražaus amžiaus ir yra savo 
sričių specialistai. Jie bus ap
gyvendinti Vašingtono centre, 
tačiau po dienos pasirodymų 
mielai susitiks su vietiniais 
lietuviais, šia proga yra orga
nizuojamas ir „Subatvakaris" 
Latvių salėje, Rockville, Md., 
šeštadienį, birželio 27 d. 7:30 
vai. vak. kuriame vyks paben
dravimas su Šiais 1-audies 
menininkais. Šalia to, birželio 
24 dienos vakare vyks ir tra
dicinis Joninių laužas, kartu 
su latviais ir estais, kur kiek
viena tautybė atliks savitą 
programą. 

Milžiniškas darbas bus at
liktas Dalės Lukienės ir jos 
vadovaujamo pagalbinio komi
teto, o Lietuvos liaudies meni
ninkams bus nepamirštami iš
gyvenimai ir atsiminimai. Jau 
dabar Smithsonian institutas 
yra išleidęs gražiai paruoštą 
lankstinuką, kuriame yra ap
rašyta kiekviena Baltijos ša

lis, gaila tik, kad šį lanksti
nuką puošia ukrainietiški, o 
ne Adelijos Mickuvienės nuos
tabūs margučiai. Yra išspaus
dinta daug reklaminių lapų su 
pakvietimais visiems atsilan
kyti į šį „Smithsonian Folklife 
Festival". Tai tikrai reta proga 
ir lietuviams, iš arti ir toli, at
vykti į Vašingtoną ir kartu pa
sigėrėti mūsų liaudies meis
trais ir menininkais, padėkoti 
jiems ir šiltai ištiesti jiems 
savo ranką. 

Elvyra Vodopalienė 

VAKARIETIŠKA SALA 
BIRŽŲ KAIME 

Stotis, kurios nebuvo galima 
spaudoje nė minėti, nepriklau
somybės metais tapo moder
nia įmone — akeme bendrove 
„Naftotiekis", — rašo „Lietu
vos aidas". 

Dienraštis pastebi, kad apie 
„Mažeikių naftos" įmonę pri
rašyta dešimtys straipsnių, ji 
nuolat linksniuojama spaudo
je. O apie akcinę bendrovę 
„Naftotiekis", kurios centras 
yra Biržų rajono S.tačkūnų, 
kaime — tyla. Biržiškiai juo
kauja, kad taip yra tikriausiai 
todėl, jog jų „Naftotiekis" per 
gerai tvarkosi, nes Lietuvoje 
dabar tiesiausias kelias į 
spaudą eina per skandalus, 
sprogimus, vagystes, o „Nafto
tiekyje" nieko panašaus nėra. 

Biržų naftos perpumpavimo 
stotis, kurią sovietmečiu spau
doje net minėti buvo uždraus
ta, per nepriklausomybės me
tus tapo modernia vakarie
tiška įmone, kuri pernai 
turėjo 42,5 mln. litų grynojo 
pelno. 

Lietuvos teritorijoje Biržų 
„Naftotiekis" eksploatuoja 400 
km žalios naftos ir naftos pro
duktų transportavimo vamz
dynų. Pernai naftotiekis buvo 
pasirašęs sutartis su 96 už
sienio firmom ir Mažeikių 
bendrove dėl naftos ir jos pro-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

dūktų transportavimo ben
drovės vamzdynais. 

„Naftotiekyje" dirba 270 
žmonių. Jų galėtų būti ir ma
žiau, tačiau bendrovės direkci
ja prisideda prie socialinių 
programų. Pernai buvo atida
ryta nemaža medienos perdir
bimo įmonė, kurioje darbo 
gavo 50 žmonių. „Naftotiekis" 
turi ir pavaldžią įmonę „Bir-
žietišką aibę". Įmonės preky
bos centruose dirba dar apie 
100 Biržų gyventojų. 

Biržiečiai „Naftotiekį" vadi
na gerąja pabaisa. Jo nuola
tinę paramą jaučia senelių ir 
vaikų globos namai, aklųjų ir 
invalidų draugijos. Nelieka 
neparemtas nė vienas dides
nis kultūros ir sporto rengi
nys. Naftotiekininkams pade
dant, leidžiama turistinė lite
ratūra, šio krašto literatų 
kūryba. Labdarai kasmet ski
riama po 1,5 mln. ir daugiau 
litų. 

Nemažai investicijų skiria
ma savo darbuotojams. Nė vie
na kita bendrovė Biržuose ne
moka tokių tvirtų atlyginimų 
(kiek — straipsnyje nenurodo
ma). Bendrovė nupirko 3 nau
jus autobusus, kuriais savo 
žmones veža į darbą, pietauti 
ir namo. Pernai pastatė dar
buotojams 40 butų namą, ku
riame butus žmonės nusipirko 
išsimokėtinai. 

Rima Jakuty tė 

• Kaunas. Vasario 25 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre Katechetikos cent
ras surengė seminarą tikybos 
mokytojams. Seminare, ku
riam vadovavo Šiaulių univer
siteto Meno katedros asisten
tas Stasys Kazlauskas, na
grinėtos šokio taikymo pa
mokose galimybės. Seminaro 
vadovas trumpai priminė lie
tuvių liaudies Šokių bei rate
lių istoriją. 
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų nandseaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVaaNngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) S8S-5859 
(708)425-7180 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AJTdM^6iiotN>MlLSv&<Ai^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Auksė 
S. Kane ka*v> lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

Įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moterišku ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St, Chicago, tel. 773-
735-5667. 

< * » KMECK REALTOR8 
\JP**Kyt 7922 S.PUMki M . 

******••£*- 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Parduodu 
ACURA INTEGRA '87 
auto, $1,150. Teirautis: 

tel. 773-776-9930. 

Lietuvoje, Kaune parduodamas 
naujas gyv. namas. Gražiai 
sutvarkyta aplinka. Kreiptis 

JAV tel. 908-686-0210, 
Kaunas td. 011-370-7-297-000. 

