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v '
Žinios iš Lietuvos — Elta

Konferencij a 
parlamentinio darbo

klausimais

Zurofff kaltina Lietuvą 
reabilitavus nacių 

nusikaltėlius

Vilnius, balandžio 18 d. (Elta) 
— Pirmadienį Vilniuje prasidėjo 
tris dienas truksianti konferen
cija parlamentinio darbo klausi
mais. Ją surengė JAV Kongreso 
Atstovų Rūmų speciali darbo 
grupė Rytų Europos parlamen
tinėms institucijoms plėtoti ir 
Lietuvos Seimas.

Konferencijos dalyvius pasvei
kino Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas. Jis padėkojo į 
konferenciją atvykusiems JAV, 
Estijos ir Latvijos parlamentų 
nariams, JAV Kongreso Tyrimų 
Tarnybos specialistams, JAV 
Frost Fondo programos vado
vams. Seimo pirmininkas pa
reiškė viltį, kad turtingas 
demokratijos tradicijas turinčių 
šalių patyrimas padės tolesnei 
demokratijos plėtotei Lietuvoje, 
kuri šiandieną sulaukė 1,500- 
osios nepriklausomybės dienos.

Seminare bus skaitomi prane
šimai apie etiką ir lobizmą 
(įvairių suinteresuotų grupių 
įtaigojimus parlamento narių), 
daugumos ir mažumos santy
kius parlamente, darbą komite
tuose. Sekcijose bus aptariamos 
ekonominės raidos problemos, 
prekybos ryšių ir užsienio 
investicijų galimybės. Numa
tyta išklausyti žinomų JAV, 
Olandijos, Lenkijos, Norvegijos 
bei kitų šalių specialistų pra
nešimus tarptautinio ir regio
ninio saugumo, kovos su orga
nizuotu nusikalstamumu bei 
kitais klausimais.

Dėl kariuomenėn 
šaukiamųjų atrankos 

trūkumų — 645,000 litų 
nuostolis

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius penktadienį

Konservatoriai šaukiasi 
referendumo prieš neteisėtą 

privatizavimą

Vilnius, balandžio 16 d. 
(AGEP) — Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai) pra
ėjusį ketvirtadienį paskelbė, 
jog sieks, kad būtų pravestas 
referendumas dėl įstatymo, 
kuriuo būtų sustabdytas netei
sėtas privatizavimas ir nuvertė
jusių gyventojų indėlių kom
pensavimas.

Nuo balandžio 21 d. pradeda
mi rinkti parašai, reikalaujant 
surengti referendumą konstitu
ciniam įstatymui „Dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų in
dėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos” priimti.

Taip nuspręsta konservatorių 
partijos valdybos posėdyje tre
čiadienį vakare. Apie tai prane
šęs valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius spaudos kon
ferencijoje ketvirtadienį neabe
jojo, kad minėtas įstatymas re
ferendume bus priimtas.

Konservatoriai tikisi, kad jį 
priėmus, būtų atkurtas „be 
privatizavimo pakeistas” vals
tybinių ir valstybinių akcinių 
įmonių statusas, kompensuoja
mi gyventojų indėliai, sustabdy
tas dirbtinis įmonių bankruta- 
vimas ir gamybos mažinimas, 
užtikrinta teisėtai įgytos nuo
savybės neliečiamybė ir sustip

surengtoje spaudos konferenci
joje kalbėjo apie Lietuvos Kraš
to Apsaugos Ministerijos (KAM) 
santykius su giminingomis or
ganizacijomis užsienyje, jau
nuolių šaukimą į karinę tar
nybą ir artimiausius tarptau
tinius susitikimus.

Pasak L. Linkevičiaus, KAM 
praėjusiais metais pasirašė 
bendradarbiavimo sutartis su 
Čekijos ir Lenkijos, šiais metais 
— su Danijos gynybos ministeri
jomis, ruošiamasi užmegzti ry
šius su Prancūzija.

Kalbėdamas apie jaunuolių 
šaukimą į karinę tarnybą, mi
nistras pasakė, kad praėjusių 
metų šaukimui išleista 57,000 
litų (pašaukti 532 jaunuoliai), o 
dėl atrankos organizavimo trū
kumų (netinkami dėl sveikatos 
būklės karinei tarnybai jau
nuoliai buvo pašaukti į 
kariuomenę, aprūpinti unifor
ma, maitinami, o po to — at
leisti) susidarė nuostoliai, sie
kiantys 645,000 litų.

L. Linkevičius priminė, kad 
numatytos baudos už neatvyki
mą pagal šaukimą: neatvykus 
pirmą kartą — 50 litų, po antro 
šaukimo neatvykusieji gali būti 
patraukti baudžiamojon atsa
komybėn.

Ministras pasakė, jog pagal 
vyriausybės nutarimą į Krašto 
apsaugos tarnybą gali būti 
pakviesta iki 3,500 jaunuolių 
šiuo metu Lietuvoje yra 40,000 
šaukiamojo amžiaus jaunuolių), 
o tarnyba gali būti atidedama 
tais atvejais, kai šaukiamasis 
yra vienintelis šeimos maitin
tojas, turi mažamečių vaikų, 
dirba žemės ūkyje, studijuoja 
aukštojoje mokykloje ir keletu 
kitų atvejų.

rinta teisėtvarka.
Kad Seimas paskelbtų refe

rendumą, už jį turi pasisakyti 
ne mažiau nei 300,000 rinkimų 
teisę turinčių piliečių. Jų 
parašai bus renkami du mėne
sius, t.y. iki rugpjūčio 21 dienos.

Manoma, kad referendumas 
bus paskelbtas rugsėjo mėnesį. 
Pasak G. Vagnoriaus, referen
dume gali būti pasiūlyta tautai 
pasisakyti ir kitais klausimais, 
tačiau jis nepaaiškino kokiais.

Ketvirtadienį paskelbtame 
Konservatorių partijos pareiš
kime primenama, kad Seimas 
ignoruoja gyventojų santaupų 
kompensavimo įstatymo priėmi
mą. Kaip žinoma, už tokį pro
jektą pernai pasisakė 312,000 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos 
piliečių.

Pareiškime taip pat teigiama, 
kad nuo pernai pavasario 
„draugų grupelė” daugelį 
valstybinių įmonių „perra
šinėja” į akcines ar uždarąsias 
akcines bendroves „be jokio pri
vatizavimo”. „Plinta nusikals
tamumas valdžios sluoksniuose, 
o turto grobstymas žlugdo įmo
nių darbą”, pastebi konser
vatoriai.

Gediminas Vagnorius spėjo, 
kad Lietuvoje „privatizuota be

Apie 2,000 Sarajevo miesto gyventojų susirinko miesto aikštėje pareikšti paramą serbų 
puolamiems Goražde gyventojams. Minioje matyti pagrindinių Bosnijos rėmėjų - šalių — Turki
jos (kairėje) ir Saudi Arabuos — vėliavos. Antradieni serbai vėl smarkiai šaudė j Goražde, kiuris 
yra pilnas pabėgėlių iš kitų miestų. Jau trečia diena,kai serbai žada paliaubas, bet paryčiais šaudo.

