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Iširo k r ikšč ion ių d e m o k r a t ų 
i r konse rva to r ių su t a r t i s 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Nusivylę konservatorių „at
sakomybes stoka" formuojant 
naująją vyriausybe, antradie
n i vakare surengtame krikš
čionių demokratų partijos 
(KDP) valdybos posėdyje 
krikščionys demokratai vie
našališkai atsisakė koalicijos 
sutarties su konservatorių 
partija. 

Iš karto po premjero Gedi
mino Vagnoriaus atsistatydi
nimo KDP tvirtai pareiškė, 
kad konservatoriai ir KDP 
turi nusikratyti atsakomybės 
suformuoti naują ministrų 
kabinetą. Iki šiol konservato
riai nėra oficialiai nutarę, kad 
ministras pirmininkas konser
vatorius Rolandas Pakšas yra 
deleguotas partijos. 

Anot krikščionių demokratų 
partijos valdybos nutarimo, 
„visa atsakomybė už sutarties 
nesilaikymą ir padarymą be
prasmiu dokumentu tenka Tė
vynės sąjungai''. „Konstatuo
jame, kad koalicinė sutartis 
nebeteko galios. Mes ją vie
našališkai nutraukiame", žur
nalistams sakė partijos pirmi
ninkas Algirdas Saudargas. 
JDėl to kaltiname Tėvynės są
jungos politinės atsakomybės 
stoką", teigė jis. 

Anot A. Saudargo, naujoji 
Rolando Pakso vyriausybė 
buvo sudaryta ne pagal koali
cijos sutarti. 

„Sveikiname, kad preziden
tas, Seimo pirmininkas ir pa
skirtasis ministras pirminin

kas užbaigė politinę krizę", 
sakė A. Saudargas. Pasak jo, 
formuojant vyriausybę dalyva
vo ne konservatorių partija, o 
jos pirmininkas ir vienas val
dybos narys (R. Paksas pri
klauso konservatorių valdy
bai). 

Pagal koalicijos sutartį, 
krikščionys demokratai re
mia konservatorių pasirinktą 
premjerą. Konservatoriai R. 
Paksą laiko prezidento pasi
rinktu žmogumi ir nėra pri
siėmę atsakomybės už naujojo 
ministrų kabineto veiklą. 

Anot A. Saudargo, KDP lai-, 
ko savo ministrus naujojoje 
vyriausybėje oficialiai partijos 
deleguotais atstovais. KDP 
valdybos nutarime pabrėžia
ma, kad partija neatsisako 
politines atsakomybės ir „at
vira dialogui" dėl naujos koali
cijos sudarymo, tačiau reto
riškai klausė, su kuo ją suda
ryti. „Su prezidentu, su Seimo 
pirmininku ar su ministru pir
mininku, su konservatorių 
partija ar su Centro sąjun
ga?", klausė A Saudargas. 
„Visi šie politiniai subjektai 
remia naująją vyriausybę", 
paaiškino jis. 

A. Saudargas neigė prie
laidą, kad jie nutraukė koali
ciją, „įsižeidę", jog naujame 
kabinete jiems teko tik dvi 
vietos. KDP valdybos nuta
rime teigiama, kad konserva
toriai koalicijos sutartį „ne 
kartą ignoravo ar tiesiog 
laužė". 

Nuotr.: Senojoje Gariūnų turgavietėje darbininkai bando sunaikinti chemines taršos židinį — surinkti išsilie
jusį nuodingąjį tetraetilšviną. (EIU) 

Gariūnų turgavietėje 
apsinuodijo dešimtys žmonių 

Konservatoriai neliūdi dėl 
iširusios koalicijos 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Seimo konservatoriai ne
teikia ypatingos reikšmės 
krikščionių demokratų spren
dimui vienašališkai nutraukti 
koalicijos sutartį ir kalba apie 
pačių krikščionių demokratų 
norą išvengti politinės atsako
mybės. 

Pasak konservatorių frakci
jos seniūno pavaduotojo Alfon
so Bartkaus, šį klausimą nu
matyta apsvarstyti -trečiadienį 
frakcijos posėdyje kartu su 
Jutomis politinėmis aktualijo
mis". 

A. Bartkus atmetė LKDP 
priekaištus konservatoriams 
dėl politinės atsakomybės ven
gimo. „Priešingai, aš iš krikš
čionių demokratų pusės ma
tau politines atsakomybės 
vengimą", teigė A. Bartkus, 
kuris yra konservatorių parti
jos valdybos pirmininko pava
duotojas, atstovaujantis buvu
sio premjero Gedimino Vag
noriaus rėmėjų sparnui. 

LKDP valdybos pareiškimu, 
du ministrai naujojoje Rolan
do Pakso vyriausybėje laikomi 
partijos deleguotais į šias pa
reigas, o LKDP frakcija Seime 
raginama suteikti paramą 
naujajam kabinetui. Tačiau, 
pasak A. Bartkaus, LKDP val
dyba „nė žodžio neužsiminė 
dėl savo pasiryžimo ne tik pa
remti, bet ir įgyvendinti vy
riausybės programą". 

Premjeras Rolandas Paksas 
tikisi, kad pastarosiomis sa
vaitėmis tvyrojęs politinis ne
apibrėžtumas pasibaigė ir 
„viskas atsistos į savo vietas". 

Pasak R. Pakso, „nėra nieko 
bloga, kad vyriausybė užsi
tikrina plačią politinių jėgų 
paramą". Jis sveikino krikš
čionių demokratų ir centristų 
paramą savo atstovams vy
riausybėje. 

Konservatorių partijos poli
tinė taryba paragino savo 
frakciją Seime vieningai bal
suoti už Rolando Pakso vy
riausybės įgaliojimų patvirti
nimą. 

Trečiadienį išplatintu tary
bos pareiškimu visos partijos 
struktūros įpareigojamos „vi
sokeriopai padėti, kad Tėvy
nės sąjungos užsibrėžti prog
raminiai tikslai, atsispindin
tys vyriausybės programoje, 
būtų įgyvendinti". 

Vilnius, birželio 1-2 d. 
(BNS) — Antradienio rytą se
nojoje Gariūnų turgavietėje iš
siliejus 2 litrams tetraetilšvi-
no — lakios ir labai pavojingos 
cheminės medžiagos — buvo 
skubiai evakuota apie 10,000 
žmonių. 

Tetraetilšvinas — bespalvis 
aliejinis skystis, skleidžiantis 
specifinį kvapą, tačiau kartu 
— ir labai pavojingas nuodas, 
nes veikia centrinę nervų sis
temą. Ne mažiau pavojingi te-
traetilšvino garai, iš kurių ga
li susidaryti koncentruoti de
besėliai. Manoma, kad tetrae
tilšvinas gali turėti kenks
mingą poveikį maždaug 500 
metrų spinduliu. 

Vilniaus prokuratūra iškėlė 
baudžiamąją bylą. Už nusikal
timą asmuo gali būti nubaus
tas laisvės atėmimu nuo 1 iki 
5 metų arba pataisos darbais, 
arba bauda. 

Įtariamajam, 25-erių metų 
vilniečiui Andrejui Ivanovui, 
kuris buvo netrukus po įvykio 
sulaikytas, kaltinimai dar ne
pateikti, tačiau jo kaltė nusta
tyta. Sulaikytojo namuose po
licija rado pora nedidelių tal
pų su pavojinga medžiaga tet-

raetilšvinu, kuriuo, atsivežęs 
iš Baltarusijos, jis prekiavo 
Gariūnuose. Medžiaga buvo 
supilta į du stiklainius ir išsi
liejo, netyčia jiems sudužus. 
Tetraetilšvinu prekiauti tur
gavietėje draudžiama. 

Trečiadienio vakarą Vil
niaus ligoninėje jau buvo gy
doma daugiau nei 20 apsi

nuodijusių žmonių, daugiau
sia — turgavietėje prekiavu
sių moterų. Dar daugiau kaip 
30 prastai pasijutusių asmenų 
buvo atvykę pas medikus kon
sultacijoms ir apžiūrai. Pasak 
medikų, nukentėjusiųjų gali 
atsirasti ir daugiau, nes apsi
nuodijimo bruožai gali pasi
reikšti ir po kelių dienų. Apsi
nuodijusieji jaučia metalo sko
nį burnoje, juos kamuoja bron
chitas ir kosuliai. 

Lietuva tikisi atgauti savo 
ambasadas Romoje i r Paryžiuje 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) Romoje ir Paryžiuje. 

Krikščionys demokratai ruošiasi 
rinkimams 

pajėgūs, kad gali įsiteisinti 
save kaip vieną pagrindinių 
politinių jėgų ir iš anksto už
imti poziciją prieš būsimuo
sius rinkimus", sakė V. Adam
kus. 

Savivaldybių tarybų rinki
mai numatyti kitų metų kovą, 
Seimo — kitą rudenį. 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi krikščionių demo
kratų partijos tolesnio bendra
darbiavimo, tačiau mano, kad 
jų sprendimą nutraukti koali
cijos sutartį su konservato
riais nulėmė rinkimų kampa
nijos planai. 

„Tai buvo labai įdomus siur
prizas. Aš pagalvojau, kad 
nesupratau, ką girdžiu", tre
čiadienį Seime žurnalistams 
sakė prezidentas. 

J Seimą jis atvyko pasvei
kinti parlamente posėdžiau
jančios tarptautinės istorinio 
teisingumo komisijos. 

„Tai dviejų partijų vidaus 
reikalas, kuris neturėtų pada
ryti jokios įtakos bendram Lie
tuvos politiniam gyvenimui", 
sakė prezidentas. 

„Krikščionių demokratų par
tija užtikrino, kad jie ir toliau 
bendradarbiaus ir dirbs, ir aš 
esu tikras, kad jie tai atliks", 
vylėsi prezidentas. 

V. Adamkus nedviprasmiš
kai teigė, kad krikščionių de
mokratų pasitraukimą iš koa
licijos nuleme ir politiniai 
tikslai. „Krikščionys demokra
tai nutarė, jog jie yra tiek 

— Pasak URM pranešimo, 
per Lietuvos ir Rusijos tarpvy
riausybinės komisijos darbo 
grupės ambasadų nekilnoja
mojo turto problemoms spręsti 
susitikimą, vykusį Maskvoje, 
„iš esmės suderintas susitari
mo tekstas dėl Lietuvos amba
sados Rusijos ir Rusijos amba
sados Lietuvoje įsikūrimo są
lygų". 

Susitarimas, kaip tikimasi, 
priartins Lietuvos prieškario 
ambasadų Romoje ir Paryžiuje 
sugrąžinimą. 

Rusijos URM atstovai per
nai pareiškė, kad bus pasiren
gę svarstyti Lietuvos ambasa
dų Romoje ir Paryžiuje proble
mą tik tada, kai baigs derybas 
dėl savo diplomatinių atstovy
bių nekilnojamojo turto Vil
niuje. Vilnius oficialiai skelbė, 
kad derybos dėl ambasadų su
sigrąžinimo vyksta •lygiagre
čiai, o ne laukiant derybų dėl 
sklypo Rusijos ambasadai pa
baigos", tačiau vis dėlto tikisi, 
kad pastarosios problemos iš
sprendimas paspartins „isto
rinio teisingumo atkūrimą" 

Komersantai gina sovietinių 
skulptūrų parko idėją 

Druskininkai , gegužės 31 tas užims jau šios savaitės pa-
d. (Elta) — Grūto kaime stei- baigoje. Būtent tokia paroda 
giamo Skulptūrų parko vado- pasipiktino Vilniaus miesto 
vas Viliumas Malinauskas sąjūdžio grupių susivienijimas 
neigiamai vertina Seimo nario „Labora". 
Juozo Galdiko parengtą nuta- Sovietinių skulptūrų parką 
rimo projetą, kuriuo vyriausy- viešoji įstaiga „Hesonos klu-
bės ir jai pavaldžių institucijų bas" kuria privačioje žemėje ir 
nutarimai, leidžiantys steigti privačiomis lėšomis, priminė 
sovietinių skulptūrų parką, V. Malinauskas. Iš viso į šio 
būtų pripažinti negaliojan- parko kūrimą buvo investuota 
čiais. „Skulptūros yra visos per 1 mln. litų, valstybė iš biu-
lietuvių tautos, o ne politinių džeto tam lėšų neskyrė. „Jei-
kalinių ir tremtinių organiza- gu Seimas pritars pateiktam 
rijos turtas", sakė jis. 

Daugiau nei 50 sovietinio 
laikotarpio parodinių — Leni
no, Marytės Melnikaitės, Vin
co Mickevičiaus-Kapsuko, Fe
likso Dzeržinskio ir kitų sovie
tinio laikotarpio veikėjų skul
ptūrų — nuolatines vie-

nutarimo projektui, kas atly
gins visas išlaidas?", klausė 
jis. 

Problemų sukeltų ir šiuo 
metu parke esančių skulptūrų 
transportavimas, nes tam rei
kia arba specialaus transpor
to,arba malūnsparnių 

Lietuvos ambasadas šiose 
sostinėse po Lietuvos okupaci
jos 1940 m. perėmė sovietai ir 
dabar jose yra įsikūrę Rusijos 
diplomatai ir naujienų agen
tūra APN. 

Rusija, aiškindama, kad 
Lietuvos diplomatinės atsto
vybės patalpos Maskvoje yra 
didesnės, nei Rusijos Vilniuje, 
reikalavo skirti jai papildomą 
sklypą ambasadoriaus namo 
ir butų ambasados darbuoto
jams statybai. Šiomis dieno
mis Maskvoje suderintas susi
tarimas numato tokio sklypo 
Vilniuje skyrimą. 

Rusijos ambasada Vilniuje 
dabar įsikūrusi 5,182 kvadra
tinių metrų ploto pastate be
veik 12,000 kvadratinių metrų 
sklype. Ambasadoriaus rezi
dencija yra vyriausybinių pas
tatų tarpe Turniškėse, o am
basados darbuotojai nuomoja
si butus mieste. 

Lietuvos ambasada, amba
sadorius ir darbuotojai Mask
voje įsikūrę pastatuose, kurių 
bendras plotas — 9,534 kv m, 
įskaitant dabartinį ambasados 
pastatą, svečių namus prie jo, 
prieškario ambasadą — vadi
namuosius Baltrušaičio na
mus, ir namą, kuriame yra 
ambasados darbuotojų butai. 

