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Sustabdytas Lietuvos ir 
posovietinių valstybių 
energetikų projektas 

Vilnius , gegužes 26 d. 
(BNS) — Aukščiausiu Lietu
vos vadovų nurodymu, trečia
dienį buvo atmesta rengiama 
pasirašyti Lietuvos ir dar ke
turių buvusių sovietinių val
stybių energetikos integracijos 
sutartis, kuri įvertinta kaip 
galinti kelti grėsmę Lietuvos 
strateginiams tikslams. 

Vyriausybė nurodė Ūkio mi
nisterijai įvertinti bendrovės 
„Lietuvos energija" ketinimus 
sudaryti su Rusijos. Baltarusi
jos, Latvijos ir Estijos energe
tikos bendrovėmis bendradar
biavimo susitarimus, taip pat 
„Lietuvos energijos" vadovų ir 
kitų su tuo susijusiu pa
reigūnų veiklą. 

„Lietuvos energijos" valdyba 
trečiadienio rytą nušalino nuo 
pareigų bendrovės generalinio 
direktoriaus pavaduotoją An
zelmą Bačiauską bei laikinai 
sustabdė kitų pavaduotoja 
įgaliojimus. 

„Lietuvos energijos" genera
linis direktorius Virmantas 
Jurgait is kol kas liko savo 
poste. 

Lietuvos, Rusijos. Baltarusi
jos, Estijos ir Latvijos energe
tikos bendrovių vadovai tre
čiadienį Vilniuje ketino baigti 
derinti sutartį dėl bendro pen
kių valstybių energetikos si
stemų darbo ir vėliau ją pasi
rašyti. 

Laikinoji premjerė Irena De
gutienė teigia, kad vyriausybė 
tik šios savaitės pradžioje 
gavo informaciją apie keti
namą pasirašyti sutartį, nors 
jos nebuvo apsvarsčiusi spe
ciali Užsienio reikalų komisi
ja, peržiūrinti visus Lietuvos 
ketinamus pasirašyti susitari
mus. „Šita sutartis nebuvo de
rinta, jos niekas nematė", 
sakė I. Degutiene po uždaro 
vyriausybės narių pasitarimo 
trečiadienį. 

Sužinojusi apie sutartį, lai
kinoji premjerė pirmadienį 
išsikvietė pasiaiškinti ūkio 
ministrą Vincą Babilių ir 
„Lietuvos energijos" direktorių 
V. Jurgaitį. Ministras, pasak 
I. Degutienės, teigė apie su
tartį nieko nežinojęs, o V. Jur-

ties nepasirašyti , kol ji ne
įvertinta politiškai ir juri
diškai. 

Tačiau, pasak I. Degutienės, 
antradienį vyriausybė suži
nojo, kad sutartį vis tiek ke
tinama pasirašyti . Reaguoda
mas į tai, ministrų kabinetas 
trečiadienį priėmė nutarimą, 
kad, kol nepri imtas dvišalių 
sutarčių įstatymas, įvedama 
nauja praktika, jog ypatingos 
svarbos strateginės sutartys 
laikomos negaliojančiomis, kol 
nėra peržiūrėtos URM komisi
jos ir patvirtintos vyriausybės. 

Ypatingos svarbos strate
ginėmis sutar t imis laikomos 
tokios, kurias sudaro „Lietu
vos energija". „Lietuvos du
jos"'. „Lietuvos geležinkeliai", 
Ignalinos atominė elektrinė, 
Klaipėdos jūrų uostas. 

Išvakarėse problema svar
styta Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio sušaukta
me Valstybės gynimo tarybos 
narių posėdyje. Valstybės gy
nimo tarybai vadovauja ir ją 
šaukia prezidentas. Preziden
tas Valdas Adamkus, dabar 
viešintis Vengrijoje, trečia
dienio rytą paskambino V. 
Landsbergiui ir padėkojo už 

Pasipriešinimas sovietmečio 
stabų parkui persikėlė į Seimą 

Nuotr.: Kaune atidarytas pirmasis 
tuvos kariuomenėje. 

laukia jaunuolių, pasiryžusių tarnauti Lie-
i Elta i 

Kaune įkurtas pirmasis Karo 
prievolės centras 

Kaunas, gegužės 26 d. 
(Elta) — Trečiadienį Kaune 
at idarytas naujoviškas Karo 
prievolės centras, kuriame į 
privalomąją karo tarnybą nuo 
šiol bus atrenkami jaunuoliai 
iš Kauno ir Marijampolės ap
skričių. 

Centras įkurtas pagal Lietu
vos krašto apsaugos ministeri-

Vilniuje esančių Valstybės gy- jos ir Švedijos valstybinės ka-
nimo tarybos narių sukvie- rinės prievolės administracijos 

centre, o likusį laika centro 
darbuotojai, kurių iš viso yra 
40, važinės į karių tarnybos 
vietas, stebės, kaip j;ems se
kasi tarnauti. Duomenys apie 
karių tarnybą bus kaupiami 
jų asmens bylose. 

Karo prievolės centro įren
gimas kainavo per 2 milijonus 
litų. 

Karo prievolę šiemet Lietu
voje turėtų pradėti apie 5,500 
jaunuolių, iš kurių apie 3,500 
tarnaus krašto apsaugos siste
moje, o beveik 2,000 — vidaus 
reikalų daliniuose. 

Opozicija duoda nurodymus 
naujajam ministrui pirmininkui 

Vilnius , gegužės 26 d. 
(BNS) — Keli šimtai Dzūkijos 
gyventojų kreipėsi į prezi
dentą Valdą Adamkų ir Seimo 
pirmininką Vytautą Lands
bergį, prašydami sustabdyti 
„partizanų krauju užlietoje 
Dzūkijos žemėje" kuriamą so
vietmečio stabų parką. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo konservato
rius Juozas Galdikas teigė ga
vęs savo rinkėjų iš Lazdijų-
Druskininkų apygardos pra
šymą sustabdyti sovietmečio 
skulptūrų parko kūrimą Va
rėnos rajone Grūto miške. Pa
sak J. Galdiko, keli šimtai re
giono gyventojų prašo V. 
Adamkaus ir V. Landsbergio. 
kad sprendimas įkurti skulp
tūrų parką būtų iš naujo ap
svarstytas. 

Spaudos konferencijoje taip 
pat dalyvavęs Vilniaus miesto 
Sąjūdžio grupių „Labora" susi
rinkimo pirmininkas Leonas 
Kerosierius teigė, kad „tautos 
budelių ir kolaborantų mu
ziejų" kurti Varėnos rajone 
yra „nehumaniška". Jis teigė, 
kad Kultūros vertybių apsau
gos departamento bei Kul
tūros ministerijos pareigūnai 
ir devynių asmenų specialistų 
grupė, nesitarę su vietos gy

ventojais, neturėjo teisės nu
spręsti del „galvažudžių ir 
parankinių" muziejaus kūri
mo, ir ragino, kad būtų suda
ryta nauja komisija, kurioje 
dalyvautų ir Švietimo ministe
rijos bei Genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro atstovai. 

L. Kerosierius pridūrė, kad 
Grūto miške statomi stabai 
yra „uždelsto veikimo ideolo
gines diversijos bomba". 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio prezidiumo pirminin
kas Jonas Čeponis teigė, kad 
Dzūkijos žemė „ne vieta tiems, 
kurie žudė, engė, naikino lie
tuvių tautą ir jos dvasią". Jis 
teigė, kad sovietmečio skulp
tūras derėtų demonstruoti 
prie Lukiškių kalėjimo sienos 
arba buvusių KGB rūmų 
kieme. 

Pasak Seimo nario J. Galdi
ko, jeigu stabų parko proble
ma nesulauks Kultūros mini
sterijos vadovų dėmesio, ją 
mėgins spręsti parlamentarai. 
J . Galdikas neįvardijo, kaip 
Seimas tai galėtų padaryti. 

Sovietmečio stabų parką ku
ria privatus „Hesonos klubas", 
kuris tikisi didelio turistų su
sidomėjimo šia paroda. 

timą ir operatyvią reakciją, 
iškilus svarbiai problemai. 

Lietuvos vadovai susirūpinę, 
kad energetikos vadovų pla
nuotas penkių posovietinių 
valstybių energetikų susijun
gimas gali neigiamai atsiliepti 
Lietuvos strateginiams tik
slams integruotis į Vakarų 
ūkio sistemas. 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos ir Baltarusijos siste
mos yra sujungtos dar nuo so
vietinių laikų. Tačiau Lietuva 
planuoja įsijungti į kuriamą 
Baltijos energetikos žiedą, to
dėl nenori įteisinti soviet
mečiu sukurtos sistemos. 

Sutart imi labiausiai sudo
minta Rusija, kuriai rūpi, 
kad Karaliaučiaus sritis ne
liktų už dabar veikiančio ener
getikos žiedo, ir kuri siekia 
išlaikyti įtaką Baltijos re
gione. gaitis buvo įpareigotas sutar 

„Lietuvos energijos" vadovai 

įgyvendinamą projektą, ku
riuo siekiama tobulinti Lietu
vos jaunuolių šaukimo siste
mą. Kitų metų pabaigoje tokie 
centrai turėtų pradėti veikti 
Klaipėdoje ir Panevėžyje, o 
dar vėliau naujoviškas šauki
mo centras turėtų įsikurti ir 
Vilniuje. 

Naujame centre sukurta 
kompiuterizuota sistema pa
dės tiksliau registruoti šau
kiamojo amžiaus jaunuolius, 
kaupti duomenis apie juos. 
Cia dirbs medicinos komisija, 
kuri t ikrins šaukiamųjų svei
katą. Taip pat bus siekiama 
nustatyt i jaunuolių polinkius, 
gabumus ir pageidavimus, kur 
jie norėtų tarnauti . 

Karo prievolės centras per 
metus planuoja patikrinti 
6,000-8,000 šaukiamųjų. Di
džiąją metų dalį — 150-200 
dienų — bus dirbama pačiame 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(Elta) — Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDPlatstovai 
rekomendavo naujajam mini
strui pirmininkui Rolandui 
Paksui kruopščiai rinktis kan
didatus ne tik į ministrų, bet 
ir į viceministrų postus. „Da
lis kandidatų į ministrus, ku
riuos pasirinko premjeras, ga
li būti gerais ministerijų vado
vais, bet tik su sąlyga, kad jie 
turės gerus viceministrus ir 
gerą aukštų pareigūnų apara
tą", trečiadienį po susitikimo 
su R. Paksu žurnalistams sa
kė LSDP pirmininkas Aloyzas 
Sakalas. 

Socialdemokratai ypač kri
tikuoja ūkio viceministrus, ku
rie, jų nuomone, netinka 
šioms pareigoms. „Mes sakė
me R. Paksui, kad Ūkio minis
terija buvo ta įstaiga, kuri su
žlugdė Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybę. Mes nenorėtume, 

• j « 

viršijo savo įgaliojimus 
Vilnius, gegužės 26 d. tino. kad tokia sutar t is 

Pingant grūdams, 
kyla duonos kainos 

(Elta) — „Lietuvos energija" 
peržengė savo kompetencijos 
ribas, suderindama ir ketinda
ma pasirašyti energetikos in
tegravimo sutartį su Latvija, 
Estija, Rusija ir Baltarusija. 
Todėl tokios sutarties pasi
rašymas, turėjęs įvykti tre
čiadienį, sustabdytas, o kai 
kurie „Lietuvos energijos" va
dovai griežtai nubausti, pa
reiškė laikinasis užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. 

A. Saudargas į susitikimą 
su ministru pirmininku Ro
landu Paksu lydėjo Vilniuje 
viešintį Rusijos energetikos ir 
elektrifikacijos bendrovės val
dybos vadovą Anatolij Čiu-
bais. Susitikime buvo kalbn-
ma apie Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimą įvairiose 
srityse, taip pat apie pasi
rašymui parengta sutartį. A. 
Čiubais gynė tokios sutarties 
pasirašymo būtinybe, teigda
mas kad ji nepažeis Lietuvos 
strateginių tikslų. 

Tačiau Lietuvos diplomati
jos vadovas A. Saudargas tvir-

kokia 
yra parengta, įtvirtina soviet
mečiu sukurtą energetinę si
stema ir nepalieka Lietuvai 
galimybės eiti į Vakarus. 

Vienas Lietuvos pareigūnų, 
nenorėjusių skelbti savo pa
vardės. sakė ; kad Lietuvos, 
Latvijos. Estijos. Baltarusijos 
ir Rusijos energetikos integra
vimo sutar t i s , jeigu ji būtų pa-
sira^vta. būtų naudingiausia 
Maskvai, kuriai suteikiami 
dideli įgaliojimai valdyti ben
drą energetini ūkį ir išlaikyti 
įtaka Baltijos regione. 

„Lietuvos energijos" atstovai 
atsisakė žurnal is tams parody
ti parengtos sutar t ies tekstą^ 
teigdami, kad tai viešai ne
skelbtinas dokumentas. 

Rusijos. Baltarusijos. Latvi
jos ir Estijos energetikos ben
drovių vadovai trečiadienį Vil
niuje pasirašė susitarimą dėl 
bendro šių valstybių energeti
kos sistemų darbo. 

Susitarimo nepasirašė tik 
bendrovė ..Lietuvos energija". 

Rusijos energijos ir elektri
fikacijos bendrovės (EESR) 
valdybos pirmininkas Anatolij 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(Elta) — Nepagrįstais opozi
cinės LDDP frakcijos nariai 
vadina teiginius, esą duonos 
kainos kyla dėl brangstančių 
grūdų. 

Trečiadienio spaudos konfe
rencijoje šios frakcijos narys 
Mykolas Pronckus teigė, kad 
1996 m. grūdai buvo superka
mi po 685 litus už toną, o 
praėjusiais — po 446 !:tus. 

Čiubais spaudos konferenci
joje teigė tikįs, kad susitari
mas bus pasirašytas per Lie
tuvos premjero Rolando Pakso 
vizitą į Maskvą birželio pabai
goje. 

Anot jo, jei Lietuva nepasi
rašytų dokumento, avarijos at
veju Ignalinos AE ar kitoje 
didelėje jėgainėje kaimyninės 
valstybės jai nepadėtų paden
gti energijos trūkumo. 

Susitarimą pasirašė A. Čiu
bais, Baltarusijos įmonės ,,Be-
lenergo" prezidentas Valentin 
Gerasimov, „Latvenergo" pre
zidentas Valdis Ginteras ir 
„Eesti Energia" valdybos pir
mininkas Gunar Okk. 

Neįtikėtiną situaciją, kai pin
gant grūdams, brangsta duo
na, miltai ir kruopos, M. 
Pronckus teigė esant dirbtinai 
sukurtą perdirbamosios pra
monės įmonių. 

Šios frakcijos nario Vytauto 
Einorio nuomone, grūdų per
dirbėjai, meistriškai pasinau
doję ..tarpuvaldžiu" pabrangi
no miltų kainas ir žeriasi sau 
papildoma pelną. Jokio rea
laus pagrindo 40 procentu 
padidinti miltų ka.nas nėra", 
teigė V. Einoris 

Bu\es LDDP vvriausybės 
Žemės ūkio ministerijos vado
vas V. Einoris teigė, kad 
Žemės ūkio ir maisto pro
duktų rinkos reguliavimo 
agentūrai supirkus visus 
maistinius grūdu.- pagal kvo
tas, jie buvo saog >mi grudų 
perdirbimo įmonėse. Tuo tar
pu pačios įmonės ).-> ūkininkų 
po 280-300 litų uz toną susi-
pirko perteklinius grūdus. Da
bar šiems pigiesiems grūdams 
pasibaigus, grūdų perdirbimo 
įmonės yra priverstos pirkti 
agentūros supirktus grūdus 
po 446 litus už toną. 

kad su R. Pakso vyriausybe 
atsitiktų ta pati istorija. 
Premjeras su tuo sutiko", 
tvirtino A. Sakalas. 