Lietuva bando atstatyti 
dialogą su Rusija

Vilnius, balandžio 16 d. 
(AGEP) — Netrukus į Lietuvą 
turėtų atvykti Rusijos vyriau
sybės atstovai. Dėl to susitarė 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Rusijos premjeras 
Viktor Černomyrdin, pasikal
bėdami telefonu balandžio
13-osios rytą.

Kaip spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį pasakė premjeras 
Adolfas Šleževičius, kitą savaitę 
jis numato susitikti su Kalinin
grado srities administracijos va
dovu Jurij Matočkin. Srities 
vadovas praėjusią savaitę Mask
voje susitiko su Rusijos prem
jeru ir perdavė A. Šleževičiaus 
pasiūlymus atnaujinti Lietuvos 
ir Rusijos vyriausybių dialogą.

Siūlo Lietuvos RTV
valdybai

atsistatydinti
Vilnius, balandžio 16 d. 

(AGEP) — Nepriklausomų sto
čių savininkų organizacijos 
Lietuvos Radijo ir Televizijos 
Asociacijos taryba ketvirtadienį 
paskelbė, jog apsvarsčiusi pasta
ruosius valstybinės Lietuvos 
Radijo ir Televizijos valdybos 
nutarimus, pareiškė valdyba 
nepasitikinti ir pasiūlė jai 
atsistatydinti.

Kaip žinoma, Lietuvos RTV 
valdyba balandžio pradžioje 
priėmė kelis privačių transliuo
tojų ginčijamus sprendimus, ir 
vieno jų, kaip pažeidžiančio 
Kęstučio Makaičio vadovauja
mos „Baltijos TV” interesus, 
įgyvendinimą jau sustabdė teis
mas.

Lietuvos RTV valdybą skiria 
parlamentas iš pagrindinių poli
tinių jėgų, atitinkamai jų gau
sumui Seime, pasiūlomų atsto
vų. Lietuvos RTV Asociacija 
jungia pagrindines privačias 
radijo ir televizijos stotis ir 
redakcijas. Privačios stotys 
seniai kaltina valdybą, jog ji 
visų pirma gina valstybinio 
radijo ir televizijos interesus.

privatizavimo antra tiek” vals
tybinio kapitalo, kiek ir legaliai. 
Jis paaiškino, kad kalbama apie 
turtą, vertą tarp 8 ir 10 bilijonų 
litų.

Jurij Matočkin atsiuntė laišką 
Lietuvos vyriausybės vadovui, 
kuriame, be kita ko, pasiūlė 
susitikti ir aptarti dvišales 
problemas.

Prieš savaitę Adolfas Šleževi
čius žurnalistams teigė, kad 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
dialogas yra nutrūkęs. Ypač 
smarkiai jis kritikavo Rusijos 
nenorą nota patvirtinti dvišalį 
palankaus prekybos režimo 
susitarimą bei prieš mėnesį 
įvestus naujus muito mokesčius. 
A. Šleževičius sakė, jog Rusijai 
nepakeitus savo sprendimo, Lie
tuva galbūt imsis atsakomųjų 
priemonių, įskaitant ir elektros 
energijos tranzito į Kalinin
gradą apribojimus.

Spaudos konferencijoje min. 
Adolfas Šleževičius taip pat 
sakė, jog greičiausia dar ba
landžio mėnesį susitiks su Lat
vijos ir Estijos premjerais. 
Konkreti susitikimo data dar 
neaptarta.

Minėdamas busimuosius vizi
tus, premjeras sakė, kad ge
gužės mėnesį Paryžiuje susitiks 
su Prancūzijos prezidentu ir 
premjeru. Gegužės 18-20 dieno
mis Paryžiuje vyks Pasaulio 
Banko rengiama konferencija, 
kurioje, be Baltijos valstybių 
vadovų, dalyvaus maždaug 120 
tarptautinių organizacijų atsto
vai.

Pabrango leidimas
importuoti alkoholį
Vilnius, balandžio 14 d. 

(AGEP) — Nuo balandžio 15 d. 
leidimas įvežti į Lietuvą 
alkoholį kainuos 300,000 litų 
metams. Iki balandžio 1 d. šis 
leidimas kainavo 150,000 litų.

Firmos, užsiimančios šia 
veikla, iš pradžių delsė pirkti 
tokį brangų leidimą, tikėda- 
mosis, kad jis bus papigintas ar 
net atšauktas. Vis dėlto pasku
tine savaitę leidimą įsigijo 33 
firmos. Iš jų 22 leidimą pirko 
pirmą kartą.

Valdžia, matydama tokį susi
domėjimą alkoholio įvežimu į 
Lietuvą, nutarė padidinti 
leidimo kainą iki 300,000 litų. 
Leidimas prekiauti Lietuvoje 
gaminamais gėrimais kainuoja 
5,000 litų per metus.

Prezidentas 
nepasirašė žemės 

įstatymo
Vilnius, balandžio 14 d. 

(AGEP) — Prezidentas nepasi
rašė Seimo priimto žemės 
įstatymo ir grąžino Seimui jį 
svarstyti iš naujo. Prezidentas 
siūlo Seimui pataisyti straipsnį, 
kuriame kalbama apie valstybei 
priklausančią žemę.

Seimo priimtame įstatyme 
savininkams negrąžinta žemė 
atitenka valstybei. Prezidentas 
siūlo savininkams grąžintiną 
žemę, kol ji bus sugrąžinta 
natūra privačion nuosavybėn, 
leisti valstybei išnuomoti pagal 
žemės nuomos įstatymo nu
statytą tvarką.

Seimo priimtai nuostatai 
nepritarė ir opozicija. Ji teigė, 
kad taip būtų įteisinta negrąžin
tos žemės, kuri turėjo būti 
grąžinta, nacionalizacija. Jei 
prezidentas būtų pritaręs Seimo 
priimtam žemės įstatymui, opo
zicija būtų kreipusis į Kons
titucinį teismą.

Landsbergis pritarė 
Brazauskui

Vilnius, balandžio 16 d. — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos vadas 
Seime Vytautas Landsbergis 
penktadienį pritarė prezidento 
Algirdo Brazausko nuomonei 
dėl mažų valstybių teisių, pa
sakytai Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje. Konser
vatorių atstovai pasiūlė prezi
dentui labiau atkreipti dėmesį 
į sutartis pasirašomas su Rusi
ja ir kitomis Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalimis, 
nes tose sutartyse gali būti 
formuluočių naudingų tik Rusi
jai.

Konservatoriai išreiškė 
pasitenkinimą, kad prezidentas 
nepasirašė Seime priimto žemės 
įstatymo.

Kalbant apie Genocido centro 
vadovo skyrimą, konservatoriai 
priminė, kad prieš metus buvo 
sutarta, jog politiniai kaliniai ir 
tremtiniai dalyvaus skiriant 
vadovą ir kuriant įstatus. Pre
zidentas sutiko, kad čia padėtis 
nenormali ir pažadėjo įtikinti 
vyriausybę paieškoti neutralaus 
kandidato.

