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Antikomunistinio kongreso 
dalyviai pateiks liudijimus 

ateičiai 
Vilnius, birželio 6 d. (Elta) 

— Jelena Boner, Lech Valęsa 
ir daugelis kitų moralinių au
toritetų, žymių kovotojų prieš 
komunistinius režimus, isto
rikų, politikų, teisininkų iš 18 
pasaulio valstybių dalyvaus 
birželio 12-14 dienomis Vil
niuje rengiamame tarptauti
niame kongrese „Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas". 

Kongresą dvejus metus 
rengė 4 visuomenines organi
zacijos — Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija, Lietuvos 
politinių kalinių sąjunga ir 
Lietuvos laisves kovotojų są
jūdis. 

Antradienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje organi
zacinio komiteto nariai supa
žindino su kongreso tikslais, 
programa. 

Pasak Seimo nario Antano 
Stasiškio, tokį kongresą, ku
riame būtų įvertinti komu
nistinių režimų nusikaltimai 
žmonijai, reikėjo surengti žy
miai anksčiau, kaip tai buvo 
padaryta po karo su nacizmu. 
Nors kai kas pasaulyje komu
nistine ideologiją vis dar tebe
laiko humaniška, tačiau, anot 
A. Stasiškio, įgavę valdžią ko
munistinės ideologijos išpa
žinėjai bet kuriame krašte pa
versdavo ją kruvina diktatūra. 

.Esminis dalykas tas, kad 
komunizmo ideologija yra pa
remta neapykantos, pavydo ir 
keršto skatinimu, tai nesunku 
suprasti palyginus komuniz
mo klasikų veikalus su prakti
ka*, sakė A. Stasiškis. Pasak 
jo, tarptautinio kongreso daly
vių, įvairių valstybių atstovų 
paliudijimai bus rimtas pa
grindas tarptautiniam vi-

tribunolui pa

teikti savo išvadas. 
Visuomeninį tribunolą suda

ryti ir jo nuostatus priimti nu
matoma pačiame kongrese. 
Pasak kongreso organizacinio 
komiteto nario advokato Vy
tauto Zabielos, jau 9 kaltinto
jai yra pareiškę norą dirbti tri
bunole. Jis apgailestavo, kad, 
nepaisant kvietimų, niekas iki 
šiol nepareiškė noro visuome
niniame tribunole imtis gy
nėjo vaidmens. 

Tribunolas sąlygiškai vadi
namas „Niurnbergu-2", tuo 
pabrėžiant nacizmo ir komu
nizmo nusikaltimų žmoniš
kumui paraleles. Jame, kaip 
sakė V. Zabiela, bus pateikia
mi kaltinimai komunistiniams 
režimams, partijoms, kolabo
ravimui. Atskirų komunizmo 
veikėjų asmeninės atsakomy
bės klausimams tribunole ne
bus skiriamas pagrindinis dė
mesys. Pasak A. Stasiškio, 
svarbiausia atskleisti ryšius, 
sąlygas, politinių jėgų vaid
menį, istorines sąlygas, lei
džiančias susiformuoti reži
mams, paremtiems neapykan
ta ir smurtu. 

„Tai nėra atsiskaitymas su 
praeitimi, tai veiksmas, nu
kreiptas į ateitį. Žmonių, paty
rusių komunizmo ir nacizmo 
baisumus, pareiga — perduoti 
ateities žmonėms savo žinias, 
kad jie sugebėtų apsisaugoti 
nuo tokių nelaimių", sakė 
spaudos konferencijoje A. Sta
siškis. 

Tarptautinio kongreso „Ko
munizmo nusikaltimų įverti
nimas" organizatoriai ketina 
kreiptis į pasaulio valstybes ir 
parlamentus, ragindami imtis 
užkardymo priemonių, kad ne
liktų sąlygų komunizmui at
gimti. 

^ j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Šiaulių miesto „Saules" pradinės mokyklos mokiniais bei mokyto-
Oitimino Žiliniko (Eltai nuotr jais, gavusiais dr. V. Adamkaus premiją už aktyvią gamtosaugos veiklą. 

Moksleiviams paskirta 
dr. Vlado Adamkaus premija 

Iš Rusijos bus reikalaujama 
Lietuvos gyventojų lėšų 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) lamentarės, kadangi tai yra 
— Lietuvos Seimas antradienį 
priėmė nutarimą dėl sovietų 
okupacijos metu nusavintų gy
ventojų lėšų grąžinimo. 

Už nutarimą „Dėl okupaci
nės valdžios nusavintų gyven
tojų lėšų grąžinimo" balsavo 
56 parlamentarai, prieš — 2, 
susilaikė 11. 

Nutarime Seimas ragina 
vyriausybę „aktyviai reikalau
ti ii Rusijos Federacijos, kuri 
tapo buvusios SSSR teisių ir 
pareigų perėmėja, kad ši grą
žintų Lietuvai okupacinės val
džios nusavintas ir per buvusį 
SSSR centrinį taupomąjį ban
ką sunaudotas Lietuvos gy
ventojų indėlių lėšas". 

Pradinis nutarimo varian
tas buvo parengtas dar 1997 
metais, Seimui svarstant Lie
tuvos gyventojų nuvertėjusių 
rublinių santaupų atkūrimo 
įstatymo projektą- Seimo na
rys Antanas Švitra tada pa
siūlė įstatymo nuostatas pa
pildyti raginimu, kad vyriau
sybė aktyviau reikalautų oku
pacinės SSSR valdžios nusa
vintų indėlių. 

1997 m. birželio 5 dieną, 
priimant įstatymą, tuometinis 
posėdžio pirmininkas Andrius 
Kubilius pasiūlė šį paragini
mą išreikšti Seimo nutarimu. 

Kaip sakė projekto viena 
pranešėjų, Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto (BFK) narė 
Elvyra Kunevičienė, nusavin
tų gyventojų santaupų lėšų 
dydis nėra žinomas. Anot par-

tik nutarimas, buvo svarsto
mos tik jo politinės, bet ne fi
nansinės nuostatos. 

Seime dabar yra svarstomas 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasiūlytas SSSR 
okupacijos žalos kompensavi
mo įstatymo projektas. 

Kai kurie Seimo nariai ste
bisi sutapimu, kad trejus me
tus išgulėjęs nutarimo projek
tas ištrauktas iš užmaršties, 
kai V. Landsbergis įregistravo 
savo projektą. 

* JAV prezidentas Bill 
Clinton Lietuvos pavyzdžiu 
guodė ukrainiečius, kad stojus 
į reformų kelią, ateityje laukia 
gerbūvis, paginu jus apsi
žvalgyti nuo Lietuvos iki Len
kijos ir Čekijos. Tie, kas pasi
rinko atviras visuomenes ir 
atviras rinkas, kaip ir jūs, 
pradėjo nuo aukų, bet baigė 
sėkme", sakė B. Clinton de
šimtims tūkstančių ukrai
niečių, pirmadienį susirinku
sių jo paklausyti Michailo 
aikštėje Kijeve. Vizito į Uk
rainą nuvykęs B. Clinton šiuo 
pavyzdžiu kėlė ūpą ukrai
niečiams, kurių svajonės, kaip 
jis sakė žinąs, ne visos 
išsipildė, ir kurie kartais gali 
suabejoti, ar laisvė atves į ge
resnę ateitį. 

* Mokslo pasaulyje daug 
nevilties. Mokslas dabar nu
vertintas. Atkuriant neprik
lausomybę, ir Žemės ūkio uni
versitete, tuometinėje akade-

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus savo vardo premiją sky
rė penkių Lietuvos mokyklų 
gamtosaugos klubams. 

Antradienį prezidentūroje 
įvyko premijos įteikimo cere
monija. Sveikindamas laurea
tus, valstybės vadovas iš
reiškė viltį, kad, padedant mo
kykloms ir gamtosaugos klu
bams, pavyks atkreipti de
ramą visuomenės dėmesį į 
aplinkos problemas. 

Šių metų premija skirta 
Šiaulių „Saulės" pradinės mo
kyklos klubui „Žalioji sve
tainė", Balninkų mokyklos 
jaunųjų miško bičiulių bū
reliui JSudvąja". Neseniai jo 
pastangomis prie mokyklos 
esančiame miške atidarytas 
mokomasis takas, vieno ūki
ninko sodyba apsodinta 56 
ąžuoliukais ir 34 klevais. 

V. Adamkaus vardo premija 
taip pat apdovanoti Šilutės ra
jono Žemaičių Naumiesčio 
ekologų klubas „Atžalynas", 
Utenos mokyklų aplinkotyros 
klubas „Viola", Šiaulių J. Ja
nonio gimnazijos iniciatyvinė 
grupė „Žemės draugai". Pasta
rieji moksleiviai dalyvauja 
tarptautiniuose projektuose 
oro taršai tirti. 

Šie penki klubai pasidalins 
5,000 litų. 

Interviu laikraščiui „Žaliasis 
pasaulis" V. Adamkus sakė, 
kad pastaraisiais metais vi
suomenės dėmesys gamtosau
gai sumažėjo. „Jei tokia pa
dėtis bus ir toliau, jaunoji kar
ta nepriims gyvenimiškosios 
gamtosauginės dalies, kaip 
būtinybės", teigė prezidentas. 

mijoje, netrūko entuziastų. 
Susidarė grupės, kurios rengė 
pasiūlymus, kaip tvarkyti 
ekonomiką, finansus, kokias 
technologijas taikyti. Siūlėsi 
konsultuoti vyriausybę, mini
sterijas. Bet paaiškėjo, kad 
niekam to nereikia. „O kai 
matai, kad tavo protas nerei
kalingas, nelieka prasmės 
gaišti laiką, eikvoti energiją", 
savo mintimis dalijosi Lietu
vos ūkininkų sąjungos pirmi
ninkas, habilituotas daktaras 
profesorius Jonas Čiulevičius. 

* „Mažeikių naftos" susi
vienijimą valdanti JAV ben
drovė „Williams Internatio
nal" pirmadienį pareiškė ne
planuojanti dalyvauti „Lietu
vos dujų" bendrovės privatiza
vime. 'Elu< 

Didelę gamtosaugos darbo 
JAV patirtį turntis V. Adam
kus pažymėjo, xad tai suvok
damas, siekia -vertinti pavie
nius idealistus, entuziastus, 
kurie neprarado dėmesio gam

tosaugai, gamtos pažinimui, 
kurie dirba su jaunimu mo
kyklose, stengiasi įdiegti at
sakomybės ir suvokimo jaus
mą gamtos vertybių atžvilgiu. 

V. Adamkaus premija įteik
ta trečią kartą- Pirmus du 
kartus ji teko profesionaliems 
gamtosaugininkams 

Kaune atidarytas Regioninis oro 
erdvės stebėjimo centras 

Kaunas, birželio 6 d. (BNS) bendras viso Baltijos valstybių 
— Antradienį oficialiai atida
rytas Regioninis oro erdvės 
stebėjimo ir koordinavimo cen- ' 
tras, įsikūręs Kauno priemies
tyje Karmėlavoje. 

Iškilmėse dalyvavo Lietu
vos ir Estijos gynybos minist
rai, Latvijos kariuomenės va
das, Norvegijos gynybos mini
sterijos valstybės sekretorius, 
JAV Gynybos departamento 
atstovai, aukšti karininkai ir 
pareigūnai. 

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius spaudos konferencijoje 
sakė, kad Lietuva centro įren
gimui skyrė 7.7 mln. litų. Mi
nistras pažymėjo, kad išlaidas 
pateisina centro teikiama nau
da. 

„Tai didelis šuolis NATO 
link. Žinosime, kas skraido 
mūsų danguje", kalbėjo Č. 
Stankevičius Jis pridūrė, jog 
patikima informacija yra vie
nas svarbiausių dalykų, šiuo
laikiniame kare padedanti 
priimti teisingus sprendimus 
bei tarnaujanti civiliams tiks
lams — gelbėjimo operaci
joms. 

Ministro teigimu, centras 
yra apginamas nuo netikėtų 
puolimų, tačiau nekomentavo 
gynybos organizavimo prin
cipų. 

Regioninis centras kurtas 
pagal bendrą Baltijos valsty
bių oro erdvės kontrolės 
BALTNET projektą, kuriam 
pirmininkauja Norvegija bei 
didelį dėmes; ir paramą skyrė 
JAV. 

1994 metais prezidentas Bill 
Clinton pasiūlė kurti bendrą 
Rytų ir Centrinės Europos oro 
stebėjimo si>temą. o 1995 m. 
prie šio projekto buvo pakvies
tos prisidėti ir Baltijos valsty
bės. Sutartis dėl bendros oro 
erdvės stebėjimo sistemos kū
rimo pasirašyta 1998 m. ba
landį. 

J regioninį centrą Karmėla
voje iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybinių centrų per
duodama intormacija apie pa
dėtį oro erdvėje ir kuriamas 

regiono vaizdas. 
Regioninio ir valstybinių 

Baltijos valstybių centrų kū
rimui JAV skyrė 10 milijonų 
dolerių. Norvegija centro Kar
mėlavoje kūrimą nuo 1997 
metų kasmet paremdavo 1 
mln. JAV dolerių, už kuriuos 
daugiausia buvo perkama ry
šio įranga. Norvegija už savo 
lėšas taip pat pastatė darbuo
tojų mokymo centrą. 

Pasak KAM pareigūno, 
sunku pinigais įvertinti Dani
jos ir Norvegijos pagalbą, ruo
šiant centre dirbančius specia
listus. Po 30 darbuotojų iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos mo
kėsi specialiuose kursuose šio
se valstybėse. 

»» Kalnapilio" alus 
bus parduodamas 

Čikagoje 
Vilnius, birželio 6 d. (Elta) 

— Viena didžiausių Lietuvos 
alaus bendrovių „Kalnapilis" į 
JAV išsiuntė pirmąją savo 
produkcijos siuntą. 

Pagal penkeriems metams 
pasirašytą sutartį su Čikagos 
bendrove „Stawski distribu-
ting Co.", kas mėnesį pirkė
jams „Kalnapilis" įsipareigoja 
parduoti maždaug po 20,000 
butelių .tKalnapilis Export" 
alaus. 

„Tai daugiau simbolinė pre
kyba, kuri didelės įtakos 'Kal
napilio' veiklai neturės, tačiau 
labai malonu, kad mūsų eks
porto alus atitinka visus eks
porto alui keliamus reikalavi
mus", sakė „Kalnapilio" gene
ralinis direktorius Remigijus 
Šydeikis. 

Čikagos bendrovė domėjosi 
„Utenos alumi", tačiau pava
sarį „Kalnapiliui" atnaujinus 
produkciją ir pristačius ketu
rias alaus rūšis, sutartis pasi
rašyta su panevėžiečiais. 

Eksportui teko užsakyti 
naujas alaus etiketes, kadangi 
pagal JAV reikalavimus, eti
ketėje privalo būti nurodytas 
importuotojas bei parašyti 
specialūs įspėjimai vairuoto
jams ir nėščiosioms. 

* Seimas po svarstymo 
pr i ta rė įstatymo projektui, 
kuriuo remiantis, dabartinis 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, galės gauti prezi
dento valstybinę pensiją. Vi
suotiniame posėdyje parla
mentarai pritarė Valstybinių 
pensijų įstatymo papildymo 
projektui, kurį parengė vienas 
konservatorių vadovų, Seimo 
kancleris Jurgis Razma. Re
miantis projektu, Aukščiau
siosios tarybos - Atkuriamojo 
Seimo pirmininkui, išėjusiam 
iš valstybės tarnybos, skiria
ma ir mokama Respublikos 
prezidento valstybinė pensija 
pagal Prezidento įstatymą. 
Prezidento valstybinė pensija 
yra pusė jo atlyginimo arba 6 
vidutiniai darbo užmokesčiai 
(VDU). VDU dabar siekia be
veik 1,100 litų, vadinasi, bu
vęs AT-AS pirmininkas galės 
gauti 6,500 litų, neatskaičius 
mokesčių. 

* Šilutės rajono meras 
Algirdas Balčytis pirma
dienį išstojo iš Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) 
partijos. Gegužės 29 d. NS pir
mininkas Artūras Paulauskas 
oficialiai sustabdė A. Balčyčio 
įgaliojimus partijoje. A. Balčy
čio autoritetas pašlijo tada, 
kai viešumon iškilo faktas, 
kad jis savo įmonėms skyrė 
neproporcingai dideles kom
pensacijas už gruodį uragano 
„Anatolijus" padarytus nuos
tolius. Tuomet A. Paulauskas 
pareikalavo, jog A. Balčytis, 
tuometinis šios partijos Šilu
tės skyriaus pirmininkas, at
sistatydintų iš mero posto. NS 
pirmininko pavaduotojas Ge
diminas Dalinkevičius teigė, 
jog A. Balčyčiui pasitraukus iš 
partijos, socialliberalai nega
lės užtikrinti, kad jis atsista
tydintų iš mero pareigų. <BNS> 

* Šilutės miesto šventėje 
sveikinimo žodį ta ręs rajo
no meras socialliberalas Algir
das Balčytis buvo sutiktas 
švilpimu, į sceną, kurioje sto
vėjo miesto vadovas, lėkė tušti 
alaus buteliai. 

