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Pasienio užkarda Punske: 
Būti ar nebūti? 

Lenkijos prezidentas 
kalt inamas viršijęs 

įgaliojimus 
Varšuva-Punskas, vasario 

23 d. (PAP-BNS) — „Pasienio 
užkarda Punske pasiliks, o 
Lenkijos prezidentas, žadė
damas perkelti ją iš Punsko, 
viršijo savo kompetenciją", 
pirmadienio vakarą Lenkijos 
televizijai pareiškė Lenkijos 
vicepremjeras, vidaus reikalų 
ir administracijos ministras 
Janusz Tomaszewski. 

Lenkijos vidaus reikalų ir 
administracijos ministerijos 
atstovo spaudai Pawe! Ciach 
išplatintame pareiškime sa
koma, kad „Lenkijos prezi
dentui nesuteikiama kompe
tencija nustatyti pasienio už
kardų dislokavimą". Pagal 
Lenkijoje veikiančius įstaty
mus, pasienio užkardų vietas 
nustato Lenkijos pasienio ap
saugos vyriausiasis komen
dantas. 

Praėjusį šeštadienį Vilniuje 
prezidentas Aleksander 
Kwasniewski pažadėjo per
kelti pasienio užkardą už ke
lių kilometrų nuo Punsko. 
„Tai techninė problema, o be 
to, reikia gerbti vietos visuo
menės valią", sakė Lenkijos 
prezidentas. 

Bręsta vyriausybės ir 
prezidento konfliktas 

Komentuodamas Lenkijos 
vidaus reikalų ir administra
cijos ministro "pareiškimą, 
laikraštis „Trybuna" rašo, jog 
„Solidarumo rinkimų akcija 
surado pretekstą naujai kovai 
su valstybės vadovu". A. 
Kwasniewski dėl savo anks
tesnės politinės patirties lai
komas kairiuoju, o parlamen
te daugumą turi dešiniosios 
partijos. 

„Tai visiškas absurdas, ka
dangi A. Kwasniewski nes
prendė lenkiškų užkardų 
tinklo reikalų, o tik pateikė 
pasiūlymą, kaip spręsti rimtą 
lietuvių ir lenkų santykiuose 
iškilusią problemą, ir vyriau
sybės pareiga šį pasiūlymą 
paremti, juo labiau, kad deši
nieji labai noriai kalba apie 
Lietuvos lenkų teises", pažy
mi laikraštis. 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas sakė manąs, kad 
„vidaus reikalų ir adminis
tracijos ministro pareiškimas 
yra politinio pobūdžio, sie
kiant iššaukti prezidento ir 
vyriausybės konfliktą". J i s 
nesutinka ir su ministro tvir
tinimu, kad Punskas — tai 
pati pavojingiausia Lietuvos 
ir Lenkijos pasienio vieta. 

Panašios nuomonės yra ir 
Lenkijos Lietuvos mylėtojų 
klubas. Pasak jo pirmininko 
Leon Brodowski, „visi nesu
tarimai kyla dėl valdžios 
veiksmų, koordinacijos stokos 
ir nesugebėjimo įsiklausyti į 
nevalstybinių organizacijų 
pasiūlymus". 

Lietuviu tarpe dar 
»»gyvos prieškarinės 

kontrabandinės 
tradicijos" 

įtakingas dešinysis Lenki
jos Seimo narys Janas Roki-
ta antradienį pareiškė, esą 
skandalinga, kad prezidentas 
A. Kwasniewski vizito Lietu
voje metu kritikavo Lenkijos 
vyriausybę. J. Rokita nuomo
ne, ginče dėl Punsko pasie
niečių posto vietos parinkimo 
yra teisi vyriausybė, nes 40 
proc. visų su kontrabanda su

sijusių nusikaltimų įvyksta 
būtent šioje Lenkijos rytų pa
sienio dalyje. 

Jeigu prezidento nuomonė 
šiuo klausimu kitokia, jis tu
rėtų apsvarstyti šį klausimą 
su premjeru bei vidaus rei
kalų ministru ir ieškoti ben
dro sprendimo, pabrėžė J. Ro
kita, kuris priklauso „Solida
rumo" frakcijai. 

Lenkijos Lietuvių bendruo
menės (LB) pranešimu, vi
daus reikalų ir administraci
jos ministerijos atstovas 
spaudai savo rašte taip pat 
tvirtina, kad Punsko apylin
kėse dažniausiai pažeidžiama 
Lietuvos-Lenkijos siena, kad 
čia veikia įvairios nusikalsta
mos grupuotės, todėl pasienio 
užkarda Punske yra būtina. 
Neseniai Palenkės pasienio 
rinktinės komendantas viešai 
buvo pareiškęs, kad Punsko 
lietuvių tarpe dar gyvos 
prieškarinės kontrabandinės 
tradicijos. 

Lenkijos LB pirmininkės 
Irenos Gasperavičiūtės nuo
mone, tvirtinimas, esą Puns
ko valsčiuje pažeidžiama sie
na dažniau, nei kur kitur, 
neturi jokio pagrindo, o kal
bėjimas apie „kontrabandi
nes tradicijas" žeidžia lietu
vių tautinį orumą. 

Valdžia jau rodo galią 
Lenkijos vidaus reikalų ir 

administracijos ministras an
tradienį per televiziją pareiš
kė, kad pasieniečiai įsikraus
tė į tuščias patalpas, ir tai ne
atitinka tikrovės. Jau dabar 
yra aišku, kad jeigu pasienio 
užkarda nebus iškeldinta iš 
Punsko, valsčiaus gyventojai 
neteks vaistinės ir reabilitaci
jos centro. 

Pastebimas ir kai kurių ad
ministracijos veiksnių pikty
biškas elgesys. Seinų sveika
tos apsaugos valdybos pir
mininkas (tas pats asmuo, 
kuris priėmė sprendimą dėl 
dalies Punsko ambulatorijos 
perdavimo Palenkės pasienio 
rinktinės reikmėms), pa
reiškė, kad sumažinamas me
dicinos personalo skaičius: 
panaikinamas stomatologes, 
laborantes bei vienas medici
nos seselės etatas. Neoficia
liai komentuojama, kad tai — 
kerštas Punsko valsčiaus ta
rybai, kuri ryžosi Seinų rajo
no viršininko sprendimą aps
kųsti Aukščiausiam admi
nistraciniam teismui. 

Prezidentūra išplatino 
pareiškimą 

Lenkijos dešiniesiems poli
tikams tebepuolant preziden
tą Aleksander Kwasniewski, 
pareiškimą dėl Punsko pas
kelbė Lenkijos prezidento ats
tovas. 

Lenkijos prezidentas „tikisi, 
kad tiesioginiame pokalbyje 
su Lenkijos Vidaus reikalų ir 
administracijos ministerijos 
darbuotojais pavyks surasti 
tokią išeitį, kuri, garantuoda
ma valstybinės sienos apsau
ga, užtikrins lietuvių mažu
mos siekius", sakoma Lenkijos 
prezidento raštinės pasekre-
toriaus Andrzej Majkowski pa
reiškime spaudai. 

„Viešedarrias Vilniuje, pre
zidentas Aleksander Kwas-
niewski pasisakė už tai, kad 
Punske kilęs konfliktas dėl 
užkardos įkūrimo sveikatingu
mo centre turi būti spren
džiamas, sutinkamai su Euro
pos svertais, nesukeliant ne
reikalingos tautinio pobūdžio 

Nuotr.: Iš Kauno Į Varėnos rajone esantį Grūto mišką „iškeliauja" Lėni-, 
nas, Feliksas Džeržinskis, Vincas Mickevičius Kapsukas, keturi korauna-
rai... Sovietmečio vadai taps ten kuriamo skulptūrų parko rodiniais. (Elta) 

Kaunas „be ašarų" atsisveikino su 
sovietiniais paminklais 

Kaunas, vasario 23 d. 
(Elta-BNS) — Į šalia Druski
ninkų Grūto miške (Varėnos 
raj.) steigiamą skulptūrų par
ką antradienį iš Kauno buvo 
išgabentos sovietinio laikotar
pio paminklinės skulptūros. 

Kaune nebeliko Lenino, ke
turių komunarų, Vinco Micke
vičiaus-Kapsuko ir Felikso 
Dzeržinskio paminklų bei pa
minklinio ansamblio komjau
nuoliams trijų skulptūrinių 
dalių. Visos šios skulptūros 
nuo 1990 metų buvo saugomos 
savivaldybės įmonės „Kauno 
keliai" teritorijoje. 

„Atsisveikinti" su iš Kauno 
išvežamomis statulomis ant
radienį atėjo tik žurnalistai ir 
miesto vadovai. Būsimųjų ro-
dinių kelionė į kuriamą so
vietinių skulptūrų parką suta
po su sovietų laikais žymėta 
tarybinės armijos diena. 

I Grūto mišką jau atgaben
ta Marytė Melnikaitė. keli le-
ninai ir kapsukai. Iki kovo vi

durio parodą turėtų papildyti 
apie 50 skulptūrų iš Vilniaus, 
Šiaulių, Palangos, Klaipėdos, 
Joniškio, Lazdijų, Joniškėlio. 

Pasak Kauno vadovų, „so
vietinių partiečių gyvenamo
sios vietos pakeitimas" mies
tui turėtų atnešti finansinės 
naudos — nebereikės mokėti 
juos saugojusiems žmonėms. 

Skulptūrų parką kuria vie
šoji įstaiga „Hesonos klubas", 
pernai laimėjusi Kultūros mi
nisterijos skelbtą konkursą so
vietinių laikų paminklinių 
skulptūrų parodai įrengti. 

„Hesonos klubo" direktorius 
Viliumas Malinauskas sakė. 
kad parko steigimas kainuos 
3.5 milijono litų. Pirmąsias 
skulptūras planuojama pasta
tyti jau birželio pabaigoje. Vė
liau parko „gyventojai" bus 
išdėstyti epochomis ir aprėps 
visus 2000 metų. Grūto miško 
parodą bus galima aplankyti 
tik už pinigus. 

Baltarusija negali laiduoti 
apmokėjimo už Lietuvos elektrą 

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) 
— „Lietuvos energija" parduo
da elektrą Baltarusijai, netu
rėdama jokių atsiskaitymų ga
rantijų, antradienį pareiškė 
Seimo socialdemokratų frakci
jos narys Jonas Valatka, kuris 
yra Komisijos elektros energi
jos tiekimo Baltarusijai '.r at
siskaitymų problemoms spręs
ti narys. 

J. Valatka sakė, kad dabar 

įtampos, ir to paties I^enkija 
laukia iš kitų valstybių lenkų 
mažumos atžvilgiu". ..Lenkijos 
prezidentas, kuris atidžiai se
ka, kad nebūtų pažeidžiama 
Konstitucija ir sergėja valsty
bės suverenumą ir saugumą 
bei jos teritorijos neliečiamu
mą ir vientisumą, mano. kad 
šie tikslai pasiekiami ne tik 
techninėmis, bet pirmiausia 
politinėmis priemonėmis, rū
pinantis draugiška tarptauti
ne valstybės aplinka", sakoma 
pareiškime. 

Italija vertina inteligentišką 
Lietuvos politiką 

Roma, vasario 23 d. (Elta) Lietuva nori ateiti į ES kaip 
— Antradienį Romoje su ofi
cialiu vizitu atvykusį Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų 
priėmęs Italijos prezidentas 
Oscar Luigi Scalfaro pabrėžė, 
jog Italijai patinka subtili Lie
tuvos politika, siekiant įsi
jungti į Europos Sąjungą (ES) 
ir NATO. 

O. L. Scalfaro taip pat tei
giamai vertina gerus Lietuvos 
kaimyninius santykius su Bal
tarusija ir Rusija. Jis pabrėžė, 
kad nors Rusija kai kuriais at
vejais sako „ne", tačiau būtent 
lanksti Lietuvos politika duos 
gerų rezultatų ateityje. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pabrėžė, kad Lietuva ryž
tingai sieks tapti ES ir NATO 
nare. Nors yra tam tikrų sun
kumų, jis tikisi, kad tie sun
kumai bus įveikti, kaip V. 
Adamkus sakė, Lietuvai pa
čiai aktyviai dirbant ir pade
dant Europos tautoms. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 

Baltarusijos skolos už elektros 
energiją yra 374 mto. litų. o 
„Lietuvos energijos skolos Ig
nalinos atominei c'."ktrinei — 
337 rnln. litų. 

Seimo nario nuomone. Bal
tarusija turi paka-kamai ma
zutą naudojanči-i elektriniu, 
be u>. elektros energiją ji ga
lėtu pirkti iš Rusijos. Tačiau, 
anot J Valatkos. Baltarusijai 
patogiau elektrą pirkti iš Lie
tuvos. 

J.Valatka tvirtino, kad ..Lie
tuvos energija" elektrą Balta
rusijai parduoda per daugelį 
tarpininkų. Tarp ;u jis minėjo 
Baltarusijos įmorvs „Bele-
ncrgo", „Bolresur- '. Lietuvos 
įmonę „Baltic Shen." ir kitas. 

Premjeras Gedm.mas Vag
norius pirmadienį teigė, kad 
nuol997 metų ..Lietuvos ener
gija" elektros energiją parduo
da pati. o tarpininkai yra iš
likę, kad parduotų iš Baltaru
sijos mainais už energiją gau
namas prekes. 

lygiateisė narė ir įnešti savo 
indelį į Europos bendrą sau
gumą, kul tūrinę ir ekonominę 
raidą. 

Susitikime daug kalbėta 
apie Lietuvos ir Italijos isto
rinius bei kul tūr in ius ryšius. 
V. Adamkus pasidžiaugė, kad 
netrukus Vilniuje bus atidary
tas Italijos kul tūros centras . 
Savo ruožtu Italijos preziden
tas pabrėžė, kad centro įs
teigimas Vilniuje liudija, kad 
italai vertina Lietuvą, kaip la
bai svarbų savo bendrinink;; 
Baltijos regione. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
savo vizitu nori padėti plėsti 
Lietuvos ir Italijos ekonomi
nius ryšius ir tikisi, kad tam 
pasi tarnaus ka r tu su juo atvy
kusių Lietuvos versl ininkų su
sitikimai. Prezidentas pareiš
kė, kad asmeniškai sieks, jog 
verslui Lietuvoje būtų kuo ge
resnės sąlygos — tai pr i t rauks 
ir Italijos investuotojus. 

Seimo pirmininkas 
baigė oficialų vizitą Kuwaite 

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) rinčius didelę patirt į , gręžiant 
— Paskutiniąją oficialaus vizi- gręžinius, ir domėjosi, a r jie 
to Kuwaite dieną Seimo pirmi- galėtų savo įgūdžius pri taikyti 
ninkas Vytautas Landsbergis Kuwaito finansuojamoje naf

tos gavyboje. 
V. Landsbergis informavo 

ministrą apie Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklą ir Būtin
gės terminalą, pri taikytą naf
tos eksportui ir importui . 

Baigdamas oficialų vizitą, V. 
Landsbergis susit iko su Už
sienio reikalų ministerijos vi-
cesekretoriumi Soliman Ma-
gid Al-Shaheen. Seimo pirmi
ninkas patikino vicesekreto-
rių, jog Lietuva pasirengusi 

bendradarbiauti su Kuwaitu 
Jungtinėse Tautose ir Tarp
parlamentinėje Sąjungoje. 

ir jį lydinti parlamentarų de
legacija susitikimuose su Ku-
waito atstovais kalbėjosi apie 
dvišalius santykius, naftos 
verslus ir dalyvavimą tarptau
tinėse organizacijose. 

Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį su žmona Gražina 
ir Lietuvos parlamentarus pir
madienį priėmė Kuwaito emy
ras (valdovas - red.) Sheikh 
Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, ku
ris pasidžiaugė gerais dviejų 
valstybių santykiais, o V. 
Landsbergis padėkojo už Ku-
waito Fondo paramą, stipendi
jas Lietuvos studentams ir pa
prašė pagreitinti tarpvalstybi
nių sutarčių parengimą. 