Vašingtonas, balandžio 19 d. 
— Simon Wiesenthal centro Je
ruzalėje vadovas parašė laišką 
„The Washington Post” laik
raščiui, kuris buvo išspaus
dintas balandžio 19 d. laidoje. 
Jame jis atsako į amb. Alfonso 
Eidinto ir dr. Sauliaus Sužie
dėlio laiškus, spausdintus ba
landžio 5 d. laidoje. (Amb. Eidin
to ir dr. Sužiedėlio laiškų tu
rinius perdavėme „Draugo” ba
landžio 6 ir 7 d., nr. 66 ir 67, 
laidose. — Red.)

Laiške Efraim ZurofiF prikiša 
ambasadoriui Eidintui, kad jis 
„pernelyg šviesiai nupasakoja 
Lietuvos valdžios pastangas į 
teisinę atsakomybę patraukti 
nacių karo nusikaltėlius. Deja, 
faktai nurodo priešingai”, jis 
rašo. „Iki šios dienos Lietuvos 
valdžia neįvykdė nei vieno 
teismo nacių karo nusikaltėliui 
ir nuo nepriklausomybės pa
skelbimo neužvedė nei vienos 
bylos prieš užsienyje gyvenan
čius lietuvius nacių kolaboran
tus”.

„Priešingai”, priekaištauja 
Zuroff, „svarbios bylos prieš 
Vakarų šalyse gyvenančius lie
tuvius karo nusikaltėlius yra 
nutraukiamos, tarp kitų prie
žasčių, ir dėl stokos reikalingos 
teismų pagalbos. Dėl šios prie
žasties, tarpe kitų, Los Angeles 
mieste centrą turintis Simon 
Wiesenthal centras ėmėsi kur
ti raštinę Lietuvoje. Tačiau 
visos Wiesenthal centro pastan
gos įkurti raštinę Vilniuje, kaip 
ir Lietuvos piliečio ar gyventojo 
tokios pastangos, buvo atmestos 
Lietuvos valdžios”, rašo Zuroff.

1 „Kiek dėl ambasadoriaus 
kvietimo, kad Izraelio teismų 
pareigūnai ir kiti ,bendradar
biautų teisingumo dėlei’, leis
kite man priminti ekscelencijai, 
kad šis pasiūlymas buvo pada
rytas tik po to, kai ’New York 
Times’, naudodamasis Wiesen- 
thal centro surinktais duome
nimis, paskelbė, kad Lietuvos 
pareigūnai reabilitavo nacius 
karo nusikaltėlius, dalyvavu
sius žydų žudyme”, rašo Efraim

Prancūzijos dovana 
Lietuvos

žemės ūkiui
Vilnius, balandžio 16 d. 

(AGEP) — Penktadienį Lietuvos 
Žemės ūkio ministerijoje pasira
šytas Lietuvos ir Prancūzijos vy
riausybių atstovų susitarimas: 
Prancūzija skiria 20 milijonų 
frankų dovaną: 15 milijonų — 
pirkti žemės ūkio techniką 
(prancūzų), 5 milijonus — įkurti 
technikos aptarnavimo stotį, 1 
ryšių sistemą. Tai ištesėjimas i 
pažado, kurį davė Prancūzijos 
prezidentas Franęois Mitter- 
rand viešėdamas Vilniuje. Pran
cūzų specialistai pernai aplankė 
šešis rajonus ir iš jų pasirinko 
Plungę — tame rajone yra daug 
gerai besitvarkančių ūkininkų.

— Seimas priėmė Akcizų 
įstatymą, kuriuo nustatomi 
mokesčiai, perkant prekę ar r 
paslaugą. Įstatymas buvo svars
tomas balandžio 7 d. ir tada 
Seimo nariai buvo nusprendę 
neapmokestinti akcizu kavos ir 
elektros energijos. Antradienį 
be didesnių aiškinimų kodėl 
buvo įvestas 18% akcizas kavai 
ir elektros energijai.

Zuroff.
„Pritariu Sauliaus Sužiedėlio 

pasakymui, kad nacių medžioto
jai yra tiek pat klystantys, kaip 
ir kiti žmonės, ir kad kartais 
esame suklydę. Tos mažos klai
dos”, rašo Zuroff, „tačiau 
nepateisina Lietuvos pareigūnų 
atsisakymo duoti leidimą Ame
rikoje centrą turinčiai tarp
tautinei žydų organizacijai 
vykdyti tyrimus bei kultūrinę 
veiklą Lietuvoje”. (Savo laiške 
„Washington Post” laikraščiui 
dr. Sužiedėlis nurodė, kad Lie
tuva atsargiai laikosi tik su Los 
Angeles Wiesenthal centru dėl 
jo priešiškos laikysenos ir po
linkio į perdėjimą. Amb. Eidin
tas savo laiške nurodė, kad 
Lietuva „labai nori aktyviai 
bendradarbiauti su ... Simon 
Wiesenthal centru Vienoje”. — 
Red.)

Lyg parodydamas dar vieną 
pavyzdį, kad Zuroff ir Los 
Angeles Wiesenthal centras 
„linksta į perdėjimus”, Zuroff 
baigia laišką taip: „Tiesa yra ta, 
kad Lietuvos pareigūnai bijo 
mūsų tyrinėjimų rezultatų ir 
žino, kad daug lietuvių, dau
giausia iš nacionalistinės opozi
cijos, priešinasi tokiai veiklai 
Lietuvoje. Kaip prof. Sužiedėlis 
pats pripažįsta”, rašo Efraim 
Zuroff”, „ 'daugelis šalių, kur 
vyko Holokaustas, nelabai kon
frontuoja praeitį’, bet maža jų 
turi tiek ko užslėpti, kiek Lie
tuva, kur žydų („victimology” 
aukų procentas? — Red.) buvo 
aukščiausias Europoje ir vie
tiniai gyventojai taip aktyviai 
dalyvavo žudynėse”, baigia sa
vo laišką Los Angeles Simon 
Wiesenthal centro Jeruzalės 
padalinio vadovas Efraim Zu
roff.

Vilniaus miestas
didina pajamas

Vilnius, balandžio 16 d. 
(AGEP) — Neeilinė Vilniaus 
miesto tarybos sesija balandžio 
13 d. nutarė sustiprinti Kont
rolės tarnybą, ir vietoj dabar
tinių 18 pareigūnų joje greitai 
dirbs 28. Sesijoje minėta, kad 
Kontrolės tarnybos veikla mies
te visiškai pasiteisino, ir vien 
nuo metų pradžios jos pareigū
nų pastangomis į miesto biudže
tą išieškota apie pusė milijono 
litų baudų.

Vilniaus taryba nutarė padi
dinti prekyviečių mokesčius, bet 
konkretus jų dydis dar nenusta
tytas. Apskritai, miesto parei
gūnai yra susirūpinę padėtimi 
Gariūnų turgavietėje, kuri, 
pavyzdžiui dėl itin didelio žmo
nių ir automobilių susitelkimo 
ir apsunkinto gaisrininkų sunk
vežimių privažiavimo visiškai 
neatitinka priešgaisrinių rei
kalavimų.