* Kylanti nauja emigraci
jos banga plečia savo geog
rafiją. JAV ir Didžiajai Brita
nijai vis griežčiau žvelgiant į 
imigrantus, lietuviai atranda 
naujas valstybes, su kuriomis 
sieja savo ateitį, rašoma 
„Kauno dienoje" (06.06). Pas
taruoju metu ypač padaugėjo 
tarptautinių firmų, siūlančių 
tarpininkauti legaliai išvyks
tantiems į Kanadą. Mat ši val
stybė stokoja elektronikos, in
formatikos specialistų. Šiemet 
Kanada žada priimti apie 
250,000 imigrantų, kurie galė
tų panaikinti kvalifikuotų spe
cialistų trūkumą. Oficiali Mig
racijos departamento statisti
ka rodo, jog pernai į Kanadą 
emigravo 27 lietuviai. Di
džiausia banga buvo 1997 m., 
kai Lietuvą paliko 32 piliečiai. 

* Į rekordines aukštumas 
pakilusios benzino kainos 
apstulbino Lietuvos vairuoto
jus. Birželio 5 d. benzino kai
nos Lietuvoje pasiekė naują 
rekordą. Kai kuriose degalinė
se visų rūšių benzino kaina, 
palyginti su praėjusius trečia
dieniu, pakilo 5-7 centais už 
litrą. A-92 benzino kaina šok
telėjo iki 2.69 Lt, A-95 — iki 
2.79 Lt, A-98 net iki 2.90 Lt 
už litrą. Dyzelinio kuro kaina 
kol kas pastovi. IEIUI 

* Krikščionių demokratų 
partijai atstovaujantis Sei
mo narys Arimantas Raškinis 
siūlo visai spaudai taikomą 
pridėtinės vertės mokesčio 
lengvatą suteikti tik labai ma
žai reklamos turinčių žurnalų, 
laikraščių spausdinimui, lei
dybai, platinimui bei laikraš
tiniam popieriui. 

* Černobylio atominės 
elektrinės avarijos dar
buose dalyvavo 7,085 pasiun
tiniai iš Lietuvos. Jie nebuvo 
savanoriai. Šiandien žinomi 
5,985 černobyliečiai. Kur kiti? 
Vieni emigravo, kiti niekur 
neužsiregistravo. Net 502 jau 
mirė. Pastarasis skaičius, 
anot Sapiegos ligoninės direk
toriaus Gedimino Rimdeikos, 
nerodo, kad žmonės mirė dėl 
to, jog buvo Černobylyje. Vie
ną peršovė, kitą ištiko infark
tas ir pan. Lietuvos judėjimo 
„Černobylis" pirmininko Ro
berto Mockapetrio duomeni
mis, vis dėlto kas 10 dienų 
miršta vienas černobylietis. 
Vaikų, gimusių černobyliečių 
šeimose, yra apie 3,000. Iš jų 
1,000 serga jau dabar. Pagal 
Tarptautinio tribunolo 1996 
m. Vienoje paskelbtą medžia
gą radiacijos sukelti geneti
niai pakitimai yra paveldimi. 

* Nuo šio rudens į Izraelį 
vykstantiems Lietuvos pilie
čiams nebereikės vizų. Vyriau
sybė pritarė Užsienio reikalų 
ministerijos siūlymui sudaryti 
Lietuvos ir Izraelio vyriausy
bių susitarimą dėl vizų režimo 
panaikinimo ir suteikė užsie
nio reikalų viceministrui Os
karui Jusiui įgaliojimus pasi
rašyti šį susitarimą. Manoma, 
kad susitarimas bus pasirašy
tas dar šį mėnesį, tačiau 
įsigalios praėjus 3 mėnesiams 
po to, kai šalys viena kitą in
formuos apie vidinių teisinių 
procedūrų įvykdymą. Susita
rime numatyta, kad daugiau
siai valstybėje bus leidžiama 
viešėti iki 90 dienų nuo sienos 
kirtimo datos. Piliečiai kitoje 
valstybėje neturės teisės dirb
ti ar užsiimti kita atlygintina 
veikla. Lietuvos piliečiams vi
zų nebereikia 39 valstybėse. 

* „Vilniuje — staigmenos 
garsiam dirigentui", skelbia 
„Lietuvos rytas" (06.06). Ket
virtąjį Vilniaus festivalį sek
madienį atidarę Milano „La 
Scala" teatro orkestro „Or
chestra Filarmonica della Sca
la" muzikantai ir maestro Ric-
cardo Muti vakar tapo Rusijos 
susivienijimo „Gazprom" lėk
tuvo, turėjusio juos parskrai
dinti atgal į Milaną, įkaitais. 
Atvykę į Vilniaus oro uostą, 
muzikantai sužinojo, kad lėk
tuvas neturi nė lašo degalų. 
Oro uosto tarnybos nedavė de
galų skolon, neturėdamos ga
rantijos, kad skolą atgaus. Pa
dėtį ėmėsi gelbėti Nacionali
nės filharmonijos generalinis 
direktorius Gintautas Kėvišas 
— jis įkalbėjo Vilniaus oro 
uosto generalini direktorių 
padėti Vilniaus festivalio sve
čiams. Lėktuvas su garsiu di
rigentu iš Vilniaus išskrido 
vėluodamas pusantros valan
dos. iElu> 

KALENDORIUS 
Birželio 7 d Nekalbiausioji Ma

rijos širdis. Lukrecija, Milda, Pad-
vyde. Ratautas, Robertas, Romantas 

Birželio 8 d.: Eiginte. Germine, 
Kaliopas, Medardas, Meninas, Vil
helmas. 
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KELIAS 
Redaktorė j .v .s . Irena R e g i e n ė 

4SZ3EP 

ATSISVEIKINOM SU 
A.A. JONU DAINAUSKU 

ir iki mirties buvo jo tarybos 
nariu. 

Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorė, Stasė Pe
tersonienė sakė, kad institu
tas prarado pasišventusį jau
nimo mokytoją, nuo 1968 me
tų dėsčiusį istoriją šiame insti
tute. Jis buvo studentų myli
mas, nes mokėjo juos sudo
minti istorijos įvykiais. Nors 
buvo jau garbaus amžiaus, 
niekada nepraleido jam skirtų 
pamokų. 

Vydūno fondo valdybos pir
mininkas, v.s. fil. Vytautas 
Mikūnas savo žodyje pabrėžė, 
kad Jonas Damauskas buvo 
reta asmenybė, mokėjęs gra
žiai dirbti su jaunimu ir vyres
niais skautais. Jis yra daug 
prisidėjęs prie Vydūno ugdy
mo, dalyvaudamas valdyboje, 
skaitydamas pranešimus su
važiavimuose ir dalyvauda
mas Akademinio Skautų sąjū
džio ruošiamose šventėse. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininkas Petras 
Buchas apgailestavo, kad Lie
tuva prarado nuoširdų pat
riotą, įdėjusį daug pastangų 
Lietuvos istorijos ir jos kul
tūros plėtojimui. Jis, Lietuvos 
gerovei ir jos garbės apgyni
mui yra pašventęs daug savo 
gyvenimo metų. 

Jaunimo centro tarybos pir
mininkas, Vaclovas Momkus 
apgailestavo pasigęsiąs Jono 
Dainausko, nes šis centras bu
vo jo antrieji namai, į kuriuos 
jis lankydavosi beveik kas
dieną. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vardu kalbėjo v.s. fil. Rimas 
Griškelis ASS vadijos pirmi
ninkas. Jis reiškė gailestį ne
tekus pirmūno — Jono Dai
nausko, vieno iš Akademinio 
Skautų sąjūdžio steigėjų Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune. Jis veiklus šios orga
nizacijos narys. Taip pat akty
viai dirbo ir Lietuvių Skautų 
sąjungoje, vykdydamas įvai
rias pareigas. Už didelius nuo
pelnus Lietuvių Skautų sąjun
gai jam buvo suteiktas „Ge
ležinio Vilko" ordinas. Jis bu
vo jaunimo mylimas ir visada 
dalyvaudavo Akademikų 
šventėse. Savo pašnekesiuose 
visada iškeldavo garbingą Lie
tuvos praeitį ir kviesdavo ne
apleisti lietuvių kalbos, tauti
nių papročių. 

Los Angeles ASS skyriaus 
vardu atsisveikino fil. Gedimi
nas Leškys, nes J. Dainauskas 

Jonas Dainauskas. istori
kas, knygų autorius. Pedago
ginio lituanistikos instituto 
dėstytojas ir veiklus Lietuvių 
Skautų sąjungos narys mirė 
gegužės men. 27 dieną. Velio
nis buvo pašarvotas Jaunimo 
centro didž. salėje, kur jį pa
gerbiant birželio 1 d. Jaunimo 
centre buvo suruoštas visuo
meniškas atsisveikinimas su 
Velioniu. Atsisveikinimui va
dovavo pro f. dr. Jonas Rač
kauskas. Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro direktorius. 
Kalbėjo šie asmenys: 

Lietuvos respublikos vardu 
— Lietuvos Respublikos gene-
talinis konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, išreikšdamas 
užuojautą velionio šeimos na
riams ir lietuvių visuomenei, 
netekusiems asmens, visą sa
vo gyvenimą skyrusio Lietu
vai. Tai buvo reto pajėgumo 
visuomenininkas, savo dar
bais įsijungęs sąmoningos lie
tuvybės išlaikymui, gyvenant 
užjos ribų. 

Dr. Kazys Ambrazaitis, Li
tuanistikos Tyrimų ir studijų 
centro tarybos pirmininkas 
kalbėjo, kad jam teko daug 
metų su velioniu bendradar
biauti, ugdant šio centro veik
lą. Tai asmuo, kuris daug me
tų praleido dirbdamas archy
vuose rinkdamas medžiagą 
savo raštams. Tai buvo asme
nybė neturėjusi neapykantos 
kitiems, bet tik norą apginti 
Lietuvos garbę. Lietuvių vi
suomenė pasiges jo straipsnių 
laikraščiuose, nebegirdėt įdo
mių paskaitų, kurioms jis bū
davo gerai pasiruošęs, ' nes 
mokėjo 10 kalbų ir skaitydavo 
daug svetimomis kalbomis 
išeinančius laikraščius Jis 
buvo vienas tų darbuotojų, 
padėjusių Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro įkūrimui 

Della & William 
MARKUS aa 
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- •V.?"*'; r, ^ ^ Iškaba prieš priėjimą prie Eden ežero, kuriuo jau daug metų naudojasi Čikagos skautai ir skautės, stovyklau
jantys Rako stovyklavietėje, Custer, Michigan valstijoa- ' 

ten lankydavos ir jam buvo 
ruošiami gimtadienio suėji
mai. 

Algis Regis atsisveikino Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir mažlietuvių bendri
jos vardu, iškeldamas Velionio 
meilę ir rūpestį Mažosios Lie
tuvos likimu. Jis ypač pergy
veno Sovietų Sąjungos Kara
liaučiaus krašte įvykdytu to
taliniu gyventojų genocidu ir 
naikinimu visko, kas primena, 
kad tas kraštas nuo amžių yra 
lietuvių žemė. Šiuo reikalu jis 
yra plačiai kalbėjęs susirin
kimuose, suvažiavimuose, ra
šęs spaudoje. Dainauskas bu
vo ir laisvės kovotojas — dar 
gimnazistu būdamas savano
riškai įsijungė į 192S m. Klai
pėdos krašto vadavimą. Iki 
paskutinės gyvenimo dienos 
nesiliovė rūpinęsis Mažosios 
Lietuvos galimybėmis susi
jungti su Lietuvos valstybe 
ateityje. 

Pilypas Narutis, Lietuvių 
Politinių kalinių sąjungos pir
mininkas iškėlė J. Dainausko 
patriotiškumą ir nenusilenki-
mą okupantams; jis buvo ka
lintas vokiečių ir rusų. Tai 
Lietuvos ąžuolas, bet jų skai
čius mažėja, o ar atsiras jauni
mo tarpe asmenų, kurie seks 
Jono Dainausko ir kitų didvy
rių pėdomis, kad reikalui 
esant aukotų savo gyvybes, 
kaip tai darė Lietuvos savano
riai ir partizanai, kad Lietuva 
būtų laisva. 

Atsisveikinime dalyvavo fil. 
Vytenis Statkus, kalbėjęs ASS 
Filisterių vardu; fil. Kęstutis 
Ječius, atstovavo LSS Brolijos 
Vyriausią skautininką Romą 
Otto; skautininke Dalia Tra-
kienė atsisveikino LSS Seseri
jos vardu. Visi kalbėtojai iškė
lė J. Dainausko meilę jauni
mui, Lietuvių Skautų sąjun
gai ir jos nariams, paskyręs 
didžiausią savo gyvenimo dalį. 

Atsisveikinime buvo pasi
gesta kitų organizacijų veikė
jų, nors ne vienas jų yra daly
vavęs jo paskaitose. Jis nebu-

AČIŪ WILLIAM IR DELLA MARKUS 
William ir Della Markus 

daug metų leido jiems priklau
sančia Eden ežero pakrante 
naudotis Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, stovyklau-

ninkui. Iškaboje yra ir LSS 
Brolijos ir Seserijos ženklai. 
Iškabą padarė j.s. Petras Jo-
kubauskas, ženklus išdrožinė-
jo j.v.s. Antanas Levanas, o 

jantiems Čikagos skautams ir j.s. Romas Česas padėjo bro-

At.Msvt'ikiriiJiio -u •!, |).iinnusku gedulinėse sv. Mišiose, š.m birželio 2 d. Jaunimo centro eikli salėje. Iš 
k Koncelebrantai - v.s fil kun Juozas Vaišnys. SJ, prelatas Ignas Urbonas, kun. Jonas Duoba, MIC, ir skai
tlį:,, skaitytojas v.s fil Antanas Pauzuohs Nuotr Ed. bulaičio 

skautėms. Šiais metais Wil-
liam ir Della Markus pranešė, 
kad minima ežero pakrantė 
bus dovanota Čikagos lietuvių 
skautams. Ši žinia nepapras
tai sujaudino ir pradžiugino 
skautus ir skautes. Ši pakran
tė skautams labai reikalinga. 
Stovyklos metu kasdien nau
dojamės ežeru. Be ežero sto
vyklų programų negalėtume 
pilnai įgyvendinti, ypač jūrų 
skautų ir skaučių. Dauguma 
jūrų skautų ir skaučių Eden 
ežere išmoko plaukti kanojo
mis ir buriuoti. Kas gi gali 
užmiršti pirmuosius buriavi
mo patyrimus. 

Kaip padėkos ženklą, 
„Nerijos" tunto jūrų skautės ir 
„Lituanicos" tunto jūrų skau
tai William ir Della Markus 
dovanoja menišką iškabą, pas
tatytą prie priėjimo pak
rantėn. Iškaboje pavaizduotas 
Ludington švyturys. Švyturys 
yra didelės reikšmės Markų 
sūnui, buvusiam prekybos lai
vyno (merchar.t marinė) jūri-

vo „politikierius", bet Lietuvos 
patriotas ir jo? praeities kėlė-
jas-istorikas. 

Fil. kun. Juozas Vaišnys, ar
timas velionio bendradarbis, 
atliko religines apeigas šerme
nų metu. Mirusį pagerbiant, 
šermenų metu buvo giedamos 
giesmės, jas atliko prof. Algis 
Zaboras ir soiistė Genovaitė 
Bigenytė. Atsisveikinimas 
baigtas giesmo „Lietuva bran
gi". Birželio 2 dienos rytą Jau
nimo centre buvo aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Jas 
koncelebravo kun. Jonas Duo
ba, fil. kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, ir prelatas Ignas Urbonas. 
Pamokslą pasakė ir atsisveiki
no su velioniu ouvusiu jo geru 
bičiuliu, pabrėždamas jo dar
bus Lietuvių istorijai. Prašė 
Dievo palaimo> likusiems šei
mos nariams ir jo bičiuliams. 
Priminė, kad kiekvienas esa
me reikalingi maldų. Nepa
mirškime ir a.a. Jono Dai
nausko, paaukojusio visą gy
venimą Lietuvos garbės kė
limui. 

Po šv. Mišių velionis buvo 
palydėtas ir palaidotas į Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse, 
greta prieš keLs metus miru
sios savo žmonos. 

Reikia pastebėti, kad prie J. 
Dainausko karsto su vėliavo
mis garbės sargyboje budėjo 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai. Jų tarpe buvo daug 
jaunų akaderr,:kių ir akade
mikų. 

Šermenims r laidotuvėms 
vadovavo prof dr. Jonas Rač
kauskas, Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centn. direktorius. 