LSDP taip pat siūlo, kad 
įvairias valstybines progra
mas, t a rp jų — dėl švietimo, 
krašto apsaugos, gamtosau
gos, sveikatos apsaugos plėt
ros — rengtų ne tik valdančio
sios konservatorių partijos at
stovai. 

Opozicinė LDDP patenkinta 
premjero R. Pakso ketinimais 
atsisakyti dabartinių ūkio, fi
nansų, teisingumo, kultūros 
bei valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministrų pas
laugų, tačiau mano, kad taip 
pat galėtų būti pakeisti žemės 
ūkio, švietimo ir mokslo bei 
krašto apsaugos ministrai, sa
kė trečiadienį įvykusiame šios 
frakcijos atstovų susitikime su 
R. Paksu LDDP pirmininkas 
ir frakcijos Seime seniūnas 
Česlovas Juršėnas. 

„Kai kurių mlaistrų paša
linimas yra geras dalykas, 
nes, mūsų nuomone, ūkio mi
nistro Vinco Babiliaus, fi
nansų — Algirdo Šemetos, tei
singumo — Vytauto Pakalniš
kio, kultūros — Sauliaus Šal
tenio bei valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministro 
Kęstučio Skrebio jau seniai 
reikėjo atsisakyti, nes jie vyk
do žalingą politiką", sakė Č. 
Juršėnas. 

Visų išvardytų ministrų R. 
Paksas paskelbė atsisakąs ir 
ieškąs į jų vietas kitų žmonių. 

Kartu LDDP atstovai pa
reiškė manantys, kad naujajai 
vyriausybei būtų geriau, jeigu 
taip pat būtų atsisakyta že
mės ūkio ministro Edvardo 
Makelio, švietimo ir mokslo 
ministro Kornelijaus Platelio 
ir krašto apsaugos ministro 
Česlovo Stankevičiaus paslau
gu-

LDDP atstovai iš R. Pakso 
teigė išgirdę kai kurias pavar
des į laisvas ministrų vietas. 

* Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidentas 
Bronislovas Lubys atsistatydi
no iš azotinių trąšų bendrovės 
.Achema" prezidento pareigų 

Lenkijos spauda apšmeižė 
Pabradės internatą 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Pabradės interna
tinės mokyklos direktorė Jole-
ta Dubauskienė sieks išsi
aiškinti, kodėl Lenkijos spau
da dar kartą apšmeižė jos va
dovaujamą įstaigą. 

Praėjusį savaitgalį, Pabra
dės internatinės mokyklos 
dainų ir šokių kolektyvui nu
vykus koncertuoti į Varšuvą, 
Lenkijos spaudoje pasirodė 
straipsnių apie tariamai itin 
skurdžią Pabradės internato 
padėtį. 

„Lenkų vaikai Lietuvoje vai
kų namuose praktiškai neturi 
nieko", rašė dienraštis „Zycie 
Warszawy". Kitas dienraštis 
„Zycie" teigė, kad globos na
muose „nėra patalynės, koji
nių, dantų pastos, tualetinio 
popieriaus". 

Lenkų laikraščiai savo skai
tytojus kvietė atvykti į Var
šuvos lėlių teatrą, kuriame 
koncertuos Pabradės interna
tinės mokyklos auklėtiniai, o 
surinktos lėšos bus skirtos 
šiems skurde augantiems naš
laičiams. 

J. Dubauskienė dienraščiui 
„Lietuvos rytas" pareiškė, kad 
ją labai nustebino Lenkijos 
spaudos pranešimai apie ta
riamai išbadėjusius jos au
klėtinius. Ji įsitikinusi, jog to-

ir išvyksta gyventi ; Klaipėdą. 
.Achemos" prezidento parei
gos panaikintos, o B Luby.- po 
birželio 18 d., kai jo vadovau
jamas susivienijim.^ „Viache-
ma" sumokės visa sumą už 60 
proc. Klaipėdoje esančio susi
vienijimo ..Klasto" akcijų, taps 
jos generaliniu direktoriumi. 

* E u r o p o s T a r y b o s (ET) 
P a r l a m e n t i n ė Asamblėja 
Klaipėdos miestui skyrė apdo
vanojimą — ET Garbės vėlia
vą. Šį apdovanojimą už tarp
tautinį bendradarbiavimą, 
vieningos Europos idėjų pro
pagavimą bei integracijos pas
tangas kasmet suteikiamas 
tik vienam Europos miestui. 

'BNS' 

kie rašiniai yra ne kas kita 
kaip reklaminis triukas, ku
riuo norima sugraudinti len
kus, kad jie plūste plūstų į 
Pabradės našlaičių koncertus. 

Pasak direktorės, dėl pa
našaus šmeižto jau teko nu
traukti bendradarbiavimą ne 
su vienais globėjais. 

Mazovijos Grodzisko miesto 
viršaitis VVojcech Dzikowski. 
vienas Pabradės internato au
klėtinių gastrolių Varšuvoje 
organizatorių, J. Dubauskie-
nei telefonu teigė, kad apie 
šmeižikiškus straipsnius nie
ko nėra girdėjęs. Lenkijos 
spaudai VV. Dzikovvski aiškino, 
kad Pabradės lenkų vaikų 
namų auklėtiniai atvažiuoja 
pas juos į svečius išbadėję, o 
išvažiuoja pamaitinti ir lai
mingi. 

Pabradės internatą, kuria
me visi dalykai dėstomi lenkų 
kalba, globoja Lenkijoje vei
kiančios draugijos ar pa
vieniai asmenys, gyvenantys 
Lenkijoje. Pabradės interna
tinėje mokykloje mokosi ir gy
vena 243 auklėtiniai. Iš jų 140 
yra iš Vilniaus rajono, o 24 — 
iš Vilniaus miesto. 

^ i emą vaikai neturėjo batų. 
Iš Varšuvos globėjų buvo gau
ta po šešias poras vienai kla
sei, todėl į lauką vaikai ėjo pa
kaitomis", teigė ..Zycie VVars-
zauy". Patys Pabradės inter
nato auklėtiniai dienraščiui 
..Lietuvos rytas" neigė Lenki
jos spaudos teiginius, jie no
nai rooe spintelėse turimas 
muilo atsargas, tvirtino, jog 
batu turi po kelias poras, gyrė 
virtuvės šeimininkes bei jų 
ruošiamą maistą. 

Pasak J Dubauskienes. Pa
bradės internate vaikų gyveni
mo sąlygas apsunkina tik 
ankštos patalpos 

KALENDORIUS " 
Gejružės 27 d.: Šv. Augustinas 

ii Canterbury. Brunonas, Genadi
jus, Leonora, Neringa. Virgaudas. 
Žymante. 

Gegužės 28 d.: Donaldas. Jogir-
das, Justas. Rima 

J 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

„PILĖNŲ" STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

Šių metų gegužės men. 30 
dieną „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopa rengia „Pilėnų" stovyk
los atidarymo gegužinę. 

„Pilėnų" vartai bus atidari 
nuo ankstyvo ryto. Sesės švy-
turietės vaišins visus lietu
višku maistu ir skaniais pyra
gais, o broliai švyturiečiai žiū
rės, kad nebūtumėte ištroškę. 

Visi dalyvaukite gegužinėje, 
nes jūsų nuoširdi parama iš
laiko „Pilėnų" stovyklą gražią. 

Gegužės 31 diena yra Kapų 
puošimo diena. Tą dieną prisi
minsime mirusius, žuvusius ir 
nukankintus karius, šaulius ir 
artimuosius. Šventos Mišios 
bus aukojamos Šv. Antano 
bažnyčioje 10 valandą ryto. 
Šv. Mišias aukos Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje vy
riausias kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. Visi dalyvau
kime. 

Gegužinę rengia „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopos valdyba. 

Mykolas Abarius 

DETROITO 
ATEITININKU ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 

Šventė birželio 6 d., sekma
dienį, prasidės 10:30 vai. rytą 
šv. Mišiomis Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Po Mišių svetai
nėje 14 jaunučių duos įžodį, 
bus veiklos pranešimai, ateiti
ninkų veiklos Detroite 50-me-
čio paminėjimas. Jaunučiai 
suvaidins pasaką JBlynų ka
ralius". 

Rengėjai 
PABAIGTI MOKSLO 

METAI 

Gegužės 15 dieną Detroito 
„Žiburio" lituanistinė mokykla 
užbaigė savo mokslo metus. 
Aštuntą skyrių sėkmingai bai
gė Davidas Alksninis, Lina 
Bublytė, Kristina Gedvilaitė, 
Andrius Giedraitis, Tomas 
Kusikauskas, Linas Mikulio-
nis, Laura Sirgėdaitė, Rūta 
Sventickaitė ir Laurinas Va-
livonis. 

Mokyklos vedėja — Regina 
Puškorienė. Šios mokyklos tė
vų komitetui vadovauja Dalia 
Harp. Mokytojai — Danutė 
Sirgėdienė, Kristė Zamborie-
nė. Rasa Karvelienė, Živilė 
Preibė. Alma Jankienė, Artū
ras Stapušaitis, Virginija Nor-
kevičienė. Taura Underienė, 
Romas Zebleckas, Vida Juš
kienė, Rita Giedraitienė, Lėlė 
Viskantienė, Rūta Mikulio-
nienė, Virga Simaitytė ir 
Steel. 

PRISIMINSIME 
A.A. STASĮ OGINTĄ 

telkinyje. Kiekviena pirminin
kė stropiai atlieka didelius ir 
kilnius darbus šalpos ir globos 
veikloje. Šiemet šiai draugijai 
vadovauja pirmininkė Monika 
Andrijauskienė, vicepirminin
kė Dana Švedienė ir sekretorė 
Danutė Siemaškienė. Valdy-
bon įeina Elena Purtulienė ir 
Lilė Bložienė, o revizijos komi
siją sudaro Genovaitė Trei-
nienė, Roma Mastienė ir Leo
kadija Žvinienė. ši darbšti 
valdyba įvairiais būdais bando 
telkti lėšas šalpai, rūpinasi 
vietinių ligonių lankymu ir fi
nansiškai padeda pagalbos 
reikalingiems. Valdyba jau su
ruošė tradicinę Kalėdų šventę, 
madų parodą, o š.m. balandžio 
30 d. St. Petersburgo Lietuvių 
klubo patalpose sušaukė vi
suotinį narių susirinkimą, ku
riame išklausyta įdomi ir nau
dinga dr. D. Degėsio paskaita 
„Kūno svoris ir sveikata". 

Susirinkimą pradėjo draugi
jos pirmininkė Monika Andri
jauskienė, pasveikindama ku
nigus dr. M. Čyvą ir Antaną 
Grabnicką, OFM, nares ir 
gausiai atsilankiusius svečius. 
LDD-jos St. Petersburgo sky
riaus Dvasios vadas kun. dr. 
Matas Čyvas savo gražioje 
maldoje prašė Dievą laiminti 
šį susirinkimą, vesti gražaus 
bendradarbiavimo keliu, 
įkvėpti gerų minčių, planų ir 
sumanymų, teikti išminties 
pasitarimuose, o ypač nuta
rimuose ir laiminti gerų darbų 
atlikėjas. Buvo pagerbtos me
tų laikotarpyje mirusios narės 
— Bronė Balutienė ir Janina 
Staškutė. Pareikštos užuojau
tos Aldonai Baukienei ir Ro
žei Plioplienei, mirus jų vy
rams. 

Susirinkimas vyko tvarkin
gai, laikantis nustatytos dar
botvarkės. Dana Švedienė, so
cialinių reikalų vedėja, kalbė
jo apie šio telkinio ligonių lan
kymą, jų vežiojimą pas gydy
tojus, paguodos ir užuojautos 
atviručių siuntimą ir kitokias 
paslaugas. Paminėjo, kad vie
šosios bibliotekos turi juoste
lių pasiklausymui žmonėms, 
jau nebegalintiems skaityti. 
Prašė susirinkusių pranešti 
jai apie tokius asmenis. Užpil
džius reikalingas formas, jie 
šia paslauga galės pasinaudo
ti. 

Buvo perskaitytas Jadvygos 
Giedraitienės pranešimas, ku
riame minima, kad būdama 
Lietuvoje, ji aplankė negalintį 
vaikščioti Klemensą Sidabrą, 
kuriam LLD-jos St. Petersbur
go skyrius paskyrė 2,500 dol. 
paramą. Už šią sumą šiam 44 
metų vyrui buvo padarytos dvi 
operacijos; dabar jis gali 
vaikščioti ir vėl tapo darbingu 
žmogumi. Perskaitytas ir jo 
laiškas, kuriame dėkoja drau-
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St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo miSraus choro vadovas muz dr. Bronius Kazėnas koncerto klausytojams 
apibūdina dainuosimą dainą. 

Zita Dapkienė, šio skyriaus 
iždininkė, pranešė, kad šiuo 
metu ižde yra 7,959.61 dol. 

Genovaite Treinienė, per
skaitė revizijos aktą, teigiantį, 
kad iždo knygos tvarkingai ve
damos. 

Pirmininkė Monika Andri
jauskienė atliko metinį pra
nešimą ir susirinkusioms na
rėms pateikė šių metų veiklos 
planą, kurį valdyba stengsis 
įvykdyti (t.y. telkti lėšas ir 
teikti paramą bei pagalbą jų 
reikalingiems). Pirmininkė 
pranešė, kad kalėdinė šventė, 
madų paroda ir piniginė lote
rija buvo pelningos; taip pat ir 
žmonių asmeniškos aukos pa
pildė skyriaus iždą. Paminėjo, 
kad nuo šių metų pradžios 26 
atvejais buvo aplankyti ligo-

Po vaišių klausėmės dr. D. 
Degėsio informatyvios, kruopš
čiai paruostos paskaitos. Buvo 
išdalinti lapeliai su naujomis 
Valstybinio Sveikatos institu
to nustatytomis kūno svorio 
normomis. Visos bandėme su
rasti savo idealų svorį pagal 
naujai nustatytas gaires. Pa
dėkojusios dr. D. Degėsiui, na
rės ir svečiai dar ilgai šneku
čiavosi, o valdybos narės pasi
ruošė toliau vykdyti savo užsi
brėžtus šalpos ir globos dar
bus. 

Eivyda Vodopalienė 

EAST ST. LOUIS, IL 
GEDĖDAMI LENKIAME 

GALVAS 

Amžino atminimo vertam 
niai, nuvežta pas gydytojus 10 žmogui, dvasininkui, mokyto-
kartų. nusiųsta atviručių — 19, jui, draugui, vyskupui Anta-
paskambinta telefonu ir atlik- nui L. Deksniui, neseniai pa
tą daug kitų gerų darbelių, šį šauktam į Amžinuosius sodus, 
kilnų darbą atlieka ne vien į artumą To, kuriam jis taip 
valdyba, bet ir kitos šio sky
riaus narės — R. Kreivėnienė, 
D. Mackialienė, G. Treinienė, 
E. Jasaitienė, A. Balbatienė, 
L. Bložienė, M. Andrijaus
kienė. Baigdama pranešimą 
pirmininkė padėkojo šio sky
riaus dvasios vadui kun. dr. 
M. Čyvui, visoms savanorėms 
už atliktus darbus ir visiems 
aukotojams už jų dosnumą. 

Susirinkime kalbėjo ir iš 
Lietuvos atvykęs kun. Anta
nas Grabnickas, OFM. Jis pa
pasakojo apie jauną šeimą sų 
dviem mažais vaikais, kurių 
motina yra paralyžiuota ir 
šiuo metu patekusi į didelį 

ištikimai, nuostabiai ir sėk
mingai tarnavo, giliai lenkia
me galvas ir apraudame ne
tektį. 

