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Lietuvių „okupacinės" išmokos 
per Rusiją — skandalas 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
turėtų pareikšti protestą dėl 
Rusijos pretenzijų atstovauti 
Lietuvai, iš Austrijos gaunant 
kompensacijas dėl okupacijos 
žalos, teigia Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

Prieš savaitę tarptautinei 
teisingumo komisijai vadovau
jantis parlamentaras Ema
nuelis Zingeris teigė sužino
jęs, jog Rusija pareiškė atsto
vausianti Baltijos valstybėms, 
Austruos vyriausybei skyrus 
milžinišką kompensaciją Vi
durio ir Rytų Europos valsty
bėms. Šių valstybių pilie
čiams, II pasaulinio karo me
tais priverstinai išvežtiems 
darbui į Austriją, bus išmokė
ta daugiau kaip 260 mln. JAV 
dolerių. 

Rusija, Baltarusija ir Uk
raina pastarąjį dešimtmetį at
stovavo Baltijos valstybių pi
liečiams, nukentėjusiems nuo 
nacių okupacijos. 

Praėjusią savaite E. Zinge
ris pareikalavo panaikinti Lie
tuvos pareigūnų 1996 m. liepą 
su Vokietija pasikeistas notas, 
kuriose pažymėtas 2 mln. Vo
kietijos markių labdaros sene
lių namams Veisiejuose per
davimas. Dokumente patvirti
nama, kad Lietuva ateityje 
nekels Vokietijai reikalavimų 
atlyginti žalą, padarytą nacių 
II pasaulinio karo metais. 

E. Zingerio teigimu, vien 
kompensacijos už Lietuvos pi
liečių patirtą žalą dydis galėtų 
siekti nuo kelių šimtų milijo
nų iki kelių milijardų JAV do
lerių. 

Mirė teisininkas, 
istorikas 

Jonas Dainauskas 

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė V. Landsbergis, dešimt
mečio pradžioje, būdamas 
Aukščiausiosios tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininku, 
jis kėlė šį okupacijos žalos at
lyginimo klausimą diplomati
niais kanalais, tačiau Vokieti
ja nebuvo linkusi jų spręsti, 
nes nuo to galėjo prasidėti ki
tų valstybių reikalavimai. 
Anot V. Landsbergio, buvęs 
SSRS prezidentas Michail 
Gorbačiov išsireikalavo savo 
valstybei galimybę atstovauti 
visoms nuo nacių nukentėju
sioms valstybėms. 

Seimo vadovo teigimu, 
LDDP administravimo laikais 
„buvo prieita savarankiško 
susitarimo, kad Vokietija ski
ria humanitarinę pašalpą, o 
Lietuva kaip ir atsisako kelti 
šį klausimą". 

„Esu matęs tų pasikeitimų 
laiškus, kur iš Lietuvos pusės 
pasirašė žemo rango valdinin
kas diplomatas. Ar tokiam 
laiškui buvo vyriausybės pri
tarimas, ar buvo ministro įsa
kymas — ponas Gylys neatsa
ko", sakė V. Landsbergis. 

Anot V. Landsbergio, „iš
mokėjimai per Rusiją — skan
dalingas dalykas". Pasak jo, 
kiekvienas nuo okupacijos nu
kentėjęs Lietuvos pilietis gali 
kreiptis į Vokietiją pats, apei
damas URM. 

Buvęs UR ministras, opozi
cinės LDDP frakcijos narys 
Povilas Gylys sakė prisimenąs 
humanitarinės pagalbos per
davimo aplinkybes, nors ne
prisimena paties dokumento 
turinio. 

Praėjusią savaitę, po E. Zin
gerio pareiškimo, Vokietijos 
ambasada atsisakė BNS ko
mentuoti šį reikalą. 

Jonas Dainauskas 
Gegužės 27 dieną, eidamas 

97-uosius metus, mirė teisi
ninkas, istorikas, bibliografas, 
pedagogas, publicistas, skauti
ninkas Jonas Dainauskas. 

J. Dainauskas gimė 1904 m. 
sausio 21 d. Kaune. 1933 m. 
baigęs Lietuvos universiteto 
teisių fakultetą, 1957-1961 m. 
Paryžiaus universitete studi
javo teisės istoriją. 1942-ųjų 
vasarį patekęs į sovietų ne
laisvę, po 9 mėn. pabėgo į Len
kiją, kur gyveno iki 1957 me
tų. 

Nuo 1961 m. apsigyveno 
JAV. 1968-1983 dirbo Tarp
tautinių santykių bibliotekoje 
Čikagoje, nuo 1968 m. dėstė 
Lietuvos istoriją Lituanistikos 
pedagoginiam institute. 

Jono Dainausko kūrybinį 
palikimą ženklina gausybė 
straipsnių lietuvių išeivijos 
žiniasklaidoje Lietuvos istori
jos, teisės, bibliografijos temo
mis, keliolika knygų, Lietuvos 
istoriografijos 11 sąsiuvinių, 
.Aušros" (1883-1886) faksimi
linė laida, slapyvardžių žody
nas, studija apie .Aušrą", Lie
tuvos išeivijos spaudos bib
liografija ir kt. darbai. 

Birželio 1 d. velionis bus pa
šarvotas Jaunimo centre, Či
kagoje. 

L̂  j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Kardinole Vincentas Sladkevičius 1998 metais „Santar -s" piviiujys Įteikimo ceremonijoje su dabartiniu ir 
buvusiu Lietuvos prezidentai? - 'kairėje/ Valdu Adamkumi ir A|. rd.. Brazausku. K ŝtû io Jūreles Elta/ nuotr. 

Mirė Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius 

V. Landsbergio 
šmeižikui iškelta 
baudžiamoji byla 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Generalinė proku
ratūra dėl Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio apšmei
žimo pirmadienį iškėlė bau
džiamąją bylą Jonui Urkai, 
viešai pareiškusiam, kad neva 
prieš penkerius metus jis 
paskolino V. Landsbergiui 
100.000 JAV dolerių, pranešė 
Generalinės prokuratūros at
stovas spaudai. 

Byla iškelta pagal Bau
džiamojo kodekso straipsnį, 
numatantį atsakomybę už ži
nomai melagingų prasima
nymų, žeminančių asmens 
garbę, skleidimą spaudinyje. 
Už šį nusikaltimą baudžiama 
laisvės atėmimu iki 2 metų 
arba pataisos darbais tam 
pačiam laikui, arba bauda. 

Iškelti baudžiamąją bylą 
prokuratūra nusprendė, išty
rusi tris pareiškimus — V. 
Landsbergio dėl -jo apšmei
žimo bei jo parašo suklastoji
mo ir Seimo narių grupės 
prašymo nustatyti tiesą. 

Neseniai iš įkalinimo įstai
gos grįžęs verslininkas J. 
Urka viešai paskelbė, kad V. 
Landsbergis per dabar jau mi
rusį akademiką Raimundą 
Rajecką iš jo skolinosi didelę 
sumą. J. Urka kaip V. Lands
bergio skolos tariamą įrodymą 
pateikė 1995 m. gegužės 20 d. 
„paskolos sutartį", neva pasi
rašytą V. Landsbergio. Sutar
tyje nėra tokiems dokumen
tams būtinų rekvizitų, netei
singas Seimo vadovo parašas. 

Kaunas, gegužės 29 d. 
(BNS) — Sekmadienį, eida
mas 80-uosius metus, Kaune 
mirė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. 

V. Sladkevičius buvo antra
sis kardinolas per visą Lietu
vos istoriją. Prieš 400 metų 
Vilniaus vyskupas kuni
gaikštis Jurgis Radvila buvo 
pakeltas pirmuoju Lietuvos 
kardinolu. 

Pastaraisiais metais dėl 
silpnos sveikatos kardinolas 
retai pasirodydavo viešumoje, 
lankytojus priimdavo neregu
liariai. Net ir sumažėjus jo 
įtakai Lietuvos visuomeni
niam gyvenimui, V. Sladke
vičius visąlaik buvo nepralen
kiamas Lietuvos visuomenės 
moralinis autoritetas. 

Prezidentas Valdas Adam
kus neseniai yra sakęs, kad 
kardinolo asmenybę „nedvejo
dami galime pavadinti dvi
dešimtojo amžiaus moralės, 
tarnystės Dievui, tiesai bei 
žmogiškumui ženklui „Būti 
šalia tokios asmenybės, turėti 
tokį žmogų savo bendruo
menėje — didelė likimo dova
na kiekvienam asmeniui, tau
tai ir valstybei", viešame 
vakare kovo mėnesį Vilniuje 
sakė V. Adamkus. Vakaras 
buvo surengtas, išleidus kny
gą apie V. Sladkevičių. 

V. Sladkevičius gimė 1920 
m. rugpjūčio 20 dieną dabar
tiniame Kaišiadorių rajone, 
Žaslių parapijoje, Guronių 
kaime. 1944 m. jis buvo 
įšventintas kunigu. Kurį laiką 
V. Sladkevičius dirbo vikaru 
Kietaviškėse ir Merkinėje, ad
ministratoriumi — Aukšta
dvaryje. 1946 m. jis buvo pa
skirtas Kaišiadorių gimnazijos 
kapelionu, vėliau dirbo Stak
liškių, Šešuolių ir Kutliškių 
klebonu. Nuo 1952 m. V. Slad
kevičius Kauno Kunigų semi
narijoje dėstė dogminę teolo
giją-

1957 m. Birštone vyskupas 
Teofilijus Matulionis konse
kravo kunigą V. Sladkevičių 
vyskupu. Po šio sprendimo 
vyskupą persekiojo tuometinė 
milicija bei KGB. 1982 metais 
Apaštalų sostas paskyrė vy
skupą Kaišiadorių vyskupijos 
administratoriumi, o po 6 
metų — Kauno arkivyskypijos 
ordinaru. 1988 m. V. Sladke
vičius buvo paskirtas Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninku, netrukus popiežius Jo
nas Paulius II V. Sladkevičių 
pakėlė į kardinolus. Dar po 
metų jis buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu. 1995 m. kardi
nolas atsistatydino iš šių pa
reigų ir liko gyventi Kaune 

kaip emeritas. 
Pasak Vyskupų Konferenci

jos pranešimo, V. Sladkevičių 
jau seniai varghusi liga 
reiškėsi vis labiau, ačiau, ne
paisydamas skausną, jis kiek 

V. Sladkevičius b s laidoja
mas ketvirtadienį 11 valandą 
Kauno arkikatedra švento
riuje, iki to laiko bus pa
šarvotas šioje pagrindinėje 
Kauno arkivyskupus bažny
čioje, pranešė Lietaus Vysku
pų Konferencija. 

galėdamas dalyvaudavo pa
maldose Kauno arkikatedroje, 
mielai vykdavo į Šiluvą, kur 
renkasi tikintieji. Dar labiau 
nusilpus sveikatai, ligoje vi
siems rodė kantrumo ir 
nuoširdaus pasitikėjimo Dievo 
apvaizda pavyzdį. 

Kardinolas V. Sladkevičius 
buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo I laipsnio ordinu bei 
„Santarvės" premija už ypa
tingus nuopelnus Lietuvos 
dvasinio gyvenimo taurinimui. 

Į Kauno arkikatedrą bazi
liką, kur pašarvotas kardino
las, nenutrūkstama grandine 
atsisveikinti plūsta žmonės. 

Popiežius liūdi dėl Lietuvos 
kardinolo mirties 

Vilnius, gegužė* 29 d. rišką kunigą ir vyskupą, kurį 
Jis suteikė savo Bažnyčiai, ir 
siunčiu nesiliaujančias mal
das, kad Dievas jį priimtų į 
Amžinąją Garbę. Lietuvos 
Bažnyčiai visiems gėdintiems 
dėl šio man ypač brangaus 
brolio siunčiu paguodžiantį 
Apaštalinį palaiminimą", ra
šoma popiežiaus užuojautoje. 

(BNS) — Popiežius Jo^as Pau
lius II pirmadienį Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai ir visiems 
tikintiesiems pareiškė užuo
jautą dėl kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus mirties. 

„Su dideliu liūdesiu išklau
siau žinią apie mūsų visų ger
biamo Kardinolo, Kauno arki
vyskupo emerito Vincento 
Sladkevičiaus mirtį. Išreiškiu 
savo didį liūdesį dėl uolaus 
Viešpaties tarno, per visą ilgą 
bažnytinės tarnystės laiko
tarpį likusį ištikimu Evangeli
jos liudytoju, mirties", rašoma 
telegramoje italų kalba Kauno 
arkivyskupui monsinjorui Si
gitui Tamkevičiui. 

Pasak popiežiaus, V. Sladke
vičius, „didžio tikėjimo ir uo
laus pamaldumo kunigas, ku
ris buvo nustumtas į šalį ir 
kuriam daug metų buvo ne
leidžiama tinkamai vykdyti 
vyskupo tarnystės, niekuomet 
nenusivylė, duodamas šviesų 
nenugalint vilties Dieviš
kąja Apvaizda ir ištikimybės 
Petro Sostu: pavyzdį". 

„Dėkoju Dievui už šį didvy-
* Prezidentas Valdas 

Adamkus antradieni atsi
sveikino su velioniu kardino
lu Vincentu Sladkevičiumi, 
pašarvotu Kauno arkikated
roje bazilikoje. ..Sunkiais lie
tuvių tautai laikais didi kardi
nolo V. Sladkevičiaus asmeny
bė iškilo ir buvo stiprus dva
sinės jėgos šaltinis, kuriuo rė
mėsi daug Lietuvos žmonių, 
kuriuo rėmėsi Lietuvos Kata
likų Bažnyčia ir visa Lietuva", 
sakė V. Adamkus. Prezidentas 
teigė asmeniškai netekęs žmo
gaus, iš kurio visada sėmėsi 
dvasinės šilumos, stiprybės ir 
žmogiškos tolerancijos. „Reiš
kiu nuoširdžią užuojautą Emi
nencijos šeimos nariams, arti
miesiems, Lietuvos katali
kams, visiems Lietuvos žmo
nėms", kalbėjo V. Adamkus. 

'BNS> 

* Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės Valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkui, Jo Ekscelen
cijai arkiv. Sigitui Tamkevi
čiui atsiuntė užuojautą Lietu
vai netekus kardinolo. „Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
giliai liūdime Lietuvai ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiai net
ekus kilnaus Dievo Tarno, Jo 
Eminencijos kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vardu 
reiškiame Jums, Jūsų Eksce
lencija, ir visai Lietuvos Ka
talikų Bažnyčiai gilią užuo
jautą. Jo Eminencijos kardino
lo Vincento Sladkevičiaus gy
venimas ir darbai lieka mums, 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, ypatingu artimo mei
lės pavyzdžiu", rašoma PLB 
vadovo laiške. 

* Premjeras Andrius Ku
bilius vyriausybės vardu 
pirmadienį pareiškė nuošir
džią užuojautą Lietuvos Vys
kupų Konferencijai ir visai ka
talikų bendrijai Lietuvoje dėl 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus mirties. „Tikintieji Lie
tuvoje ir už jos ribų gerai žino, 
kokį ilgą persekiojimų, trem
ties ir nelegalios pastoracinės 
veiklos kelią nuėjo Jo Eminen
cija velionis kardinolas", ra
šoma premjero laiške, nusiųs
tame arkiv. Sigitui Tamkevi
čiui. Užuojautoje reiškiama 
viltis, kad šviesus velionio 
kardinolo atminimas visiems 
tėvynainiams taps prasmingo 
gyvenimo pavyzdžiu. o « 

* Teisingumo ministerija 
atsisakė įregistruoti Rusijos 
piliečių bendruomenės Lietu
voje „Rodina" įstatus. Ministe
rijos duomenimis, „Rodina" 
steigėjai ir jos vadovai buvo 
organizacijų „Vienybė-Jedin-
stvo-Jednosc", Lietuvos darbo 
žmonių socialistinės federaci
jos, Nacionalinio gelbėjimo ko
miteto, LSSR piliečių komite
to, LKP (SSKP) nariai. Prieš 
dešimtmetį šios ir panašios 
prosovietinės organizacijos 
veikė prieš atkurtąją Lietuvos 
nepriklausomybę ir teritorinį 
vientisumą. 