A< Paužuolis 

liui Petrui tą iškabą pastatyti. 
Dėkojame William ir Della 

Markus už nuolatinę paramą 
stovyklaujantiems lietuviams 
skautams. Mūsų jaunų skautų 
ateitis šviesi. Dėka mūsų ge
radarių, skautiškas jaunimas 
turės galimybę ir toliau 
džiaugtis ežeru, kaip juo 
džiaugėsi jau ne viena mūsų 
skautų karta. Ačiū ir ilgiausių 
metų William ir Della Mar
kus! 

Gero vėjo! 
j.v.8. Vi l igai lė 
Lendra i t i enė 

RUOŠKIMĖS 
STOVYKLAUTI 

Čikagos ir apylinkių skautų 
ir skaudų stovykla Rako sto
vyklavietėje vyks ft.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" tuntą* — ps. Jūratė Vai-
lee, tel. 708-839-1305; 

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

„Nerijos" t u n t a s — ps. Al
dona Weir — 630-964-9120; 

J a u n ų Seimų — s. Ginta
ras Lietuvninkas, tel. 708-
447-7033. 

Registracija baigs is 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 seimų pastovyklę. 

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Detroi te 

Birželio 10 d. — Skautiška 
vakaronė 6:30 v.v. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro ka
vinėje. 

Birželio 11 d. — Detroito 
„Baltijos" ir „Gabijos" tuntų 
50 metų jubiliejinė šventė Die
vo Apvaizdos parapijos Kultū
ros centre. 

Čikagoje 

Rugsėjo 24 d. — Čikagos 
skautininkių draugovės 50 
metų veiklos sukakties minėji
mas. 
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STOVYKLOS 

Birže l io 17-24 d. — Detroi
to „Baltuos" ir „Gabijos" tun
tų stovykla Dainavos stovyk
lavietėje, Manchester, MI. 

L i e p o s 15-26 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

R u g p j ū č i o 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

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

Rugpjūč io 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Bol-
ton, MA, Resolute Boy Scout 
Camp. 

VISI KVIEČIAMI 

Čikagos skautininkų drau
govė kviečia visas skautinin 
kes, skautininkus, brolius ir 
seses sekmadienį, birželio 11 
d., 11:30 vai. r. dalyvauti Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
(Marąuette Parke) bažnyčioje 
aukojamose šv. Mišiose už a.a. 
sesės Aldonos Palukaitienės 
vėlę. Jos mirties metinėse pri
siminkime ir dalyvavimu bei 
malda pagerbkime Amžinybėn 
išėjusią veiklią skautininke. 

KANADOJE 

Šv. Jurgio šventė 
Toronte 

Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 30 d., „Rambyno" ir 
„Šatrijos" tuntai gražiai pa
minėjo savo patrono šv. Jurgio 
šventę. Iškilmingai su vėlia
vomis dalyvavo Mišiose Lietu
vos kankinių šventovėje. Gie
dojo „Angeliukų" choras, vad. 
Nijolės Benotienės. Po Mišių 
Anapilio salėje vyko iškilmin
ga sueiga. Komendanto parei
gas atliko si. Saulius Simona-
vičius. V.S. v.s. fil. R. Penčy-
lienės įsakymus skaitė K. r. 
atstovė v.s. J. Neimanienė. I 
paskautininkių laipsnį pakel
tos: tunt. vyr. sk.v.gl. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon ir prity
rusių skaučių dr-kė ir Gilvelio 
kursų instruktorė Irena Pet
rauskienė. Ji vedė prityrusių 
skaučių įžodį, kurį davė J. 
Simalionytė, V. Pečiulytė ir V. 
Benotaitė. { pirmą patyr. 
laipsnį išlaikė A. Batūraitė, L. 
Bražiukaitė ir A. Radzevičiū
tė. 

V.S. v.s. Romo Otto įsakymą 
perskaitė K. r. atstovas s. fil. 
A. Simonavičius. Pažangumo 
žymeniu apdovanotas M. Tur-
czyn. „Rambyno" tunto įsaky
mus skaitė si. A. Rusinąs. 
Skautininkių įžodį vedė K. r. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C 
4647 W. 103 S t , Oak, Lmvn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
ciptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami aosobociai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti aogkskai) 

Tel. 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625S.79thAve.,r*k*oiyrflte,IL 
Tet (708)5666101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL606S2 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S Roberto Rd.,+fle*o>y KMs, IL 
1 mylia į vakarus noo HaflAm Ave. 

Tel. (708) 5 9 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kafcame Betuvttksl 
6918 W. Archer Ava. Sto'S ir 6 

Chicago, H. 60638 
Tai 773-229-9665 

Vatondgs pagat luatortna. 

ARASZUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Oydan Ava.. Šuto 310 

Napsrvsto, H. 60563 
TeL (630) 8Z7-0090 
3825 Hkjhland Ava.. 
To*erl.S**to3C 

Down*rs Grova, IL BO01S 
TeL (830) 436-0120 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLfiS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CentsyforHeath, 

1200 S. York, Elmhurst IL 60126 
630641-2606 . 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
FeUow: American Academy oi 

FamUy Practk* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAvs. 
HotMrt, IN 46342 Fax 219 947' 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vatai gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Pa*, IL 
Tel. 706-346-0667. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

• Šypsena — nieko nekai
nuoja, o suteikia daug. 

• Šypsena — praturtina tą, 
kam yra skirta, nenuskurdin
dama to, kuris ją dovanoja. 

atstovė v.s. J. Neimanienė. 
Skautininkių kaklaraiščiais 
pasipuošė „Šatrijos" tunt. R. 
Baltaduonytė-Lemon ir prity
rusių sk. dr-kė J. Petrauskie
nė. Po įžodžio tunt. Rūta svei-. 
kino visas vadoves ir visoms 
įteikė gėlių. Baigiant tunt. s. 
M. Rusinąs priminė, kad suei
gos po šeštadieninės mokyklos 
pamokų užsibaigė, tačiau skil
čių sueigos vyks susitarus tė
vų namuose arba gdmtoje. 

rm. 



BŪTINA PASMERKTI 
KOMUNIZMĄ 

LIUDA RUGIENIENE 

Jau dešimtį metų savo tarpe 
diskutuojame: kodėl Lietuva 
nieko nedaro dėl komunizmo 
ideologijos pasmerkimo? Štai 
mums visiems gera naujiena: 
birželio mėnesį Lietuva daro, 
bet ar mes padėsime? Ar pa
dėsime Lietuvos Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungai, 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijai, Lietuvos 
Politinių kalinių sąjungai, 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džiui l į svarbų komunizmo 
idėjos pasmerkimo kongresą 
ir tribunolą surengti? Tai nė
ra lengva užduotis, ypač kuo
met šios organizacijos nepasi
turinčios ir taip pat neval
dančios, nors Lietuvos valsty
bė yra siek tiek įsipareigo
jusi iį svarbų tarptautinį ren
ginį paremti. 

Kodėl komunizno idėjai pas
merkti kongresas yra rengia
mas Lietuvoje? Antanas Sei-
kalis LR Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenes atstovų 
komisijos posėdyje šį pavasarį 
aiSkino taip: 1989 m. Mask
voje vyko tarptautinis lagerių 
sukilėlių kongresas. Jame da
lyvavo keletas atstovų iš Lie
tuvos ir Vilniaus tremtinių 
choras. Ten iškelta idėja, kad 
kongresas, panašus į Niurn
bergo procesą, vyktų Lietuvo
je, nes tai šalis, kuri labiau
siai nukentėjusi, ir užsienie
čiams atrodė, kad Lietuvoje 
butų galbūt tinkamiausios są
lygos tai padaryti. Užsienie-

- čiai priekaištavo lietuviams, 
kad labai uždari, turėdami 
daug liudininkų bei rašydami 
knygas neverčia į užsienio 
kalbas ir todėl apie lietuvius 
mažai žinoma. A Sekalis sa-

• kė, kad „reikia atiduoti duok
le tiems žmonėms, kurie šį 
kongresą pradėjo judinti labai 
sunkiomis sąlygomis.* Pir
miausia dėl finansinių gali
mybių, kita vertus, dėl tam 
tikros atmosferos, kuri susiju
si su šiuo kongresu. Prašyčiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad ne
draugiška spauda ima visa tai 
neigti ir apverčia viską aukš
tyn kojom. Suprantama, kad 
kai kam tas kongresas yra la
bai nenaudingas, tačiau jis 
pasitarnautų mūsų tautos ap
sivalymui ir parodymui kas 
yra kas. Mes tikimės didelės 
paramos iš užsienio lietuvių, 
i i savo tautiečių tokių pat 
tremtinių". 

Tarptautinio kongreso „Ko
munizmo nusikaltimų įver
tinimas" rengimo komitetą su
daro: pirmininkas Vytas Mi
liauskas, Povilas Jakučionis, 
Arvydas Anusauskas, Artūras 

Flikaitis, Vytautas Balsys, Vy
tautas Bukauskas, Teresė Bi
rutė Burauskaitė, Jonas Če
ponis, Arimantas Dumčius, 
Tomas Algis Geniušas, Petras 
Girdzijauskas, Pranas Kava
liauskas, Dalia Kuodytė, An
tanas Lukša, Adomas Lukoše
vičius, Algis Juozas Markū
nas, Vidmantas Samys, Anta
nas Seikalis, Povilas Vara-
nauskas, Algimantas Lisaus
kas. 

Kongresas įvyks birželio 12-
15 d. Vilniuje. Pirmąją kon
greso dieną kongreso daly
viams įžanginį žodį tars LR 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, sveikins prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
ministras pirmininkas An
drius Kubilius. Kongreso dar
bas organizuojamas trijose 
sekcijose: komunizmo ideolo
gijos analizė, komunizmo nu
sikaltimų tyrimai, komuniz
mo nusikaltimai atskirose 
valstyhAse. Darbas Tribunole 
vyks pagal savo programą Lie
tuvos Mokslų akademijos sa
lėje (Gedimino pr. 3). Tribu
nolo sudėtį sudaro septynių 
teisėjų kolegija iš septynių ša
lių, posėdžių sekretoriatą su
daro asmenys iš penkių šalių, 
o kaltintojai yra kiekvienos 
šalies kaltinamąjį aktą patei
kiantys asmenys. Kaltinama
me akte turi atsispindėti: ma
terialinė žala (valstybės eko
nomikai, žemės ūkio kolekty
vizavimas, atskirų visuome
nės sluoksnių turto nacionali
zavimas, besaikis gamtinių 
išteklių naudojimas, išvežant 
kitur, bendra materialinė žala 
valstybei), dvasinis genocidas 
(religijos laisvės ir spaudos 
laisvės pažeidimai, tikėjimo ir 
religinės praktikos persekioji
mas, kultūros vertybių, pa
minklų, knygų, bažnyčių ir 
kt. naikinimas, žala švieti
mui, menui, kultūrai, žmo
gaus teisių pažeidimai, visuo
menės demoralizavimas), žala 
tautos genofondui (žuvusieji 
laisvės kovose, nužudymai, 
trėmimai, tremties ir kalini
mo pasekmės, pasitraukimas 
nuo teroro į kitas šalis). 

Kongreso baigiamasis posė
dis įvyks birželio 14 d. Sporto 
rūmuose, 9-12 vai. ryto, kur 
bus paskelbtas Tribunolo nuo
sprendis, priimtos rezoliucijos 
ir kongreso uždarymas. Pusę 
pirmos vai. p.p. bus ekume
ninės šv. Mišios už komuniz
mo kankinius, o pusę antros 
—masinė antikomunistinė de
monstracija — eisena nuo ar
kikatedros į Lukiškių aikštę, 
antrą vai. p.p. Gedulo ir vil-

Detroito „Žiburio" lituanistinės mokyklos septinto skyriaus mokinės mokyklos jubiliejinėje Šventėje dainuoja 
Prano Zarankos sukurtą mokyklos dainą. Ii k pirmoje eil. — Urtė Zableckaitė, Ingrida Miškinytė ir Laura 
Karvelytė. Antroje eil. — Inga Moss, Svaja Mikulionytė, Vija Underytė, Arija Kasputytė ir Alaną Zamboraitė. 

ties dienos renginiai, o tre
čią vai. p.p. — meninė progra
ma atviroje erdvėje. Tie, ku
rie žada tuo metu lankytis 
Vilniuje, turėtų atkreipti dė
mesį į kongreso programą ir 
joje dalyvauti, padaryti nuo
traukas, nufilmuoti ir grįžę 
parašyti savo įspūdžius mūsų 
visuomenei. Kongresas gi nė
ra eilinis mūsų tautos suėji
mas ar pabendravimas — jo 
pasisekimas turės svarios 
reikšmės valstybės istorijoje 
ir politikoje. Daugiau infor
macijos apie kongresą galima 
gauti pas Agnę Rudėnienę, 
Gedimino 15, Vilnius — 2001, 
Lietuva, tel. 370-2-22-71-12, 
elektroninio pašto adresas: 
fsicc@lrs.lt, o kongreso pusla
pis kompiuterinėje terpėje 
yra: http://ok.w3.lt/2000/ 

Kongreso dalyvių sąrašas 
yra ilgas ir įspūdingas. Daly
vauti yra sutikę: dr. Jaroslavą 
Moserova, generalinės 
UNESCO konferencijos, pre
zidentė, Elena Bonner, Andre
jaus Sacharovo našlė, Sergej 
Kovaliov, vienas garsiausių 
žmogaus teisių gynimo akty
vistų, A Sacharovo bendra
žygis, prof. Vytautas Lands
bergis, arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, vyskupas Jonas 
Boruta, Vladimir Ariel Cohen, 
vyr. analitikas Heritage Foun
dation, Dan Fisk, Heritage 
Foundation, gerai žinomas 
Kubos ir P. Amerikos komu
nizmo specialistas, Herbert 
Romerstein, dr. Balint Vas-
zonyi, Amerikos Fondo Centro 
direktorius. Kongreso dalyvių 
sąraše yra atstovai iš Rusijos, 
Anglijos, Kanados, Ukrainos, 
Čekijos, Japonijos, Vokietijos, 
Latvįjos, Estijos, Kroatijos, 
Bulgarijos, Čekijos, Švedijos, 
Vengrijos, Slovakijos, Albani
jos. Laukiama atsakymų iš 
kitų svarbių asmenų. 

LR Seimo ir JAV LB ats
tovų komisija buvo atkreipusi 

dėmesį, kad kongrese nebūtų 
pamirštas Mažosios Lietuvos 
gnocidas. Šį reikalą pabrėžė 
ir savo rezoliucijoje. Kongreso 
programoje yra numatyti du 
pranešimai: doc. A Arbu-
šauskaites: „Mažosios Lietu
vos gyventojų genocidas so
vietų okupacijos metu", ir V. 
Šilo „Sovietinis Mažosios Lie
tuvos genocidas ir pastangos 
jį pasmerkti". 

Aišku, kad tokios apimties 
kongresas yra susijęs su di
delėmis išlaidomis. Rengimo 
komitetas yra sustatęs 
682,000 Lt. biudžetą. Tai gana 
kukli suma, palyginti su ki
tais masiniais renginiais, 
ypač kuomet yra numatyta, 
kongresui pasibaigus, išleisti 
trimis kalbomis leidinį. Tai 
bus istorinė medžiaga. JAV 
Lietuvių Bendruomenė XV ta
rybos pastarojoje sesijoje įsi
pareigojo kongresą paremti, 
nutarta pravesti specialų va
jų, kuriam vadovauti sutiko 
tarybos prezidiumo narė Da
lia Puškvrienė. Ji kreipėsi laiš
ku į visas apygardas ir apy
linkes, prašydama rinkti au
kas, tačiau aukas galima siųs
ti ir tiesiogiai. Prašome čekius 
rašyti: „LAC, Inc. — Con-
gress". Adresas: 130 Steeple 
Chase, Willoughby Hills, 
Ohio 44092, telefonas (440) 
943-5762. Kongreso rengimo 
komitetas taip pat kreipėsi į 
mūsų fondus, reikia tikėtis, 
kad ir fondai atitinkamai pa
rems. 

Tiems, kurie išgyvenome 
1940-1941 metais komunizmo 
„rojų", aiškinti apie komuniz
mo aukas ir jo pasekmes mū
sų trautai nereikia, mažiau 
šią istoriją žino ir supranta 
mūsų vaikai, o dar mažiau ži
nos ir supras vaikaičiai, ypač 
kuomet stengiamasi to žiau
raus laikotarpio įvykius pa
neigti, arba istorijos rašymą 
nustumti į ateitį, kai jau ne

beliks tikrųjų liudininkų, o 
tik sovietų ir vokiečių sudar
kyti ir fiktyvūs dokumentai. 
Nevenkime padėti kongreso 
rengėjams nors ir kuklia pi
nigine auka atminčiai kančių 
tų asmenų, kurie žuvo, prara
do ne tik savo artimuosius, 
turtą, bet kartu ir sveikatą ko
voje su komunizmu, padėjo 
Lietuvai iškovoti laisvę ir ne
priklausomybę. Komunizmo 
aukos taip pat reikalauja pa
garbos ir amžinos atminties, 
kaip ir holokausto, o komunis
tai nužudė 85-100 milijonų 
žmonių (dar vis nepajėgiama 
tikslių skaičių nustatyti). Ne
bijokime artimai praeičiai ir 
tiesai pažvelgti į akis. 