Vilniaus taryba likvidavo 
valstybinę įmonę „Vilniaus 
knyga” bei valstybinį resto
raną „Erfurtą”, patvirtino 
valiutinių lėšų paskirstymą, 
apsvarstė kitus reikalus.

KALENDORIUS

Balandžio 20 d.: Marcijonas, 
Zenonas, Agnė, Goštautas, Laz- 
donė.

Balandžio 21 d.: Šv. Ansel- 
mas; Amalija, Molgedas, 
Argėla.

K
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^Sj SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

76-TUS VEIKLOS METUS 
PRADEDANT

Lietuviškos skautybės 75-tus 
Jubiliejinius metus Čikagos 
lietuvių skautija palydėjo 
sekmadienį, balandžio 10 d., 
šventiška popiete Jaunimo cen
tro didž. salėje. Šventę ruošė Či
kagos skautininkių draugovė, 
vadovaujama s. Aldonos Palu- 
kaitienės, ir jos kviestas 
komitetas — vs. Sigitas Miknai
tis, vs. Aleksandra Likande- 
rienė, vs. Antanas Jarūnas, vs. 
Antanas Paužuolis ir vs. Marytė 
Utz. Savo menišką ranką pridė
jo ir tylusis skautiškų darbų 
talkininkas vs. dail. Vladas Vi
jeikis sceną papuošdamas įspū
dinga gaire su Lietuvos vals
tybiniu ženklu Vyčiu, visų LSS 
šakų ženklais ir greta gėlėmis 
išmarginta, sukaktį žyminčią, 
,,75” skaitline. Sesių gražiai 
padengti stalai taip pat prisidėjo 
prie pakilios dalyvių nuotaikos.

Rengėjų vardu pasveikinęs į 
lietuviško skautavimo 75 metų 
Jubiliejaus paminėjimą gausiai 
susirinkusius skautiškos šeimos 
narius ir svečius, vs. S. Mik
naitis priminė, kad skautybė 
Lietuvoje per 22-jis nepriklau
somybės metus paruošė daug 
tautai pasiaukojusių didvyrių ir 
kankinių, o 75-rių metų laiko
tarpyje daug skautavusiųjų jau 
iškeliavo amžinybėn. Žuvusiųjų 
ir mirusiųjų skautijos brolių ir 
sesių atminimas buvo pagerbtas 
susikaupimo minute ir įspūdin
gai solistės Audronės Gaižiū- 
nienės atlikta giesme į Mariją, 
Astai Šepetytei fleita, o muz. 
Robertui Mockui pianinu paly
dint.

Viešnia iš Detroito, vs. Liuda 
Rugienienė, vs. S. Miknaičio 
popietės dalyviams pristatyta, 
Jubiliejaus proga, daug minčių 
sukeliančia paskaita trumpai 
atsigrįžusi į praėjusių 75-rių 
metų veiklą, žvilgsnį nukreipė 
į ateities veiklos perspektyvas 
ir skautiškos ideologijos,ypač 
tarnybos ir pareigų Tėvyne’, 
aiškinimą bei veiklą, pritaikant 
ją prie pasikeitusios padėties ir 
reikalavimų Lietuvai nepri
klausomybę atgavus. Paskaitą 
baigė skatinančia išvada: „Ne
paliaukime tikėję skautų ideo
logija. Tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui, tebūna mūsų gyve
nimo kelrodis. Šią ideologiją 
perduokime savo jaunimui, 
stengdamiesi būti teisingais ir 
aiškiais. Lietuvai esame reikal
ingi taip, kaip mums yra reika
linga Lietuva. Mes esam neat
skiriama tautos dalis, to niekas 
iš mūsų negali atimti bei pa
neigti. Pasaulio ateitis ir 
Lietuvos ateitis nėra aiškios. 
Ieškant visada galima rasti at

Kaziuko mugėje su savo buvusia mokytoja ir vadove jvs. Dalia Sruogaitė (viduryje) susitikusios 
linksmai šnekučiuojasi jps. Aleksandra Gražytė g.v.v. Mikučiauskaitė ps. fil. Nida Bichnevičiū- 
tė ir g.v.v. Gailutė Sabaliauskaitė.

sakymus problemoms, nes yra 
tam tikri ženklai, kaip žaidi
muose per iškylas. Mūsų patir
tis jau didelė — septyniasdešimt 
penkeri metai”. Paskaitą baigė 
Pirmosios Tautinės stovyklos 
dainos posmu, niekad nesen
stančiu, ryžtą ir Tėvynės meilę 
žadinančiu. Paskaitininkei bu
vo padėkota gausiais plojimais 
ir puikiu orchidėjos žiedu. O kad 
paskaita buvo visų įdėmiai iš
klausyta, liudijo tai, kad ji buvo 
daugelio popietės dalyvių po
kalbių pagrindinė mintis.

{vežus žvakutėmis papuoštą 
sukaktuvinį tortą, liepsneles už
pūsti buvo pakviesti buvęs LSS 
Tarybos pirm. vs. S. Miknaitis, 
dabartinis LSS Pirmijos pirm. 
vs. Kęst. Ječius ir šio renginio 
pirmininkė s. Aldona Palukai- 
tienė. Žvakelių dūmams sklai
dantis, popietės dalyviai su
dainavo Pirmos Tautinės sto
vyklos dainą „Atgimė Tėvynė”.

Dalyvius ir lietuvių skautiją 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoj Vaclovas Klei
za, pareikšdamas jog sunku įsi
vaizduoti kokia būtų nepriklauso
mos Lietuvos socialinio ir kultūri
nio gyvenimo eiga, ir kokį pobūdį 
būtų įgavęs rezistencinis sąjūdis 
ir tikėjimas atgimimu, jei ne
būtų buvę jaunimo organizacijų 
ir tikėjimo išugdytų patriotų.

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
LSS Tarybos Pirmijos pirm. vs. 
Kęstutis Ječius. Raštu sveikino 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis ir LSS Broli
jos Vyriausias skautininkas vs. 
Albinas Sekas.

Sekė puiki koncertinė progra
ma, atlikta solistės Audronės 
Gaižiūnienės, talentingos 
fleitistės Astos Šepetytės ir 
muz. Roberto Mockaus. Koncer
tą dalyviai labai šiltai priėmė ir 
gausiais plojimais palydėjo, o 
rengėjai menininkus gėlėmis 
papuošė.

Po koncertinės dalies, vs. kun. 
Juozas Vaišnys malda prašė 
Dievo palaimos lietuviškai 
skautijai užsieniuose ir Lie
tuvoje, o taip pat ir šios 
sukaktuvinės sueigos daly
viams.

Netrukus buvo patiekti žino
mos kulinarės Aldonos Šoliū- 
nienės pagaminti gardūs pietūs. 
O su kava visiems teko para
gauti ir skanaus sukaktuvinio 
torto.

Baigiantis pietums, gausių 
laimikių traukimą pravedė vs. 
Marytė Utz ir ps. Jieva Paulaus
kienė. Laimikiai buvo vertingi 
ir laimėjusiems džiaugsmą tei
kiantys.