* Naujuoju Vi lniaus m e r u 
tapo konservatorius Juozas 
Imbrasas, iki šiol jis dirbęs 
ankstesniojo sostinės vadovo 
Rolando Pakso pirmuoju pava
duotoju. Už J. Imbraso kandi
datūrą balsavo 29 tarybos na
riai, už kitą kandidatą, social
demokratą Dainių Paukštę — 
14. 59 metų J. Imbrasas gimė 
Ukmergės*rąjone Algirdų kai
me. Meras yra baigęs Ukmer
gės vidurinę mokyklą, Vil
niaus statybos technikumą, 
Kauno politechnikos instituto 
Vilniaus filialą. Iki išrinkimo 
miesto tarybos nariu jis vado
vavo sostinės savivaldybės 
specialiosios paskirties užda
rajai akcinei bendrovei „Nau
jamiesčio būstas", M M 

Naujo j i vy r i ausybė d i rb s 
n e s i t i k ė d a m a privi legijų 

Viln ius , birželio 2 d. (BNS) 
— „Rusijos ekonominė krizė 
sulėtino Lietuvos ekonomikos 
augimo greitį, ir į tai tenka 
atsižvelgti", Seime pristatyda
mas naujos vyriausybės pro
gramą, sakė naujasis Lietuvos 
premjeras Rolandas Paksas. 

Vardindamas pagrindinius 
savo ir G. Vagnoriaus vyriau
sybės programos skirtumus, 
R. Paksas visų pirma pranešė, 
kad šiais metais planuojama 
3-5 proc. infliacija, ir tai yra 
maždaug perpus mažiau, nei 
buvo numatyta ankstesnės vy
riausybės planuose. Planuoja
mas maždaug 2 proc. ma
žesnis BVP prieaugis — 
šiemet tikimasi maždaug 4 
procentų, kitąmet — maždaug 
5 proc. 

Naujoje programoje planuo
jama baigti tvarkyti verslo 
sąlygas, skatinti eksportą ir 
investicijas, nes tai ypač ska
tina naujų darbo vietų su
kūrimą, sakė premjeras. 

Didelį nedarbą R. Paksas 
pavadino vienu didžiausių 
skaudulių, todėl naujų darbo 
vietų kūrimas bus skatinamas 
ir ieškant lietuviškai produk
cijai rinkų užsienyje. 

Naujoji vyriausybė „dar la
biau išlygins visų ūkio dalyvių 
bei prekių apmokestinimo 
sąlygas, naikins nepagrįstas 
mokesčių lengvatas". 

R. Paksas žadėjo toliau ska

tinti „didelių patikimų užsie
nio bankų steigimąsi Lietu
voje", nes tai skatintų palū
kanų normų mažėjimą ir vers
lo plėtrą. 

Taip pat numatoma mažini; 
„nereikalingų valstybės insti
tucijų skaičių, ypač kai kurių 
inspekcijų ir kitokių kontroles 
įstaigų, neretai dubliuojančių 
viena kitos veikią". 

Buvęs Vilniaus meras R. 
Paksas sake, jog negalėtų net 
sau pasiteisinti, jei „naujoji 
vyriausybė nenuveiktų nieko 
savivaldos stiprinimui", todėl 
nemažai pastangų bus nu
kreipta ir šia linkme. 

Premjeras pažymėjo, kad 
per trumpą laikotarpį buvo 
neįmanoma parengti gerai ap
galvotą visiškai naują vyriau
sybės programą. Be to, pasak 
R. Pakso. griežtas programos 
keitimas nebūtų pasitarnavęs 
jo užsibrėžtam tikslui — ma
žinti politinį neapibrėžtumą. 

„Vyriausybei dažnai tenka 
priimti nepopuliarius sprendi
mus, bet stengsimės visus 
savo žingsnius motyvuoti ir 
aiškinti", pabrėžė premjeras. 
Anot jo, veiksmų skaidrumas 
gali sumažinti žmonių nepasi
tikėjimą vyriausybe. 

Apibūdindamas savo pasi
rinktą „komandą", premjeras 
pabrėžė, kad kabinetas sufor
muotas, kai „nesirikiavo besi-
veržianeiųjų į ministras eilės"7. 

Tėvynės sąjunga nerimauja dėl 
vyriausybės planų įgyvendinimo 

Viln ius , birželio 2 d. (Elta) 
— Seimo konservatorių frakci
ja parems premjero Rolando 
Pakso vyriausybės programą. 
Tuo neabejoja šios frakcijos 
narys, Seimo pirmasis vice
pirmininkas Andrius Kubi
lius. „Naujoji programa pa
rengta buvusios vyriausybės 
programos pagrindu, o nedide
li pakeitimai taip pat priimti
ni frakcijai", sakė jis. 

Pasak jo, konservatoriai gali 
turėti tik kokių nors neesmi-

* Bal tarus i jos ambasada 
Vi ln iuje padėkojo už pa
reikštą užuojautą dėl Minske 
įvykusios tragedijos. „Amba
sada nuoširdžiai dėkoja Lietu
vos vadovybei, visuomenės ir 
politikos veikėjams, Lietuvoje 
akredituotoms užsienio valsty
bių diplomatinėms atstovy
bėms, laikraščių, informacijos 
agentūrų redakcijoms ir Lietu
vos piliečiams, pareiškusiems 
užuojautą", sakoma ambasa
dos pranešime spaudai. 53 
žmonių gyvybes nusinešusi 
nelaimė Minske įvyko sekma
dienį, susidarius spūsčiai į 
metro stotį vedančioje požemi
nėje perėjoje, kur nuo staiga 
kilusios audros su kruša mė
gino pasislėpti tūkstančiai 
alaus šventės dalyvių. 

• „Mažeikiu nafta" tre
č i a d i e n i vėl pradėjo gamin
ti naftos produktus, ir pirmi
nio naftos perdirbimo įrengi
nys jau dirba įprastu režimu: 
gaminamas visų rūšių benzi
nas, dyzelinis ir reaktyvinis 
kuras bei suskystintos dujos. 
Gamykla po 10 dienų pertrau
kos pradėjo veikti pirmadienį, 
o nedirbo dėl žaliavos trūku
mo, Rusijai nustojus tiekti 
naftą. Dabar per parą įmonė 
gauna 24,500 tonų naftos. 
Birželį tikimasi perdirbti dau
giau nei 600,000 tonų žalia 
VOS. 'BNSi 

nių pastabu programai „suba
lansavimo ir redakcine pras
me". Frakcija pritars vyriau
sybės programai birželio 10 d., 
kai už ją bus balsuojama Sei
me, ir rems jos įgyvendinimą, 
pabrėžė A. Kubilius. 

Nutraukę valdančiosios koa
licijos sutartį su konservato
riais, krikščiony- demokratai 
taip pat ragina savo frakciją 
Seime balsuoti už vyriausybės 
programą. Tačiau rezoliucijo
je apie sutarties nutraukimą 
nieko neužsimenama apie 
krikščionių demokratų įsipa
reigojimus įgyvendinant vy
riausybės programą. Tai, pa
sak A. Kubiliaus, kelia su
sirūpinimą. 

„Bus negerai, kai kiekvieną 
vyriausybės žingsnį, kurį rei
kės paremti Seime, rems tik 
konservatoriai. Būtų gerai 
aiškūs susitarimai, kokie buvo 
koalicijos sutartyje", sakė A. 
Kubilius. Jo nuomone, susi
darius tokiai situacijai, reika
lingi aiškus ministro pirmi
ninko susitarimai su politinė
mis jėgomis. Seime remian
čiomis vyriausybės programą. 

* Buvę valdančiosios 
koalicijos bendrai Seimo 
nariai iš Krikščionių demokra
tų frakcijos balsuos už progra
mą. „Krikščionys demokratai 
nuosekliai vykdo savo įsipa
reigojimus rinkėjams", -ake 
KDP valdybos pirmininko pa
vaduotojas Seimo narys Vy
tautas Bogušis, pažymėda
mas, kad frakcija ne tik bal
suos už vyriausybės progra
mą, bet ir parems „protingą 
jos įgyvendinimą". flPBi 

KALENDORIUS 
Birželio 3 d Develta. Dovilė, 

Karolis. KlotiMa, Oliva. Tautkan-
tas 

Birželio 4 <i Biržis, Dausprun
gą* Deimena. Kornelijus, Vincenta 
(Vjnrvi Vincentas 
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DRAUGAS, 1999 m. birželio 3 d., ketvirtadienis 

TlETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS 
„PILĖNUOSE" 

Oras šiltas, saulė švietė šil
tais spinduliais ir visi keliai 
lydėjo į ..Pilėnų" stovyklavietę. 
Gegužes 30 d. gausus būrys 
šaulių, jų draugų bei bičiulių, 
susirinko smagiai praleisti 
sekmadienio popietę, paremti 
šaulių veiklą ir oficialiai vasa
ros sezonui atidaryti „Pilėnų" 
stovyklą. Atsilankiusieji, vai
šindamiesi kugeliu ir virti
niais, maloniai pabendravo. 
Šeimininkavo moterų vadovė 
Onutė Selenienė ir jos talki
ninkes. Buvo ir gausių laimi
kių traukimai. Bilietus platino 
Lidija Mingeliene ir Regina 
Juškaite-Švobienė. Kad daly
viai neliktų ištroškę, Juozas 
Jakunskas, Vacys Slušnys ir 
Juozas Šuopys aprūpino gėri
mais. Švyturiečių vadas My
kolas Abarius pasveikino ka
pelioną kun. Alfonsą Baboną 
ir visus dalyvius, padėkojo už 
skanų maistą Onutei Selenie-
nei ir dvi dienas prie maisto 
gaminimo dirbusioms sesėms 
šaulėms. Vadas Abarius pra
nešė, kad Oninės bus švenčia
mos sekmadienį, rugpjūčio 1 
d. 

Visi linksminosi ir džiaugėsi 
savo laimėjimais. Smagią ir 
linksmą muziką parūpino Al
fonsas Rimbą. Šio renginio 
dalyviai nuotaikingai ir malo
niai praleido sekmadienio po
pietę. Iki pasimatymo Oninių 
šventėje „Pilėnuose". 

ATSISVEIKINIMO 
PIETUS 

Lietuvos Vyčių padalinio 
„Pagalba Lietuvai" įkūrėjas ir 
direktorių tarybos pirminin
kas. Lietuvos Vyčių garbės 
narys ir Šv. Antano lietuvių 
parapijos tarybos narys Rober
tas S. Boris išsikelia nuolati
niam apsigyvenimui saulėtoje 
Floridoje. Sekmadienį, birželio 
27 d., 12:15 v. p.p. bus ruo
šiami atsisveikinimo pietūs 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Auka 15 dol. asmeniui. Dėl 
smulkesnių informacijų prašo
me kreiptis pas Aldoną Buni-
kienę. tel. (248) 288-3736 arba 
Reginą Juškaitę-Švobienę, tel. 
(248) 547-2859. Prašome užsi
registruoti iki sekmadienio, 
birželio 20 d. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir pa
rodyti atitinkamą pagarbą 
Lietuvos Vyčių veikėjui. Pa
gerbimą ir išleistuves ruošia 
„Pagalba Lietuvai" valdyba ir 
Lietuvos Vyčių 102 kuopa. 

Regina J u š k a i t ė 
Švobienė 

58-SIS T R A G I Š K O J O 
BIRŽELIO M I N Ė J I M A S 

Michigan Pabaltiečių komi
tetas 58-jį Tragiškų birželio 
trėmimų 58-jį minėjimą ren
gia sekmadienį, birželio 13 d. 
Minėjimas vyks 10 vai. rytą 
latvių Šv. Povilo ev. liuteronų 
bažnyčioje, 30623 VVest 12 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI, truputį į rytus nuo Or-
chard Lake Rd. Visi pabal-
tiečiai kviečiami dalyvauti . 
Lietuviams komitete atstovau
ja adv. Kęstutis Miškinis. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 

Šv. Antano lietuvių parapi
jos metinė šventė vyks sek
madienį, birželio 13 d. Šv. 
Mišios 10:30 vai. r. Giedos Šv. 
Antano parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sli
žio. Po Mišių parapijiečiai 
kviečiami į parapijos svetainę, 
kur šeimininkės visus pavai
šins įvairiais lietuviškais pa
tiekalais. 

l m 

BALTIMORE, MD 

PENSININKŲ K L U B U I 
PENKERI METAI 

Dabartinis pensininkų klu
bas, atgaivintas Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko Vy
tauto Eringio, veikia nuo 1994 
m. kovo 6 d. Per tuos penkeris 
metus klubas turėjo daug 
svečių su paskaitomis, daino
mis, madų parodomis, net Lie
tuvos karo laivo „Vėtros" kari
ninkus ir įgulą. 

Neįmanoma suminėti visus 
dalyvavusius ar darbais pri
sidėjusius. Paminėsime, kad 
gal didžiausias įvykis (ir išlai
dos) buvo priimti Lietuvos jū
rininkus ir pasikvietimas Los 
Angeles dramos teatro į Bal-
timorę. Bet tas buvo pernai . 

Šįmet klubas savo veiklą 
pradėjo Teresės Landsbergie
nės pranešimu apie Lietuvos 
vaikų-našlaičių padėtį. J i , 
kaip Lietuvos našlaičių globos 
komiteto narė. aplankė globo
tinius Lietuvoje, ir mums pa
pasakojo apie jų nepavydėtiną 
padėtį. Kadangi klubas bando 
kas mėnesį ruošti pobūvį, tai 
sekantis buvo jau l inksmes
nis. Baltimoriečių laimei iš 
Lietuvos atvyko j a u n a s daini
ninkas ir muzikantas Juozas 
Sujeta. J is ir linksmino klubo 
narius visą vakarą. Paskut i 
nis pobūvis buvo praves tas dr. 
Jono Genio. Jis įdomiai pasa
kojo apie dabartinę padėtį ir 
gyvenimą Lietuvoje. Po pas
kaitos dr. J. Genys rodė 1999 
m. įvykių vaizdajuostes. Ma
tėme išeivijos protestus prieš 
Sovietų ambasadą Vašingto
ne. Daugeliui labiausiai pati-

DRAUGAS 

Omahos.NE ht. mokyklos mokiniai, pasiruošę atlikti Motinos dienos programą. Iš kairės: Algirdas Antanėlis, 
Mariellen Matz, Česiukas Hanson, Ashley Hanson, Andrew Matz ir Nicole Grigaitytė. 

ko, kai vaizdajuostė rodė pil
nus Lietuvių namus Baltimo-
rėje, kur lietuviai šoko, daina
vo, verkė iš džiaugsmo, kai 
JAV pripažino Lietuvos ne
priklausomybę. Klubas yra la
bai dėkingas dr. J . Geniui už 
šią istorinę vaizdajuostę. 

Paminėtina, kad svarbiau
sia klubo veikla — šelpimas 
Lietuvos vaikų-našlaičių. Iki 
šiol klubas savo lėšomis pa
siuntė arti 30 siuntinių. į Lie
tuvą. Klubo nariai išlaiko vie
ną našlaitį (mergaitę). Pasku
t iniame pobūvyje klubo .nariai 
sudėjo jai siuntinį ir pinigų už 
jo pasiuntimą. 