* Centro sąjunga, Lietu
vos derybas su Europos Są
junga (ES) vertindama kaip 
„katės maiše" pirkimą, sieks į 
šį reiškinį įtraukti visuomenę. 
„Visų pirmiausia, mes turė
tumėme atsigręžti į visuome
nę, paklausti jos nuomonės ir 
remtis ne tik filmukais, kaip 
yra gerai Europos Sąjungoje, 
bet pateikti labai rimtus eko
nominius argumentus", teigė 
Seimo biudžeto ir finansų ko
miteto narė centriste ' Rasa 
Melnikienė. Europos reikalų 
komiteto narys centristas 
Arūnas Grumadas abejojo, ar 
nors vienas eilinis Lietuvos pi
lietis žino, dėl ko Lietuva susi
tarė su ES, praėjusią savaitę 
pabaigusi stojimo derybas dėl 
penkių skyrių. ,BNS> 

* Pasikėsinimas į minis
trę sudomino tik parlamen
tarus, pastebi „Respublika" 
(05.29). Prieš savaitę į Seimo 
rūmus atėjusi dujų pistoletu 
ginkluota Trakų Vokės gyven
toja Onutė Litvinienė ieškojo 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės Irenos Degutienės. 
Moteriškės manymu, ministrė 
yra kalta, kad jai skirta ma
žesnė pensija, nei tikėjosi. Šis 
įvykis prie Seimo buvo paro
dytas per televiziją, aprašytas 
spaudoje, tačiau teisėsaugos 
institucijos tuo nesusidomėjo, 
teigia laikraštis. 

* Buvęs kandidatas į 
Kauno miesto merus, kau
nietis Gediminas Žemaitis in
terviu „Lietuvos žinioms" (05.-
30) sakė, jog ketina dalyvauti 
Seimo rinkimuose. „Tikrai 
gailiuosi, kad susidėjau su 
Naujosios sąjungos komanda, 
taip beprotiškai norinčia val
dyti", teigė G. Žemaitis, neta
pęs Kauno vadovu, NS atsto
vams atsisakius remti jo kan
didatūrą rinkimų II rate. 

* Viena artimiausiu Lie
tuvos liberalų sąjungos 
(LLS) pirmininko Rolando 
Pakso bendražygių teatrologė 
Rūta Vanagaitė nusprendė 
trauktis iš aktyviosios politi
kos. „Respublika" (05.30) ra
šo, jog R. Vanagaitė paliko R. 
Pakso fondo direktorės postą 
ir pareiškė nežadanti kandi
datuoti į Seimo narius, nes po
litikės karjera jos nedomina. 

* Šiaulietis Antanas Kli
mašauskas iki šiol negali 
atsigauti nuo gegužės 26 d. 
patirto šoko. Jam ir dar trims 
vyrams besidarbuojant ant 
penkiaaukščio gyvenamojo na
mo stogo, maždaug porą met
rų virš galvos prašvilpė mo
komasis naikintuvas. Vėliau 
A. Klimašauskas sužinojo, jog 
į mokymus Norvegijoje pro sa
vo namus skridęs naikintuvo 
lakūnas norėjo pamojuoti šei
mai. „Piloto savivalė pribloškė 
šiauliečius", rašo „Respubli
ka" (05.27). AM 

* Rusijos ambasadorius 
Vilniuje Jurij Zubakov pa
reiškė užuojautą Lietuvai, mi
rus kardinolui Vincentui Slad
kevičiui. „V. Sladkevičiaus, 
kuris turėjo didelį moralinį 
autoritetą ir visą gyvenimą 
buvo ištikimas Bažnyčios tar
nas, palikęs neišdildomą pėd
saką Lietuvos valstybės istori
joje, mirtis visiems yra neati
taisoma netektis", sakoma Ru
sijos ambasadoriaus užuojau
toje. „Gedime kartu su jumis 
ir reiškiame nuoširdžius užuo
jautos žodžius visai lietuvių 
tautai", rašo ambasadorius. 

* Seimo socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pir
mininku pirmadienį išrinktas 
krikščionis demokratas Julius 
Beinortas, o pavaduotoju — 
socialdemokratas Algirdas Sy
sas. J. Beinortas, iki šiol bu
vęs komiteto pirmininko pava
duotoju, pakeitė jo vadovę 
Nuosaikiųjų frakcijos narę Bi
rutę Visokavičienę, kuri pas
taruoju metu smarkiai kriti
kavo vyriausybės parengtus 
įstatymo projektus, ir tai, jos 
nuomone, lėmė sprendimą at
leisti ia iš užimamų pareigų. 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis paprašė 
„žiniasklaidos sesių ir brolių", 
kad jie padėtų visuomenei 
blaiviai mąstyti ir formuotų 
ne abstrakčią, bet konkrečią 
nuomonę dėl Lietuvos bendra
darbiavimo su NATO. Tuo tra
pu Lietuvos laisvės lygos va
das Antanas Terleckas prašė 
V. Landsbergio, kad Seimas 
leistų A. Terleckui kurti ne
ginkluotus būrius, kurie „dau
žytų snukius politikams, agi
tuojantiems prieš Lietuvos na
rystę NATO", rašo „Lietuvos 
aidas" (05.30). (Eita. 

* Šiaulių rajono valdyba 
įpareigojo Lietuvos vaikų 
teisių apsaugos tarnybą su
mažinti Laugalių šeimyninių 
vaikų globos namų „Vaiko so
džius" vaikų skaičių iki 12, pa
naikinti šeimynoje tėvo etatą, 
o vietoje jo įsteigti socialinio 
pedagogo etatą. Dabar Lauga
lių šeimyna globoja 21 vaiką. 
Policija iškėlė baudžiamąją 
bylą dėl nepilnametės Lauga
lių šeimynos globotinės, kuri 
yra užkrėsta venerine liga ir 
gydoma ligoninėje, tvirkinimo. 
Nusikaltimu įtarimas Lauga
lių 27-metis sūnus Kęstutis, 
anksčiau teistas už valstybės 
turto grobstymą, chuliganiz
mą ir pasipriešinimą pareigū
nams. Policijos komisaras pra
nešė, kad vyriausiasis Lauga
lių sūnus Kęstutis, įtariamas 
seksualiniu išnaudojimu, su
laikytas 15 parų. Be to, pa
aiškėjo, kad šių metų vasarį 
baudžiamoji byla buvo iškelta 
ir kitam Laugalių sūnui, 15-
mečiui Petrui. Laima Lauga-
lienė valdybos posėdyje neda
lyvavo. I klausimą, ar buvo 
kviesta ten, atsakė, kad „gal 
ir buvo, bet dėl rūpesčių pa
miršo". Apie šeimynos suma
žinimą ji teigė net negalvojan
ti, greičiau atsisakysianti 500 
litų, kurie skiriami kiekvie
nam iš globotinių. IBNSI 

KALENDORIU8 ~ 
Geguže* 31 d.: Švc M Marija 

aplanko šv. Elžbieta. Angelė (Anelė), 
Agilė, Gintautas. Marija, Petronėlė, 
Rimvilė. 

Birželio 1 d.: Kristaus dangun 
žengimas (šeštinės). Fortūnatas, Ga
linde. Jogaila, Justinas. Juvencijus, 
Konradą? Tarptautine vaikų gynimo 
diena 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

A. A. SESĘ ALDONĄ 
PALUKAITIENĘ 
PRISIMENANT 

Šis kuklus, bet jautriai visų 
išgyventas atsisveikinimas 
šeimynišku artumu apjungė 
dalyvius, skaudžios netekties 
suvokimu paliesdamas visus. 
Suvokimu, kad su a.a. sesės 
Aldonos pasitraukimu neten
kame svarbios mūsų darbų 
dalininkės, o asmeniškose ne
laimėse nuoširdžios guodėjos, 
gerojo angelo ar gailestingojo 
samariečio. Daugelis pajuto
me nevien asmenišką netektį, 
išgyvenome gal ir laikui jai 
neparodyto įvertinimo, nepil
nai išreikšto dėkingumo jaus
mo. 

Šiuo atveju trumpai prisi
mename ir a.a. Aldonos Ja-
sinskaitės-Palukaitienės gyve
nimą. Gimė Kaune 1932 m. 
Būdama 12 metų kartu su tė
vais traukdamasi nuo Lietu
von grįžtančios siaubingos so
vietinės okupacįjos, atsidūrė 
Vokietijoje, karo pabėgėlių 
stovyklose. Pasibaigus karui, 
bet nebegalint grįžti Tėvynėn, 
emigravo Amerikon. Čia mo
kėsi, dirbo, sukūrė šeimą su 
Mindaugu Palukaičiu, susi
laukė ir išaugino sunūs Kęs
tutį ir Algirdą. 

Skautauti pradėjusi Vokieti
joje, įžodžiui liko ištikima visą 
gyvenimą. Dirbo įvairiose 
skautiškose pareigose. Ilgiau
siai buvo Čikagos Skautinin
kių draugovės draugininke. 
Darbšti, gabi organizatorė, 
skrupulingai pareiginga. Duo
tas žodis jai buvo šventas — 
nepaisydama sveikatos ir įvai
rių asmeniškų problemų, žodį 
ištesėdavo, darbus ir įsiparei
gojimus atlikdavo. Buvo tie
siakalbė, niekam nepataikau
janti, iš visų (kaip ir iš savęs) 
įsipareigojimus atlikti reika
laujanti. Buvo veiksmo — .da
bar arba niekada* asmuo. 

Šalia Lietuvių Skautų są
jungos priklausė Šaulių sąjun
gai, Marąuette Parko Namų 
savininkų draugijai, LB Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
bai, Partizanų fondo valdybai, 
daugelio įvairių renginių or
ganizatorė, įvairių visuome
niškų ir labdaros darbų uoli 
talkininkė. Jai Amžinybėn 
išėjus mūsų visuomeniniuose 
darbuose liko neužpildoma 
spraga, nes buvo neišsenkan
čios energijos, ryžto ir veiksmo 
asmenybė, sugebėjusi ne tik 
pati veikti, bet ir kitus veiklon 
pastūmėti. 

Ilsėkis ramybėje, miela Se
se, mūsų prisimenama ir labai 
pasigendama. 

m 
SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Cleve lande 

G e g u l ė s 27 d. — Clevelan-
do skautija minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

Pirmadienį — Kapų puoši
mo (Memonal1 dieną Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Čika
goje, lankydami mirusių ar
timųjų ir draugų kapus, nevie
nas sustojome ir susimąstėme 
prie a.a. skautininkės Aldonos 
Palukaitienes kapo. Susimąs
tėme. nes lygiai prieš metus 
(1999 m. birželio 1 d.) Amži
nybėn netikėtai pašaukta sesė 
Aldona palietė ir daugelio mū
sų asmeniškus gyvenimus. 
Susidūrėme su ja organizaci
niame, visuomeniniame ir as
meniškame gyvenime. Iš tų 
susidūrimų daugelis turime 
skirtingus ir nepamirštamus 
atsiminimus. Artimiau paži
nojau" sesę Aldoną ir man liko 
nemažai atsiminimų. Tačiau 
neišdildomas lieka paskutinio 
su ja atsisveikinimo vakaras, 
kai 1999 m. birželio 4 d. susi
rinkome laidojimo namų kop
lyčioje. 

Erdvi koplyčia buvo sausa
kimšai pripildyta uniformuotų 
skautininkų, skautininkių, 
uniformuotų Čikagos polici
ninkų. Velionės šeimos narių 
ir artimųjų. Nuotaika iškil
mingai rimta. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos kapelionui kun. Algirdui 
Paliokui sukalbėjus maldas, 
atsisveikinimui vadovavo v.s. 
fil. Kestutis Ječius. 

Su Velione atsisveikino: Lie
tuvių Bendruomenės Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkė 
j.s. fil. Birutė Vindašienė; LSS 
Seserijos vardu — Vyriausioji 
skautininke v.s. fil. Rita Pen-
čyliene; Čikagos Skautininkių 
draugovės vardu — j.v.s. Zu
zana Juškevičiene. 

Čikagos policininkų St. Jude 
League draugijos nariai, vado
vaujant diakonui John Flana-
gan sukalbėjo maldas, pa-
reiksdami pagarbą savo nario 
Kęstučio Palukaičio motinai ir 
užuojauta visiems šeimos na
riams. 

Paskui jautrų žodį skauti
ninkių Kng. Gražinos būrelio 
vardu tarė vadove v.s. Janina 
Mikutaitiene. 

LSS Brolijos vadijos, o taip 
pat ir Lietuvos Partizanų fon
do vardu atsisveikino j.v.s. fil. 
Antanas Paužuolis. 

Čikagos apylinkių skauti
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos" draugoves draugininkei 
v.s. fil. Jolandai Kerelienei 
sentimentaliu žodžiu atsisvei
kinus, draugoves narės su 
sese Aldona atsisveikino kiek
viena padedama prie karsto 
raudoną rožes žiedą. 

Ir pabaigai — skautiškai tie
sus ir draugiškas v.s.fil. Kęs
tučio Ječiaus žodis, palydėtas 
visų susirinkusių skautų są
jungos narių sugiedota .Atei
na naktis" malda. 

Detro i te 

Ilgameti* Filisterių Skautų s-gos Garbes narys fil. Jonas Damauskas 
prie* kelias savaites sveikino į Garbės narius pakeltus Vydūno fondo 
pirm. fil. Vytautą Mikoną (kairėje) ir Lietuvos Jėzuitų provincijolą fil. 
kun. Antaną Saulaitį. (dešinėje). Nuotr Jono T a m u l a i c i o 

Birže l io 11 d. — Detroito 
„Baltijos" ir „Gabijos" tuntų 
50 metų jubiliejinė Šventė Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre. 

Čikagoje 

R u g s ė j o 24 d. — Čikagos 
skautininkių draugovės 50 
metų veiklos sukakties minė
jimas. 

LIŪDIME 
Visų mylimam ir gerbia

mam fil. v.s. Jonui Damaus
kui š.m. gegužės 27 d. Amži
nybėn išėjus, Čikagos ir apy
linkių skautai ir skautės liūdi 
kartu su skaudžios netekties 
paliesta jo šeima. 

Velionis ketvirtadienį, bir
želio 1 d., 4 vai. p.p. bus pa
šarvotas Jaunimo centro di
džiojoje, salėje; 7 v.v. čia vyks 
visuomeniškas atsisveikini
mas. Penktadienį, birželio 2 
d., 10 vai r. Jaunimo centro 
didž. salėje bus koncelebruoja-
mos gedulingos šv. Mišios, po 
kurių Velionis bus nulydėtas 
ir palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Visa plačioji 
skautiškoji šeima yra prašoma 
dalyvauti atsisveikinime, šv. 
Mišiose ir laidotuvėse. Liūde
sio valandoje būkime kartu su 
jo artimaisiais, pareiškim už
uojautą ir atiduokim paskuti
nę pagarbą Lietuviškai skau-
tybei daug nusipelniusiam 
a.a. fil. Jonui Damauskui. 

ĮSTEIGTAS 
KORZONŲ 

ŠEIMOS FONDAS 
Teisininkui Edmundui Kor-

zonui iškeliavus į negrįžtamą 
kelionę, jo artimieji ir draugai 
prisiminti ir pagerbti velionį 
suaukojo sumą, kuri buvo pa
vesta Vydūno fondui. Per visą 
savo gyvenimą Lietuvoje, ve
lionis sėkmingai darbavosi tei
sės srityje. Paskutiniu metu 
buvo suorganizavęs Vilniaus 
apylinkės teismą ir jam vado
vavo. Vėliau advokato parei
gose dirbo iki pasitraukimo iš 
Lietuvos. Teisės problemomis 
gyveno visą savo gyvenimą, 
todėl, likusios šeimos nutari
mu, steigiamas Korzonų šei
mos fondas, kuris kasmet 
skirtų 1,000 litų stipendiją nu
sipelniusiam Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariui Lietu
voje. 

J fondo sudėtį yra įtraukia
ma ir anksčiau mirusi žmona 
Gabrielė ir anūkėlė Aleksytė, 
kurių atminimas likusiai šei
mai yra labai brangus ir at
mintinas. Todėl ir naujai stei
giamas fondas yra vadinamas 
Korzonų šeimos vardu. Stipen
dijų skyrimo .taisyklės bus 
paskelbtos vėliau, dėl jų pa
naudojimo reikalinga kreiptis 
į Vydūno fondo valdybą, adr.: 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. 

KNYGŲ LEIDYBA 
Pranešame, kad Nijolės Jan

kutės knyga .Atvirukai" jau 
baigiama išparduoti. Ji skaity
tojų tarpe turėjo labai gerą pa
sisekimą. Daugelis skaitytojų 
pirko po kelias knygas dova
noms savo artimiesiems. Pla
nuojama išleisti antrąją jos 
laidą, kuri patenkintų vis lau
kiančius naujus skaitytojus. 
Apie tai bus pranešta šio dien
raščio puslapiuose. 

Antroji labai perkama kny
ga yra prof. E. Gudavičiaus 
„Lietuvos Istorija" I tomas. K 
Lietuvos buvo gauta siunta, 
kuri irgi baigiama išparduoti. 
Knyga per platintojus nėra 
parduodamu. Ji gaunama tik 
iš leidėjo Vydūno fondo, adr.: 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. iTai tinkamiausia 
dovana kiekviena proga ir 
ypač moksio metus užbai
giant. Knyg i gražiai išleista ir 
su reikšmū gomis iliustracijo
mis, įrišta Į tvirtus viršelius. 
Senatorius Durbin ją gavęs 
apsidžiaugė ir širdingai dėko
jo. Žadėjo jj padėti savo darbo 
kambaryje senato rūmuose, 
VVashingtoi e. 