Vasaros darbas 2 ar 3 
asmenims. Motelio kambarių 
valymas Wisconsin Delis, WL 
Kreiptis: 608-253-1651 arba 
608-254-4454. 

Home Heahh Care luti. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 Iki $120 Į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMINIUMS 

Within walking distance of the 
Lithuanian Centre, Walgreen, 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122,900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or weekdays call for appt. 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSfXL-CoNSTRucnoN C o - INC. TeL 630-257-3305. 

D I N A M I K A 
Grupės 5 metų jubiliejinis koncertas gegužes 24 d. 8 vai. vakaro 

Willowbrook Grand BaOroom salėje, 
8900 S. Archer Rd., WUlow Springs, IL, tel. 708-839-1000 

Bilietus galima isigvti: 
Atlantic Exp. Co WiIk>wbrook 
2 7 1 9 W 7 1 S t . 8900 S Archer Rd. 
Chicago, IL. tel. 773-434-9330 Willow Springs. IL 

Grupės atvykimo reportažą galėsite stebėrj šį vakarą 7 vai. per LTV (23 kanalas) 

Jūsų laukia trys piniginės dovanos, laimikių traukimas 

Dėl rezervacijos ir smulkesnės informacijos kreiptis tel 630-632-4403. 

"š' *#M-
Vašingtonietė Dale Lukienė. neseniai lankydamasi Lietuvoje, susitiko su dalimi Marcinkonių etnografinio an
samblio narių, kūne šią vasarą dalyvaus VaSinutone. -'"įithscnian instituto ruošiamame pabaltiečių festiva
lyje Festivalis vyks Vašingtono miesto centriniame p.irk.- 4 m hirA«-lio 24-28 ir liepos t*> d 

T RAN S PAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis -145. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, JL. 

Tel.: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 



TARP MUŠU KALBANT 
KAS GI NEMĖGSTA KOLDŪNŲ 

Vieną kartą vienoje valgyk
loje, pernelyg sugaišus, besi
renkant norimus patiekalus, 
atėjus padavėja ėmė ir pa
sakė: „Jeigu sunku išsirinkti, 
tai, manyčiau, neapsiriksite, 
užsisakęs koldūnų". Kitados 
visose Čikagos lietuvių val
gyklose buvo tiekiami koldū-
nai-virtinukai. Ir dabar 
jų nestoka. Tik savotiškai gaila 
vis mažėjančių ir mažėjančių 
lietuviams priklausančių val
gyklų. Turbūt nedaug yra lie
tuvių, kurie nemėgtų koldūnų. 
Tik nežinia, kaip tie koldūnai 
surado kelią į mūsų virtuvę. 
Vieni sako, kad tai yra italų 
kilmės karalienės Bonos nuo
pelnas. O kiti mano, kad 
koldūnai yra totorių „išra
dimas". 

Rašančiajam kartą teko 
svečiuotis lietuvių totorių 
šeimoje. Besisvečiuojant gar-
džiavomės avienos koldūnė-
liais, kurie buvo užpilti lydyto 
sviesto ir rūgščios grietinės 
padažu. Spirgučių nebuvo nei 
žymės. Koldūnėliai buvo pa
tiekti dubenėliuose. Valgyda
mi naudojomės ne šakutėmis, 
bet mažais šaukšteliais. 

Mano pažįstami totoriai, ly
giai kaip jų tėvai ir tėvų tėvai, 
gimė ir augo Lietuvoje. Artė
jant sovietams, jie savano
riškai pasitraukė į Vakarus. 
Vieną kartą, besiaiškinant 
apie tautinę kilmę, jų šeimos 
galva išdidžiai pasakė, jog jie 
nėra paprasti totoriai, bet Lie
tuvos totoriai. 

Istoriniais laikais totoriai 
užpuldinėdavo lietuvių žemes. 
Dažniausiai užpuolimai bū
davo vykdomi žiemos metu. 
Žygio metu totoriai (taip man 
sakė jų palikuonys) maitinda
vosi, terbelėn supiltais, su
šalusiais koldūnais. Sustoję 

< pailsėti, susikurdavo lauželį ir 
ištirpytame sniege išsivirdavo 
koldūnų. 

DĖL GRAVIMETRINIŲ 
ŽENKLŲ ĮTVIRTINIMO 

BAŽNYČIOSE 

Geodezijos instituto vadovy
bė kreipėsi į Lietuvos Vysku
pų Konferenciją su prašymu 
pritarti siūlomam geodezinio 
tinklo, apimančio visą Lietu
vos teritoriją, punktų įtvirti
nimui. Dalį geodezinių punktų 
numatoma įtvirtinti metali
niais ženklais Lietuvos bažny
čių sienose, pamatuose ir laip
tuose. Šie darbai bus atlieka
mi tuo metu, kai bažnyčioje 
nevyks pamaldos. Lietuvos 
Vyskupų konferencijos Nuola
tinė taryba 1998 m. kovo 30 d. 
posėdyje apsvarstė prašymą 
dėl gravimetrinių ženklų žy
mėjimo bažnyčiose. Vyskupai 
neprieštarauja, kad šie ženk
lai būtų įtvirtinti numaty
tuose geodeziniuose punktuo-
m BŽ, 1998 m., Nr. 7 

NAUJAS SOCIALINIS 
PROJEKTAS 

Kovo 18 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre VDU 
socialinės rūpybos profesinių 
studijų centro direktorius 
kun. Artūras Jagelavičius, di
rektoriaus pavaduotoja doc. 
Nijolė Večkienė, koordinatorė 
Brigita Kimbrienė ir kt. dau
giau nei šimtui į susitikimą 
atvykusių dalyvių pristatė 
naują gerantologijos-geriatri-
jos projektą „Senų ir dėl se
natvės neįgalių žmonių gyve
nimas natūralioje aplinkoje: 
galimybių paieška ir sąlygų 
sudarymas". Šio vienuolika 
mėnesių trunkančio projekto 
tikslas suvienyti Kauno ap
skrityje veikiančių organiza
cijų pastangas, kuriant se
niems ir neįgaliems žmonėms 
sąlygas gyventi natūralioje 
aplinkoje. 