VYDŪNUI SKIRTA 
PARODA 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 6 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Žmonės be vietos 

Kovo 23 d. Kultūros minis
terijos Muziejų skyriaus vado
vas Romanas Senapėdis ir 
Maironio lietuvių literatūros I Sudanas (apie i'mln.), Burun-
muziejaus direktorė Aldona di (800,000), Congo (800,000), 

Jįį vilkstinės niekad nesi
baigia. Vadinkime juos pabė
gėliais, išvietintaisiais, emi
grantais, imigrantais... Tai 
žmonės dėl vienokių ar kito
kių priežasčių palikę savo 
gimtuosius namus, pasklidę 
po platųjį pasaulį, ieškodami 
prieglobsčio, sotaus, saugaus 
gyvenimo. Vieni jį randa, kiti, 
deja, taip ir lieka „žmonės be 
vietos". 

Žiloje senovėje laikotarpiai, 
kuomet iš savo gyvenamųjų 
vietų pajudėdavo didžiausi 
būriai gyventojų, buvo vadinti 
„tautų kraustymosi" vardu. 
Dabar, galima sakyti, vyksta 
„tautų maišymasis", kai jau 
reta, kad valstybėje yra tik 
vienos tautinės grupės, ar net 
vienos rasės, gyventojai. An
trojo pasaulinio karo metu tą 
tautų maišymąsi daugiausia 
nulėmė fronto veiksmai ir 
okupacijos, pokario metais — 
ekonominės sąlygos ir galbūt 
„naujų horizontų ieškojimas". 

Vis tik per pastaruosius 50 
metų pabėgėlių ir išvietintųjų 
skaičius niekada nebuvo nu
trūkęs. Ir tai ne keli ar kelias
dešimt tūkstančių, o keli šim
tai tūkstančių, net milijonai. 
Vien tik Artimųjų Rytų atveju 
— susidarė netoli 4 mln. pa
lestiniečių, turėjusių palikti 
savo gimtąjį kraštą. O kur Af
ganistanas (daugiau kaip pus
trečio mln.), Balkanų pusia
salis — Bosnija-Herzegovina 
(830,000), Kroatija (340,000), 
Jugoslavija (390,-000); Turkija 
(apie 1 mln.), Čečėnija (apie 
800,000)... Didžiausiais pabė
gėlių skaičiais kaltintina Afri
ka: Somalija (per 400,000), 

Ruseckaitė lankėsi Karaliau
čiaus srities Tilžės mieste, 
kur susitiko su šio miesto Is
torijos muziejaus direktoriu
mi Gregorįjumi Ignatovu, Vy
dūno draugijos Karaliaučiaus 
srityje pirmininku Teodoru 
Budriu ir aptarė galimybę lai
kinai, kol bus suremontuotos 
Lietuvių kultūros centro pa
talpos, šiame muziejuje įreng
ti Vydūnui skirtą ekspoziciją 
— parodą. Taip pat tartasi dėl 
galimybes šią kilnojamąją pa
rodą eksponuoti K Donelaičio 
muziejuje Tolminkiemyje bei 
kitose Karaliaučiaus srities 
vietose. 

• M. K. Čiurlionio kūri
niai eksponuojami gegužės 13 
rugsėjo 10 d. Nante, Julės 
Verne gimtajame mieste, vyk
siančiame kultūrinių rengi
nių cikle, kuris skirtas žy
miajam rašytojui fantastui. 

Angola (apie 2 mln.), vėliausia 
— Sierra Leone (per 460,000). 
ir t.t. 

Kai kuriuos šių nelaimingų 
žmonių reikėtų vadinti ne pa
bėgėliais, bet išvietintaisiais, 
kuomet jie savo krašto viduje 
jėga perkeliami iš savo gyven
viečių į kitas vietas, pvz., Ko
lumbijoje (kone 2 mln.), Turki
joje (kurdai — apie 1 mln.), 
Burmoje, Irake ir pan. 

Nors įvairios tarptautinės 
labdaros bei globos organizaci
jos stengiasi Šelpti pabėgėlius, 
teikti jiems medicininę pa
galbą ir surasti naujus namus, 
tačiau ne visiems taip gerai 
sekasi, nes kaimyninės vals
tybės (dažnai ir tolimesnės 
sritys) nelabai nori įsileisti tas 
pilkąsias mases — kitos kul
tūros, rasės, papročių ir gyve
nimo būdo žmones. Apskritai 
pastaruoju metu, nepaisant, 
kad daugelio turtingesniųjų, 

pažangesniųjų valstybių eko
nomika tvirtai stovi ir darbų 
nestokojama, nusistatymas 
prieš imigrantus vis didėja. 
Tiek Europa, tiek Amerika 
nuolat kalba apie imigracijos 
įstatymų pataisas, kad labiau 
būtų ribojamas kitataučių įva
žiavimas. Tuo pačiu žmonės, 
besistengiantys patekti į Ame
riką ar kurį kitą pageidau
jamą kraštą, atranda „plyšių" 
jo sienose ir įsilieja į kasdieny
bę. Visų juk nei sugaudysi, nei 
sustabdysi. 

Įdomu pastebėti, kad vis tik 
daugelyje kraštų jau pradeda
ma darbo pažadais vilioti imi
grantus, nes savo darbo jėgos 
nebepakanka, ypač kai ku
riuose darbo rinkos sluoks
niuose. Dažniausiai pageidau
jami dviejų rūšių kitataučiai: 
Juodadarbiai", kurie sutinka 
dirbti už mažesnį atlyginimą; 
specialistai, kurių vietinėje 
darbo rinkoje trūksta (pasta
ruoju metu tai daugiausia 
kompiuterių programuotojai ir 
įvairūs šios srities technikai). 
JAV imigrantų per daug nesi
baido, net jeigu jie nelegalūs, 
nes čia, kaip visuomet anks
čiau, kiekvienas gali rasti 
savo vietą, jeigu tik nori dirbti 
ir įsijungti į esamą gyvenimo 
srautą. Europos valstybės te-
besvajoja apie „viena tauta, 
viena kalba, viena rasė" 
sąvoką. Galbūt ir dėl to, kad 
jų gyvenimas pagrįstas tau
tiškumo principu ir nepribren-. 
do metas tapti „neaiškaus 
tautinio mišinio" hibridu. Eu
ropos (o tuo pačiu ir Lietuvos) 
valstybės stovi ant ilgų amžių 
istorijos, kalbos, kultūros, pa
pročių pamato, kurio atsisaky
ti ir sunku, ir būtų nuostolin
ga. Panašiu principu gyveno ir 
Japonija. Tik pastaruoju me
tu, bėdos verčiama, pradėjo į 
imigrantus kur kas palankiau 
žiūrėti, net jiems plačiau pra
verti savo uždaro gyvenimo 
duris. 

Dabar tarp 120 mln. japonų 
jau gyvena apie pusantro mili
jono kiniečių, brazilų, euro
piečių, Ghanos ir kitų kraštų 
žmonių. Jiems net leidžiama 
priimti Japonijos pilietybę, 
steigiamos dvikalbės mokyk
los. Daugelyje pramonės mies
tų įsikūrusios ištisos kita
taučių apylinkės su maldyk
lomis, parduotuvėmis, kultū
ros klubais. Tiesa, šie „sve
timieji" dirba pačius nemalo
niausius, sunkiausius darbus, 
tačiau yra įsitikinę, kad gy
venimas Japonijoje vis tik ge
resnis, kaip buvo savoje tė
vynėje. 

SAGA 
RIČARDAS VAICEKAUSKAS 

Tremties prisiminimai 
Nr.2 

T • • m 3 r , Kitus 
kambarius su visais baldais ir ten buvusiu turtu 
utėmė NKVD karininkai su šeimomis ir vietinis polit-
rukas. Daktarui dabar teko dirbti valdišką darbą, 
gaunant menką atlyginimą. Dar gerai, kad kaimiečiai, 
prisimindami visą gerą, ką jiems padarė daktaras, at
sidėkodavo kuo kas galėjo. Mokesčiai ir pyliavos spau
dė ūkininkus, bet tie, kiek įstengdami, padėjo dakta
ru i Kas keliais kiaušiniais ar maišu bulvių, kas vė
limu malkų. 

1941 matais antaninių naktį pasigirdo stiprus beldi
mas į duria. Jas atidaręs, daktaras pamatė stovintį jo 
išgydytą NKVD karininką Klimovą su revolveriu ran
koje, o ui jo — du kareivius su šautuvais, ant kurių 
buvo užmauti durtuvai. Ui kareivių nugarų stovėjo 
civilis. Visiems suėjus į kambarį, daktaro sūnus Ro
mas patino civilį. Tai buvo Calkė Gutmanas, ant mur
zinų marškinių prisisegės raudoną komjaunuolio 
f j Į ssĮ i Prie dirto buvo prisegtai dėklas su revolve
rio. Taip, taa pats Calkė, su kuriuo Romas mokykloje 
net trejus matus sėdėjo viename suole! Tas pats Calkė, 
kurio tėvui daktaras, būdamas valsčiaus tarybos na
riu, parūpino darbą — du kartus per savaite šluoti 
turgaus aikštę ir boti panaktiniu. Ut šias pareigas 
valsčius mokėjo 160 Lt Tai buvo pusė mokyto

jo algos. Už tuos pinigus buvo galima nupirkti dvi 
karves: vieną melžiamą, o antrą mėsinę. Ir štai Gut-
mano tėvo ir jo sūnaus Calkės padėka. Įėjusieji prie 
sienos sustatė visus tris: daktarą, jo žmoną ir sūnų. 
Kareiviai saugojo duris, o karininkas ir Calkė ėmėsi 
daryti kratą. Radę, kas jiems buvo reikalinga, dėjo į 
krūvą. Calkė mokėjo lietuvių kalbą, todėl kruopščiai 
naršė knygas, dokumentus ir rankraščius. Karininkas, 
pamatęs atokiau gulintį puikų odinį lagaminėlį su 
raudono kryžiaus emblema, kuriame buvo būtiniausi 
daktaro instrumentai ir medikamentai, stvėrė jį. Ro
mo motina (irgi gydytoja — ginekologė), pamačiusi 
grobiamą lagaminėlį, įsikibo į jį. Susistumdė: įmitęs 
pagiringas NKVD karininkas ir gerokai pagyvenusi 
moteris. Grumtynės botų užsitęsė, bet viską išsprendė 
kareivis, šautuvo buože trenkęs motinai į kaklą. Ji pa
leido lagaminėlį ir griuvo apsipylusi krauju. Matyda
mas partrenktą ir sužalotą žmoną, daktaras suriko: 
„Romai bėk!", o pats metėsi prie gulinčios žmonos. Ko
jos spyris daktarą nusviedė į šalį. Pamatęs, kas nuti
ko, Romas griebė taburetę ir, išmušęs langą, iššoko 
lauk. Viskas įvyko taip staiga ir netikėtai, kad atėjū
nai kurį laiką stovėjo sumišę, nežinodami ką daryti. 
Pirmasis atsikvošėjo Calkė Gutmanas ir, iš dėklo išsi
traukęs revolverį, šoko pro išmuštą langą. Šuolis buvo 
nesėkmingas — pataikė į palangėje augusį vijoklinių 
rožių ir erškėčių krūmą. Dar viena nesėkmė — iškrito 
revolveris. Kol Calkė vadavosi iš krūmo, kol ieškojo re
volverio, Romas buvo toli. Jis bėgo į užtvanką, apau
gusią retais karklais ir nendrėmis. Šoko į vandenį ir 
kiek paplaukęs rado vietelę, tinkamą pasislėpti. Iš čia 
gerai buvo matyti visa užtvanka ir jos prieigos. Kaip ir 

visi to amžiaus jaunuoliai, Romas buvo prisiskaitęs 
knygų apie indėnus ir jų gudrybes. Turėtos žinios 
padėjo jam bent laikinai išsigelbėti. Nulaužęs nendrės 
stiebo gabalą ir jį apžiojęs, paniro po vandeniu. Al
suodamas per nendrės stiebą, Romas priešams buvo 
nematomas. Tuo laiku prie užtvankos atbėgo Calkė ir 
kareivis. Abudu įsėdę į pakrantėje stovėjusią valtį, 
ėmėsi bėglio ieškoti. Apžiūrėję nendres ir krūmokš
nius ir nieko neradę, paliko valtį ir, išlipę į krantą, 
kažkur nubėgo. Įsitikinęs, kad persekiotojai dingo, Ro
mas pasileido link vienišos sodybos, stovėjusios prie 
užtvankos. Daržinėje įlindo į šieną. Jis žinojo, kad en
kavedistai padega namą ar šieną ir bėglį visuomet su
gauna. Taip buvo ir šį kartą. Į daržinę, keikdamasis it 
viesulas, įlėkė raudonarmietis su atkištu šautuvu, ant 
kurio buvo užmautas tribriaunis durtuvas. Ieškoda
mas bėglio, jis durtuvu ėmė badyti šieną. Jausdamas 
mirtiną pavojų, Romas metėsi lauk. Kareivis iššovė, 
bet netaikliai. Šaulys dar kartą pamėgino užtaisyti 
šautuvą, bet šautuve tebuvo vienas šovinys. Tuo laiku 
Romas jau buvo beveik išlindęs per durų plyšį. Raudo
narmietis, pralindęs pro daržinės duris, užsimojo dur
tuvu. Kažkokiu būdu Romui pasisekė sugriebti šautu
vą ir durtuvą nukreipti į šoną. Vyko grumtynės. Kas 
ką: raudonarmietis nusmeigs Romą, ar Romas išsi
suks? Staiga lyg sausa šakelė trakštelėjo, ir raudonar
mietis susmuko. Jam iš pakaušio sunkėsi kraujas. 
Romą išgelbėjo namo palėpėje tūnojusio snaiperio 
Šūvis iš vokiško smulkaus kalibro karabino. Į grumty
nių vietą atbėgo Calkė Gutmanas su revolveriu ran
koje. Pamatęs sužeistą raudonarmietį ir greta jo 
Romą, Calkė akimirkai sutriko. Reikėjo skubiai gel

bėti raudonarmietį, bet ir Romo nebuvo galima palikti. 
Calkė nutaikė į Romą revolverį ir iššovė. Kulka, kaip 
buvo numatyta, pervėrė Romo koją, ir šis susverdėjęs 
susmuko. Calkė griebė už pečių raudonarmietį ir iš
vilko į gatvę, tikėdamasis suteikti pagalba. Kol Calkė 
tempė į gatvę peršautą kareivį, šis atsisveikino su gy
venimu ir viltimi sulaukti komunizmo. Dabar reikėjo 
Romą pristatyti į NKVD būstinę, bet šis negalėjo eiti. 
Ir šį sykį Calkė rado išeitį. Išlaužęs iš tvoros du bas
lius, padavė Romui. Jais pasiremdamas kaip ramen
tais, vaikinas šiaip taip slinko pirmyn. Padėjo atsitik
tinumas. Juos pasivijo ūkininkas. į pieninę vežęs 
pieną. Tad bėglys,ir Calkė greit pasiekė NKVD būsti
nę, įsikūrusią buvusioje Finkelšteino alinėje. 

O alinė NKVD štabu tapo štai kaip. Sulaukęs tarybų 
valdžios ir jausdamas artėjančią nacionalizaciją, Fin-
kelšteinas nutarė su nauda sau apgauti naują valdžią. 
Jis geranoriškai alinę padovanojo tarybų valdžiai, o 
pats su šeima liko gyventi antrame aukšte. NKVD 
būstinei alinė tiko puikiausiai. Cia buvo keli kamba
riai. Vienas labai didelis Po visa aline buvo rūsiai su 
grotuotais langais, labai tinkami žmonėms kankinti. 
NKVD būriui ir aktyvistams vadovavo leitenantas Kli-
movas, apsigyvenęs mažame kambarėlyje alinės gale. 
Alinės salėje būdavo sprendžiami visi svarbūs klausi
mai, ruošiami pasitarimai, operacijų planai. Šiuose pa
sitarimuose visados dalyvaudavo Calkė. kaip vietinių 
sąlygų žinovas ir itin patikimas aktyvistas. 

Įėjęs į NKVD būstinę Romas išvydo sėdintį tėvą. Mo
tinos nebuvo... Ant savo ryšulėlių sėdėjo dar keli žmo
nės su vaikais. 