RAŠINIŲ 
KO ĮKURS AS 

STUDENTAMS 
indas vasario 16-

skelbia studen-
m.) prel. ps. Juozo 

irdo 
KONKURSĄ 

Vydūno 
osios pr< 
tams (18-: 
Prunskio 

RAS 
Tem 
1. Reikšmingas Lietuvos is 

torinis pėminklas — aprašyti 
vieną iš trijų: 

a. bažnytinį, 
b. archtologinį ar 
c. architektūrini. 
2. ASS išeivijoje ir Lietuvoje 

— kas mus jungia, kas mus 
skiria 

3. Ką išmokau iš tėvų apie 
Dievą 

Premijos: 
1 vieta — 150 dol.; 
2 vieta — 125 dol.; 
3. vieta — 100 dol.; 
4 vieta — 75 dol.; 
5 vieta — 50 dol; 
6 vieta — 25 dol. 
Rašinio apimtis turi būti 

bent trijų mašinėle rašytų 
puslapių. Rašiniai pasirašomi 
slapyvardžiu, įdedamas atski
ras vokelis su vardu, pavarde, 
adresu, kur rašantis studijuo
ja, kurie studijų metai. Viską 
siųsti: Vidai Brazaitytei, 12 
St. Moritz Dr. Unit 201, Palos 
Park, LL 60464, telefonas 
708-448-8458. 

Rašinius prisiųsti ne vėliau 
2000 m. liepos 15 d. 

STOVYKLOS 
Birželio 17 - 24 d. — De

troito „Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų stovykla Dainavos sto
vyklavietėje , Manchester, MI. 

Liepos 15-26 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno vasaros 
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

Rugpjūčio 6-20 d. — Ka
nados rajono stovykla „Romu
voje" 

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla vyks 
Bolton, MA, Resolute Boy 
Scouts Camp. 

MOTINOS DIENA 
WORCESTERYJE 
Gegužės men. 14 d., po 10 

vai. r. šv. Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, dalyviai 
rinkosi į parapijos salę pa
minėti Motinos dieną. Mišias 
už mirusias ir gyvas motinas 
užprašė L.R.K Moterų sąjun
gos narės, pamaldose dalyvau
damos pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Minėjimą su
ruošė skautai ir skautės. 

Susėdus prie pavasario gė
lėmis papuoštų stalų, tuntinin-
kė v.s. Irena Markevičienė pa
sveikino mamytes, močiutes ir 
visus dalyvius, linkėdama 
sveikatos, ištvermės, Dievo 
palaimos auklėjant vaikus. Po 
to pakvietė sesę Elenytę Nali-
vaikaitę ir brolį Romą Jaku
bauską įteikti po gėlę mote
rims, tuo pagerbiant visas, ne 
tik mamas ir močiutes. 

Minėjimas pradedamas eilė
raščiu „Močiutė", deklamuoja
mu Rožytės Harris. Sesė Ire
na, padėkojusi už gražią de
klamaciją, pakviečia Egidą 
Matulionienę, šio minėjimo 
kalbėtoją. Ji baigusi Vilniaus 
universitetą lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultetą. Į JAV-es 
atvyko jau prieš keletą metų. 
Nors gyvena Worcesteryje, bet 
kartu dalyvauja etnografinia
me ansamblyje JSodauto", Bos
tone. Savo kalbą ji pradeda 
Dzūkų rauda, kurioje našlaitė 
šaukiasi mirusios motulės: 
„Vai, motule mano, vai, širde
le mano, vai kada pareisi iš 
aukšto kalnelio..." Ji prisimi
nė, kad Lietuvoje Motinos die
na buvo švenčiama jau nuo 
1929 metų. Sovietų laikais ta 
šventė buvo bandoma išstumti 
iš gyvenimo. Jos vietoje buvo 
minima kovo 8-ji, pavadinta 
Moters diena. Tada buvo 
liaupsinama tarybinė moteris 
— traktoristė, kolūkienė, ke
lių tiesėja. Bet nepavyko iš
stumti motinos vaikų auklė
tojos, šeimos židinio kurstyto
jos iš gyvenimo atminties. Ta 
diena buvo švenčiama tyliai 
be skambių žodžių pagerbiant 
mamas ir močiutes. Jau nuo 
vaikystės motina prisimena
ma, kaip meilės ir tikėjimo pa
vyzdys. Tik motinos netekus 
suprantama, ką reiškia netu
rėti jos šalia savęs. Tą kalbė
toja gražiai išsako Alberto Be-
levičiaus žodžiais „Vis ieškau 
tavęs, mama, gal tu pareini, 
tik ant tavo atminimo laikosi 
geros mintys, bet niekas ne
paima mano rankos ir nenura
mina..." Ji savo žodį baigia 
pakviesdama mylėti tėvynę 
Lietuvą, nes ji visų mūsų mo
tina. 

Sesė Irena padėkoja už tokį 
jaudinantį pašnekesį, įteikia 
gėlių puokštę ir pakviečia 
Onytę Harris paskambinti 
pianinu „Havajų balsus", o 
kad abi sesutės gražiai kalba 
lietuviškai, nors jų tėvelis ne 
lietuvis, tai močiutės J. Mi
liauskienės ir mamytės Berna
detos nuopelnas. Joms, už da
lyvavimą programoj tuntinin-
kė įteikia po dovanėlę. Po to 
Anelė Maskeliūnienė paskaito 
savo kūrybos eilėraštį „Brangi 
Mama". Programos vedėja pa
dėkojusi Anelei už tokį jautrų 
eilėraštį, pakviečia brolį Romą 
vadovauti bendram visų dai
navimui. Sudainuojame porą 
dainų apie motinas ir tuo bai
giame formalų Motinos dienos 
minėjimą. 

Sesė Irena padėkojo visoms 
programos atlikėjoms, visiems 
atsilankiusiems į motinų pa
gerbimą ir tarė trumpą žodį 
angliškai, apibūdindama šį 
renginį, nes salėje buvo daly
vių mažai suprantančių lietu
viškai. Galiausiai pakviečia 
visus pasivaišinti sesių skau
čių paruoštais užkandžiais ir 
kava, palinki visiems gražiai 
praleisti likusią dienos dalį 
savo šeimos ratelyje. 

E.Č. 
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DBAUGOpraouaMntajrai i i i 
1/2 metu 

$60.00 
$66.00 

3 i 
$38.00 
$45.00 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (U.Š.j $115.00 
Tik saltartlini- liiPY-
JAV _ $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $66.00 $50.00 $38.00 
Usaakant i l i e tuve : 
Oro paltu „ _ $600.00 $260.00 
Reguliaria pairtu $100.00 $65.00 
Tik eattadienio laida oro pasta $160.00 $85.00 
Tik isstadianio laida reguliariu pasta $66.00 

Vyriausia redaktore ~ Danut* Bindokien« 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - k m . Viktoras Rimšelis 

• Arimui istraCŲa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Kadaroja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, ieitBdienisii nedirba. 
• Badakrijs ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcga straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopgą. 

RUOŠKIMĖS 
STOVYKLAUTI 

RAKĖ 

Čikagos ir apylinkių skautų 
ir skaučių stovykla Rako sto
vyklavietėje vyks š.m. liepos 
15-26 d. Stovyklos pavadini
mas „Medeinė". Registracija 
bus vykdoma per tuntus. In
formacijai ir registracijai 
kreipkitės į savo pastovyklių 
viršininkus: 

„Aušros Vartų" /„Kerna
vės" tuntas — ps. Jūratė Val-
lee, tel. 708-839-1305; 

„Lituanicos" tuntas — ps. 
Gintaras Aukštuolis, tel. 708-
352-2664; 

„Nerąjos" tuntas — ps. Al
dona Weir — 630-964-9120; 

Jaunų seimų — s. Ginta
ras Lietuvninkas, tel. 708-
447-7033. 

Registracija ba igs i s bir
želio 23 d. Po šios dienos re
gistruojantis bus pridedamas 
priedinis 40 dol, mokestis už 
kiekvieną stovyklautoją. Būti
na pilnai užpildyti visus regis
tracijos, o ypač sveikatos žinių 
lapus. 

Stovyklon priimami vaikai 
nuo 8 metų amžiaus, išskyrus 
Jaunų šeimų pastovyklę. 

Norintieji stovyklon važiuo
ti autobusu, prašomi pranešti 
stovyklos viršininkui. Autobu
so kaina 50 dol. asmeniui. 

S V A R S T O M A 
G A L I M Y B Ė L S 

S T O J I M O l 
T A R P T A U T I N Ę 

K A T A L I K I Š K O S I O S 
S K A U T U O S 

A S O C I A C I J Ą . ( ICCS) 

Pasaulio skautų organizaci
jos (WOSM) generalinio sekre
toriaus vizito Lietuvoje metu 
LS buvo pasiūlyta įsijungti į 
ICCS veiklą. Tarptautinėje 
katalikiškosios skautijos aso
ciacijos konferencijoje Durba-
ne liepos 24-25 d. dalyvavo 
skautininkas Renaldas Čiu-
žas, kur pristatė LS ketinimus 
įsijungti į ICCS. 

Šiuo metu išversti ICCS 
įstatai ir jie analizuojami. No
rintys su jais susipažinti 
kreipkitės į kraštų seniūnus 
(-es). Greitu metu ICCS įsta
tai bus pateikti LS dvasios 
vadovams. įvertinus visas ap
linkybes bei esant sprendimui 
tapti ICCS nariais, į Lietuvą 
atvyks šios organizacijos Eu
ropos regiono vadovas susipa
žinti su LS veikla bei struk
tūra. 

Tarptautinės katalikiškosios 
skautįjos asociacijos tikslas ir 
principai. 

1. Tarptautinės katalikų 
skautijos asociacijos (ICCS) 
tikslas: 

prisidėti prie skautijos vys-

EUOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Nortmvestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už priemamą kainą. Pacientai 
priimami abeotučiai punktualiai. 
Susitarimui(kafc*ti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9626S.79B1 Ava.. HfckoryHfc.IL 
Tol. (708) 5088101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60662 

Kab. tel. 778471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTLJ GYDYTOJA. 

9055 S.Roberla Rd, Htekory f«s. IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

TeL (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

KfllMRM IsdMikfll 
6818 W. Archer Ave. Sts. 5 k 6 

Chicago. IL 60638 
TeL 773-229-9066 

Vajam Ine pagal aįajjsrkm 

ARAS2LIOBA.HD. 
INDRĖ RUDARTS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suris 310 

Naperv»a. IL 60563 
Tel. (630) 527-0080 
3825 HkjNend Ave., 
Tower1,8uRe3C 

DownersGfeve.IL 60615 
TeL ^30) 4380120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centei tui I leelh, 

1200 S. York, Eknhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M J). 
Fe#btr: American Acadmny of 

Famiy Pnctk* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3ĮjOW.eietAve. 
HOsMrt, wi 46342 Fax 

019)847-6279 
(211} 847.6236 

Vakų gydytojo 
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 

Tel. 708-3480887. 
riHuaUSO r aiOS n Ulinei sgoranerns. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

tymosi ir dvasinio stiprinimo, 
remiantis pasaulio skautų ju
dėjimo vienybe ir įvairove; 

užtikrinti katalikų dalyva
vimą skautijoje su bažnyčia, o 
taip pat bendradarbiavimą 
tarp katalikų bažnyčios ir pa
saulio skautų judėjimo. 

2. ICCS darbas remiasi fun
damentaliais principais, iš
reikštais katalikų skautų 
chartoje ir patvirtintais Ro
moje 1977 metais. Šis darbas 
sudaro šių įstatų dalį atsi
žvelgiant į pasauline skautų-

judėjimo struktūrą. 
3. ICCS įsteigta 1962 m. 

katalikų skautų asociacijos 
bei katalikų grupių nacionali
nėse asociacijose Pasaulio 
skautų organizacijos narių. 

Mečislovas Raštikis 
LS tarybos pirmininkas 

http://SL.Oak.Lawn.IL
http://HfckoryHfc.IL
http://DownersGfeve.IL


EUCHARISTINIAI 
KONGRESAI 

DR. ALGIMANTAS LIEKIS 

• 

Birželio 1-4 d. Kaune vyks 
vienas svarbiausiųjų Jubilieji
nių metų renginių Lietuvoje 
— Eucharistinis kongresas, 
antrasis Lietuvos istorijoje. 

Alkoje (Putname) yra nema
žai dokumentų, susijusių su 
eucharistiniais kongresais 
Lietuvoje ir pasaulyje. Iš jų 
matyti, kad pirmiausia pradė
ti organizuoti tarptautiniai 
kongresai. Pirmasis jų 1881 
m. organizuotas Lijone, Pran
cūzijoje. | jį atvyko tikinčiųjų 
beveik iš visų pasaulio valsty
bių. Tai buvo pirmoji tokia di
dinga tarptautinė manifesta
cija Švč. Sakramento garbei. 
Po to panašūs kongresai vyko 
kitose Europos valstybėse. 
1893 m. įvyko ir už jos ribų — 
Jeruzalėje. 1905 m. Romos 
Kongrese jau dalyvavo ir po
piežius Pijus X. 

1910 m. Kongresas pirmą 
kartą organizuotas Amerikos 
žemyne — Montrealyje. Pir
mojo pasaulinio karo metais 
kongresai nešaukti. Ir tik nuo 
1922 m. jie vėl atnaujinti. 
Tais metais buvo ruoštas Ro-
moję. 

Kongresams organizuoti bu
vo sudarytas pastoviai vei
kiantis tarptautinis komite
tas. Lietuvai jame tarpukario 
metais atstovavo vyskupas P. 
Būčys, prof. prelatas A. Gri
gaitis ir kiti. 

Paskutinis tarptautinis 
. Kongresas, kuriame dalyvavo 
nepriklausomos Lietuvos ats
tovai, buvo 1938 m. Budapeš
te. Į jį atvyko apie 120 Lietu
vos atstovų, visi vyskupai ir 
22 kunigai. O iš viso Kongre
se dalyvavo apie 1,000 vysku
pų,, ir 16,000 kunigų, 42 pa
saulio valstybių vadovai, 
tūkstančiai tikinčiųjų. 

Kongrese pranešimus skaitė 
prel. A. Grigaitis — JEucha-
ristijo8 kultas istorijos švie
soje", istorikė daktarė M. Ru-
ginienė — „Krikščionybė Lie
tuvoje". Ji sakė: „Per protes
tantiškąjį ir pravoslaviškąjį 
antplūdžius lietuvių tauta iš
laikė katalikiškojo sąmonin
gumo ir atsparumo egzaminą, 
o Katalikų Bažnyčia jai padė
davo iškęsti visus sunkumus, 
išsaugoti lietuviškąją sąmonę 
bei charakterį. 

Atgimusiai ir savo valstybę 
atstačiusiai lietuvių tautai be
lieka tik ateity visomis išgalė
mis saugoti ir gyvąja tikrove 
pagrįsti amžių kovose ir mė
ginimuose įsigytą garbingąjį 
„Šventosios Lietuvos" ir „Ma-
rijos žemės" vardą. 

Vyskupas P. Būčys savo 
pranešime „Eucharistija ir 
Bažnyčios vienybė", teigė: 
„..Jei mes galėtume padaryti, 
kad visi krikščionys dažnai 
naudotųsi Eucharistiniu 

maistu ir visuomet gerai tą 
darytų, tai veikiai imtų mažė
ti skirtumai, nes meilė, au
kojama krikščionių širdyse, 
sumažintų prietarus bei įtari
mus kitais, o tikėjimu nušvitę 
protai, atmesdami savo klai
das, susitiktų Dievo tiesos vie
numoje. Jėzus būtų vynmedis, 
o mes — įvairios Jo šakelės". 

Greta tarptautinių, organi
zuoti ir tautiniai kongresai 
vyskupijose. Lietuvoje 1931 
m. Eucharistinis kongresas 
įvyko Kaišiadoryse, 1935 m. 
— Marijampolėje, 1936 m. — 
Kretingoje, 1937 m. — Kėdai
niuose ir t.t. 

Eucharistinių kongresų or
ganizavimo iniciatyva pri
klauso vyskupui P. Bučiui, 
kuris 1922 m. Lietuvos spau
doje („Laisvė" Nr. 24) iškėlė 
mintį, kad lietuvų tauta irgi 
turėtų pasiaukoti Jėzaus die
viškajai Širdžiai. Tam tikslui 
Kaune turėtų būti pastatyta 
tautos įžadų bažnyčia. 