Čikagos skautų Kaziuko mugėje. Iš k. — LSS Tarybos Pirmijos pirm. vs fil. Kęstutis Ječius, Lietu
vos Generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, „Skautų aido” administratorė vs. Albina 
Ramanauskienė, „Skautybės kelio” redaktorė jvs. Irena Regienė, Jaunimo centro direktorė vyr. 
skautė Salomėja Endrijonienė, LSS dvasios vadovas vs. fil. kun. Juozas Vaišnys, už jo dalinai 
matoma „Draugo” dienraščio vyr. redaktorė Danutė Bindokienė.

Nuotr. J. Tamulaičio
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BROLIUI VACLOVUI 85-TĄ 
GIMTADIENĮ ŠVENČIANT

Ne kasdien ir ne kasmet mini
me tokias sukaktis. Prieš 85 
metus, kovo 24 d., gražioje 
Dzūkijoje gimė berniukas — da
bartinis v.s. Vaclovas Nenor
tas. Daug ką galima apie jį ra
šyti, bet čia keletu eilučių no
rime paminėti apie v.s. Vaclovo 
skautišką veiklą Hartforde. 
1951 m. jis su keliais kitais 
skautininkais įkūrė bendrą 
Hartfordo skautų,-čių vietinin- 
kiją ir iki 1951 metų jai vado
vavo. Iš vietininko pareigų pasi
traukęs, išrenkamas Atlanto ra
jono vadu, o kiek vėliau LSB 
Garbės gynėju.

Teko matyti jį suvažiavimuo
se, stovyklose, skautiškuose 
renginiuose, prie kurių pasise
kimo ir jis daug prisidėjo. V.s. 
Vaclovas su skautybė susijęs

KAZIUKO MUGE BOSTONE

Daugelį metų ruošiama Ka
ziuko mugė Bostone tapo tra
dicinė. Visi vietiniai lietuviai 
žino, kad ji ruošiama Lietuvių 
Piliečių klube, kad įėjimas 
nemokamas, kad joje galima 
pavalgyti skanius pietus, o vai
dinimas kasmet įdomus ir nau
jas. Tai pagrindinės mugės 
dalys, o tarpus užpildo įvai
renybės.

Šįmet mugę atidarė LSS Vy
riausia skautininke vs. Birutė 
Banaitienė. Raportų metu salė- 
didžiausia tyla — rapor
tuojantiems pritrūko balso.

Septyni vilkiukai ir penkios 
paukštytės davė įžodžius. La
biausiai sveikinama buvo nau-

Popietė buvo įdomi, šventiška, 
gražiai ir sklandžiai pravesta. 
Svečiai dar ilgokai bendravo, 
nenorėdami skirstytis. Pradė
dami 76-tus veiklos metus, 
dalyviai dėkojo komitetui, 
skautininkių draugovei ir šio 
renginio pirmininkei s. Aldonai 
Palukaitienei už gražų Jubilie
jinių metų baigimo pobūvį, ma
loniai ir kultūringai praleistą 
popietę.

IR

nuo gimnazijos laikų Alytuje. 
Šiuo metu jis čia yra vienin
telis skautininkas, skautinin
ko įžodį davęs Lietuvoje.

Nors ir daug metų skaičiuo
jantis v.s. Vaclovas vis dar 
pilnas energijos: matome jį 
beveik visuose lietuvių rengi
niuose. Salia LSS, priklauso dar 
keliems lietuviškiems sambū
riams, draugijoms. Ypač sielo
jasi Lietuvoje plintančiomis 
negerovėmis.

Šia proga Hartfordo skau- 
tai-skautės dėkoja broliui 
Vaclovui už didžią pagalbą 
jiems, linki jam puikios 
sveikatos ir kartu su jais dar il
gai ilgai darbuotis Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Brolis Juozas

ja paskautininkė Danutė Kaza- 
kaitienė, skautininkų,-ių rately
je davusi skautininkės įžodį.

Kokia būtų mugė be laimė
jimų? Šįmet buvo dveji. Už 
dolerį gaunami du ar trys bilie
tėliai — visi pilni. Laimėjus 
nepatinkamą laimikį, buvo 
galima be jokio primokėjimo jį 
grąžinti.

Prekių pardavimui buvo daug 
ir įvairių, o susidomėjimas jomis 
— didelis. Vyresniųjų skaučių 
Židinys turėjo gintarų, juostų, 
lininių audinių. Prie stalo 
apkrauto tortais ir pyragais ne
trūko ragautojų. Čia buvo 
galima kepinių ne tik nusipirk
ti, bet ir sužinoti kieno kepta, o 
kartais net ir receptą gauti.

Salės pasieniais rikiavosi 
prekystaliai su gausia pasiūla 
įvairių dalykų. Visi užsiėmę, 
nes pirkėjų netrūko.

Įdomiausia mugės dalis — 
dviejų veiksmų vaidinimas 
„Snaigė ir septyni nykštukai”, 
scenai paruoštas vs. Stefos Su- 
batienės, padedant vyresnėms 
skautėms Linai, Birutei, Judi
tai. Scenos dekoracijos s. Vy
tauto Dilbos ir „Senųjų Lapinų” 
būrelio. Paruošimas ir scenoje 
apvaldymas 27-nių vaidintojų, 
jų drabužų pritaikymas, apšvie
timas, dekoracijos ir garso per
davimas — vertas dėmesio ir pa
gyrimo. Puikiai vaidmenis at
liko: karalienė, Snaigė, medžio
tojas, veidrodis ir kiti 
vaidintojai.

Bostono skautų ir skaučių 
tuntams sėkmingai vadovauja 
s. Jūratė Aukštikalnienė ir ps. 
Algis Adomkaitis.

Žmonių mugėje buvo daug. 
Čia buvo galima sutikti visus 
metus nematytus draugus ir 
pažįstamus, kai kuriuos net iš 
tolimesnių vietovių atvykusius, 
pabendrauti ir susitarti atei
nančiais metais vėl būtinai 
mugėje pasimatyti.

k.n.

FILISTERIAI KVIEČIA
Filisterių Skautų sąjungos 

Čikagos skyrius penktadienį, 
balandžio 29 d., 7:30 v.v. Ma- 
benka restorane, 7844 S. Cicero 
Avė. ruošia įdomią vaka- 
ronę-vakarienę. Vakaronėje 
savo patirtimi ir mintimis apie 
mediciną Lietuvoje pasidalins 
dr. Linas Sidrys, kuris be savo 
profesinio akių gydytojo darbo 
yra ir gabus žurnalistas. Dr. 
Sidrio straipsniai spausdinami 
lietuviškoje spaudoje. Visi 
kviečiami pasiklausyti jo 
įžvalgių minčių.

Apie dalyvavimą iki balan
džio 20 d. pranešama ir daly
vavimo mokestis — 15 dol. 
siunčiamas FSS iždininkei fil. 
Jolandai Kerelienei, 2 Norton 
Drive, Lemont, IL 60439, o tel. 
— 708-257-2558. Restoranui iš 
anksto reikia pranešti dalyvių 
skaičių ir vakaro metu pinigai 
nebus priimami. Visi filisteriai 
ir jų svečiai kviečiami. Nedels
kite — vietų skaičius ribotas.