Klubo valdybą sudaro: pir
mininkas Algirdas Skudžins-
kas, sekretorė Aldona Mar
cinkienė ir iždininkas Vytau
tas Banys. Valdyba jau penke
ri metai yra perrenkama. Val
dyba tikisi, kad per spalio 
mėn. rinkimus bus pavaduota 
naujomis jėgomis. 

A l g i r d a s S k u d z i n s k a s 

DAYTONA BEACH, FL 

DARBA SKATINA 
GERAŠIRDŽIAI 

R Ė M Ė J A I 

1999 m. gegužės 18 d. 
„Oceans" kondominiumo sve
čių kambaryje vyko visuotinis 
„Saulutės" susirinkimas. Susi
rinko arti 30 asmenų. Valdyba 
— pirmininkė Birutė Kožicie-
nė, vicepirmininkė Algima 
Dautart ienė, sekretorė Danu
tė Kurauskienė ir iždininkė 
Regina Snarskienė, bei nuola
tinės „Saulutės" talkininkės 
Violeta Avižienė ir dr. Birutė 
Preikštienė paruošė vaišes. 
Didelę, net 1,000 dolerių auką 
gavome iš Anicetos ir Jurgio 
Mažeikų, už kurią esame la
bai dėkingos. Tuščias iždas vėl 
pasipildė. Kas gali pasakyti, 
kad nėra stebuklų? Kai, atro
do, jog priėjai liepto galą ir 

nežinai kaip veiksi su tuščiu 
iždu, atsiranda tarsi mana iš 
dangaus ir darbą vėl gali tęsti. 
Vėl galėjome išsiųsti net 11 
dėžių labdaros. 

Susirinkime D. Kurauskienė 
nušvietė kiek ir kam siuntinių 
buvo pasiųsta — beveik visi į 
kaimus. Iždininkė R. Snars
kienė perskaitė finansinę apy
skaitą. Aptarėme ateities pla
nus. 

Pasivaisinę skirstėmės, nu
tarę darbą" rudenį toliau tęsti. 

B J L 

FLORIDOS 
AMERIKIEČIAI REMIA 

„SAULUTE" 

Floridoj*-gyvena ne vien se
nukai pensininkai. Yra ir jau
nų žmonis, daugumoje ištekė
jusios aų vedę kitatautes. 

ne visada turi finansų per
siuntimui. Susisiekusi su Day-
tona Beach „Saulutės" pirmi
ninke paprašė pagalbos per
siuntimui. Daytona Beach ne
daug lietuvių, bet sužinoję 
apie reikalingą pagalbą atsku
bėjo padėti. 86 dėžių gautų iš 
Aldonos ir 9-ios savo nepa-
jėgėm apmokėti, nors „Trans-
pak" davė mums neblogą nuo
laidą ir atvažiavo dėžes paim
ti. Kreipėmės į „Saulutės" 
centrą — į Indrę Tijūnėlienę. 
Centras padėjo ir arti 100 
dėžių buvo pasiųsta į Lietuvą. 

Ateityje Aldona žadėjo vėl 
rinkti batus, reikmenis mo
kyklai ir rudenį vėl didesnį 
kiekį pasiųsti jų reikalin
giems, daugiausia vaikams. 

Kitas mus remiantis ameri
kietis yra F rank Rysavy iš 
Fort Lauderdale, kuris nebe 
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Valandos josų patogumui 
nory VsToaa rTufasajonau ravajon 

3II . South 
UftuaTšan Pana Ct at CaMorrsa Ava. 

T f t 773-471-7879 

AUSTOS V a r t ų M a r g a 
b u s p a g e r b t a b a ž n y č i o s 
sode, Kalifornijoje. Birželio 
12d., šeštadieni, Oakland, Ka
lifornijos St. Anthony's ka
talikų bažnyčia paskirs pir
mąjį paveikslą į bažnyčios 
„Marijos sodą". Sodas yra at
viras kiemas, kuris bus apsup
tas įvairių pasaulio kraštų 
Dievo Motinos atvaizdais. Pir
masis paveikslas bus Lietuvos 
globėjos, Aušros Vartų Mari
jos paveikslas — Vilniaus 

EUG9EC DECKER, DOS, PJC. 
4647 VV. 103 S t . OaJc U w n , IL 
Pirmas apyt su Northweetem un-to 
dplomu, aatuviams sutvarkys dantis 

ui prienamą karną. Pacientai 
ĮšasaSsai sfesolučaii purfcajalat 

Susitarimui (kabėti angšfckai) 
Tol. 708-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S S.7«h Ava.. Hfctory Hate, IL 
TaL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
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Gera, kadį dalis jų prisideda pirmą kartą per savo kaimyną Austos Vartų paveikslo kopi-

Kun Aloyzo Volskio Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos klebonu įvesdinimą sekmadienį, gegužės 9 d., 
Švenčiant. Iš k. dr. Rasa Karveliene, kun. Valteris Stanevičius, dr. Kastytis Karvelis, vysk. Kevin Britt, naujasis 
klebonas kun. Aloyzas Volskis, kun. Viktoras Kriščiūnevičius, Narimantas ir Janina Udriai. 

Nuotr Jono Urbono 

prie paramos Lietuvai ir net 
įtraukia savo vyrus \ „paramą 
Lietuvai". 

Viena tokių lietuvaičių yra 
Aldona Stfetson, dirbanti En-
gelwood. FL, mokykloje. Čia ji 
suorganizavo CARE būrelį, 
kuris turi ryšį su krautuvė
mis, kur perka a r nemokamai 
gauna balų, šlepečių ir mo
kyklai reikalingų daiktų. Mo
ka už juos labai nedaug, bet 

KANADA 

Met in i s ' „Tėv iškės ž ibu
r i ų " pokylis — vienas popu
liariausių parengimų Kanado
je , sutraukė kelis šimtus tau
tiečių. Buvo ir svečių: Lietu
vos ambasadorius Kanadoje 
dr. A. Eidintas su žmona Bi
rute, JAV ir Kanadai Lietuvos 
karinis atstovas mjr. V. Sara-
pinas su žmona ir net keletas 
Lietuvos karininkų, kurie mo
kosi anglų kalbą Camp"' Bor-
den karinėje stovykloje. Pag
rindinę programą atliko, atvy
kęs iš Los Angeles, tautinių 
šokių ansamblis „Spindulys". 
Svečiai buvo pavaišinti. Vaka
rui vadovavo KLKK draugijos 
„Žiburiai" valdybos pirminin
kė R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
kuri tarp kitko yra ir viena 
„Tėviškės žiburių" redaktorių. 

Kaip „Toron to S u n " dien
raštis rašė, kad buvo pateik
tas teismo sprendimas buvu
siam Prisikėlimo parapijos 
kredito bankelio vedėjui Ra
mūnui Underiui, kuris prieš 
kelis metus išeikvojęs per mi
lijoną bankelio pinigų. Kadan
gi draudimas sumokėjo tuos 
pinigus bankeliui, todėl bus 
ieškoma išgauti iš jo asme
niškai. Sprendimas — 18 mė
nesių namų arešto, treji metai 
sąlyginai ir dar 480 valandų 
atidirbti visuomeninį darbą. 

Stasys J o k ū b a i t i s šventė 
savo 80 metų amžiaus jubilie
jų. Jis visą gyvenimą pašventė 
tarnauti visuomenei bei šaulių 
sąjungai, būdamas vadovų pa
reigose. Priklauso Kanados li
beralų partįjai. Daug pasidar-

Juozą Ližaitį atsiunčia po šim
tinę. J. Ližaitis taip pat remia 
„Saulutę", bet ypač remia Ky
bartų Specialiąją internatinę ' 
mokyklą. 

Ačiū Aldonai, Juozui ir Mr. 
Rysavy už aukas ir pagalbą 
Lietuvai. 

Iš CARE klubo atėjo padėka 
„Saulutei" už dėžių pasiun
timą. 

B.K. 

ja. Norintys šia proga Aušros 
Vartų Marijos paveikslo nuo
trauką įsigyti, kreipkitės į Re
giną Allalunis Brinker, 67 
Riesling Court, Oakley, C A 
94561, Brinker@ecic.^)m 

• Geri tie dantys, kurie lai
ku liežuvį prikanda. 

Žemaičių patarlė 

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 

9055S.RobBrtsRd,Hk*oryrflsJ)IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T e i (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

H3MLNDAS V&NAS. M O , S.Č. 
Specialybė - Vidaus ftgų gydytojas 

Kafcame šstuvtštcat 
» 1 « W. AfChsr Ava. Sto. S Ir 6 

CNyago, U.60S3S 
Tat773-229-9966 

Valandos pagal suntartryj 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317Fai rv iew,Ste .6 
VVestmont, IL 60559 

630-088-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviška} 

Š.m. balandžio 28 d. Vašingtone lankėsi dr. Birute Visokavičienė, Lietu
vos Seimo nare, ir seimo Socialinio bei darbo komiteto pirmininkė, daly
vavusi tarptautiniame suvažiavime. Čia ji (viduryje) su vašingtonieciais 
Audrone Pakštiene, JAV LB įstaigos direktore, ir pik. Donatu Skuču, 
JAV LB prezidiumo pirmininku. 

bavo, kad vienas Toronto par
kų būtų pavadintas „Park Li-
thuania". Yra apdovanotas 
Šaulių žvaigždės ordinu, Estų 
laisvės kovotojų sąjungos me
daliu, Kanados 125 metų su
kakties medaliu ir Ontario 
200 metų sukakties modaliu. 
Šiuo metu yra VI. Pūtvio kuo
pos ir sąjungos garbės narys. 

P r i s i k ė l i m o parapi joje ir 
Lietuvos Kankinių parapijoje, 
Mississaugoje, rekolekcijoms 
sėkmingai vadovavo Šiaulių 
vyskupas Eug. Bartulis. Pras
mingais savo pamokslais su
žavėjo Toronto lietuvius, kurie 
dosniai aukojo įvairiems Lie
tuvos religiniams reikalams. 

S t a s y s P r a k a p a s 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Sufte 310 

N a r «e.lL 00563 
Tel (t 30) 527-0000 
3825 Hkjrsand Ava., 
Towsr1.SuN»3C 

Downars Orove, IL 60515 
Tat (630)435-0120 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU, POSL6S IR PROSTATOS 

gydymas bei cNruigtya 
172 SchHler SL, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fetotr: Amstfcavi Acadtorny ot 

FamMy Prttctk* 
Š E I M O S GYDYTOJA 

320W.eiStA%». 
Hobtrt, IN 4SS42 Fa* R •47-BTt 

§47-

Los Angeles Šv Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinių Dailiojo' 
žodžio konkurso teisėjai. Los Angeles Dramos sambūrio nariai, Amandaa' 
Ragauskas ir Ema Dovydaitienė. 



RUSISEA MAFIJA 
BAVARIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Esu tikras, kad JAV televizi- . kimui, iš karto grąžindama 
ja parodė ištikusias Austrijos 
ir Šveicarijos Alpių kalnuose 
nelaimes, kai sniego griūtis, 
slinkdama 300 km į vai. grei
čiu, nušlavė kaimus, mirtimi 
užklodama suaugusius ir vai
kus. Po savaitės skaudu buvo 
spaudos psl. skaityti mirties 
pranešimus, matant penkia
mečių ir devynmečių vaikų 
vardus, pridedant dar jaunų 
princesių ir princų titulus, tė
viškus meilės žodžius, laidoji
mo vietą bei laiką ir prane
šimą, pasirašant „Mama und 
Papą". Tai mano miestelio gy
ventojai. Tėvas ir motina laikė 
vaikus už rankų. Deja, griūtis 
buvo stipresnė už tėvų jėgą. 
ištraukdama laikomus vaikus 
ir užklodama juos stora sniego 
danga. Tik po kelių dienų bu
vo rasti vaikų lavonai. Iš viso 
žuvo 38 suaugę ir vaikai, dau
giausia . žiemos sporto — sli
džių mėgėjai. 

Policija numato, kad netru
kus prasidės nauja „griūtis". 
Tai žioplių kelionė mašinomis 

juos \ namus. 
Nepaisant nelaimių, Miun

cheno oro uostą pasiekia iš 
Maskvos, Kijevo turtingieji ru
sai ir ukrainiečiai. Jie tuoj pat 
Bavarijoje užsisako brangiuo
se viešbučiuose kambarius, 
klausia, kur galima nusipirkti 
sportinę aprangą, o vakaro 
pramogoms — brangias suk
neles, frakus, viską apmokė
dami doleriais. 

Miuncheno dienraštis 
JSueddeutsche Zeitung" š.m. 
kovo 1 d. aprašo šių sporto 
turistų viešnagę, pažymėda
mas, kad svečiai doleriais 
švaistosi į visas puses, gerda
mi prie baro ne tik degtinę, 
bet brangiausią vyną, šampa
ną, padavėjus apdovanodami 
50-100 dol. valiuta. Rusus ir 
ukrainiečius žurnalistui taip 
pristatė Austrijos ir Bavarijos 
viešbučių savininkai: „Jie yra 
aukso kasyklos". Tačiau iš ki
tos pusės, kiti mūsų svečiai 
bijo, matydami storas, pri
kimštas doleriais pinigines. 

apžiūrėti nelaimių vietoves. Vokiečiai, olandai, danai, 
Jau toks žmogaus būdas ar prieš užsisakydami kambarį 
smalsumas įvykusią nelaimę tuoj pat tylomis klausia: „Ar 
greitkelyje stebėti, net važiuo- pas jus apsigyveno rusai?" 
jant priešingoje kelio pusėje, Mat viešbutyje netikėtai apsi-
matant sudaužytas mašinas, gyvena dvi gaujos, abi kovo-
ant greitkelio gulinčius krau- jančios dėl vadovavimo tam 
juotus žmones, tačiau užmirš- tikruose Maskvos, Petrapilio 
tant, kad tuo pačiu sudaroma rajonuose. Tuomet konkuren-
kamšatis, didelis pavojus nau- cija išsprendžiama karštu 
jai nelaimei. Austrijos policija ginklu. Nukenčia nekalti 
yra pasiruošusi tų žioplių suti- žmonės, nes susišaudymas 

įvyksta dažniausia prie baro. 
Tuo pasižymi Hamburgas-, 
Berlynas, Frankfurtas ir kt. 
miestai, kovojant su narko
tikų prekyba miestų rajonuose 
(mėgstamiausi mokyklų rajo
nai!), pasiskirstymą viešųjų 
namų, prostitučių. 

Bavarijos turizmo įstaiga 
pranešė, kad 1997 m. Mask
vos ir jos apylinkių rusai su
darė beveik 24,4% visų turis
tų, o šiemet jų skaičius padi
dėjęs 4,4%. Bavarijos turizmo 
direktorius pažymėjo, kad 
įstaiga nesigarsina Maskvoje 
ar Petrapilyje, bet savo svorį 
meta į Vakarus. 