Vyskupo žodžiai susilaukė 
karšto pritarimo visoje Lietu
voje. 1926 m. sausio 10 d., me
tropolito Juozo Skvirecko ini
ciatyva, Kauno Rotušės salėje 
organizuotas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 200 dvasininkijos, inteli
gentijos, kariuomenės ir kitų 
gyventojų sluoksnių atstovų 
— visi pritarė pastatyti Kau
ne Kristaus Prisikėlimo baž
nyčią, simbolizuojančią ir Lie
tuvos atgimimą; tą pačią die
ną buvo išrinktas ir bažnyčiai 
statyti komitetas. Buvo užsi
mota pastatyti didžiausią Bal
tijos šalyse bažnyčią: 68 m il
gio, 25 m pločio ir 65 m aukš
čio. Bokšto viršūnėje buvo nu
matyta įrengti Švč. Širdies 
Jėzaus koplytėlę ir apžvalgos 
aikštelę. 

Prof. Pr. Dovydaičio inicia
tyva, padėti ir steigti eucha
ristiniai būreliai — sekcijos. 
Vienas pirmųjų įsikūrė Kau
no aukštesniojoje technikos 
mokykloje. Jam vadovavo 
moksleivis J. Barysas. 1926 
m. birželio 20-21 d. Kaune or
ganizuotas pirmasis Lietuvos 
jaunimo Eucharistinis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
beveik visų pavasarininkų, 
ateitininkų organizacijų atsto
vai, pranešimus skaitė arki
vyskupas J. Skvireckas, prof. 
Pr. Dovydaitis ir kiti. 

Panašus Lietuvos jaunimo 
Eucharistinis kongresas 1928 
m. birželio 17-18 d. sušauktas 
Panevėžyje. Jame priimtas 
pasiūlymas, organizuoti ir vi
sų Lietuvos tikinčiųjų tautinį 
Eucharistijos kongresą, nors 
toliau jie vyko ir vyskupijose 
(1931 m. — Kauno, 1932 m. — 
Vilkaviškio, 1933 m. — Tel
šių, 1934 m. — Kaišiadorių ir 

Čikagos ASK „Lituanica" molekulių komandos ryžtagai treniruojasi tikėdamiesi grįžti laimėtojais iž Hamil
tone, Kanadoje, š.m. birželio 3 ir 4 d. vyksiančių 2000 m. Siaurės Amerikos Iietuvių jaunučių krepšinio pirme
nybių. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 31 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Per sportą — j 
lietuviškumą 

t.t.). 
1933 m. rudenį Lietuvoje su

darytas komitetas surengti 
pirmajam tautiniam Eucha
ristiniam kongresui, kuris 
įvyko 1934 m. birželio 28 - lie
pos 1 d. Kaune. Miestas iš 
anksto puošėsi pasitikti iš vi
sos Lietuvos ir užsienio atvyk
stančius dalyvius bei svečius. 
O jų buvo daugiau 100,000. 
Virš bazilikos bokšto buvo 
iškeltas didžiulis, naktį švie
čiantis, kryžius. 

Kongreso tikslas buvo taip 
suformuotas: 

1. padėkoti Dievui, kad glo
bojo mūsų tautą ir padėjo at
kurti nepriklausomą valstybę; 

2. išprašyti Dievo palaimos 
Lietuvai ir jos ateičiai; 

3. tinkamai pažymėti šven
tuosius metus; 

4. paskatinti lietuvių meilę 
Kristui, ypatingai Eucharis
tiniam Kristui; 

5. pavesti Lietuvą Kristaus 
globai. 

Kongresas prasidėjo birželio 
28 d., 16 vai. 50 min., Kauno 
bazilikoje. Žmonių užplūdo ir 
visas gretimas gatves, Rotušės 
aikštę. 

Kongreso atidaryme dalyva
vo Respublikos prezidentas A. 
Smetona, metropolitas J. 
Skvireckas, kiti Bažnyčios ir 
valstybės vadovai, Nepriklau
somybės kovų dalyviai, už
sienio valstybių atstovai. 
Įžanginėje kalboje metropoli
tas J . Skvireckas tarp kitko 
pasakė: „...Ir klaidingas lais
vės supratimas yra atėjęs iš 
ten, kur šiandien laisvė yra 
palaidota, nes tik per Kristų 
ir Jo Bažnyčią galima laisvę 
pažinti ir laisvu tapti...". 

Tuo metu prof. J . Eretas per 
Kauno radiją apie Kongreso 
atidarymo eigą kalbėjo: „...Vos 

keli akimirksniai ir Bazilikos 
varpai skelbs visai Lietuvai, 
kad Didysis Kongreso Svečias 
įžengė į mūsų tarpą ir, kad 
prasidėjo šventė, kuri savo 
grožiu ir dicingumu yra pir
moji Lietuvos istorijoje (...). Iš 
tikrųjų, kai rusai ir jų žanda
rai plieno linkais apkaustė 
tautinį sąjūcį ir Sibiro spei
gas žudė mūsų veikėjus, tuo
met kataliki Bažnyčia buvo 
paskutinė pnebėga. Tose va
landose be ulties, tuose me
tuose be aeities Bažnyčia 
šluostė ašara> ir gydė žaizdas. 
Tuomet švelri rezignacija ap
gaubė sužei tuosius, pasiti
kėjimas save motiniška glo
bėja. Ir buve kuo pasitikėti, 
nes jos laivas piaukė amžiny
bėn, t.y. ateit n. Nenuostabu, 
kad mūsų katalikybė pasidarė 
švelni, tyli, kenčianti. Jaudi
nantis jos ženklas yra tas 
Rūpintojėlis, kuris visose 
kryžkelėse, primindamas savo 
kančias, mokė tyliai kęsti. Jo 
himnas, tarsi ta psalmė: „Die
vas mūsų prieglauda ir stip
rybė, veikiausioji pagalba var
guose". Ir tikrai padėjo. Tauta 
prisikėlė, veržiasi į visas sri
tis, griebiasi darbų apie ku
riuos ligšiol nė svajoti nesva
jojo, Lietuva virto beskuban
čių žmonių skruzdėlynu. Ir 
šiandieną krikščionybė, kuri 
vakar ramino, skatina kurti. 
Ji lydi mus į viešąjį gyveni
mą, kad pagrįstume jį jos 
mokslu. Ji ragina mus per
sunkti Kristaus dvasia tautinį 
auklėjimą ir valstybinį darbą. 
Katalikybė šiandieną išlaisvi
no per šimtmečius išsaugotas 
jėgas. Ji trokšta mus matyti 
kuriančius lietuviškomis for
momis didingą krikščionišką 
kultūrą. Bet tam reikia galin
gų užsimojimų ir kurti drįs

tančių. Tam reikia savy jun
tančių Dievo galybę, dievišką 
didybę. O tai pasiekiama tik 
einant Eucharistijos keliu. 
Juk susijungdami su Dievu, 
įsijungiame į begalinės jėgos 
srovę, kuri mus kelia, žadina 
kūrybiškumą ir mumyse iš
šaukia jėgų, kurių ligi šiol nė 
juste nepajutome. 

Ir štai šiandieną, kai tauta 
ir valstybė ir visas mūsų gy
venimas alkte alksta kilnaus 
kūrybingumo, Bažnyčia, reng
dama tautinį Eucharistijos 
kongresą, šaukia mus prie tos 
gyvybės šaltinio. Šaukia ne 
vieną, ne vieną kurią nors 
grupę, organizaciją ar luomą, 
o visus, idant nusipurtę nu
liūdimų, atsitiestume ir būtu
me kūrėjais Didžiojo Kūrėjo 
įkvėpti". 

Po Kongreso atidarymo iš
kilmių bazilikoje ir Rotušės 
aikštėje, buvo Prisikėlimo 
bažnyčios Žaliakalnyje, Auš
ros ir Žemaičių gatvių sank
ryžoje, kertinio akmens pa
šventinimas. (Nebaigtoje sta
tyti bažnyčioje sovietinės oku
pacijos metais buvo įrengtas 
vienas radijo gamyklos ce
chų.) 

Prie bažnyčios kertinio ak
mens šventinimo atėjo ir kele-
tos tūkstančių vaikučių proce
sijos, Lietuvos Bažnyčios ir 
valstybės vadovai. Ta proga 
buvo gauta šv. Tėvo telegrama 
iš Vatikano. Joje rašyta: „Šv. 
Tėvas, dvasioje dalyvaudamas 
toje didelėje iškilmėje, kurioje 
Eucharistiniam Jėzui teikia 
garbę visa tauta, vyskupams, 
dvasininkams, valdžios atsto
vams ir tikintiesiems siunčia 
Tėviškąjį Palaiminimą ir mal
dauja, kad Eucharistijos meilė 

Nukelta į 4 psl. 

Sakoma, kad nesvarbu įran
kiai, svarbu, kad jais galima 
gerai darbą atlikti... Mes, gy
vendami toli nuo Lietuvos, 
mėgstame kiekviena proga 
pabrėžti, kad pagrindinis visų 
tikslas ir darbas — išlikti lie
tuviais. Ne tik patiems, bet 
įdiegti tą lietuvišką tautinę 
tapatybę savo atžalynui. 

Patriotiškumo išeivija nie
kuomet nesigėdijo ir nebijojo. 
Iš tikrųjų tai vienas pagrindi
nių mūsų tautiškumo dėme
nų. Nors gyvename kitataučių 
masėje, aplink save visuomet 
stengiamės sukurti „mažutę 
Lietuvą", į kurios ribas 
įtraukiame kiek galima savų 
tautiečių. Kitaip juk ne
galime: esame dviejų pasaulių 
gyventojai. Turbūt ne vienam 
slaptai praskrenda mintis — o 
būtų gera nesiskirti iš minios, 
pamiršti, kas esi, kur glūdi 
pačios giliausios tavo kilmės 
šaknys, nesisieloti tos mažos, 
prie Baltįjos jūros prigludu
sios, iš visų pusių pavojų tyko-
mos ir vidaus vargų spau
džiamos, valstybės reikalais... 
Taip sau „plauki pasroviui", 
kartu su milijonais kitų šio 
milžiniško krašto gyventojų. 

Antra vertus, pasroviui juk 
plaukia ir nelabai patrauklūs 
daiktai. Argi tokioje kompani
joje labai norėtume atsidurti? 
Mūsų lietuviška kilmė pratur
tina, mūsų „dvigubas gyveni
mas" kiekvieną padaro „žmo
giškesnių žmogumi", vertingu 
ne tik savo kilmės kraštui Lie
tuvai, bet ir gyvenamajam. 

Kaip jau ilgų dešimtmečių 
patirtis parodė, lietuviškumas 
dar niekam nepakenkė ir ne
pakenks. Vaikai, lankantys li
tuanistines mokyklas, matomi 
pačių geriausių savo kasdieni
nių mokyklų moksleivių sąra
šuose; priklausantys lietuviš
koms jaunimo organizacijoms, 
įpranta darbuotis ir ameri
kiečių visuomeniniuose dar
buose; besirūpinantys Lietu
vos politika, įsijungia ir į 
amerikietiškąją, jau vien dėl 
to, kad per rinktuosius čio
nykštės valdžios pareigūnus 
galėtų pasiekti ir supažindinti 
su Lietuvos reikmėmis. 

Na, o mūsų sportininkai! 
Ak, Lietuvos sportininkais jau 
buvome įpratę didžiuotis gal 
nuo Europos krepšinio pirme
nybių laimėjimo, gal dar 
anksčiau. „Neapkiautę" jie 
buvo ir okupacijos metais, 
nors laurus skynė ir medalius 
rinko ne po Lietuvos, bet po 
Sovietų Sąjungos vėliava. Ir 
dabar džiaugiamės, kai ameri
kiečių spaudoje sumirga Sabo
nio, Marčiulionio, Ilgausko ar 
kurio kito žymaus sportininko 
pavardė. (Juk ir anksčiau 

Amerikoje figūravo Butkus, 
Jonaitis, Gerulaitis, Sharkis 
bei daugybė kitų...) 

Šiandien džiugu, kad su 
sportu, ypač krepšiniu, „karš
ta užsienio lietuvių meilė" ne
pasibaigė. Štai ir „Draugo" 
sporto skyriuje nuolat matome 
gražias, gausias krepšinio, fut
bolo, tinklinio bei kitų sporto 
šakų komandas, šauniai pasi
rodančias ir savitarpio rung
tynėse, ir su kitataučiais. Nuo 
pačių mažiuliukų! Vos krep
šinio sviedinį mažomis ran
kutėmis išlaikančių! Bet jie 
praktikuojasi, prakaituoja, pa
klusniai vykdo vadovų, trene
rių nurodymus ir — svarbiau
sia — žaidžia tikrai „džentel
meniškai". 

Tiems mūsų jauniausiems 
krepšininkams labai svarbios 
kasmetinės krepšinio pirme
nybės, kurioms jie intensyviai 
ir pareigingai ruošiasi. Ir, 
įsivaizduokite, tų krepšinin-
kiukų gretos nemažėja — su
važiuoja iš daugelio Amerikos, 
net ir Kanados miestų, rung
tyniauja, džiaugiasi laimėji
mais, bet pralaimėjusieji per 
daug taip pat nenusimena: juk 
visuomet yra kiti metai, kitos 
pirmenybės, laukia kiti lai
mėjimai. 

Šįmet jaunučių krepšinio 
pirmenybės vyks birželio 3 ir 
4 dieną Hamiltone, Kanadoje. 
Numatoma, kad dalyvaus apie 
60 komandų — tai keli šimtai 
dalyvių! Mes sveikiname ne 
tik dalyvius, bet ir jų vadovus, 
trenerius, negailinčius laiko 
bei pastangų, lavinant jau
niausius ir vyresniuosius, 
skatinant, padedant jiems. 
Sakoma, kad sveikame kūne 
sveika ir siela. Šiuo atveju, 
dar ir lietuviška siela, nes tai 
lietuviukų žaidynės, bendravi
mas, bendradarbiavimas. 

Neseniai grupelė jaunųjų 
krepšininkų lankėsi Lietuvoje. 
Tai, be abejo, jiems buvo nepa
prastai džiaugsmingas ir 
įspūdingas įvykis, juo labiau, 
kad buvo sudaryta proga susi
tikti su Lietuvos Respublikos 
prezidentu Valdu Adamkum, 
apsilankyti prezidentūroje. Ne 
vienas jaunas sportininkas 
juk buvo girdėjęs apie prezi
dento ankstesnę „karjerą" 
ŠALFASS gretose. Tad geras, 
paskatinantis prezidento žodis 
visam laikui įstrigo į mūsų 
sportininkų atžalyno sąmonę. 

Sveikiname būsimąsias jau
nučių krepšinio pirmenybes, 
sveikiname kiekvieną vaiką, 
jaunuolį, kuris įsijungęs į lie
tuviškas sporto komandas. 
Labiausiai sveikiname jų va
dovus ir reiškiame jiems pa
garbą už atliekamą labai svar
bų darbą. 

MARGI KNYGŲ RAŠTAI 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Nr.2 
Tęsinys Uidyklos 
redaktorius V. Girdzijauskas 
sakė, kad mugėje buvo par
duota net 500 egz. Beje, V 
Girdzijauskas pridūrė, kad lei
dykla pasirūpino ir išeivijos 
skaitytojais — į Čikagą, į Vy
dūno fondą buvo išsiųsta 300 
egz. E. Gudavičiaus „Lietuvos 
istorįjos". Gal ir Čikagoje at
sidūrusi šių knygų krūvelė jau 
išseko? 

Patyręs, kad geros knygos 
turi paklausą, pagalvojau: čia, 
Lietuvoje, dar sunku arba ne
įmanoma įsigyti A. Mackaus 
fondo užatlantėje leidžiamų 
gerų knygų. Kas iš to, jei mu
gės kataloge matau įrašytus 
A. Nykos-Niliūno „Dienoraščio 
fragmentus", jei jų čia negaliu 

net pačiupinėti" O ši knyga, 
ypač neseniai išleista antroji, 
Lietuvoje turi didelę paklausą. 
Kai čikagiškis V. Vepštas pa
sirodo Vilniuje su keliais A. 
Nykos-Niliūno tomais, prie jų 
puolam, lyg skruzdės, prie me
daus. Kertu lažybų, jeigu Vil
niuje, Klaipėdoje ar Kaune bū
tų galima nusipirkti šią kny
gą, nepaisant kainos, ją tuoj 
išgraibstytų rašytojai, litera
tūros tyrinėtojai, šiaip kultū
rininkai. Deja, nėra nei kny
gos, nei informacijos, kaip ją 
mums nusipirkti ar parsisiųs
dinti. Knygų prekybininkai, o 
gal ir A. Mackaus fondas, ga
lėtų tą informaciją išplatinti 
mūsų kultūrinėje spaudoje ar
ba bent ateinančių metų Vil
niaus knygų mugėje. 