Bus daugiau 

. 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Poznanės stotyje susiradom 
savo grupę. Visi džiaugėsi, 
kad mes Damutės lašinius at-
gavom.. Atvažiavo traukinys, 
kuris turėjo eiti į Leipcigą. Vėl 
toks pats grūdimasis su laga
minais j vagoną. Leipcigą pa
siekėm jau vidurnaktį. Čia 
išlipę, laukėm traukinio, kuris 
eitų link Stuttgarto. Leipcigo 
stotyje pajydėjom kun. Juozą 
Vaišnorą į traukinį, kuris iš
važiavo į Augsburgą. Kitoje 
stotyje kun. A. Kazlauskas iš
važiavo į Drezdeną. Dar va
žiuojant, traukinyje sužino
jom, kad po mūsų išvažiavimo 
Leipcigo stotis buvo subom
barduota.- Ta visa mūsų ke
lionė užtruko penkias dienas. 
Tuebingene bent aš pasijutau 
kaip namie. Greitai susiradom 
butus. Aš labai gražioje vietoje 
ant kalnelio apsigyvenau bu
vusio istorijos profesoriaus 
Beilmeierio namuose. Jis buvo 
jau miręs ir tame name gyve
no tik jo sesuo. Tuebingene ra
dom Vytautą Bieliauską, An
taną Sinkėną ir dar kelis ki
tus lietuvius. Padauginom 
Virbalyje sudarytą raštą sep
tyniems studentams ir nune
šėm pas notarą patvirtinti. 
Notaras uždėjo savo antspau
dą ir tas raštas pasidarė jau 
labai vertingas Arbeitsamte ir 
kitose įstaigose. Atrodė, kad 
viskas labai gerai sekasi. 

Tarp karo pavojų 

Grįžau į universitetą studi
juoti, kaip doktorantas. Teolo
gijos profesorius Th. Steinbue-
chel sudarė man dizertacijos 
temą apie asmenį ir asmenybę 
moraliniame gyvenime. Tema 
labai plati. Pradėjau knistis į 
teologijos ir filosofijos-knygas. 
Th. Steinbuechel vis paklau
sia, kaip sekasi, o aš vis netu
riu jam ko parodyt. Parašiau 
keletą puslapių. Paskutinis 
puslapis guli ant stalo, jau pa
geltonavęs nuo saulės. Vis nė
ra laiko atsidėti studijoms. 
Mano kambarys turi didelį 
langą labai arti žemės. Pas 
mane ateidavo studentai ne 
pro duris, bet pro langą. Jie 
nesiskubino įsiregistruoti uni
versitete ir darbų sau neieš
kojo. Pas mane kasdien vis 
būdavo pilna lankytojų. Vaka
rais kartais jie didelį triukšmą 
sudarydavo. Vieną kartą šei
mininkė manės paklausė: 
..Haben Sie gestern gerauft?" 
— Ar vakar jus susipešėt? Ji 
norėjo pasakyti, kad mes išdy-
kavom: 

Tuebingen nuo senovės buvo 
ir yra universiteto miestas. 
Čia nėra jokių pramonės fab
rikų. Iš Prahos atvažiavo kun. 
P. Brazys. Jis norėjo įsiregist
ruoti į universitetą, kaip dok
torantas. Kai pamatė, kaip 
man sunku atsidėti studijoms, 
po poros savaičių jis pradėjo 
mane kalbinti iš Tuebingeno 
išvažiuoti į VVuerzburgą, mies
tą taip pat atvirą, kuris nebus 
bombarduojamas. Nutarėm 
pirma nuvažiuoti į Berlyną. 
k ar turėjom pažįstamų. Ber
lyne pas seseris pranciškietes 
ligoninėje gyveno kun. Jonas 
Kuzmickis. Iš jo sužinojom, 
kad ir mes galime tenai apsi
gyventi. Berlyne pamatėm la
bai žiaurų vaizdą. Labai daug 
didžiausių namų išgriauta. 

v jom per sugriautus kvarta 
tus. Vieną moteri paklausėm, 
kur yra1 ta seselių pranciškie-
cių ligoninė. Ji pasakė eiti ta 
;,,H.I;I kryptimi, kai pamaty-
•...nc st'huklą, tai ir bus pran-
I-KIK'IU ligonine. Paklausėm, 

k'>k> tai turi būti stebuklas Ji 
it-akc. kad tai labai aukštas 
didelis namas, o aplink visi 
namai ,-ugriauti. 

' n r it.įi suradom tą stebuk-
r _; i narn.l Kun J Kuzmic-

kis paaiškino, kad Berlyną 
bombarduoja du kartus per 
parą, vakare 8 valandą ir nak
tį 2 valandą. Tą patį vakarą 
pradėjo staugti sirenos. Se
selės vežė ligonius žemyn į rū
sį. Visi skubėjom į slėptuvę. 
Lėktuvų antpuolis truko tik 
20 minučių, bet atrodė, kad 
tas laikotarpis buvo labai il
gas. Visi garsiai kalbėjo rožan
čių ir prašė Švč. Mergelės Ma
rijos užtarimo pas Dievą. Ant-
tą valandą panašus antpuolis 
pasikartojo. Kun. P. Brazys 
bombardavimų buvo dar ne
patyręs. Ryte jį paklausiau, 
kaip ilgai pasiliksime šitame 
stebuklingame name. Jis at
sake, kad mes iš to stebuklin
go namo turime nedelsiant 
išnykti. 

Rytojaus dieną jau ruošėmės 
išvykti į Wuerzburgą. Seselės 
mums atnešė moteriškų koji
nių ir kitokių drabužių. Kai 
mes atsisakėm priimti tas jų 
dovanas, tai jos pasakė, kad 
mes galime kam nors kitiems 
atiduoti, nes jos jau nesitiki iš 
to namo gyvos išeiti. Tos vie
nuolės yra tikrai šventos mo
terys. Jos įdėjo mums su mais
tu dar ir įvyniotą butelį. Kai 
viską susitvarkėm traukinyje, 
parūpo mums, kas yra tame 
butelyje. Radom vokišką kon
jaką. Kun. P. Brazys atkimšo 
butelį vieną ir kitą kartą vis 
paragauti to seselių vienuolių 
švento gėrimėlio. Važiavom la
bai patogiai antroje klasėje. 
Linguojant monotoniškai va
gonui, užsnūdom saldžiu mie
gu. Mus pabudino tik konduk
toriaus šauksmas „Wuerz-
burg!" 

Visų pirma pradėjom ieško-
'ti, kur apsistoti. Pirmą sutiktą 
kunigą paklausėm, kur mes 
galėtume gauti butą. Jis pa
rodė namą ir pasakė, kad ta
me name dekanas turi dešimt 
laisvų kambarių. Tas dekanas 
sutiko mus labai mandagiai, 
bet kai pradėjom kalbėti apie 
butą, jis pradėjo skaičiuoti., 
mums savo gimines. Pama
tėm, kad čia buto jau negau
sime. Dekanui pasakiau, kad 
gal augustinijonai turi porą 
laisvų kambarių. Jis pradžiu
go ir tarė: „Halten Sie an dem 
Gedanken fest" — Laikykitės 
tos minties stipriai. 

Laikydamies tos minties 
stipriai, gavom pas augustini-
jonus du kambarius penktame 
aukšte. Šalia vienuolyno buvo 
labai graži barokinio stiliaus 
bažnyčia. Mes čia kasdien 
jiems aukojome ankstyvąsias 
Mišias. Pas juos valgėm ir gy
venom kaip savo namuose. 
Vienuolyno apatiniai aukštai 
buvo užimti kareivių. Tuo me
tu Wuerzburge buvo gana 
daug lietuvių. Jiems kas sek
madienį aukodavom šv. Mi
šias, ir jie mane laikė savo ka
pelionu. Vienuolyne pačiam 
gale, penktame aukšte laiptų 
pabaigoje buvo apie dviejų 
metrų aukštumo labai graži 
Švč. Mergelės Marijos statula. 
Man atrodė, kad praeinant, ji 
vis žiūri j mane. Praeidamas 
pro tą statulą, vis trumpai 
pasimelsdavau. Nei iš šio, nei 
iš to atėjo keista mintis pa
bandyti, besilaikant turėklų, 
nušokti beveik į kitą žemesnį 
aukštą. Man tai gerai sekėsi. 
Vis pagalvodavau, kad. jei bū
tų lėktuvų puolimas, toks nu-
šokimas padėtų greičiau atsi
rasti slėptuvėje. 

Artėjant Kalėdoms, iš sese
lių benediktinių Ulme gavau 
prašymą Kalėdų šventėms pas 
jas atvažiuoti, nes jos neturi 
kunigo. Prieš išvažiuojant, pa
siskundžiau kun. P. Braziui, 
kad aš turiu kažkokį nerimą 
ir keistą silpnumą. Jis mane 
pradėjo atkalbinėti, kad šian-

ELEKTROS 
(VEDIMAI-PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUCMMAS. 
Agentas Fivk Zapoks ir Ofl. Mgr. Aukse 

S. Kana kafca lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 West 96* Street 
M (708) 424-6654 

(773)681-6654 

Window VVashers Necded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. oecessary. Will train. Mušt 
have valid driver's licensc and trans-
portaOoti Mušt be fluent in English 
L A . McMahon Window VVashing. 
T«L 809-820-6155. 

Lietuvos kaimo darbai. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

dien nevažiuočiau. Jis sakė, 
kad rytoj galėsiu išvažiuoti, 
nes iki švenčių yra dar kelios 
dienos, o pagal šv. Tomą Akvi-
nietį, tokiu atveju reikia paim
ti šiltą vonią. Taigi mes su
tarėm tą dieną geriau nueiti į 
pirtį. Rytojaus dieną su geru 
ūpu išvažiavau į Ulmą. Trau
kinys kelis kartus turėjo su
stoti dėl netoliese lėktuvų puo
limų. Po vidurnakčio trauki
nys prieš Ulmą už dviejų kilo
metrų sustojo ir mums prane
šė, kad Ulmo miestas subom
barduotas, traukiniu negali
ma įvažiuoti. Visi turėjom eiti 
pėsti, nešini su savo lagami
nais. Kai priėjom Ulmą, buvo 
jau rytas. Miesto kaip nebūta. 
Visur didelės krūvos rūkstan
čių pelenų. Verkdamos mote
rys pelenuose ieško savo daik
tų. Aukštas seselių namas ne
nugriautas, bet langai išdau
žyti. Penktam aukšte koply
čioje tabernakulas išgriuvęs. 
Seselės parodė dvi ciborijas su 
komunikantais. Jos sakė, kad 
surinkusios išbarstytus komu-
nikantus, pakonsekruotus ir 
paruoštus konsekravimui. Jos 
parodė mano kambarį, kuris 
buvo užverstas. Taigi gerai, 
kad vakar neatvažiavau. Per 
bombardavimą viena seselė 
dingo. Ją vėjas išnešė pro lan
gą, ir jos dabar neranda. Že
mai salėje ant stalo aukojau 
žmonėms Mišias, pakonsekra-
vau visus komunikantus. Pa
silikti Ulme jau negalėjau. 
Pradėjau ieškoti kas mane pa
vėžintų į Tuebingeną. 

Pamačiau ant kelio mažą 
sunkvežimį, ant kurio buvo 
užvarytas jautis. Paklausiau 
besiruošianti išvažiuoti su 
jaučiu vyrą, kur jis važiuoja. 
Jis atsakė į Tuebingeną. Tada 
paprašiau, kad ir mane pavė
žintų. Jis sutiko pavėžinti, jei
gu nebijau, kartu su jaučiu. 
Dar geriau su jaučiu. Gali pa
silaikyti už ragų. Dar atėjo 
viena studentė ir įsiprašė nu
vežti į Tuebingeną. Aš jai pa
siūliau atsistoti priekyje prie 
jaučio. Ji pažiūrėjo į jaučio di
delius ragus ir pasakė, kad 
bijo. Geriau jai bus prie jaučio 
uodegos. Pavažiavom geroką 
kelią, ir pamačiau, kad stu
dentė aukštai kojas kilnoja ir 
nežino, kur dėtis. Gaila tos 
mergaitės. Bet ir reikėjo pa
galvoti, kad jautis nėra gyvu
lys inteligentas. Jei jam užei
na kokie norai, tai jam nepa
sakysi susilaikyti. 

Tuebingene pirmiausia ap
lankiau Elenutė Kisieliūte, 
dar vis sergančią ligoninėje. 
Nuėjom pas ją kartu su Petru 
Brizgiu. Aš papasakojau jam 
apie kelionę ir pasakiau, kad 
kelionėje per visą dieną išstu
dijavau knygelę apie kortų 
gudrybes. „Tai, va, ir turėsi ką 
parodyti Elenutei ir man", jis 
susidomėjo. Elenutė taip pat 
pradėjo klausinėti, ką veikiu, 
kur studijuoju, apie lietuvius 
Wuerzburge Bepasakodamas 

NATO IR MOKSLAS 
Vis daug girdim apie Lie

tuvą ir jos pasirengimą stoti į 
NATO. Gynyba ir yra svar
biausias NATO uždavinys, nes 
jau 51 metai kai Europoje 
išlaiko taiką. Lietuva turi tris 
būdus užtikrinti savo pačios 
saugumą: stoti į NATO, pritai
kyti savo kariuomenę kitom 
narėm, kad, reikalo atveju, 
visi gynybos dalyviai galėtų 
susikalbėti ir naudotų gin
klus, prie kurių visi galėtų 
prisidėti. Vadinasi, Lietuvai 
save ginant, galėtų padėti ir 
kiti NATO nariai. 

Kitas būdas, būti visai sava
rankiškai, neutraliai, sukūru
siai savo pačios gynybos sis
temą, kaip daro Šveicarija ir 
Švedija. Tai būtų brangiau
sias kraštui variantas, bet, jei 
Lietuva tam turi užtektinai 
išteklių, kodėl ne? 

Trečias būdas Ratų atsi
klaupti ant kelių prieš 
Maskvą ir maldauti jų pagal
bos bei užtarimo. Rodos, Lie
tuva tik išsivadavo :š paskuti
nio varianto. 

Bet, šalia ugdymo savigynos 
sistemų, NATO turi ir moksli
nių interesų, kuriuos ji remia 
pagal išgales. Maždaug prieš 
dvejus metus du jauni moksli
ninkai, Giedrius Bt.račas, ap
gynęs doktoratą Ur.tversity of 
California, San Diego, dabar 
darantis Post-doc Satk Insti
tute, La Jolla, California, ir 
Osvaldas Rukšėnas, apgynęs 
doktoratą Vilniaus universi
tete, kur dabar dėsto, įteikė 
prašymą NATO padėti jiems 
suruošti tarptautirį vasaros 
seminarą Lietuvoje. Šie du 
jauni mokslininkai dirbo labai 
įtemptai, bet liepos 1-21 d. 
įvyks pirmas tarptautinis 
„Advance Study Institute, Mo-
dulation of Neuronai Signa-
ling: Implications for Visual 
Perception", Nidoje. Lietuvoje. 
Paskaitas skaitys patys žy
miausi tos srities mokslinin
kai iš Amerikos, P-ancūzijos, 
Norvegijos, Anglijos, Šveica
rijos, Vokietijos ir Kanados. 
Tai didelis ir svarbus pasieki

mas privilioti tokio aukšto ly
gio konferenciją į Lietuvą. 
Konferencijos dalyviai turi 
bent doktorato iygio išsila
vinimą ir konferencijoje dar 
toliau susipažįsta su naujau
siu tos srities tyrimų darbu. 
Amerikoje panašios rūšies in
stitutai yra vadinami Gordon 
Conferenceg ir į juos pakvieti
mus gaudavo tik pirmaujan
tys savo srities mokslininkai. 
• Man ypač malonu rašyti 
apie šią konferenciją dėl to, 
kad abu rengėjai jauni, abu 
gimę ir augę Lietuvoje. Gie
driui išvykus gilinti savo ži
nias į Ameriką, jis vis palaiko 
ryšius su Lietuva ir dabar ren
gia ypatingą, prestižinę mo
kyklą Lietuvoje. Tarp moksli
ninkų tai labai svarbus įvy-
kis,*o Lietuvai įrodymas, kad 
NATO rūpinasi ir savo narių 
moksliniu pažangumu. Gie
drius, pasinaudodamas Ame
rikos naryste NATO, sudarė 
sąlygas ir būsimai kandidatei, 
Lietuvai, pasinaudoti NATO 
viena gerąja puse. 

Neuromokslai yra labai nau
ja griežtųjų mokslų sritis. Jie 
studijuoja regėjimą ir bando 
nustatyt, kaip regima infor
macija perduodama smege
nims. Yra labai didelis kiekis 
įvairiausių smegenų procesų 
tai informacijai perduoti, š i s 
mokslas domisi būdais ir ap
linkybėm, kuriomis naudojasi 
smegenys, rinkdami, atpa
žindami tą, ką jie mato. Ži
nant, kaip smegenys veikia, 
kodėl, kas turi jų veiklai kokią 
įtaką, gal ilgainiui mokslas 
galės tą pritaikyti ir medici
noj, galės suprasti, kodėl žmo
nes kankina tam tikros ligos, 
susietos su protu, su smegenų 
veikla. 