Dėl nežinomų priežasčių ru
sų ir ukrainiečių skaičius su
mažėjęs. Prie tų žiemos sporto 
vietovių priskaitomas Gar-
mish-Partenkirchen, Mitten-
vald, Oberstaufen. Pastarosios 
vietovės viešbučio savininkas 
dienraščio atstovui pasakęs, 
kad rusai buvę pinigų šaltinis, 
mėtydami dolerius į visas pu
ses ir ne tik prie baro, bet tuoj 
pat pirkdami brangias maši
nas. Šiemet jie visi „dingo". 

Oberstaufeno viešbučio savi
ninkas nenustojo vilčių. Jis 
mezga stiprius ryšius su 
Maskva, Petrapiliu, Kijevu, 
Vilnium, Ryga, Talinu, nes ne 
tik Rusijoje ar Ukrainoje gyve
na turtingi žmonės, bet taip 
pat storas pinigines turi lietu
viai, latviai ir estai. Jie visi po 
ilgametės komunistinės prie
spaudos nori Vakaruose inves
tuoti pinigus. Viešbučio tarny
ba jau moka rusiškai, o jis 
pats palaiko gerus ryšius su 
Vokietijos ambasada Maskvo
je. Jo nuomone, tas yra būti
na, greitai gaunant vizą. Vie
tovės gyventojai jo viešbutį 
pavadino „Mafija Haus — Ma
fijos namai". 

Panaši padėtis ir Austrijos 
Zalcburgo krašte. Prekybinin
kai, viešbučių savininkai taip 
pat mezga ryšius su Maskva. 
Bet gyventojai skeptiškai, o 
gal net ir su baime žiūri j to
kius santykius, bijodami ma
žutėje Austrijoje nekilnojamo 

turto išpirkimo. Bad Gastein 
banko direktorius pareiškęs, 
kad rusams pinigai nevaidina 
jokio vaidmens. Bet gyvento
jai, kaip minėjau, su baime 
žiūri į atvykstančius rusus bi
jodami, kad jų slėnys nevirstų 
antra Kipro sala, kurioje „kil
mingoji piniginė gauja" stip
riai įkėlė koją į salą. Kipre, 
šalia graikiškų užrašų yra jau 
ir kiriliškom raidėm valgyklų, 
krautuvių, prekių užrašų, pa
tarnautojai laisvai kalba ru
siškai (dalis Odesos graikų 
persikėlė į Kiprą — KB.), 
Kipro rusai veda pasitarimus 
su Maskva ir Atėnais ginklų 
— raketų pirkimo reikalais ir 
t.t. 

Atrodo, kad austrai apsisau
gos nuo pardavimo namų ar 
sklypų rusams, pakeisdami 
įstatymus. 

KRIKŠČIONIŠKOJO 
TEATRO ŠVENTĖ 

Balandžio 10 d. Visų šven
tųjų parapijos salėje buvo su
rengtas krikščioniškųjų teatro 
grupių pasirodymas. Rengi
nyje dalyvavo Šv. Kryžiaus 
Atradimo, Šv. ap. Petro ir Po
vilo, Lentvario parapijų jauni
mo ir vaikų teatro būreliai. Ši 
šventė — tai tarsi repeticija 
rengiantis krikščioniškojo tea
tro festivaliui „Be grimo", ku
ris prasidės Vilniuje gegužės 7 
dieną. Vilniaus arkivyskupijos 
Jaunimo centro organizuoja
mame tarptautiniame teatro 
festivalyje žada dalyvauti tea
tro grupė „Covenant players", 
krikščioniškas teatras „Ekle
ziastas" iš Rusijos, teatro gru
pės iš katalikų ir kitų krikš
čionių bendruomenių. 
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Danutė Bindokienė 

Ne slapčia pavogti, o 
smurtu išplėšti 

V. Galvydis (pačiame viršuje) su savo draugais Utenoje 

Vytautas Galvydis (k), kurio atsiminimus iš bolševikų kalėjimo prade
dame spausdinti, su Alfonsu Gražiu f vėliau kunigas). Vytautas Galvydis (sėdi I iš kairesj savo klasės draugų tarpe 1936 m. Svėdasuose. 

Birželio mėnuo mūsų tautai 
primena, ir visuomet primins, 
skaudžios netekties bei siaubo 
dienas, prasidėjusias šio gra
žaus mėnesio viduryje, kai so
vietiniai okupantai pirmą 
kartą Baltijos valstybėse paro
dė tikrąjį savo veidą: žiaurų ir 
aptaškytą aukų krauju. Nors 
jau ir prieš tai (nuo 1940 m. 
birželio), ir po to (iki pirmosios 
bolševikų okupacijos pabaigos 
ir antrosios dešimtmečiais) vy
ko nuolatinės represijos, trė
mimai, areštai, tačiau visos 
tautos kančias-ir neviltį mums 
simbolizuoja 1941 m. birželis. 

Ne vien Lietuva anuomet 
kentėjo priespaudą ir perse
kiojimus, bet, kaip sakoma: 
sava žaizda visuomet skau
desnė už svetimą. Antra ver
tus, ne kiekvienos tautos 
kančią ir pasaulis tuo pačiu 
matu matuoja. Po Antrojo pa
saulinio karo tarptautiniame 
žodyne atsirado žodžiai — ho-
lokaustas, genocidas, etninis 
valymas — kuriais mėgina
mos aptarti didžiosios žmoni
jos kančios, skriaudos, prie
varta. Kadangi ir didžiąją Lie
tuvos gyventojų dalį tos ne
laimės yra palietusios ar net 
visiškai sunaikinusios, lietu
viai tiki, kad ir jų tautos per
gyvenimams apibūdinti vienas 
tų žodžių tinka. Deja, tokias 
prielaidas daryti gali tik savo 
tarpe — užsienis pro Baltijos 
valstybių netektis dažniausiai 
praeina kurčiomis ausimis, 
nematančiomis akimis. 

Mes tuo piktinamės ir nuo
lat klausiame — kodėl? Kodėl 
net po penkiasdešimt metų 
tebekalbama apie Hitlerio ir jo 
nacių padarytas skriaudas, 
vykdytą smurtą? Kodėl pa
mirštamas tiek pat, o gal net 
daugiau žalos, ypač Europai, 
padaręs sovietinis komuniz
mas (juk jo viešpatavimas 
buvo daug ilgesnis)? Ar dar 
vis pirštų galais trepsenama 
apie Maskvą, jos įvaizdį sie-* 
jant ne su demokratinės Rusi
jos, o su Sovietų Sąjungos im
perijos sostine? 

Atrodo, kad taip. Net 
žiniasklaida ir pramogų pa
saulis laikosi šitos „nerašytos 
nuostatos": nors apie Vokieti
jos nacįų siautėjimą, koncen
tracijos stovyklas, gestapo 
žiaurumus ir ištisų tautų 
nužmoginimą dar vis daug 
kalbama, rašoma, gaminama 
filmų, labai retai panašus 
dėmesys nukreipiamas į bu
vusį sovietų terorą. Nors da
bar jau prieinami visi slap
čiausi archyvai, žmonės nebijo 
pasakoti savo išgyvenimų, ati
dengti patirtų žiaurumų so

vietų kalėjimuose, vergų dar
bo stovyklose. 

Neseniai pradėjo sklisti 
žinios, kad viena televizijos 
programa bus paskirta ati
dengti ir pačius nešvariau
sius, kruviniausius komuniz
mo darbus. Suprantama, ja 
susidomėjusių buvo nemažai, 
tačiau programos, pavadintos 
„Stolen Years", transliavimas 
buvo vis dėl nelabai aiškių 
priežasčių atidedamas. Truko 
nemažai laiko, kai pagaliau ir 
Čikagoje programą buvo gali
ma pamatyti — ji transliuota 
praėjusio pirmadienio naktį. 
Daug lietuvių, tikėdamiesi, 
kad tarp Stalino, ir apskritai 
komunizmo, aukų bus bent 
trumpai paminėtos raudonojo 
komunizmo okupuotosios Bal
tijos valstybės, juo labiau, kad 
pačius skaudžiausius nuosto
lius jos patyrė kaip tik Stalino 
valdymo metais, ryžosi prie 
televizijos, nepaisant vėlyvo 
laiko, pasėdėti. 

Ar programa patenkino 
tuos, iš kurių gyvenimo Stali
nas taip pat yra pavogęs daug 
metų? Galbūt čia neturėtume 
vartoti žodžio „pavogęs", nes 
vagis ateina paslapčia, pagrie
bia vertybes ir vėl pradings
ta. Stalinas ir visi, kurie sė
dėjo Kremliuje po jo, mūsų 
dalį gyvenimo plėšte išplėšė, 
jėga atėmė pagrobė, sutrypė. 
Juk komunizmas atėjo triukš
mingai: su Raudonosios armi
jos gretomis, džeržgiančiais 
tankais, plevėsuojančiomis 
raudonomis vėliavomis, gar
siais šūkiais apie „proletarų 
rojų" ir grasinimais, kad visi, 
kurie išdrįs nenusilenkti rau
doniesiems jo tironams, bus 
negailestingai sunaikinti. 

Tam tikrą savo gyvenimo 
dalį (jau nekalbant apie gim
tąją žemę ir viską, kas žmogų 
su ja riša — artimuosius, na
mus, turtą) prarado ir tie, ku
rie ryžosi palikti gimtuosius 
namus ir pasitraukti į Vaka
rus. O kaip su išardytomis 
šeimomis (kartais net jau
navedžių arba turinčių palikti 
vos gimusį kūdikį), nutrauktu 
jaunuolių mokslu, prarasta 
vaikyste tiems, kurie buvo pri
versti nerūpestingas . vaiko 
dienas iškeisti į skurdų pa
bėgėlio gyvenimą, (bent tuo 
metu taip atrodė) be ateities... 

Niekas negali sugrąžinti tai, 
ką lietuvių tauta prarado, bet 
jeigu didieji praradimo kalti
ninkai būtų nubausti, arba 
bent jiems kaltė tarptautiniu 
mastu pripažinta, mes — gy
vieji — galėtume garsiai liu
dyti, kad teisingumas dar 
neišnykęs iš pasaulio. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Įvadas 

Vytautas Galvydis, kurio atsiminimus iš Utenos 
kalėjimo pateikiame, gimė 1922 m. liepos 11 d. Svė
dasuose. J kalėjimą pateko jaunas, iš gimnazijos pas
kutinės klasės. Iškalėjo nuo 1940 m. lapkričio 16 d. iki 
karo pradžios. 1941 m. birželio 24 d. 

Tėveliai Antanas ir Barbora Braknytė — Galvy
džiai, valakiniai ūkininkai. Užaugino penkis vaikus: 
Marytę, Antaną, Steponą. Joną ir Vytautą. Motina mi
rė 1946 m. džiova, besielvartaudama, dėl savo vaikų. 
Tėvelis su brolio Antano, tada buvusio lageryje, šeima, 
mirė 1948 m. vežamas į Sibirą. 

Vytautas, baigęs Svėdasų pradžios, Anykščių viduri
nę ir Utenos gimnaziją, studijavo Vilniuje mediciną, 
Kaune teologiją, bet iš jų greitai išstojo. Tarnavo Rei
cho tarnyboje vienus metus, grįžtant bolševikų val
džiai, pasitraukė į Vakarus. Mokėsi Tiubingeno ir Či
kagos universitetuose Įsigijo kelių inžinieriaus dip
lomą ir darbavosi toje srityje. Kelionėje susipažino su-

vilniete Onute Lemkaite, baigusia Vilniaus universi
tete chemiją, ir ją vedė. Išaugino keturis vaikus: Kris
tiną, Povilą, Lidiją ir Jurgį. Visi mokėsi ir įsigijo spe
cialybes. 

Gyvendamas Čikagoje buvo veiklus visuomeninin
kas. Dirbo LAF eilėse, buvo VLIKo seimo narys, rūpi
nosi žurnalo J Laisvę" leidimu ir partizanų poezijos 
publikavimu. Dalyvavo lietuvių parapijos chore. Kalė
jimo tardymai, karo pabėgė'ių vargai, apsikrovimas 
darbais, įvarė širdies ligą. Mirė 1971 m. liepos 30 d., 
48 metų. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kalinio atsiminimai buvo palikti saugoti Anelei Gri-
gaitei-Biržietienei, gyvenančiai Svėdasų miestelyje. Ji 
tuos užrašus įdėjo į skardinę dėžutę ir pakasė darži
nėje. Praėjus maždaug 40 metų, Svėdasų vidurinės 
mokytojas Antanas Strolia, su mokiniais tvarkydamas 
gatves, sugriuvusios daržinės vietoje atrado surūdi
jusią dėžutę su užrašais. Iššifravęs, kieno jie yra, at
siuntė man. Ačiū jam. 

Perrašęs rašomąja mašinėle, esu davęs savo bi
čiuliams pasiskaityti. Ne vienas ragino juos spausdin
ti. Juk tai mūsų idealistinio jaunimo nedidelė kančių 
kelio istorija. 

Kun. Steponas Galvydis 
Traupis, Anykščių raj., Utenos apskritis 

1998 m. gegužės 13 d. 

Redakcijos pastaba: Panevėžio kurija pranešė, kad 1999 m. 
kovo 20 dieną mirė Traupio parapijos klebonas kunigas jubilia
tas Steponas Galvydis. 

S. Galvydis gimė 1916 metais Svėdasų parapijoje. Prieš įsto
damas į Kauno kunigų seminariją, mokėsi Svėdasuose ir 
Anykščiuose. Kunigo šventimus gavo 1941 metais. Savo kuni
gišką tarnyste pradėjo Vabalninko parapijoje. Karo ir pirmai
siais pokario metais dirbo daugelyje Panevėžio vyskupijos para
pijų — Biržuose, Smilgiuose, Ramygaloje, Rageliuose, Pušalote. 
1964 metais buvo nukeltas į nuošalią Traupio parapiją Anykš
čių rajone. 

Kunigas Jurgaitis savo atsiminimų knygoje .Aukos keliu" tei
gia, kad kunigas S. Galvydis buvo perkeltas į Traupi dėl savo 
uolaus kunigiško darbo, mat rajono valdžia jo labai nemėgo. 
Traupio parapijoje klebonu išbuvo 35 metus, iki pat mirties. Pa
nevėžio vyskupijoje ir už jos ribų kunigas S Galvydis buvo 
žinomas ne tik kaip uolus kunigas, bet ir kaip rašytojas, pasi
rašinėjęs Metraštininko slapyvardžiu. Amžinos atminties kuni
gas S. Galvydis palaidotas Traupyje kovo 23 dieną. 

Tau pasmaugt vargą sunkų ir juodą, 
Tau iš ašarų krašto išbristi. 
Mes nupinsim gražiausį vainiką, 
Tau iš vėtrų ir vėjų, jaunystę. 