Didžiojo kunigaikščio Vytau
to žemėse apgyvendinti toto
riai neatsisakė savo įpročių. 
Ilgainiui daug ką pamiršo. 
Tačiau koldūnų pomėgis iš
liko. Juos pamėgo ir lietuviai, 
o taip pat ir mūsų kaimynai. 
Teko girdėti, kad vienos Kro
kuvos valgyklos valgių sąraše 
yra įrašyti lietuviški koldūnai. 
Taipgi vienoje JAV išleistoje 
lenkų kulinarijos knygoje pui
kuojasi , ,Litewsky koldunj^. 

Vieno estų tautybės bendro 
likimo draugo pasakojimu, 
prieškariniais laikais jo gim
tinėje buvo labai mėgstamas 
kugelis ir koldūnai. Pasirodo, 
kad viso to „lietuviškumo" 
kaltininkas buvo jo senelis, 
kuris, būdamas geležinke
liečiu, dažnokai važinėdavo į 
Lietuvą. Būvodamas Lietu
voje, jis pamėgo lietuviškus 
patiekalus ir išaiškino kugelio 
ir koldūnų „paslaptis". 

Verta pasakyti, kad mūsų 
gyvenamajame krašte koldū
nus mėgsta ir kitataučiai. Vie
noje lietuvių valgykloje Kali
fornijoje koldūnus „šveičia" 
aktoriai ir kiti filmų pramonės 
darbuotojai. Jų manymu, kol
dūnai yra skanesni už pana
šius italų ir lenkų patiekalus. 
Tačiau vargu ar galima kol
dūnus laikyti lietuviškais pa
tiekalais. Koldūnai, rašančiojo 
nuomone, yra daugių daugiau
sia „sulietuvinti" maisto patie
kalai. 

Mūsiškiai mėgsta įvairius 
įdarus. Kaip antai, bulvių, 
varškės, grybų, kopūstų, uogų 
ir t.t. Kažin, ar tokius 
koldūnus galima vadinti 
koldūnais? Beje, kodėl jie 
(koldūnai) vadinami koldū
nais, o ne, sakysim kokiais 
moldūnais ar roldūnais? Į ši 
klausimą, deja, nesulaukiau 
atsakymo, kuomet buvau 
vaišinamas Lietuvos totorių 
namuose. 

Pet ras Pe t ru t i s 

Pastaba Ar nebūtų geriau 
„sulietuvinti" patiekalo pava
dinimą ir gardžiuotis virtinu-
kais, ne koldūnais? Red. 

Malonios patarnautojos „Velykų stalo" renginyje Pasaulio lietuvių centre 
balandžio 19 d. Iš kairės: Zina Podienė ir Elena Jasinevičienė. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

BENDRUOMENES 
„KELIAS" PAKVIETEI 

REKOLEKCIJAS 

Prieš dvejus metus su
sibūrusi bendruomenė „Ke
lias", kuriai vadovauja brolis 
Pranciškus, OFS, (Gintautas 
Mackonis), kovo 28-29 d. su
rengė rekolekcijas „Maldos 
teorija ir praktika", kurioms 
vadovavo tėvas Severinas, 
OFM. Pirmąją dieną, pasitel
kęs vienuolio Gvido „maldos 
kopėčias", jis aiškino keturias 
jos pakopas: Šv. Rašto skai
tymą, meditaciją, vidinę mal
dą ir kontempliaciją. Antrąją 
dieną apie 30 renginio daly
vių visa tai bandė taikyti 
praktikoje. Buvo pasirinktas 
Jono evangelijos 20 skyrius. 
Kiekvienas rekolekcijų daly
vis pirma perskaitė šį skyrių 
ir apmąstė labiausiai jį sujau
dinusią Evangelijos vietą. Vė
liau vidine malda dėkota Die
vui, kad jis mums kalba per 
Šventąjį Raštą, galiausiai, sto
vint Dievo akivaizdoje, buvo 
kontempliuojama. 

Ateityje dvasinio ugdymo 
bendruomenė „Kelias" ketina 
organizuoti vasaros stovyklą 
skautams, kitus renginius. 

PRISIMENANT AA. ALBERTĄ 
MISIŪNĄ 

Albertas Misiūnas gimė 
1922 m. sausio 8 d. Grigiškės 
kaime, Daugėliškiu valsč., 
Švenčionių apskrityje. Su šiuo 
pasauliu atsiskyrė 1998 m. ba
landžio mėnesį, Gulfport, Flo
ridoje (palaidotas balandžio 27 
d.). 

Pradinį mokslą A. Misiūnas 
pradėjo „Ryto" švietimo drau
gijos mokykloje Mikalavo kai
me. Vėliau lankė Paringio 
bažnytkaimio mokyklą, Šven
čionių gimnaziją, Vilniaus 
Vytauto Didžiojo vardo gimna
ziją. Baigęs 5 klases, grįžo į 
Švenčionis, kur buvo priimtas 
į mokytojų seminariją. Gavęs 
mokytojo diplomą, mokytojavo 
netoli tėviškės, Paringio, Dau
gėliškio pradžios mokyklose. 
Jis taip pat jose ėjo vedėjo pa
reigas. 

Artėjant sovietams II pa
saulinio karo metu, pasi
traukė į Vokietiją. Gyveno 
Fuldoje, Kassel-Mattenberg, 
Memmingene. Stovyklose mo
kytojavo pradinėse mokyklose 
ir buvo mokyklų vedėju. Jis 
taip pat jungėsi į visuomeni
nius darbus: stovyklų komite
tus, Raudonojo Kryžiaus val
dybas ir t.t. 