ĮVYKIAI JAV
ATLANTO RAJONE
Stovykla Atlanto rajone

Pernai, spalio mėn. įvyku
siame LSS Atlanto rajone 
vadovų,-ių suvažiavime, Wor- 
cester, MA, buvo nutarta ir šie
met rengti skautų,čių stovyklą. 
Stovyklos pavadinimas: „Pušy
nas”, laikraštėlis — „Sakai”. 
Stovykla vyks Boy Scouts of 
America CAMP RESOLUTE, 
Bolton, MA, nuo rugpjūčio 13-21 
d.

Registracijos mokestis 50 dol. 
asmeniui įmokamas registruo
jantis iki birželio 1 d. pas savo 
tuntininkus, vietininkus, ar 
vieneto vadovus. Kvieskite savo 
drauges, draugus važiuoti į sto
vyklą. Vyresniųjų vadovių pra
šau pagalvoti kokias pareigas 
galėtumėte apsiimti stovykloje. 
Mėginkite susitvarkyti atosto
gas, kad galėtumėte šiais 
metais stovyklauti pilną laiką!

Pagerbsime ambasadorių 
A. Simutį

Birželio 5 d. Nevv Yorko Kul
tūros Židinyje ruošiamas pager
bimas Lietuvos ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų Anicetui 
Simučiui paminėti jo nenuils
tamo diplomatinio darbo Lietu
vai ir lietuviams, s. Giedrės 
Stankūnienės iniciatyva buvo 
sušauktas organizacinis ko
mitetas šį pagerbimą ruošti. 
Komiteto pirmininke išrinkta 
v.s. Lilė Milukienė, v.s. Giedrė 
Stankūnienė — vicepirm. Būtų 
gražu, jei vienetai pasiųstų pa
sveikinimus pagerbiant amba
sadorių, jo 85 metų amžiaus ir 
60 metų diplomatinės tarnybos 
sukakties proga. Sveikinimus 
siųskite sesei Lilei Milukienei: 
111 Grohmans Lane, Plainvievv, 
L.I., N.Y. 11803.

Rugsėjo 30 d. - spalio 1 ir 2
d. — ASS Metinė šventė Lietu
vių centre, Lemonte.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

STOVYKLOS KANADOJE
Montrealio skautai,-ės šią 

vasarą švęs 30 metų veiklos 
sukaktį nuosavoje „Baltijos” 
stovyklavietėje nuo liepos 30 iki

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė ) 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S KaHtIa

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

)a\ 7915 W. 171st
V V Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penkt. ir šeštd. 9 V.r.-’12 v.p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v

Tel. (708) 448-1777
DR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL.

Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai. antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai p p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA i

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 16

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
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Prof. Vytautas Landsbergis su JAV LB Grand Rapids, MI, apylinkės valdybos 
nariais. Iš kairės: Vytautas Jonaitis, prof. V. Landsbergis, apylinkės pirm. 
Gražina Kamantienė ir Vytautas Kamantas.

DARBAS IR TAUTINĖS 
GYVYBĖS IŠLAIKYMAS

JURGIS JANUŠAITIS

Mintimis dalinasi JAV Lie
tuvių bendruomenės tarybos 
prezidiumo pirmininkas Vytau
tas Kamantas.

— Ateinantį rudenį baigiasi 
JAV LB Tarybos kadencija. 
Jums teko vadovauti tarybos 
prezidiumui nuo 1991 m. ru
dens. Sakykite, kaip vertina
te JAV LB XIII tarybos veik
lą aplamai?

— Į JAV LB Tarybos prezi
diumą 1991 metų Philadelphi
jos sesijoje buvome išrinkti 
penki: dr. Vytas Narutis, Birutė 
Vilutienė, Svajonė Kerelytė, 
Gražina Kamantienė ir aš. Ta
ryba sprendė daugelį Bendruo
menei svarbių klausimų, buvo 
susirinkusi trims darbo sesi
joms, turėjo daugelį korespon- 
dencinių posėdžių. Kadencijos 
pradžioje taryba labai stengėsi 
visokiais būdais padėti, skatin
ti ir talkinti Krašto valdybos 
pirmininkui ir jo valdybai, bet, 
deja, nebuvo sulaukta tinkamo 
atsiliepimo ir tarybos nutarimų 
vykdymo, kas sunkino geresnę 
JAV LB, ir tuo pačiu tarybos, 
veiklą.

Iš 69 Tarybos narių net 31 dar 
daug darbavosi LB apylinkių, 
apygardų ir kitose valdybose 
kaip pirmininkai ar kitokie pa
reigūnai. Taigi beveik pusė 
tarybos buvo ir yra kasdieninės, 
pagrindinės ir labai praktiškos 
veiklos darbininkai ir darbinin
kės.

— Paminėkite Tarybos, 
JAV LB Krašto valdybos at
liktus reikšmingesnius dar
bus kadencijos metu?

— Apie KV atliktus reikšmin
gesnius darbus tegul pasisako 
KV pirmininkas Vytas Maciū
nas. Mano ir kitų tarybos narių 
nuomonė apie KV darbą, ypač

jo stoką kai kuriose svarbiose 
veiklos srityse, yra kritiška, bet 
apie tai spręs ateinanti Tarybos 
sesija. Vienas šios Tarybos 
reikšmingesnių darbų yra jos 
pasisakymas, kelis kartus sesi
jose ir per korespondencinius 
posėdžius pakartotas, kad JAV 
LB pagrindinis tikslas yra per 
JAV LB apylinkes ir šeimas 
išlaikyti lietuvybę, ugdyti 
tautinę sąmonę ir solidarumą, 
rūpintis lituanistiniu švietimu, 
lietuvių kalba, spauda, kultūra, 
tautinėmis tradicijomis, lietu
viškomis parapijomis, sociali
niais, ekonominiais ir visuome
niniais reikalais, šalpa, jauni
mu, sportu, šio krašto lietuvių 
atstovavimu kitataučių ir JAV 
valdžios įstaigose ir visais tais 
reikalais, kurie mums, lietu
viams, yra svarbūs. Taryba ne 
tik pasisakė, bet per savo nu
tarimus pavedė krašto valdybai 
ir jos talkininkams atlikti viso
kiausius darbus, tų tikslų sie
kiant.

Kitas reikšmingas darbas 
buvo, kai Taryba gerai ir darb
ingai atstovavo JAV LB pasku
tiniame PLB Seime. Taip pat 
per dvejus metus buvo rūpestin
gai peržiūrėti ir pataisyti JAV 
LB Įstatai ir taisyklės. Daug 
reikšmingų darbų atliko tary
bos komisijos.

— Be abejo, artėjantys LB 
Tarybos rinkimai kelia naujų 
rūpesčių. Į ką, renkant naują 
Tarybą, reikėtų kreipti patį 
didžiausią dėmesį?