Susitikime su Kuvvaito naf
tos ministru Sheikh Nassor 
Saud Al-Sabah V. Landsbergis 
atkreipė jo dėmesį į kvalifi
kuotus Lietuvos geologus, tu-

* Lietuvos vyriausybės 
komisija nurodė Finansų 
ministerijai kuo skubiau pa
tikrinti, ar JAV susivienijimas 
„Power Bridge Group" yra fi
nansiškai pajėgus vykdyti 
elektros energijos tilto į Vaka
rus projekto sąlygas. Ūkio mi
nisterijai nurodyta patikrinti, 
ar susivienijimas nėra iširęs ir 
ar asmenys, norintys tęsti de
rybas, turi teisinius įgalioji
mus tai daryti. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, be kitu galimų 
kandidatų, į valstybės kontro
lierius svarsto ir nepriklauso
mos finansų žinovės Margari
tos Starkevičiūtės kandidatū
rą. „M. Starkevičiūtė yra kva
lifikuota ekonomistė, nuolat 
seka valstybes institucijų dar
bą. Ji geriausiai atitinka Kon
servatorių partijos reikalavi
mus, kurie keliami valstybes 
kontrolieriui", sake prezidento 
patarėjas Darius Kuolys, RNP 

* Rinkodaros informaci
jos ir tyrimu bendrovės 
,.AV Auto tyrimai" duomeni
mis, sausio mėnesį prekyba 
naujais automobiliais Lietuvo
je patyrė gilų nuosmukį, buvo 
parduoti 268 nauji lengvieji 
automobiliai arba 29 pror. ma
žiau nei pernai tuo pat metu. 
Specialistų nuomone, tai lėmė 
užsitęsusi Rusijos krizė. E ] u i 

„Williams 
International" 

planams Lietuvoje 
trukdo Rusijos 

naftininkai 
Vi ln ius , vasario 19 d. ;BNS> 

— Strateginiam investuotojui 
į Lietuvos naftos ūkį — JAV 
bendrovei ..Vv'illiams Interna-
tional" nepavyko įgyvendinti 
savo pažado vasario 22 d. pra
dėti naftos eksportą per Bū
tingės naftos terminalą. 

„Mažeikių naftos" sustabdy
mas bei gamyklos pastarųjų 
savaičių padėtis šiek tiek 
komplikavo naftos eksporto 
grafiką", sakė „Williams Lie
tuva" atstovas spaudai Darius 
Šilas. Pasak jo, kol kas ne
aišku, kada galėtų prasidėti 
eksportas . 

„Mažeikių naftos" valdybos 
pirmininkas. Ūkio ministeri
jos depar tamento direktorius 
Jonas Kazlauskas teigė, kad 
..mechaniškai viskas paruošta 
naftos eksportui, ir ji galėtų 
teketi", tačiau dar negauti visi 
būtini leidimai, be to, objektų 
nepriėmė valstybinė komisija. 

„Mažeikių naftos" genera
linis direktorius Gediminas 
Kiesus praėjusią savaitę tei
gė, kad vasario pabaigoje ar 
kovo pradžioje Būtingės termi
nalas, kurio metinis pajėgu
mas yra 8 min. tonų, bus pa
ruoštas naftos eksportui ir im
portui, ir eksportas per Būtin
gę gali prasidėti 10-15 dienų 
vėliau nei buvo numatyta. Ta
čiau Rusijos susivienijimo 
„LUKoil" dukterinės įmonės 
„LL'Koii Baltija" finansų di
rektorius Vidmantas Mon-
čiunskas mano. kad nafta per 
Būtingę netekės tol. kol „Vv'il
liams" ir Lietuvos vyriausybė 
nesusi tars su Rusijos naftos 
tiekėjais dėl valdytojo teisių. 

„Be Rusijos naftos termina
las bus negyvas", teigė V. 
Mončiunskas. 

Sunkiems ligoniams ministras 
suteikė viltį 

Staiga mirusių žmonių ink
stų, t inkamų persodinimo ope
racijoms, nebegaunama. Spe
cialiai šiam tikslui įsteigto 
Transplantacijos biuro darbas 
nenaudingas, nors lesų jam ir 
teikiama. Įstaiga visiškai ne
skiria dėmesio donorystės pro
pagavimui, visuomenes ir pa
čių medikų švietimui, nors vi
siems aišku, kad be šių pas
tangų sunku įveikti žmonių 
nenorą savo artimųjų — žu
vusių žmonių — organų dova
noti, kad būtų išgelbėta sun
kių ligoniu gyvybe. 

Šios mintys buvo išdėstytos 
ir sveikatos apsaugos minist
rui Mindaugui Stankevičiui, 
kai jis prie ministerijos jo lau
kusius ligonius pakvietė vi
dun. Pokalbyje dalyvavo vice
ministrai , kiti ministerijos pa
reigūnai, žurnalistai. 

Ministras pažadėjo finan
siškai paremti ..Gyvasties" 
veiklą ir paprašė surašyti kon
krečius pageidavimus. Jis pri
mine, kad yra parengta 7,mo-
gaus audinių ir organų trans
plantacijos programa, kurios 
vykdymui numatyti 5 mln. 
litų. Numatytos papildomos 
lėšos ir organų persodinimui 
būtinų persodinamų inkstų 
paruošimui. 

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) 
— Sunkiausiomis inkstų ligo
mis sergantys ligoniai patys 
pradėjo kovą už savo gyvybę. 

Antradienio rytą Lietuvos 
nefrologinių ligonių asociaci
jos „Gyvastis" atstovai susi
rinko prie Sveikatos apsaugos 
ministej Įjos durų laukt i atei
nančio į darbą ministro. Jų 
rankose buvo kuklūs plaka
tėliai su užrašais: „Jūsų inks
tai sveiki šiandien. O rytoj?". 
„Mes dar gyvi. da r galim pa
laukti. Bet ar ilgai?". ..Žmo
nės, neatiduokit žemei sveikų 
organu, nes jie dar grali ne vie
ną gyvybę išgelbėti". 

Sunkius ligonius čia atvedė 
paskutine viltis. 

Dėl netobulo Žmogaus audi
niu ir <"-ganų donorystės bei 
transplantacijos įstatymo, dėi 
organizacinių nesk landumų — 
netinkamos Nacionalinio tran
splantacijos biuro v i k i o ? ink
stų transplantacija Lietuvoje 
visiškai >užlugdyta. sake Ne
frologinių ligonių asociacijos 
prezidente Aukse Jurevičiūte, 

nesulaukdami Miršta žmone 
pagalbos 

1997 m. buvo atl iktos 74 
inkstų persodinimo operacijos, 
o pernai — vos 32. 1998 m. 
mirė 90 asociacijos narių. Šie
met padarytos tik dvi inkstu 
persodinimo operacijos ir 
abiems atvejais po vieną savo 
inkstą ligoniams dovanojo ar
timi j iems žmonės — gyvi do
norai. 

KALENDORIUS 
Vasar io 24 d. Demetrija. Ged-

mantas. Mirgaudas, Žiedimą, Mo
tiejus Estijos Nepriklausomybes 
diena 

Vasar io Si d Viktoras. Tere 
zijus. Margins. Ras;i. Regimantas 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„SIDABRO STOVYKLA" SAO 
PAULO, BRAZILIJOJE 

Prieš 25 metus. kun. s. Her
mano Šulco ir v.s. Eugenijos 
Bacevičienės dėka, Sao Paulo. 
Brazilijoje buvo įsteigta „Pa
langos"' vietininkija. Šių metų 
sausio mėnesį vykusioje „Si
dabro stovykla" stovykloje, 
vietininkija minėjo savo gar
bingą 25 metų jubiliejų. Sto
vyklą aplanke ne tik jos stei
gėjas kun. Šulcas, bet ir LSS 
Tarybos pirmininkė v.s. Bi
rute Banaitiene. LSS Brolijos 
Vyr. skautininkas v.s. fil. Albi
nas Sekas ir LSS Vyr. skauti
ninke, v.s. fil. Rita Penčylienė. 

Stovykla buvo įsikūrusi gra
žioje „Lituanicos" vasarvietėje, 
kurioje skautai stovyklauja du 
kartus per metus nuo pat savo 
įsikūrimo. Sekmadienį, sausio 
17 d.. į stovyklos atidarymą 
susirinko gražus, 60 sesių, 
brolių ir jų vadovų būrys. Sto
vyklos viršininkė, v.s. Eugeni
ja Bacevičienė, padedama ko
mendanto ps. Jorge Prokopo, 
atidarė stovyklą pristatydama 
svečius iš JAV ir stovyklos va-
diją. Stovyklos vadiją sudarė: 
programos vedėjai Julia Ūkai 
ir Tomas Butrimavičius, laik
raštėlio redaktorius Gustavo 
Ūkai, religines programos ve
dėjai — Silvana Valiūnas ir 
Klaudijus Kupstaitis: gailes
tingoji seselė Kamila Cata-
noce Tarasevičius; paukštyčių 
vadove Anahy Makuska; ūkio 
vadovai: Marcio Godov, Edu
ardo Greičius ir Paulius Butri
mavičius; muz. Leandro Suza-
no; viršininkės padėjėja Ana 
Beatriz Bendoraitis ir šeimi
ninkės: Elizabeth Bertasso, 
Marija Garkauskienė. Eugeni
ja Greičiene ir Janu tė Zizienė. 

Stovyklautojai buvo suskirs
tyti skiltimis ir šeimomis. 
Skiltys atliko stovyklos dar
bus, ėjo patyrimo programą, o 
šeimos dalyvavo stovyklos už
siėmimuose. Šeimoje buvo po 
vieną iš kiekvienos amžiaus 
grupės, nuo vyriausių iki 
paukštyčių ir vilkiukų. Tai la
bai įdomus veikimo būdas, nes 
kiekvienas turi globoti kitą. 
vienas kitą prižiūri ir visi vie
nas kitam padeda. 

Programoje buvo lietuvių 
kalbos mokymas, dainavimas, 
skautorama. lauko virtuvė, 
sporto diena, skautiškų prog
ramų patikrinimas, susimąs
tymo diena su labai įspūdin
gomis Mišiomis. Mūsų atvež
tus iš JAV suvenyrus, sesės ir 
broliai turėjo išsipirkti lietu

viškomis dainomis, lietuviš
kais posakiais, išmokdami 
naujų sakinių arba lietuviškų 
maldelių. Vakarais vykdavo 
laužai su pasirodymais bei 
garsiai skambančiomis daino
mis, kurias entuziastingai dai
navo visi stovyklos dalyviai. 
Stovyklos metu vyko paukš
tyčių, vilkiukų, skautų ir pri
tyrusių sesių ir brolių įžodžiai. 
Keturios sesės pasipuošė mė
lynais vyr. skaučių kaklaraiš
čiais. 

Kaip kiekvienas vienetas, 
taip ir ^Palangos'' vietininkija, 
turi savo gražias stovyklines 
tradicijas. Viena jų — prista
tymas „luau" su sesių vikriais 
šokiais, brolių nešamais de
gančiais deglais bei tipiškais, 
skaniais havąjiškais užkan
džiais. Talentų vakaras, visų 
labai laukiamas, tikrai žiūro
vų neapvylė. Sesės ir broliai 
deklamavo, vaidino ir daina
vo. 

Susimąstymo diena praėjo 
pakilia nuotaika. Brolis kun. 
Šulcas papasakojo visiems iš 
savo gyvenimo Rhwandoje. 
kur jis yra įsteigęs našlai
čiams namus ir mokyklą. Bro
lis vaizdžiai pasakojo, kaip ji
sai priglaudė šimtus našlaičių, 
kurių tėvai buvo nužudyti 
karo metu ir net jis turėjo būti 
išvežtas tanku, nes jam grėsė 
nužudymas. Kai aprimus ka
rui sugrįžo į jo pastatytą para
piją bei našlaičių namus, rado 
viską išgriauta, sudraskyta ir 
vaikus išvaikytus. Jis nenulei
do rankų, bet griebėsi darbo ir 
vėl viską atstatė. Dabar ten 
gyvena 300 vaikų, nuo kelių 
metų iki 18 metų amžiaus. Jo 
pasakojimai buvo tokie įdo
mūs, kad visi klausėsi neno
rėdami išsiskirstyti. Vakare 
kun. Šulcas aukojo šv. Mišias, 
kurių metu visi giedojo melo
dingas ir linksmas giesmes, 
kurios šiuo metu yra labai 
išpopuliarintos Brazilijoje ku
nigo Marcelo Rossi. 

Savaitė prabėgo labai grei
tai, nepajutome, kai atėjo lai
kas sakyti sudiev. Paskutinis 
stovyklos uždarymas, apdova
nojimai, atsisveikinimai bei 
pasižadėjimas vel susitikti lie
pos mėnesį, vienos savaitės 
žiemos stovykloje. 

Pirmą kartą nuo „Palangos" 
vietininkijos įsisteigimo čia 
apsilankė LSS vadovai iš JAV. 
Visi jautėme, kad toks apsi
lankymas buvo labai naudin-

* 

' » * * * * 

• v 

' 4 

»3BS.J^.««' ;-¥-;... 

'•-.1 
WaW a\W 

BU E W R - V ' • A '%m>J • % 

P:* • fĖ#Z) 

U » \ 

t/jAc~: . / . i - -
- -" •• - - O - ••• :.- *:.•&*..•~rJr^./£»V|qj*gfaeee^M»»aeeee«l 

„Sidabro stovyklos" Brazilijoje seses su viešniomis LSS Tarybos pinnijos pirm. vs. Birute Banaitiene ir LSS Se
serijos Vyriausia skautininke vs. fil. Rita Penčylienė. 

gas tiek jiems, tiek mums. 
Brazilijos sesės ir broliai pa
mate, kad jie nėra visai atskir
tas vienetas, bet dalis pla
tesnės Lietuvių Skau tų sąjun
gos. Jie klausinėjo, o mes 
jiems pasakojome, kaip mes 
stovyklaujame, ką mes stovyk
lose veikiame, ką mes darome 
sueigų metu. Aiškinome jiems 
apie mūsų uniformas bei 
skautiškų ženklų reikšmę ir 
dėvėjimą. Nors jų uniformos 
tos pačios, bet ženklų dėvė
jimas bei kaklaraiščių rišimas 
labai skyrėsi. J i ems buvo vis
kas labai įdomu ir jie nuošir
džiai klausėsi. Matėme, kad 
baigiantis stovyklai kai kurie 
nereikalingi ženklai buvo din
gę nuo uniformų ir geruoju 
mazgu buvo užrišti t ik vyres
niųjų skaučių kaklaraiščiai . 

Mes matėme, kad trečios ir 
ketvirtos kartos mišrių šeimų, 
daugumai sesių ir brolių lietu
vių kalba jau neįkandama. 
Bet jie puikiai lietuviškai dai
nuoja tas pačias da inas , ku
rios skamba mūsų stovyklose. 
Jie duoda įžodžius lietuvių 
kalba, visos komandos duoda
mos lietuviškai ir skilčių šū
kiai bei pavadinimai skamba 
lietuviškai. J ie išeina lietuvių 
skautų ir skaučių pri imtas 
patyrimų programas, tik jos 
išverstos į portugalų kalbą. 
Jie su meile pr is imena savo 
senelių, prosenelių, net pro-
prosenelių žemę Lietuvą, ku
riai kas dieną sušunka pasvei
kinimą lietuviškai. Jų noras 
skautauti lietuvių skau tų tar
pe didelis ir j ie kas savaitę 
lanko sueigas. Vienas lietuvis-
japoniukas brolis, gyvenda
mas 1 1/2 valandos nuo Sao 
Paulo miesto, labai nusiskun
dė, kad negali kas savaitę lan
kyti sueigų. J is visą skautišką 
programą atlieka per „Inter-
net'ą. nusiunčia draugininkui 
ir tik retkarčiais atvyksta į 
sueigas. Su dideliu entuziaz
mu jis ir jo sesutės dalyvauja 
2 kartus per metus stovykloje. 