Į JAV emigravo 1950 m. ir 
su šeima įsikūrė Detroit, MI. 
Su žmona Elena išaugino tris 
dukteris: Valytę, Ramunę ir 
Rūtą. Pirmasis darbas buvo 
Fordo automobilių fabrikuose. 
Šiame darbe pasiliko 30 metų 
— iki pensijos. Taip pat dirbo 
.Aušros" lituanistinėje mo-

i Albertas Misiūnas 

kykloje Detroite, buvo 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės pranešėjas, pro
gramų direktorius. Buvo veik
lus Šv. Antano lietuvių para
pijos komitete ir Lietuvių 
tautinėje sąjungoje, Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungoje, 
priklausė Lietuvių žurnalistų 
sąjungai. 

Savo veiklą Detroite ir apy
linkėse užbaigė 1991 metais, 
su žmona persikėlęs gyventi į 
Floridą, Gulfort miestą (št. Pe-
tersburgo priemiestį). Kiek 
sveikata leido, neatsisakė lie
tuviškos veiklos ir naujoje gy
venvietėje. Pernai kartu su 
šeima šventė auksinį vedybų 
jubiliejų — su Elena Dzer-
būnaite sumainęs aukso žie
dus 1946 m. rugsėjo 16 d. Ful
doje, Vokietijoje. 

N.G. 

P E N K I O S DIENOS. . . 
Atkelta iš 3 psl. 
nau, kad tos mokyklos, kurios 
priklauso rajono savivaldai, ir 
turėtų priklausyti rajono savi
valdai. Jeigu į jas nekreipia
mas dėmesys arba mažai fi
nansuojamos, jaučia šiokį tokį 
pažeminimą, tuomet reikėtų 
tą klausimą svarstyti Seimo 
komitete". 

A. Vidūnas džiaugiasi, kad 
lietuviškose mokyklose gau
sėja mokinių. Padėtį page
rintų kultūriniai renginiai, 
sportas, nes jais domisi ne 
vien lietuviškas, bet ir kitų 
tautybių jaunimas, tačiau yra 
jaučiamas šių renginių sty
gius, jiems reikėtų skirti daug 
didesnį dėmesį. 

„Bažnyčia ir kunigai. Be 
abejonės, aš praeitą kartą gal 
ir minėjau, pasikartosiu. Buvo 
apmaudu, kuomet mes vie
name mieste, kaimo vietovėje, 
Butrimonyse, pakvietėme ku
nigą šventinti naujai įsteigtą 
lietuvišką mokyklą. Kunigas 
atėjęs išbarė tėvus lenkų kal
ba, pora tėvų vaikus iš karto 
išvedė, ir tos mokyklos ne
šventino. Aš labai pritariu 
ministro nuomonei ir kalbėjau 
su arkivyskupu A. J. Bačkiu. 
Dabar Vilniaus apskričiai pa
skirtas vyskupas Jonas Boru
ta, SJ. Man teko su juo porą 
kartų irgi kalbėtis. Visur rei
kia pamaldas laikyti tikrai lie
tuvių kalba". A. Vidūnas teigė, 
kad Lietuvos ir Lenkijos tar
pusavio santykiai yra labai 
geri, tačiau vietinė valdžia ir 
vietinės kai kurios partinės 
Lenkų rinkimų sąjungos ini
ciatyvos yra nekokios, o ap
maudžiausia yra tai, kad šioje 
Lietuvos dalyje vyrauja len
kiškos dvasios laikraščiai — 
„Draugystė", „Eho Litvy", 
„Naša gazeta". 

Vilniaus apskrit ies Socia
linių reikalų ir švietimo 
departamento direktorius 
J . Vasiliauskas pateikė įdo
mių statistinių žinių apie Piet
ryčių Lietuvą. Vilniaus apskri
tyje gyvena 1/4 Lietuvos gy
ventojų. Šiuo metu yra 361 

mokykla, 210 lietuviškų, 60 
lenkiškų, 39 rusiškos ir 66 
mišrios. Taip pat yra viena 
baltarusių ir viena žydų mo
kykla. Palyginus su kitais Lie
tuvos rajonais, Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose yra labai 
daug mokymo įstaigų, papras
tai būna apie 30, o Vilniaus 
rajone yra 81, Šalčininkų — 
68 mokyklos, kadangi mokyk
los yra trim kalbomis, tai 
todėl jų reikia daugiau. „Vyk
dant Rytų Lietuvos socializa-
cijos programą, Vilniaus ap
skričiai teko steigti lietu
viškas mokyklas. Taip atsitiko 
todėl, kad Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų savival
dybės į kasmetinius gyventojų 
prašymus nekreipė dėmesio. 
Tai tęsiasi kelerius metus. Šio 
darbo ėmėsi apskritis. Šiuo 
metu Vilniaus apskrityje yra 
20 lietuviškų mokyklų, kurios 
tiesiogiai pavaldžios Vilniaus 
apskričiai. Pagal steigėjo 
funkcijas mokyklos yra trejo
pos: savivaldybės, apskrities 
ir ministerijos. Steigdami mo
kyklas, mes susidūrėm ir su 
statybos reikalais. Kai gavome 
iš vyriausybės pinigus — 4,9 
mln., reikėjo pagal situaciją 
vienose vietose pirkti pasta
tus, kitur nuomoti pastatus 
arba įsikelti į esančią lenkišką 
arba mišrią mokyklą... Taip 
mes pirkome butus ir, juos 
paremontavę, atidavėme mo
kytojams, kur jie šiuo metu ir 
gyvena. Perkant butus, taip 
pat susidarė tam tikrų prob
lemų. Pavyzdžiui, Buivydžių 
gyvenvietėje mums pasisekė 
butą nupirkti tik prieš pat 
Naujuosius metus ir tik iš 
trečiojo karto, nes kai surandi 
vieną, Lenkų rinkimų akcija 
arba kiti žmonės papras
čiausiai atkalba, įtikina, kad 
šitas butas nebūtų parduotas, 
nes ten gyvens lietuvis, kuris 
dirbs lietuviškoje mokykloje. 
Ir tik trečią kartą, prieš pat 
Naujuosius metus, suradom 
žmogų, kuris rengiasi išsi
kraustyti iš šitos vietos, ir ga
lima sakyti, pusiau slapčia 
mes nupirkom šitą butą". 