Bernardas Brazdžionis 
Žmogus gyvena praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Gy

vena. Dirba. Prabėgusios dienos archyvuos dulkėmis 
žaidžia, užsimiršta. Bet, ar tik- dulkėmis, ar jos lieka 
užmirštos? 

— Jei gyvenimą praeiti miglotu šešėliu — gyventi 
neverta — Lietuvos vienytojo Šarūno gyvenimo šūkis. 

Bolševikų valdymo metai gimnazijoje — lietu
viškoje, katalikiškoje Aukštaitijos gimnazijoje? 

Kas visur vyrauja? Ko gimnazijoje visur pilna, daug? 

— Stalino ūsų ir Lenino barzdų? 
— Raudono skarmalo? 
Lietuviškos širdies! Trys jaunatvės pamaldumo. Die

vo ir Tėvynės meilės! 
Jau daug gimnazistų, mano geriausių draugų, susi

pažino su saugumo rūsiu. Ir už ką juos kankino? 
... išduokite kontrrevoliucinio darbo inspiratorius, 
sabotažninkus! O jūs — irgi geri svolačiai, kontrrevo-
liucinieriai, jūs!..." 

Saugumas turi duomenų, kad gimnazijoje veikia pa
tys gimnazistai. Jiems niekas nepadeda (kun. kapelio
nas išvažiavo, klebonija kiaurai sekama, mokytojai 
šnipais apsodinti). Vadinasi. Jūs — vyresnių klasių 
mokiniai — veikiate, dirbate nrieš sovietų valdžią. Jūs 
patys esate kontrrevoliucinio darbo vadais, inspirato
riais. Jūs turite klasėse studijų ratelius (trejetukų -
penketukų sistema), turite savo štabą. 

Turite. 
Jūsų įtaka gimnazijoje didesne, negu žydų ir pionie

rių, komjaunuolių lagerio..." 
Visur ir visada moksleivis katalikas jautėsi mokslei

viu lietuviu ir moksleiviu kataliku. 
Visur ir visada. Štai, revoliucijos šventė. Čia moks

leivis žino savo pareigą, niekieno nesuagituotas ir ne
įtikinėtas. Lietuviška širdis ir protas jam liepia ne
šaukti Stalinui „ura", nekelti ovacijų savo prispaudė
jams, neklausyti parsidavėlių... 

Ir veltui paraudonavęs mokytojas, apvarvėjusia ir 
apšalusia nosimi, ožio balsu užveda dainą. Jaunasis 
lietuvis tyli. (B.d.) 
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„SUVALKIJA" — KULTŪROS ISTORIJOS 
LEIDINYS 

Taip save pradėjo vadinti į 
trečiuosius savo gyvenimo me
tus įžengęs .,Suvalkijos" žur
nalas, kuris toli gražu nėra 
skirtas vien tik suvalkiečiams: 
jis yra aktualus bei įdomus ir 
kitur net užsienyje gyvenan
tiems tautiečiams, nepaisant 
iš kur jie bebūtų kilę. 

Jau mus pasiekė pirmieji du 
1999 metų šio žurnalo (jis 

* išeina kas du mėnesiai) nu-
' meriai. turintieji po 68 didoko 

formato puslapius. Juose už
siminta daug įvairių temų, pa
pasakota apie žymesniuosius 

* mūsų tautiečius, patalpinta 
nemaža istorinių nuotraukų, 

- atsisveikinta su amžinybėn iš
keliavusiais suvalkiečiais, įdė
ta net gaidų... 

Šiuose žurnalo numeriuose, 
kaip ir anksčiau, rašo užsieny
je gyvenantieji buvę suval
kiečiai arba juose užtinkame 
straipsnių apie iš šio krašto 
kilusius, bet vėliau svetimose 
padangėse užuovėją radusius 
tautiečius. 

Jau .ne pirmų kartą žurnale 
spausdinama buvusio suval
kiečio, žymaus JAV lietuvių 
visuomenininko Juozo Gailos 
straipsniai. 1999 m. 2 nume
ryje spausdinamas jo rašinys 
„Ašara kelio dulkėse", kuria
me autorius atkuria praeities 
dienų jausmingus prisimini
mus apie gimtinę. 

Albinas Vaičiūnas aprašo 
1982 m. Floridoj mirusį rašy
toją Stasi Tamulaitį (įdėtas ir 
šio rašytojo prisiminimų la
pas), kuris amžiną poilsį rado 
Toronto mieste Kanadoje. Da
nute Zoviene numeryje spaus
dina straipsnį apie Vištytyje 
gimusį. Kybartuose augusi fo
tografijos meistrą A. Kezį. Jos 
rašiny? pavadintas „Algiman
to Kezio būties fragmentai", ir 
jame autorė kiek ilgiau susto
ja ties šio suvalkiečio penktąja 
paroda Vilniaus „Vartų" gale

rijoje", kurią aplankė net Lie
tuvos prez. Valdas Adamkus. 

Daug straipsnių šiuose nu
meriuose spausdinama; tai 
juos net visus išvardinti čia 
sunku. Geriausia išeitis — pa
tiems pasistengti juos nuo 
pradžios iki galo perskaityti. 
O tai galima padaryti — žur
nalą užsiprenumeravus ar pa
siskolinus nuo tų, kurie jį gau
na (o tokių ir Š. Amerikoje vis 
daugėja). Dabar jau yra du 
žurnalo atstovai užsienyje: 
Edvardas Šulaitis JAV ir An
tanas Viktoras Kramilius — 
Australijoje. Pas juos „Suval
kiją" galima užsisakyti: me
tams oro paštu jis kainuoja tik 
30 dolerių. Arba čekį galima 
siųsti tiesiai redaktoriui Ze
niui Šileriui, Vytauto g. 32, 
4520 Marijampolė. 

Čia reikia pažymėti, kad 
„Suvalkija", kaip ir kiti kul
tūrinio, istorinio pobūdžio lei
diniai, Lietuvoje vos vegetuo
ja, ypatingai, kuomet nuo šių 
metų pradžios Lietuvos spau
dos, radijo ir televizijos rėmi
mo fondas labai apkarpė duo
damą paramą. 

„Suvalkijos" žurnalo šių me
tų pirmame numeryje redak
torius Zenius Šileris išspaus
dino „laišką ne vien suvalkie
čiams", kuriame pristato liūd
ną padėtį. į kurią yra patekusi 
„Suvalkija" bei kiti panašaus 
pobūdžio leidiniai tėvynėje. 
Čia pažymima, kad „Suvalki
jai" atiteko tik „simbolinė" 
17,000 litų suma metams, o 
kiti leidiniai sulaukė net 
165,000 paramos. 

Taigi dabar šis žurnalas ko
voja už išlikimą, nes ir mūsų 
tėvynėje kai kurie galvoja, 
kad pvz., kosmopolitiniai 
„Šiaurės Atėnai" turi susi
laukti dešimteriopai daugiau 
pinigų, negu Lietuvos istoriją 
pristatantieji žurnalai... 

E. Šulaitis 

TARP MŪSŲ KALBANT 
SKULPTŪROS, STATULOS IR 

PAMINKLAI 
Kai kas Čikagą vadina „Se-

cond City", o kiti — „Big 
shoulder" (plačių pečių mies
tas) vardu. Tačiau, bene, dau
giausia yra prigijęs „Windy 
City"" vardas. Vaikštinėjant ir 
apžiūnnėjant „Pier Walk "99" 
rodinius. švystelėjo mintis 
pridurti dar vieną galimą var
dą. Būtent: „Sculpture and 
monument City". Kažin, ar at
sirastų pritarėjų tokiam pa
vadinimui? Šių metų Pier 
Walk parodoje išstatytos 125 
plieno, bronzos, medžio, gra
nito ir kitų medžiagų skulp
tūros. Tai nebe pirma Čika
goje surengta trijų dimensijų 
meno kūrinių paroda. Tačiau 
šiemetine. Navy Pier sureng
ta paroda (kokybe ir įvairu
mu), bene bus pati įspūdin
giausia. 

Čikagos miesto parkuose ir 
aikštėse yra daugybė visokių 

skulptūrų ir paminklų. Mies
to centre stovi Picasso, Cal-
der. Chagal, Dubuffet ir kitų 
dailininkų kūriniai. O kiek 
paminklų ir statulų! Jų tarpe 
yra ir mūsų Dariaus-Girėno 
paminklas. Be abejo, skulptū
ros, statulos ir paminklai yra 
puošmena. Jų priežiūra reika
lauja ne vien dėmesio, bet ir 
piniginių išlaidų. Pavyzdžiui, 
Čikagoje yra šešios prezidento 
Abraham Lincoln paminkli
nės statulos. Charles J. Muli-
gen 1911 m. sukurta Lincoln 
statula tapo piktadarių taiki
niu. Todėl 1986 m. ji buvo 
perkelta į Parkų priežiūros 
įstaigos sandėlius. Visuome
nei pageidaujant, statula buvo 
atnaujinta ir š.m. vasario mė
nesį, sugrąžinta į Garfield 
Parką. Kitas pavyzdys, tai 
VVashington Park, netoli Či
kagos universiteto, esančios 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto [vairūs 

Vilkaviškyje prie J. Basanavičiaus paminklo. Iš kairės: M. Stankūnienė, G. Jokobauskaite. M. Zisniskienė, Z. 
Samuoiienė, J. Mušinskienė, J. Liansbergienė, G. Mareckaitė, A. Vilioniškienė. 

Taip dabar atrodo 'lamus ir Girėno paminklas. Nuotr. Petro Petručio 

betoninės „Fountain of Times" 
skulptūros. Jų autorius — Lo-
redo Taft. Šių skulptūrų at
naujinimo išlaidos gali siekti 
daugiau kaip pusantro milijo
no dolerių. „Chicago Park Dis-
trict" pareigūnų teigimu, Da
riaus-Girėno paminklo remon
tas kainuos 300,000 dolerių. 

Dariaus-Girėno paminklo 
remontas vykdomas „žingsne
lis po žingsnelio" būdu. Pir
miausia buvo nulupti marmu
ro luitai. Paskui buvo išvalyti 
ir sustiprinti paminklo griau
čiai. Marmuras buvo nuvaly
tas ir atgal sugrąžintas. Buvo 
užtaisyti įtrūkimai ir marmu
ro luitus jungiančios „siūlės". 
Taipgi buvo nuvalytos ir nu
blizgintos paminklo metalinės 
dalys. Dabar, saulei šviečiant, 
žalvariniai lakūnų bareljefai, 
o taip pat užrašai tviska tary
tum tikras auksas. Atrodo, lyg 
ir artėjama prie darbo pabai
gos. Atėjo laikas rimtai pagal
voti apie pabaigtuves. Anksty
vesniųjų lietuvių ateivių žo
džiais tariant, apie „apvaikš-
čiojimo'' surengimą. 

Apie tai kalbant, derėtų 
nepamiršti Dariaus-Girėno 
skrydžio pagrindinius orga
nizatorius, o taip pat pamink
lo statybos komiteto narius. 
Yra ir daugiau didestuų bei 
mažesnių klausimų. 

Prieš keletą dienų prie pa
minklo sutiktas tautietis lep
telėjo: „Reikėtų paminklo nuo
žulnią dalį padengti stiklo 
šukėmis". Tai, girdi, atbaidy
tų vaikėzus nuo laipiojimo ir 
čiuožinejimo. Deja, jis nepa
galvojo, o kam tektų atsako
mybė už galimą susižeidimą? 
Kai kurių manymu, reikėtų 
perstatyti ir pakeisti pamink
lo išvaizdą. O dar kiti mano, 
jog, saugumo dėlei, reikėtų 
paminklą iškelti į kitą vietą. 
Kur? Nagi į Lemontą, arba į 
kapines. Kadaise lietuviai sa
kydavo: „Kas galva, tai pro
tas". 

Netoli paminklo kabo užra
šai. Juose įsakmiai pažymė
ta, jog čionai ne vieta gink
lams, narkotikams ir alkoho
liniams gėrimams. Nepaklus
niems — bausmė! Šventa tie
sa! Tik gal, sakyčiau vertėtų 
pridurti, kad yra draudžia
mas ir baudžiamas bet koks 
paminklo niekinimas. Regis, 
kad toks prierašas tiktų ir ki
tose vietose. Pavyzdžiui, ir 
ten, kur stovi prez. Lincoln ir 
kitų žymūnų paminklinės sta
tulos. 

Beje, praėjusią žiemą miesto 
valdžia prie Dariaus-Girėno 
paminklo pastatė didoką iška
bą. Deja, kažin kas ją „nujojo". 
Šį pavasarį, toje pačioje vie
toje buvo pritvirtinta nauja iš
kaba. Joje aiškiai pasakyta: 
JDarius-Girėnas Monument 
Enhancement. Neighborhood 
alive! Building Chicago to-
gether". Parašas — Richard 
M. Daley, Mayor of Chicago. 

Petras Petrut is 

VALDŽIOS APGAUTI 

Nuo pat nepriklausomybės 
pradžios tūkstančiai žmonių 
reikalavo išlikusius KGB ar
chyvus sutvarkyti ir saugoti 
buvusiuose KGB rūmuose, ar
chyvą tvarkyti pavesti buvu
siems politiniams kaliniams ir 
tremtiniams, o rūmus su vi
sais statiniais ir kiemais pa
versti muziejumi; Rūmuose 
turėjo įsikurti Lietuvos Gy
ventojų genocido rezistencijos 
tyrimo centras. 

Atėjusi į valdžią. Lietuvos 
Demokratinė darbo partija 
(LDDP) nepagailėjo milijoni
nių lėšų rūmų autentikos su
naikinimui. Net kalėjimo ka
meroje, kur buyp šaudomi 
žmonės, buvo įrengtas šilumi
nis mazgas. Išgrobstytas rū
mų inventorius. Po remonto į 
rūmus buvo įkeldini teismai. 
LDDP valdžia stengėsi nu
slėpti Lietuvos komunistų 
partijos ir KGB kruvinos veik
los pėdsakus ir rūraus pavers
ti ^baltaisiais" rūnjais. Lietu
vos prezidentui A. M. Bra
zauskui ir Seimo visų kairiųjų 
frakcijų atstovams pritarus, 
buvo bandyta KGB archyvus 
perkelti į naujas patalpas, to
liau nuo miesto centro. Tačiau 
nepavyko! Buvę politiniai kali
niai ir tremtiniai užėmė KGB 
rūmus ir 3,5 metų; budėdami 
dreną ir naktį, archyvus išsau
gojo. Tai ilgiausią Lietuvoje 
vykusi protesto akcija, pripa
žinta rekordine. Tik patikėjus 
TS (Lietuvos konservatorių) 
koalicijos vyriausybės paža
dais teismus iškelti į statomą 
pastatą Vilniuje, Gynėjų 14, 
protesto akcija buvo nutrauk
ta. Lietuvos patriotai, iškentę 
kalėjimus ir sibirus,džiaugėsi 
naująja valdžia, kuri pritarė 
jų siekiams įgyvendinti teisin
gumą. Buvę partizanai, politi
niai kaliniai ir tremtiniai tikė
jo, kad iki 2000 metų buvę 
KGB rūmai taps muziejumi, 
jaunosios kartos istorijos mo
kykla. Deja, tenka nusivilti. 
Pastatui Gynėjų 14 užbaigti, 
nei 1997, nei 1998, nei šiais 
metais, neskirta nė cento. 
Laimėjo jėgos, kurios jau se
niai priešinasi, kad Lukiškių 
aikštėje būtų pastatytas Neži
nomo partizano ir Laisvės ko
votojo atminimui paminklas, o 
buvusieji KGB rūmai būtų pa
versti muziejumi. Konserva
toriaus G. Vagnoriaus vado
vaujama vyriausybė ne tik per 
tuos metus neskyrė pinigų 
pastatui užbaigti, bet ir jį ati
davė Vidaus reikalų ministeri
jai. (Raštas 1999.04.21, Nr. 
449). Teismų iškėlimas iš bu
vusių KGB rūmų tokiu būdu 
atidedamas neribotam laikui. 