— Dabar balsuotojai spręs, ką 
jie išrinks. Būtų gera, kad jie 
balsuotų už tuos lietuviško gy
venimo darbuotojus, kurie yra 
aktyviai dalyvavę ir dirbę LB 
apylinkių veikloje, valdybose ar 
kitose lietuviškose organiza

cijose, nes jie turi patyrimo ir 
bendruomeninio supratimo. 
Ypač svarbu, kad balsuotų už 
pareigingus asmenis, kurie 
dalyvautų tarybos sesijose ar 
korespondenciniuose posėdžiuo
se. Ir už tuos, kurie nori stiprin
ti Bendruomenę ir išeivijos lie
tuvybę ne vien tik žodžiais ar 
pažadais, bet konkrečiais dar
bais.

— Ar LB taryba buvo pa
tenkinta JAV LB Krašto val
dybos veikla? Kokie buvo 
santykiai tarp KV ir Prezi
diumo bei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos?

— Taryba buvo patenkinta 
gera Švietimo (pirmininkė Re
gina Kučienė), Socialinių rei
kalų (pirmininkė Birutė Ja
saitienė) ir Visuomeninių rei
kalų (pirmininkas Algimantas 
Gečys) tarybų veikla, nes jos 
labai gerai dirbo bei informavo 
visuomenę, LB apylinkes ir ta
rybą.

Metams praėjus nuo naujo KV 
pirmininko išrinkimo, tarybos 
nariai pradėjome reikšti nepa
sitenkinimą kai kuria KV 
veikla. KV pirmininkas ir keli 
jo talkininkai nekreipė tinkamo 
dėmesio į kai kurias labai svar
bias Bendruomenės darbo sritis, 
į LB apylinkes. Per pirmuosius 
dvejus metus apleido kultūrinę 
veiklą ir finansų telkimą, vė
lavo su informacijomis, o kar
tais ir visai jų nedavė, nevykdė 
kai kurių tarybos nutarimų ir 
JAV LB Įstatų, labai įtempė 
santykius su Lietuvių fondu ir 
PLB valdyba. Per daug dėmesio 
kreipė į politinę veiklą Lietuvo
je, ten rengė konferencijas, nors 
joms tarybos nariai nepritarė. 
Pradėjo naujus projektus, apie 
kuriuos tinkamai neinformavo 
tarybos ir neturėjo pritarimo jų 
vykdymui. Juos tęsė, nors ir 
buvo prašomas to nedaryti.

Kadencijos pradžioje prezidiu
mas visokiais būdais talkinome 
ir patarėme KV pirmininkui ir 
jo valdybai, perdavėm jų prašy
mus ir pageidavimus tarybai, 
pravedėm jiems reikalingus 
nutarimus, sudarėm tarybos 
sesijos programas pagal jų 
siūlymus ir t.t. Prezidiumas iki 
šiol išsiuntė 21 bendralaiškį su 
daugeliu priedų, dokumentų ir 
kitokia informacija tarybos, 
KV, Garbės teismo ir kontrolės 
komisijos nariams. Deja, iš KV 
pirmininko nesulaukėme prašo
mų žinių, negavome ir prašomų 
dokumentų. Iki šiol KV pir
mininkas išsiuntė tik keturis 
biuletenius, per kelis metus 
skirtus Tarybos ir LB apylinkių 
informacijai. Paskutiniu laiku 
KV pirmininkas visiškai nein
formavo apie JAV LB reikalus 
nei tarybos, nei LB apylinkių, 
nors buvo kelis kartus pažadėjęs

ir prašęs prezidiumo, kad mes 
mažiau siųstume bendralaiškių 
ir duotu? e progą KV pirminin
kui pačiam tarybą informuoti.

— Paskutinėse LB Tarybo
se pasirodė nemažai naujų, 
jaunų veidų. Ar jie pozityviai 
reiškėsi LB veikloje, ar įnešė 
į veiklą naujų sumanymų, at
liko konkrečių darbų?

— Kaip senesni, taip ir jaunes
ni savo sumanymais, dalyvavi
mu ir darbais Taryboje vieni 
nuo kitų daug nesiskyrė. Jau
nesni tik gal mažiau kalbėjo, 
daugiau klausėsi ir toleravo 
skirtingas nuomones, geriau 
suprato susirinkimų taisykles, 
buvo realistiškesni ir balsavo už 
tai, kas jiems atrodė logiš- 
kiausia ir geriausia pačiam 
reikalui. Dauguma jų yra jauni 
profesionalai, kai kurie vado
vavo tarybos darbo komisijoms, 
pozityviai reiškėsi LB veikloje.

— Kokie turėtų būti naujo
sios Tarybos nariai? Ar tiki
tės sėkmingų rinkimų?

— Iš pasiūlytų 87 kandidatų 
13-koje rinkiminių apygardų ar 
rajonų bus išrinkti 60 naujos 
XIV JAV LB Tarybos narių. 
Reikia labai džiaugtis, kad yra 
žmonių, norinčių dirbti Bend
ruomenės darbus. Svarbu, kad 
kuo daugiau balsuotojų daly
vautų rinkimuose balandžio 
30-gegužės 1 ir gegužės 7-8 
dienomis ir išrinktų, jų many
mu, geriausius asmenis ne tik 
atstovauti jų apylinkėms ir 
visai JAV LB, bet tokius, kurie 
yra pareigingi ir dirba bei 
veikia savo LB apylinkėse. Tokie 
yra ir bus rimti bei sąžiningi

BAIGIAMA RESTAURUOTI 
VILNIAUS FILHARMONIJOS SALĖ

Daugelyje valstybių didžiuo
siuose miestuose yra reprezen
tacinės koncertų salės, turinčios 
Filharmonijos vardą. (Filhar
monija — graikų kalbos žodis, 
reiškia muzikos puoselėjimo 
draugija.) Pagal tai Filharmoni
jos vardu yra pasivadinę ir daug 
garsių pasaulinių simfoninių 
orkestrų, pvz., Berlin Philhar- 
monic, Vienna Philharmonic, 
St. Petersburg, Dresden, War- 
saw, Israel ir daugelis kitų. 
Filharmonijos salėse vyksta 
pačių geriausių simfoninių or
kestrų, solistų, bei instrumen
talistų koncertai.

Lietuvos sostinėje Vilniuje 
irgi yra salė, kuri vadinasi Na
cionaline filharmonijos sale. Per 
paskutiniuosius penkerius me
tus toje salėje viešpatavo tyla, 
nes salė buvo restauruojama. 
Tai nedidelė, tik 700 vietų 
turinti, salė. Tą salę muzikai 
pripažįsta kaip jaukią ir turin
čią puikią akustiką. Tai yra 
pripažinęs ir garsus čelistas,

Tarybos nariai.
Rinkimų sėkmingumas pri

klausys nuo LB apylinkių rin
kimų komisijų. Labai rūpestin
gai ir gerai dirba vyriausia JAV 
LB Tarybos rinkimų komisija, 
vadovaujama buvusios Tarybos 
narės Angelės Karnienės. Išjos 
girdėjau, kad buvo sunkumų 
sudaryti rinkimines komisijas 
kai kuriose apygardose, kad per 
mažai buvo ieškoma naujų kan
didatų, o taip pat buvo sun
kumų ir su kai kuriomis LB 
apylinkėmis (nėra norinčių dirb
ti, pasikeitę adresai, „nuihiru- 
si” apylinkė ir pan.).