Mokykloms, ypač mokyto
jams yra reikalinga ne tik fi
nansinė, bet ir moralinė para
ma. „Jie yra padrąsinami, pa
tikinami. Ypač su jumis, Ame
rikos lietuviais, kurie išsau
gojote tautinę dvasią, kuri 
vystėsi laisvoje visuomenėje, 
ne taip, kaip pas mus, kaip 
buvo tai saugoma prie rusų 
okupacijos režimo, mokyto
jams būtų įdomu pabendrauti, 
gal net raštu ar susitikus. 
Juos tai labai domintų. Tur
būt reikia pripažinti, kad mes, 
dauguma lietuvių, labai 
džiaugiamės išvydę ir Bostono 
enciklopediją. Tie, kurie turėjo 
artimų kontaktų su Amerikos 
lietuviais, galima sakyti, jie 
kai kuriose srityse kur kas 
aukščiau". Pateikti sąrašai 
mokyklų su kuriomis JAV LB 
apylinkių lietuviai gali ben
drauti. 

J. Vasiliauskas aiškino, kad 
didžiausia mokyklų problema 
yra pavaldumas, kuris iki šiol 
nėra išspręstas. „Mes nega
lime perimti visų ir nedary-
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. Įsigykite! 
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Cascata Cnstalina 
Catholic Prayer Book 
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sime, kad visos būtų apskri
ties pavaldumo mokyklos, bet 
tai jūs girdėjote, vakar susi
tikime išreiškė mokytojai savo 
norus. Taip pat yra dar pro
blema įsteigti mokyklas, ku
rios yra tame pačiame pas
tate, nes paprastai tėvai irgi 
nelabai nori leisti į tą patį 
pastatą, nes ten vaikai būna 
įžeidinėjami, būna ir skriaudi
mo atvejų, būna ir pri-
mušami". 

J. Vasiliauskas, kaip ir 
ankstyvesnieji pašnekovai, 
teigė, kad daug priklauso nuo 

mokytojų. Pavyzdžiui, Ger-
viškiuose buvo gauti 8 pa
reiškimai. Ten yra gera pavyz
dinė lenkų mokykla. Vaikai 
buvo atkalbėti ir neatėjo, 
tačiau atvažiavusi mokytoja 
„nuostabiai pakalbėjo, paben
dravo su žmonėmis ir iš karto 
atsirado kiti 8 moksleiviai, ne 
tie patys atėjo, o kiti". Pa
reiškimų steigti lietuviškas 
mokyklas — darželius, pra
dines, pagrindines yra kur kas 
daugiau. Jeigu tik bus pinigų, 
jos bus steigiamos, žadėjo J. 
Vasiliauskas. 

PADĖKA 
A.tA. 

ONA PREDKELIENĖ-
MATULIAUSKAITĖ 

Mūsų mylima Žmona, Mama, Močiutė, Promočiutė ir teta 
po sunkio ir ilgos ligos mirė 1998 m. kovo 1 d. ir buvo palaidota 
kovo 5 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui už maldas i 
koplyčioje atnašautas šv. Mišias Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje ir už a.a. Onos palydėjimą į kapines. 

Nuoširdus ačiū sol. D. Stankaitytei už giesmes ir muz. 
F.Stroliai už vargonavimą gedulo mišiose. 

Reiškiame padėką kun. V.Mikolaičiui už lankymą 
ligoninėje, maldas bažnyčioje ir šiltus paguodos žodžius. 

Nuoširdus ačiū kun. J.Kuzinskui už maldas koplyčioje ir 
už išreikštą užuojautą. 

Gili padėka visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą koplyčioje, šv. Mišiose ir palydėjimą Mamytės 
į Amžino Poilsio vietą. Už gausias aukas šv. Mišioms 
užprašytas Čikagoje, Utenoje ir Zarasuose. Už išreikštas 
užuojautas asmeniškai ir spaudoje, už gražiausias gėles 
atsiųstas į koplyčią ir namus ir už kitas aukas. Jūsų parodyto 
nuoširdumo niekuomet neužmiršime. 

Labai dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems Velionei 
paskutinį patarnavimą ir laidotuvių direktoriui D.M.Petkui 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Tegul a.a. Onos siela ilsisi Amžinoje Dievo Ramybėje 
dangaus karalystėje. 

Giliai nuliūdę: šeima ir giminės. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Poetas Julius Keleras (dešinėje), dabartinis „Darbininko" savaitraščio 
i leidžiamas Brooklyn, NY) redaktorius, skaitys savo kūrybą „Poezijos die
nose", gegužės 23 d., 7 vai. vak., Jaunimo centro kavinėje. Nuotraukoje 
šalia poeto Juliaus dabartinis Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras, bu
vęs „Vagos" leidyklos direktorius, poetas Kornelijus Platelis (jo viešnages 
Čikagoje metu) ir Illinois universiteto Čikagoje Lituanistikos katedros 
vedėja dr. Violeta Kelertienė. 

J e i ž ino te mi rus ių l ietu
vių rašy to jų n e p r i ž i ū r i m u s 
k a p u s Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, ar Tautinėse lietu
vių kapinėse, praneškite Sta
sei Petersonienei, tel. 773-847-
1693. 

S u t v i r t i n i m o s a k r a m e n 
t a s Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje bus teikiamas gegu
žės 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. 