Reikia sveikinti jaunuosius 
mokslininkus ir linkėti jiems 
labai gerų rezultatų. Tikimės, 
kad ir suvažiavusiems daly
viams Lietuva, Nida ir lietu
vių svetingumas sudarys labai 
gerą įspūdį, ir jie norės patys 

Litnaanian-American O w n c r | 
sccks English speaking Machinist^ 
Apprenuce with potential to be-
cotne a Forman. Small growing 
company near O'Hare. TeL 847-
233-9951; Fax 847-233-9953. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-6558. 

Audronė ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius arba 

vaikus, susikalba angliškai. 
Skambinti g 

teL 773-927-3281. S 

FULL TIME TELLER 
Experienceprefendedbutnotrcquired. 
Salary commensurate with expcncnce. 
Fluent English/Lithuanian required. 
Hours are Monday, Tuesday, Thursday 
9-5. Friday 9-8 and Saturday 9-1. For 
an apoitment or additional information 
contact Lois Gajdoms *t 798-5*8-
9488, e i t 228. Midland FcdcraJ Sar-
tags&Loan, 2657 West69th Street, 

grįžt, gal net daugiau tokios 
rūšies mokslo atlikti Lietuvo
je. Kaip Japonija, neturėdama 
didelių žemiškų išteklių, kles
ti, naudodamasi savo piliečių 
protu, taip gali ir Lietuva pir
mauti pasirinktame moksle, 
vartodama savo žmonių di
džiausią Dievo dovaną — pro
tą. Tik tokių energingų ir su
manių Lietuvos sūnų, kaip 
Giedrius ir Osvaldas, dėka, 
Lietuva turi galimybę žengti 
pirmyn pačioje svarbiausioje 
krašto turto pasinaudojimo 
srityje — moksle. 

* Danijos „Calsberg" val
d o m a uostamiesčio alaus ben
drovė „Švyturys" planuoja dar 
šį rudenį pradėti įgyvendinti 
įmonės plėtros projektą ir iki 
kitų metų pabaigos investuoti 
į įmonę 75 mln. litų. CEIUI 

* Vakarinių Lietuvos ra
j o n ų laikraščių redaktoriai 
bendrai kreipdamiesi į valdžią 
perspėjo, kad panaikinus pri-

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

Pažintinės kenonit po 
Čikan ir Dluiob valstija. 

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

Stambi Čikagos kompamja 
ieško darbininkų dažymo 

darbams. Patyrimas nebūtinas. 
TeL 847-921-5107. 

STASYS CONS1HLJC 1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

'soffits", "decks", "gutters*, plokšti 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudaną. 
I S.Benetis, ĮaĮ 630-241-1912.Į 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is acccpting applicants for 

Permanent ResJdence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentraring in imrrugration to 

Canada 
www.immigratiori-service.com 

E L I A D A Y S P A 
now hiring manicurists, 

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

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-2184)161. 

dėtinės vertės mokesčio 
(PVM) lengvatą tektų didinti 
laikraščių kainą, o tai j i e m " 
būtų pražūtinga, ners gerokai 
sumažėtų skaitytojų, vieti
niams leidiniams grėstų bank
rotas. „Bangos", „Mūsų žo
džio'', „Pajūrio naujienų", 
„Pamario", „Švyturio", „Že
maičio" redaktoriai atkreipė 
prezidento, Seimo pirmininko, 
premjero, grupės Seimo narių, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
ir leidėjų asociacijos dėmesį į 
tai, kad Seime svarstomai 
PVM pataisai, kuria ruošia
masi panaikinti lengvatas 
spaudai, pasirinktas labai ne
patogus laikas — bendras eko
nomikos nuosmukis ypač atsi
liepia žemės ūkio rajonams. 
Kadangi vietinės spaudos di
džiąją skaitytojų dalį sudaro 
asmenys, kurių pajamos nedi
delės, kyla grėsmė, jog vieti
nių laikraščių prenumerato
riai ir pirkėjai nebeįstengs įsi
gyti šio informacįjos šaltinio 
dėl didėjančių spaudinių kai
nų. 

pajuokavau, kad pradėjau stu
dijuoti juodąją magas. Jai pa
rūpo, kas yra ta juodoji magi
ja. Tada tarp išdėliotų kortų 
pradėjau atrasti jai pasirinktą 
kortą ir t.t. Taip bežaidžiant, 
Elenutė pavargo !*spėlioda-
ma, ir tarė: J^ag; pasakyk, 
kokią kortą aš dabar galvoje 
pasirinkau". Aš necivejodamas 
pasakiau, kad šircžių damą. 
Asitiktinai atspėjau. Tada 
Elenutė lyg ir i^igando ir 
tarė: „Dabar jau matau, kad 
tu čia ne su gera avasia taip 
ištaisinėji". Aš pa- teisinimui 
juokais pasakiau, kad tai yra 
ne piktosios dvasios veikla, 
bet tik juodosios magijos 
mokslas. O mudviem su P. 
Brizgiu buvo tik juokas. Plakato, skelbiančio bosimąjį NATO renginį Nidoje, dalis Dail Artūras Aliukas 

i 

http://www.immigratiori-service.com
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APIE DABARTINĘ TAUTOS 
FONDO VEIKLĄ 

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
Tautas fondo 26-tasis meti

nis narių susirinkimas, įvykęs 
balandžio 29 d., buvo gan 
išsamiai P. Palio aprašytas 
•Draugo" gegužes 11 dienos 
laidoje. 

Kaip visiems turėtų būti 
žinoma, nuo šio iki kito meti
nio susirinkimo Tautos fondui 
vadovauja 15 asmenų taryba, 
kurią šiuo metu sudaro: An
tanas Dundzila, Juozas Gie
draitis, Algirdas Lukoševičius, 
Kostas Norvilą, Jonas Pabe
dinskas, Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto, Pranas Povilaitis, 
Rasa Razgaitienė, Evaldas 
Remėza, Jonas Vainius, Jur
gis Valaitis, Algis Vedeckas, 
Jonas Vilgalys, Jadvyga Vytu-
vienė ir Ramutė Žukaitė. Tuoj 
po susirinkimo įvyko pirmasis 
naujosios tarybos trumpas po
sėdis pasiskirstymui parei
goms. Jame buvęs tarybos pir
mininką Jonas Vilgalys atsi
statydino ir pasiūlė išrinkti il
gametį vicepirmininką Jurgį 
Valaitį. Pasiūlymas vienbal
siai priimtas. Naujajam pirmi
ninkui pasiūlius, vicepirmi
ninkais buvo išrinkti: Pranas 
Povilaitis ir Jonas Vilgalys, 
sekretore — Rasa Razgai
tienė. Taryba taip pat patvirti
no Algį Vedecką toliau vado
vauti fondo valdybai. 

Kas tas Jurgis Valaitis? 

Tai veiklus New Yorko lietu
vių visuomenininkas, inžinie
rius. Jis gimė 1921 m. gegužės 
22 d. Marijampolėje, bet 
pradžios mokyklą ir gimnaziją 
baigė Klaipėdoje. 1939 m. vo
kiečiams okupavus Klaipėdą, 
nenorėdamas patekti į vo
kiečių* • - kariuomene, skubiai 
pasitraukė į Didžiąja Lietuvą. 
Tų pačių metų rudenį įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
statybos fakultetą. Jį baigė 
1944 m. pavasarį, apgynęs 
diplominį projektą iš tiltų sta
tybos. Karui einant prie pa
baigos, jį vokiečiai pagavo ir 
net aprengė Lufwaffe unifor
ma. Bet po dviejų savaičių jam 
pavyko ištrukti, neva darbams 
Austrijoje, ir atsidurti Vokieti
joje, kur sulaukė karo pabai-. 
gos. Ketverius metus praleido1' 
Tuebingene ir Stuttgarte. Nuo 
1949 m- gyvena JAV. Čia 1955 
m. vedė Nyolę Maciunaitę ir 
išaugino du sunūs. 

dr. K J. Valiūno pakviestas į 
VLJKo valdybą, joje išbuvo net 
vienuolika metų. Pradžioje ėjo 
finansų tvarkytojo, vėliau vi
cepirmininko visuomeniniams 
reikalams pareigas. 

Būdamas VLTKo vicepirmi
ninku, daug pasidarbavo orga
nizuodamas Lietuvos laisvini
mo darbo konferenciją, įvy-

Jurgfc Valaitis 

Amerikoje pagal specialybę 
dirba ir šiandien. Išlaikęs 
New Yorko valstijos profesinio 
inžinieriaus (PE) egzaminus, 
dirbo ir net vadovavo daugia
aukščių pastatų statyboms. 

Visuomeninėje ir organiza
cijų veikloje aktyvus nuo jau
nystės. Gimnazijoje buvo 
skautas, studįjų metu pri
klaus* Studentų technikų 
draugijai. Tuebingene dalyva
vo : jKriesos" sambūrio sky
riam ir centro veikloje. Buvo 
centre valdybos narys. Tą 
veiklą tęsė ir Amerikoje. 

1949 m. New Yorke inž. 
Aleksandrui Mačiūnui įstei
gus Amerikos Lietuvių inži
nierių' ir architektų .sąjungą 
(ALIAS), buvo jos centro val
dybos narys. 

1987 m. VLDCo pirmininko 

kusią 1974 m. spalio 26-27 d. 
White Plains, NY. Joje, daly
vaujant VUKui, Lietuvos di
plomatijos atstovui, PLB, JAV 
bei Kanados LB vadovams ir 
Lietuvos Laisvės komitetui, po 
ilgų svarstybų buvo priimta 
nemažai nutarimų, kurie di
džia dalimi prisidėjo prie lie
tuvių visuomeniniuose santy
kiuose iškilusių nesklandumų 
išlyginimo. 

Būdamas finansų tvarkytoju 
VLTKe, palaikė tamprius ry
šius su Tautos fondu, kuris 
tuo metu dėl organizacinių 
trukumų gan silpnai veikė. J. 
Valaitis ėmėsi iniciatyvos su
stiprinti TF veiklą. 1970 m. jis 
Tautos fondui vadovauti pa
kvietė prel. Joną Balkoną ir 
padėjo jam sudaryti darbingą 
valdybą. Fondo padėtis ėmė 
gerėti. Pradėta rūpintis fondo 
inkorporavimu. Dirbant kartu 
su prel. J. Balkonu, P. Min-
kūnu, Br. Nemicku ir A. Vak-
sėliu, 1973 m. birželio 4 d. pa
vyko jį inkorporuoti New Yor
ko valstijoje kaip Lithuanian 
National Foundation, Inc. — 
pelno nesiekiančią korpora
ciją. 1974 m. gegužės 21 d. 
buvo gautas ir atleidimas nuo 
JAV federalinių mokesčių, tuo 
užsitikrinant daugiau auko
tojų, kurie savo aukas Tautos 
fondui galėjo nurašyti nuo pa
jamų mokesčio. Pagal inkor
poravimo nuostatus, Tautos 
fondas turėjo persitvarkyti. 
Kasmet turėjo būti šaukiami 
narių metiniai susirinkimai, 
renkama fondui vadovauti ta
ryba. Susirinkimo ir tarybos 
nutarimams vykdyti taryba 
rinkdavo valdybą. 

1978 m. VUKui išsikeliant 
iš New Yorko, J. Valaitis pasi
traukė iš jo valdybos. Bet jis 
neliko be darbo — tučtuojau 
buvo išrinktas TF tarybos pir
mininku. Tarybos pirmininku 
buvo net šešis kartus — 1978, 
1980,1985,1988,1989 ir 1990 
metais. Taigi, jis jau prityręs 
pirmininkas, ir fondo taryba 
gali džiaugtis, vėl turėdama jį 
savo vadovu. 

Jurgis Valaitis pastaruosius 
penkerius metus vadovavo ta
rybos veiklos ir informacijos 
komisijai, kurios pagrindinė 
užduotis buvo apsvarstyti TF 
veiklos gaires ir remtinus pro
jektus, pasiūlyti juos tarybai 
patvirtinti, sekti patvirtintų 
projektų įgyvendinimą ir rū
pintis, kad visuomenė apie 
juos botų informuojama. Ypač 
tai pasidarė aktualu, kai Lie
tuva tapo nepriklausoma. Čia 
J. Valaitis buvo tikrai nepa
mainomas kovotojas dėl fondo 
paramos išauklėti ir tinkamai 
paruošti Lietuvos jaunimą 
skaidresnei Lietuvos ateičiai. 
Jo vieno užsispyrimu ir gimė 
lietuviškos pradžios mokyklos 
statybos projektas sulenkinto
se Lavoriškėse Vilniaus kraš
te. Jo iniciatyva net buvo 
įvykdytas sėkmingas vajus su
telkti bent 75,000 dolerių tos 
mokyklos statybai. Ji jau prie 
pabaigos ir tikimasi, kad ši 
rugsėjį mokykla galės veikti 
naujose patalpose. Kitas J. 
Valaičio pasiūlytas projektas 
— Lietuvos mokyklų jdukri-
nimas, kuris taip pat jau 
įsisiūbavo. Daugiau kaip 20 
mokyklų pavieniai asmenys ar 
organizacijos įsidukrino. Įdu
krintoje! patys pasirenka mo
kyklą ir skiria jai aukų per 
Tautos fondą, kuris lėšas padi-

na 50 procentų, (neviršijant 
250 dolerių). 

Tarybos organizacinis 
posėdis 

Šis posėdis, įvykęs gegužės 
20 d., buvo skirtas tarybos vi
diniam 8usiorganizavimui, tai 
yra, pasiskirstyti pareigomis 
ir susitarti, kas kokius darbus 
dirbs ir kokiais reikalais 
rūpinsis. 

Pirmiausiai taryba patvirti
no TF valdybos pirmininko Al
gio Vedecko pasiūlytą valdy
bos narių sudėtį: Donatas 
Banaitis, Aldona Katinienė, 
Aldona Mackevičienė, Vida 
Penikienė, Saulius Sirusas ir 
Vacys Steponaitis. Taryba nu
tarė palikti iki šiol veikusias 
tris komisijas bei jų sudėtį: 

Finansų komisija: pirm. An
tanas Sabalis, nariai — Vacys 
Steponis, Ramutė Žukaitė ir 
valdybos pirm. Algis Vedeckas 
ar jo įgaliotas valdybos narys. 

Veiklos ir informacijos komi
sija: pirm. Rasa Razgaitienė, 
nariai — Antanas Dundzila, 
Kęstutis K Miklas, Nįjolė 
Bražėnaitė-Paronetto ir Jad
vyga Vytuvienė. 

Paramos ir pašalpų skirsty
mo komisija: pirm. Evaldas 
Remėza, nariai — Vida Peni
kienė, Rasa Razgaitienė, Jo
nas Stankūnas ir Jadvyga Vy
tuvienė. 

Prieš tris savaites įvykęs 
metinis narių susirinkimas 
priėmė pasiūlymą, kad dabar 
veikiantieji TF įstatai turėtų 
būti peržiūrėti, pataisyti ir su 
naujais pasiūlymais pateikti 
ateinančiam metiniam narių 
susirinkimui svarstyti. Suda
ryta įstatų peržiūros darbo 
grupė, susidedanti iš pirm. 
Jono Vainiaus ir narių — An
tano Dundzilos ir Jono Pabe
dinsko, su teise, esant reika
lui, kviestis teisinį patarėją. 

Svarstant jau veikiančią 
Lietuvos mokyklų įdukrinimo 
projekto eigą, dėl didesnės 
reklamos iškilo įvairių klau
simų, reikalingų patikslinimo 
ir išryškinimo. Tam reikalui 
buvo sudaryta mokyklų įduk
rinimo darbo grupė, suside
danti iš pirm. Prano Povi
laičio, Nįjolės Bražėnaitės-
Paronetto ir Antano Saba-
liaus. 

Taryba taip pat išklausė fi
nansų komisuos pirmininko 
Antano Sabalio pranešimą 
apie TF finansus. Pritarta 
veiklos ir informacijos komisi
jos pirmininkės Rasos Raz-
gaitienės siūlymui „Jaunimo 
metų" proga globoti šią vasarą 
Lietuvos Genocido centro ruo
šiamą „Partizanų pažinties" 
vasaros stovyklą 50-čiai moks
leivių ir tris jaunimo žygius 
į partizanų kovų vietoves, taip 
pat parūpinti bendro lavinimo 
mokykloms tautinę atribu
tiką, t.y., vėliavą, herbą ir pla
katą bei Tautos himną. 