Vyskupo Deksnio paskuti
nės parapijos Amerikoje, East 
St. Louis, IL, mieste, parapi
jiečiai ir vėl skaudžiai nuliū
dinti. Prieš* 30 metų paskyri
mas jų stipriai pamilto klebo
no prelato Deksnio visų už 
Lietuvos ribų gyvenančių lie
tuvių vyskupu parapijiečių 
buvo priimtas irgi kaip ne
tektis. Tačiau žinodami savo 
klebono prisirišimą prie para
pijos ir prie jo pastatydintos 
lietuviškos šventovės, jie nu-

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 
nebuvimo ir iš mūsų tarpo 
pasitraukė ne vienas ir ne du. 
Susitraukėm, sumenkėjom ir 
beveik visi prie šv. Petro vartų 
priartėjom... Anksčiau buvęs 
gausus, gyvas, veiklus*, išmo
ningas lietuviškas telkinys, 
skleidęs plačiausioje apylin
kėje žinias apie Lietuvą ir lie
tuvius, LB apylinkėje vos iki 
dvidešimties narių tesuskai-
čiuoja, o parapijai vos trisde
šimt tepriklauso. 

Sužinoję apie mylimo klebo-
no-vyskupo mirtį lyg našlai
čiais pasijutome. Artimiausio 
sekmadienio šv. Mišioms pa
ruošėme vyskupo fotografijų 
rinkinį, pastatėme prie alto
riaus, uždegėm žvakutę, padė-
jom puokštę gėlių ir meldėme 
Aukščiausiąjį, dėkojome Jam 
už mums bent laikinai duotą 
tokį kilnų Ganytoją. 

Tesidžiaugia gerasis vysku
pas dangaus vyskupijoje! 

Zigmas Grybinas 

WORCESTER, MA 

vargą. Kun. Grabnickas buvo jautė, kad neretai su juo pasi-
paprašytas suteikti valdybai matys. Taip ir buvo. Kiekvie-
daugiau informacijos. Pirmi
ninkė pranešė, kad šiame su
sirinkime buvo suaukota 545 
dol. Dideles sumas paaukojo 
A. Balbatienė ir S. Vaškienė 
po 100 dol. ir H. Žitkienė 50 
dol. 

Oficialioji susirinkimo dalis 
praėjo greit. Narės ir svečiai 
buvo pakviesti vaišėms. 
Džiaugėmės, kad vaišės vyko 
prieš dr. D. Degėsio paskaitą, 
nes paskaita apie kūno svorį 
visuomet sujaudina klausyto-

gijai už jam suteiktą naują jus, o ypač, kai vaišių stalą 
gyvenimą. puošia įvairūs skanumynai. 

ną savo apsilankymą Ameri
koje vyskupas naudojo pasi
matymui su mumis. 

Malonūs būdavo tie pasima
tymai ir vyskupui, ir mums. 
Atsisveikindavome vis su vilti
mi, kad netrukus ir vėl pasi
matysime. Pašlijus vyskupo 
sveikatai ryšį su juo palaiky
davome laiškais. Kai kas net 
aplankydavo. Kokius nuošir
džius linkėjimus jis mums at
siuntė, kai šventėme savo pa
rapijos šimtmetį. „Laikykitės, 
gyvuokite!", — ragino. 

Per tą trisdešimtį metų jo DAYTONA BEACH, FL 

TRAGIŠKASIS 
BIRŽELIS 

LB Worcesterio apylinkė 
š.m. birželio 13 d., sekmadie
nį, ruošia Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimą. 

10 vai. ryto šv. Mišios 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je už ištremtuosius į Sibirą 
užprašytos Lietuvių Bendruo
menės. Po to žemutinėje bažny
čios salėje minėjimas, užkandėliai 
ir kavutė. Rengėjai kviečia ne 
tik vietos, bet ir aplinkinių tel
kinių lietuvius atsilankyti. 
Visi kartu prisiminsime ne
kaltai ištremtus mūsų brolius, 
seses į Sibirą. Išgirskime jų 
šauksmą. Citata iš knygos 
„Leiskit į Tėvynę": „Viešpatie, 
neleisk mums sušalti Sibiro 
ledynuose. Per trundrą, šaltą 
taigą leisk keliais pareiti į tė
vų namus. O jeigu mus užkas 
Sibiro platybėse, Gerasis Die
ve, nuo Lenos, Angaros, Jeni
siejaus krantų, nuo Laptevų 
jūros leisk mūsų tautiečiams 
surinkti mūsų kaulelius ir 
grąžinti į Tėvynę..." j # M > 
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Š.m. gegužės 30 dieną suei
na 7 metai nuo a.a. Stasio 
Oginto mirties. Savo paskuti
niame testamente velionis 
nepamiršo ir telkinio radijo 
valandėlių bei Dariaus ir Gi
rėno klubo. Dariaus ir Girėno 
klubas, pardavęs savo nuosa
vybę, veiklą perkėlė į Šv. An
tano parapijos patalpas. Sek
madienį, gegužės 30 d.. 10:30 
v.r. šv. Mišios bus aukojamos 
už a.a. Stasį Ogintą. Dariaus 
ir Girėno klubo nariai daly
vaus šv. Mišiose, o paskui 
vyks į „Pilėnų" stovyklos ati
darymą. l m 

ST. PETERSBURG, F L 

LIETUVOS DUKTERYS 
NEATOSTOGAUJA 

St. Petersburg, FL, viena iš 
g a u s i a u s i ų n a r ė m i s yra L i e t u 
v o s D u k t e r ų draugija , S t ipr ia i LB Floridos apygardos suvažiavimo spaudos stalas. Iš kairės: žurnalistas Algirdas Šilbajoris, žurnalistas Jur-
i l e i d u s i š a k n i s š i a m e l i e t u v i ų gis Janušaitis. Prie spaudos stalo sėdėjo ir Mečys Šilkaitis. Nuotr. D o n a t o S tuko 

PRISIMINĖME 
MOTINAS 

Mūsų lietuviškasis telkinys 
narių skaičiumi nėra gausus, 
bet tenka pasigėrėti gražia 
veikla, ruošiant šventes, mi
nėjimus, suvažiavimus. Jau 
atšventėme Vasario 16-ąją, 
Kovo 11-ąją. o gegužės mėn. 9 
d., sekmadienį, pagarbiai pri
siminėme Motinas bei Motinų 
Motiną — Tėvynę. 

Minėjimą ruošė Lietuvių 
klubo valdyba, vadovaujama 
ilgamečio pirmininko Jono 
Daugėlos. Minėjimas buvo 
pradėtas šv. Mišiomis, kurias 
už lietuves Motinas aukojo 
kun. Ričardas Grasso Prince 
of Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, FL. Pamoksle kun. R. 
Grasso pasveikino Motinas, 
prisiminė amžinybėn išėju
sias, įvertino didelį Motinų 
įnašą į tautos gyvenimą. 

Pamaldas praturtino nepa
prastai gražiai skambėjusios 

„Sietyno" choro, vadovaujamo 
muz. Antano Skridulio, gies
mės ir sol. Juozės Daugėlie
nės solo „Ave, Maria". Skaity
mus atliko Aniceta Mažeikie
nė, aukas nešė Onutė Dar-
žinskienė su savo vaikaičiu 
Dovyduku. 

Po pamaldų salėje minėji
mas buvo tęsiamas. Klubo pir
mininkas Jonas Daugėla jaut
riu, nuoširdžiu įžanginiu žo
džiu pasveikino Motinas ir 
gausius dalyvius ir suglaustai, 
bet gana prasmingomis minti
mis aptarė lietuvės Motinos 
meilę šeimai, vaikams, savajai 
tėvynei, Motinų Motinai Lie
tuvai. 

Jis prisiminė lietuvės Moti
nos ilgą, sunkų kelią ir jos di
dįjį įnašą išlaikant tautoje gy
vą lietuvišką dvasią ir sun
kius išgyvenimus okupacijų 
metais. 

Po paskaitos choras „Siety
nas", vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, atliko meninę 
programą, padainuodamas 
Motinos garbei tinkančias 7 
dainas, kurias klausytojai iš
klausė labai atidžiai, prisimin
dami savąsias motinas. Kiek
vienos dainos pradžioje ko
mentarus skaitė Aniceta Ma
žeikienė. Solo partijas su cho
ru atliko solistė Juoze Daugė
lienė. 

Pasibaigus koncertui, pirmi
ninkas Jonas Daugėla pareiš
kė padėką chorui „Sietynui", 
jo vadovui muz. Antanui Skri
duliui, solistei Juozei Daugė
lienei, valdybos vicepirm. Ani
cetai Mažeikienei už vaišių 
paruošimą, valdybos narėms 
už talką ir visiems bent kuo 
prisidėjusiems prie šio gražaus 
Motinos dienos minėjimo. 

Minėjimas buvo trumpas, 
bet paliko labai gražius prisi
minimus. 

Kitas renginys — birželio 
įvykių minėjimas, jis vyks bir
želio 13 d. Minėjimą ruošia LB 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma Birutės Kožicienės. 

Po minėjimų, atrodo, veikla 
per vasarą sumažės, tik LB 
pabendravimo pietūs vyks ir 
toliau — kiekvieno mėnesio 
pirmąjį trečiadienį. 

Gegužės 5 d. Homers resto
rane, dalyvaujant apie 40 apy
linkės lietuvių, vyko LB pa
bendravimas — jau tradicija 
tapę pietūs. Programai vado
vavo valdybos iždininkas Do
natas Stukas. Jis pasveikino 
dalyvius, pasidžiaugė, kad tas 
renginys mėgstam, s, lanko
mas ir bus tęsiamas. Trumpai 
papasakojo apie LB Floridos 
apyg- įvykusį suvažiavimą, 
kuris vyko gana gražiai, o jį 
globojo Daytona Beach, LB 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma Birutės Kožicienės. 

Narimantas Karaša šį kartą 
įdomiai papasakojo apie įvai
rius Lietuvos gyvenimo ekono-

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite. IL 
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hickory Hls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TeL (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tat. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

Maperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Surte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
TaL (630)435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

minius, kultūrinius ir visuo
meninius įvykius. Jis prane
šimus paruošia kruopščiai, pa
sinaudodamas Lietuvos spau
da. 

Pranešime išgirstame tokių 
dalykų, kurių nerandame išei
vijos spaudoje. Narimantas 
Karaša — geras kalbėtojas, 
pranešimus paruošia įdomiai, 
su humoru. 

„Saulutės" skyriaus iždinin
kė Regina Snarskienė prane
šė, kad viena amerikiečių Šei
ma Lietuvos vaikams padov 
nojo daug gerų batukų ir dra
bužių. Jų persiuntimui prašė 
lėšų, ir čia pat popietės daly
viai gana gausiai prašymą pa
rėmė savo aukomis. 

Kaip matyti, Daytona Beach 
telkinio lietuviai, nepaisant 
amžiaus, dar nepavargsta. Po 
našios veiklos linkime malo
nios vasaros ir gero poilsio. 

Jurgis Janušaitis 

• - * - - * - f - mm 



ASMUO, ŠEIMA, MOKYKLA, 
VALSTYBĖ 
VAIDOTAS ŽUKAS 

Ir žmonijos, ir ieimos nariai 

18 kultūrų ir religįjų istori
jos žinome, kad žmogus nuola
tos buvo reikalingas mokytojo. 
Dažniausiai mokyklos moky
tojas padaro didžiausią įtaką 
vaiko ir jaunuolio brandai — 
nors ne visada. Kartais pa
grindiniu mokytoju būna tė
vai, kartais dvasininkai, kar
tais tikrasis gyvenimo ir pro
fesijos mokytojas atrandamas 
jau po mokyklos. Taip, beje, 
atsitiko ir man. Jau moky
damasis dailės institute suti
kau savo pagrindinį mokyto
ją, iš Plungės rajono kilusį 
mąstytoją Justiną Mikutį, 
kultūros istoriką. Žurnalizmo 
mokytojas man vėl buvo ne so
vietinis universitetas, bet ne
priklausomo žurnalizmo patri
archas profesorius Juozas Ke-
liuotis. Ir dvasios mokytoją, 
kunigą teologą Česlovą Kava
liauską taip pat reikėjo susi
rasti kitoje parapijoje, netgi 
kitame mieste. Visi trys šitie 
žmonės iš Sibiro lagerių grįžo 
tais metais, kai aš tik išvydau 
dienos šviesą — 56-siais. Ir vis 
dėlto, nepaisant ryškaus am
žių skirtumo, mes tapdavome 
labai artimais. Gal todėl, kad 
visi trys jie pasižymėjo nepa
prastu jaunatviškumu: pir
miausia jie turėjo puikų hu
moro jausmą; antra — be ne
paprasto intelekto ir turtingos 
gyvenimo patirties, visi jie 
buvo paprasti, lengvai prieina
mi ir labai atidūs išklausyti 
tave; galiausiai jie visi buvo 
labai kritiški ir kandūs as
menybe naikinančiai standar
tizuotai masinei kultūrai, sa
vo kalbomis ir straipsniais tie
siog triuškinę dažnokai pa
sitaikančius kultūrinius ir 
bažnytinius štampus,* viešą
sias banalybes — prof. Keliuo-
tis Smetonos laikų, J. Mikutis 
sovietines, o nepriklausomy
bės sulaukės kunigas Kava
liauskas — š' iolaikines. Gerai 
žinau, kad būtent šios moky
tojų savybės: jaunatvišku
mas, nestandartinis mąsty
mas ir gyvenimo patirtis 
traukte traukia jaunuolius, 
tiesiog uždega tiesos bei 
prasmės ieškančius mokinius. 

18-jo amžiaus prancūzų filo
sofas ir teisininkas Monteskje 
yra pasakęs: „Jeigu aš žino
čiau ką nors, kas naudinga 
man vienam, bet žalinga ma
no šeimai, aš to dalyko atsi
sakyčiau. Jei žinočiau ką nors, 
kas naudinga mano šeimai, 
bet žalinga mano šaliai, aš tai 
laikyčiau nusikaltimu. Jei aš 
žinočiau ką nors, kas naudin
ga Europai, bet žalinga žmo
nijai, aš taipogi tai laikyčiau 
nusikaltimu". 

Tai įdomus ir ekspresyvūs 

žodžiai. Jie aiškina, kad mes 
turime savo ryškią tapatybę. 
Bet maža to. Mes taip pat 
esame kviečiami į vis platesnę 
ir progresuojančią tapatybę. 
Taip, mes išties esame laisvi, 
bet šią savo laisvę turime de
rinti su kitu, šalia esančiu. 
Apvertus aukštyn kojomis 
Monteskje citatą — esame ne 
tik žmonijos, Europos, Jungti
nių Valstijų piliečiai — ne tik 
žemaičiai, aukštaičiai ar vil
niečiai, kito savo miesto ar 
miestelio žmonės, bet ir savo 
parapijos, mokyklos, namo, 
savo šeimos nariai. O svar
biausia — kartu su savo my
limąja ar mylimuoju mes tu
rime galimybę pradėti naują 
gyvybę ir tiesiog privalome su
teikti jai reikiamą globą, ap
gaubti ją savo meilės šiluma. 
Tai ta pati tapatybės progresi
ja. Drįstu sakyti, kad žmonių 
gimdymas, leidimas jiems įeiti 
į gyvenimą yra labiausiai de
mokratiškas poelgis, nes šiuo 
pasiryžimu šalia savęs ir savo 
mylimojo ar mylimosios mes 
įsileidžiame trečią, atėjusį čio
nai lyg svečią iš nepažįstamos 
šalies. Tas naujasis žmogutis 
nežino, iš kur jis atėjo ir kas jo 
laukia mūsų jam sukurtame 
pasaulyje. Bet dėl šios naujo
sios asmenybės ir dėl mumyse 
slypinčios prigimtinės pilno
sios demokratijos, mes priva
lome viską atidėti į šalį — vi
sus savo darbus, visus prie
tarus ir nepasitenkinimus — 
ir leisti tam žmogeliui drąsiai 
įžengti į pasaulį — ne tik 
įžengti, bet ir tarti savo auten
tišką žodį. 