Enciklopedijos, žinynai, 
monografijos... 

Nors Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto leidybos 
kryptis — akademiniai raštai, 
monografijos, enciklopedijos, 
tačiau mugėje prie jų taip pat 
buriavosi kultūrininkai, stu
dentai, kiti lankytojai, o links
mai improvizuotuose svariau
sio Lietuvos leidėjo rinkimuo
se pirmoji vieta pripažinta 
veikliam šio instituto leidybos 
vadovui G. Vaškeliui. 

Iš tiesų, solidi ir kultūrinin
kams reikalinga šios leidybos 
produkcija: B. Sruogos, Vaiž
ganto, J. Balios raštai, daugia
tomis „Lietuvių liaudies dai
nynas", „Tautosakos darbai", 
senosios ir naujosios lietuvių 
literatūros studijos, iš kurių 
bene šviežiausia — dr. V. Ku
biliaus „Jonas Aistis: gyveni
mas ir kūryba". 

Bet pastebėjau, kad daugelis 
ypač domėjosi instituto ekspo

zicijoje besipuikuojančia iš
vaizdžia, dar nebūta — nere
gėta rLietuvių literatūros en
ciklopedija". Tai juk pirmasis 
tokio pobūdžio leidinys Lietu
voje. Išsiprašiusiems jį pavar
tyti, pačiupinėti teko nusivilti 
— mugėje buvo tik šios encik
lopedijos maketas. Užtat buvo 
galima ne tik pavartyti, bet ir 
gauti mugėje išleistą šios en
ciklopedijos dalį — 16 pusla
pių knygelę — anonsą, api
mančią dalį B raidės (ba-bar). 
Šios enciklopedijos pristatyme 
dalyvavę šio leidinio vyr. re
daktoriai V. Kubilius ir V. Va
nagas paaiškino, kad enciklo
pedijoje bus sutelkta pagrindi
nė informacija apie lietuvių 
literatūrą nuo jos užuomazgos 
iki dabar Enciklopedijoje pri
statomi lietuvių raštijos ir li
teratūros autoriai, vertėjai, 
bibliografai, leidėjai, literatū
rinė spauda ir sambūriai, sin
tetiškai nušviečiama lietuvių 

literatūros srovių raida, api
būdinami literatūros ir tauto
sakos žanrai, remiantis mūsų 
literatūros patirtimi. Iš tiesų, 
knygelėje — anonse radau 
baltųjų eilių, baladės apibūdi

nimą greta Lietuvoje gyvenu
sių ar gyvenančių kūrėjų pris
tatymų, aptikau tautosakinin
ko, etnologo J. Balio, prozinin
kės ir publicistės A. Balašai-
tienės-Žižniauskaitės, poeto ir 

vertėjo Vyt. Bakaičio, prozi
ninko, poeto Albino Baranaus
ko, kitų, net mažai kam žino
mų, išeivijos rašto žmonių 
nedidelius „portretus", kaip 
išsireiškė dr. V. Kubilius.B.d. 

Mugė* lankytojai klausosi poetu skaitomų filių Viduryje rašyt Kazys Almenas ir fi k.-i rietis Vytautas VepAtas. 
Nuotr Algimanto Žlilūno 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Kelionė į Vokietiją 

Besikalbėdamas su tėvu P. 
Andziulių, sužinojau, kad dau
gelis mano draugų :r pažysta
mų ruošiasi išvažiuoti į Vokie
tiją. Kai paklausiau, ką man 
daryti, jis atsake, kad bus ge
riau, j a aš iš komunistų glo
bi s išnyksiu Jis s.iKe. kad 
jaursesniems geriau laikinai 
p&s^šaiina .s Lietuvos. Tada 

- .•_•: įsitikinę, kad boiše-
igai neišsilaikys Lietu-

tTa^kntH buvo spelioji-
c.:.. kad bolševikai išsilaikys 
• -. .:• i savaites, paskui, kad 
du mėnesius. Moterys savo 
brangius kailinius ir kitus 
drabužius, gražiai ir saugiai 
supakuotus, duobėse užkasė. 
Jos buvo įsitikinusios, kad po 
dviejų mėnesių sugrįš į Lie
tuvą. Kai kurie savo rūsiuose 
brangius daiktus, drabužius ir 
net maistą apkasė ir namus 
paliko tuščius. 

Tą patį vakarą, atvažiavęs 
iš Ukmergės, susitikau su dr. 
Petru Kisielium. Jis gyveno 
marijonų namuose, studen
tams skirtame bute. Mudu nu
tarėm, kad reikia laikinai pa
sišalinti iš Lietuvos. Visa mū
sų draugų grupė ruošėsi išva
žiuoti į Vokietiją. Kaunas nak
timis buvo apšviestas rusų 
lėktuvų pakabintomis lempo
mis. Vieną naktį rusai numetė 
labai didelę bombą, kuri nu
krito ant stadiono. Buvo toks 
smarkus sukrėtimas, kad ma
ne išmetė iš lovos. Bomba iš
vertė tokią didelę ir gilią duo
bę, kad vanduo pradėjo iš že
mes veržtis. Rusai Kauną 
bombardavo tik naktimis. Ma
rijampolėj buvo visai ramu. 

Besiruošiant išvažiuoti, mūsų 
grupė suvažiavo į Marijampo
lę. Tenai parapijos klebonas 
buvo kun. Antanas Kazlaus
kas. Apie jį taip ir susibūrėm. 

Vienuolyne jis mus vaišino, 
— gaudavom pietus ir vaka
rienę ir visi laukėm paskuti
nės progos išvažiuoti. 

Turbūt buvo tai liepos ant
ras sekmadienis. Aukojant 
vienuoliktą valandą Mišias, 
rusai pradėjo apšaudyti Mari
jampolę. Ryte su pora arklių 
išvežė novicijus ir jų daiktus į 
Skardupius. Klebonas labai 
susirūpino, kodėl arkliai ne
grąžinti. Buvom visi pasiruošę 
išvažiuoti, bet nei arklių, nei 
vežimo neturime savo lagami
nams susidėti. Klebonas ieš
kojo, kad kas nuvažiuotų į 
Skardupius ir sugrįžtų su ark
liais. Mūsų gruupės draugai 
stovinėjo prie savo lagaminų. 
Atrodė, kad jau negalėsime iš
važiuoti. Tada aš klebonui pa
sakiau, kad aš dviračiu išva
žiuoju ir prašiau jnano laga
miną paimti, jei vežimas atsi
ras greičiau, kaip aš sugrįšiu. 

Didysis kelias, kuris eina į 
Kalvariją, buvo visai tuščias, 
nes jis buvo jau apšaudomas. 
Dešinėje siauresnis kelias ėjo į 
Skardupius. Jis buvo pilnas 
tankų ir kareivių, bet su dvi
račiu galima buvo pravažiuoti. 
Žmonės maišėsi tarp kareivių. 
Visi kažkur skubėjo. Viena 
moteris su mažu vaiku ant 
rankų ėjo į Marijampolę. J i 
buvo labai persigandusi, nes 
girdėjosi kulkų zvimbimas. 
Žinojau, kad kulkos, k rios 
zvimbia, yra toli, o kurios pa
taiko į tave, jų zvimbimo ne
girdėsi. Sustojau prie tos mo-

S K E L B I M A I 
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ters. Ją padrąsinau, palaimi
nau ir pasakiau, kad Dievas ją 
apsaugos dėl to jos nekalto 
vaiko. 

Skardupiuose sužinojau, 
kad arkliai jau išvažiavo. Ta
da vėl skubėjau tuo pačiu ke
liu atgal. Kai sugrįžau, jau ne
radau savo lagamino. Žinojau, 
kad mano grupė arkliais va
žiuos pro Balsupius. Per Šešu
pę pereiti tiltelis buvo dar ne
sunaikintas. Su dviračiu pasi
vijau ir savo grupę. Kai pri
važiavom Balsupius, jau buvo 
sutemę. Užsukau į Prano Bra
zio namus. Radau jo du bro
lius, dvi seseris ir tėvą su 
mama. Jie mane bandė įtikin
ti, kad geriau yra karą pra
leisti tarp savųjų Lietuvoje ir 
prašė su jais drauge pasilikti. 
Aš jiems ik tiek pasakiau, 
kad mano lagaminas jau va
žiuoja link Virbalio. Naktį ke
lių sargyba mus sustabdė ir 
perspėjo nevažiuoti per Šuns
kus, kur buvo jau rusų karei

viai. 
Buvo jau rytas, kai priva

žiavom už Vilkaviškio Jaš-
mantų sodybą. Aplink vaizdas 
labai liūdnas. Karvės vaikšto, 
maurodamos po rugius ir kvie
čius. Niekas jų neprižiūri. La
bai žemai skraido vokiečių 
greitieji Stukas lėktuvai. Ma
rijonų kunigo Ar.tano Jašman-
to brolis įleido mus į kluoną. 
Vokiečiai paskutinėmis dieno
mis vežė žmones iš Lietuvos 
darbams. Ne visi žinojo, kad 
jie vežami apkasų kasti. Su 
daktaru P. Kisielium sutarėm 
nuvažiuoti į Virbalio stotį, iš 
kur išleidžiami žmonės dar
bams. Sužinojau, kad rytojaus 
dieną iš Virba IO į Vokietiją 
išvažiuoja pasl utinis trauki
nys. Stotyje pamatėm ruda 
uniforma apsi engusį valdi
ninką, kuris p iiminėja žmo
nes išvežimui. Ir. P. Kisielius 
pasiliko prie dv račių, o aš nu
ėjau pasiteirauk, kam ir kur 
tie žmonės vaduoja. Jis man 

EUCHARISTINIAI KONGRESAI 
Atkelta iš 3 psl. 

apimtų visus, gaivintų taiką 
ir tikrąją meilę, uždegtų apaš
talavimo darbams ir užau
gintų visokeriopos laimės vai
sius (..). Jo Šventenybė, tikė
damasi didelio pasisekimo ir 
labai gausaus dalyvavimo Pir
majame Tautiniame Eucharis
tiniame Kongrese, prašo Die
viškosios Šviesos ir nuošir
džiai siunčia Apaštališkąjį Pa
laiminimą, kaip palankios ir 
stiprinančios malonės laidą 
darbuose, statant naują voty-
vinę bažnyčią". 

Šventinant bažnyčios ker
tinį akmenį, metropolitas J. 
Skvireckas kalbėjo: „...šios 
šventyklos statvbai buvo reng
tasi ilgai ir su dideliu atsidė
jimu bei rūpesčiu (...). Tas 
šventinamas akmuo mus ne
paprastu būdu jungia su mūsų 
dieviškuoju Išganytoju — ak
muo yra atvežtas iš to Alyvų 
kalno, ant kurio Jis taip daž
nai lankėsi ir meldėsi (...). 
Tas kertinis akmuo yra ženk
las vienybės tarp tos visuo
menes narių, kuriems bažny
čia yra ir statoma. Bet jei 
sudėtume ir daug tokių akme
nų glaudžiai vieną ant kito, 
pasta tas būtų silpnas, jeigu jų 
nesujungtume cementu, kal
kėmis. Taip yra ir su tikėjimu 

j j gali turėti atskiri žmo
nės, bet jei nebus juo vado
vaujamasi, visuomenės gyve
nimas nebus stiprus". 

Prisikėlimo bažnyčios kerti
nio akmens padėjimo iškilmė
se prezidentas A. Smetona 
kalbėjo: .,..ši iškilminga die
na skelbia nepaprastą mūsų 
tautos gyvenimo įvykį. Tai 
matyti ir štai iš čia susirinku
sių su įvairiausiomis vėliavo
mis (...) Nėra Lietuvoje kam
po, iš kur nebūtų atvykusių į 
mūsų tautos pirmąjį Eucha
ristinį susirinkimą. Ir ta pro
ga šventinamas būsimos baž

nyčios — mūsų Tautos laisvės 
paminklo, kertinis akmuo. 

Sunkų gyvatos kryžių nešė 
mūsų tauta . Ne kartą ji buvo 
po tuo kryžiumi kritusi, nu
kamuota parkniubusi, paslika 
gulėjusi taip, kad kiti laikė ją 
nebegyvą. Lietuvos ir lietuvių 
vardo nebebuvo laisvųjų tar
pe. Bet, kai didysis karas iš
judino žemę iš pamatų, kai 
sukūrė jis gaisrą, nuilsę ga
liūnai pargriuvo, iš po griu
vėsių atsikėlė atgijusi ir lais
va Lietuva. Tą Lietuvos at
sikėlimą teprimena Prisikėli
mo bažnyčia. Mūsų Išgany
tojas yra parodęs žmonėms ir 
tautoms laisvės kelius, o jie 
yra kančių keliai. Lietuviai 
prityrė jų daug, dėl to ir buvo 
verti laisvės. Šiandien jie 
džiūgauja, parsigabenę ak
menį iš Šventosios žemes, kur 
Kristus yra gimęs, augęs, mo
kęs, kentėjęs ir stebuklingai 
iš numirusių prisikėlęs, džiū
gauja Šventosios žemės ak
menį padėję paminklinės 
šventovės pamatan Lietuvos 
žemėje. Mūsų tautos atsikė
limas, religiniais dėsniais 
stiprintas, sutelktomis pajėgo
mis siektas. 

Prisikėlimo bažnyčia — vi
sai mūsų tautai paminklas. 
Jis ženklina, kad atsikėlusi 
tauta susipranta vieninga 
esanti. Vyresnioji karta, 
turėjusi apsčiai patyrimo, at
jaučia ir tebeatmena mūsų 
tautos ir mūsų tikėjimo ne
būtį nelaisvėje, tebeeina 
kryžiaus kelius, kuriais yra 
tekę eiti Tautai ir Bažnyčiai, 
dėl to ir geriau už vėlesniąją 
kartą įvertina šios šventovės 
istorinę vertę. Mūsų priau
gančioji karta, neregėjusi lie
tuvių priespaudos ir nelaisvės 
meto, teatsimena, kad Lietu
vos laisvė kančiomis atpirkta, 
nebūtų vėl prarasta. Teatsi
mena, kad šios dienos džiūga

vimas yra didžiųjų vargų 
įveikimo vaisius, kad laisvėje 
augti yra nuolat budėti jos 
sargyboje. Saugokime, kad ne
būtų ji kieno paglemžta! 

Bet šviesias džiaugsmo die
nas jau temdo rūstieji rūpes
čiai. Visa žemė nerimo jaudi
nama, tai kad ir mūsų kraštas 
nebūtų jo viesulų apsiaustas, 
ši statoma šventovė, būdama 
mūsų džiaugsmas, teesie mū
sų ir grėsmė, kad mokėtume 
išlaikyti savo tautos gyvenimą 
laisvą. Dievui ir tėvynei mo
kėsime atlikti savo prieder
mes. Tam Bažnyčia auklėja 
religiškai, tam valstybė auk
lėja tautiškai. Pusiausvyra 
vienybėje... Turėdami savo 
akivaizdoje skaistų rytojaus 
paveikslą, nepamiršime ne
būties meto, kad buvome ne
laisvėje. 

Ką parsinešime namo iš tų 
iškilmių? Pasiryžimą padaryti 
ligi galo sumanytą didįjį žygį, 
pastatydinti gražią Prisikėli
mo bažnyčią, daug pagarbos 
didvyriškai praeičiai, grąži
nusiai mums laisvę. Bendrai 
saugodami ją, aukštai laiky
sime tautos garbę. Kryžiaus 
kelias mums nebaisus. Mes 
juo įpratę eiti. In hoc signo 
vinces. Taip mus drąsins šioji 
paminklinė šventovė, kai į ją 
pažvelgsime. Kryžiaus ženk
las meilė, tikėjimas ir viltis. 
Tai mus gaivina ir žadina 
dirbti savo tautai". 