{..Sidabro" stovyklą suvažia
vo sesės ir broliai, pradėję 
skautauti kai tik vienetas įsi
kūrė. Vieni būdami vyr. skau-

SESĖS RUOŠIASI KAZIUKO MUGEI 
„Aušros Vartų7„Kernavės" 

tunto sesės skubiai ruošiasi 
Kaziuko mugei. Medžio darbai 
— rankšluostinės, koplytėlės, 
juostinės ir kiti rankdarbiai 
dirbami skautininkams Albi
nai ir Liudui Ramanauskams 
vadovaujant. Sesė Alė Nami-
kienė kuria puošnius šiaudi
nukus, o Rūta Daukienė įni
kusi margučių marginime. 

Visas seses prašome atnešti 
įvairių daiktų laimėjimų len
tynai, kad visi bilietai būtų 
pilni. 

Bus ir ypatingi laimėjimai, 
kurių laimikiai bus nelengvai 
gaunami „Beanie babies". Bi
lieto ka ina — 1 dol., o perkant 

už 5 dol. — gaunami 6 bilietai. 
Laimingieji bilietai bus trau
kiami Kaziuko mugėje 1 vai. 
p.p. Šiems laimėjimams 
„Beanie babies" paaukojo sesė 
Rūta Giedraitytė Milo. Šių lai
mėjimų pelnas skiriamas 
paukštyčių pastovyklei naujų 
palapinių pirkimui. 

Šiemet turėsime ir „Kazytės 
kampelį" — namie gamintų 
maisto gaminių pardavimą. 
Bus namie keptų „bobų", gry
bukų, lašiniečių, įvairių duo
nų. 

Visus kviečiame ir laukiame 
atsilankant. 
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DRAUGO prenuamarmta yra • 
Metama 

JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (UJS.) $110.00 
Tik esetarfieiiin laidai 
JAV . $55.00 
Kanadoje ir kitur (UŠ.) $60.00 
Uftaakant i Lietuvą: 
(Aircargo) $100.00 
Tik aeatadienio lai£~".I!"ZIZ! v* 5 0 0 

Užsakant i utaieni oro pasta $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimerita 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, testsdirnisu nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopiją. 

U anksto. 
1/2 metų 

$55.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

KAZIUKO MUGĖ 

Čikagoje 

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre. 

CIeve lande 

EUGENE a DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oalc Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
cfptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami ab6oKučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
T«l. 708-422-8260 

Vasario 28 d.— Clevelando 
lietuvių skautijos Kaziuko 
mugė Dievo Motinos Nuolati-

Kviečia v i sos t u n t o sesės n e s Pagalbos parapijos salėje. 

LSS JAV VIDURIO RAJONO VASAROS 
STOVYKLA 
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Brazilijos lietuvių skautu ..Sidabro stovyklos" skautai su LSS Brolijos Vyriausiu skautininku vs fil. Albinu Se
ka. 

Kur : — Rako stovyklavie
tėje prie Custer, Michigan. 

K a d a : — Nuo 1999 metų lie
pos 28 iki rugpjūčio 7 d. (10 
dienų). 

Dalyvauja: — Visi Čikagos, 
Clevelando, Detroito ir Oma-
hos skautai ir skautės. 

T ik s l a s : — Sudaryti sąly
gas Vidurio rajono skautams 
ir skautėms vasaros stovyklos 
metu art imiau susipažinti ir 
susidraugauti su kitais Vidu
rio rajono broliais ir sesėmis. 

Organizuoja: — Romas Ru-

tės ir skautai vyčiai čia susi
pažino, draugavo ir sukūrė 
šeimas. Atvyko su savo vai
kais, kurie dabar jau skautai . 
J ie sugrįžta kaip vadovai ir 
nori, kad ^Palanga" gyvuotų il
gus metus. 

Nors vienetas išaugino gerų 
vadovų, jo širdis yra ilgametė 
jo vadovė, v.s. Eugenija Bace
vičienė. Ji, kaip sesė ir kaip 
mama, rūpinasi, vadovauja, 
pamoko ir kur reikia pabara. 
Tą meilę, kurią ji užsitarnavo 
savo gražiu darbu, išreiškia 
jai visos sesės, broliai ir jų tė
veliai. Būdami tarp jų kelias 
dienas, jautėme visų gražų su
sigyvenimą, pagarbą ir meilę 
vienas kitam, nuo jauniausio 
iki vyriausio. Išvykome namo 
su gilia nostalgija, bet dideliu 
pasitenkinimu, kad matėme 
gražiai susigyvenusį lietuviš
ką, skautišką vienetą, kuris 
pasiryžęs dar likti ilgus me
tus. Taip. labai sunku su lie
tuvių kalba, bet visi dainuo
jame tą pačią lietuvišką dai
ną, mylime ir gerbiame tą pa
čią protėvių žemę, mokomės 
tų pačių lietuviškų tradicijų, 
išeiname ta pačia skautišką 
programą ir prisiekiame tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui ta pačia, lietuvių kalba. 

Nuoširdžiai dėkojame sesei 
Eugenijai ir jos šeimai, bro
liams Jorge, Klaudijui, Tomui, 
Pauliui. Marcio ir visiems — 
sesėms ir broliams už tokį 
gražų ir nuoširdų mūsų pri
ėmimą. Linkime visiems daug 
ištvermes ir pasiryžimo ve
dant seses ir brolius lietuviš
ku, skautišku keliu. 

Sesė R i t a P e n č y l i e n ė 

pinskas — LSB Vidurio rajono 
atstovas, tel. 630-887-0189; ir 
Audronė Gulbinienė — LSS 
Vidurio rajono atstovė, tel. 
630-668-0387. 

Informacija: — Kovo mė
nesį bus pateikta daugiau ži
nių apie stovyklos ruošą. Iki 

Detroite 

Kovo 7 d. — „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre. 

Hartforde 

Kovo 7 d. — Hartfordo lie
tuvių skautijos Kaziuko mugė 

to laiko dėl informacijos kreip- Švc. Trejybės parapijos salėje. 
kitės į savo vietovės tuntinin- Atidarymas tuoj po 9 vai. r. 
kus bei tuntininkes. 

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE 

Šv. Mišių. 

L o s Angeles 

Detroito „(i n bijos" u „Rai
tijos" skjiuėii) ir skaitlij luistai 
ruošia savo tradicine Kaziuko 
įmigę sekmadieni, kovo 7 die-
hą, Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre. 

Kviečiame visus, ne tik 
skautų šeimas, bet visą De
troito ir apylinkių visuomenę s ikėlimo parapijos salėse. 
apsilankyti Kaziuko 

Kovo 7 d.— Ramiojo vande
nyno rajono skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos kieme 
ir salėse. 

Toronto 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfctory H S * IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, II60682 

Kab. tel. 77^471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRoberts Rd, Hickory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo"HKrlem Ave. 

Tat (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, HD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187SArcher Ave. (prie Austin) 

Tat 773-585-7756 
VaUndoe pagal suaitartmą 

Kovo 7d. — Toronto skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Pri-

mugeje. 
Galėsite įsigyti įvairių rank
darbių, išbandyti laimę Vely
kinio stalo laimėjimuose, pa
žaisti žaidimų kambaryje, net 
ir parodyti savo „golfo" su
gebėjimus. Rus gardžių lietu
viško maisto patiekalų, skanii) 
pyragų ir tortų. Mugėje bus ir 
laimikių traukimai, dalintieji 
paaukoti laimikių pranešam, 
kad jie bus renkami parapi
joje, savaitgaliais, visą vasario 
mėnesį. 

KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE 

Washington, D.C. 

Kovo 21 d. — Kaziuko 
mugė nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
vyks St. Elizabeth's school, 
Rockwell, MD. 

KAZIUKO MUGĖ 
HARFFORDE 

Hartfordo lietuviškos skau
tijos Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 7 d. ruošiama Šve. 
Trejybės parapijos salėje. Ati
darymas tuoj po 9 vai. r. šv. 
Mišių. Turėsime lietuviškų 

Čikagos skautų ir skaučių knygų, įvairių žaislų, lėlių, 
tradicinė Kaziuko mugė vyks gintaro dirbinių, marškinėlių, 
sekmadienį kovo 7 d. šia tvar
ka: 10 v. r. šv.Mišios Jėzuitų 
koplyčioje* 11 v.r. — iškilmin
gas mugės atidarymas, daly
vaujant skautams, skautėms, 
garbės svečiams, tėveliams ir 
visuomenei. Mugė tesis iki 3 
v.p.p. Visi kviečiami. 

įvairių audinių iš Lietuvos, 
meniškų medžio drožinių, 
veiks skaučių stalas. Proga 
pasigėrėti šiaudelių paveik
slais ir laimę išbandyti lai
mėjimuose. 11 vai. — lietu
viški pietūs. Kavos ir saldu
mynų stalas veiks visą laiką. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogdart Ava.. Suite 310 

NaperviHe. II 60563 
Tat (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower1,Su«e3C 

Downers Grove, IL 80515 
Tet (830) 4350120 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
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LIETUVOS KONSULATO 
ČIKAGOJE SUKAKTIS 

VACLOVAS KLEIZA 

Tęsinys 
Nors visur oficialiai teigia

ma, kad Lietuvos konsulatas 
Čikagoje buvo atidarytas 1924 
m. vasario 16 d., tačiau pats 
konsulato atidarymas įvyko 
tik 1924 m. kovo 2 d., kai į jo 
iškilmes iš Vašingtono atvyko 
naujasis Lietuvos atstovas Ka
zys Bizauskas. Vasario 16 die
na yra laikoma oficialia kon
sulato atidarymo diena todėl, 
kad tą dieną JAV prezidentas 
Calvin Coolidge pasirašė kon
sulato ekzekvatūrą, tuo pačiu 
suteikdamas leidimą tokio 
konsulato steigimui. 

Konsulato atidarymas buvo 
proga ir naujajam Lietuvos at
stovui Vašingtone K Bizaus
kui (jis tas pareigas pradėjo 
eiti tik 1923 m. gruodžio mė
nesį) pirmą kartą apsilankyti 
bei susitikti su Čikagos lietu
vių visuomene. 

Tos pačios dienos (kovo 2 d.) 
popietyje, 2 vai. p.p. , Šv. Jur
gio parapijos salėje buvo su
šauktas masinis susitikimas 
su Lietuvos atstovu, kuriame 
dalyvavo apie 700 žmonių. Vė
liau vakare Morrison viešbu-

savo ir iš svetimų griekų prieš 
vieną belikusį amerikietį ir, 
negavęs išrišimo, užbaigė iš
kilmingą vakarienę. 

Kadangi jisai atsiprašė, tad 
pasigailėdami asmens ir ne
sakysime, kas vedė. Bet visa 
vakarienė padarė labai sunkų 
įspūdį. Neskaitlingas žmonių 
būrelis, vedėjo nepakenčiama 
anglų kalba, kurioje jis visą 
vakarą vedė, Komaikos drą
sūs šposai ir dar šiokios tokios 
smulkmenos sudarė tokį ūpą, 
kad reikėjo džiaugtis, jog tik 
du svetimtaučiai tebuvo. Ir tai 
dar ačiū p. Mastauskui, kuris 
turėjo takto pabrėžti, jog ši 
vakarienė yra priedas prie 
įvykusio didžiulio mitingo, 
kuriame, tiesa, amerikonų ne
buvo, bet kuriame dalyvavo 
tūkstantis lietuvių. 

Vakarienės programa ir ve
dėjas buvo nustatytas Konsulo 
Žadeikio. Jo buvo nustatyta, 
kad vakarienę ves arba p. Eli-
as arba... tas antras is . O tas 
antrasis nedasiprotėjo atsisa
kyti. Turbūt norėta pri traukti 
'Sandariečių' ir 'Naujieniečių'. 
Bet nei vieno iš jų atsakin-

Danutė Bindokienė 

Tauta be tėvynės 

Lietuvos konsulato Čikagoje atidarymas. Iš kaires: dr. A. Zimouas. L. Gaižaite, adv. K. Gugis, inž. J. Paulikonis, 
Juozas Hermantavičius. kun. Aleksas Skripka, dr. A Gračūnas, prel. J. Olšauskas, adv. K. Jurgelionis. Juozas 
Elias, dail. A. Žmuidzinavičius, Lietuvos konsulas P Žadeikis, Lietuvos atstovas K. Bizauskas, adv. A. Šlakis. 
dr. K. Drangelis. adv. P. Bradchulis. adv. J Borden, Stasys Kodis. 

tyje buvo suruoštas priėmimas gų atstovų nebuvo. O mums 
— vakarienė, kur dalyvavo yra žinoma, kad atsakomin-

' apie 40 asmenų. Kaip ji praėjo 
ir kokios buvo to laiko nuotai
kos, perverskime to laikotar
pio spaudos puslapius. 

1924 kovo 5 d. Drauge kores
pondencija užvardinta: 

„Konsulato atidarymo va
karienė Morrison Viešbutyje* 

„Ji turėjo būti iškilminga, o 
išėjo nei šis, nei tas. Dalyvavo 
apie 40 asmenų, jų tarpe šeši 
iš kairiojo lagerio, o visi kiti 
'klerikalai* ir du žydai. Atvyko 
taip pat State Attorney ir p. 
Beam, majoro atstovas. 

Puikią ' kalbą pasakė p. 
Beam. Iš lietuvių kalbėjo p. 

gieji jų vadai, nežiūrint į 
saviškio p. Žadeikio pastangas 
buvo nusitarę neiti. Tik leido 
keletai žmonių dalyvauti, ku
rių visvien nesuvaldysi. 

Katalikai, skaitlingai pasiro
dę masmitinge ir savo pareigą 
priderančiai ir puikiai atlikę 
Bridgeporte, ta ip pat nuėjo 
skaitlingai į tą vakarienę, ku
rioje vadovauti turėjo laisva-
manija, vienas j au garsus savo 
„gubernijos stolyčiomis", o an
tras dar silpnesnis. 

Gaila atstovo, gaila lietuvių 
kuone viešos kompromitacijos, 
bet ne dėl mūsų kaltės, bet vis 

Mastauskas (labai jo kalba dėlto nelaimingo pasitikėjimo 
išgirta), seniausias Čikagos bergždžiųjų patriotizmu", 
gyventojas ir seniausias lietu- Rytojaus dieną, kovo 6 d. 
vių Amerikoje veikėjas p. 
Olševskis, P. Gugis, p. Bag-
žiūnas, S. Kodis, prel. Alšaus-
kas, inž. Pauliukonis, Draugo 
atstovas kun. Bumšas, konsu-

Apžvalgos skyrelyje Naujieno
se pasirodo straipnis „Nema
loni padėtis": 

„Draugas apgailestauja, kad 
labai nepasisekė vakarienė, 

las P. Žadeikis ir pats K Bi- kuri buvo surengta Lietuvos 
zauskas". 

Gal to viso pokylio nuotai
kas bus galima geriau pajusti 
iš tiesioginės šios korespon
dencijos ištraukos: 

„Vedėjas atsiprašė už nemo
kėjimą vakarienės vesti, pasi
sakė, kad jam buvo įsakyta tą 
daryti, ko j is niekuomet ligi 
šiol nedaręs, paprašė, kad 
ypač amerikiečiai nepasipik
tintų, nes lietuviai, girdi, 
žmonės paprasti , nepatyrę ir 
pats esąs 'Common American' 

atstovui, p. Bizauskui. Vaka
rienėje dalyvavę t iktai apie 40 
žmonių; tvarkos vedimas buvc 
prastas; kalbos neįdomios ir 
kartais net netaikingos. 