Dievas — rizikuojančiųjų 
globėjas 

Vis dėlto žinome, kad gimdy
ti ir auginti vaikus yra didelė 
rizika. Nuolat stovime dau
gybės klausimų akivaizdoje: 
ar vaikas ir motina bus sveiki, 
ar turėsime kur auginti, ar 
žinosime kaip auginti, ar tu
rėsime iš ko maitinti ir ap
rengti, ar mokėsime auklėti, 
ar turėsime galimybių leisti į 
mokslus, ir t.t. Kuo daugiau 
vaikų, tuo didėja šis vadina
masis rizikos „faktorius". 

Vis dėlto, o gal ir laimei, 
daugeliai iš mūsų buvo lemta 
gyventi krikščioniškoje aplin
koje, tėvynėje Lietuvoje taip 
bent save vadina apie 70-80% 
mūsų valstybės piliečių. To
dėl, nors ką tik paminėjome 
Velykas, mintimis minutei 
kviečiu nuskristi atgal prie 
Kalėdų prakartėlės, prie šven
tosios šeimos, prie šventosios 
mokyklos užuomazgos, kviečiu 
pasižiūrėti, ar ten viskas buvo 

Danutė Bindokienė 

Pagaliau apsižiūrėjo, 
kad kalaitė be uodegos 

Čikagos lit. mokyklos abiturientes mokslo metų užbaigimo iškilmėse gegužės 16 d. Jaunimo centre. Iš kairės: 
Živilė Bielskute, Audra Brooks. Rasa Dovilaitė ir Daina Valaitytė. Nuotr Dalios Badarienės 

paprasta, ar nebuvo rizikos, 
ar ten nebuvo konflikto su vi
suomene, su artimaisiais. Kur 
tau, netgi gimdymui motina 
Marija nepriimama į švarų, 
padorų būstą, truputį vėliau, 
šventyklon atneštas kūdikis 
paskelbiamas ne vien kaip 
„šviesa", bet ir kaip „prieš
taravimo ženklas", o motina 
sudrebinama pranašingais 
septyniais kalavijais, perver-
siančiais jos širdį. Be Vieš
paties įsikišimo kūdikėlis Jė
zus nebūtų ištrūkęs ir iš per
sekiojančio valdovo Erodo 
nagų. Taigi, dieviškasis vaike
lis buvo apsuptas nuolatinės 
įtampos, lydėjusios jį per visas 
gyvenimo dienas. Tad kodėl 
mes, kurių dauguma vadi
name save krikščionimis, no
rime labiau užtikrintumo, ra
mybės ir saugumo? Juk kas 
turėjo progos įsigilinti į Šv. 
Raštą, galėjo pastebėti, kad 
Dievas yra būtent rizikuo
jančiųjų globėjas. 

Ir vis dėlto būtų labai sunku 
įtikinti kitą žmogų taip pat 
rizikuoti — gimdyti daugiau 
vaikų, juos auginti, mokinti. 
Kokią aš turiu teisę? Pagaliau 
gal kitas bevaikis padarys 
daugiau gerų darbų arba jo 
vienas — du vaikai bus daug 
geresni, labiau išauklėti, nei 
mano krūva nenuoramų? 

Tai yra tiesa, bet ne visa. 
Todėl, kad ir Dievas-Kūrėjas 
nebuvo pragmatikas. Kaip sa
kyta, jis mėgsta ir globoja rizi
kuojančius. Nes jis pats, leis
damas į pasaulį žmogų, įpūs-
damas jam šventosios gyvy
bės, labai rizikavo. Ir buvo 
netgi labai apviltas savo nau
jojo kūrinio, sukurto pagal pa
veikslą ir panašumą. Dievas 
kažkuria prasme netgi „pra
lošė", patyrė lyg kūrybinę 
„nesėkmę" dėl laisvojo žmo
gaus nepaklusnumo, dėl jo 
nuodėmės. Ir vis dėlto, nepai
sydamas nieko, Dievas rizika
vo, nes tik drąsiame, ryžtin
game veiksme yra kūrybos 
prasmė, nes tik rizikoje gims

ta didžioji meilė. Meilė, verta 
dieviško vardo. 

Vaikų auginimas ir visi su 
tuo susiję rūpesčiai, džiaugs
mai ir vargai tėvams savaime 
sudaro globos ir meilės atmos
ferą. Leisdamas į gyvenimą 
savo vaikus ir būdamas be
sąlygiškai ištikimas savo an
trajai pusei, tiesiog savaime 
esi įsukamas į atsakomybės 
aplinką. Nuolatinė mažų vai
kų ar anūkų skaistumo aki
vaizda jau savaime suteikia 
rėmus meilės brangumui ap
saugoti, nenuslysti vien į savi
tikslį, lengvabūdišką pasi
smaginimą. Gausesnių šeimų 
žmonės žino, jie patyrė, kad 
kai pervargęs po dienos darbų 
krenti į lovą ir kai naktį kar
tais po kelis kartus tenka kel
tis prie vaikų lovelių, jau vien 
tai veikia kaip sakralinė ap
linka, kurioje lengvabūdiški 
vaizdiniai, nuo kurių niekas 
nesame apsaugotas, savaime 
ištirpsta. Koks gražus randasi 
žiedas — mes saugome vai
kus, o jie mos... 

Aišku, neturiu jokios teisės 
kitą žmogų skatinti turėti 
daugiau vaikų, nes ir mes su 
žmona savo kailiu patyrėm, 
ką reiškia darbdavių ar pačios 
valstybės atsainumas šeimos 
tėvo atžvilgiu. Kai penke
tą metų dirbau bažnytinėje 
struktūroje, net ir įtakingi 
Bažnyčios vadovai man yra 
sakę: „Mes atlyginimą mo
kame tau, o ne tavo šeimai. 
Mums daug naudingiau būtų, 
jei vietoj tavęs priimtume kokį 
kunigą ar vienuolį, kuriam 
užtektų tavo atlyginimo", — 
sakė jie. 

Taigi, mūsų aplinka, net 
ir krikščioniška, katalikiška, 
kartais gali būti gana žiauri 
net ir šeimos kultūrą propa
guojančių žmonių atžvilgiu. Ir 
vis dėlto dar kartą noriu pa
kartoti — kas nori pajusti 
visą, pilną gyvenimo „ampli
tudę" — tas turi ryžtis arba 
pats, arba paskatinti ir pa
gelbėti savo vaikams išauginti 

daugiau palikuonių. 
Svarbiausia — mūsų 

širdžių krypt is 

Jūs turbūt žinote vieną 
juoką, t.y. klausimą, kuo ski
riasi optimistas nuo pesimis
to? Optimistas sako, kad bla
kė atsiduoda brendžiu, o pesi
mistas sako, kad brendis at
siduoda blake. 

Jeigu kalbėsime rimčiau — 
ir tai noriu pabrėžti, kad ir 
teologai, ir labai daug kas 
sako — viskas šiame pasau
lyje priklauso nuo pasiryžimų, 
nuo intensijų švarumo, nuo to, 
ką aš turiu širdyje, imdamasis 
kokio nors veiksmo. Geras ku
nigas ar Šventojo Rašto spe
cialistas pasakys, kad ir bibli-
niame apreiškime, ir kiek
vieno žmogaus kasdienybėje 
nuo to priklauso netgi mūsų 
amžinybė. Ne tai svarbu, ką 
mes darėm ir ko nepajėgėm 
padaryti, kiek meldėmės, 
kokių gerų ar blogų darbų pri-
dirbom, bet viskas priklauso 
nuo mūsų širdžių krypties — 
Dievui tai yra svarbiausia! 
Galbūt todėl, skaitydami 
evangelijas, paviršutiniški 
žmonės stebisi Kristaus para
doksais. Bet tai nėra koks 
nors perlenkimas, kai kartu 
su Išganytoju nukryžiuotas 
latras ir žmogžudys pirmasis 
pakviečiamas į Dangaus kara
lystę — gera, tikra, nuoširdi 
mintis, stiprus, geras impul
sas gali pakeisti, gali apversti 
visą gyvenimą. ( B u s daugiau) 

• Panevėžys . Kovo 27 
dieną Panevėžio Švč. Trejybės 
bažnyčioje vyko Susitaikinimo 
pamaldos, kurioms vadovavo 
kun. Eugenijus Troickis, gie
dojo A. Lipniūno kultūros cen
tro folklorinės giesmės ansam
blis. Prieš pamaldas ses. Igne 
Marijošiūtė bendravo su susi
rinkusiais žmonėmis, dalijosi 
mintimis apie atgailą ir atsi
vertimą, ypač pabrėždama 
sugrįžimo pas Tėvą motyvą. 

Yra lietuviškas anekdotas 
apie ūkininko marčią, kuri tik 
po trejų metų gyvenimo savo 
vyro sodyboje pastebėjo, kad 
kalaitė neturi uodegos... Anek
dotas paprastai pasakojamas, 
kai norima pašiepti ypatingą 
pastabumo stoką — kai kas 
nemato, ar atsisako matyti, la
bai akivaizdžių dalykų. 

Šiandien anekdotą galėtu
me pritaikyti ir JAV vyriausy
bei,, o ypač tiems, kuriems pa
tikėta svarbiųjų valstybės pas
lapčių apsauga ir grąžomos 
rankos, kad komunistinė Kini
ja išvogė pačias opiausias ir 
JAV saugumui pavojingiau
sias branduolinių ginklų ga
mybos detales. 

Gal čia žodis „išvogė" net 
netinka, nes niekas neįsi
laužė, neįsibrovė į slaptąsias 
laboratorijas, prievarta ne
išlupo paslapčių iš ten dir
bančių mokslininkų. Visa in
formacija buvo Kinijai savano
riškai perduota (arba par
duota). Ir tas procesas vyko ne 
savaitę, mėnesį, metus, o bent 
porą dešimtmečių, tad nėra 
prasmės kaltinti nei dabar
tinės JAV vyriausybės, kuri 
branduolinių ginklų paslapčių 
„nutekėjimą" į komunistinės 
Kinijos žinyną ; aveldėjo iš bu
vusių valdžioje. Kur per tą 
laiką buvo šio krašto CIA, FBI 
ar kita tolygi įstaiga, nuolat 
besiginanti (ypač, kai nori 
gauti daugiau lėšų), kad jos 
tinklas labai platus, veiksmin
gas ir todėl valstybei gyvy
biškai svarbus. Iki šiol vienin
telis įtariamasis yra Los Ala-
mos branduolinių laboratorijų 
mokslininkas, kiniečių kilmės 
Wen Ho Lee, bet, neturint 
konkrečių įrodymų, ir jam 
neiškelta byla. 

Tiesą pasakius, tai nebe pir
mas kartas, kai JAV karinė ar 
administracinė vadovybė nu
kenčia dėl tikslios informaci
jos stokos arba jos visiško ne
buvimo. Tačiau šį kartą gal
būt tas „neapsižiūrėjimas" yra 
pats pavojingiausias. 

Šią savaitę Vašingtone At
stovų rūmų komisija svarsto 
galimas pasekmes dėl bran
duolinių paslapčių patekimo į 
komunistinės vyriausybės 
rankas. Kol kas tik aišku, kad 
Kinija turi viską, ko reikia 
pačių pavojingiausių branduo
linių ginklų gamybai ir, be to, 
techniką, kaip tuos ginklus 
„pasiųsti". Ieškoma kaltinin
kų, skraido karšti priekaištai, 
rodoma pirštais į kiekvieną, 
kas tik galėjo prisidėti prie šio 
išdavikiško darbo, kas galbūt 
turėjo galimybę jį sustabdyti, 
bet to nepadarė. Kaltinama ir 
dabartinė vyriausioji valsty
bės prokurorė Janet Reno (yra 

manančių, kad ji turėsianti at
sistatydinti arba bus paša
linta iš savo pareigų). Ypač 
svarstybose pasireiškė atsto
vas iš Kalifornijos Christopher 
Cox, kurį pažįsta ir lietuviai 
dėl jo tvirtos paramos Lietu
vos reikalams. 

Tačiau vagystėmis griežtai 
apkaltinti Kiniją, atrodo, ven
giama, nes ir taip Beidžingo-
Vašingtono santykiai ne per 
geriausi po to, kai JAV bom
bos Belgrade pataikė į Kinijos 
ambasadą ir užmušė kelis 
žmones. Galima tvirtinti, kad 
bomba Jugoslavijoje sugriovė 
ne tik kiniečių įstaigą, bet ir 
prezidento Bill Clinton ilgą 
laiką puoselėtas viltis, sie
kiant, kad glaudesnis bend
ravimas su Kinija atneštų 
Amerikos verslui visokeriopos 
naudos. Tos viltys sudužo be
veik ant pat jų išsipildymo 
slenksčio, nes pašlijo pasta
ruoju metu labai sutvirtėję 
ryšiai tarp Beidžingo ir 
Vašingtono. Abi valstybės ben
dromis pastangomis stengėsi 
juos sutvirtinti — Amerika „ne
matė" Kinijoje vykstančių 
žmogaus teisių pažeidimų, o 
kiniečiai buvo pasiryžę per 
daug kritiškai nežiūrėti į ko
munistiniam režimui nepalan
kią JAV politiką (ypač dėl Ju
goslavijos bombardavimo). 

Vis tik Atstovų rūmuose ir 
Senate yra manančių, kad 
„Kinijos nusikaltimai ir jai 
kaltinimai neturėtų išsivystyti 
į kitą 'šaltąjį karą', todėl rei
kia dėti visas pastangas ir 
branduolinių paslapčių va
gystės reikalus išspręsti, vi
siškai nesugadinant Beidžin-
go-Vašingtono bendradarbia
vimo galimybių". 

Antra vertus, Kinija, ieš
kodama priemonių įsigyti ki
tos valstybės turimą ginklų 
gamybos techniką, pasinau
dojo istorijos būvyje išban
dytais metodais: papirkimu, 
alkoholiu, net moterų paslau
gomis. Špionažas — jokia nau
jiena. Juo užsiėmė ir tuo būdu 
įgytomis žiniomis naudojosi 
kiekviena pasaulio valstybė — 
esama ir buvusi. Juk ir So
vietų Sąjunga atomines pas
laptis išviliojo iš Amerikos pi
liečių, kurie ilgainiui už jų 
perdavimą Maskvai buvo nu
teisti mirti. Ir Amerika, be 
abejo, turi platų agentų tink
lą, tik, deja, ne visuomet 
veiksmingą ir savo pareigas 
reikiamai atliekantį. Užuot 
kaltinus Kiniją, geriau pasi
dairyti savame kieme ir dėti 
pastangas, kad panašios va
gystės nebeįvyktų. Nors, kaip 
sakoma, užrakinti tvartą po 
to, kai arklys pavogtas, nela
bai logiška... 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
Pik. PETRAS GENYS 

Nr.8 

• 

Tęsinys 
O lėktuvus iš lauko oro 

uosto, artilerijos pabūklus bei sunkvežimius su artile
rijos arkliais per laukus nutempėme prie Karčiamos 
kaimo. 

Lapkričio 24 (?) dienos vakare 1-mas batalionas pas
kutinis pasitraukė į Karčiamos kaimą, palikdamas 
Radviliškį ištuštintą. ^ 

Tuo metu bermontininkai geležinkeliu iš Šiaulių, 
per Šilėnus evakuavosi Tauragės link. Po kelių dienų 
išvykome į Šiaulius, iš kur bermontininkai jau buvo 
pasitraukę, vieni geležinkeliu, kiti plentu į Vokietyą. 

Mūsų pirmas pėstininkų pulkas iš Šiaulių plentu žy
giavo Tauragės link. 1-mas batalionas iki Tauragės 
žygiavo pirmame skaidinyje ir užėmė sieną nuo»Tau-

. rages iki Vievirzėnų. Žygiavimas buvo sunkus, nes 
buvo daug sniego ir šaltis siekė iki 30 laipsnių žemiau 
nulio. 