Buvo svarstytas ir patvirtin
tas memorandumas Vilniaus 
universiteto tarybai dėl rek
toriaus Rolando Pavilionio 
padarytų viešų amoralių pa
reiškimų, nepagrįstų teigi
niais, išėivįjos, ypač Amerikos 
lietuvių adresu. Sis memoran
dumas bus išsiųstas su Lietu
vių fondo, JAV Lietuvių ben
druomenės, Tautos fondo ir 
Amerikos Lietuvių tarybos va
dovų parašais. 

Tarybai svarstyti buvo pa
teiktas ir TF vadovybės veik
los kalendorius. Nutarta, 
kad paramos ir pašalpų skir
stymai botų vykdomi dukart 
per metus, t.y., kovo ir spalio 
mėnesiais. 

Nutarta, kad kitas tarybos 
posėdis bus liepos 15 d. 

Norintieji daugiau sužinoti 
apie Tautos fondą, jo veiklą ir 
projektus, gali kreiptis į jo 
įstaigą šiuo adresu: Lithua
nian National Foundation, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, — tel. 718-277-0882. 
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DRAUGAS, 2000 m. birželio 6 d., trečiadienis 

Pavasario darbai. Nuotr. Eltos 

A. t A. 
IRENA BAKŠYS 

MARTINKAITYTĖ 
mirė 2000 m. birželio 5 d., 5:30 vai. ryto, sulaukusi 79 

metų. 
Gyveno Orland Park, TL. 
Nuliūdę liko: dukra Kornelija Bakšys ir giminaičiai 

Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje ir Argentinoje. 
Velionė pašarvota birželio 7 d., trečiadienį, nuo 3 iki 9 

vai. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Park, TL. Laidotuvės įvyks birželio 8 d., 
ketvirtadienį, 10 vai. ryto. Po religinių apeigų Lietuvių 
Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 6647 S. Troy, Cbicago, 
TL, velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdinti duktė. 
Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. 

Tel. 708-499-3223. 

A. t A. 
JONAS MOTIE«JUNAS 

Mirė, sulaukęs 86 metų. 
Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Gimė 

Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Victor su žmona Marija ir anūkas 

Adam; posūnis John Brinkmanas su žmona Melloney. 
Velionis buvo brolis a.a. Alfonso. 
A.a. Jonas pašarvotas Palos Gaidas laidojimo 

namuose, 11028 S. Southwest Highway, Palos Hills, TL, 
birželio 7 d., trečiadienį, nuo 3 iki 9 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 8 d. Po 11 vai. 
ryto religinių apeigų laidojimo namuose, Velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410. 

Lietuvių tautinių šokių mylėtojui ir I Lietuvių Tautinių 
Šokių šventės pirmininkui 

A. t A. 
BRUNO G. SHOTAS 

mirus, jo žmonai LUCILLE, dukroms CHRISTINE ir 
NANCY, sūnui VINCENT bei visai seimai reiškiame 
giliausią užuojautą. 

Lietuvių Tautinių šokių institutas 

A. t A. 
JONUI DAINAUSKUI 

mirus, reiškiu giliausią užuojautą dukrai JURAI, 
sūnui RIMUI ir jų visai seimai. 

Irena Veleckytė J 

Netikėtai Amžinastin iškeliavus 

A. t A. 
KEISTUČIUIKODAIČIUI, 

giliame liūdesyje likusią žmoną KUNIGUNDĄ, daug 
metų dirbusią klubo sekretore ir korespondente, 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Miami Lietuvių Amerikos piliečių klubas — 
valdyba ir nariai 

4 
7Z, LIETUVIU FONDAS / A.ITHUANIAN FOUNDATION, INC. 

14911 127th Street • Lemont. IL 60439 •(630) 257-1616 
Fax (630) 257-1647 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš 
viso. 

2000 m. kovo mėn. 
2x$5 Krasauskas Marija, $5; Powell Nijolė $5. 
5x$10 Dubinskas Anastazija, $10; Grybauskas Vytautas 

ir Joana, $520 Puodžiūnas Živilė, $125; Šlavikas Robert, 
$10; Sved George ir Dana, $180. 

lx$20 Zailskas Antanas ir Teodora, $1,225. 
4*$25 Germanas Dalia, $25; Dginytė Danguolė, $125; 

Kiliulis Česlovas ir Laima, $300; Stulpinas Stasys atm. įn: 
Stulpin Liudmila, $395. 

lx$40 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia, 
$3,200. 

8x$50 Ambrizas John atm.: Juodka Vytautas, $1,050; 
X, $700; Bubrys Algimantas V., $370; X, $700; Kučiūnas 
Aleksandras ir Jūra, $450; Markelis Adolfas atm.: Markelis 
Aldona. $1,200; Mickus Antanina atm.: Mickus Albinas, 
$700; Stankus Kostas, $390. 

lx$55 Maknys Dawn, $55. 
SlzSlOOAlantas Vytautas atm. 10 mirties metinių 

proga: Mantienė Irena, $200; Bagdonavičius Vytautas ir 
Laima, $100; Čižinauskas Edward ir Elena, $300; Draugelis 
Arūnas ir Elena, $1,900; X, $500; Kaulinis Kazys (miręs) ir 
Joana, $200; Kaunas dr. Roman ir Gražina, $1,165; Koncė 
dr. Arvydas, $1,000; Kvedar dr. Edward, $900; Laukaitis 
Juozas P., $750; Liaukus Sigitas ir Milda, $800; Macys 
Vytas ir Stasė, $200 Morkūnas Joseph ir Vida, $100; 
Reikenis Richardas ir Živilė, $700; Rimkus David K, $200; 
Sealey prof. Raphael, $2,800; šeštokas Kęstutis ir Onilė, 
$100; Simutis Anicetas ir Janina, $500; X, $3,300; Urbutis 
Algimantas ir Dalia, $1,150; Vainius Petras ir Loreta, $100. 

lz$101 Burba Kostas ir Donata, $501. 
lz$110 McGuire Elona atm. įn.: Vosylius Algis, $455. 
Ix$l26 Kučėnienė dr. Dalia atm. įn.: Kilius Povilas ir 

Rota, $100; Dundzila Audrius, $25, $4,360. 
4z$200 Buivys Justinas ir Danguolė, $1,300; 

Kilčiauskas Jonas ir Liucija, $300; Lapatinskas Vytautas 
ir Alice (mirusi), $1,600; Miknaitis Sigitas ir Janina, $400. 

lz$400 Andrašiflnas dr. Bronius atm.: Andraiiūnas 
Apolonija, $4,500. 

lx$800 Bernotas Pranas J. atm. įn.: Bernotienė Birutė, 
$500. 

2z$l,000 Deikis Adolfas ir Antanina, $1,100; X, $14,500. 
Ii viso 4811.00 

2000 m. balandžio mėn. 

lz$19 Nutautas Stasys atm. įn.: Adamkus Valdas ir Alma, 
$500. 

3z$25 Bakunas George P. atm. įn.: Valeska E. D., $25; 
Ugianskis Juozas ir Ann, $530; Valeska Edward F. atm.: 
Valeska Marcella, $325. 

4z$50 Galdikas Valentinas atm. įn.: Galdikas Sofija, $750; 
Lukas Juozas ir Barbara, $1,250; Mikuckis Algis ir Vaida, 
$500; Sieczkowski Elytė ir William, $200. 

lz$95 Adamkavičius Ignas atm. įn.: Adamkus Valdas ir 
Alma, $1,000. 

12x$100 Angeliadis Niek ir Nida, $200; Anužis Saulius ir 
Lina, $200; Balafiaitienė Aurelija, $550; Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų draugija, $1,700; Jankauskienė 
Vida, $275; Kleiza Vaclovas ir Asta, $400; Leparskas Romas, 
$200; Lietuvių Padėkos paminklo fondas: įm. Ližaitis Juozas 
ir Valerįja, $9,640; Paškus Raymond E., $1,900; Reškevičius 
Albinas ir Gražina, $500; Skubisz Jonušaitė Regina, $100; 
Vasiliauskas-V/esey Aleksas, $300. 

lz$150 Bersėnas Juozas atm. įn.: Balzekas Sigita, $150. 
4z$200 Bacevičius Juozas atm.: Bacevičienė Stasė, $500; 

Baltutis Vytautas atm. įn.: Baltutis Ona, $3,200; Joga 
Eugenija atm. įn.: Empakeris Viktorija ir Donatas, $500; 
Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $2,000. 

lx$300 Adamkus prezidentas Valdas ir Alma, $1,500. 
3z$500 Dzenkaitis Juozas atm.: Dzenkaitis Bronė, $3,025; 

Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūris: įm. dr. 
Zigmas, $703; Nelson Kenneth ir Nijolė, $500. 

lx$l,000 Balčiūnienė Ona atm. įn.: Balčiūnas Rytis, 
$1,000. 

Ii viso $5339.00 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
20O0.IV.3O —10,064,762 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką Švietimą, 
kultūrą, jaunimą — 6,681,673 dol. 

Palikimais gauta — 5,132,688 dol. 

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 

http://20O0.IV.3O


6 DRAUGAS, 2000 m. birželio 6 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

A m e r i k o s v i d u r i o v a k a r ų 
Lie tuvos V y č i u vasaros susi
rinkimas šaukiamas ši šešta
dienį,-birželio 10 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Bočių salėje, 
14911 127th Str. , Lemont IL. 
Susirinkimo šeimininkai yra 
Lietuvos Vyčių 157 kuopa. 
Pradžia - 11:30 val.r. priešpie
čiais punktualiai , o po to 12:30 
val.p.p. - susir inkimas. Vietas 
priešpiečiams užsisakykite, 
skambindami Terry Strolia 
teb-706-687-1430. Kviečiame 
dalyvauti visų kuopų narius. 

Geguž inę r e n g i a Našlių, 
našliukų ir pavienių klubas 
birželio 11 d., sekmadienį, 
ŠauUų salėje, 2417 W. 43rd 
St. Pradžia - 12 vai. Bus gar
daus maisto, gėrimų ir sma
gios muzikos. Dalyvaukite ir 
smagiai praleiskite dieną! 

Čikagos i r a p y l i n k i ų a t e i 
t i n inkų Š e i m o s š v e n t ė sek
madienį, birželio 11 d., bus 
pradėta 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. J . Matulaičio misijoje. 
Melsimės už gyvuosius ir mi
rusius atei t ininkus. Po Mišių, 
10:30 vai. r. PLC didžiojoje sa
lėje bos iškilmingas posėdis, 
kurio metu įžodį duos mokslei
viai ir jaunučiai . Žodį ta rs iš 
Lietuvos atskridęs kun. Anta
nas Saulaitis. Posėdžiui pasi
baigus vyksime į Ateitininkų 
namus dalyvauti ten ruošia
moje gegužinėje. Tikimės, kad 
visi uniformuoti jaunučiai , 
jauniai, moksleiviai, s tudentai 
ir sendraugiai šioje šventėje 
dalyvaus ir sekmadienį pra
leis kartu, džiaugdamiesi ma
lonia ateit ininkiškos šeimos 
dvasia. Kviečiame dalyvauti 
visus ar t imuosius ir draugus. 

į įSanlė" C o r p o r a t i o n , Chi-
cago, IL, vadovaujama Patri-
cia Paulauskas , Draugo fondo 
milijono užbaigimui prie anks
tyvesnių 500 dol. įnašų at
siuntė dar 500 dol. ir tapo 
garbės nare . Laiške ji rašo: 
„Čia mūsų kukli auka, prisi
dedant prie siekiamo milijono, 
su troškimu, kad kiti negailė
tų paremti savo kasdieninį 
'Draugą', užt ikr inant jo stiprų 
rytojų". Sveikiname naują 
garbės narę ir nuoširdžiausiai 
dėkojame už dosnumą bei la
bai malonius linkėjimus. 

Vyskupas P a u l i u s Balta
kis atvyksta į Šv. Antano pa
rapiją (1501 S. Ave., Cicero, 
IL) kun. dr. Kęstučio Trimako 
kunigystės sukakčiai atšvęsti. 
Šventė įvyks sekmadienį, bir
želio 25 d. 9 val.r. bus auko
jamos padėkos Mišios, po jų 
parapijos salėje - pasivaišini-
mas ir sukakties paminėji
mas. Prašome vietas užsisaky
ti jau dabar, kad žinotume, 
kiek maisto ruošti. Auka - po 
8 dol. asmeniui šventės išlai
doms padengti . J a s priima 
Mėta Gabalienė tel. 708-863-
1911 arba paštu: 1828 S. 49th 
Court, Cicero, IL 60804. Čekį 
rašyti: Mėta Gabalis. 

1/V» i /< - * m •%. 

Stasė P e t e r s o n i e n ė trum
pai kalbės apie liūdnąsias tra
giškojo birželio dienas per mi
nėjimą, kurį ruošia JAV LB 
Brighton parko bendruomenė. 
Minėjimas, kuriame dalyvaus 
Vytauto Didžiojo šauliai ir ra-
movenai. vyks birželio 11 d. 
10:30 val.r. M. Marijos Nekal
to prasidėjimo bažnyčioje 
(2745 W. 44 Str). Po Mišių ei
sime prie kryžiaus, bus padė
tas vainikas - simbolis nelai
mingųjų atminimui. 

S a n t u o k o s p a ž a d ų a t n a u 
j i n i m a s įvyks jau šį šeštadie
nį Ateitininkų namuose. Kun. 
Antanas Saulaitis birželio 10 
d. vadovaus pamaldoms, ku
rios prasidės 6 val.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 registruotis skambinant 
Grasildai Reinytei tel. 708-
352-3405 a r Pam Baukus 630-
325-9772. 

M u z i k a s , d a i n i n i n k a s Ar
t ū r a s B l a ž u k a s linksmins 
svečius, atvykusius į „Vaiko 
var ta i į mokslą" būrelio ren
giamą gegužinę, kuri įvyks 
sekmadienį, birželio 25 d., 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje. Praleiskite gražią 
sekmadienio popietę draugų ir 
bičiulių tarpe! Vįsas pelnas 
skir iamas apleistų vaikų cent
rams Vilniuje ir Marijampo
lėje. 

P r i e š p i r k d a m i namą , su
sižinokite apie paskolų rūšis 
ir jų veikimo ypatybes! Pirmą 
kartą perkantiems nekilnoja
mą turtą rengiamas semina
ras , kurį ves Island Mortgage 
Network Inc. paskolų skyriaus 
darbuotojas Nauris Tankevi-
čius. Advokatas Robertas Ra
lis konsultuos teisiniais nuo
savybės pirkimo klausimais. 
Seminaras vyks šį penktadie
nį, birželio 9 d., 7:30 val.v. 
Jaunimo centro kavinėje 
(5600 S. Claremont Ave.). Ga
lite užsiregistruoti tel. • 773-
735-3555 arba (pager) 773-
461-0961. 

N i e k u r t a i p p ig i a i nenusi
pirksite nors ir naudotų, bet 
labai gerų knygų kaip knygų 
mugėje Old Orchard centre 
(Old Orchard Rd. ir Skokie 
Blvd.)! Mugė prasidės šį šešta
dienį, birželio 10 d., 6 val.v. ir 
tęsis iki 10 val.v. (5 dol. auka). 
Kitas dienas įėjimas - nemo
kamas. Sekmadienį, birželio 
11 d., mugė veiks nuo 10 val.r. 
iki 10 val.v., pirmadienį - ket
virtadienį nuo 11 val.r. iki 9 
val.v., penktadienį - nuo 11 
val.r. iki 5 val.p.p. ir kitą šeš
tadienį, birželio 17d., - nuo 6 
val.v. iki 10 val.v. bei sekma
dienį, birželio 18 d., nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. Važiuoti 94 
greitkeliu į šiaurę, išvažiavi
mas - Old Orchard. sukti į de
šinę. Sėkmės! 