Antra Kongreso diena buvo 
skirta vaikams, trečia — jau
nimui. Tos dienos buvo nema
žiau įspūdingos, kaip ir kitos: 
iškilmingos pamaldos, eise
nos, žymiausiųjų mokslo ir 
kultūros žmonių paskaitos. 
Paskutinę Kongreso, liepos 1 
d., pamaldos ir didžiulis kon
certas įvyko Petro Vileišio 
aikštėje. Ten buvo priimtas ir 
lietuvių tautos pasiaukojimo 
Dieviškajai Jėzaus širdžiai 
aktas: „Lietuvių tauta, Dievo 
apvaizdos išgelbėta iš šimt

mečius ją slėgusių vergijos 
pančių ir kariygiškų Šv. Dva
sios stiprinąs: ų savo sūnų ir 
dukterų pasiaukojimu atgavu
si laisvę ir nepriklausomybę. 
1934 šventaisiais metais lie
pos mėn. 1 d. iš visos Lietuvos 
dešimtimis tūkstančių susi
rinkusi Kaunan į pirmąjį tau
tinį Eucharistinį kongresą su 
savo nepriklausomos valsty
bės prezidentu Antanu Smeto
na, Lietuvos bažnytinės pro
vincijos arkivyskupu metropo
litu Juozu Skvirecku, visos 
lietuvių tautos aukštaisiais 
ganytojais, vyriausybe, ka
riuomene, dalyvaujant iš už
sienio atvykusiems mūsų tau
tos vaikams, suklupusi prieš 
išstatytą viešoje adoracijoje 
Švenčiausiąjį Sakramentą, pa
siaukoja Dieviškai Jėzaus Šir
džiai, pateikdama Ja i šiuos 
karščiausius mūsų tautos 
troškimus: 

Švenčiausioj: Jėzaus Širdie, 
saugok ir globok mūsų tautos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
stiprink savo Šv. Dvasios ma
lonėmis mūsų dvasios vado
vus, mūsų vyriausybę, mūsų 
kariuomenę ir mūsų tautos 
darbuotojus; subark vienybėn 
visus mūsų tautos vaikus, su
rink svetur išblaškytus josios 
sūnus ir dukteris ir sujunk 
juos su mumis nesuardomais 
tėvynės meilės ryšiais. 

Geriausioji Jėzaus Širdie, 
kuri verkei, žiūrėdama į savo 
išrinktosios tautos nelaimes, 
priimk ilgus ir skaudžius mū
sų tautos iškentėtus skaus
mus ir neleisk daugiau mūsų 
priešams viešpatauti brangio
joje mūsų tėvynėje. 

Gailestingiausioj! Jėzaus 
Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir padaryk, 
kad mūsų širdys' užsidegtų 
neužgesinama Tavo meilės 
liepsna. 

Jėzau Širdie, teateinie Tavo 
Karalystė mūsų brangiojoje 
Lietuvoje". 

pasakė, kad jie siunčiami gelž-
kelio taisyt, mane paėmė už 
rankos ir neatleidžia. Dr. P . 
Kisielius suriko: „Nesiduok, 
veda apkasų kast!" Susigau
džiau pasakyt, kad su manimi 
yra žmona ir vaikai, ir dar kiti 
žmones. Tada jis mane paleido 
ir pasakė, kad mūsų palauks. 
O mudu su P. Kisielium tuo
jau išlėkėm atgal į J a šman tų 
sodybą. 

Anksti rytą visi jau buvome 
Virbalyje. Traukinys jau sto
vėjo ir turėjo pavakare išva
žiuoti. Kai pradėjom tvarkytis 
su įvažiavimo leidimais, pasi
rodė, kad septyni s tudentai 
neturi jokių vokiškų paliudi
jimų. Su dr. Kisielium, nulė
kėm į Gestapo būstinę leidimų 
gauti. Visi valdininkai buvo 
jau išvažiavę. Kelios moterys 
rausėsi po lovas. O man parū
po, kas yra stalčiuose. Atida
ręs stalčių, radau vieną lapą 
su antspaudu. To mums tik ir 
reikėjo. Nubėgom pas kanau
ninką Simonaitį ir prašėm 
rašomosios mašinėlės. Jis pra
dėjo pasakoti, kad mašinėlės 
taip ir nerandąs, kai ji buvo 
aiškiai ant stalo. Ant to mūsų 
lakšto surašiau visas reikalin
gas pavardes ir pagal turimus 
leidimus sudariau bendrą lei
dimą ir prašymą, kad įstaigos 
Vokietijoje priimtų visus,kaip 
nusipelniusius žmones ir 
draugus. O Rentei parašą prie 
antspaudo buvo lengva pada
ryti, nes jis buvo labai papras
tas. 

Arklius, vežimą ir dviračius 
atidavėm vokiečiams. Kai 
traukinys pajudėjo, mes dar 
padainavom „Sudiev tėvui, 
motinėlei, sudiev gimtinei". 
Su mumis važiuojantieji žmo
nės pradėjo verkti. Po kokio 
pusvalandžio traukinys susto
jo kažkokioj stotelėj. Iš kon
duktoriaus sužinojau, kad mū
sų traukinys važiuoja į Ber
lyną. Ta kryptimi važiuojan
tieji buvo skirti apkasų kasti. 
Kitas traukinys turėjo išva
žiuoti į Poznanę (Posen). Į tą 
traukinį susikraustėm visus 
lagaminus. Kai pirmasis t rau
kinys išvažiavo į Berlyną, Da-
mutė Kisieliūtė pasigedo savo 
lagamino, kuriame ji vežėsi 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

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

Užpildome automobilių 
šaldymo sistemą 

(freon). | 
Tel. 708-839-8447. I 

ELIA DAY SPA 
now hiring manicurists, 

estheticians, massage thera-
pists. Call 708-535-1450. 

Pažintinės kelionės po 
Čikagą ir Illinois valstiją. 

Tel. 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benetts, tel. 630-241-1912.t 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romai tel. 630-774-1025. 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Witl train. Mušt 
have valid driver"s license and trans-
portauon. Mušt be fluent in Englisb. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

lašinius. Nubėgau į stotį pa
klausti, kaip surasti tą laga
miną. Valdininkas paskambi
no į kitą traukinio sustojimą 
Allensteine ir sužinojo, kad la
gaminas yra j au policijoje. 
Mudu su dr. P. Kisielium išva
žiavom atsiimti to lagamino. 
Policijos viršininkas mus suti
ko piktas, su rimbu rankoje. 
Kai parodėm savo iš Gestapo 
gautus paliudymus, kas mes 
esame, jis atlyžo ir pradėjo 
kalbėti apie lašinių pardavi
mą. Mes jam davėm keletą 
svarų lašinių veltui. Tada su 
juo greitai pasidarėm lyg ir 
draugai. 

Vakare laukėm stotyje trau
kinio, važiuojančio į Poznanę. 
P. Kisielius ant žemės išsitie
sė ir greitai užmigo. Stotis pil
na žmonių. O Petras, giliai už
migęs, nieko nebijo, kai praei
nantieji jam kojas ar rankas 
užkliudo. Stotyje sustojo trau
kinys pilnas jaunimo. Mer
gaitės pro visus langus prigu
lusios žmones kalbina. Aš pa
klausiau, kur jos važiuoja. Jos 
atsakė: „Ins Blaue" — į mėly
nę, atseit j nežinią. Jos man 
parodė, kur galima gauti šil
tos sriubos, kol traukinys ne-

GREIT PARDUODA 

« 9 L - RE/MAX 
7REALTOHS 
0FK.I773) M - MM 
HMK(7M|42f-71W 

nsammmutu 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

100 kv. m. 
Vilniaus senamiestyje prie 
Katedros 4-tame (ii penkių) aukšte. 
Prašoma $80,000. Kreiptis į 
savininkus (011) 370-241-07-S1. 

Moter i s TesToTarbo. Gali 
dirbti virėja, prižiūrėti senelius 
ir gyvenu kartu. Gali dirbti be 
laisvų dienų. Kalba lietuviškai, 
rusiškai ir truputi angliškai. TcL 
773-776-9322 Zita; 773-776-
5095 Antanas. I722AJO 

Imraediate placement for 2 
men & 3 women. Care giving 
posiuons. Mušt speak English, 
have car, experience, be com-
passionate. $90-120 a day. TeL 
262-763-2615. mum 

Reikalingi vyrai Ir 
valymai Naperville rajoae 
Pageidaujama, kad turėtų savo 
automobilį. Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai, 
lietuviškai. Tel. 630-579-1366; 
630.341.4242 « • » 

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 StTeL 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba i 
lenkiškai. ' 

Lithuanian-AmeričanOirner| 
seeks English speaking Machinittg 
Apprentice with potential to be-
come a Forman. Small growing 
company near O'Hare. TeL $47-
233-9951; Fax 847-233-9953. 

išvažiavo. Paskubėjau P. Ki
sielių prisikelti. Radom gilių 
lėkščių, bet j au nebuvo šaukš
tų. Pripylė pilnas lėkštes tirš
tos garuojančios grucės. Be 
šaukštų nežinia kaip valgyt. 
Bet jeigu katinai ir šunes mo
ka be šaukšto valgyt, tai ir 
mes panašiai išlakėm tą sriu
bą. 

Anksti rytojaus dieną sulau
kėm traukinio, kuris važiavo į 
Poznanę. Šiaip taip įsigrūdom 
į vagoną. Dvi gudės moterys 
neleidžia įsiveržti į tuščią 
kampą, kur sukrautos jų pak
lodės ir pagalvės. O paskui 
mus dar žmonės veržiasi įeiti. 
Mudu su Petru pradėjom da
ryti savo tvarką. Atsistojom 
an t tų pagalvių ir leidom žmo
nėms lipti į vagoną. Kai 
tr iukšmas apsiramino, trau
kinys pradėjo judėti, vaikai ir 
moterys pradėjo šaukti, kad 
praleistų eiti į tualetą. Per 
taip susigrūdusią masę jokiu 
bodu nepraeisi. Pradėjom 
šaukti, kad rankas iškeltų ir 
per rankas perleistų, norin
čius pasiekti tualetą. Taip ir 
plaukė vaikai ir moterys pa
lube, iki mes nuvažiavom į 
Poznanę. 

PHONE: 

FAX: 
E-MAIL: 

(708) 430-7272 
(800) 462-2584 
(708) 430-5783 
gtifitofnationsl£ 
cotnpuserve.com 

THF BEST TO TM BALTtCS ! 

INTERNATIONAL 
9525 South 7 9 * Avemie. Hickory Hite. IL 60457 

37 
2000 VNntus, 

PH0N8: 
FAX: 

(370)2 223147 
(370) 2 22314* 

AUSTRALIJA 
KELIONĖS LAIVU 
COSTA VICTORIA 
COSTA ATLANTICA* 
COSTA VICTORIA 
COSTA ATLANTICA* 
HOLLAND AMERICA 
* nauiausias Costa laivas 

15 dienų grupinrs turas, lapkričio 4-19. 2000 

8 dienų, "Naujų Metų sutikimas", gruodžio 30, 2000 - sausio 7, 2001 
7 dienų, sausio 14-20, 2001 
7 dienų. -Grandinėlė ir draugai", kovo 11-18, 2001 
7 dienų. "Lietuvos Žvaigždės", balandžio 8-15, 2001 
Alaska. birželio mėnesį 2001 

mūsų katutes su prrvaitom verandom 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ IR KITAS BALTIJOS VALSTYBES 

(ankstyvesnės grupės jau išparduotos) 

(unikali programa keleiviams kurie dažnai Lietuvoj buvę) 

Lithuanian Hlghhghts liepos 19-29. 2000 
Baltic Adventure rugpiūčio 3-13. 2000 
Lithuanian Encore rugpiūčio 18-28. 2000 

Visos mūsų kelionės lydimos ar aptarnaujamos G T INTERNATIONAL profesionalų. Turime dvi i 
Jūsų patogumui - Vilniuje bei Čikagoje Rašome bilietus ir konsultuojame keleivius i " ' 
Turime geriausias kainas skrydžiams iš Lietuvos Visais kelionių klausimais siūtome skambinti mūsų 
nemokamu tefcfonu 1(»00)4«2.2S»4 p A s m K R | N g K m j R _ _ > SKAMBINKIT MUKSI 

mmmmam sssas^aai •ai 

http://cotnpuserve.com


AKTORIŲ JUOZĄ KARIBUTĄ I. 
AMŽINYBĘ PALYDĖJUS 

Knvo 6 d. Los Angeles 
mieste, po ilgos, sveikatą ali
nančios ligos, mirtis pakvietė į 
amžinybę aktorių, režisierių, 
žurnalistą Juozą Kaributą. 
Rožinis už velionio sielą buvo 
sukalbėtas, vadovaujant kle
bonui prel. A. Olšauskui Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je kovo 13 d. vakarą. Gedu
linės Mišios buvo aukojamos 
kun. St. Anužio kovo 14 d. Iš 
bažnyčios jo žemiškieji palai
kai buvo palydėti į Kalvarijos 
kapines, kur jis palaidotas 
šalia prieš keletą metų miru
sios žmonos Onos Šlapelytės-
Kaributienės. Kun. St. Anu-
žiui atlikus laidotuvių apei
gas, dalyviai buvo pakviesti į 
Lietuvių Tautinius namus vai
šėms. 

Čia apie velionį plačiau 
kalbėjo L.A. Dramos sambūrio 

vardu Ema Dovydaitienė. As
meniškais prisiminimais dali
nosi artimai jį pažinoję ar su 
juo bendradarbiavę: poetė Mic-
kutė-Mitkienė, Ona Devei
kienė, Gražina Raibienė, Gra
žutė Sirutienė ir kiti. 

Juozas Kaributas gimė 1909 
m. gruodžio 16 d. Kinderiuo-
se Šimonių valsč., Panevėžio 
apskr. Aukštesnio mokslo sie
kė Anykščiuose. Pertraukęs 
mokslą, bandė ūkininkauti. 
Bet meniškos sielos žmogų vi
liojo platesni kūrybos horizon
tai. Atvykęs į laikinąją sostinę 
Kauną, ryžosi siekti bendrojo 
ir profesinio išsilavinimo. Bai
gė suaugusių gimnaziją, lan
kė dramos studiją. Buvo pri
imtas j Valstybės teatrą, ta
čiau Lietuvoje nespėjo iš
vystyti savo vaidybinių ga
bumų. Pasitraukė i Vakarus. 

Kun. Alfonso Lipniūno kapas Panevėžyje 

KUN. ALFONSO LIPNIŪNO KAPĄ 
PANEVĖŽYJE LANKO IR LENKAI 

Valstybinio Stutthofo muzie
jaus direktorė Elžbieta Grot 
lankosi Panevėžyje, rinkdama 
istorinę medžiagą. Ji ruošia 
knygą apie kun. Alfonsą Lip-
niūną, kurio kapas yra Pa
nevėžio katedros šventoriuje. 
Jo palaikai, kaip žinome, pa
gal vysk. K. Paltaroko testa
mentą, buvo perkelti iš Putzko 
miesto kapinių Lenkijoje į Pa
nevėžio katedros šventorių. 
Dabar jo kapą aplankė ir 
Stutthofo muziejaus direktorė. 

Direktorei E. Grot talkina 
Mykolas Pečeliūnas — ver
tėjas iš lietuvių į lenkų kalbą. 
Juos abu globoja Panevėžio 
katedros klebonas mons. J. 
Antanavičius. 

M. Pečeliūnas, priklausęs 
Lietuvių aktyvistų fronto va
dovybei, kaip Lietuvos įkaitas 
nacių buvo išvežtas į Stuttho
fo kacetą, atlaikė kankinimus 

; ir yra jau 94 m. amžiaus, bet 
dar guvus, judrus, rūpinasi 
kun. Alfonso Lipniūno atmini
mu. (Iš Stutthofo lietuvių įkai
tų grupės dar yra trys gyvi — 
M. Pečeliūnas, prof. M. Mac
kevičius ir P. Žukauskas, o ki
tų grupių mirtininkai — I. 
Mališka, J. Pajaujis.) 

Kun. Alfonsas Lipniūnas, 
kaip ir kun. Stasys Yla — Lie
tuvos jaunimo dvasios vadai, 
patys būdami kaliniai ir at
sidūrę nuolatinės grėsmės aki
vaizdoje, tarnavo Stutthofo 
kaceto kaliniams. Kun. Alfon
sas Lipniūnas, buvęs Vilniaus 
universiteto kapelionas, laikęs 
Aušros vartų koplyčioje šv. 
Mišias ir mokėjęs lenkų kalbą, 
ypač buvo mėgiamas lenkų 

kalinių. Ir dabar kun. Alfonso 
Lipniūno kelią į palaimintuo
sius remia Dancigo vyskupija 
(Dancigo vyskupijai priklausė 
Stutthofas, apylinkės ir Pama
rio kraštas). Toji golgotos ke
lionė — Pamario keliai, eva
kuojant kalinius iš Stutthofo, 
buvo nukloti nukankintais ir 
sušaudomais. Ten buvo nu
kankintas ir kun. Alfonsas 
Lipniūnas. 

Panevėžyje kun. Lipniūno 
kapas yra žmonių labai lanko
mas, o viena mokykla pava
dinta kun. Alfonso Lipniūno 
vardu. Jaunimas dažnai ren
gia minėjimus kun. Alfonsui 
Lipniūnui pagerbti, nes jis 
daug metų buvo Panevėžio 
vyskupijos jaunimo dvasios 
vadas ir jaunimo buvo labai 
mėgiamas. 