Ant plento radome daug sudegintų sunkvežimių. 
Skaudvilėje radome dar ir penkis bermontininkus, ku

rie klebonijoje vaišinosi (šeimininkavo). 
Sieną saugojome ilgesnį laiką. Bataliono štabas buvo 

Žygaičių klebonijoje. Klebonas buvo labai geras (pa
vardė, rodos, Kuzmickas), davė gerą šiltą kambarį ir 
net už maistą neėmė pinigų. Kitas lenkuojantis klebo
nas (kažkur pasienyje) leido apsinakvoti šaltoje patal
poje ir sušalusiems vyrams nej. asiūlė nė arbatos puo
delio. 

Žmonės, pirmą kartą pamatę Lietuvos kareivius, 
juos vaišindavo, bet tikra anodija (eterio ir etilo miši
niu). Kareiviai išgėrę tiesiog merdėdavo. 

1920 metų pradžioje pirmas pėstininkų pulkas vėl 
grąžintas į Alytų prieš paskutinį mūsų priešą — len
kus, kurie vis lindo į mūsų pusę. Pradžioje kautynės 
vyko Varėna — Perloja ruože. Su rusais jau buvo tai
ka. 1920 metų pavasarį rusai pradėjo vyti lenkus Var
šuvos link — jų dešinysis sparnas žygiavo per Varėną. 
Iki bolševikai nepriartėjo, pirmo pulko 1-mam batalio
nui buvo įsakyta pareikalauti iš lenkų, kad jie pasi
trauktų ir Varėną perleistų mums. Pareikalauta pasi
traukti per dvi valandas. Pradžioje lenkai nesutiko, 
bet, pagrasinus atsiimti jėga, jie pasitraukė su sąlyga, 
kad praleisime jų priedangos dalinius. Bet jų priedan
gos rinktinė nesiekė Varėnos, o, nepanaudoję tilto, 
persikėlė per Merkio upę kažkur kitur. Greit pasirodė 
ir bolševikai. Kad būtų išvengta nesusipratimų, pir
myn buvo pasiųsti rusų kalbą mokantys mūsų raite

liai. Bolševikai juos puolė, manydami, kad tai lenkai. 
Bet greit išsiaiškinta. Iš pirmų sutiktų vienas buvo 
ginkluotas nulaužtu kardu, o kitas — tik lazda. Va
rėną užplūdo jų raitelių Gajo korpusas. Arklius nubal
noję, suleido į vasarojų. Kai kuriems balnus atstojo pa
galvės. Be rusų, jų tarpe buvo kaukaziečių, azijiečių ir 
kitokių. Vieni buvo apsisiautę apsiaustais, kiti karei
viškomis milinėmis, dar kiti — civiliniais paltais. Jie 
dėvėjo visokių ginklo rūšių kepures bei kailines papa
chas, maitinosi pasisavintais vietos gyventojų ištek
liais. Žygis per Varėną tęsėsi visą savaitę. 

Bolševikai tuoj pradėjo mūsų kareivius „šviesti", bet 
pasisekimo neturėjo. Mūsų kareivių apranga jau buvo 
amerikietiška (iš Amerikos gauta). 

Bolševikai buvo nusistatę sparno apsaugai vieną di
viziją siųsti per Alytų, bet mūsų divizijos vadas karin. 
Ladyga juos atkalbėjo. Ieškodami maisto, jie pradėjo 
vis tolyn brautis į mūsų pusę. Turėjome iš Varėnos 
pasitraukti ir išstatyti apsaugą, kad sulaikytų maisto 
ieškotojus. 
Rusams traukiantis iš Vilniaus (miestą užleidę lietu

viams), jų paskutinis maisto produktais pakrautas 
traukinys tarp Valkininkų ir Varėnos nukrito nuo bė
gių. Mūsų prie pirmojo pėst. pulko buvęs raiteliu 
būrys jį tuoj okupavo. Iš 50 vagonų susidedantis eše
lonas buvo pakrautas miltais, kruopomis, avižomis, o 
du vagonai — šokoladu, kurį mūsų kareiviai tuoj iš

grobstė. Tą pavasarį mūsų kariuomenė maisto pro
duktų stokojo. Iš to traukinio „grobio" pirmas pešt. 
pulkas gerai apsirūpino ir kitiems daliniams davė. 
Bolševikų traukiniui nuvirtus nuo bėgių, prisirinko 
nemažai vietos gyventojų, kurie daugiausia buvo ne
turtingi ir pavasarį jau neturėjo duonos, tad ir jiems 
buvo leista pasiimti, kiek galėjo panešti. Kai kurie net 
kelis kilometrus nešėsi maišus ant nugarų. Ešeloną 
lydėję, bolševikų kariai (vyrai ir moterys) sudaužė al
koholio pilnus butelius, kad nepatektų „baltagvar-
diečiams" lietuviams ir pėsti nužygiavo Lydos link. 

Rusams nužygiavus į Lenkiją, mes užemem tas vie
tas, kurios, pagal sutartį su rusais, mums priklausė. 
Lydą dar valdė rusai. Pirmas pėst. pulkas buvo išsi
dėstęs netoli Lydos. Didžiuma mūsų kariuomenės bu
vo sukoncentruota Suvalkų ir Augustavo miškuose. 

Lenkai, sutriuškinę bolševikus prie Varšuvos, atstū
mė mūsų kariuomenę iš Augustavo miškų, ir nukreipė 
smūgį Į Druskininkai — Nočia — Rodūnė —Lyda 
kryptimi. Lydos rajone buvo bolševikų rezervai, bet 
daugiausia be ginklų. Jie maitinosi ūkininkų bulvie
nose pasikastomis bulvėmis. 

Pulko vadas karin. Skorupskas buvo susirūpinęs sa
vo pulko užnugario saugumu, nes iš Suvalkų — Au
gustavo baro atėjo neraminančios žinios. Jis paskam
bino Varėnoje esančiam septinto pėst. pulko vadui ir 
paklausė, kas dedasi Druskininkuose0 
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MEILĖ GALI VISKĄ 
„Valstiečių laikraščio" fon

das „Kaimo vaikai" 1994 me
tais minėjo savo pirmąjį gim
tadienį. Tą dieną susirinkę 
l iūdnai kalbėjome apie var
ganą, girtuoklystės liūne pas
kendusį ir pasimetusį kaimą, 
mąstėme, kaip galima padėti 

; kaime gyvenantiems vaikams. 
; Pagalbos jiems labai reikėjo, 
'. bet fondo galimybės buvo ne-
^ dideles. Lietuvos turtingie-
1 šiems tuo metu fondo „Kaimo 
J vaiką;" darbas atrodė bepras-
I miškas ir visai nesupranta-
l mas. rodė) į pagalbą mums 
- niekas neskubėjo. 
- Nežinau, iš kur tuo metu 
" apie fondo veiklą sužinojo da-
S bar jau a.a. dr. Albina Pruns-
" kienė. J i man atsiuntė keletą 
j nuoširdžių laiškų ir viename 
5 iš jų parašė, kad apie fondo 
Z veiklą žino Lietuvos Dukterų 
m draugija. 
J Neslėpsiu, tuo metu apie šią 
; organizaciją nežinojau nieko, 
m vis tik—jos pavadinimas man 

pasirodė neįprastai šiltas ir 
*- keliantis pasitikėjimą. Ruo-
J; šiauši Dukterims parašyti 
\ nuoširdų laišką ir labai nuste-
* bau. kad dar nespėjus jo iš-
•; siųsti , fondas gavo Lietuvos 
j Dukterų 10,000 dolerių čekį, 
i pasirašytą tuometinės pirmi-
\ ninkės...Marijos Noreikienės. 
' Fondui tai buvo ne tik ne-
* įprastai dideli pinigai, bet ir 
J didelis paskatinimas dirbti. 
'. Turėdami lėšų, galėjome pa-
t remti daug varganų šeimų, 
«• arba teikti vaikams tiesioginę 
j paramą per jų mokyklas. Gai-
| vodami apie vaikų ateitį, dvie-
". jose kaimo mokyklose įkūrėme 
« amatų mokymo centrus. Pir-
* mąjį tokį centrą įkūrėme 
. Švenčionių r . Rieškutėnų kai-
. mo mokykloje. Iš vienos senu

te? nupirkome medines audi-
. mo stakles, įsigijome siūlų ir 

papras ta kaimo moteris ėmė 
» mokyti mergaite.*- austi. Toks 
' audimo mokymo centro įkūn-
* mas mokykloje už Dukterų do-
« vanotu> pinigus buvo simboli-
•r nis. Juk dar taip neseniai be-
; veik viios lietuvaitės mokėjo 
• savo lūkesčius, džiaugsmus ir 
* vargus įausti į nepaprasto 
\ grožio drobes, ką dabar kone 
* visos esame pamiršusios. 
.'• Rieškutėnų mokyklos mer-
\ gaitės labai noriai mokėsi aus-
' ti ir šiandien jos jau yra iš-
; siaudusios sau tautinius dra-
'* bužius. 

Kitoje mokykloje 'Panevėžio 
į r . ) įkūrėme siuvimo ir medžio 
į bei gintaro apdirbimo mokymo 
'. centrus. Džiaugiamės, kad šių 
"- vaikų pirmas darbelis (šakelė, 

papuošta gintarėliais) ligi šiol 
. puošia Lietuvos Dukterų sve-
J tainę Čikagoje. Tokie amatų 
£ mokymo centrai mokyklose 
*• buvo labai reikalingi, nes kai-
* mo šešiolikmečiai, baigę to-
'.. kias mokyklas, jau galėjo pel-
' nvtis duoną savo darbu. 
< Važinėdami po mokyklas. 
* sutikdavome daug alpstančių 
J. iš bado vaikų. Tuo metu iš val-
į >:> tu-s vaikų maitinimui nebu-

vo skiriama nei vieno cento. 
Fondas nusprendė skirti 1 lt per 
dieną vieno vaiko pavalgymui, 
ir daugeliui vaikų tai buvo 
vienintelis maistas. Lietuvos 
Dukterų atsiųsti pinigai 
mums leido ištisus metus mai
tinti beveik 100 vaikų iš labai 
vargingų šeimų. 

Ligi šiol prisimenu liūdną 
mamos iš Šilutės r. laišką. Jos 
penkerių metų sūnelis sirgo 
sunkia širdies liga ir mamai 
labai trūko pinigų sūnelio gy
dymui. Iš Dukterų paaukotų 
pinigų fondas paskyrė 100 do
lerių sergančio vaiko mamai. 
Po mėnesio moteris, vedina 
vaiku, apsilankė fondo kabi
nete. Žiūrėjau į nuoširdžiai be-
sidžiaugianačią mamą, į lai
mingą berniuką ir apgailėjau, 
kad jų nemato tolimos Čika
gos sesės. 

Nuo fondo „Kaimo vaikai" 
įkūrimo eina šešti metai. Mū
sų nuoširdi draugystė su Lie
tuvos Dukterimis nenutrūko. 
Ligi šiol fondas per visą savo 
gyvavimo laikotarpį iš Lietu
vos Dukterų draugijos yra ga
vęs 23,200 dolerių, be to, toli
mosios sesės yra pradžiuginu
sios ne vieną mūsų rekomen
duotą šeimą iš Lietuvos kaimų 
savo stropiai supaku' tais 
siuntiniais. 

Trylika vaikų auginančiai šeimai iš Šilalės rajono, Jučaičių kaimo. Lietu
vos Dukterys padovanojo labai reikalingą namų apyvokos daiktą — ska'-
biamą mašina. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
BRAŠKA KARALIJOS PAMATAI 

Neseniai balsavimo keliu sas parlamentines galimybes 
buvo įteisintas Škotijos parla- išvesti Škotiją į laisvę ir ne-
mentas. Britanijos valdančia- priklausomybe, 
jai Darbo partijai teko 56 vie- Šių metų gegužės 10 d., po 
tos. Škotiškajai National par- 300 metų pertraukos, pradėjęs 
tijai — 35, Konservatorių par- veikti Škotijos parlamentas 

Mantukas iš Skriaudžių, Prienų 
raj., pagaliau gavo ilgai lauktą in
valido vežimėlį. Jį padovanojo Lie
tuvos Dukterys iš Čikagos. 

Dukterų atsiųsti pinigai pa
gelbėjo daugeliui vargingų 
kaimo vaikų, siekiančių moks
lo, nušluostė ašaras ne vie
nam našlaičiui, palengvino ne 
vieno mažojo ligonėlio dalią, 
išgelbėjo daug šeimų, atsidūru
sių ypatingame skurde, o Ra
seinių globos namų „Likimas" 
traktorius, nupirktas už Duk
terų pinigus, ligi šio' labai rei
kalinga ir reikšminga pagalba 
dideliame šeimyninių globos 
namų ūkyje. 

Pernai viešėdama Čikagoje, 
turėjau progos artimiau susi
pažinti su garbingomis mūsų 
tautietėmis, Lietuvos Dukterų 

-M izi.iuM.,;r. K.i**'inių globos namų auklėtiniui Antanlėliui buvo leista 
"pirm.ija.n įlipti į Lietuvos Dukterų dovanotą traktorių 

tijai — 18, Liberalų demok
ratinei partijai — 17 ir smul-
kesniom partijom — 3 vietos. 
Britanijos premjeras Tony 
Blair mano, kad r inkimai ne
susilpnino, bet, atvirkščiai, 
sustiprino Jungt inės Karalijos 
pagrindus. Škotijos nacionalis
tai reiškia kitokią nuomone. 
Jų vadovo Alex Salmond teigi
mu, nacionalistai išnaudos vi-

draugijos pirmininkė Joana 
Krutulienė pakvietė m a n e da
lyvauti posėdyje. Mielai suti
kau, nes turėjau užduotį per
duoti Dukterims vaikų dova
ną. Šiltai mane sutinusios 
moterys, besivadinančios sesė
mis, nuoširdžiai domėjosi Lie
tuvos gyvenimu. Nieko nes-
merkdamos ir neteisdamos, 
jos svarstė galimybes padėt i 
šeimoms, vaikams ir mokyk
loms. Aš atsiprašinėjau, kad 
toli gražiu ne visi žmonės, ga
vę jų paramą, joms padėkojo 
(tokie jau mes esam čia Lietu
voje). Josios šiltai ir supra t in
gai šypsojosi, pr imindamos lie
tuves motinas visada supran
tančias, mylinčias ir besiauko-
jančias. 

Man ruošiantis grįžti į Lie
tuvą. Joana Krutulienė įteikė 
fondui „Kaimo vaikai" 5,000 
dolerių čekį. Sugrįžusi *į Lie
tuvą, tuoj pat įsijungiau į fon
do veiklą. Už Dukterų dovano
tus pinigus pirmiausia nupir
kome Mantukui iš Skriaudžių 
(Prienų r.) invalido vežimėlį. 
Kada nuvežėme vežimėlį vai
kui, šis, didelėmis ir protingo
mis akimis žiūrėdamas j mus, 
sakė: „Pasakykit ačiū toms te
toms iš Amerikos. Tik jos su
prato, kaip man reikia veži
mėlio. Dabar aš kartu su ma
ma važiuosiu į parduotuvę ir į 
darželį. O rudenį as galėsiu su 
visais vaikais eiti į mokyklą". 
Jaunutė ir smulki Mantuko 
mama, nedekojo — ji verkė... 

Aš dėkoju Jums , mielos se
sės, už ją ir už visus pamait in
tus, aprengtus, paguostus Lie
tuvos vaikus. Jūsų organizaci
ja jau penktą dešimti dalina 
meilę, gėrį, atjautą ir širdies 
šilumą. Savo pasiaukojimu ir 
pasiryžimu jūs skat ina te mus 
dirbti, įkvepiate mums geres
nių laikų viltį. 

R e g i n a Š v o b i e n ė 

kontroliuos sveikatos apsau
gos, transporto, sporto ir kitus 
vidaus reikalus. Taipgi leis 
įstatymus ir nustatinės mo
kesčius. Užsienio, krašto ap
saugos ir socialinio draudimo 
reikalai lieka Londono žinioje. 