Gailėdamasis Lietuvos atsto
vo ir 'lietuvių kuone viešos 
kompromitacijos', Draugas 
mėgino suversti kaltę ant 
konsulo Žadeikio — už tai , 
kad jisai pavedė vakarienės 
tvarkymą 'bergždiems patrio
tams', ir ant socialistų bei san
dariečių — už tai, kad jie be-

ir t.t. Žodžiu, išsispaviedojo iš veik nedalyvavo vakarienėje. 

Tuose kaltinimuose reiškiasi 
visiškas Draugo nepajėgimas 
suprasti paprastą dalyką. Ne
jaugi jam neateina į galvą 
mintis, kad paties elgimasis 
gali būti priežastis to, kad 
daugeliui žmonių darosi labai 
nepatogu dalyvauti tokios rū
šies iškilmėse? 

Diena iš dienos Draugas 
pravardžiuoja, niekina ir 
šmeižia žmones, priklausan
čius ne jo partijai. Koks gi po 
to gali būti smagumas tiems 
žmonėms vakarienėje ar kur 
nors ki tur susitikti su Draugo 
atstovais ir jo šmeižikiškų 
raštų autoriais? 

Draugo redakcijoje šiandien 
pirmą smuiką griežia kun. 
Bumšas. Ką jisai yra gero pa
daręs arba bent mėginęs dary
ti Lietuvai? Tais laikais, kada 
jisai dar nė kiaules nebuvo at
ganęs, visa eilė asmenų, vei
kiančių socialistų ir sanda
riečių srovėse, jau darbavosi 
visuomenės judėjime, ir nesi
liovė darbuotis iki šiol. Kai 
kuriems jų dėl to darbavimosi 
teko nemažai nukentėti . Jeigu 
Bumšas mano, kad jo atbula 
apykaklė duoda jam teises 
tuos asmenis purvais drabsty
ti, tai tegu jisai žinosi; bet jie 
su tokiu nepraus tu gaivalu ne
nori turėti nieko bendra. 

Nėra malonumo tose 'valsty
binėse' (ar kaip jas pavadinti) 
iškilmėse imti dalyvavimą dar 
ir dėlto, kad į jas ėmė lankytis 
pagarsėjusis savo laiku car-
bernis (taipgi su atbula apyka
kle!), apie kurį amerikiečiai 
žino gana gerai. Lietuvai ne
priklausomybę iškovojo ne tie 
gaivalai, kurie padėjo caro 
žandarams socialistus gaudy
ti; ir ne jie yra geresnės Lietu
vos ateities viltis. Jeigu jie 
šiandien yra sodinami į pir
mas vietas Lietuvos nepri
klausomybės puotose ir ne
priklausomos Lietuvos atstovo 

priėmimo iškilmėse, tai tas 
yra pasityčiojimas iš nepri
klausomos Lietuvos idealo. 

Kai kurie žmonės, stengda
miesi užslopinti savyje šitą 
jausmą, visgi dalyvavo vienoje 
arba kitoje tų iškilmių, atlik
dami lyg kokią 'pilietinių pa
reigų' baudžiavą. Niekas jiems 
to už blogą nelaiko; mes net 
pavydime jiems, kad j ie taip 
gali pasišvęsti. Bet kiti žmo
nės neturi jėgos savo jausmus 
valdyti... 

Kas būtų, pav. buvę, jeigu 
vienas arba kitas tokių žmo
nių, atėjęs į vakarienę, būtų 
priminęs susirinkusiems apie 
tai. kaip geriausius Lietuvos 
iaisvės kovotojus kitąsyk žudę 
caro budeliai ir kaip pastarie
siems ėjo į talką ne vienas tų 
gaivalų, kurie šiandien ska
niai valgo ir geria už Lietuvos 
sveikatą ir daro pelningus biz
nius nepriklausomoje Lietu
voje. Arba — jeigu kas nors iš 
atsilankiusiųjų būtų papasa
kojęs puotaujantiems, kaip tū
las lietuvių 'patriotas', karo 
laiku sėdėdamas VVashingtone 
ir tarnaudamas Teisingumo 
Departamente, skundė val
džiai pažangiųjų Amerikos lie
tuvių judėjimą ir skandino jų 
laikraščius? Vienas, antras 
'garbingas svečias' būtų turėję 
lįsti po stalu — jeigu jie turi 
gėdos, o jeigu ne, tai — 
pradėti ginčus, kuries įegut 
'pasiutusiam klerikalui' galėtų 
būt malonus. 

Prieš p. Bizauską mes nieko 
neturime. P-ą Žadeikį, kurį 
pažįstame šiek-tiek geriau, 
mes gerbiame ir linkime, kad 
jam kuogeriausia sektųsi eiti 
pareigas, kurias jam uždėjo 
valstybė. Bet su keikūnais, 
grasiagaudoms ir juodašim
čiais, kurie plakasi prie jų, 
mes visas nenorime susitikti". 

Po atidarymo, konsulatas 
pradėjo greitai informuoti lie

tuvišką visuomenę apie savo 
darbus bei jų apimtį. Jau kovo 
6 d. mūsų spaudoje matome 
pirmąjį platesnį konsulato 
pranešimą: 

Iš k o n s u l a t o r a š t i nė s 

„Lietuvos konsulatas Čika
goje, tame skaitlingiausiame 
Lietuvos išeivijos centre, pir
mą sykį Lietuvių istorijoje 
pradeda čionai savo tarnybą 
valstybei ir visuomenei. Ofi
cialiai konsulato įsikūrimo 
diena skaitoma 16 vasario 
1924 metai, nes šią dieną JAV 
prezidentas Coolidge pasirašė 
Konsulato ekzekvatūrą (lei
dimą), po to, kai State Depar
tamente buvo gautas prezi
dento A. Stulginskio pasi
rašytas brevetas (įgaliojimas), 
kuriuo Povilas Žadeikis skiria
mas Liet. Respublikos Konsu
lu Čikagoje. Dėlei techniškų 
priežasčių, konsulatas ne
galėjo būti atidarytas anks
čiau, kaip kovo 1 d. Nuo kovo 
1 dienos š.m. Konsulatas pra
deda savo normalų darbą. 

Konsulato legalio veikimo 
apskritis apima šias 32 va
karines valstijas: Michigan, 
Ohio. Kentucky, Tennessee, 
Alabama ir visas kitas į va
karus. 

Konsulato sekretorių nu
skirta Leoną Gaižaite, iš Či
kagos, gimusi Lietuvoje, bet 
augusi ir aukštesnius mokslus 
ėjusi Čikagoje. 

Konsulato butas (ofisas) ran
dasi kampe So. Dearborn Str. 
ir Harrison Str., taip vadi
name 'Transportation Build-
ing Room 1538 

(Bus daugiau) 

• J a u iš prigimties mes ne
turime tokių ydų, kurių ne
būtų galima perdirbti į do
rybes, ir neturime tokių dory
bių, kurių negalėtume pavers
ti ydomis. j W Goethe 

Europa turi čigonus. Arti
mieji Rytai — kurdus. 'Mano
ma, kad Turkijoje. Irane, Ira
ke, Syrijoje, Armėnijoje gyve
na apie 25 milijonai kurdų, 
bet tikrojo jų skaičiaus nėra 
ž inomai Tai tautos be tėvy
nės, todėl nuolat ujamos, gai
niojamos iš vienos vietos į 
kitą, persekiojamos ir pašie
piamos. Skirtumas galbūt tik 
tas , kad čigonai, atrodo, la
biau susigyvenę su savo liki
mu — amžinai klajoti, o kur
dai nesiliauja sieke žemes, 
kurią gaiėtų vadinti savo. 

Kurdai — karinga, laisvę 
mylinti, daugiausia islamiška 
tauta , turinti savo kalbą, gi
miningą persų kalbai, tradici
jas, papročius, bet niekuomet 
nebuvusi tarpusavyje vienin
ga. Jeigu kurdai nekariauja 
su svetimais, jie dažnai kovoja 
tarpusavyje, tačiau visi trokš
ta turėti savo nepriklausomą 
— arba bent autonomišką — 
valstybę, savo Kurdistaną. 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
kai sąjungininkai sudarė su
tartį su turkų Otomano impe
rija, buvo svarstoma galimybe 
įkurti nepriklausomą Kurdi
staną, bet planai iširo, pasi
priešinus Turkijai, kurioje da
bar gyvena apie 12 milijonų 
kurdų. Jie neturi daug teisių 
vyriausybėje ar politikoje, 
kurdų kultūra slopinama, 
j iems neleidžiama turėti radi
jo ar televizijos laidų savo kal
ba bei pamokų mokvklose. 

Nenuostabu, kad tarp vieti
nių kurdų ir turkų nuolat kyla 
nesantaika ir pasireiškia 
smurto veiksmai. Jie ypač pa
dažnėjo, kai prieš maždaug 15 
metų pradėjo iškilti marksis
tinių pakraipų Abdullah Oca-
lan. J is suorganizavo Kurdų 
darbo partiją ir partizaninį 
judėjimą. Iki šiol kovų metu 
žuvo per 30.000 žmonių — 
tiek turkų, tiek kurdų pusėje. 
Nemažą žuvusiųjų skaičių su
daro civiliai, kuriems keršija 
arba turkai, arba kurdai parti
zanai. 

Tad nenuostabu, kad Tur
kijos vyriausybė dėjo daug 
pastangų suimti Abdullah Oc-
alan. Tai nebuvo lengvas už
davinys, nes jis rasdavo būdų 
ištrūkti, slaptai, su savo ša
lininkų pagalba, atsidurda-
mas tai vienoje, tai kitoje val
stybėje. Pagaliau š.m. vasario 
16 d. Abdullah Ocalan įvi
liotas į spąstus Graikijoje, 
suimtas ir išvežtas į Turkiją, 
kur jis laukia teismo. Kai 
pasklido žinios, kad Ocalan 
areštuotas, kilo nemažas 
triukšmas — įvairiose Euro
pos valstybėse gyvenantys 
kurdai suruošė demonstraci
jas, vieni r ar kitur išsilie

jusias į piktas riaušes ir smur
to veiksmus. Ypač demons
truojama prieš Graikiją. Tur
kiją, Izraelį ir JAV, nes tiki
ma, kad su amerikiečių žval
gybos pagalba Abdullah Oca
lan buvo sugautas. Galima tik 
įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei
gu Turkijos teismas paskirtų 
šiam kurdų vadui mirties 
bausmę 'apie tai j au kalba
ma), nes kurdams Abdullah 
Ocalan yra tikrasis tautos did
vyris. 

Nors kurdai yra spaudžiami 
Turkijoje, bet sunkiausias jų 
gyvenimas yra Irake, kur įsi
kūrę apie 4 mln. kurdų. Nuo 
pat 1940 metų įvairūs režimai 
stengėsi visų pirma parklup
dyti nepaklusniuosius kurdus, 
bet labiausiai tuo pasižymėjo 
Saddam Hussein. Kai jis per
ėmė valdžią šešiasdešimtojo 
dešimtmečio pabaigoje, pasi
stengė apie pusantro milijono 
gyventojų ..perkelti" iš pačių 
kalnuotųjų kaimų į ..kolek
tyvinius miestelius" kad ga
lėtų lengviau kontroliuoti ' a r 
nepanaši padėtis buvo soviet
mečiu Lietuvoje, kai ūkininkai 
suvaryti į dirbtinius kaimus, o 
jų ūkiai paversti kolchozais;. 
Kilus Irano-Irako karui Hus
sein įsakė panaudoti nuodin
gas dujas prieš kurdus — žuvo 
per 180,000 žmonių. Po Persų 
įlankos karo irakiečiai depor
tavo dar apie 250.000 kurdų, 
ypač iš vietovių, kuriose ran
dama daugiausia naftos šal
tinių. 

Reikia pripažinti, kad ir 
Vašingtonas nesidrovėjo pasi
naudoti kurdų ..paslaugomis", 
kai jam tai buvo naudinga. 
Pavyzdžiui, 1974 m. ir net 
1991 m. Irako kurdai buvo 
skatinami pasipriešinti Bag
dadui, tuo norint susilpninti 
arba galbūt nuversti Saddam 
Hussein. L'ž pagalba kurdams 
buvo žadama autonomija. Ta
čiau pažadai nebuvo ištesėti, 
nes Vašingtonas, bijo dar di
desnio nepastovumo tame re
gione, o galbūt kaip tik nepa
sitiki dabartiniu Kurdų darbo 
partijos vadu ir jo komunisti
niais polinkiais. Kartą apgau
ti, kurdai jau nėra tokie 
lankstūs ir, naujoms JAV kri
zėms su Iraku iškilus, atsisa
ko išeiti prieš Hussein. 

Žinoma. Abdullah Ocalan — 
ne lietuvių Mindaugas — lais
vėje būdamas, j is neįstengė 
suvienyti atskiras kurdų gi
mines į vientisą, stiprią jėgą. 
su kuria jau būtų skaitomasi. 
Tačiau, atrodo, jo suėmimas 
kaip tik tarnauja šiam reika
lui. Galbūt ateityje kurdų sva
jonė turėti savo valstybę, savo 
Kurdastaną, tikrai išsipildys. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.10 Tęsinys 

Apsitvarkėme, pavalgėme ir 
prie Scrabble: R. — 178, G. — 
315. 

Penktadienio tikslas: pa
siekti Grand Falls-Windsor 
miestą, viso per 200 mylių. 
Atstumas nelabai tolimas, ta
čiau po vakarykščio nuovargio 
nutarėme, kad tiek šiam kar
tui užteks. Pradžioj kelias vin-
giuojasi per kalnus pro fjor-
dus, per lietų važiuoti nelabai 
smagu. Privažiavus Deer 
Lake, įsukome į #1 kelią. Tai 
pagrindinis kelias per visą 
Kanadą, prasideda St. John's 
mieste. Newfoundland sosti
nėje, baigiasi Victoria, Van-
couver saloje, British Colum-
bia provincijoje. Privažiavome 
iki numatytos stovyklavietės 
Boethuck parke. Nors šis par
kas dabar privačiose rankose, 
anksčiau priklausė provinci
nių parkų tinklui. Provincijai 

sumažinus parkų skaičių, kai 
kurie perėjo į privačias ran
kas. Parkas pavadintas čia 
anksčiau gyvenusių indėnų 
genties vardu. Norėjau dau
giau sužinoti apie šiuos indė
nus, bet ne labai sekėsi. J ie 
buvo gražūs žmonės, bet labai 
uždarai gyveno, su atvykėliais 
nebendravo. 

Parke apsistojome ežero pa
krantėje. Vakare žavus saulė
lydis. Atrodo pagaliau nuo lie
taus pabėgome. Vėl žiūrėjome 
Dainų šventės spektaklio vaiz
dajuostę. Įdomu, tik norėtųsi, 
kad pasikalbėjimai vyktų per 
pertraukas ir neužblokuotų 
chorų pasirodymo; taip pat, 
kad chorai sau neplotų ir tuoj 
pat dainų nekartotų. Bežiū
rint vis kelis kar tus užvedėme 
mašinos variklį, nes atsarginė 
baterija greit „pavargsta". Tad 
TV išjungėme. Scrabble: R. — 

182, G. — 288. 
Šeštadienį per dvi valandas 

atvykome į Terra Nova valsty
binį parką. Tai vienas iš dvie
jų valstybinių parkų šioje pro
vincijoje. Parkas apima 400 
kv. kilometrų. Turi įvairiausių 
užsiėmimų, programų, žaidi
mų visokio amžiaus vaikams 
ir suaugusiems, yra Bonavis-
ta pusiasalyje. Čia 1497 m. 
išlipo John Cabot. J is buvo 
italas iš Genujos, vardu Gio-
vanni Caboto. Tačiau po to, 
kai Kolumbas atrado Ame
riką, Anglija, o ne Italija fi
nansavo Caboto kelionę ieško
ti naujų žemių, ir dėl tojo var
das pasikeitė. Pernai New-
foundland švente 500 metų ju
biliejų nuo jo atvykimo. Spė
jame, kad padidintas stovykla
viečių skaičius ir puikūs pro
vincijos keliai buvo tų metų 
pasiruošimas turistams. 