Panevėžio Kristaus Kara
liaus Katedra, kaip visos šie
met Jubiliejinės bažnyčios, 
yra labai lankoma. Lankomas 
ir kun. Alfonso Lipniūno ka
pas. Katedra laukia pavienių 
maldininkų ir grupių iš visur. 
Klebonas skelbia, kad maldi
ninkų grupės susitarus bus 
pasitiktos prie šventoriaus 
vartų, o pamaldos vyksta 
penktadieniais ir sekmadie
niais 12:30 vai. 

Dabar Elžbieta Grot, talki
nama M. Pečeliūno, klausinė
ja pažinojusių kun. Alfonsą 
Lipniūną ir studijuoja archy
vus Panevėžyje. Bus įdomu 
išgirsti ir svetimtaučių nuo
monės apie mūsų kankinius. 
Knyga bus parašyta lenkų 
kalba. 

P. N. 

Fischbecko lietuvių stovykloje, 
Vokietijoje, subūrė dramos 
trupę ir jai vadovavo. 1949 m. 
emigravo į JAV ir apsigyveno 
Rochesteryje, N.Y. Sutelkęs 
vaidintojų grupę, pastatė Sofi
jos Čiurlionienės dvi komedi
jas ir kitus vaidinimus. 

Dėl sveikatos J. K. 1954 m. 
persikėlė į saulėtąją Kalifor
niją ir apsigyveno Los Angeles 
mieste. Čia jis įkūrė Dramos 
sambūrį. Tų metų kovo 27 ir 
28 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje jis pastatė 4 v. dramą, 
parašytą kun. B. Zdana
vičiaus, „Šv. Kazimieras — 
Lietuvos karalaitis". Šį vei
kalą ne tik režisavo, bet ir 
pats vaidino. Paskatintas di
delio pasisekimo, jis energin
gai įsijungė į sceninius pasta
tymus. Jis režisavo J. Gliau-
dos „Tėviškėlė už kalnų" (1955 
ir s e i l ė s pinaklis" , E. Priel-
gauskaitės „Kelias į tėvynę" 
(1957), P. Vaičiūno „Tuščios 
pastangos" (1958) ir „Naujieji 
žmonės" (1960). 

Pasitraukęs įš Dramos sam
būrio, J. K. įkūrė Scenos dar
buotojų būrelį, surežisavo ir 
scenoje pastatė A. Kairio 
„Diagnozę" (1964), V. Karkli
nio „Raudonas vynas" (1965), 
J. Grušo „Nenuorama žmona" 
(1968), J. Švaisto „Vakaras 
taigoje" ir keletą kitų vaidi
nimų. J. K. Parašė ir keletą 
scenos vaizdelių: „Tėvynė šau
kia" (1955), „Rugiapjūtės pa
baigtuvės" (1967), keletą mon
tažų, inscenizacijų. Tuo pačiu 
laiku jis bendradarbiavo pe
riodinėje spaudoje: „Drauge", 
„Naujienose", „Tėviškės žibu
riuose" ir kitur. 

J. K. mėgdamas keliauti, 
savo įspūdžius išleido kny
gose: „Pro geležinę uždangą" 
(1993), „Kelionė aplink pa
saulį" (1974). „Kur lietuviai 
verkė ir dainavo" (1994). Pa
galiau paskutiniu metu jis 
išleido (jau sirgdamas) savo 
ankstyvesnius poezijos bandy
mus „Poezija" (1999). 

J. K. buvo veržlus, palaikė 
ryšius su Hollywoodo filmų 
gamintojais. Priklausė Holly-
woodo Motion Pictures spau
dos klubui, taip pat ir Pasau
lio lietuvių žurnalistų sąjun
gai. 1978 m. buvo išrinktas į 
šios sąjungos valdybą. Nors jis 
kadaise svajojo atsigulti amži
najam poilsiui savojoj žemėj, 
bet jam buvo lemta rasti poilsį 
Kalifornijoje, kurioje jam teko 
išgyventi daugiau kaip 40 
metų. 

Ig. Medžiukas 

A. t-A. 
JONAS DAINAUSKAS 
Teisininkas, istorikas, 

bibliografas, pedagogas, 
publicistas 

1904.1.21 — 2000.V.27 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Gimė 

Kaune. 
Velionis buvo a.a. Leokadijos Dainauskienės 

Narkevičiūtės vyras. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Rimas Jonas Damauskas 

su žmona Virginija Jūrate, duktė Jūratė su vyru Juozu 
Jakobs-Jakuboniu; anūkės: Aldona Sneary Jacobs su 
vyru Steve Sneary ir Ramunė Jacobs, Rūta 
Dainauskas-Elvikis ir vyras David Mendoza, Dalia 
Dainauskas-Hunter su vyru James Hunter ir anūkas 
Paulius Dainauskas bei jo duktė Rachael; taip pat kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis bus pašarvotas birželio 1 d. Lietuvių 
Jaunimo centre didžiojoje salėje nuo 4 iki 9 vai. vakaro. 
Atsisveikinimas birželio 1 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vakaro. 

Gedulingos koncelebruotos šv. Mišios bus 
aukojamos birželio 2 d., penktadienį, 10 vai. ryto 
Jaunime centro didžiojoje salėje. Po šv. Mišių Velionis 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.Vietoje 
gėlių prašoma aukoti Vydūno fondui ir Lituanistikos 
tyrimo i* studijų centrui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstanus dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 31d., trečiadienis 

KARDINOLO MOKINIAI SKLEIS JO ŠVIESĄ 
„Jo Eminencija kar

dinolas Vircentas Sladke
vičius buvo asmenybė, dariusi 
didžiulę įtaka Bažnyčiai ir vi
sai Lietuvai", pareiškė Lietu
vos Vyskupe Konferencijos 
pirmininkas, Xauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius antradienį arki
vyskupijos kurijoje surengtoje 
spaudos konferencijoje. „Kar
dinolas savo žemišką kelionę 
baigė, tačiau Lietuvoje liko 
daug kunigų, vienuolių, kurie 
yra perėmę jo dvasią ir 
skleidžia ją toliau", kalbėjo ar
kivyskupas. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Kauno medicinos uni
versiteto rektorius profesorius 
Vilius Grabauskas pabrėžė, 
kad nepaprastai sunkią ligą 
kardinolas priėmė labai nuo
lankiai, sakydamas, kad tai — 

Dievo jam siųsta dovana. Jo 
Eminencija, pasak profeso
riaus, iki paskutinės dienos 
stengėsi palengvinti medikų 
darbą, spindėjo nepaprastu 
gyvybingumu, visiškai nesi
stengdamas rodyti savo kuk
lumo — tiesiog jis toks buvo. 
Rektorius padėkojo Kauno ir 
Vilniaus medikams, kurie 
rūpinosi kardinolo V. Sladke
vičiaus sveikata. 

Su kardinolu buvęs arkivys
kupas S. Tamkevičius sakė, 
kad paskutinėmis valandomis 
Jo Eminencija jau negalėjo 
kalbėti, bet jo veide švietė toji 
pati ramybė, kaip ir visą gyve
nimą. Iškeliaudamas amžiny
bėn, Jo Eminencija „pabučiavo 
kryžių su Nukryžiuotuoju — 
buvo sąmoningas iki pasku
tinės savo gyvenimo minutės", 
sakė arkivyskupas. (Elta) 

£ f *T**ALXMMCC 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more cooveniert 
than SAS. From Chicago. we 
offer daily service to Vilnius wrth 
just one hassle-free eonneetion 
throogh Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure gtves you a reiaxed mom-
mg arrtval for business or pleasure. 
When you're ready to retum, youll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago throogh our Copenrtagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 
sure our service will be workJ-dass, 

and w i altow you to arrfve rested and 
refreshed - atl for a reasonable fare. 
Find out what a wor1d of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers. visit 
our website at www.flysas.com. 

n*** 
SK946 
SK744 
SKW3 
SK943 

From 
O*J90 
Stockholm 
V * * * 
Copenhagen 

Jo 
Sta&hakn 
VUrtus 
Coperhajen 
CMcjgo 

Departure 
4:30 pm 
<*20*r>*l 
12:45 pm 
3:40 pm 

Time Arrtval Time 
TAOam +1 
10:50 am *1 
2:15 pm 
5:40 pm 

A. t A. 
STEFANIJA ČESNIENĖ 

Mirė 2000 m. gegužės 27 d. 9:45 vai. ryto, sulaukusi 
97 m. amžiaus. 

Gyveno St. PeteBeach, Floridoje, anksčiau Čikagoje, 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: dukterys Aldona Česnaitė ir Silvia 

Wenta su vyru Joseph, jos sūnus Juozas su žmona 
Sophie, 10 anūkų ir 13 proanūkų, pusbrolis kun. 
Antanas Bertašius, pusseserė Bronė Jonušaitienė 
Lietuvoje. 

Velionė pašarvota pirmadienį, gegužės 29 d. nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 v.v. Beach Memorial koplyčioje, 
Floridoje. Atsisveikinimas ketvirtadienio rytą Modeli 
Funeral Home, 5725 S. Pulaski, Čikagoje. 10:30 vai. ryto 
Velionė bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po Mišių a.a. Stefanija bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę dukterys ir sunūs. 

A. t A. 
JANINA BUDA 

STARSINSKAITĖ 
Mirė 2000 m. gegužės 30 d., sulaukusi 75 metų. 
Gyveno Čikagoje. Gimė Lietuvoje", Švenčionyse. 

Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas, marti Pamela, anūkai 

Ryan, Nicole; sūnus Juozas, duktė Rita. 
Velionė buvo žmona a.a. Mykolo. 
A.a. Janina pašarvota birželio 1 d., ketvirtadienį, nuo 3 

iki 9 vai. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
Roberts Rd., Hickory Hills. 

Laidotuvės penktadieni, birželio 2 d. po religinių apeigų 
12:30 p.p. laidojimo namuose.Velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai. 
Laidotuvių direkt. Lack & Sons. tel. 708-430-5700. 

A t A 
APOLINARAS SKOPAS 

Mirė 2000 m. gegužės 26 d., sulaukęs 75 metų. 
Gimė Lietuvoje, Salantuose, Kretingos apskr. 

Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mimgaudaitė, duktė Emily 

Laskovvski, žentas Bob ir anūkas Michael su žmona Ce-
leste; dukterys Irena Skopas, Brigita Feise, žentas Craig; 
sesuo Mageliona Nekrašienė Lietuvoje, brolis Edvardas 
Skopas su šeima Kalifornijoje; seserys Aldona Grinius 
su šeima Lockport, IL, Sofija Palionis su šeima, Arizona, 
Genė Skopas, krikšto sūnus Edvardas Grinius 
Kalifornijoje, uošvė Anastazija Mimgaudas, MA, svainės 
Birutė Karosas su šeima ir Irena Hannigan su šeima; 
taip pat giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, buvo skautas, ramovėnų sekretorius, jūrų 
šaulių kuopos „Klaipėda" sekretorius ir Cicero namų 
savininkų draugijos pirmininkas. 

A.a. Apolinaras pašarvotas trečiadienį, gegužės 31 d. 
nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės 
ketvirtadienį, birželio 1 d. Iš laidojimo namų Velionis 
bus nulydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė su šeima, seserys ir 
brolis su šeima bei kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
STASYS LUKAS 

Mirė 2000 m. gegužės 26 d. 3:59 vai. vakaro, sulaukęs 
85 metų. 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 
Lietuvoje, Šeduvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: Lietuvoje dvi seserys — Teklė 
Gleveckienė ir Stasė Lukoševičiūtė bei kiti giminės 
Lietuvoje; svainė Elena Lukienė bei vaikai Vytas ir Rita 
Floridoje; sūnėnas Algimantas B. Gleveckas su žmona 
Vida ir jų vaikai Taga, Nida, Algimantas ir Vainius. 

Velionis priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai Cleve-
land, OH. 

Šv. Mišios už a.a. Stasio sielą bus aukojamos birželio 
2 d., penktadienį, 9:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

Velionis bus palaidotas Lietuvoje. 

Nuliūdę: seserys, svainė ir sūnėnas su 
šeimomis. 

Laidotuvių direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

http://www.flysas.com


DRAUGAS, 2000 m. gegužes 31d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pianistai Rokas ir Sonata Zubovai gegužes 26 d. po sėkmingo koncerto 
PLC Lietuvių dailės muziejuje, kuriame jie grojo keturiomis rankomis. 

Nuotr. Laimos Krivickienės 

Nors kun . A n t a n a s Sau-
lai t is dabar gyvena Lietuvoje, 
tačiau birželio 10 d. į Čikagą 
jis atvyksta ypatingoms pa
maldoms. Tą dieną, šeštadie
nį, šv. Mišių metu bus atnau
jinami santuokos pažadai. 
Apeigos vyks 6 vai.v. pavėsin
game Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Po pamaldų bus progos 
pasilinksminti, pasidžiaugti. 
nes gros nuotaikinga muzika 
ir bus paruoštos lengvos vai
šės. Norintys dalyvauti, prašo
mi dabar registruotis skambi
nant Grasildai Reinytei tel. 
708-352-3405 ar Pam Baukus 
630-325-9772. 

Silvija S i m a n o n i e n ė , Poli
tinių kalinių ir tremtinių ben
drijos narė, dalyvaus tragiš
kojo birželio paminėjime, ku
ris ruošiamas birželio 4 d. Ci
cero lietuvių telkinyje. Minėji
mas prasidės 9 vai.r. šv. Mi-
šiomis Šv. Antano bažnyčioje. 
Tuoj po Mišių vyks akademi
nė ir meninė programa para
pijos salėje, kurią atliks vieš
nia su savo dukra Audrone. 

T a u r a g ė s k l u b o pusmet i 
n i s narių s u s i r i n k i m a s , tu
rėjęs vykti sekmadienį, birže
lio 18 d., nukeliamas į ketvir
tadienį, birželio 22 d. 2 v.p.p. 
Šaulių rinktinės namuose. 

Pasidžiaugt i mūsų Pedago
ginio lituanistikos instituto 
studentais galėsite per jų dip
lomų įteikimo vakarą, kuris 
vyks birželio 3 d., šeštadienį, 5 
val.v. Jaunimo centre. PLI va
dovybe, studentai ir jų tėvai 
kviečia čikagiečius atvykti ir 
dalyvauti lituanistikos mokslų 
baigimo šventėje. Informacija 
tel. 773-434-4545 arba 773-
847-1693. 

Skelbimai 

K u n . d r . Kęs tuč io T r i m a 
k o kunigystės 40 metų jubilie
jaus šventei vietas prašome 
užsisakyti jau dabar, kad ži
notume, kiek maisto užsakyti. 
Užsakymus priima Mėta Ga-
balienė tel. 708-863-1911 arba 
paštu: 1828 S. 49th Court, Ci
cero, IL 60804. Čekį (po 8 dol. 
asmeniui už maistą ir šven
tės išlaidoms; išrašyti: Mėta 
Gabalis. Švente vyks sekma
dienį, birželio 25 d., Šv. Anta
no parapijoje, 1501 S. 50 Ave-
nue. Cicero, IL. 9 vai.r. bus 
aukojamos iškilmingos padė
kos Mišios, o po jų - vaišės ir 
pasisvečiavimas parapijos sa
lėje. 

J a u p r a s i d e d a l i n k s m o s 
g e g u ž i n ė s Pasaulio lietuvių 
centre sodelyje. Sekmadienį, 
birželio 25 d., 12 vai. į pavasa
rio šventę kviečia ,,Vaiko var
ių į mokslą"' būrelis. Geguži
nės programoje - skanūs, svei
ki pietūs, tur t inga loterija, 
puiki muzika, žaidimai vai
kams ir kt. Visas pelnas bus 
skirtas gatvės vaikų centrams 
Vilniuje. 

Nau ja i s u s i k ū r u s i pramo-
ginių-sportinių šokių grupe 
..Svaja" dalyvaus meno mo
kyklėlės mokslo uždarymo 
koncertinėje programoje. Tie, 
kurie neturėjo progos dalyvau
ti Vienos valso pokylyje ir pa
matyti šokančią „Svają", galės 
tai padaryti birželio 1 d. 7 
val.v.. atvykę į Lemontą. Pla-
saulio lietuvių centro didžiąją 
salę. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės byloH 

6247 S JCedzie Avenue 
Chicago, DL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli tn# 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai nuo 9 v r iki 5 v.v. 

SeMad 9 v.r iki 1 v.p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicajco, IL 60629 

'Skersa; patvėn nuo .Draugo") 
Tel. 77S-M4-0100. 

TeL 630-257-0300, Lemont, IL 

Tauragės lietuvių klubas 
rengia linksmą gegužinę bir
želio 4 d., sekmadienį, 12 vai. 
Saulių namuose. Visi kviečia
mi ir laukiami. 