Čikagos ir apy l ink ių a te i 
t i n i n k ų Še imos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Pra
dedame 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis ? 5 centro didž. salėje. 
12 vai. p.p. gegužinė Ateiti
ninkų namuose. Visi jau
nučiai, moksleiviai ir studen
tai privalo vilkėti uniformo
mis. Visi ateitininkai ir visuo
menė kviečiami dalyvauti. 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

„Ta i M e š k i u k a s R u d n o -
s i u k a s , mes paž į s t am jį vi
si..." Šią savaitę į „Draugo" 
knygyną atkeliavo nauja Vy
tės Nemunėlio „Meškiukas 
Rudnosiukas" knygučių siun
ta. Dabar visi tėveliai ir sene
liai gali savo j aun iaus ius 
šeimos nar ius aprūpin t i šia, 
labiausiai mėgs tama , eiliuota 
pasaka apie išdykėlį Rudno-
siuką, jo tėtį Rudnosį, kuriam 
„nepasisekė pas pilkąsias bi
teles: pusę žando j a m sukando 
ir subadė rankeles" , apie-
mamą Rudnosienę, kur i mokė 
sūnelį gražiai ka lbė t i — kai jis 
liepė „Eik, mamyt , man pri-
grybuok", ji a t sakė : „Vaike, 
niekų neplepėk. Ne 'grybuoja', 
o 'grybauja', t a ip , ka ip reikia, 
taip kalbėk". O svarbiausia, 
kad šį penktadienį Jaun imo 
centro mažojoje salėje poetas 
Bernardas Brazdžionis , atvy
kęs iš Los Angeles, C A, į 
„Poezijos dienas" , galbūt su
tiks paprašyti Vytę Nemunėlį, 
kad autografuotų naujai 
išleistą jo knygutę . Skubėkime 
įsigyti! 

Muz Faustas Strolia 

Muz. F a u s t a s St ro l ia i r j o 
vadovau jamas L ie tuvos 
Vyčiu c h o r a s Memoria l 
d ieną — pirmadienį, gegužės 
25 d., giedos Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse aukojamose šv. 
Mišiose ir tuoj po Mišių daly
vaus prie Steigėjų paminklo 
vyksiančiose mirusiųjų pri
siminimo iškilmėse, kuriose 
šių kapinių direktorius kun. 
Jonas Kuzinskas atliks reli
gine dalį. o Kapų sklypų savi
ninkų draugija ir Bendruo
menės pasauliečių komitetas 
praves visuomeniškas miru
siųjų ir laisvės kovose žuvu
siųjų pagerbimo apeigas, gar
bės sargyboje prie paminklo 
budint šauliams, jūrų šau
liams ir ramovėnams. Visuo
mene kviečiama gausiai daly
vauti. 

Vytau to Didžiojo šaul ių 
r i nk t i nė s J o n i n i ų v a k a r a s 
šeštadienį, birželio 20 d., vyks 
Šaulių namų salėje (ne birž. 
14 d., kaip šį mėn. renginių 
kalendoriuje buvo paskelbta). 
Už klaidą atsiprašome. 

Pedagogin io L i tuan i s t i 
kos ins t i tu to d ip lomų įtei
k imo vakaras šeštadienį, 
birželio 13 d., 6 vai. vak. vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Bus ir įdomi meninė dalis, va
karienė ir šokiai. Visi studen
tai, jų tėvai, ankstyvesnių me
tų absolventai, lektoriai ir vi
suomenė kviečiami kartu su 
jaunimu švęsti lituanistinio 
instituto baigimo šventę. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti vakaro rengimo ko
miteto pirmininkei Virginijai 
Paulienei, tel. 630-323-5376. 

Nejaugi re ikės p i e tu s ga
m i n t i ir patį gražiausią 
gegužės pabaigos sekmadienį? 
Juk reikia ir gamtoje pabūti, 
ir su šeima maloniai laiką 
praleisti, ir galbūt darželyje 
„rūteles" apravėti, po šaunaus 
„Poezijos dienų" savaitgalio 
(gegužės 22 ir 23 d. Jaunimo 
centre) poetiškai pasvajoti... 
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komiteto šeimininkės vi
sus kviečia papietauti di
džiojoje centro salėje. Kai tik 
pasibaigs 11 vai. r. Mišios Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, taip ir traukite į 
salę, o ten jau lauks gardumy
nai, skanumynai ir šypse-
nuotas patarnavimas. 

Suvalkiečių draugi ja Či
kagoje ruošia linksmą gegu
žinę gegužės 24 d., sekmadie
nį, 12 vai., Vytauto Didžiojo 
šaulių salėje. 2417 W. 43rd 
Str. Maloniai kviečia ir laukia 
visų narių bei svečių gausiai 
dalyvauti, linksmai praleisti 
popietę. Šeimininkės pasi
ruošusios gerai svečius pa
vaišinti, Kostas Ramanauskas 
linksmins gera muzika, bus 
laimėjimai. Valdyba sako: „Iki 
pasimatymo gegužinėje!" 

P o e t o Vainio Aleksos 
naujausius eilėraščius girdė
sime šį šeštadienį, 7 vai. vak., 
JC kavinėje. „Poezijos dienas" 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Visi kviečiami! 

A.a. J o n o Žadeikio, buvu
sio ilgamečio „Iš Ateitininkų 
gyvenimo" skyriaus „Drauge" 
redaktoriaus, 5-rių metų mir
ties sukakties paminėjimo šv. 
Mišios bus aukojamos šešta
dienį, gegužės 23 d., 10 vai. 
ryto, Tėvų Marijonų vienuoly
no koplyčioje prie „Draugo". 
Šv. Mišias aukos kun. Rimas 
Gudelis. Valerija Žadeikienė 
maloniai kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus, o ypač 
ateitininkus, dalyvauti Mišio
se arba bent prisiminti velionį 
Joną Žadeikį maldose. 

Vytauto Didžiojo šau l ių 
r i nk t inės Jon in ių v a k a r a s 
šeštadienį, birželio 20 d., vyks 
Šaulių namų salėje. Visi 
kviečiam. 

S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s Či
kago je pusmet in is nar ių susi
rinkimas š auk i amas gegužės 
22 d., penktadienį, 1 vai. p.p., 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Kviečiami daly
vauti visi. Bus paminėtos mo
tinos, aptar iami gegužinės rei
kalai ir po to vaišės . 