Parke naujai pastatytas jū
ros gyvūnų muziejus, kuriame 
yra didelis bet lėkštas basei
nas, pilnas žvaigždžiažuvių, 
ungurių, įvairių kriauklių ir 
jūros žolių. Kas nori, gali iš 

vandens bet kurį gyvį paimti į 
rankas ir iš arčiau apžiūrėti. 
Įdomus susipažinimas. 

Registruojantis stovyklai, 
sužinojome, kad parke šį sa
vaitgalį vyks liaudies muzikos 
festivalis. Tiek to. Suradę savo 
vietą, gėrėjomės gamta. Bu
vome gan aukštai an t kalno, 
tai slėnyje žiūrėjome, ar nepa
matysime meškų ar briedžių. 
Romas pridėjo lipti \ pakalnę, 
bet apsigalvojo ir grįžo. Mat, 
nuo čia r.atūrali gamta, žmo
nių nėra. Nutarė, kad nelabai 
būtų saugu, sutikus mešką. 
Diena karšta, bet temstant la
bai greit atvėso. Nėra jokių 
vabzdžiu, smagu lauke vaka
roti, nor- laužų čia neleidžia 
kurti . Tad stovyklaudami tu
rėjome laiko pasivyti skaity
mą — abu po maišą literatū
ros vežėmės. Romas taip pat 
daug turistinės informacijos 
kasdien prisirinkdavo ir ją va
karais prieš sutemstant skai
tydavo. 

Kadangi čia anksti atvyko
me, patikrinau, kokios įdomy
bės netoliese randamos. Žemė

lapyje Trinity miestelis atrodė 
lengvai pasiekiamas. Tai vie
na seniausių gyvenviečių. Ten 
yra labai sena bažnyčia ir tvir
tove. Važiuojame. Po valan
dėlės išsukome į šalutinį ke
lią, siaurą, vingiuotą per kal
nus. Dar kiek pavažiavus, pa
prašiau, kad Romas sustotų ir 
pažiūrėtų į žemėlapį. Beveik 
valandą valiuojame, o atstu
mas žemėlapyje nelabai suma
žėjo. Reikėtų dar kelias valan
das važiuoti tik iki miestelio. 
Tad apsisukome ir grįžome at
gal. Vėliau apsižiūrėjau, kad 
galėjome stovyklauti prie Tri
nity, būtumėme daugiau įdo
mių vietų aplankę. 

Vakare ant žarijų išsikepė
me iš namų pasiimtus „Oma
ha steaks" — man gimtadie
nio dovana. Gardžiavomes. bet 
ypatingai nesusižavejome. Nu
tarėme, kad tokios kokybės 
kepsnį galime gauti Lansing 
už pusę kainos ar dar pigiau. 
Vakare įkalbinau Romą žiūrė
ti dramą „Heidi". i B.d.) 

Muziejuje Romas susipažįsta 
su gyva zvHiKždziažuve 
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ŠV. PETRO PARAPIJA TURI JAUNĄ 
LIETUVĮ KLEBONĄ! 

metais S. Žukas garbingai pa
sitraukė iš laivyno ir grįžo į 
Bostoną, kur buvo priimtas į 
Šv. Jono seminarijos bendrųjų 
mokslų kolegiją. Ten be 
bendrųjų mokslų jis studijavo 
filosofiją ir fiziką, o vėliau tą 
mokslą gilino Bostono kolegi
joje. Seminarijos kolegijoje bū
simas kunigas vadovavo stu
dentų religinio auklėjimo pro
gramai ir kaip savanoris talki
no Emmanuelio namams ir 
vaikų ligoninei Bostone. 

1988 m. gegužės mėnesį ko
legiją baigęs su pagyri
mu (cum laude\ S. Žukas 
perėjo į Šv. Jono seminarijos 
teologijos fakultetą. Ten stu
dijuodamas, jis tris metus 
mokė sutvirtinimo klasę Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje 
Malden mieste, vienerius me
tus talkininkavo Šv. Pran
ciškaus namams Bostone, o 
diakonato metais dirbo Šv. 
Širdies parapijoje North Quin-
cy. 

1992 m. birželio 13 d. Bosto
no Šv. Kryžiaus katedroje kar
dinolas Bernard Law Steponą 
Žuką įšventino kunigu ir pa
skyrė jį vikaru į Dorchesterio 
Šv. Margaritos parapiją, kur 
jis dirbo paskutinius penke
rius metus. Kunigas Žukas 
visą laiką domėjosi Lietuva ir 
palaikė ryšius su lietuviais 
kunigais. Kardinolas B. Law, 
suprasdamas, kaip svarbu 
jauną kunigą paruošti lietu
viškai sielovadai, o taip pat 
pritariant vyskupui William 
Murphy, sudarė kun. S. Žukui 
sąlygas vienus metus studi
juoti lietuvių kalbą ir susi
pažinti su lietuvių papročiais 
Vilniaus universitete. Studijų 
metu Vilniuje S. Žukas gyveno 
Šv. Kryžiaus parapijoje Jeru
zalės rajone, lankė lietuvių 
kultūrinius renginius, operą, 
baletą. Jis buvo nustebęs, kai 
pamatė, kad universitete lie
tuvių kalbą studijuoja studen
tai šešiolikos skirtingų kraštų, 
net iš Japonijos ir Kinijos. Bū
damas ten, kun. S. Žukas 
galėjo pakeliauti po Rytų ir 
Vakarų Europos valstybes. 
Bet svarbiausia — Lietuvoje 
jis surado savo šeimos šaknis: 
tėvo motinos šeimą Balbie
riškyje prie Kauno ir kitus gi
mines, gyvenančius Pužonyse. 
Jurgežeriuose prie Kalvarijos 
ir Dzūkijos Perlojoje, su ku
riais neturėjo jokio ryšio net 
53 metus. 

Iš Lietuvos kun. S. Žukas 
grįžo praėjusią vasarą, tai 
buvo pats metas pradėti vyk
dyti kapeliono įsipareigojimą 
angliškai kalbantiems lietu
viukams Neringos vaikų sto
vykloje Vermonte Grįžęs ku
nigas laukė naujo paskyrimo. 

Kunigas Steponas Žukas. 

1998 m. Gruodžio 20-oji Šv. 
Petro lietuvių parapijai (South 
Boston, MA) tapo nepaprasta 
džiaugsmo ir iškilmių" diena 
— naujuoju parapijos klebonu 
buvo įvesdintas j aunas lietu
vis kunigas Steponas (Ste-
pher.' Žukas. Nors klebono pa
reigas kun. S. Žukas perėmė 
spaiio 5 dieną, bet iškil
mingoms įvestuvėms pasi
ruošti reikėjo ilgesnio laiko — 
paskyrimas buvo staigi naujie
na parapijiečiams. 

Visai neseniai, tik praėjusių 
metų gegužės 3 d., parapija 
pagerbė kleboną-prelatą Al
bertą Contons-Kontautą, šven
čiantį 50-ties metų kunigystės 
sukaktį, ir linkėjo, kad jis dar 
ilgai vadovautų parapijai. Ta
čiau prei. A. Kontauto planai 
buvo kiti: artėjant pensijos 
amžiui ir esant dideliam lietu
vių kunigų stygiui, j am rūpėjo 
lietuviškos parapijos išlai
kymas: Todėl, atsiradus aplin
kybėms parapijai gauti lietuvį 
kunigą, jis nusprendė išeiti į 
ankstyvą pensiją. 

Prieš rašant apie įvestuvių 
iškilmes, pirmiau reikia susi-

.pažinti su kun. Steponu Žuku. 
jo kilme, keliais į kunigystę ir 
susiklosčiusiomis aplinkybė
mis, leidusioms jau tapti šios 
parapijos klebonu. 

Kun. Steponas Žukas, Povilo 
ir Louise (Gražulytės; Žukų 
sūnus, gimė 1960 m. balan
džio 12 d. Worcesteryje ir augo 
Nonvoode (Mass. valstijoje). 
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
jis buvo pakrikštytas, priėmė 
Pirmos Komunijos ir Sutvirti
nimo sakramentus ir devyne
rius metus buvo Mišių patar
nautoju. Religinio auklėjimo 
pradus gavo iš Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių. 1978 me
tais, tik baigęs Norvvoodo vi
durinę mokyklą. įstojo į Ame
rikos karinį laivyną jūreiviu. 
Laivyne mokėsi, tapo jaunes
niuoju karininku-mašinistu ir 
ten išbuvo šešerius metus. Tos 
tarnybos metu keliavo ne tik 
vakarines Amerikos pakran-

bonu. Šis džiugus parapijos 
laimėjimas ir buvo atšvęstas 
gruodžio 20 dieną naujo klebo
no įvesdinimu. 

Tą dieną daugiau kaip 300 
žmonių pripildė Šv. Petro 
bažnyčią. Šv. Mišias aukc'o 
klebonas kun. Steponas Žu
kas, mišių eigai vadovavo Bos
tono regioninis vyskupas John 
P. Boles, patarnavo buvusieji 
klebonai prel. Albertas Ko.n-
tautas ir kun. Antanas Baltru-
shunas, dalyvavo dar 14 ku
nigų, atvykusių į šias iš
kilmes. Parapijos choras, va
dovaujamas Romo Gasparo-
nio, ir mokyklos choras, vado
vaujamas Alice Ruseckas, gie
dojo mišių giesmes. Solo giedo
jo Benediktas Povilavičius. 
Per mišias vysk. Boles palai
mino ir patepė naująjį kle
boną, o parapijos atstovai įteikė 
sveikinimus ir dovanas. Mi
šiose taip pat dalyvavo klebo
no tėvai Povilas ir Louise Žu
kai ir kiti giminės. 

Šia ypatinga proga pa
mokslą pasakė vysk. J. P. 
Boles. J i s sveikino kun. S. 
Žuką su ankstyvu pakilimu į 
klebonus, linkėdamas suma
numo ir ištvermės derinant 
bažnyčios reikalavimus su lie
tuviškos parapijos išlaikymu. 
Priminė parapijiečiams parei
gą remti kleboną ir jung
tinėmis jėgomis dirbti parapi
jos ir bažnyčios gerovei. Bai
giant Mišias, klebonas S. 
Žukas visus palaimino, dėkojo 
vysk. J . P. Boles už vadova
vimą mišioms ir viltingos nuo
taikos pamokslą, kard. B. Law 
ir prel. A. Kontautui už gali
mybę tapti šios parapijos kle
bonu ir tarnauti lietuviams, 
dėkojo visiems dalyvavusiems 
kunigams, seselėms, chorams, 
savo tėvams ir giminėms, ir 
visiems parapijiečiams ir sve
čiams už atėjimą jį pagerbti. 
Mišios buvo užbaigtos gies
mėmis: .yjoyful. joyful, we 
adore thee" ir J t r i s tau vieš
patie karaliau™. 

Po pamaldų, visų lauke 
vaišės bažnyčios salėje, kurias 
paruošė parapijos komitetas, 
Vyčiai ir uolieji parapijiečiai. 
Dalyvavo vysk. J. P. Boles, 
daug kunigų su prel. A. Kon-
tautu ir pilnutėlė salė parapi
jiečių bei svečių. Čia visi galėjo 
asmeniškai pasveikir nau
jąjį kleboną. O tų šventinimų 
buvo tiek daug, kad turbūt 
daugelio rankų paspaudimus 
klebonas ilgai jautė. 

Parapija yra laiminga, kad 
prel. A. Kontauto sumanumo 
ir pasiaukojimo dėka ji lieka 
lietuviška ir, reikia tikėti, jau
nam lietuvių klebonui vado
vaujant, dar ilgai gyvuos. Juo 
labiau, kad ir prel. A. Kontau-
tas nežada palikti parapijos, o, 
kiek galėdamas, dalyvaus jos 
veikloje ir padės kun. Stepo
nui Žukui klebonauti. 

A n t a n a s J a n u š k a 
temis, bet pabuvojo ir Hava- jis galėjo būti paskirtas į bet 
juose, Filipinų salose, Sin- kurią parapiją. Tik kardinolo 
gapūre, Australijoje ir Tai- Bernard Law palankumas lie-
lande. ' tuviams ir prelato Alberto 

Pajutęs pašaukimą kunigys- Kontauto pastangos nulėmė, 
tei ir paskat intas laivyno ka- kad kun. S. Žukas buvo pa-
peliono kun. J im Boyd. 1984 skirtas lietuvių parapijos kle-

.Vi 

• Jūsų kalba tebūna stati ir 
tiesi, jei norite būti vaikais to, 
kuris yra tiesos Tėvas ir pati 
Tiesa. 

Šv. Pranciškus Salezietis 
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S K E L B I M A I 
įvairus Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
runu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

ga^ntucta. ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVBKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr Auksė 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOLIS 
3206 1/2 West 9Sth Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-86S4 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "eteeks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis. te/. 630-241-1912.. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904266 
(70.) 425-7180 

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

Seimo pirmininkas V. Landsbergis (iš kaires), Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus ir tremtinių vaikaičių „Lietuvių namų" mokyklos direktorius A. 
Rudys mokyklos himno „Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam" klausosi 
atsistoję. 

TEBŪNA TAKAI J TĖVYNĘ TRUMPESNI 

Statybos kompani ja i 
reikalingas darb in inkas . 
Turi turėti savo transportą. 

Tel. 630-435-1967 

tilnuagų mišių Šv. Petro lietuvių bažnyčioje Iš kaires: naujas klebonas Steponas Žukas, Bostono vyskupas 
-John P Boles. DD. ir buvusieji klebonai prel Albertas Contons-Kontautas ir kun. Antanas Balt-^shunas 

Tremtinių vaikaičių mokyk
la „Lietuvių namai" Vilniuje 
(Dzūkų g. 43) įkurta 1990 m. 
spalio 1 dieną. Mokslo metų 
pradėti atvyko 63 tremtinių 
vaikaičiai. Dabar ten mokosi 
300 mūsų tautos atžalų. Tai 
— daugiausia tremtinių anū
kai ir proanūkai iš Tomsko, 
Novosibirsko, Krasnojarsko, 
Altajaus krašto, Uchtos, Igar-
kos, Vidurinės Azijos, Šiaurės 
Kaukazo ir kitų buvusios So
vietų Sąjungos vietovių, kur 
buvo tremiami mūsų tautie
čiai. 

Atvykusių vaikų istorijos 
įvairios, kaip ir vardai, pavar
dės, veideliai. „Lietuvių na
muose" niekas jų neskirsto — 
vaikai kaip vaikai. Nesvarbu, 
ar tamsesnio gymio, ar akelės 
siauresnės. 

Mokyklos tikslas — kaip 
galima greičiau juos visus iš
mokyti lietuvių kalbos, supa
žindinti su nuostabia Lietuva, 
su jos kultūra, garbinga praei
timi, papročiais. Mokykla ski
riasi nuo kitų Lietuvos mo
kyklų tuo, kad į ją atvyksta 
vaikai, kurių dauguma nemo
ka k 'bėti lietuviškai. Mokyk
lai aaug ko trūksta. Sunku 
dirbti pedagogams, nelengva 
ir vaikams, bet viskas „var
dan tos Lietuvos"... 