Buvo numatyta ant buvusio 
KGB pastato išorinių sienų 
iškalti nukankintų ir sušau
dytų Lietuvos vyskupu, parti-
zanų vadų ir kovotojų už Lie
tuvos laisvę pavardes ir pas-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Butai pensininkams, modemus, 
erdvūs savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Nek. Pr. 
Marijos seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga Kreipkitės: 
Villa Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, CT 06277. 

tatą paversti paminklu. Šiuos 
darbus atlikti buvo įsiparei
goję Lietuvos ^GRT centras ir 
Kultūros ministerija. Dviems 
šimtams pavardžių iškalti už
tektų 22,000 litų. deja, trūks
ta noro ir geros valios. 

Apgauti labai lengva. So
vietų Sąjungos komunistų 
partija daugiau 70 metų ap
gaudinėjo savo liaudį, žadėda
ma rojų žemėje. Tą patį pa
darė Lietuvos vyriausybė, ap-
gaudama tūkstančius dorų 
Lietuvos žmonių, tame tarpe 
politiniu kalinių, partizanų ir 
tremtinių, kurie per rinkimus 
balsavo už dešiniuosius. 

O gal dešiniųjų jėgų koalici
ja mano, kad teismus iš buvu
sių KGB rūmų iškels ir nu
kankintų Lietuvos patriotų 
pavardes ant pastato išorinių 
sienų iškals, grįžusi į valdžią 
LDDP? 

Stasys Žukas 
Buvęs politinis kalinys 

Buvęs protesto akcijos „KGB 
archyvai į švarias rankas" 

štabo vadovas 

KUN. ZDEBSKIO 
VEIKLA IR DVASIA 

Knygą išleido Katalikų aka
demija, Vilnius 1998 m. 126 
psl. 

Tai nepaprastai puiki kny
ga, sudaryta dviejų gabių stu
denčių: Dalios Malinauskaitės 
ir Alės Žibūdaitės, baigiančios 
aukštąsias universiteto studi
jas, diplominius darbus. Jos 
panaudojo gausius šaltinius. 
Nurodomas šaltinis kiekvieno 
sakinio, iš kur jis imtas ir duo
da tikslų vaizdą apie tą gabų, 
didelį idealistą kun. Zdebskį, 
kuris nuostabiai uoliai dirbo, 
jo neišgąsdino okupantų ko
munistų teroras. Jis katekiza-
vo vaikus, ruošė slaptas reko-

ALTrOMC)BlX).NAI^ŠvBWC!o^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ii OH. Mgr. Auksą 
S Kane kaba lietuviikat. 

FRANK 2APOUS 
3208 1/2 WeSt95th Street 

T*. (706) 424-8654 
(773)561-8654 

Parduodami 3 kambarių baldai. 
Nebrangiai - savininkas keliasi i 
kitą miestą. Skambinti 
teL 773-436-7366 šeštadieniais nuo 
11 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tel. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Parduodamas 90 m. Geo 
Storm. 62,000 mylių, juodos 
spalvos, gerame stovyje. Kaina 
2,000 dol. Tel. 773-376-8559. 

lekcijas, važinėjo po tolimus 
sovietijos kraštus, lankyda
mas mobilizuotus kareivius, 
tremtinius, dirbo su dideliu 
pasišventimu, net uždarytas į 
kalėjimus, lagerius, kol pats, 
dar jaunas, žuvo automobilio 
nelaimėje. Įtariama, kad tai 
buvo paktas su organizuota 
grupuote. 

Patariama kiekvienam pas
kaityti puikiai aprašytą šio 
nuostabaus pasišventėlio gy
venimą. Apie jį yra parašyta 
keletas knygų, bet ši ypač tu
rininga. 

Juoz. Pr . 

ZANAVYKŲ 
DAILININKŲ 

ZANAVYKIŠKA DVASIA 

Apie artėjantį Šakių miesto 
jubiliejų kovo pabaigoje — ba
landžio pradžioje galėjo su
žinoti dažnas vilnietis, nes 
būtent šiai progai skirta 
sostinės Medalių galerijoje 
veikė dailininkų zanavykų pa
roda. Tai pirmoji tokio po
būdžio paroda, subūrusi de
šimt autorių, tarp kurių ir pa
saulyje žinomi, ir dar laukian
tys pripažinimo menininkai. 

„Poreikis surinkti po vienu 
stogu visus zanavykų kilmės 
dailininkus ir skulptorius 
buvo seniai", — atidarydama 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 

(7B)! 
(70S)4S-71M 

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

Realmart ft Mm 
Realty Group Inc. 

6602S.Pul**kJRd. 
Chkago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Ajsodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
tas. 773-SS341M hg*r 31J-3SS-S3S7 
Fss773-5SS-39*7 

Ieškoma angliikai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje. Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. RekonModacnoi būtinos. 
fcgįŪ Jerri, tei 773-3S3-33P 

Vasario 25 diena kunigo Juozo Zdebskio atminimui skirte* knygos buvo 
pristatyt')1) Kmino ap<»kn'ie<( virSojoje bibliotekoje Nuotr Eltos 

parodą kalbėjo kultūros sky
riaus vedėja A. Kaspera
vičienė. Vasarą vykęs tarptau
tinis dailininkų pleneras ir 
artėjantis jubiliejus tik pagrei
tino šios idėjos įgyvendinimą. 

Prisiėmęs „vietininko" darbų 
naštą, dailininkas Jonas Da
niliauskas prisipažino nuste
bęs, kad tiek daug zanavy-
kiškas šaknis turinčių me
nininkų gyvena Vilniuje. Ne
didelė Medalių galerija pri
glaudė tik Valentino Antana
vičiaus, Mindaugo Šnipo, Lai
mos Ramonienės, Algimanto 
Kuro, Birutes Matįjošaitytės, 
Danutės Brusokienės, Reginos 
Gausienės, Zuzanos Pranai-
tytės, Serenos PečiOnaitytės ir 
Jono Daniliausko kūrybos dar
bus. Visi kaip vienas pri
pažįstantys tapybos ir skulp
tūros žavesį, jos spalvų, fak
tūrų, tonų turtingus niuansus, 
teptuko ir rankų paliktos 
žymės įtaigą, turintys unika
lią kūrybos erdvę, ypatingą 
savo santykį su tėviške, tuo 
pačiu — skirtingos meninės 
asmenybės. 

„Po senais Vilniaus muro 
skliautais plazdančią zanavy-
kišką dvasią" pajuto atsku
bėjęs į parodos atidarymą Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
A Vidžiūnas. Dailininkų ir 
rašytojų kūryba, jų meninių 
išgyvenimų impulsais išreikš
tas santykis su pasauliu ir 
tėviške veikia kiekvieno mūsų 
mąstymą ir požiūrį. „Knygų 
metaforose ieškosim savo san
tykio su tėviške, o šios paro
dos darbuose ieškosim tė
viškės spalvų ir erdvių", — 
sakė A Vidžiūnas. Kaip ir vi
sada, savo greitakalbėje jis 
suspėjo pasidžiaugti Šakių ju
biliejaus Vilniuje sukeltu su
judimu ir padėkoti „zanavykų 
ūkininkui" Vytautui Januš
kevičiui, kurio finansinė para
ma leido surengti šią parodą. 

Kaip prisipažino darbų auto
riai, jie ne dažnai parvyksta 
pavaikščioti po tėviškės lau
kus. Matyt, tai jausdamas 
tautodailininkas Vidas Cika-
na kiekvienam parodos meni
ninkui iš tų laukų parinko po 
akmenuką, juose (rėždamas 
jungties su gimtine linijas. 

Šakių jubiliejui (liepos 3-6 
d.) Vilniaus zanavykų 'dali
ninkų paroda atkeliaus į gim
tinę. Tikėkimės, kad kartu 
su darbais tomis dienomis į 
Ša-kius parkeliaus ir patys 
menininkai. 

„Kultūros gyvenimas" 
1999, Nr. 14 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
1999 METAI 

BIRŽELIO MĖN. 

&L, šeštadienį — Muzikos 
vakaras Jaunimo centre, ren
gia LB Kultūros taryba. 

6 d., sekmadieni —Atei
tininkų Šeimos šventė ir ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Maruos 
seselių vienuolijos rėmėjų me
tinis narių susirinkimas bus 
pradėtas 8 vai. r. šv. Mišio-
mis Švč. M. Margos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet-
te Parke. Po Mišių susirinki
mas parapijos salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų drauguos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. 

13 d., sekmadieni — PLC, 
Lemonte, .Partizano motina" 
paminklo atidengimas/šventi
nimas. 

— Trėmimų ir visos lietuvių 
tautos genocido aukų prisi
minimas, rengiamas ALTo Či
kagos skyriaus. 10:30 v.r. šv. 
Mišios ŠvC. M. Margos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke. 12 vai. minėji
mas parapijos salėje. 

20 d„ sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo narių su
sirinkimas Šaulių namuose. 

— Tėvo dienos pietus, PLC, 
Lemonte. 

28 d., šeštadieni — Tradi
cinės Joninės V.D. Šaulių 
rinktinės namuose. 

27 d., sekmadieni — Pen
sininkų s-gos gegužinė Šaulių 
namuose. 

— Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų sambūrio ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

LIEPOS MĖN. 

S d , šeštadieni — Alytaus 
šokių ir dainų ansamblio 
, .Dainava" koncertas 3 val.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Ruošia Jaunimo centras. 

4 d , sekmadieni — Lietu
vos Vyčių Vidurio Vakarų apy
gardos metinė gegužinė PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

9, 10 ir 11 d. savaitgali — 
Festivali8-karnavala8 ant So. 
We8tern Ave, tarp 44 ir 45 St. 
Pradžia 12 vai. p.p. iki 10 v.v. 

11 d., sekmadieni — Ang
lijos Lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Gegužinė, PLC, Lemonte. 
18 &, sekmadieni — ALTo 

Čikagos skyriaus gegužinė 
Anio ir Aldonos Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

25 d., sekmadieni — Iš
vyka prie prezidentinių eglių 
ir paminklėlių, esančių Inter
national Friendship Gardens, 
Michigan City, Indiana. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

1 d-, sekmadieni — Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos 
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Pradžia 
12:30 v.p.p. 

3 d., antradieni — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

8 d* sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės administraci
jos gegužinė Šaulių namuose. 

18 d., sekmadieni — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. -

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

22 dn sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje. 
29 d^ sekmadieni — Illi

nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

5 d., sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

— Gegužinė PLC, Lemonte. 
9 iki 12 d. — Santaros -

Šviesos federacijos 46-tas su
važiavimas PLC, Lemonte. 

12 d„ sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Hamiltono dramos teatro 
,Aukuras" spektaklis PLC, 
Lemonte, 

17 dn penktadieni — Mo
ters savaitgalis PLC, Lemon
te. 

19 d„ sekmadieni — JAV 
LB Kultūros tarybos globoja
mo teatro spektaklis jaunimo 
centre. Režisuoja Audrė Bud
rytė. 

— Lietuvių Krikščionių de
mokratų s-gos išeivijoje gegu
žinė 12 vai. Šaulių namuose. 

21 d^ antradieni — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

28 dn šeštadieni — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d^ sekmadieni — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 

2 d., šeštadieni — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos" skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, U.. 

3 d„ sekmadieni —Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d^ šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para-
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Palaimintojo J. Matulaičio misijos renginių komitetas: Irena Galinienė, Birut* Navickienė, Irena Kazlauskie
nė, Vanda Gvildienė, Brone Nainiene, Ona Abromaitienė ir Zita Dapkienė. Komitetui taip pat priklauso Rita 
Martisiūnienė ir Raminta Marchertienė. 

pijos salėje, Marąuette Parke. 
10 d., sekmadienį — Či

kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietus 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J. Matulaičio misija. 

— Šaulių namų administra
cijos gegužinė Šaulių namuo
se. 

— Almai Adamkienei pager
bimą Drury Lane, Oak Brook, 
IL, rengia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas. 

17 d., sekmadieni — 
„Margutis II" renginys Jauni
mo centre. 

— Zarasų klubo „Krintan
čių lapų" gegužinė Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

21 d., ketvirtadieni — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
jos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

22, 23 ir 24 d., savaitgali 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare vyks Atei
tininkų šalpos fondo vakarie
nė. 

23 ir 24 d. — Amerikos Lie
tuvių 13-tasis Kongresas Jau
nimo centre. 

24 d., sekmadieni — 
ALRK Moterų sąjungos 85 
metų sukaktį minint, iškil
mingi pietūs 1 val.p.p. May-
field pokylių salėje. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ketvirtadienį — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

6 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau

liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

14 d., sekmadieni — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— LB Kultūros Tarybos pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo 
centre. 

— Madų paroda, PLC, Le
monte. 

20 d., šeštadieni — LPK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d., sekmadienį — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė".' 

— Prezidento Smetonos su
kakčių minėjimas PLC, Le
monte. 

28 d., sekmadieni — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

GRUODŽIO MĖN. 

4 ir 5 d , savaitgali — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas šaulių 
namuose. 

12 d., sekmadienį — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

19 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d., penktadienį — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutiki
mas PLC, Lemonte. 

2000 METAI 

GEGUŽĖS MĖN. 

7 d., sekmadienį — Lietu
vių Operos spektaklis Morton 
mokyklos auditorijoje. Pradžia 
3 val.p.p. 

14 d., sekmadienį — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

TELEKOMAS PADEDA 
LUPTI DEVYNIS KAILIUS 

„Lietuvos aidas" rašo apie 
komercinę telefono 900-ąją pa

slaugą, .per kurią nukentėjo 
šimtai šeimų. Šios linijos tele
fonais skelbiami įvairiausi 
žaidimai, konkursai, viliojama 
brangiausiomis dovanomis, 
siūloma klausyti anekdotų, 
horoskopų ir t.t. Pokalbiai šios 
linijos telefonų numeriais kai
nuoja iki 6 litų už 1 minutę. 