SONATOS IR ROKO 
ZUBOVŲ KONCERTAS 

Gegužės 26 d. Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje įvyko 
pianistų Sonatos ir Roko Zu
bovų koncertas „Muzika for
tepijonui keturioms rankoms". 
Skambėjo W. A. Mozart, A. 
Dvorak. C. Debussy bei J . Co-
rigliano opusai. Menininkai 
buvo sutikti labai šiltai. Tai 
buvo paskutinis šio turtingo 
sezono koncertas prieš vasa
ros atostogas. Rudenį šie ne
nuilstantys klasikinės muzi
kos organizatoriai ir atlikėjai 
rengia M.K. Čiurlionio 125-
osioms metinėms skirtų kon
certų ciklą. Pirmasis koncer
tas vyks lapkričio 3 d. taip pat 
Lietuvių dailės muziejuje Le
monte. Tai bus neeilinis kon
certas, nes jame kar tu su pia
nistais Sonata ir Roku 
Zubovais dalyvaus ir Nacio
nalinis Vilniaus styginių 
kvartetas. . _ x 

A. V. ». 
ĮVYKO MONOGRAFIJOS 

PRISTATYMAS 
Daugiau negu 50 žmonių at

silankė į praėjusį sekmadienį 
„Tėviškes" parapijos salėje 
įvykusią knygos „Vladas Ja-
kubenas" pristatymo popietę. 
Čia monografją išsamiai ap
žvelgė muz Faustas Strolia. 
Įžangos žodį tarė ir programai 
vadovavo ilgametis kompozi
toriaus V. Jakubėno draugijos 
pirmininkas Edvardas Šulai-
tis. Kalbėjo ir vyskupas Han
sas Dumpys, ir dr. Algis Zabo-
ras iš Klaipėdos. 

Sol. Aldona Buntinaitė, 
akompanuojant Jūra te i Luk-
minienei, sudainavo V. Ja
kubėno dainų. Buvo parodyta 
dalis filmąjuostės, iš 1994 m. 
Lietuvoje įvykusio V. Jakubė
no gimimo 90-mečio minėjimo. 
Prieš pristatymo programą 
„Tėviškės" parapijos bažnyčio
je įvykusių pamaldų metu šis 
kompozitorius ta ip pat buvo 
prisimintas. Čia parapijos cho
ras sugiedojo jo harmonizuotą 
giesmę — „Tyloj Tu švenčia
masis". 

Kompozitoriaus V. Jakubė
no paminėjimo popietę su
rengė komp. V. Jakubėno 
draugija ir Devenių kultūros 
fondas. Pristatymo metu buvo 
išplatinta nemaža šios mono
grafijos egzempliorių. 

Platesnį aprašymą apie šį 
renginį pateiks „Draugo" ben
dradarbis Valteris Bendikas. 

E.Š. 

Siuntiniai, pinicj.n i l ictuv.i 
perTRANSPAK. 

Speciali nuolaida PINIGU 
persiuntimui. 

Tel. 1 7 7 J 8 J 8 1 0 5 0 

(»intarė Daulyte su savo ti-velia dalyvauia Pipiru rateli" žaidimuose l,»-
monto Pasaulio lietuvių centre trečiadienio rytais 

Nuotr Indrės Tijūnėlienes 

i 
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PO PIRMOS 
KOMUNIJOS 

Karštai dėkoju. Jėzau 
mielas 

Kad pas mane Tu atėjai! 
Būk visad saulė mano sielos, 
l dangų kelią rodyk jai! 

Manęs, Jėzuli, nepaliki, 
Lydėk ir laimėj, ir varguos. 
Žinau, įskaudinau ne sykį, 
Bet mano meilė vėl paguos. 

Tu manyje, Jėzuli, vėlei, 
Dabar mane tikrai girdi. 
Nušluostysiu Tau ašarėlę, 
Pasupsiu mylinčioj širdy. 

Teresė Staneikaitė 
Mačiulienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Savo lietuvių tautai galiu 
pasakyti tik sentimentų. Ji 
man didesnė už didžiausias, 
nes tik joje esu tas, kas esu. 
Didžiuojuosi jai priklausyda
mas. Tai gab: ir aukštos mo
ralės tauta. Ir ne tiek mane 
jaudina ir žavi ana senoji 
karžygių Lietuva, kuri tęsėsi 
nuo marių iki marių, bet toji 
kuklioji arte jų tėvynė, kuri 
priespaudoje varge ir laiko 
audrose išlik) gyva ir sukūrė 
savitą aukštį, liaudies kultū
rą, įaustą drobėse, įrašytą 
juostose, išdainuotą švelniau
siose melodijose, šviečiančią 
kryžiais pakelėse, rymančią 
Rūpintojėliiose ties javų lau
kais, spitdinčią tyriausiu 
žmoniškunju ir karžygiška sa
vo žemės meile. Niekur kitur 
pasaulyje tokių širdžiai mielų 
turtų nerasime. 

Pranas Naujokaitis 
Pedagogas, redaktorius, 

rašytojas, žurnalistas 

Moralė paklupdo gailėtis už 
klaidas ir uždega žiburius 
žmoguje, kad jis nuolatos per
žvelgtų savo esybės kampe
lius. 

Poetė Marija Aukštaitė 

ŠVENTOJI UGNIS 

Lietuvos Tūkstantmečio vardo mi
nėjimo ženklo projektas 

Ilona Kukenytė 

susirinkdavo ir pasakodavo 
apie velnio baisumą. Kartą 
nusprendė nueiti ant kalno ir 
pamokyti tą velnią, kad neš
dintųsi iš čia. Užlipę ant kalno 
užmigo. Juos velnias taip iš
gąsdino, kad visi greitai movė 
žemyn, pamiršę visus pažadus 
ir lazdas. Malūnininkas nu
sprendė susprogdinti akmenį, 
bet visi jo darbininkai buvo 
sužaloti, nes kažkas vis skrido 
iš akmens. Kai malūnas su
griuvo, žmonės po truputį atsi-
lauždavo to akmens, kol visai 
jo neliko. Vėl jaunimas rink
davosi ant kalno, linksminda
vosi, dainuodavo ir šokdavo. 

Rasa Miliūnaitė, 
9 klasės mokinė Čikagos lit. 

m-la 

SVAJONĖ 

nuvažiavo?" Senelis atsakė: 
„Aš tokių pavardžių visai neži
nau. Girdėjau mažas būdamas 
pasakojant, kad jaunikis ant 
kapinių prapuolė, bet dabar 
visai neatsimenu, kur dingo 
tie vestuvininkai". (Pasakojo 
Magdalena Sibitienė, 66 m. a., 
iš Kalnėnų kaimo, Jurbarko 
parap. Užrašyta 1950.VII.5) 

IS dr. J. Balio tautosakos 
archyvo 

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAS 

Datulės auga ant medžių, 
yra palmių vaisiai. 

GALVOSŪKIO NEL 147 
ATSAKYMAS 

95 ir 96 puslapiai sudaro 
vieną lapą. Čia nėra jokio tar
po, todėl nieko negalima įterp
ti. Taigi ir testamento ten ne
galėjo būti. 

GALVOSŪKIO NR. 148 
ATSAKYMAS 

Nors margučių atrodo labai 
daug, bet tik 35. 

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAS 

Rebuso atsakymas: Kur bė
ga Šešupė, kur Nemunas teka, 
tai mūsų tėvynė, graži Lietu
va. 

Maironis 

Netoli Bitėnų kaimo, ant 
Nemuno kranto, stūkso Ram-
byno kalnas. Jame gyveno Lie
tuvos lauku dvasios, ir pats 
Perkūnas ten lankėsi. Kartą 
kalną užpuolė kryžiuočiai. 
Kriviai žinojo, kad jų laukia 
mirtis, bet be kunigaikščio 
Skriaudopio pagalbos, nieko 
negalėjo padaryti. Jaunieji 
kriviai griebėsi už kardų ir 
kovėsi su kryžiuočiais, kol se
nieji kriviai atplėšė turtų 
skrynias ir visą jose esantį 
turtą sumetė į Nemuną. Kai 
kryžiuočiai pasiekė kalno vir
šūnę, jie jau neberado jokio 
turto. Supykę, užgesino šven
tąją ugnį. Po kryžiuočių siau
timo, kalnas liko nykus ir tuš
čias. Nesuprasdami kryžiuo
čiai kas įvyko nusprendė ke
liauti į Žemaitiją, nes negali 
grįžti namo tuščiomis ranko
mis. Staiga virš Rambyno kal
no pakilo didžiulis juodas de
besis, iš kurio skrido žaibo 
strėlės. Tos strėlės susmigo į 
kryžiuočių laivus ir visus nu
skandino, išsigelbėjo tik vie
nas, ir nubėgęs i pilį pasakė, 
kad kažkokios gražios moterys 
juos skandino, bet atrodė juo
kingai, nes pilyje jau niekas 
nebegyveno. Kadangi Ramby
no kalne visa gyvybė išnyko, 
visi galvojo, kad po Rambyno 
akmenimi velnias gyvena ir 
žmonėms tik nelaimes neša. 

Jauni kaimo bernai dažnai 

Kartą aš pabudau labai susi
jaudinusi, nes vakar mokyk
loje buvo skaitymo konkursas 
ir aš labai norėjau laimėti. La
bai užsisvajojau, bet greit iš
girdau savo mamos balsą, kad 
reikia eiti į lietuviškąją mo
kyklą. Mama mane nuvežė ir 
pati greit išvažiavo, nes jai 
reikėjo sutvarkyti namus ir 
nuvažiuoti į parduotuvę. Ant 
laiptų aš pamačiau daug žmo
nių. Jie visi pribėgo prie ma
nęs ir prašė mano autografo. 
Aš paklausiau Vitos, kas čia 
darosi, ji pasakė, kad aš lai
mėjau skaitymo konkursą. Aš 
labai apsidžiaugiau, nes mano 
svajonė išsipildė. 

Aldona & , 
5 skyriaus mokinė Čikagos 

lit. m-la 

KAPINIŲ VYNAS 

Papasakosiu pasaką, kurią 
girdėjau iš savo tėvuko. 

Buvo vyras Pilypas, o mote
ris Stasė. Kai jo moteris susir
go, tai jis prisiekdamas sakė: 
„Stasele, kai numirsi, aš nie
kada nevesiu kitos moters". 
Nespėjo Staselę palaidoti ir 
pradėjo apie merginas mįslyti. 
Sutarė ir vestuves. Važiavo į 
sutuoktuves. Važiavo pro ka
pines ir pamatė paukštį skrai
dantį. Paukštis prašneko: „Pi-' 
lypai, ateik čia! Pilypai, į ka
pines!" Pilypas išlipo iš vežimo 
ir nuėjo į kapines, prie savo 
moters kapo. Tuoj pradėjo že
mė judėti ir moteris jam ran
ką iškėlus iš žemės sakė: „Da
bar aš tau vyno duosiu. Labai 
skanus kapinių vynas. Gerk, 
gerk, Pilypai! Dabar aš tave 
pamylėsiu su kapinių vynu, 
labai skanus". Taip tą vyną 
Pilypui ten begeriant, truko 
daugel metų. Kada jis paliko 
kapines, tuoj bėgo savo vestu
vininkų ieškoti. Buvo praslin-
kę daugybė metų. Vestuvinin
kų nesutiko, sutiko seną žmo
gelį, maždaug šimto metų am
žiaus ir klausia: „Seneli, ar tu 
nematei, kur vestuvininkai 

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAI 

A. Latvija valdė Palangą 
495 dienas. įsibrovusi Lietu
von Latvijos kariuomenė val
dė Palangą nuo 1919 m. lap
kričio 27 iki 1921 m. kovo 30 
d. Buvo taiprlietuviai iš Palan
gos išvijo bermontininkus 
1919 m. lapkričio 23 d. Už 
kelių parų iš Latvijos įsiveržė 
150 karių su dviem patran
kom ir dviem kulkosvaidžiais. 
Išstūmę iš Palangos Lietuvos 
karius, kurių buvo 38, „latviai 
nuplėšė Lietuvos vėliavą ir ją į 
gabalėlius sudraskė". (Br. 
Kviklys „Mūsų Lietuva" 276 
p., Boston, 1968). B. Krokodilo 
uodega daug galingesnė už 
dramblio ir liūto uodegas. C. 
Lotynų žodis „mederi" reiškia 
gydyti. Iš šio žodžio kilo „me
dicina" ir „medicus" — gydyto
jas. (J. Ayto, Dict of Word Ori-
fins, p. 344, N.Y., 1991). D. 

v. Raštas mini „ledą" ir 
„šerkšną" vos kelis kartus, bet 
žodžių „eketė" ir „pirštinės" 
Šv. Rašte nerandama. (Job. 6-
16; 38-22, 29 ir Ps. 147:16). E. 
Anuomet nuo džiovos mirė 
daug žymių žmonių Lietuvoje. 

PAGALVOKITE NR. 2 

padorius gieda be knygos. 6. 
(Ratažodis). Atsakymus i 
klausimus rašykite į ratažodį 
nuo tašku pažymėtų langelių 
pagal laikrodžio rodyklę. Jei 
viską teisingai atliksite, vidi
niame rate perskaitysite žodį. 
1. Kalnų sniego griūtis. 2. 
Aukštas žemės pakilimas. 3. 
Tai, kuo atrakini duris. 4. Il
gomis ausimis, į arkliuką pa
našus gyvūnas. 5. Dėžė, kur 
laikomas žvėris ar paukštis. 6. 
Darbinis gyvulys. 7. Pasakų 
veikėja, skraidanti ant šluo
tos. 8. Po arklio kanopa kala
ma geležis. 7. Padalykite 
RRM:DR=DY. 8. Žodžiui „iš
leisti" suraskite atitinkamą 
priešingą žodį. 

PAGALVOKITE NR. 1 
ATSAKYMAI 

1. Politika — tai valstybes 
valdymo menas, partijų ir val
džios veikla šalies viduje bei 
ryšiai su užsieniu. Politikai, 
tautai siekiant tikslo, rūpinasi 
savo šalies ekonomija, tautos 
ir valstybės kelio kryptimi. 
Diplomatai, vykdydami už
sienio politikos uždavinius, 
ieško taikingo kelio tikslui pa
siekti. Strategija — tai me
nas vadovauti kariuomenei, 
visuomenei ir politinei kovai. 
2. Civilizuota tauta pasižymi 
gerovės pasiekimais materia
linėse srityse. 3. Kultūringa 
tauta pasižymi dvasiniais ir 
protiniais pasiekimais švieti
me, moksle, mene, literatūro
je, išsilavinime, išsimokslini
me. 4. Rasa. 5. Lietus. 6. 1. 
Justinas. 2. Dusetų. 3. Vainu
te. 4. Vincentas, 5. Varnių. 6. 
Karolina. 7. Anapolio. 8. Apo
pleksijos. 9. Rugsėjo. 10. Pa-
jarskis. 11. Laižuva. 12. Justi
nas. 13. Varšuva. 14. Barbora. 
15. Rugpjūčio. 16. Gipėnuose. 
17. Šiaulėnai. 18. Panevėžio. 
19. Laižuvoje. 7. Mažas elek
troninis mazgas. 8. Šarados 
atsakymai: balsas, valsas, 
žalsvas, pulsas, pulkas. 

TAUTOSAKA APIE 
VAIKUS 

1. Kalėdos visada švenčia
mos gruodžio mėn. 25 d., o ka
da švenčiamos Velykos? 2. 
Kiek vienos paros laikotarpyje 
gali klysti Šveicarijos karių 
rankinis laikrodis? 3. Ką reiš
kia žodžiai; „arogantas" ir „ig-
norantas" Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis. 4. Gaidys ant laktos, 
gaidžio žarnos žemėje. 5. Gas-

Penktadienį gimęs žmogus 
bus piktas, o sekmadienį — 
mandrus. (Dusetos) 

Kuris gimsta turgaus dieną, 
tai bus rukavas (susiraukėlis, 
pikčiurna) vaikas. Kai gimsta 
galvijus genant, tai bus baisiai 
rukavas vaikas. (Liškiava) 

Žmonės, gimę penktadie
niais, esti labai priešingi, o 
trečiadieniais ir šeštadieniais 
— nuolankūs ir gero bjudo. (Al
vitas) 

LINKSMIAU 

Guli ant jūros kranto varlė. 
Kojas į vandenį įmerkusi ilsi
si. Prieina karvė ir klausia: 

— Varle, vanduo šaltas ar 
šiltas? 

— Aš čionai guliu kaip poil
siautoja, o ne kaip termomet
ras, — atšovė varlė. 

Du krokodilai susiruošė mie
goti. Naktį vienas iš jų pabudo 
ir sako: 

— Ir kam aš taip padariau? 
Tokį baisų sapną sapnavau. 

— Nereikia prieš naktį ėsti 
inteligentų, — atsiliepė antra
sis. 

t 