Sakoma, kad už kiekvieno garbingo 
vyro nugaros stovi jo „Gerasis An
gelas" — žmona Tačiau šioje nuo
traukoje besišypsanti moteris stovi 
ne už savo vyro nugaros, o salia jo, 
prie pat širdies.... Tai didžioji poeto 
Bernardo Brazdžionio meilė ir gy
venimo palydovė Aldona Braz
džionienė. Ji kartu su poetu atvyk
sta j Čikagą, kur poetas Bernardas 
dalyvaus „Poezijos dienų" rengi
nyje gegužes 22 d., penktadienį 
(taigi, jau rytoj!), 7 vak., Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Aldona 
Brazdžionienė poezijos nekuria, 
bet, nėra abejonės, ji buvo ne vieno 
eilėraščio įkvėpimas savo vyrui... 

P o e t ė D a i v a K a r u ž a i t ė 
skaitys savo kūrybą „Poezijos 
dienų" renginyje šeštadienį, 
gegužės 23 d., 7 vai. vak., J C 
kavinėje. Ateikite pasiklausy
ti. 

A R ŽINOTE? 

Vienas gražiausių Lietuvos 
kampelių yra Zarasų kraš tas . 
Tai taškas, ku r i ame susikerta 
trijų valstybių sienos — Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos. 
Pasienyje yra pa t s didžiausias 
Lietuvoje Drūkšių ežeras (ilgis 
15.3 km, plotis 5,1 km, gylis 
24.4 m, plotas 4,500 ha, kran
to ilgis apie 60 km). Ežeras 
turi penkias sa las . Didžiau
sioje. F.iies saloje, XI a. sto

vėjo Polocko kunigaikščio Bre-
čislovo pilis. Zarasų krašte yra 
304 ežerai ir viena gražiausių 
upių — Šventoji. 

Šio nuostabaus krašto vardu 
1943 m. liepos 17 d., buvo įre
gistruotas Illinois valstijos 
draugiškas klubas. Įkūrėjas 
menininkas Mikas Šileikis. 
Pe r metų eilę pirmininkai kei
tėsi ir tęsė jo pradėtą darbą. 
Valdyba džiaugiasi, kad šiuo 
metu į klubą įsijungia naujų 
nar ių ir neleidžia klubui nus
toti gyvavus. Tad kviečiame 
visus, prijaučiančius Zarasų 
kraš tu i ir klubui, tapti klubo 
nar ia is , arba atsilankyti į ge
gužinę, kuri įvyks rugpjūčio 
30 d., 12 vai. Šaulių namuose. 
Norintys informacijos, kreip
kitės į klubo pirmininką Bro
nių Blekį tel. (773) 778-8178. 

Dalė B l e k i e n ė 

P U N S K O „KLUMPĖS" 
ATGARSIAI CICEROJE 

Tradiciniame lietuvių suėji
me po lietuviškų pamaldų Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
gegužės 17 d., buvo pakalbėta 
apie pasisekusią punsko 
„Klumpės" viešnagę Čikagos 
apylinkėse bei kitur. 

Apie ta i pranešimą padarė 
šio vieneto kvietėja, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
ir kitų organizacijų darbuoto
j a Marija Remienė. J i pasi
džiaugė „Klumpės" pasirody
mais, kurie sukėlė didelį susi
domėjimą ne vien tik 
Čikagoje. M. Remienė apžvel
gė punskiečių atlikėjų koncer
tus kitur: Philadelphijoje, Va
šingtone, Clevelande, Kana
doje. Ypač Kanadoje, kur gy
vena nemaža tautiečių iš Su
valkų trikampio, punskiečiai 
jau tės i kaip namuose. 

Kalbėtoja teigė, kad šios 
grupės nariai buvo labai 
puikūs, tvirtai lietuviškai nu
siteikę. Kuomet Lietuvos am
basadoje Vašingtone puns
kiečiai koncertavo ir ten daly
vavusieji lenkų atstovai pa
prašė padainuoti ką lenkiškai 
šie pareiškė, jog t a kalba dai
nuoti j ie nemoka. 'Ji pažymėjo, 
kad tolimųjų svečių viešnagė 
Š. Amerikoje jau baigiasi ir 
gegužės 20 d. iš' Toronto jie 
turėjo pajudėti atgal į namus. 

M. Remienė išreiškė padėką 
Cicero lietuviams, kurie tur
būt daugiausia prisidėjo prie 
punskiečių globos jų lankymo
si Čikagoje bei apylinkėse me
tu. J i išvardino daug pavar
džių tų žmonių, kurie priglau
dė punskiečius, juos vežiojo, 
supažindino su Čikaga, apie 
juos rašė ir kiti. Kalbėtoja pa
minėjo, kad tik bendromis 
visų jėgomis buvo galima 
įvykdyti tokį pirmą didžiulį 
užsimojimą. JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė akcentavo, 
kad „gera yra dirbti, kuomet 
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Punsko Lietuvių namų kaimo kapela „Klumpė" š. m. gegužės 2 d. koncertavo Clevelande. 
Nuotr. VL Bacevičiau* 

kiti prisideda ir padeda". 
Apie Punsko „Klumpę" geru 

žodžiu prisiminė ir programos 
vedėjas dr. Petras Kisielius, 
kuris ypač iškėlė Cicero lietu
vių darbus organizuojant ir 
pravedant Punsko „Klumpės" 
gastroles. „Mes dar stiprūs ir 
veiksmingi",— akcentavo šis 
veiklus Cicero lietuvių telki
nio gydytojas. 

Išsėmus Punsko „Klumpės" 
viešnagės temą, dar kartą 
kalbėjo M. Remienė. Ji gausiai 
susirinkusius tautiečius pak
vietė į atgaivintas „Poezijos 
dienas", kurios vyks gegužės 
22 ir 23 dienomis Jaunimo 
centre (abi dienas pradžia 7 
val.vak.). Pirmąjį vakarą šioje 
poezijos šventėje pasirodys 91 
metų amžiaus poetas Bernar
das Brazdžionis. Čia apie šį 
jau legendine figūra tapusį 
kūrėją kalbės „Draugo" vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė, 
taip pat bus rodomas ir video 
filmas apie poeto pasirodymus 
Lietuvoje. 