Suprantama, mokinukai ne 
vien mokslu gyvi. Būdami nuo 
ryto iki vakaro užsiėmę, leng
viau išgyvena namų ilgesį. J 
popamokinę veiklą pakvie
čiama kuo daugiau vaikų. Iš
kilmingai švenčiamos valsty
binės šventės, prie šv. Kūčių 
stalo susėda visa mokykla. 
Nuolat organizuojamos moki
nių darbų parodos, vyksta 
sportinės varžybos. Gera klau
sytis mokinių ansamblių dai
nų, stebėti besisukančių sce
noje šokėjų poras. Mokiniai 
dalyvauja sostinės moksleivių 
skaitovų ir dramos būrelių 
renginiuose, vasarą keliauja 
po protėvių žemę, džiaugiasi 
pamatę Baltijos jūrą, Gedimi
no pilį. Kryžių kalną. Aušros 
Vartus. Sukalba poterėlį prie 
partizano kapo... 

Suprantama, kad mokyklai 
būtų labai sunku išsiversti be 
rėmėjų ir globėjų. Tremtinių 
grįžimo fondas (pirmininkas 
V. Cinauskas) remia mokyklą 
ir rūpinasi tremtinių vaikaičių 
sugrąžinimu į Lietuvą. Fon
das palaiko ryšius su tremti
nių šeimomis toli Šiaurėje ir 
ragina tėvus leisti vaikus mo
kytis Lietuvoje, nelaukiant, 
kol visa šeima sugrįš į Tėvynę. 
Mokyklą remia Seimo pirmi
ninko V. Landsbergio fondas, 
Maltos ordinas, Kanados Lie
tuvių Bendruomenė bei kelios 
organizacijos ir pavieniai as
menys išeivijoje 

„Lietuvių namų" mokykla 
turi savo vėliavą su užrašu: 
„Tėvyne, mes tavo vaikai". 
Mokiniai, pradėdami ir baig
dami mokslą, priklaupę pabu
čiuoja ją. Mokyklos salėje nu
rieda svečių ašaros, ka i jauni
mas už t r auk ia „Ąžuolai ža
liuos", k a i jaunimas užgieda 
buvusio t remt in io J. Matačiū-
no mokyklai sukurtą himną 
„Mes k a i p paukščiai į Lietuva 
grįžtam, mums Aukščiausias 
nurodo t akus" . 

Pas is tenkime, kad išeivijos 
paramos dėka tie takai būtu 
t rumpesni , šviesesni, be ak
menėlių, nes „Lietuvių na
muose" b rę s t a mūsų Tėvynės 
šviesi atei t is . 

A. S tepa i t ienė 

N A U J A S MEDICININIS 
L A B D A R O S BIURAS 

Gruodžio 1 d. Vilniaus pal. 
J . Matulaičio parapijos na
muose buvo atidarytas Erfur
to kontak t in i s biuras „Hori
zontai" Anot šio biuro vadovės 
D. Stukėnai tės . „Horizontų"' 
įkūr imas yra Pal. J . Matu-

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercine siunta. 
I Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tei. 708-201-0586. 

Vyresnio amžiaus moter is 
ieško da rbo prie ligonio. 

Turi geras rekomendacijas. 
Skambinti vakarais: 

708-597-3047. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

Tel.: 773-434-0298. 

Moteris 
norėtų patobulinti anglų 

šnekamąją kalbą, 
ieškome mokytojo. 

815-886-0763 

MAKE MPNCY wHh UFE B — 
The leading-edge manufacturer of 
pharmaceutical grade nutritional 
produets! 
Looking for serious peopte vvho 
vvantDCTRA INCOM& 
For rrtore irrfo. mail setf-addressed 
envelope, phone number to: 
R. Gurevičiene, P.O. Box 997, 
EUthorn, Wl 53121-0997. 

!aičio parapijos Socialinio cen
tro ir Vokietijos Erfurto mies
to savivaldybės krikščionių 
demokratų frakcijos pirminin
ko A. Maliur šešerių • metų 
bendradarbiavimo rezultatas. 
J au nuo 1993 m. iš Erfurto 
siunčiamos labdaros siuntos 
buvo dalijamos ne tik Pal. J. 
Matulaičio, bet ir kitų Vil
niaus arkivyskupijos parapijų 
žmonėms, gydymo įstaigoms. 
Tiuringijos žemės Sveikatos 
apsaugos ministerijos įkurtas 
kontaktinis biuras „Horizon

tai" rinks :.„formaciją apie Vil
niaus gydymo įstaigoms rei
kiamą medicinos įrangą ir, 
apsvarstęs prašymus, siųs ne 
mažiau kaip 6 siuntas per me
tus. „Prašymų netrūksta , — 
sakė D. Stukėnaitė. — Per 
biurą Pal. J . Matulaičio para
pijos Socialinis centras atrado 
ryšį ir su Vilniaus savival
dybe". 

• Paduoti ranką — tai pa
duoti save. 

Anonimas 

N e p a m i r š t a m a tremtinių vilkaičių mokyklos ..Lietuvių namai" nuotrauka. -Joje luklet iniai , pedagogai ir gar
bus sveč ia i p<> koncerto, vykusio 1098 m gegužės 29 d. 

L i n k s m a i nusiteik? Sibiro t remtinių vaikaičiai - ..Lietuviu narni ines mokyklos Vilniuje auklė t in ia i . 



ČIKAGOJE PALAIDOTA 
VISUOMENININKE ALENA 

DEVENIENĖ 
Vasario 16 d. Čikagoje palai

dota viena žymiausiųjų Ame
rikos lietuvių moterų veikėjų 
— Alena Devenienė (pagal 
antrąjį jos vyrą — Grigaitie
nė). Ji iškeliavo amžinybėn 
vasario 14 d. St. Petersburg 
mieste, Floridoje, sulaukusi 
94 metų amžiaus. 

Velionė buvo dukra Lietuvos 
Nepriklausomybės akto (1918 
m.) signataro, teisininko Jono 
Vileišio, pati daug dirbusi Lie
tuvos išlaisvinimo iš sovieti
nės vergijos žygiuose. 

Lietuviškoje veikloje ji pra
dėjo reikštis, dar besimokyda
ma savo gimtojo Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje, ku
rią baigė 1924 metais. Už pa
sipriešinimą lenkų okupacinei 
valdžiai, buvo ištremta ir kurį 
laiką gyveno Kaune, kol kartu 
su savo vyru išvyko į JAV. Čia 
išbuvo iki 1928 m. 1940-
aisiais, kuomet komunistai 
suėmė jos vyrą, visuomenės 
veikėją dr. Mykolą Devenį, jai 
su savo mažamečiais vaikais 
pasisekė išvažiuoti į Dėdės 
Šamo žemę. Jos dideliu rūpes
čiu bei neeiliniais sugebėji
mais, pasiekta tai, kad jos vy
ras dr. Mykolas buvo išlais
vintas iš Vorkutos lagerio ir 
galėjo atvykti pas šeimą Ame
rikon. Čia ji veikė, darbavosi, 
kiek tik galėjo įvairiose srityse 
beveik iki pat savo mirties. 

Pamaldos Ziono 
ev. reformatų bažnyčioje 

Vasario 16 d. jos palaikai, 
lietuviška trispalve uždengta
me karste, buvo atvežti į Zio
no ev. reformatų bažnyčią Oak 
Lawn, IL. Čia tos dienos po
pietėje buvo surengtos pamal
dos, kurių metu maldas skaitė 
kun. Jonas Juozupaitis įr dia
kone Erika Brooks. Jiedu pa
sakė ir pamokslus, pristatyda
mi velionės veiklą ir nuveik
tus darbus. Tai daugiau išryš
kino E. Brooks, kuri pabrėžė 
jos veiklą Reformatų Bažny
čioje. Pažymėjusi, kad velionė 
ėjo kuratoriaus pareigas, kal
bėtoja sakė: „Alena turėjo ge
rų asmeninių savybių, padėju
sių jai įveikti didžiausias kliū
tis turbūt todėl, kad ankstyvą 
jaunystę praleido Vilniuje, ku
ris tada buvo svetimųjų oku
puotas. Ji labai anksti išmoko 
drąsiai ir kovingai kariauti už 
lietuvių teises. 

Gyvenant emigracijoje, pasi
reiškė Alenos talentai visuo
meninėje, lietuviškoje veiklo
je, ypač dirbant ALTo ir 
BALFo organizacijose. Daly
vavo tarptautiniuose suvažia
vimuose, ginant Lietuvos lais
vinimo ir tremtinių emigraci
jos reikalus. Yra atmintinos 
jos kelionės po pabėgėlių sto
vyklas Vokietijoje ir jos paro
dytos pastangos, išrūpinant 
emigracijos dokumentus lietu
viams tremtiniams. Visiems ji 
ištiesė pagalbos ranką, nepai
sant jų religinių ar kitokių 
įsitikinimų. Būdama linksmo 
būdo, ji pasižymėjo gera iškal
ba ir buvo laukiama kalbėtoja 
įvairiuose suvažiavimuose. 
Alena turėjo retą sugebėjimą 
sutaikyti priešingų pažiūrų 
žmones ir mokėdavo juos nu
kreipti bendram darbui", — 
kalbėjo E. Brooks. 

Bažnyčioje visi dalyviai buvo 
įjungti į bendrą giedojimą, 
vargoninkaujant muz. Faustui 
Stroliai. 

Palaidota lietuvių 
tautinėse kapinėse 

Iš Ziono ev. reformatų baž
nyčios laidotuvių procesija au
tomobiliais pajudėjo Lietuvių 
tautinių kapinių link, kur įvy
ko paskutinės atsisveikinimo 
apeigos. Jas čia atliko kun. J. 

Juozupaitis. Nuo karsto buvo 
nuimta Lietuvos trispalvė, su
lankstyta ir įteikta dukrai Da
liai Bobelienei, atvykusiai iš 
Vilniaus ir slaugusiai motiną 
jos ligos metu St. Petersburge, 
FL. Pabaigoje nuskambėjo 
Lietuvos himno žodžiai ir visi 
laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į restoraną pietums. 

Čia į susirinkusius pirmoji 
prabilo D. Bobelienė, kuri 
vaizdžiai nupasakojo paskuti
niųjų metų savo motinos veik
lą- Pažymėjo, kad praėjusią 
vasarą ji viešėjo Lietuvoje, kur 
atgavo savo ūkį ir į jį žadėjo 
važiuoti. Pasakojo, jog miru
sioji turėjo įvairių sumanymų 
bei planų, bet, gaila, jų ne
galėjo įgyvendinti. 

Čia taip pat kalbėjo ir miru
siosios jauniausioji sesuo Rita 
Bagdonienė, sūnūs dr. Algir
das Devenis iš Kalifornijos ir 
inž. Kęstutis Devenis iš Con-
cord, MA, bei kiti. Buvo pri
statyti ir kiti artimieji, kai ku
rie atvykę net iš Lietuvos. 

Buvo atsisveikinimas ir 
St. Petersburge 

Velionė buvo pašarvota 
Blount, Curryx Roel laidojimo 
koplyčioje St. Pete Beach, FL, 
kur vasario 15 d. įvyko atsi
sveikinimo iškilmės. Čia reli
gines apeigas atliko ev. refor
matų kun. dr. Eugenijus Ge
rulis. Atsisveikinimo progra
mai vadovavo inž. Jonas Jur
kūnas, kuris supažindino su 
velionės veikla ir jos darbais 
Lietuvai. Atsisveikinimo kal
bas dar pasakė Lietuvių klubo 
pirm. Albinas Karnius, Ameri
kos Lietuvių tautinės sąjun
gos St. Petersburgo skyriaus 
pirmininkas Juozas Šulaitis, 
Marija Tūbelytė-Kuhlmanie-
nė, sūnus Kęstutis, sesuo Rita 
Bagdonienė. 

Beje, JSt. Petersburg Times" 
dienraštis vasario 15 d. laidoje 
įdėjo apie mirusiąją platų nek
rologą, pažymint jos didžiuo
sius darbus, kuriuos atliko per 
savo ilgą gyvenimo laikotarpį. 
Čia pažymėta, kad velionė tu
rėjo 8 vaikaičius ir 17 provai
kaičių. 

Iš Floridos jos palaikai vasa
rio 16 d. buvo atskraidinti Či
kagon, tiesiai į bažnyčią. Kaip 
teigė dukra D. Bobelienė, lai
ko labai maža tebuvo, nes no
rėta palaidoti visiems lietu
viams atmintiną dieną — Va
sario 16-ąją, dėl kurios ne tik 
velionė, bet ir kiti Vileišių, De-
venių, Bobelių šeimų nariai 
daug darbavosi. 

Edvardas Šulaitis 
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TABARIŠKIŲ 
BAŽNYČIAI — 70 METŲ 
Gruodžio 26 d. Tabariškių 

parapija šventė 70 metų jubi
liejų nuo bažnyčios pastatymo. 
Sumos šv. Mišias aukojo Vil
kaviškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, kuris suteikė Sutvirtini
mo sakramentą 126 vaikams 

Socialines apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė bendrauja su našlaitėmis, atvykusiomis iš Alytaus. Nuo 
š.m. sausio 1 d. įsigaliojo valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo pakeitimas, kuriuo vaiko 
globos pašalpa padidinta du kartus — iki 500 litų per mėnesį. Nuotr. Eltos. 

A A DR. KAZYS GUDENAS 

• Aukščiausias žmogaus są
žinės išbandymas yra koks 
nors pasiaukojimas ateities 
kartų labui, nors jų padėkos 
žodžių jis neišgirs. 

Gaylord Nelson džiamame laikraštyje 

Dr Kazys Gudenas 

Š.m. sausio 29 dieną Mount 
Holy, NJ ligoninėje, vėžio ligos 
pakirstas mirė teisininkas dr. 
Kazys Gudėnas. 

Jo gyvenimo kelias prasidėjo 
Vilniuje, kur jis gimė 1915 m. 
gegužės 12 d., o mokslo laip
tais kopti pradėjo Kaune, kur 
baigęs Jėzuitų gimnaziją, įsto
jo į Vytauto Didžiojo universi
tetą studijuoti teisės, o dip
lomą gavęs 1941 m. Vilniaus 
universitete, susituokė su mo
kytoja Kunigunda Sakalaite ir 
pradėjo dirbti Kaune to meto 
sukiliminėje vyriausybėje, 
ruošdamas teisinės darbo ap
saugos nuostatas, kai metus 
trukusi bolševikinė okupacija 
buvo palikusi tikrą chaosą. 

1943 m. vasarą jaunas teisi
ninkas aktyviai įsijungė į Lie
tuvos antinacinį sąjūdį ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komitete vadovavo Darbo ir 
socialinių reikalų komisijai. 
Tuo pačiu metu jis redagavo ir 
teisinį skyrių profsąjungos lei-

Alena Devenien*-Grigaitiene, viena pirmųjų ALTo ir BALFo veikėjų, 
tvtadama 90 m. gimtadienį, dalyvavo tų organizacijų seimuose Čikagoje Salia 
— dukra Dalia Bobelienė 

Nuotr Vytauto Kaaniūno 

Antrosios bolševikines oku
pacijos grėsmėje, 1944 metų 
vasarą Gudėnai pakilo liūd
nam bei sunkiam žygiui į Va
karus, tikėdamiesi ilgai net
rukus sugrįžti. Apsistojo 
Wuerzburge, kur jis energin
gai įsijungė į lietuvišką veiklą 
ir 1945 m. buvo išrinktas 
VVuerzburgo Lietuvių bend
ruomenės pirmininku. Nu
sprendęs pagilinti teisės studi
jas, įstojo į Goetingeno univer
sitetą. 1948 metais įgijo teisės 
mokslo daktaratą ir tuoj gavo 
tarnybą amerikiečių okupuo
tos Vokietijos dalies pabėgėlių 
globos organizacijoje. 

1950 m. Gudėnų šeima atvy
ko į JAV ir apsigyveno Phila-
delphijoje. Dr. Gudėnas įsidar
bino New Amsterdam draudi
mo bendrovėje. Vėliau perėjo į 
General Accident draudos 
bendrovę ir pradėjo studijuoti 
Ruthgers universitete papildo
mą kursą, reikalingą pasi
ruošti egzaminams pagal 
Pennsylvanijos valstijos rei
kalavimą, norint verstis advo
kato praktika. 