LB L e m o n t o apyl inkės so
cialinių reikalų skyrius ir jo 
pirmininkas Gediminas Kazė
nas birželio 13 d. 2 vai. p.p. 
PLC Bočių menėje ruošia įdo
mią popietę. Programoje: p a 
norama" — žinios iš Lietuvos, j 
Algirdo T. Antanaičio pasako
jimas apie lietuvių literatūrą, 
deklamacijos, dainos, kavutė, 
pabendravimas. Kviečiame at
silankyti ir įdomiai praleisti 
popietę. 
Atsiųsta paminėti 

G E L T O N O J O ŽEMĖS 
ORLAIVIO SĖKMĖ 

„Kultūros barai", 2000, 
Nr. 5. Lietuviai Lietuvoje, 
užklupti sunkymečio, atrodo, 
pernelyg įsijautė į okupacijos 
metais įgytą nepilnaver
tiškumą: viskas čia pas mus 
blogai. Bet užtenka peržengti 
valstybės sieną, ir jie iš karto 
pasijunta tokie pat Dievo 
tvariniai, kaip ir visas likusis 
pasaulis. Štai Erika Grigora-
vičienė kalbasi su archi
tektais, sukūrusiais paviljono 
pasaulinėje parodoje Expo-
2000 projektą. Paroda, kurios 
devizas „Žmogus, gamta, 
technika" prasidėjo birželio 1 
d. Hanoveryje. 50 šalių šiemet 
pristatė atskirus paviljonus, 
tarp jų pirmą kartą ir Lietu
va. Jo autoriai - architektai 
Audrius Bučas, Marina 
Bučienė, Gintaras Kūginis, 
Aida Čeponytė, Valdas Oza-
rinskas. Lietuvos paviljonas 
pripažintas vienas iš geriau
siųjų penketuko, pristatytas 
prestižinei kasmetinei archi
tektūros premijai, dėl teisės 
pasibaigus parodai įsigyti pa
viljoną varžosi kelios užsienio 
kampanijos, ateina gausybė 
pasiūlymų iš architektūros 
leidinių publikuoti pastato fo
tografijas ir brėžinius. Archi
tektai pasirinko modernią 
formą: tai ryškiai geltonas 
aerodinaminių formų stati
nys, primenantis fantastinę 
mašiną. J iems rūpėjo ne tiek 
parodyti ypatingus Lietuvos 
pasiekimus, kiek pasakyti, 
kad Lietuva yra civilizuotas 
Europos kraštas, kuriame gal 
daug kas vyksta pavėluotai, 
bet visada europietiškai. Au
toriai sujungė dvi sritis - in
formacines technologijas, ku
rios šiandien lemia visuo
menės raidą, ir šiuolaikinį di
zainą. Paviljono, anot užsie
nio spaudos, tiesiog negalima 
nepastebėti, o geltonoje spal
voje ji įžiūri jaunos tautos op
timizmą. Autorių nuomone, 
šią spalvą j ie pasirinko todėl, 
kad norėjo sugriauti nuomo
nę, jog lietuviams būdinga tik 
tai, kas kuklu ir pilka. Pavil
joną statė Panevėžio statybi
ninkai, kurie savo darbą atli
ko labai gerai. Architektai 
skundžiasi, kad Hanoveryje jų 
darbas giriamas, o Lietuvos 
valdininkai ne tik nesidi-
džiuoja ir nemėgina perimti 
dalies nuopelnų, o nuolat pei
kia ir mėgina sumenkinti jų 
darbą. Bet bėgti iš Lietuvos, 
sako, niekada neplanavo (nors 
yra dirbę užsienyje), nes ir čia 
turi daug ir įdomaus darbo. 

s M< <» t't > im»» / 
Daug į v a i r i ų p r o g r a m ų 

v a i k a m s rengiama šią vasarą 
Čikagos parkuose. Mar-
q u e t t e P a r k e (6734 S. Ked-
zie Ave.) Vaikai ir paaugliai 
galės žaisti krepšinį, futbolą, 
žvejoti, užsiregistruoti muzi
kos pamokoms. Norėdami su
žinoti t ikslų tvarkaraštį, 
skambinkite tel. 312-742-
7529, 312-747-6469 arba atsi
verskite „Interneto" puslapi 

- . wwvchicagoparkdis t r ic t . 
-~*om. 
t Užsiregistruoti galima darbo 
dienomis nuo 10 val.r. iki 10 
val.v., savaitgalį - nuo 9 val.r. 
iki 5 val.p.p. 

G i m n a s t i k o s c e n t r e (Dal-
ley College, 7500 S. Pulaski, 
tel. 773-838-7522) taip pat 
veiks įvairios sporto, gimnas 
tikos pratybos vaikams 

• B a l t i j o s k r a š t ų m e n o 
p a r o d a i r v i d u r v a s a r i o po
būv i s , vadinamas „Baltic Art 
Exhibition and Summer Sols-
tice Reception" v y k s p e n k t a 
dienį , b i r že l io 23 d. Čikagos 
Simfonijos c e n t r e , 220 Sou th 
Mich igan Ave, 6 va i . v a k a r o . 
Sukvieskime kitataučius drau
gus ir patys gausiai susirinkime 
pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ža
vingu Šiuolaikiniu menu ir 
įdomiais v i d u r v a s a r i o pap
ročiais. Bilietų kaina: $30 iš 
anks to , $40 tą vakarą . Re 
zervaci jos: 630-986-8613. «MO 
Siuntini.ii niiiKj.ii i l n tiiv.i pi r 

TRANSPAK 
Speciali nuola ida PINIGU 

persiuntimui 
(Utaiqa ..Draugo pas ta te ) 

Tel 1 771 8*8 ĮOSO 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436SPuU»kiRd,Chicago.IL«*» 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gfbaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 8 .Kedsie Avenue 
Chicago, 0.60839 
TeL 773-7764700 

Ton free 34 hr. 868-7764743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seitad. 9v.r iki lv.p.p. 
BSSEEMHa^aaal 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicafo, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 77S-IS4-O100. 

TeL 630.287-0900, Lemont, IL 

' 



ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Cbicago, TL 60629 

Netikėta draugystė 

MOTINĖLĖS MEILĖ 
Kas labiausiai moka 
Žemėje mylėti? 
Kas daugiausia gali 
Kančių iškentėti? 

Kas nebijo vargo, 
Nemigo naktų? 
Kas užstoja šaltį 
Spengiančių žiemų? 

Kas nueitu kelio 
Atkarpas ilgiausias? 
Kas parneštų ugnį 
Į namus švenčiausią? 

Kas pradėjus lyti 
Petelius apgaubtų? 
Kas nusiminusius 
Prie krūtinės glaustų? 

Kas, palielcant sodžių, 
Maldą sukalbėtų? 
Kas, į kelią ilgą, 
Duonos riekę duotų? 

Kas, sugrįžtant lauktų, 
Židinį kūrentų? 
Kas ant kalių galvą, 
Švelniai pakutentų? 

Gal, sakysit, saulė, 
O gal pakas vėjas? 
Ne! Visu? tuos darbus 
Daro mot.nėlė 

Mokytoja 
Violeta Pakalniškienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Geografiji yra didžiųjų rea
lybių ir plačiųjų erdvių žavin
tis mokslas. Beveik 40 metų 
nugrimzdę- į šios žemės gra
žias ir tragiškas realybes, per 
jas dažnai pažvelgiu į pačias 
didžiąsias žmogaus ir žmoni
jos problemas, nuo žemės žvel
giu į Danajų, bet ne atbulai. 
Gamtos vaizdų didingas gro
žis, žmonių, tautų, rasių, kal
bų kultūrų ir žmogiškojo būdo 
nepaprasta* sudėtingumas pa
lenkia mano galvą prieš Visa
tos pradirų Autorių, prieš be
galinę Jo išmintį ir galybę. 

Kazys Pakštas 
)aktaras, geografas, 

rašytojas, profesorius. 

Moralės pradžia atiteka iš 
Švenčiaus,njų gyslų. 

Poete Marga Aukštaitė 

KAS YRA ŽODIS 

Nesunku paaiškinti, ką reiš-

Piešė dail. J. Paukit ien* 

kia vienas ar kitas žodis, ko
kia jų vartojimo aplinka. Bet 
kaip apibrėžti žodį teoriškai? 
Juk žodžiai tokie įvairūs savo 
funkcijomis (paskirtimis) kal
boje, santykiais su tikrove ir 
žmogumi. Žodžio esmę padeda 
atskleisti jo santykiai, o jie 
yra trejopi: 1. Santykis su tik
rovės daiktais ar reiškimais; 
2. santykis su žmogaus minti
mis, jausmais ir norais; 3. san
tykis su kitais žodžiais. Dau
guma žodžių pavadina tikro
vės daiktus ar reiškinius, kiti 
ne tiek įvardija, kiek išreiškia 
žmogaus požiūrį į veiksmus, 
ypatybes. Be to, labai įvairūs 
žodžių tarpusavio santykiai. 
Jie parodo žodžių reikšmės ga
limybes. Taigi kiekvienas žo
dis yra reikšmingas ženklas, 
žmogaus sukurtas išreikšti sa
ve visuomenėje. Kadangi da
bartinėje kalbotyroje pripažin
ta, jog kalba yra savita garsi
nių ženklų sistema, o žodis — 
tos sistemos elementas, tai jį 
bendrais bruožais galėtume 
taip nusakyti: žodis — gar
sinės kalbos elementas, turin
tis savo formą, kuria išreiš
kiamas tam tikras turinys. 

Vien kalbininko akimis žiū
rėdami, nuskriaustume žodį. 
Žodis, kaip ir kalba, yra ne 
vien socialinis, bet ir kultūros 
reiškinys. Filologijos mokslo 
daktaras J. Lankutis apie tą 
lietuviško žodžio žingsnį rašė: 
„Žodį tauta nusikala kaip ir 
valdžios kardą, kuriuo ji gina 
savo laisvę, skinasi kelią į 
šviesą ir laimę". 

Dr. Antanas Balašaitis 

•ATOSTOGOS 

Valio! Kaip visi stovyklauto
jai ir vadovai jaučiasi, kai jie 
yra Dainavoje? Dainava yra 
smagiausia vieta pasaulyje. 
Ten visi esame kaip didelė, 
linksma šeima. Ten mes kas
met susirenkame gyventi kar
tu dvi savaites. Aš negalėčiau 
gyventi be Dainavos. 

Dainava yra lyg maža Lietu
va. Visur matomi žali kalnai 
ir dideli ąžuolai. Yra pušynas 
ir Kryžių kalnas. Dainava turi 
net Rambyną! Bet Spyglys, tai 
geriausias dalykas Dainavoje. 
Mes jame kasdien plaukiame. 

Gal ir ne visai tiesa, Spyglys 
nėra pats geriausias dalykas, 
patys stovyklautojai yra svar

biau už viską. 
Aš negaliu sulaukti šios va

saros, kai aš vėl grįšiu į Dai
navą. Sudiev! 

Giedrė Kazlauskaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

moksleivių metraštis 1996/97 
m. 

MIELI KNYGNEŠIAI 

Nuoširdus ačiū jums visiems 
už jūsų sunkų darbą. Jūs to
kie gudrūs, kad sugalvojote 
įvairius planus, kad galėtumė
te pernešti lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Aš niekaip ne
galėčiau sugalvoti tokių da
lykų ir įvykdyti tokius planus. 
Aš esu jums labai dėkinga. 

Joana Orentaitė 

Ačiū, kad padėjote Lietuvai 
išlikti gyvai! Jūs mokėjote pa
slėpti lietuvišką spaudą taip 
gerai, kad rusai jos neatrado. 
Jūs viską apgalvojote ir net 
nebijote prarasti gyvybės, ko
vojant už lietuvišką žodį. Be 
Jūsų aukos, galbūt jau nebūtų 
Lietuvos žemėlapyje. Jus ger
bia visa Lietuva. Ačiū labai! 

Vytas Bradūnas 

IEŠKOME 

Mums reikia gerų knygne
šių. Jie turi būti darbštūs, 
drąsūs ir labai lankstūs. Jie 
turi dirbti be įtampos ir būti 
labai gerai nusiteikę. 

Darbo valandos turėtų būti 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vaka
ro, bet gali būti įvairios. Pilna 
alga turėtų būti 1,000 litų 
kasdien arba maistas. Iš tik
rųjų alga nedidelė. Norintys 
dirbti atsiliepkite Sigitui Ri
mui. 

Visi trys Baltimorės Kara
liaus Mindaugo lit. m-los mo
kiniai („Mūsų metai") 

GALVOSŪKIO NR. 151 
ATSAKYMAS 

Pavyzyds: 1x1/2=1-1/2=172. 

GALVOSŪKIO NR. 152 
ATSAKYMAS 

Draugystė — draugauti. 
Pyktis — pykti. Pasisveikini
mas — pasisveikinti. Sakiniai 
gali būti įvairūs. 

GALVOSŪKIO NR. 154 
ATSAKYMAI 

Kryžiažodžio atsakymai: 
Statmenai: 1. Kamara, 2. Ni
da, 3. Šaka, 4. Žagarė, 7. vaga, 
10. silkė, 11. dirva, 14. Var
pas, 15. gilė, 16. Alytus, 19 ko
pa, 20. ašis. Gulsčiai: 5. Kailis, 
6. balnas, 8. agava, 9. aras. 
11. dorė (žvejų laivelis). 12. 
Alsa. 13. gira, 17. lapė, 18. as
la. 19. kalva, 21. kanapė. 22. 
Šimkus. 

GALVOSŪKIO NR. 155 
ATSAKYMAI 

A. Sruogienė (515 psl.) ir 
Šapoka (282 p.) savo knygose, 
kaip ir visi kiti dokumentai, 
kunigaikštį Mikalojų Radvilą 
(1512-1584) vadina Ruduoju, 
nes jis turėjo rudą barzdą. 
Angliškoje lietuvių enciklo
pedijoje Simas Sužiedėlis ne
žinia kodėl kunigaikščio barz
dos spalvą pakeitė iš rudos į 
raudoną?! Negana to, Sužie
dėlis pakeitė net jo pavardę, 
prikabindamas raidę js". Taip 
Radvila tapo Radvilas... Bnc. 
Lit. 4-417). B. Atlantas ir Pa
tinkąs susijungė Panamos ka
nalu 1913.X.10. C. Žodis Pols-
ka (Lenkija) reiškia Jaukai", 
„lygumos". (Bobley'8 Illustra-
ted VVorld Enc, 1256' psl. 
N.Y., 1966). D. Ilgiausias lie
tuviškas žodis susideda iš 33 
raidžių: nebeprisikiškiako-
pūstlapiaudavome. E. Kilučių 
ežeras, kuriame augo vandens 
riešutai Agarai, yra Birtų 
miesto pietuose. ~J D 

PAGALVOKITE NR. 2 
ATSAKYMAI 

1. Velykų šventė gali būti 
tarp kovė 22 ir balandžio 25 d. 
Tai priklauso nuo mėnulio. 2. 
Šveicarijos kariuomenės ran
kinis laikrodis per parą gali 
klysti viena dešimtąja sekun
dės. 3. Arogantas — tai žmo
gus, kuris per daug savimi pa
sitiki, išdidus, nemandagus, 
akiplėša. Ignorantas — tai 
nenusimanėlis, nemokša, tam
suolis, neraštingas. 4. Varpas. 
5. Gaidys. 6. Ratažodis? 1. La
vina, 2. Kalnas. 3. Raktas. 4. 
Asilas. 5 Narvas. 6. Arklys. 7. 
Ragana. 8. Pasaga. 7. 
228:12=19. 8. Paimti, sukaup
ti, surinkti ir t.t. 

PAGALVOKITE NR. 3 

1. Ką reiškia žodžiai; inteli
gentas, intelektualas, eru
ditas? 2. Kaip kirčiuojamas 
žodis liaudis: ar kaip naktis, 
nakties, ar kaip valtis, val
ties? 3. Kada buvo žalvario • 
bronzos amžius? Atsiuntė 
kun. dr. Gerulis. 4. Gaudo 
musytes, bet ne paukštis, gy
vena vandenyje, bet ne žuvis. 
5. Geležinis dantis juodą žemę 
kanda. 6. Kriptograma. Per
skaitykite poeto Eugenijaus 
Matuzeviciaus eilėraščio pos
melį. Kriptogramos raktas: 1-
2-3-4-5-1 žiogo giminaitis; 7-
11-12-6-4-7 iš Turkijos kilusi 
kačių veislė; 8-17-18-15-16-9-1 
šunų veislė; 6-2-7-8-9-10-7 ži
rafos giminaitė; 13-6-13-14-

15-9-16-7-1 egzotiška šunų 
veislė. Sudarė 8 klasės mokinė 
Teresė Aleknavičiūtė iš Aly
taus. 7. Vieno berniuko iš 
nakties dingo dviratis. Kaimy
nai pastebėjo, kad 4 berniukai 
sukinėjosi apie tą namą. Jų 
vardai: Kazys, Linas, Jonas ir 
Naris. Policija pradėjo juos 
klausinėti. Kazys aiškino, kad 
Linas pavogė. Jonas sakė, kad 
Linas jam sakė, kad Naris pa
vogė. Linas sakė, kad Kazys 
pavogė. Naris sakė, aš tinau, 
kas pavogė, bet aš nesakysiu. 
Policijai paaiškėjo, kad Kazys 
ir Linas nesakė teisybės, tiesa 
galėjo būti tarp Jono ir Nario. 
Tai kas gi pavogė dviratį? 8. 
Automobilių kurą anglai vadi
na Petrol, kaip yra vadinamas 
Amerikoje? 

LINKSMIAU 
Pardavėja klausia Zigmo: 
— Berniuk, ar tikrai tau 

mama liepė nupirkti 200 gra
mų bulvių ir 3 kilogramus sal
dainių? 

Mikas mokosi valiuoti auto-
mobiliumi. t „ * 

— Tėveli, kodėl gatvėje tiek 
daug žmonių, gal šiandien ko
kia šventė? 

— Mikai, tu važiuoji šali
gatviu... 