Kaip pastebi „Lietuvos ai
das", teikiant 900-ąją pa
slaugą dalyvauja trys subjek
tai, sudarę tarpusavio sutartis 
— paslaugos teikėjas, „Lietu
vos telekomas" ir paslaugą 
reklamuojanti žiniasklaidos 
priemonė. Visi trys subjektai 
už šiuos pokalbius gauna ne
mažus pinigus. Tačiau su
žinoti, kokia nauda už tokių 
paslaugų teikimą tenka tele-
komui, ir kodėl šios paslaugos 
tokios brangios, nepavyko, nes 
tai komercinė paslaptis. Fir
mos, kurios naudojasi pa
slaugų 900-ąją linija, sako, 
kad sąlygas diktuoja teleko
mas. 

Pastaruoju metu spaudoje 
gausu pranešimų apie nuste
bintus gyventojus, kai jie gau
na sąskaitas už pokalbius te
lefonu. Dažniausiai 900-ąja 
paslauga naudojasi be tėvų 
žinios jų vaikai, net nesuvok
dami, kaip jie tuština tėvų 
kišenes. Lietuvoje gausu at
vejų, kai už vaikų pokalbius 
teko sumokėti ir per 1,000 į 
litų. Visi šios paslaugos 
teikėjai tvirtina, jog abonentų 
lengvai prakalbėti pinigai yra 
pačių gyventojų sąmoningumo 
reikalas. 

„Lietuvos aidui" bent jau pa
vyko sužinoti, kaip galima už
blokuoti šią paslaugą, kad ne
susigundytų vaikai. Viešai nei 
telekomas, nei paslaugos tie
kėjai apie tokią galimybę vi
suomenės neinformuoja. 

Rima Jakutytė 

• Kernavė. Balandžio 11 d. 
Kernavėje paminėtos kun. Ni
kodemo Švogžlio-Milžino 100-
osios gimimo metinės. Sumos 
metu parapijiečiai meldėsi už 
kunigo vėlę, per pamokslą 
mons. C. Krivaitis pasakojo 
apie kun. Nikodemo Švogžlio 
nueitą kelią. Po pamaldų mal
dininkai su klebonu aplankė 
kun. Nikodemo kapą, sugiedo
jo giesmę „Marija, Marija". 
Vėliau minėjimo dalyviai susi
rinko parapijos namuose, kur 
buvo parengta kun. Nikode
mui Švogžliui skirta ekspozi
cija. 

Šv Antano parapgc* (Cioero.IL) lietuviu balnytinio choro velykiniuose pusryčiuos*1 kalba <lr. Petras Kisielius 
N'uotr O. Ročkienė* 

Brangiam vyrui 

A. t A. 
HENRIKUI PAMATAIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną 
ELENUTĘ. 

Ignas Bumelis, 
Hot Springs 

A.fA. 
MARIA LAUCIS 

Mano mylima žmona, mano brangi mamute, mano 
uošvė, mūsų močiutė mirė gegužes žieduose, 1999 m. 
gegužės 20 dieną, St. Louis universiteto ligoninėje, St. 
Louis, MO. 

Liūdi vyras Augustinas; marti Winnie, anūkai Za-
chary ir Nicolas. 

Hartforde, CT — liūdi brolis Edwardas Radionovas 
su žmona Jadze, brolio sūnus Albertas su žmona Mar-
garet ir dukrele Catherine; brolio duktė Silvija su vyru 
Scott Parker ir sūneliu Mathievv. VVaterbury, CT — 
dėdė Zigmas Delinikaitis; Roma, Italy — dėdė rev. Vla
das Delinikaitis. Lietuvoje: pusbroliai Algis ir Tomas 
Delinikaičiai su Šeimomis Klaipėdoje, Marytė Delinikai-
tytė su vyru ir dviem dukterim, Palangoje. Augustino 
brolio sūnus Povilas su šeima Kaunatavoj. Brolio sū
nus Alfonsas su šeima Mažeikiuose. Giminaičiai Rita ir 
Vidas Skrinskai ir jų tėvai. Vilkaviškyje. 

Velionė buvo duktė a.a. Jono Radionovo ir Angelės 
Delinikaitytės. 

A.tA. 
ANTOINETTE MANKUS 

mirė 1999 m. gegužės 31d. Willowcrest Nursing Home 
patalpose. Gimė 1909 m. kovo 4 d. Collinsville, IL. Buvo 
duktė a.a. Anthony (mirė 1952 m.) ir a.a. Josephina 
(Paulauskiutė) (mirė 1971 m.) Povilaičių. Ištekėjo už a.a. 
Klemas Mankus, kuris mirė 1986 m. Velionė buvo sesuo 
a.a. Stela Bolton ir a.a. Tofelia Povilaitis. Velionė buvo 
ilgametė raštinės vedėja Carson's ir Lee Carpets Čikagoje 
ir priklausė „South Town Dahlia Club", „Bon-Sei Society 
of DeKalb", IL. 

Nuliūdę liko daugybė gerų draugų ir pažįstamų. 
Velionė pašarvota Turner Funeral Home, Somonauk, 

DL, ketvirtadieni, birželio 3 d. nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto ir 
bus atlydėta į Šv. Jono katalikų bažnyčią, kur kun. Jack 
T. Heraty aukos Šv. Mišias už Velionės sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, 
EL. 

A.tA. 
JULIUI RAULINAIČIUI 

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną IRENĄ su šeima 
ir jo brolį ALGI ir jo šeimą. 

Albina Dumbrienė ir Nijolė 

Vida su šeima 

Benita Astašaitienė 

A. t A. BRANGIAM BROLIUI 
JULIUI RAULINAIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, mielam bičiuliui ALGIUI 
RAULINAIČIUI ir jo šeimai liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Lietuvių fronto bičiulių taryba 

DĖKOJAME 
Šeimai ir geradariams SJL Ernestinos Gražienės atminimui 

a.a. Ernestinai Gražienei mirus, artimieji ir pažįstami aukojo lėšų 
paremti Lietuvos Jėzuitų jaunimo auklėjimo darbus ir Vilniaus ir 
Kauno Jėzuitų gimnazijas. Mes dėkojame, kad dosniai 
prisidėjote prie Jėzuitų pastangų Lietuvoje auklėti jaunimą ir 
stiprinti jo mokslinį ir dvasinį išsilavinimą Yra labai gražų, kad 
a.a. Ernestinos Gražienės dvasia gyvuoja Lietuvos jaunime. 
Lietuvių Jėzuitai reiškia giliausią užuojautą. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems kurie prisimindami Ernestiną Gražienę aukojo 
Lietuvos Jėzuitų projektams. Bendromis jėgomis padarysime 
geresnį pasaulį. 

Nuoširdžiai Ačiū, 

Tėvai Jėzuitai 

Aukojo. R. Barauskaite, D. & P. Biclskus, R. & A. Didžbalis. J 
Gaižutis, G. Haruch, M. & J. Kamperda. G. & V Karaitis, A. Malėla. 
D. Marchcrtas, S. & B. Mikrut, R. Mulac. G. & V Musonis, Mustafa 
famiry, A. & R. Nedas, L. & A. Paugys, A. & V. Paulius, E. Pazerunas. 
L. & D. Polikaičiai, I. & A. Regis, G. & A. Sabaliauskas, A. & L 
Simonaitis, A & A. Stankus, O. & J Stoškus, G. & A. Sturonas, 
Gražių seimą. 

Tėvai Jėzuitai -
"Jesuit Fathers Baltic Project", 2345 W 56th St. Chicago. IL 60636 

tel:(773)737-9891 J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

AtA Aldona Palukaitie-
nė, skaučių ir Lietuvių Ben
druomenės veikėja, staiga mi
rė š.m. birželio 1 d. Daugiau 
informacijų apie jos laidotuves 
bus paskelbta rytojaus „Drau-
ge . 

Pagerbkime žuvusius už 
Lietuvos laisvę! Atvykime į 
paminklo atidengimo — pa
šventinimo iškilmes birželio 
13 d., 10 vai. r., Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. Po šv. Mi
šių minėjimas — sveikinimai, 
partizanų kalbos, jų pergyve
nimai skaudžiausiu Lietuvos 
laikotarpiu centro didžiojoje 
salėje. Po minėjimo pietūs ir 
pabendravimas. J pietus rei
kia užsisakyti vietas, paskam
binant Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. Iškilmėse daly
vauti ir po pietų pabendrauti 
kviečia PLC renginių komite
tas. 

JAV LB Kultūros taryba 
praneša, kad vienas svarbes
nių renginių ateinantį rudenį 
bus Lietuvos himno autoriaus 
Vinco Kudirkos 100-ųjų mir
ties metinių minėjimai įvairio
se LB apylinkėse. Tai progai 
yra pakviesta paskaitininke 
docentė dr. Irena Slavinskaitė 
ir aktorė Virginija Kochans-
kytė. Abi viešnios jau turi ke
lionės bilietus į JAV. Pirmas 
minėjimas įvyks spalio 3 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Po 
to minėjimai bus kitose 12-oje 
LB apylikėse pagal sutartas 
datas. 

Dr. P r a n u t ė Domanskie-
nė bus vyriausia seiminin
kė sekmadienį, birželio 6 d., 
Lemonte vyksiančioje Ateiti
ninkų namų gegužinėje. Ji 
rūpinasi, kad visi atsilankę 
būtų sveikatingai, skaniai ir 
sočiai pavaišinti.Visi kviečia
mi. 

Manigirdo Motekaičio for
tepijono studijos mokinių kon
certas įvyks šį penktadienį, 
birželio 4 d., 7 vai. v. Jaunimo 
centro salėje. Po koncerto — 
kavutė. Įėjimas veltui — visi 
maloniai kviečiami atsilanky
ti. 

Kviečiama talka: šešta
dienį, birželio 5 d., vėl bus 
kraunami „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Galintys padėti, pra
šomi rinktis PLC apatinėje 
mašinų pastatymo aikštelėje 
9:45 vai. r. Bus apie 300 dėžių. 
„Saulutė" dėkoja anksčiau pa
dėjusiems ir tikisi, kad šį 
kartą vėl atsiras galinčių atei
ti į talką. 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų koplyčioje — moti
niškame name — šeštadienį, 
birželio 5 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Antanas Zaka
rauskas, Lietuvos Vyčių ka
pelionas. Bus visiems gera 
proga pasimelsti prie Motinos 
Marijos sarkofago, kuriame il
sisi jos palaikai. Reikia vieno 
stebuklo, kad Motina Marija 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Daug malonių buvo suteikta 
per jos užtarimą ir šiuo metu 
Bažnyčia peržiūri tris iš tų su
teiktų malonių. 

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
gą, pasiskirstė darbais, kad ši 
popietė praeitų sklandžiai ir 
nuotaikingai. Marija Remienė 
su talkininkėmis pasirūpins, 
kad svečiai būtų pavaišinti 
gardžiais pietumis, Viktoras 
Naudžius tvarkys finansinius 
reikalus ir laimėjimus, Jonas 
Pabedinskas pasirūpins atgai
va. Kad viskas vyktų kuo 
sklandžiau, bus kviečiama ir 
daugiau talkininkų bei talki
ninkių prisidėti prie ruošos 
darbų. Vyriausias gegužinės 
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. 
Gegužinės pelnas skiriamas 
LKD „Apžvalgos" laikraščiui 
paremti. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marųuette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margarita tema 
„Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui", taip pat dalyvaus se
selė Daiva. Bus valdybos pra
nešimai, pusryčiai, laimėji
mai, renkamas nario mokes
tis. Visi nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

Cicero apylinkės ruošia
mas Lietuvos tragiškųjų 
įvykių paminėjimas bus bir
želio 6 d., sekmadienį; pra
sidės 11 vai. r. Mišiomis Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Mišias aukos kun. Kęstutis 
Trimakas; sol. Giedrė Nedvec-
kienė sudarė specialių gies
mių repertuarą, kurį Mišių 
metu giedos ir ji, ir parapijos 
choras, vad. M. Prapuolenio ir 
J. Bobinienės. Tuoj po Mišių 
parapijos salėje bus akade
minė dalis: paskaitą skaitys 
Jūratė Budrienė, meninę dalį 
atliks kankliuotoja muz. Dai
va Kimtytė. Ruošia ir malo
niai visus kviečia Cicero LB 
apylinkės valdyba ir Cicero 
ALTo skyrius. 

Čikagos ir Lemonto 
skautų ir skaučių vienetų 
savaitgalio stovykla „Jam-
boree W birželio 11-13 d. 
vyks „Goodenow Grove Natu-
re Forest Preserve" netoli Bee-
cher, IL. Skautai ir skautės 
palapinėse nakvos dvi naktis, 
o jaunesnieji skautai ir skau
tės vieną naktį. Turint klau
simų — kreipkitės į vienetų 
vadovus. 

MAIRONIO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS 
UŽBAIGIMAS 

Gegužės 22 d. Lemonte vy
kęs Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas prasidėjo vėliavų įneši
mu, ir JAV ir Lietuvos himnų 
giedojimu. Po to buvo smagu 
išgirsti palaiminimo žodžius 
— invokaciją skaitė kun. A. 
Paliokas. 

Eglė Novak sveikino svečius 
ir pristatė mokytojus. Švieti
mo skyriaus atstovas V. Ka-
mantas, kuris yra buvęs Le
monto vedėju, pabrėžė, kad 
didžiausia pasaulio lituanis
tinė mokykla yra Maironio li
tuanistinė mokykla Lemonte. 
Švietimo tarybos rašinių ir 
piešinių konkursų premijų 
įteikimą pristatė Regina Ku-
čienė, ji taip pat palinkėjo Die
vo palaimos tolimesniame mū
sų kelyje. 

Maironio mokyklos skaity
mo konkurso premijų nuga
lėtojus paskelbė Aldona Rau-
chienė. Mok. Dana Mikužienė 
įteikė šešto skyriaus moki
niams atestatus. Atestatai bu
vo įteikti ir MLM abiturien
tams. Norėdami pasveikinti 
abiturientus, dalyviai paruošė 
tautinių šokių programėlę. 
Abiturientų atsisveikinimo žo
dį tarė Viktorija Trakytė ir 
Justinas Jonušas. Devintojo 
skyriaus atsisveikinimą su 
abiturientais pristatė Aurelija 
Sušinskaitė ir Siga Vasaitytė. 