1981 metais, jau būdamas 
65 metų amžiaus, tapęs pilna
teisiu advokatu, šalia savo 
darbo, rašė straipsnius spau
dai teisės srities profesiniais 
klausimais ir dėstė Vilanovos 
universitete. Jis buvo ir bosto-
niškės Lietuvių enciklopedijos 
bendradarbis, rašęs teisės 
klausimais. 

Bekalbant apie jo, kaip ad
vokato, darbą, verta paminėti 
ir ilgoką nekrologą, išspaus
dintą „Philadelphia Inąuirer" 
š.m. sausio 29 d. laidoje, kur, 
tarp kitko, pabrėžiama, jog jis 
buvo didžiai gerbiamas darbo
vietėje ir galbūt („probably"), 
vienas iš vadovaujančių auto
ritetų draudimo atsakomybės 
(„liability insurance") srityje. 
Be to, ten minimas advokatų 
firmos teisininkas Meyer, ku
ris tvirtino, kad jis pats šioje 
srityje daug išmokęs iš dr. 
Gudėno, kurio anglų kalba yra 
antroji šalia gimtosios lietuvių 
kalbos, bet jis kalbąs ir rašąs 
angliškai nuostabiai gerai, o 
be to, jis kalbąs vokiškai, ru
siškai ir lenkiškai. 

Trumpai apžvelgus jo profe
sinį darbą, kuris paliko labai 
stiprų įspūdį jo bendradar
biams, negalima užmiršti ir jo 
pastangų būti naudingu bei 
atiduoti duoklę Lietuvai bei 
lietuviškosios išeivijos bend
ruomeninei veiklai. 

Atvykusi į JAV ir pagyvenu
si Philadelphijoje, Gudėnų šei
ma 1963-iais metais persikėlė 
į šalia Philadelphijos esantį 
New Jersey valstijos, gražios 
gamtos papuoštą, Medford 

bei jaunuoliams. Pamaldose 
dalyvavo Seimo pirmininkas 
prof. V. Landsbergis, Žemes 
ūkio universiteto rektorius, 
profesūra, daugybe tikinčiųjų. 
Po pietų Žemės ūkio universi
teto salėje vyko Kalėdų pro
grama. 

BŽ, 1999. Nr. 1 

Lakęs miestelį, kur pasistaty
dino stilingą namą ežerėlio 
pakrantėje. Šioje Pietinės 
New Jersey valstijos dalyje 
Gudėnų šeima jau rado per 
pusšimtį vadinamų „dipukų" 
šeimų, pabirusių iki Atlanto 
pakrantės, susitelkusių \ JAV 
Pietinės New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę. Įsi
jungęs jos veiklon, buvo iš
rinktas valdybos pirmininku, 
parodžiusiu gražią iniciatyvą 
JAV LB organizacinėje veik
loje. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Kazys Gudėnas 1992 
m. buvo pakviestas į Vilnių 
dalyvauti Lietuvos Konstituci
jos paruošimo komisijoje. O 
1995 m. antrą kartą jį pa
kvietė patalkinti įstatymų lei
dimo komisijoje. Sugrįžęs savo 
pranešime džiaugėsi, kad jam 
buvo suteikta galimybė pri
sidėti prie šio labai svarbaus 
Lietuvai darbo. 

Vasario 6 dieną Philadelphi
jos lietuvių Švento Andriejaus 
parapijos bažnyčioje kunigas 
P. Burkauskas aukojo gedu
lingas šv. Mišias už mirusiojo 
sielą. Skaitinius skaitė Gu
dėnų duktė Justina. Muzikės 
A. Kaulinytės vadovaujamo 
choro giedojimą paįvairino so
listė O. Pliuškonienė. Kun. P. 
Burkauskas pamoksle vaiz
džiai išryškino a.a. Kazio Gu
dėno daug gražių ypatybių, 
ypač pabrėždamas jo nuoširdų 
religingumą. 

Mišioms pasibaigus, su mi
rusiuoju jautriais žodžiais at
sisveikino abi Gudėnų dukros 
— Justina ir Ingrida. Abi pri
siminė laimingus vaikystės 
bei jaunystės metus, kur jų 
tėvelis labai maloniais žo
džiais jas brandino gyvenimui. 
Buvusios LB pietinės NJ apy
linkės nuotaikų mintimis, ve
lionį, kaip bendruomenininką, 
aptarė V. Volertas. O velionio 
darbovietės vienas iš advoka
tų gražiausiais žodžiais prisi
minė jį kaip gerą profesionalą, 
kaip malonų bendradarbį ir 
kaip taurų žmogų. 

Išlydėjus a.a. Kazį Gudėną į 
Visagalio* Amžinąją Viešpati
ją, giUame liūdesyje liko žmo
na Kunigunda, dukterys Jus
tina su Ingrida, brolis Jonas. 
Liūdi ir visi su juo bendravę 
LB idealais gyvenantys tėvy
nainiai... 

Balys Raugas 

• Nemunaitis. Lapkričio 
22 d. Nemunaityje atidengta 
Evangelizacijos mokykla, ku
rioje norintieji galės pasi
rengti evangelizacijos, pasto
racijos bei organizaciniam 
darbui parapijoje, taip pat 
studijuoti liturgiką bei kitus 
dalykus. 

A.tA. 
LIUDUI VALANČIUI 

mirus , nuoši rdžia i užjaučiame žmoną EMILIJĄ, 
dukrą LAIMĄ su vyru ir sūnų EDVARDĄ su 
šeima, sva inę BRONĘ KREMERIENĘ su vyru 
A L B E R T U ir v i sus k i tus gimines. 

Buvę Telšių gimnazijos draugai: 
Valerija Čepaitienė 

Aleksas ir Sofija Kikilai 
Jurgis ir Birutė Klečkauskai 

Povilas ir Dagnė Mieliuliai 
Irena Paliulienė 

Zenonas ir Koste Petreikiai 
Edvardas ir Rita Slapšiai 

Irena Smieliauskienė 
Aleksas Smilga 

Jadvyga Tamoševičienė 

Mūsų žymia i veikėjai 

A.tA. 
ALENAI VILEIŠYTEI 

DEVENIENEI GRIGAITIENEI 
mirus , seseriai RITAI BAGDONIENEI su šeima, 
s ū n u m s d r . A L G I R D U I ir K Ę S T U Č I U I DE-
VENIAMS s u šeimomis, d u k r a i DALIAI BOBE
L I E N E I s u še ima , g i m i n ė m s ir a r t imies iems 
r e i šk i ame nuoši rdžią užuojautą. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
Čikaga, JAV Prezidiumas 

PADĖKA 
A.fA. 

PETRAS RIMKUS 
Mūsų mylimas Tėvelis ir Senelis mirė 1999 m. vasa

rio 10 d. ir buvo palaidotas kovo 13 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, Čikagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio 
vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Algirdui Paliokui, 
SJ, kuris atnašavo gedulingas šv. Mišias už Velionį ir 
palydėjo jį į kapines. Taip pat didelis ačiū sol. D. Stan-
kaitytei už giesmes šv. Mišių metu ir muz. F. Stroliai 
už vargonų palydą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie skyrė aukas šv. 
Mišioms už Velionį, kurie prisiuntė jam gelių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Taip pat dė
kojame už gausias aukas skirtas lietuvių labdarai. Dė
kojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Ačiū karsto nešėjams: Loretai, Linai ir Lidijai Vir-
žintaitėms, Petrui Rimkui, Tomui ir Eddie Simokai-
čiams. Ačiū ir laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui 
už malonų patarnavimą. 

Dėkingos dukros : Genė Rimkienė ir Regina 
Viržint ienė su šeimomis. 

PADĖKA 
A.tA. 

STASYS RADŽIONIS 
Mano mylimas Vyras mirė 1999 m. vasario 11d. 

9:30 vai. ryto ir buvo palaidotas vasario 15 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju Švč. Mergeles Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonui kun. Antanui Puchens-
kiui už gedulingų šv. Mišių auka ir palydą į Amžino 
Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka prelatui D. Mozeriui bei kun. 
Maxa už maldas koplyčioje ir kun. Rolandui iš Lietuvos 
už maldas bažnyčioje. 

Dėkoju muz. A. BarniSkiui už giesmes ir palyda var
gonais bažnyčioje. 

Gili padėka giminėms, draugams, pažįstamiems už 
pareikštas užuojautas, gėles, aukojusiems šv. Mišioms, 
Velionio lankymą koplyčioje ir palydą i kapines. 

Ypatinga padėka karsto nešėjams bei laidotuvių di-
rektorui Gerald F. Daimid už rūpestinga patarnavimą. 

Liūdin t i žmona Fr ieda ir šeima. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kun. Vito Š imansk i s , 
MIC, mirė Argentinoje, Bue
nos Aires mieste, š.m. vasario 
17 d., sulaukės 78 m. amžiaus. 
Marijonų vienuolijos nariu jis 
išbuvo 56 metus, o kunigu 
įšventintas Argentinoje 1950 
m. rugsėjo 3 d. Kun. V. Ši
manskis buvo pašarvotas Ma-
dre de Misericordia bažny
čioje, prie t. marijonų namų 
Avellanedoje, palaidotas Rosa-
rio kapinėse, t. marijonų 
sklype. 

J a u n i m o c e n t r a s v isus 
kviečia į k a v i n ę vasario 28 
d., sekmadienį, po Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje. Svečiai bus 
pavaišinti cepelinais ir galės 
pasižiūrėti Ed. Zubavičiaus 
video filmo ,,Karas po karo". 
Filmo pastatymui naudota 
Lietuvos kino foto-fono ar
chyvų bei Lietuvos genocido 
centro archyvų medžiaga su 
istorikų A. Anusausko, A. 
Kašėtos ir D. Kuodytės ko
mentarais. 

S tasys Džiugas , Oak 
Lawn, IL, prašo patikslinti, 
kad knygoje „JAV lietuviai", 
išleistoje 1998 m. Lietuvoje, jo 
biografijoje redakcija padariu
si kelias korektūros klaidas. 
Viena jų: „...priklauso Lietu
vių fronto bičiuliams (nuo 1984 
m. centro valdybos narys)". 
Tuo metu į centro valdybą 
buvo renkami asmenys tik vie
nerių ar dvejų metų kadenci
jai, todėl, jo kadencijai pasi
baigus, St. Džiugas daugiau 
nekandidatavo ir centro valdy
bos posėdžiuose nedalyvauja. 
Knygos rengėjai prižada, kad 
visos klaidos bus atitaisytos II 
tome. 

LB Cicero a p y l i n k ė s val
dyba p r a n e š a , kad kovo 7 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių, parapijos salėje šaukia
mas apylinkės LB narių meti
nis susirinkimas. Bus valdy
bos veiklos pranešimai, kasos 
apyskaita, revizijos komisijos 
pranešimas ir kt. Kai kurių 
valdybos narių kadencija bai
giasi, tad į jų vietą bus renka
mi nauji, taip pat bus renka
mas ir solidarumo įnašas už 
1999 metus. Kviečiami Cicero 
ir apylinkių lietuviai gausiai 
dalvvauti. 

Moksle iv ių a te i t in inkų 
ideo log in ių žiemos k u r s ų 
ruošė jų v a r d u , B i ru tė Bu
b l i enė atsiuntė „Draugui" 
100 dol. auką. Esame nuo
širdžiai dėkingi ateitininkiš-
kam jaunimui už dosnią pa
ramą. 

Beve r ly Shores Lietuvių 
klubas kovo 6 d., šeštadienį, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę ir Kovo 11-osios 
minėjimą. 1 val.p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišias aukos 
prelatas Ignas Urbonas. 2:15 
val.p.p. kalbės iš Lietuvos at
vykusi žymi visuomenės vei
kėja, švietimo ir mokslo mini
sterijos viceministre Gražina 
Paliokienė. Po minėjimo sve
čių garbei - pietūs. 

P a u l i u s Gylys, Olympia, 
WA, siųsdamas „Draugo" pre
numeratos mokestį, pridėjo 
dar ir 105 dol. auką. Dėkui! 

Šį sekmadien į Švč. M. 
Mar i jos Gimimo parapijos 
salėje ruošiami lietuviškų bly
nų pusryčiai. Visuomenė kvie
čiama ir iš toliau atvykti, pasi
vaišinti, paremti parapiją. 
Vaišės bus po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. r. Mišių. Tuo pačiu pri
menama, kad 10:30 vai. r. 
Mišias aukos svečias iš Lietu
vos, Žygaičių parapijos klebo
nas kun. Rolandas Karpa
vičius. J is taip pat atvyks į 
salę po Mišių ir palinksmins 
svečius šaunia muzika. 

P r a š o m a atsi l iepti Masio-
n ių š e i m a (Alvydas, Dona
t a s , J u d i t a , Regina) — yra 
keli s v a r b ū s laiškai, atsiųsti 
į Lietuvos Dukterų įstaigą. 
Skambinti tel. 773-925-3211 
įstaigos darbo dienomis, arba 
708-424-4337. Jeigu kas Ma-
sionių šeimą pažįsta ir šią 
žinutę skaitys, prašome jiems 
nedelsiant pranešti. 

A.a. Kazio Lukašev ič iaus 
pirmųjų mirties metinių (mirė 
1998 m. kovo 29 d.) Mišios bus 
aukojamos vasario 27 d., šeš
tadienį. 7:30 vai. r., Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos baž
nyčioje, Marquette Parke. 

IŠ ARTI IR TOLI 

PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE 

Lietuvos operos solistai Vir
gilijus Noreika, Eduardas Ka
niava ir Vladimiras Prudniko
vas dar nėra koncertavę Cle-
velande. Jų koncertas šiame 
mieste įvyks kovo 7 d., sekma
dienį, 4 val.p.p. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Bilietai 
- po 15, 12 ir 8 dol. Juos gali
ma įsigyti sekmadieniais Die
vo Motinos parapijos svetai
nėje arba kreipiantis į Mariją 
Mikonienę 216-531-2190. Ren
gėjas - Ateities klubas. 

I š r eng in ių k a l e n d o r i a u s 

Vasar io 28 d. - Kaziuko 
mugė. Jos atidarymas - po 10 
vai. šv. Mišių Dievo Motinos 
parapijos salėje. Galėsite pasi
vaišinti, įsigyti skautų rank
darbių, mielai pabendrauti. 

Kovo 21 d. - Ateities klubo 
metinis susirinkimas. 

Kovo 27-28 d. - rekolekci
jos jaunimui. 

Kovo 29-31 d. - rekolekci
jos Dievo Motinos parapijoje. 
Vedėjas - kun. Stasys Kazė
nas, SJ. 

Gegužės 1-2 d. - Šiaurės 
Amerikos jaunučių krepšinio 
žaidynės. 

Gegužės 9 d. - Pirmoji Ko
munija lietuvių kalba. 

Biržel io 6 d. - Clevelando 
ateitininkų metinė šventė. 

Rugsėjo 11 d. - „Tėvynės 
garsų" 50-asis jubiliejus - mi
nėjimas, koncertas, vakarienė. 

Rugsėjo 25 d. - „Volungės" 
moterų choro koncertas, ren
gia vyr. skaučių Židinys. 

V.R. 

vTENUOLIU 
PAGERBIMO POKYLIS 

Kovo 14 d., sekmadienį, Šv. 
Petro ir Povilo parapija ruošia 
pietus pagerbti šioje mokyk
loje dirbusias vienuoles. Iškil
mingos Mišios prasidės 12 
vai., o pietūs — tuoj po Mišių 
parapijos svetainėje, 216 Ri-
pley Place, Elizabeth, NJ. 