Jungt inės Karalijos šalinin
kai neigiamai vertina škotų 
nacionalistų pastangas ir, be 
abejo, nerodo pritarimo jų 
užmačioms. Škotijos naciona
listai savo ruožtu teigia, jog 
Didžioji Britanija yra dirbtinė, 
imperialistinė valstybė. Jų tei
gimu, britų valdančioji klasė 
niekina škotų tautinius sie
kius ir naudojasi Škotijos že
mės gėrybėmis. Tik siekiant 
visiškos nepriklausomybės, 
girdi, galima tikėtis škotams 
priklausančių teisių atgavimo. 
Kai kurių politinių stebėtojų 
nuomone, yra galimybių išly
ginti aštrėjančius anglų-škotų 
santykius. Deja, tokiam tik
slui vienoje ir kitoje pusėje 
t rūksta geros valios. 

Škotai, rV-V šimtmetyje at
sikėlę iš Airijos, ėmė kurtis 
dabartiniuose Škotijos žemių 

pakraščiuose. Škotų ateiviams 
vėliau susidarė sąlygos įsteigti 
Dalriados valstybe. Nuo X am
žiaus ji vadinama Škotijos 
vardu. 1018 m. buvo sudaryta 
Škotijos karalija. 

Škotija, šimtmečius išbuvusi 
savarankiška valstybe, politi
nių ir ūkiškų (ekonominių) są
lygų verčiama, 1707 m. susi
jungė su Anglija. Tai buvo 
padaryta abiejų valstybių par
lamentų sprendimu. Dabarti
nis Škotijos gyventojų skaičius 
— daugiau kaip 5 milijonai. 
Sostinė — Edinburgh. Glas-
go'v, didžiausias miestas, tur i 
gerokai daugiau kaip 1 mili
joną gyventojų. Škotijai, kaip 
žinia, priklauso Hebrides, Or-
kney, Shetland ir kitos ma
žesnes salos. 

Škotijoje gyvena keli tūks
tančiai lietuvių arba lietuvių 
kilmės žmonių. Daugiausia jų 
yra Glasgovv mieste ir apy
linkėse. Pirmieji lietuviai at
vyko XLX amžiaus pabaigoje. 
Kiti — Lietuvos nepriklauso
mybės metais. Yra ir visai ne
seniai atvykusių lietuvių. 
Daugelis jau, deja, mažai arba 
visiškai nebemoka lietuvių 
kalbos. Kadaise Škotijoje reiš
kėsi nemažas lietuvių visuo
meninis ir bažnytinis veiki
mas. Veikė organizacijos, cho
rai, vaidintojų ir sporto gru
pės. Buvo leidžiami lietuviški 
laikraščiai ir knygos. Pasta
ruoju metu veikla gerokai su
silpnėjo. Daug Škotijos lietu
vių išsikėlė į JAV, Kanadą ir 
Australiją. 

Kažin ką galvoja Škotijos 
lietuviai, kaip jie vertina gy
venamojo krašto galimą atsis
kyrimą nuo Didžiosios Brita
nijos ir nepriklausomybės pa
skelbimą? Kažin kaip Škotija 
vertins jos ribose gyvenančių 
kitataučių, jų tarpe ir lietuvių, 
visuomeninius, religinius ir 
kultūrinius reiškinius? 

Reikėtų pridurti, kad balsa
vimo keliu buvo sudarytas ir 
Valijos (Wales) parlamentas. 
Turimais duomenimis, Valijos 
parlamente taipgi vyrauja 
darbiečiai. Valijos nacionalis
tai, taip pat siekia didesnio 
savarankiškumo ir ilgainiui — 
galbūt nepriklausomybės. 

Petras P e t r u t i s 

KNYGOS MOKYKLOMS 

Balandžio mėnesio Lietuvių 
katalikų religinės šalpos vyk
domojo komiteto posėdyje nu
spręsta visoms katalikiškoms 
mokykloms paskirti po 200 
dol. Šie pinigai skiriami t am, 
kad mokyklos savoms biblio
tekoms nupirktų reikalingų 
knygų. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVBKAT06. 
IR GYVYBES ORAUDMAS. 

Ag»ntatFfar*Zapo*sirO«.Mgr.Auks* 
S. Kari* kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 W«*t96thStivet 

Ta*. (708) 424-8664 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

3r RC/MAX 
v REALT0RS 

(TO)! 
(708)425-7180 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2748 

Realmartfi 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pateški Rd. 
Chkago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

Bot. 773-5S541M Pagcr 312-3SS-«a7 
F«x 773-5*5-39*7 

Ieškoma lietuvė prižiūrėti 
malonaus būdo vyr. amžiaus 
moterį Philadelphia, PA, lietuvių 
apylinkėje. Skambinti Aušrai, 
teL 215-744-6532. 

A t l i e k a m e n a m g i šo rė s 
d a r b u s : kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "sofHts". Turime 
draudimus. Skambint? 
R o m u i : 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Išsinuomosiu vieno 
miegamojo butą. 

Tel.708-636-4040, 
kviesti Vaidą. 

VVaitresses tranted. Good pay. 
Come in & inųuire at: India Honse 
Restaurant & Banąuets. 1521W. 
Schaumburg Rd., Schaumburg, IL 
60194. 
TeL 847-895-5501. 

Jei jums reikalinga stenga 24 
vaL paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys. 
Šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

PSICHOLOGINĖ STUDIJA APIE 
V. ADAMKŲ, A. DAMUŠĮ, V. KAVOLĮ, 

L. KRIAUČELIŪNĄ, B. KVTKLJ m 
V.VYGANTĄ 

Yra planuojama psichologi
nė studija patirti, kaip aukš
čiau išvardintieji asmenys yra 
įvertinami/prisimenami juos 
pažįstančiųjų ar pažinojusiųjų 
asmenų. Studijai parinktas 
Jnterpersonal Check List" 
metodas, susidedąs iš 128 as
menis apibūdinančių būdvar
džių. Instrukcijos ir patys 
būdvardžiai yra anglų kalba. 
Individualūs atsakymai lieka 
anoniminiai. 

Taigi kviečiame minėtus as

menis pažįstančius/pažinoju
sius prie ruošiamos studijos 
prisidėti, užpildant būdvardi
nę anketą. Nebūtina, kad stu
dijos dalyvis visus šešis įver
t inamuosius pažintų. 

Anketa gaunama, rašant dr. 
Romualdui Kriaučiūnui, 1816 
Tecumseh River Road, Lan-
sing, MI, 48906-3823 arba su
sisiekiant E-paštu 

(RomasK@acd.net) ir palie
kant savo adresą. 

R. K r i a u č i ū n a s 

.Jauniesiems kariams gegiižės 14 d. Vilniaus Kalnų parke esančiame Vi
daus reikalu ministerijos stadione .siirnngta jaunųjų kanų prisaikdinimo 
ceremonija Nuotr Eito* 

1999-ŲJŲ 
A P P L E KURSAI 

Ši programa turi itin didelį 
pasisekimą Lietuvoje. Jau 
septintą vasarą Lietuvių kata
likų religinė šalpa į katali
kiškas mokyklas siunčia kom
petentingus paskaitininkus, 
kurie veda religijos ir etikos 
kursus. LKRS jiems apmoka 
kelionės išlaidas. Šiemet pir
mą kartą kelionės išlaidos bus 
apmokėtos mokytojai, kuri 
bus atsakinga už dvasinio at
sinaujinimo ir suartėjimo pro
gramą vaikų su negalia vasa
ros stovykloje. Norėtume jau
nimą išmokyti, kad vaikai su 
negalia irgi yra Dievo dovana. 
Taip pat yra numatyta 30 dol. 
stipendijas paskirti Lietuvos 
katalikiškų mokyklų mokyto
jams, kurie norės dalyvauti 
APPLE kursuose. # 

PAVASARINĖ DOVANA 

Balandžio 10 d. iš Kearny, 
New Jersey, sandėlio šiais 
metais pakrautas ir išvežtas 
pirmas talpintuvas. Jo pakro
vimu rūpinosi nenuilstanti 
darbuotoja, šalpos siuntų or
ganizatorė dr. Rožė Somkaitė, 
jai talkino gražus būrys New 
Jersey lietuvių. Sutelkta įvai
riausių dalykų: kompiuterių 

(jau visos katalikiškos mokyk
los turi bent po vieną), siuvi
mo mašinų, dviračių, riešutų 
sviesto, žaislų, mokymosi prie
monių, knygų, vartotų ir nau
jų drabužių bei avalynės. To
kios šalpos organizavimas -
puikus dalykas. Kviečiame vi
sus skaitytojus nepagailėti 
gerų prekių (kartais galima 
labai pigiai nupirkti ir naujų), 
knygų ir patalynės. Kitas tal
pintuvas ruošiamas spalio 
mėnesį. J a u dabar pradėkime 
telkti geros kokybės daiktus. 
Nuo 1994 m. į Lietuvą išsiun
tėme net 16 talpintuvų. 

DOVANOS LIETUVAI 

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos geradarių dėka per pas
kutinius 7 mėnesius Lietuvai 
paskirta 150,000 dol. finansi
nė parama. Dalis paramos ati
teko studentų stipendijoms, 
atsižvelgiant į ypatingai sun
kias kai kurių studentų pragy
venimo sąlygas. Didžiausia -
5,000 dol. stipendija - paskir
ta Astai Timkutei, kuri Pary
žiaus konsevatorijoje studijuo
ja bažnytinę muziką. Iš viso 
paskirtos 24 stipendijos. 

LKRŠ „Žinios" 

> 

M ^ M « I 

mailto:RomasK@acd.net


UŽ ATLANTO IRGI GYVENA 
LIETUVIAI 

Dar ne taip seniai lietuvių 
telkinys Philadelprujoje po 
Čikagos ir New Brooklyn buvo 
vienas didžiausių Amerikos 
žemyne. Kada čia apsigyveno 
pirmieji lietuviai, nėra tiksliai 
žinoma, bet šiokių tokių žinių 
jau turima nuo XVIII a. pabai
gos. 1915 m. Philadelprujoje 
gyvenę apie 15,000 lietuvių. 
Šiuo metu negalima tiksliai 
pasakyti, kiek jų išlikę. Ta
čiau vietinėje lietuvių parapi
joje dar jų nemaža. Susitikę 
su Bronium Krokiu, štai ko 
paklausėme: 

— Kokie jūsų gimtojo kai* 
mo (miesto) įsidėmėtini 
bruožai, iki šiol išlikę Jūsų 
atmintyje? 

— Tai mano gimtojo kaimo 
jaunimas — choras ir mano 
dainos, nuskambėjusios tenai. 
Toli jos paliko, bet neužmirš
tamos iki dabar. Kai savo lie
tuvių kalbos studentui, po dai
navimo pamokos, dr. Juozui 
Kasinskui padejavau, kad tų 
gražių dainų moku šimtus, bet 
tik aš jas Amerikoj moku, nes 
tos gražios dainos, dainuotos 
Mockavoj-Budvietyj, niekur 
nėra gaidomis užrašytos. Juo
zas pasiūlė užrašyti gaidas, aš 
žodžius. Aš dainavau, jis rašė 
gaidas ir taip užrašėme apie 
pusantro šimto liaudies dainų, 
užtat gavome Pennsylvanįjos 
valstijos pensiją (Grant, Mas-
ter-aprentice). Kai padaina
vome jas scenoje, dukra Rasa, 
aš, Juozas Kasinskas ir jo 
žmona Brigita, jiems prita
riant smuiku ir gitara, ir klau
sytojai, ir mes buvome malo-

- niai nustebinti. Pasidarėme 
Lietuvių liaudies dainų kvar
tetas. Sėkmingai dainavome 
lietuviams ir amerikiečių pub
likai. Valstija taip pat davė pi
nigų išleisti — užrašyti į gar-
sajuostę- ir dabar lietuvių 
dainų yra įrašyta ilgo grojimo 
tarptautinių dainų juostoje. 
Viena jų „Augino motulė tą 
vieną dukrelę, augindama, 
mokindama, nežadėjo leisti". 
Garsajuostė yra Pennsyhrani-
jos Meno departamento nuosa
vybė. 

Dainos ir veikla Lietuvoje su 
jaunimu, pradedant nuo ange
laičių, po to Jaunieji ūkinin
kai, ateitininkai, pavasarinin
kai, šauliai, ir miela šeima 
mūsų tarp keturių brolių ir 
trijų sesučių. Visi dainavome 
gražias dainas, giedojome 
giesmes, kartais namuose net 
keturiais balsais. Tėvai buvo 
gražiabalsiai dainininkai. Ma
ma mokėdavo daug daug ves
tuvių dainų, o tėtis, tenoras, 
giedodavo net mišparus loty
niškai, pamokytas kun. Jono 
Grajausko. 

Tai mano jaunystės gimtojo 
kaimo neišdilę bruožai. 

— Kaip ir kur prabėgo 
Jūsų vaikystė, jaunystė* 
priešvestuviniai ir poves* 
tuviniai metai. 

— Vaikystė praėjo gimta
jame Mockavos kaime. Tai 
buvo tik 4 km nuo demarkaci
jos linijos, Seinų apskritis, 
Punsko valsčius ir parapųa. 
Lenkams užėmus Vilniaus 
kraštą, mūsų kaimas paliko 
Lietuvos pusėje, o Punskas 
lenkų okupuotas. Prie pat de
markacijos linijos lenkų pu
sėje liko ir krikšto mama Rote 
Valinčienė, ir keturi pusbro
liai, trys pusseserės. Dar prisi
menu, vyko kovos su lenkais. 
Mūsų ūkyje gyveno kareivių 
kuopa. Kuopos vado brolis 
žuvo prie Seinų kovose. 

Vyresni broliai ganė gyvu
lius. Jiems buvo pasakyta j e i 
iš 'puliamiotų' šaudo (taip tada 
vadino kulkosvaidžius), reikia 
atsigulti ant žemės". 

Paaugau, mokslas pradžios 
mokykloje, gimnazijoj Rokiš
kyje, kur brolis buvo gimnazi
jos mokytojas. Užėjo krizės 

nutraukti. Netrukus išėjau 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę. Po poros metų būtinos 
tarnybos likau kariuomenėje 
liktiniu. Atėjo Lietuvos okupa
cija. Lietuvos kariuomenė 
buvo įjungta į Raudonąją ar
miją. Ir karas. Antras pasauli
nis. Vairavau sanitarinę ma
šiną. Rusijoj mašinai sugedus, 
buvau vienų vienas tarp rusų. 
Bet tuojau tapau vokiečių be
laisviu. Pasidariau belaisvis ir 
vertėjas, nes mokėjau neblo
gai kalbėti vokiškai. Buvo 
taip. Brolio žmona buvo vokie
taitė, su kuria jis susipažino, 
studijuodamas Prancūzijoj 
Sorbonos u-te. Pas brolį gy
vendamas, su broliene kalbė
davau tik vokiškai. Man, dvy-
likmeciui, buvo nesunku iš
mokti vokiškai. 

Atsipalaidavęs iš nelaisvės, 
gyvenau tėviškėj ir dirbau 
Subačiaus* stotyje. Rytų fron
tas braškėjo, ritosi atgal į Lie
tuvą. 

Organizuojami generolo Ple
chavičiaus daliniai — Lietu
vos karių rinktinė! Buvau 
pakviestas į organizuojamą I 
pėst. pulko štabą. Vėl išėjau 
savanoriu į gen. Plechavičiaus 
armiją. Neilgai! Stovėjome 
Ašmenoje. Įvyko kautynės su 
lenkų daliniais, turbūt Armija 
krąjova. Daug žuvo lietuvių. 
Vokiečiai mumis daugiau ne
pasitikėjo. Nuginklavo. Pagy
venę Kaune už vielų, po poros 
savaičių buvome išvežti į Vo
kietiją darbams. 
Čia, ką Vakarų kariuomenė 
dieną ir naktį griovė bombo
mis, tą dienomis mes mėgi
nome atstatyti ar bent padary
ti kelius ir gatves prava
žiuojamas. Kol pagaliau atėjo 
ir pati amerikiečių kariuo
menė. 