Šeštadienio vakaro „Poezi
jos dienų" dalyviai išgirs ma
žiau žinomus poetus: iš New 
Yorko atvyksta „Darbininko" 
savaitraščio red. Julius Kele
ras, taip pat dalyvaus čika-
giečiai Daiva Karužaitė ir Vai-
nis Aleksa. 

M. Remienė pranešimo pa
baigoje dar pridėjo ir birželio 
14 d. Jaunimo centre ruošia
mą didžiulį renginį — į Lie
tuvą vykstančiųjų dainininkų 
bei šokėjų (o jų bus apie 200) 
išleistuves — pasirodymą. 
Toje pačioje programoje bus 
paminėti Tragiškieji birželio 
įvykiai; apie juos sutiko pa
kalbėti cicerietis dr. P. Kisie
lius. 

Pabaigai dar buvo pristatyta 
reta viešnia iš Vilniaus — Ja
nina Pėstininkienė, kuri 5 me
tus dirbo Lietuvos prezidento 

Algirdo Brazausko „koman
doje". Jos užduotis buvo doku
mentų rinkimas apie tuos as
menis, kuriems prezidentas 
suteikdavo pilietybę. Viešnia 
čia daugiausia ir papasakojo 
apie tą darbą, o taip pat pri
dėjo ir kitas aktualias pasta
bas. 

Privačiai kalbantis su J. 
Pėstininkienė paaiškėjo, kad ji 
gerai vertina prezidento Valdo 
Adamkaus pirmuosius žings
nius prezidentūroje. 

Ed. Šulait is 

Lietuvių telkiniai 

KANADA 

P r i s i k ė l i m o pranciškonų 
parapijos 45 metų gyvavimo 
jubiliejus buvo paminėtas net 
trimis renginiais. Padėkos, 
naujo ryžto maldos vakarone, 
su religinių giesmių ir skaiti
nių pyne. 

Antroji, tai iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo per 
400 žmonių. Meninę dalį atli
ko Pabrėžos vadovaujama ka
pela. Taip pat padainavo jau
na solistė Indrė Viskontaitė, 
jaunas solistas Arūnas Radkė, 
dalyvavo smuikininkė Rūta 
Melkienė, akomp. Ilonai Be-
resnevičienei. Keletą dainų at
liko jungtinis Rochester, NY ir 
„Volungės" choras, vad. R. 
Obaliui. 

Šventė baigta sekmadienį 
iškilmingomis Mišiomis, ku
rias koncelebravo vysk. P. Bal
takis, OFM, su kun. P. Ba-
rium, OFM, kleb. A. Simana
vičium, OFM, kun. E. Jur-
gučiu, OFM, kun. V. Butkum, 
OFM, kun. L. Januška, OFM, 
kun. E. Putrium, kun. Iz. Sa
dausku, SDB, ir kun. Valde
maru. Prieš Mišias buvo aukš
to lygio religinis koncertas, 

Mokytojų studijų savaites ir mokytojų kursų organizacinis komitetas. Sėdi iš kaires: Regina Kučienė ir Jūratė 
Harri8; stovi. Jūratė Dovilienė, Eglė Novak, Aldona Rauchienė. Vida Brazaitytė. Nuotr Viktoro Kučo 

kurį atliko jaunas virtuozas ir 
muzikas Virginijus Barkaus
kas. Šventės proga parapijos 
salėje buvo surengta Rimos 
Mačikūnaitės meno darbų pa
roda. 

Suva lkų l i e tuv ių kapela 
„Klumpė" su dainininkais atli
ko puikius pasirodymus Pri
sikėlimo parapijos karnavale 
ir Lietuvių namuose. Pilnoje 
salėje savo muzika ir daino
mis punskiečių kapela užka
riavo žiūrovų širdis. Tai pui
kus meninis vienetas, kurio 
dalyviai visi gimę Lenkijoje, 
išskyrus jų vadovą, muziką V. 
Pečiulį. Toronto miestas, tai 
punskiečių sostinė ir čia atva
žiavę „klumpiečiai" susitiko 
savo gimines bei draugus. Pro
gramos pabaigoje pakviesti 
buvę „Klumpės" kapelos na
riai, tai dr. Janušonis, Valdas 
Ramanauskas, buvęs „Klum
pes" vadovas ir V. Bancevi-
čius, jie taip pat buvo apdova
noti simbolinėmis dovanomis. 
Buvęs punskietis P. Lapins
kas apdovanojo visus puns
kiečius po 100 dolerių. Visi 
svečiai menininkai buvo supa
žindinti su įdomesnėmis Ka
nados vietovėmis. „Klumpės" 
kapela taip pat koncertavo 
Wasagos lietuvių telkinyje ir 
Hamiltone. 

Mississaugoje buvo suruoš
tos išleistuvės su vakariene, 
kurioje „Klumpė" vėl atliko sa
vo meninę programą. Toronto 
lietuviai tikisi, kad tai ne pir
mas ir ne paskutinis pasirody
mas. Teko nugirsti žiūrovus 
kalbant, kad tai vienintelis iki 
šiol toks puikus pasirodymas. 

T o r o n t o P r i s i k ė l i m o pa
rapi ja surengė didelį karna
valą, kad sukauptų lėšų nau
jai šventovei statyti. Nors pa
rapijos klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, prieš porą me
tų turėjo kojų operacijas, ta
čiau pasiryžo padaryti 20 km 
žygį iki naujos vietovės skly
po. Žygį sėkmingai atliko ir 
surinko per 25,000 dolerių 
šventovės statybai. 

S t a sys Prakapas 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarviete - visam sezonui, 
arba mėnesiui ar savaitėm. TeL 
773-776-4756. 

SKELBIMAI 
• Kviečiame aplankyti dail. 

Vaclovo Rato grafikos paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le-
mon te, gegužės 23 -biržel io 27 
dienomis Atidarymas gegulė* 
23 d., šeštadieni 7 v.v. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 