Kun. Alfredas Žemeikis 
kviečia visus dalyvauti, ypač 
šios mokyklos auklėtinius. Bi
lietus galima įsigyti iki pirma-

l f | k ŽVAIGŽDUTĖ 
^^M^|^L^ J« "^^ įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 
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• Žmonos a.a. E l e a n o r o s 
Clemons , kuri buvo lietuvė, 
aiminimą pagerbdamas, jos 
vyras Harry Clemons, Reno, 
N.V., aukoja $600 - tai metine 
parama keturiems Lietuvos 
našlaičiams Stasys Griežė-
Jurgelevičius. Dudley. MA. 
a t s iun tė Lietuvos va ikams 
$200; asmenys, prašę neskelbti 
pavardes, atsiuntė $200. Vi
siems aukotojams Lietuvos 
vaiku vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globa", 2711 
W. 71s t S t . , C h i c a g o , I L 
60629. (sk.) 

• „LITUANICOS" k r e p 
šinio k o m a n d o s „METINIS 
B A L I U S " bus šeš tad ien į , 
kovo 13 d., 6:00 v.v. Pasaulio 
lietuvių centro apatinėje salėje. 
Baliuje dalyvaus Šarūno Mar-
či.ihonio krepšinio mokyklos 
mokiniai: Vytautas Būdvytis, 
Aidas Kal inauskas . Karolis 
Rimkevičius. Ignas Bakėjus, 
Saulius Nakutis, Gediminas 
Šumyla. Augustinas Žilinskas, 
La.rr.!.na.- Ki.-.eiius. Arnas 
Repečka, Ąžuolas Naujikas, 
Vladimiras Severovas, Alek
s a n d r a s S u r v u t a s , Povilas 
Lcnkšas. Jonas Petravičius, 
treneris G Ulys, dir. Z. Mar
čiulionytė ir adm. A. Nausė
diene Rezervacijas priima : 
Daina Si l iūnienė , (630) 852-
3204. (sk.) 

• P in iga i , siuntiniai, persi
k r a u s t y m a s į Lie tuvą per 
TRANSPAK. Tel. 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i š r ū p i n t i „Sočiai Security" . 
E .Šumanas , te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

Žmona Irena kviečia gimines, dienio, kovo 8 d. Savo dalyva-
artimuosius ir pažinusius a.a. vimu suteiksime joms 
Kazį prisiminimo Mišiose da- džiaugsmo ir jas paremsime. 
lyvauti arba bent pasimelsti Automobilius galima saugiai 
už jo vėlę. statyti parapijos kieme. No

rintieji daugiau informacijos, 
galite skambinti į kleboniją 
908-352-2271. Visi laukiami! 

ISPANIJOJE 
ATIDARYTAS LIETUVOS 
GARBĖS KONSULATAS 

Sausio 28 d. Pietų Ispanijos 
Mursijos autonominiame re
gione atidarytas Lietuvos gar
bės konsulatas. 

Lietuvos garbės konsulu 
Mursijoje tapo 26 metų versli
ninkas Pedro Antonio Garcia 
Gomez, populiarus Ispanijoje 
turistinio-sanatorinio kom
plekso „La Fortūna" savinin
kas. Jis pasiryžęs tarpinin
kauti, plėtojant Lietuvos ry
šius su šia Pietų Ispanijos sri
timi prekybos ir turizmo rei
kalais. 

Konsulato atidarymo iškil
mėse dalyvavo Lietuvos am
basadorius Ispanijos karalys
tėje Giedrius Čekuolis, regio
no prezidentas Ramon Luis 
Valcarcel, kiti Mursijos politi
kai, kultūros, verslo ir ži-
niasklaidos atstovai. Iškilmes 
transliavo Mursijos televizija. 

Mursija yra didžiausia Is
panijoje vaisių ir daržovių ek
sportuotoja, taip pat garsė
janti baldų pramone ir išplė
tota turizmo infrastruktūra. 
Gegules mėnesį Lietuvos am
basada Mursijos verslinin
kams rengia seminarą apie 
prekybos ir investicijų Lietu
voje galimybes. (BNS) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPul*«kiRd.,ChicJ){o. IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jona i Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6347 S-Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Tofl fr«e 34 hr. 866-776-6743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-264-0100. 

TeL 630-267-OSOO, Lemont, IL 

ŠEŠIOLIKTĄ VASARIO 

Tamsi naktis carizmo, 
Šalti Irkutsko vėjai, 
Tik žvaigždės mūs Tėvynės 
Drąsa, ryžtu spindėjo. 

Pažadinusios viltį, 
Parodė švintant „Aušrą", 
O „Varpas" šaukė kilti 
Iš miego mūsų tautą. 

Liepsnojo ryto žaros, 
Didingas „Varpas" gaudė. 
Šešioliktą Vasario 
Tekėjo laisvės saulė. 

Sudrebino pasaulį 
Nešąs nelaimes karas, 
Mūs šviesią laisvės saulę 
Kalėjime uždarė... 

Lietuviai laisvę gynė, 
Kaip didvyriai kovojo, 
Ne vienas ir gyvybę 
Tėvynei paaukojo. 

Po penkiasdešimt metų 
Nauja aušra nubudo. 
Šviesius kelius pamatę, 
Nuėjo jais lietuviai. 

Net ašara nukrito, 
Širdis džiaugsmu virpėjo, 
Kai švintant laisvės rytui 
Trispalvę mes iškėlėm. 

Šešioliktą Vasario 
Jau laisvės saulė šviečia. 
I ateitį, į gražią 
Kelius lietuviai tiesia. 

Domicė lė B r a z a i t y t ė 
_ . ... P i d k o v a 
Dieveniškes 

ŽEMĖ ŠAUKIA 
(Tęsinys) 

Ir tie laikai tikrai atėjo. Aš 
jau lankiau gimnaziją, o brolis 
arė laukus. Bet vieną vakarą 
jis paliko žagrę pavasario lau
kuose ir išėjo savanoriu... I r 
daugiau savo brolio jau nebe
mačiau... 

Petras patylėjo valandėlę. 
Gegutė čia pat kukavo topo
lyje, tarp tik ką sužaliavusių 
šakučių. Vėl išgirdome jaut rų 
Petro balsą: 

— Gaudavome laiškų. Juose 
brolis ramino susirūpinusią 
mamą. „Išėjau savo tėvynei 
pareigą atlikti, jai laisvę iško
voti. Vėl netrukus grįšiu prie 
žagrės, ir visi gyvensime lai
mingi". Ir kovojo jis rytuose su 
bolševikais, šiaurėje su ber
montininkais, kovėsi ties Šir
vintomis, bet prie žagres taip 
ir negrįžo... Ir nebegrįš j au 
niekados... 

Petro įtemptas balsas staiga 
nutrūko. Tragišką rimtį jau
tėme ir mudu su Jonu. Iš toli
mesnių kalnelių aidėjo gegu
čių kukavimas. 

— O žuvo jis prie Perlojos, to 
mažo Dzūkijos bažnytkaimio. 
Srauniojo Merkio vanduo nu
sidažė jo krauju... Paskutinės 
jo valandos prabėgo karo lau
ko ligoninėje... Mirtinai su
žeistas, jis skundėsi nusimi
nęs sanitarijos karininkui: 
„Maniau, kad padėsiu galvą 
už Lietuvos sostinę, o dabar 
mirštu už mažutį bažnytkai
mį, man nežinomą... Ir nema
tysiu laisvo Vilniaus... Ir 
žagrė ten nesulauks manęs..." 
Karininkas matė mano brolio 
jautrumą ir jį guodė: „Visos 
Lietuvos vietos yra vienodai 
brangios, nes jos visos yra ne
išskiriama tėvynės dalis. Tavo 
krauju aplaistyta Perlojos 
laisvė. Tai kelias į sostinės 
išvadavimą. Tai garantija tavo 
gimtojo kaimo laisvei. Tavo 
gyvybės auka padėta ant visos 

Ragainės lituanistinės mokyklos mokiniai, dalyvavę Mažosios Lietuvos lietuviškų mokyklėlių mokiniams Tilžėje 
suruoštoje Kalėdų eglutėje. 

tėvynės laisvės aukuro, o ma
žutė Perloja yra tik vienas 
brangus vardas ta rp daugybės 
tėvynės vardų..." Paskui tas 
pa ts karininkas man pasako
jo, kad mano brolis mirė švie
siu pragiedrėjusių veidu. 

P r a n a s N a u j o k a i t i s 
(Bus daugiau) 

NUOTYKIS E R D V Ė S E 

Kartą, kai labai skubėjau į 
kosmodromą ir jau buvau 43-
iosios lygiagretės ir 116 me
ridiano susikirtime, man nuti
ko štai tokia istorija. Aš skrie-
j au 74 metrų aukštyje. Tai 
aukšt is , kurį pasirenki, kai 
skrendi didžiausiu greičiu. 50-
ajame metre mačiau visiškai 
lėtai judančius žioplius. At
rodė, kad jie manęs net nepa
stebi. Aš labai skubėjau dėl to, 
kad netikėtai užtrukau pas 
prosenelę, kurios aplankyti 
buvau atskridusi į Asteroidą 
B-16. Jau pasakiau prosenelei 
„iki pasimatymo" ir buvau 
beuždaranti jos svetingų na
mų duris, kai pastebėjau, kad 
neturiu savo ausinių. Trūko ir 
aparatūros — mažutėlytės 
dėžutės, kurioje buvo užrašyta 
eksperimento programa Aste
roide — 112. Tą programą aš 
kūriau ištisas dvi savaites ir 
koordinatorius dar nebuvo jos 
įvertinęs. Aš tikėjausi gauti 
labai gerą pažymį už šį darbą, 
o dabar kažkokiom man nesu
prantamom aplinkybėm ji din
go. Aš grįžau atgal, ieškojau 
visur, tačiau savo daiktų nera
dau. Pikta ir paniurusi įšokau 
į raketą, skriejančią man tin
kamu kursu į kosmodromą. 

Mi lda A r č i k a u s k a i t ė , 
Vilnius 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO N R . 7 6 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra Colorado vals
tijoje (State). 

GALVOSŪKIO NR. 78 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. Dviejų 
raidžių inicialai reiškia: Mi
kalojus Čiurlionis. 

IfilAĮĮįPJAlSlri 
A I L L O U O J I U 

U 
uo s r urni PFircnnn 

JLLtt ££ "mwm 
Pastaba: Taupant vietą, kai 

kurie „T.Žv." didesni galvosū
kių piešiniai ar brėžiniai yra 
mažinami, todėl prieš spręsda
mi, padidinamuoju aparatu 
(Xerox) padidinkite. 

Red . 

GALVOSŪKIO N R 79 
ATSAKYMAI 

1. Jurgis. 2. Aušra. 3 . Ožka
baliuose. 4. Bulgarija. 5. Birš-
tonaitė. 6. Kulką. 7. Uršulė. 8. 
Marytė. 9. Vincentas. 10. Ele
onora. 11. Rasų. 12. Vėlinės. 

GALVOSŪKIO N R . 80 
ATSAKYMAI 

1. Lietuvoje yra mažiausiai 
pavardžių, prasidedančių rai
de H. Buvo rastos tik 5 pavar
dės. Po to seka pavardės, pra
sidedančios raide F — 14, O 
— 16,1 — 17, E - 24, C — 24, 
U — 29 ir t.t. (Lietuvių pa
vardžių žodynas, Vilnius, 
1985. Ats. red. A. Vanagas). 2 . 
Pirmasis žmogus, kuris mirė, 
buvo Abelis. Jis buvo Adomo 
ir Ievos antrasis sūnus, Kaino 
brolis. (H. Lockyer's „Ali the 
Men of the Bible", 22-23 psl., 
Grand Rapids, 1958; Pr. 4:1-
15; Mt. 23:35; Heb. 11:4; 
12:24). 3. Nepastebėta, kad 
arkliai žagsėtų. („The Am. 
Peoples E n c " , 10-450, Chica
go, 1953). 4 . Kai A. Einšteinas 
mirė, prieš jo kūną sudegi
nant, jo smegenis pasiėmė už
konservuoti dr. Thomas Har-
vey (Princeton), o akis paėmė 
dr. Henry Abrams (New Jer-
sey). Norėdamas šias akis nu
pirkti, „pop star" Michael Jac-
kson pasiūlė 7 milijonus dole
rių. (The Jerusalem Post In
ternational Edition, No. 1881, 
Nov. 23, 1996). 5. Meškos ir 
lokiai gyvena Europoje, Azi
joje, Amerikoje, net poliari
niame ašigalyje, bet Afrikoje 
jų nėra, nebent zoologijos so
duose. Paskutinioji vieta, kur 
Afrikoje meškos gyveno buvo 
Atlaso kalnai Maroke ir Alžire 
(E. Brit. 3-324, Chicago, 1968 
ir Ulust. World Enc, 197 psl., 
N.Y. 1966. 

GALVOSŪKIS N R . 96 

Parašykite tokį skaitvardį, 
kurio du linksniai tariami ir 
rašomi visiškai vienodai (be 
šauksmininko linksnio). (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 97 

Vienas žvejys rado sudras
kytą tinklą (Net Tom) Nevv 
Jersey valstijos sostinėje. Pa
rašykite tos valstijos sostinės 
vardą, kuris susideda iš 
skliausteliuose parašyto teks
to raidžių. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 98 

Patikrinkite istorines žinias: 
1. Kelintais metais spalio 
mėn. 28 d. Maskva, politinės 
propagandos ir viešosios nuo

mones klaidinimo tikslais, 
grąžino Lietuvai Vilnių ir dalį 
jo krašto. Visiems paaiškėjo ši 
formulė: Vilnius mūsų. o mes 
rusų. 2. Kurių metų pavasarį 
nacių Vokietija išplėtė agre
syvųjį karą, užgrobė Daniją, 
Norvegiją, Olandiją, Belgiją, 
Liuksemburgą, sumušė pran
cūzų kariuomenę ir okupavo 
Prancūziją. 3. Kuriais metais 
birželio men. 14 d. Maskva 
įteikė Lietuvos vyriausybei ul
timatumą, o birželio mėn. 15 
d. Sovietų armija įsiveržė į 
Lietuvą ir okupavo kraštą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 99 

(Kryžiažodis) Ž e m y n : 1. Iš 
didžiųjų nuodėmių viena di
džiausioji. 3. Vienas iš bažny
čios įsakymų. 4. Penktasis 
Dievo įsakymas. 5. Vienas iš 
septynių kūno gailestingumo 
darbų. 7. Vienas iš septynių 
sielos gailestingumo darbų. 
10. Ketvirtasis iš septynių 
sakramentų. S k e r s a i : 2. 
Penktasis Dievo įsakymas. 6. 
Trečioji dieviškoji dorybė. 8. 
Antroji dieviškoji dorybė. 9. 
Svarbiausios ir iškilmingiau
sios katalikų parapinės Mi
šios. 11. Šeštasis iš septynių 
sakramentų. Šį kryžiažodį su
darė 8 klasės mokinės J u s t i 
n a i r Kr i s t i na Z a b i e l a i t ė s iš 
Rokiškio. Atsakymus siųsti be 
brėžinio, pažymint numerius. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 100 

1. Parašykite 30 lietuviškų 
žodžių, kurie vienaskaitos var
dininko linksnyje baigiasi dvi
balse uo, pvz. ruduo. 2. Kuris 
paminklas matomas Vatikane, 
Šv. Petro aikštės centre? 3. 
Kurie gyvuliai prunkščia? 4. 
Kai Farenheito termometras 
rodys minus 40 laispnių. kiek 
tada rodys Celsijaus termome
tras? 5. Kuo skiriasi akordeo
nas nuo bajano? Visi, kurie 
teisingai atsakys ir plačiau 
paaiškins, gaus 10 taškų, o 
trmpai atsakiusieji — tik 5 
taškus. 

Atsiuntė 
k u n . d r . E. Geru l i s 