Tada mes visi pabėgėliai iš 
rytų pasidarėme DP — Dis-
placed Persona. Globojo mus 
tarptautinė pabėgėlių organi
zacija, vadinama UNRA, net 
nežinojau, ką tas reiškia. Bet 
aš netrukus gavau toj organi
zacijoj darbą šoferiu ir ve
žiojau UNROS ponus. 

Jau liepos mėn. lietuvių 
pabėgėlių stovyklose organiza
vosi mokyklos, gimnazijos. 
Mečiau šoferio darbą, įstojau į 
Augsburgo lietuvių gimnaziją. 
Išėjęs 7 klases, perėjau į 
Nuertingeno liet. gimnaziją, 8 
klasę. Ją baigęs ir gavęs ates
tatą, įstojau į Mainco u-to 
Medicinos mokyklą. Atostogų 
metu gyvenau Hanau pabė
gėlių stovykloje, įstojau į „Dai
navos" ansamblį, kuriam tuo 
laiku vadovavo muz. Bronius 
Jonušas. Veikėme studentai 
ateitininkai, globojau moks
leivius. 

— Jūsų priešvestuviniai 
ir povestuviniai metai? 

—1946 m., ką tik baigęs 
gimnaziją, buvau moksleivių 
ateitininkų stovykloje — suva
žiavime. Ten susipažinau su 
Leonu Barausku, moksleiviu 
ii Wiesbadeno. Turėjo jis 
stiprų boso balsą. Tai mes 
vakarinėje programoje jau ir 
padainavome „Kur Šatrija, 
Rambynas, kur Minga sriau
n i Gražioj Žemaičių žemėj 
užaugom mes jauni". Netru
kus, važiuodamas į u-tą, pake
liui užsukau pas Leoną B. 
Pasirodo, jis beturįs labai sim
patingą seserį. Ji man iš karto 
labai patiko. Tokia, kaip dai
noj sako — „Graži pažiūrėti, 
meili pakalbėti..." Pradėjom 
susitikti įvairiom progom, ir 
pamilom vienas kitą, susi-
žiedavom, bet susituokėm tik 
tada, kai ji baigė odontologijos 
studįjas ir atvyko į Rochester, 
NY, 1950 m. pavasarį-

Pradžioj mudu nieko ne
turėjom, tik vargingai apsi
rengs buvome. Mano batai, 
UNROJ gauti, buvo dviem 

Lietuvių Bendruomenės valdyboje. Iš kairės: Tadas Klimas (dabar dirba 
Lietuvoje), Bronius Krokys ir Eugenijus Vidmantas. 

tokių neturėjo. Tiesa, turėjau 
dantų šepetėlį... Mudviejų 
darbai ligoninėj, 62 centai va
landai atlyginimas. Susi
tuokėm birželio 17 d., tai 
mano laimingas numeris, rug
sėjo pradžioj gavau darbą 
Eastman Kodak, geriausioj fo
tografijos bendrovėj. Atlygini
mas — pradžiai doleris ir šeši 
centai valandai. Dirbau vie
nas, nes žmona pradėjo laukti 
kūdikio. 

— Ką galite pasakyti apie 
savo žmoną ir vaikus? 

— Apie žmoną ir vaikus 
malonu trumpai išsireikšti. 
Žmona mylima, miela, nuosta
biai rūpestinga savo šeimai 
žemaitukė. Rūpestingumas, 
meilė šeimai, darbštumas, su
manumas, tai jos savybės. 

Keturios dukros — esame 
dar vis lyg viena šeima. Sma
gu, kad ne tik dukros, bet ir 
vaikaičiai, jų penki, visi dvi
kalbiai. Tarp savęs kalbame 
tik lietuviškai, taip pat dai
nuojame. 

Visi priklausom lietuviškom 
organizacijom. Ateitininkams, 
lietuviškai parapijai, Lietuvių 
Bendruomenei, trijų lietu
viškų fondų rėmėjai. Mūsų 
dukros, visos baigė katali
kiškas vid. mokyklas, o Jūratė 
jau disertaciją berašanti dak
taro laipsniui gauti. Laikas 
greit bėga, vyriausia vaikaitė 
jau besidairanti į aukštąsias 
mokyklas, tiktai už mokslą 
universitetuose šiais laikais 
kainos oj, ojoj! 

— Kodėl Jūsų šeima pasi
rinko Philadelphiją? 

— Jūratė baigus studijas 
Rochesteryje, gavo stipendiją 
magistro laipsniui Philadel-
phijoje. Čia ji ištekėjo už Ri
manto. 1981 m. jie susilaukė 
dukrytės Rasytės. Aš 1983 m. 
išėjau į pensiją. Jūratė pa
kvietė persikelti į Philadel
phiją padėti auginti šeimos. 
Pasakėme su žmona „kodėl 
ne". Pardavę namus, per
sikėlėme į Philadelphiją. 

— Kokia veiklos sritis 
Jus dar domina iki šios 
dienos? 

— Iš tikrųjų tai dar dirbu — 

mokau suaugusius lietuvių 
kalbos. įdomu ir smagu, kai, 
besimokydamas lietuvių kal
bą, studentas pasidaro są
moningas, aktyvus lietuvis, 
patriotas. Iš nemažo jų 
skaičiaus gera dalis jų pasi
darė tokiais. Tikinu, kad, 
kalbą besimokant, ją reikia 
mokytis visur — ir bažnyčioj 
melsdamiesi lietuviškai, ne 
tik meldiesi, bet ir kalbą mo
kaisi. Mokaisi lietuvių kalbą, 
klausydamas liet. radijo pro
gramų, dainuodamas, daly
vaudamas koncertuose, vaidi
nimuose, susirinkimuose. Ir 
įdomu, ir džiaugiesi, kai stu
dentas ateina į liet. parapiją, 
net į chorą įsijungia. Kai atei
na į Liet. Bendruomenę ir net 
leidžiasi renkamu į valdybą. 

Ir jau labai maloniai šildo 
mokytojo jausmus, kai suau
gęs studentas pradeda moky
tis pas parapijos kleboną kate
kizmo, prieina sakramentų. 
Susipažinęs su lietuvaite, at
vykusia iš Lietuvos studijoms, 
susižieduoja ir sukuria jau lie
tuvišką naują šeimą. 

Mėgstama kultūrinė veikla 
— būti aktyviu parapijiečiu, 
choristu, aktyviu Lietuvių 
Bendruomenės nariu, remti 
Vilnijos krašto mokyklas. Tai 
kontaktas su Vilnijos krašto 
lietuvišku jaunimu. Dvasi
niam poilsiui — darbas darže. 
Įdomu stebėti augančius svei
kus augalus, daržoves ir nu
siskinti jų šviežių, savo au
gintų. 

— Ką galite pasakyti apie 
dabartinę vietinių lietuvių 
religinę, kultūrinę, politi
nę, karitatyvinę ir kitokią 
veiklą? 

— 1990 metų surašymo duo
menimis, Pennsylvanijoje gy
veno 109,184 lietuvių kilmės 
amerikiečiai. Kiek dabar Phi-
ladelphijoje, duomenų netu
riu, bet kurie laiko save lietu
viais, jautrūs Lietuvos reika
lams, didžiuojasi savo kilme, į 
16 Vasario Nepriklausomybės 
minėjimą atsilanko, yra apie 
400. Kiti švenčia šią šventę 
lietuviškose parapijose, kurių 
yra trys, lietuvių pastatytos. 

Dvi aptarnauja kun. Petras 
Burkauskas, trečią, Šv. Jur
gio, prel. Anderlionis, kuris 
taip pat yra ir Lietuvos Vyčių 
dvasios vadas. Čia veikia ir 
Lietuvos Vyčių trečia kuopa, 
kuri pasižymi savo veikla, 
remdama Romoje lietuvišką 
kunigų seminariją, ir šalpa 
Lietuvai. 

Lietuvišką veiklą judina Lie
tuvių Bendruomenė ir lietu
viškos organizacijos, lietuviš
kos radijo programos, spauda. 
Bendruomenė ruošia Vas. 16 d. 
minėjimus, parapijos ir orga
nizacijos ruošia sukaktis, mi
nėjimus, skautai ruošia liet. 
Kūčias, taip pat vyčiai, ateiti
ninkai ruošia šeimos, Kristaus 
Karaliaus šventes, Kalantos 
minėjimus, veikia Moterų fe
deracija, Tautodailės institu
tas, Gintarinių šaknų klubas. 

Jaunimo grupė, atvykusieji 
dabar iš Lietuvos studijoms į 
Ameriką, pradeda organizuo
tai veikti — jaunimas traukia
mas į veiklą per lituanistinę 
sekmadienio mokyklą, per 
skautų, ateitininkų organiza
cijas, net kanklių muzikos pa
mokas, kurias veda dr. J. Ka
sinskas. 

— Jei atsidurtumėte Lie
tuvoje, koką darbą norėtu
mėte dirbti ir kur gyventi? 

—Pirmiausia galvočiau kur
tis tėviškėje, bet ten, apie 36 
ha geros žemės, viskas apaugę 
piktžolėmis, usnimis, dagiais. 
Nei medelio, mano sodinto, 
nei akmens, kur stovėjo gy
venamas namas ir žydėjo 
sesučių gėlių darželis. Neleng
va būtų net įvažiuoti nuo 
vieškelio į tą žemę. Ten reikia 
jaunų, stiprių, sumanių šeimi
ninkų. Mano broliai ir seserys 
visi mirę. Aš gimęs 1917 m. 
Ten reikia investuoti taip pat 
nemažai pinigų, kad būtų gali
ma gyventi. Čia gi vaikai ir 
vaikaičiai, sveikatos apdrau-
dos, pensininko gyvenimas. 
Jei turėčiau gyventi Lietuvoje, 
gal gyvenčiau Marijampolėje, 
ten, kur daugiausia gyvena gi
minių. Išvežus tėvus ir jau
niausią sesutę į Sibirą, tėvai 
ten ir mirė. Gimtajame kaime 
niekas iš mūsų šeimos negyve
na. Ką dar veikčiau Lietuvoje 
— dar dalyvaučiau spaudoje. 

— Dėkui už pokalbį! 
Kalbėjosi kun. K. J. 

Ambrasas, SJ 

* Lietuvos paukštynuose 
dėl didelio paukštienos im
porto srauto nuolat yra per 
2,000 tonų sukauptos nepar
duotos produkcijos, dėl ko 
paukštynai turi apie 15 mln. 
„įšaldytų" apyvartinių lėšų. 
Manoma, kad per metus nele
galiai įvežama apie 10,000 to
nų, kurių dalis gali būti ir blo
gos kokybės, paukštienos. 

(Elta) 
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Po ilgos sunkios ligos 

A. t A. 
VERONIKA POLIKAITIENĖ 

ŠKEMAITĖ 
mirė gegužes 25 d., 7 v. v., sulaukusi 71 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune, Amerikoje išgyveno 50 

metų, gyveno Midlothian, anksčiau Rockford, Illinois. 
Nuliūdę liko vyras Klemensas, duktė Zita Rosynek, 

žentas Ralph, sūnus Rimantas, anūkai Andy, Kristin 
ir Nicholas, brolis Stasys su šeima Kanadoje, dvi 
seserys Marija Škemaitė ir Anastazija Linienė su 
šeima. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 27 d. 
nuo 2 vai. po pietų iki 9 vai. vak., Brady-Gill patalpose, 
16600 S. Oak Park Ave., Tinley Park, Illinois. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 28 d., 9:15 vai. 
ryto. Mišios 10 vai. ryto Šv. Damien parapijoje, Oak 
Forest, IL. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel. 800-994-7600 arba 708-614-9900. 

A. t A. VALENTINAI 
MAŽEIKIENEI 

mirus, jos vyrą dr. PRANĄ MAŽEIKĄ su meile ir 
pasiaukojimu slaugiusi savo mylimą žmoną, dukrą 
IRUTĘ ir sūnų ANDRIŲ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame. Mes liūdime drauge su Jumis. 

Elena Damijonaitienė 
Alina ir Vandelinas Domanskiai 

Stasys Giedrikis 
Irena Manomaitieni 

Meiluti ir Petras Ruliai 
Katriutė ir Marius Sodoniai 

Janina ir Jonas Šalnai 
Aldona ir Vytas Urbai 

Rimgailė Zotovienė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . t A . 

EDUARDAS ABAZORIUS 
Minint vienerių metų mirties sukaktį, kartu prisi
menant jo žmoną, a. a. Stella Abazorius, šv. Mišios 
bus aukojamos antradienį, birželio 1 dieną, 8 vai. ryto, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Lietuvoje Biržų raj., Kvietkų 
parapijos bažnyčioje. 
Maloniai kviečiu gimines, draugus, pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose, pasimelsti už a. a. Eduardą ir 
Stella. 

Laura Zaura 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . t A . 

JADVYGOS 
DROMANTIENĖS 

Minint mano mylimos žmonos Jadvygos Droman-
tienės metines, kurios netekau 1998 m. gegužės 28 
dieną, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos š. m. 
gegužės 29 dieną, šeštadienį, 7:30 vai. ryto, Marąuette 
Parke, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Prašome 
gimines, visus draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
Mišiose, o po Mišių kviečiu visus į ,,Seklyčią" 
pusryčiams. 

Nuliūdęs Petras Dromantas 

metai, teko mokslą gimnazgoj numeriais per dideli, nes ki- Lietuvių kalbos kursantai prie Kalėdų eglutei Šv. Andriejaus parapijoje jau gieda lietuviškas giesmes 

A . t A . 
MARYTEI LAUČIENEI 

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
Velionės vyrui dr. AUGUSTINUI ir jo šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Ateitininkų med. korp. Gaja 

P. P. R. 



6 DRAUGAS, 1999 m. gegužės 27 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
Kristina Likanderytė šį 

mėnesį pradėjo dirbti „Drau
go" administracijoje. Ji eina 
pasitraukusios į pensiją Aldo
nos Sobieskienes pareigas. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Memorial diena 
pirmadienį, gegužės 31 d. bus 
švenčiama 10:30 vai. ryto 
lauke aukojamomis iškilmin
gomis šv. Mišiomis, jose daly
vaujant Vyčių chorui ir orga
nizacijoms. Tuoj po Mišių prie 
Steigėjų paminklo vyksiančia
me visuomeniškame mirusių
jų pagerbime religinę dalį at
liks šių kapinių direktorius 
kun. Jonas Kuzinskas ir žodį 
tars visuomenininkas Algis 
Regis. Mirusius pagerbiant 
bus padėtas puošnus vaini
kas. Vainiką padės šįmet 80 

Praėjusį sekmadienį, ge
gužės 23 d., įvyko Maria 
aukštesniosios mokyklos mok
slo metų užbaigimo iškilmės. 
Tarp mokyklą baigusiųjų buvo 
ir būrys lietuvaičių (apie jų 
gražią lietuvišką veiklą mo
kykloje buvo kelis kartus ra
šyta „Drauge"): Aistė Macke
vičiūtė, I4j ana Pilelytė, Eg
lė Pratasaitė, Adelė Rocy-
tė-Kulytė, Rūta Stankevi
čiūtė, Neringa Subataitė, 
St e fanie Utz. Tarp jų su spe
cialiais pasižymėjimais — Na
tional Honor Society ir Ispanų 
klubo garbės narės — baigė 
Adelė Rocytė. Sveikiname vi
sas baigusias ir linkime ge
riausios sėkmės! 

Čiurlionio galerijos ko
lekcijos antroji paroda — 

Pirmoji Komunija t. jėzuitų koplyčioje gegužes 16 d. Nuotr. Dal ios B a d a r i e n ė s 

„Tėviškės" parapijos bažnyčioje apsilankęs gegužes 16 d., Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus buvo jaunimo apdovanotas gėlėmis. 