..Saulutes*. Lietuvos vaiky globoa būrelio, pavasario siunta į Lietuvą padėję pakuoti savanoriai I eil i5 kaires: 
MUila MilaSienė, Raminta Marchertiene, dr Algirdas Marchertas. II eil : Irrna Virkau, Zita Dapkiene. Algis 
Putnus, Maryte ("'.erniutp. Indrė TijunėlionA, Baninte Kronienė ..Saulute" yra HPkinga Pasaulio lietuvių cen
trui u* patalpas ir I.ithuanian Mercy Lift u* ftiuntimų persiuntimą 

Atsisveikinimo žodį tarė isto
rijos ratelio „Geležinio Vilko" 
narė Giedrė Kazlauskaitė. Tė
vų komiteto sveikinimus išgirv 
dome iš Valdo Avokyno. Pa^ 
baigoje nuskambėjo mokyklos 
daina. 

Buvo padėkota visiems daly
viams ir visi pakviesti į ge
gužinę! 

Mokyt. Rasa 
Lei tenant ienė 

ĮDOMI VAKARONĖ 

Vakaronė! Birželio pirmąjį 
šeštadienį rengiama vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Tau
tinių šokių grupės „Lietuvos 
Vyčiai" vadovai sugalvojo su
rengti vakaronę, pakviečiant į 
ją Meno mokyklėles mokslei-
viukus ir Šeimos klubą. Visi 
vienaip ar kitaip yra susiję — 
Meno mokyklėlę lanko dauge
lio Šeimos klubo vaikų, tauti
nių šokių grupės dalyviai irgi 
lankosi klubo rengiamuose su
sitikimuose. Juolab, kad dau
gumą sudaro atvykę iš Lietu
vos. Pakvietėme ir „Vaikų vil
ties" pacientus, vis šiokia to
kia proga iš „namų" išvykti. 

Vakaronės metu „Lietuvos 
Vyčių" vaikai, jauniai ir stu
dentai pašoks po keletą šokių. 
Pasirodys ir Meno mokyklėlės 
moksleiviai — vis dar viena 
proga susitikti su žiūrovais. 
Programoje matysime ne tik 
tautinius, bet ir klasikinius 
(baleto) bei pramoginius šo-
kelius. Pašoksim ir padainuo
sime visi kartu, nes žada at
vykti su akordeonu Staselė ir 
Vytas Jagminai iŠ Lemonto. 
Jei kas turi dar kokių idėjų — 
su mielu noru kviečiame. 
Kviečiame visus atvykti, nepa
sididžiuoti, lėkštelę sumušti
nių ar kokių vaisių, gėrimo at
sinešti — susirucšime sudėti
nių vaišių stalą: Birželis — 
vasaros pradžia, artėja viso
kios šventės, gegužinės. Tad 
bus gera proga susitikus „pra-
sidainuoti" ar susidainuoti, 
susipažinti, kok^ šokelį su
trenkti. VaikamSj gera proga 
su tėvais pabendrauti, su 
draugais susitikti, lietuviškai 
pasikalbėti. 

Pranas Zapolis, „Lietuvos 
Vyčių" tautinių šokių grupės 
įkūrėjas, yra ir „State Farm" 
draudimo bendrovės agentas. 
Jis žada, jei kam reikės, ir 
konsultaciją suteikti čia pat, 
vietoje. 

Kviečiame visus — didelius 
ir mažus birželio 5 d. (šešta
dienį), 6 v.v., į Jaunimo centro 
kavinę, Čikagoje! 

Ligija Tautkuvienė 

KONCERTAS DE PAUL 
UNIVERSITETE 

Šių metų sausio mėnesį De 
Paul universiteto muzikos mo
kykla suruošė konkursą, kurio 
nugalėtojai laimėjo teisę groti 
su universiteto simfoniniu or
kestru. Tarp keturiasdešimt 
kelių konkurso dalyvių grojo 
ir lietuvių klasikinės muzikos 
gerbėjų gerai pažįstama pia
nistė Sonata Deveikytė-Zubo-
vienė. Džiugu, kad konkurso 
komisija puikiai įvertino jau
nosios lietuvių pianistės 
skambinimą ir praėjusi penk
tadienį, gegužės 28 dieną, erd
vioje De Paul universiteto 
koncertų salėje gausiai susi
rinkę klausytojai galėjo pasi
klausyti Sonatos bei kitų trijų 
konkurso laureatų grojimo su 
De Paul universiteto simfoni
niu orkestru, vadovaujamu 
Cliff Colnot. kuris dažnai diri
guoja Civic. University of Chi-
cago, De Paul University ir ki
tiems apylinkių orkestrams. 

Pirmoje koncerto dalyje 
klausytojai girdėjo Glazunov 
koncertą smuikui ir orkestrui, 
Tomasi koncertą triūtoai su or
kestru bei Chausson poemą 
smuikui su orkestru. Visi trys 
koncertai buvo pagroti įtiki
nančiai ir susilaukė šiltų klau
sytojų plojimų. 

Antrojoje koncerto dalyje So
nata Zubovienė ir De Paul or
kestras grojo Brahms Pirmojo 
fortepijoninio koncerto pirmą
ją dalį — kaip paaiškino pia
nistė, „visiems atlikėjams bu
vo duotas dvidešimties minu
čių laiko tarpas, o didysis 
Brahms koncertas trunka apie 
penkiasdešimt minučių, todėl 
teko apsiriboti pirmąja dali
mi". Koncertą pradeda didelė, 
kupina dramatinės įtampos, 
orkestrinė įžanga, po kunos 
pianistė jau pirmaisiais prisi
lietimais prie klavišų užbūrė 
klausytojus. Viskas — ir ug
ningai veržlūs dramatiški pra
siveržimai, ir intymūs, pilni 
susimąstymo, lyriški koncerto 
pasauliai pianistės grojime 
traukė dėmesį. Ji grojo su di
džiausiu įsijautimu, žavėjo 
fantazija, net ir smulkiausių 
muzikos detalių išbaigtumu ir 
garso grožiu. Išklausius Sona
tos labai įspūdingai pagrotą 
pirmąją koncerto dalį, lieka 
tik viltis, kad atsiras proga 
išgirsti ir visą koncerto atli
kimą. 

Klausytojams, susirinku
siems į šią puikią muzikos 
šventė taip pat buvo priminta, 
kad jau už savaitės, birželio 5 
dieną, 5 valandą popiet Sona
ta Deveikytė-Zubovienė vėl 
kviečia muzikos mėgėjus apsi
lankyti de Paul universiteto 
koncertų salėje — šį kartą bus 
proga išgirsti šios puikios pia
nistės solinį koncertą. Džiugu, 
kad talentingoji pianistė susi
laukė pelnyto amerikietiško
sios publikos pripažinimo ir, 
reikia tikėtis, kad lietuviai 
klasikinės muzikos mėgėjai 
nepraleis "šios puikios progos 
pasidžiaugti nemenkais Sona
tos Zubovienės kūrybiniais pa
siekimais ir gausiai apsilan
kys jos koncerte birželio 5 d., 5 
vai. popiet De Paul University 
Concert Hali, 800 West Bel-
den Ave. 

Laima Kri vickienė 

U Pažaislio atvykusios seseles kazunierietes (kairėje) Remigųa Sereikaitė 
— gen. vyresnioji, ir Simona Žiuraite PLC Bočių menėje, „Saulutės" 
ruoštoje popietėje. Nuotr. Indrės TfltoėUenėa 

Sonata Deveikytė-Zubovienė 

KVIEČIAME Į PARODOS 
ATIDARYMĄ 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus rengia jaunos daili
ninkės, Kanados lietuvaitės, 
Rimos Mačikūnaitės dailės 
parodą. Parodos atidarymas, 
dalyvaujant dailininkei, įvyks 
šeštadienį, birželio 5 d., 6 vai. 
vakaro. 

Rima Mačikūnaitė gimė 
1971 m. Oakville, Ontario. 
Studijavo dailę Humber kole
gijoje Toronto, Simon Fraser 
universitete Vancouver, B.C. 
ir Toronto universitete (B.A. 
1996 m.). Mokytojos diplomą 
Rima įgijo, studijuodama Ško
tijoje, Strathclyde universitete 
Glasgowe. 1998 m. ji keturis 
mėnesius keliavo po Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, o 1999 m. 
buvo pakviesta kaip daili-
ninkė-rezidentė kurti ir dės
tyti Reykjavike, Islandijoje. 
Rima surengė asmenines pa
rodas Vilniaus Dailės akade

mijos galerijoje (1999 m.), The 
Akureyri Art Center, Akurey
ri, Islandija (1999 m.), Univer
sity of Toronto galerijoje (1999 
m.), Toronto Prisikėlimo para
pijos galerijoje (1998 ir 1996 
m.), dalyvavo daug grupinių 
parodų Kanadoje ir JAV. 

Parodoje bus eksponuojami 
grafikos ir tapybos darbai. 

K.V. 

ŠIS TAS APIE 
MINIATIŪRAS 

Per miniatiūrų parodos ati
darymą keturiomis rankomis 
gros Rokas ir Sonata Zubovai. 
Žaisminga, tvirta yra ir pati 
paroda. Autoriai nevaržomi 
nei žanrų, nei technikos, nei 
kiekiu, visa mažybėje. Beveik 
visi autoriai yra mums pažįs
tami. Paskutinė darbų prista
tymo diena — birželio 11 d. 
(informacija dailininkams), o 
žiūrovus kviečiame į vasariš
ką vakarą. 

Paskutiniosios š.m. pavasa
rio sezono parodos atidarymas 
— birželio 18 d., 7:30 v.v., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, tel. (773) 778-
7500! U J . 

PAŽAISLIS LEMONTE 

Sekmadienį, gegužės 23 d., 
po 11 vai. r. Mišių Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijoje, Le
monte, į Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menę gausiai rinko
si, norintys susitikti iš Pažais
lio vienuolyno į JAV trumpam 
atvykusias seseles ir išgirsti 
apie seselių darbą su Lietuvos 
jaunimu. 

Seselės Remigija Sereikaitė 
ir Simona Žiūraitė, okupacijos 
laikais įstojusios į Šv. Kazi
miero kongregaciją slaptai, 
bet neabejingai, atsidavusios 
savo pašaukimui ne tik patyrė 
sunkumų, siekiant savo pasi
rinktos studijų šakos, bet ir 
Sibiro grėsmę už pasiaukoji
mą Dievui ir tėvynei. Į popietę 
jas atvežė anksčiau dirbusi 
Šv. Šeimos viloje seselė Ge
novaitė ir taip pat atvyko Mo
tinos Marijos Kaupaitės gi
minaitė Audronė Kaupaitė. 

Atgavus Pažaislio vienuo
lyną, seselės susidūrė su įvai
riais sunkumais — finansų 
stoka,, bandant remontuoti ši 
istorinį Lietuvos meno turtą 
ir, kaip ir kitur, pašaukimų 
sumažėjimą. O jaunų seselių 
įnašas žymiai palengvintų vy
resniųjų darbo krūvį. 

Seselės rūpinasi ne tik pas
tatų bei patalpų atnaujinimu, 
be ruošdamos stovyklas ir 
poilsio savaites jaunimui iŠ 
asocialių bei socialiai remtinų 

šeimų, stengiasi įdiegti ar at
naujinti pas jas prisiglaudusių 
vaikų dvasinį gyvenimą Atra
ma randama ne tik fizinėje, 
materialinėje aplinkoje, bet ir 
žinant, kad dangiškasis Tėvas 
ir Angelas Sargas mūsų ne
apleis, bus visada su mumis. 

Vaizdajuostėje matėme, 
kaip šeimininkė aiškino, kad 
čia atvykę vaikai kartais .nei 
šaukšto laikyti nemoka". Pa
buvoję ne tik išmoksta elgtis, 
bet ir dalintis, kas mažai savo 
turinčiam yra labai sunku, 
ypač duonos riekutę, kai ne
aišku, kada gausi kitą... Pabu
voję seselių aplinkoje, nuo 
žiaurios kasdienybės bent lai
kinai atsitraukę, vaikai pasiil
si, atgauna pasitikėjimą savi
mi, kitais. 

„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio suruoštoje po
pietėje iš viso buvo surinkta 
713 dol. Vaizdajuostės metu 
pasiųstoje pintinėlėje tiesio
giai seselėms suaukota 200 
dol., o prie įėjimo čekiais rr 
grynais seselėms skirta 175 
dol. Prie tų sumų „Saulutė" 
pridėjo 125 dol. { Pažaislio vie
nuolyną per banko perlaidą 
nuo „Saulutės" ruoštos popie
tės gerųjų žmonių dėka se
selės gaus 500 dol. tęsti savo 
darbą, šviečiant Lietuvos jau
nimą. 

„Saulutė* nuoširdžiai dėko
ja atvykusiems ir savo auko
mis ir gerais linkėjimais pas
katinusiems seseles tęsti sun
kų darbą. 

Indrė Tijūnėlienė 

S K E L B I M A I 
• PRANEŠIMAS. Lietuvos 

atsargos karininkų sąjungos 
Čikagos skyrius rengia eks
kursiją i Lietuvą šių metų 
birželio mėn. 17 d. Kaina $885. 
Dėl informacijos prašome kreip
tis i grupės vadovą Stasį Pau
lauską Čikagoje teL 706-662-
2110. 

PADĖKA 
ALDONAI BUNTINArrEI 

Jus etate palietusi tiek daug širdiiu, suteikdama didelį ar matą 
džiaugsmą. Ištiesta pagalbos ranka, aukso Širdis ir 

spinduliuojanti meŪi visiems. 
Lena ir Kęstutis 

• Daytona Beach 
„Saulutė" dėkoja už didelę 
$1090 auką Anicetai ir Jurgiui 
Mfi—ft«™, Mr. Frank Rysavy 
per Juozą Ližaitį už $100, dr. 
Birutei Preikštienei u t $60, 
Juosei Daugėlienei ut $30. Po 
$$0 aukojo A. Dautartienė, A. 
Sprindy*, J. Paliulis, I. Kapčie-
nė, p. Sultė, P. Leveckienė. $15 
aukojo p. Gudaičiai; $80 aukojo 
Vanda Bagdonienė; $35 • 
Aldona Sandargienė; $25 • 
Ramanauskienė, Snarskienė, 
Sukarevičienė, Avitienė; $15 • 
Karšiai, Stokai; $10 aukojo A. 
Rugienė, Jagut ienė , Janu
laičiai, Šilbajoriai, Dzenkaua-
kai, Šileikienė, Žindžius, Kal
vaitis, Useckai, Bartkai, Ba
rauskienė, Zdaržinskienė, to-
lynai, L—l—į Bakienė, Putna, 
Monkienė, Budreikos, Dar-
finskas. „8aulutėe" nuoširdi 
padėka viaiaau. A. a. E. Gra
žienės atminimui Violeta Avi
tienė aukojo „Saulutei* $f t . 
Atiu p. AviMenei ui auką; visų 
„Saulutės" darbuotojų p. Gra
šių Išimai nuoširdi užuojauta. 