Nuotr Edvardo Šulaičio 
Pirmadienį, gegužės 31 

d., yra JAV valstybinė „Židinio" pamaldos bus 
šventė Memorial Day — At- šeštadieny birželio 5 d., 4 vai. 
minimo diena, kuomet prisi- popiet, jėzuitų koplyčioje, Či-
menami ir pagerbiami įvai- kagoje. Birželis — Lietuvos 
riuose karuose žuvę Amerikos tragiškųjų įvykių ir vilties 
kariai. „Draugo" redakcija, mėnuo. Visi nuoširdžiai kvie-
administracija ir spaustuvė čiami dalyvauti birželio pa-
pirmadienį nedirbs, tad antra- maldose, 
dienio, birželio 1 d., dienraštis 

Žengiant į 2000" šiuo metu Skautų ir skaučių JAV 
metų sukaktį švenčiančios vyksta Jaunimo centre. Paro- Vidurio rajono stovykla 
Šaulių organizacijos atstovai. d o s komitetas praneša, kad Rako stovyklavietėje Cus-
Iškilmes praves Kapų sklypų d e l susidariusių aplinkybių ter, Michigan. vyks š.m. liepos 
savininkų draugija, garbės kolekcijos darbai bus perkelti 28 iki rugpjūčio 7 d. Stovyk-
sargyboje prie paminklo budint kitur anksčiau, negu buvo nu- lauš visi Čikagos, Detroito, 
šauliams ir ramovenams. 
Giesme „Marija, Marija" ir 
himnais baigus šias apeigas, 
vyks asmeniški mirusių ar
timųjų kapų lankymai. Išpa
žindami mirusiųjų bendravi-

matyta. Parodą Čiurlionio ga- Clevelando ir Omahos skautai 
lerijoje galima pamatyti iki ir skautės. Registracija jau 
gegužės 27 d., ketvirtadienio. 

Laima Kisielienė, „Ūlos" 
ansamblio meno vadovė, 
paruošė naują programą pir

mą, visi šią dieną skirkime moms gastrolėms Amerikoje ir 
laiko mirusiųjų prisiminimui Kanadoje. Ji yra viena iš žy-

neišeis. Linkime visiems sau
gaus ir poilsingo savaitgalio. 

JAV LB Krašto valdybos 
informacijos reikalams vi-
cepirm. Jūratė Budrienė 
pasakys pagrindinę kalbą Ci-

Lietuvos krikščionių de
mokratų rėmėjų gegužinė 
įvyks sekmadienį, birželio 26 
dieną. 12:30 vai. p.p., Ateiti
ninkų namų sodelyje. Sambū
rio valdyba savo paskutiniame 
posėdyje aptarė gegužinės ei-

ir pabendravimui dalyvaujant 
kapinėse vykstančiose apei
gose, aplankydami ir gėlėmis 
papuošdami šeimos narių ir 

miausių tautinių šokių ir dai
nų choreografių Lietuvoje. 
Koncertai įvyks Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre šešta-

artimųjų kapus, o tuos, kurių dienį 05.29. 7 vai. vakare ir 
kapų aplankyti negalime, pri- sekmadienį 05.30. 3 vai. p.p. 
siminkime tylia susikaupimo Čikagoje, Jaunimo centre. Bi-
malda. lietai gaunami prie įėjimo. 

vykdoma per tuntus. Tunti-
ninkai surinks mokestį, pilnai 
užpildytus registracijos lapus 
ir juos iki birželio 20 d. pasiųs 
stovyklos administracijai. Pla
tesnė informacija bus pateikta 
ateinančio trečiadienio „Skau-
tybės kelio" laidoje. 

Julija Vailokaitienė, Be-
verly Shores, Df, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
„Draugui" 105 dol. auką. Esa
me nuoširdžiai dėkingi. 

pėsčių. Reikia pasakyti, kad 
valdyba gražiai darbavosi, tik 
trūko narių iniciatyvos daly
vauti 60 metų veiklos gražioje 
vakarienėje. Valdyba nuošir
džiai dėkoja dalyvavusiems 
vakarienėje ir tuo parėmu
siems valdybos pastangas. Ti
kime, kad kitas renginys bus 
gausesnis ir duos daugiau pa
jamų organizacijai. 

Ant. Repšienė 
PIRMOJI KOMUNIJA 

ČIKAGOJE 

Šventišką gegužės 16-osios 
rytą Tėvų jėzuitų koplyčia bu
vo pilnutėlė. Darniai skam
bėjo vaikų choro balsai, vado
vaujant Daliai Gedvilienei. 
Pirmose eilėse — šventiškai 

cero apylinkės ruošiamame B*> pasiskirstė darbais, kad ši 
Lietuvos" tragiškųjų įvykių popietė praeitų sklandžiai ir 
minėjime. Birželio 6 d., 11 vai. nuotaikingai. Marija Remienė 
r., Šv. Antano parapijos baž- su talkininkėmis pasirūpins, 
nyčioje Mišias aukos kun. kad svečiai būtų pavaišinti 
Kęstutis Trimakas. Giedos gardžiais pietumis. Viktoras 
parapijos choras, vad. Mari- Naudžius tvarkys finansinius 
jaus Prapuolenio ir Jonės Bo- reikalus ir laimėjimus, Jonas 
binienės. „Klaipėdos" jūros Pabedinskas pasirūpins atgai-
šaulių kuopa dalyvaus su vė- v a - Kad viskas vyktų kuo 
liavomis. Tuoj po Mišių para- sklandžiau, bus kviečiama ir 
pijos salėje bus akademinė 
dalis, o meninę programos 
daiį atliks muz. Daiva Kim-
tytė. Rengia LB ir ALTo Cice
ro skyriaus valdyba ir visuo
menę maloniai kviečia daly
vauti, pagerbti mūsų tautos 
kankinius. 

LKVS-gos „Ramovės" Či
kagos skyriaus mirusių ramo-

daugiau talkininkų bei talki
ninkių prisidėti prie ruošos 
darbų. Vyriausias gegužines 
viršininkas, kaip ir pereitais 
metais, vėl bus sambūrio pir
mininkas Jonas Vaznelis. Į ge
gužinę yra kviečiami visi iš 
toli ir arti, smagiai praleisti 
sekmadienio popietę su drau
gais ir artimaisiais jaukioje 
Ateitininkų namų aplinkoje. 

Prieš keletą mėnesių, kada 
buvo sumanyta suruošti vaka
rienę, visi susirinkimo daly
viai su malonumu tą priėmė ir 
sutiko dalyvauti, bet kai atėjo 
laikas bilietus užsakyti, atsi
rado visokių priežasčių. 

Tokiu būdu ir nesusilaukė
me pakankamo svečių skai
čiaus. Reikia padėkoti valdy
bos nariui Zenonui Šukiui, ku
ris 100 dol. auka parėmė šį 
renginį. Taip pat didelė pa
dėka laidotuvių direktoriui 
Donald Petkui, kuris prižadėjo 
apmokėti garbės svečių stalo 
vakarienę. 

Garbės svečių neturėjome 
per daug: policijos tarnautojų, 
seselių, kunigų. Renginį ati
darė valdybos pirmininkas 
Juozas Bagdžius, trumpu žo- pasipuošę vaikai, susirinkę 
džiu pasveikindamas visus su- p r i e D i e v 0 s t a i 0 p į r m a j a į Ko-
sirinkusius ir pristatydamas m u n į j a i . Šv. Mišias aukojo 
garbės svečius. Sukalbėjus 
maldą ir palaiminus maistą, 
pradėta vakarieniauti. Mais
tas buvo geras, stalus aptar
navo mergaitės lietuvaitės, at-

kun. Juozas VaiŠnys, SJ, jam 
padėjo kun. Antanas Saulai-
tis. Vaikučius ruošė ir tikėji
mo tiesų mokė seselės Laima 
Kabišaitytė ir Aušra Adomai-

vykusios iš Lietuvos ir dabar t y t ė - J o m s talkino Čikagos Ii 
lankančios Maria aukštesnią- tuanistinės mokyklos mokyto
ją mokyklą. Kaip jau anksčiau j a Renata Butauskienė. Gėles 
rašyta, mergaitėms reikalinga aukojo, rūtų vainikėliais gal

vas ir žvakes papuošė gėli
ninkė Karalienė ir jos parduo
tuvė „Always vvith flovvers". 
Pirmosios Komunijos organi
zaciniais rūpesčiais ir vaišė
mis rūpinosi Žydronė Trima-
kienė. 

Nuo šiol dar dvidešimt ber-

venų kapai Lietuvių tautinėse Gegužinės pelnas skiriamas 
kapinėse bus lankomi gegužės LKD Apžvalgos" laikraščiui 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Saulutės". Lietuvos vaikų globos būrelis, stengiasi kuo daugiau sipakuoti p r avedė J u s t i n a s Š i d l a u s k a s 

30 d., sekmadienį. Ramovėnus 
ir jų šeimos narius 11 vai. ryte 
prašoma nnktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 
ous lankomos gegužės 31 d., 
pirmadienį, 9 vai. ryte. Prašo
ma rinktis prie Romo Kalan
tos paminklo. Kviečiame visus 
ramovėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame paminė
jime dalyvauti. 

Cicero apylinkės LB val
dyba ir .ALT Cicero skyriaus 
valdyba praneša, kad Lietuvos 
Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas ruošiamas birželio 6 
d., sekmadienį 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, po Mišių parapijos 
salėje akademinė ir meninė 
programa. 

Atvira Meno mokyklėlės 
pamokėlė ruošiama šį vaka
rą, gegužes 27 d.. 6 vai.. Pa
saulio lietuvių centre. Bus ir 
mokyklėles pirmųjų mokslo 
metų užbaigimas. Kviečiami 
visi — ir mokyklėles mokiniai, 
ir jų tėveliai bei artimieji, ir 
visi lietuviai vaikučiai. Tėve
lių dėmesiui primename, kad 
vasaros metu mokyklėlėje 
veiks šie skyriai: baleto (kla
sikiniai Šokiai), kanklių, pra
moginių šokių ir dailės. Pamo
kos prasidės birželio 10 d. 
Užsiregistruoti galima atviros 
pamokėles metu. o norintieji 
platesnės informacijos, skam
binkite tol. 630-690-4051. 

paremti. 
Kanados lietuvaitės dai

lininkės Rimos Mači kūnai -
tės kūrinių parodos atidary
mas bus Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje birželio 5 
d., šeštadienį, tarp 4 ir 7 vai. 
p.p. Paroda veiks iki liepos 26 

dovanų vaikučiams, prieš išsiunčiant talpintuvą į Lietuvą gegužės gale. Iš kairės talkininkės: Aušra Šaulienė, 
Jūrate Dovilienė. Lina Dovilaitė, Birutė Nalienė, Bronė Saladžiuvienė, Vida Maleiškienė ir Laima Braune. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų šeimos šventė ir 
Ateitininkų namų gegužinė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 

finansinė parama, nes reikia 
mokėti už mokslą. Tuo reikalu 
žodį tarė komiteto pirminin
kas dr. Linas Sidrys, kviesda
mas dalyvius nors maža auka 
prisidėti prie šio fondo ir pa
gelbėti mergaitėms baigti ka
talikišką mokyklą. Daktaro 
kalbą visi atidžiai išklausė ir n į u kų ir mergyčių galės save 
girdėjosi atsiliepimų, kad rei- vadinti Dievo vaikais. Dėko-
kalinga parama. Toliau vyko j a m e visiems, prisidėjusiems 
dovanų paskirstymas, kurį prie šios šventės surengimo. 

Dalia Badarienė 

S K E L B I M A I 
VILTIES PREZIDENTAS 

GRĮŽTA Į LIETUVĄ 
NAMU SAVININKU 
ORGANIZACIJOS 

POBŪVIUI PRAĖJUS 

Kojų pamiklinimui grojo Kos
to Ramanausko orkestras. Ir 
buvo nuostabu, kad sukosi ne 
tik jauni, bet ir subrendę as
menys. Tai taip ir gražiai, ir 

• Karaliaučiaus srities 
l ie tuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 

smagiai praleido laiką dau- Lietuvių draugiją Čikagoje 

poilsiui 

Birželio 13 d. yra penktosios Prasidės 9 vai. r. Mišiomis 
Stasio Lozoraičio mirties me- Pal. Jurgio Matulaičio misi-

d. Visi maloniai kviečiami ją tinės, o birželio 15-oji bus jo joje. Po Mišių bus trumpa 
pamatyti. grįžimo į Lietuvą amžinajam akademija didžiojoje PLC 

salėje, po to visi kviečiami į 
Ateitininkų namus, kur 12 vai. 
lauks skanūs pietūs, pobūvis 
gražioje gamtoje ir pabendra
vimas su seniai matytais 
draugais bei pažįstamais. 
Laukiame ateitininkų ir sve
čių — tegul visi keliai veda į 
Ateitininkų namus! 

diena. Laidotuvės 
„Ačiū už bendradarbia- vyks Kauno Petrašiūnų ka-

vimą ir priimkite mūsų mažą pinėse po Mišių Vytauto baž-
auką". rašo Švč. M. Marijos nyčioje. Daniela Lozoraitie-
Gimimo parapijos klebonas nė iš anksto dėkoja visiems 
kun. Mykolas Yakaitis, at- laidotuvių dalyviams ir tikisi, 
siuntęs ..Draugui" 100 dol. kad tie, kurie negales laido-
auką. Linkėdami geriausios tuvėse dalyvauti, bus kartu 
sėkmės, širdingai dėkojame! mintimis ir maldomis 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsteigta prieš 60'metų. ir da
bar dar'tebeveikia. Balandžio 
17 d. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje 60 

giausia namų savininkai, tik 
vienas kitas svečias įsijungė į 
šį renginį. 

Tik reikia džiaugtis, kad or
ganizacija nepasitenkino vien 
susirinkimais kiekvieną mė
nesį, bet suruošė linksmesnį 

metų veiklai paminėti buvo pobūvį, kuriame žmonės buvo 
surengta kukli vakarienė, atitraukti nuo kasdieninių rū-

Čikagos lit. mokyklos mokytojai, kurie kitais mokslo metais nebegris dirbti mokykloje, mokslo metu užbaigimo 
iškilmėse gegužes 16 d. apdovanoti padėka ir gėlėmis Iš kairės: Marytė Utz, Kristina Vaičikonienė. Onutė Utz, 
Vytas Pabedinskas. Ramune Lukienė, Rimas Gecevičius, Vida Gaizutytė. Nuotr Dalios Badarienės. 

Čikagon lit mokyklos abiturientė Auira Brooks (dešinėje) mokslo metų 
uzbaigtuvėse gegužės 16 d perduoda simbolinį mokyklos raktą devinto
kams Aliukui Brooks (kairėje) ir Ariui Dumbriui. Nuotr. D. Badarienės 

aukojo: po $50 - Kun. Alfonsas 
Babonas; Jonas Grigaitis. $30 
- Kazimiera Škėrienė. $25 -
Vincas ir Genovaitė Mačiūnai. 
$20 - Juozas S. Kriaučiūnas; 
Jonas Sidrys; Osvaldas ir Ely
tė Šneideriai; George Sved. 
Dėkojam rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper-
ville, IL. 60540-7011. M 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. sviaa 

• Eglė Brėdikis atidaro 
savo meno kūrinių parodą šį 
penktadienį, gegužės 28 die
ną, 6:30 iki 9KK) v.v., Čiur
l i o n i o galeri joje , 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL. 
Paroda vyks iki birželio 10 
dienos. *ws 

• Ieškoma moteris (gali 
būti ir vidutinio amžiaus) apsi
gyventi pas 92 m. lietuvę moterį 
ir ją prižiūrėti bei atlikti namų 
priežiūros darbus. Geras atly
ginimas ir patogios gyvenimo 
sąlygos nedideliame, priva
čiame name su sodeliu, Čikagos 
šiauriniame priemiestyje. Pra
šome skambinti tarp 7 ir 9 v.v. 
1-847-272-8521. «* 

• 