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie LB ateitį ir kokius už
davinius ji turėtų išeivijoje 
vykdyti?

— JAV LB ateitis bus gera, 
nes yra daug norinčių ir galin
čių jai dirbti tarybose, krašto 
valdybose, LB apylinkėse, tik 
reikia viską gerai planuoti, 
koordinuoti, skatinti, vykdyti, 
remti ir iš patirties bei praeities 
klaidų pasimokyti, jų nekartoti.

Apie JAV LB uždavinius jau 
sakiau, tad trumpai pakarto
damas paminėsiu, kad jie yra 
Lietuvių chartos tikslų vykdy
mas, JAV lietuvių telkimas į 
stiprią lietuvišką Bendruo
menės šeimą per LB apylinkes 
ir nuolatinės pastangos bei dar
bai išlaikyti tautinę gyvybę bei 
lietuvybę mūsų tarpe. Tada 
galėsime geriau padėti Lietuvai 
šalpos, švietimo, mokslo, pro
fesiniu, medicinos, ekonominiu, 
Vakarų kultūros ir demokrati
jos supratimo ir kitokais bū
dais.

Vašingtono valstybinio sim
foninio orkestro dirigentas 
Mstislavv Rostropovich. Restau
ravimo darbai, kuriuos atlieka 
lenkų firma ,,Budimex”, Lietu
vos valdžiai kainuosią 1 milijo
ną 600 tūkstančių dolerių.

Nepaisant, kad restauravimo 
darbai dar nėra visiškai užbaig
ti, salė koncertams būsianti 
atidaryta kovo mėnesį. Kokią 
salę pamatys pirmieji į ją 
atsilankę, filharmonijos genera
linio direktoriaus pavaduotojas 
Romualdas Petraitis papasakojo 
Arvydui Jockui („Lietuvos 
aidas”, 1993 m. gruodžio 18 d.): 
„Salė bus labai graži. Tiesa, 
nieko naujo joje nerasime, nes 
restauratoriai stengėsi atkurti 
autentišką vaizdą. Bet, jei kas 
prisimena buvusią apleistą, 
papilkėjusią salę, dabar įėjęs 
pamatys ją švytinčią, o įdėmiau 
apsižvalgęs, išvys šiek tiek mar
muro, šiek tiek aukso. Trumpai 
tariant, tai bus tikra reprezen
tacinė salė... Prieš uždarymą

Danutė Bindokienė

Ar Lietuvoje tikrai 
viskas blogai?

Ne kartą teko nugirsti prie
kaištų, kad užsienio lietuvių 
spaudoje pernelyg prigrūsta nei
giamų atsiliepimų apie Lietuvą. 
Nejaugi ten taip blogai, tiek 
daug nusikaltimų, sukčiavimo, 
tarpusavio kivirčų, girtuoklys
čių, tinginiavimo, neparei
gingumo? Nejaugi tas, dažnai 
linksniuojamas, „homo sovie- 
ticus” tikrai įsipilietinęs mūsų 
tėvynėje ir nustelbia darbštų, 
sąžiningą, artimo meile pulsuo
jantį lietuvišką charakterį?

Reikia sutikti, kad priekaištai 
turi pagrindo. Jeigu gerąsias ir 
neigiamąsias žinias iš Lietuvos 
sukrautume ant svarstyklių, 
blogosios, be abejo, gerokai 
svirstelėtų žemyn. Kyla klausi
mas: ar tikrai mes norime knai
siotis po Lietuvos politinio, 
visuomeninio ir privataus gyve
nimo klampynes, o gal tik taip 
susidėjo aplinkybės, kad gerų 
naujienų šaltiniai apsitraukė 
dumbliais ir prarado savo skaid
rų burbuliavimą, kai tuo tarpu 
neigiamybių derva tebesilieja 
plačiomis srovėmis ir pasklinda 
net tolimuose užsieniuose?

Visi esame pastebėję, kad 
bent Amerikos žiniasklaida yra 
„įsimylėjusi” neigiamybes. Kas
dien skaitome ir girdime apie 
žmogžudystes, apiplėšimus, 
gaisrus, potvynius, audras, jau- 
namečių nusikaltimus, gaujų 
siautėjimą... Retai kada nuaidi 
žinutė apie pagalbą artimui, ge
rąsias jaunų ai- vyresnių žmonių 
savybes, kultūrinius įvykius, 
apskritai, apie milijonus dorų 
žmonių, kurie dirba, augina 
savo šeimas, eina į bažnyčią ir 
niekam pikta nėra padarę. Tvir
tinama, kad tokie žmonės nėra 
naujiena, jais niekas nesidomė
tų, laikraščių neskaitytų, tele
vizijos žinių nežiūrėtų ir — svar
biausia — nebepirktų rekla
muojamų produktų.

Įdomu pastebėti, kad ir lais
vos mūsų tėvynės didžioji spau
da yra užsikrėtusi tokia gal
vosena. Retai joje užtinki vieną 
kitą reportažėlį, sukuriantį 

| šviesų vaizdą. Kasdieniniai nu
sikaltimai, „pozicijos” ir „opo

filharmonijos bufetas visam 
mieste garsėjo puikia kava. Šią 
tradiciją stengsimės išlaikyti. 
Rengsim gerus koncertus, bet 
neužmiršime ir smulkesnių”.

Iš Monaco pastoviam apsigy
venimui į Vilnių grįžtąs filhar
monijos generalinis direktorius

zicijos” svaidomi priekaištai ir 
kaltinimai, ekonomikos vargai, 
vagystės, kyšininkavimas, ma
fija — užpildo spaudos pus
lapius. Ar turite ignoruoti tą 
piktą srautą ir kažkokia ma
giška galia viską nudažyti švie
siomis varsomis lyg Velykų 
margutį?

Daug kartų mėginome rasti 
šaltinių ir bendradarbių, kurie 
teiktų kitokio pobūdžio reporta
žus: kultūrinių įvykių apžvalgą, 
kasdienybės nuotrupas ne iš 
sostinės ar Kauno, bet iš kitų, 
mažesnių miestų ar kaimų. Juk 
veikia mokyklos, mėgėjų chorai, 
etnografiniai ansambliai, stei
giamos vakarietiško stiliaus 
parduotuvės, valgyklos; juk yra 
bibliotekų, muziejų, ekskursijų, 
minėjimų ir švenčių. Jeigu apie 
įvairias institucijas išgirstame, 
tai dažniausiai tik su paramos 
prašymais: visko trūksta, visko 
stinga, gelbėkit, padėkit... Ne
paisant, ar užsienio lietuviai į 
tėvynę nuvažiuoja, ar iš ten 
mums parašo — daina ta pati: 
„Sunku gyventi žmogui ant 
svieto...” (Arba bent šiandie
ninėje Lietuvoje.)

Na ir spausdink, kad gudrus, 
tik geras žinias!

Savaime suprantama, kad te
nykščiams tautiečiams, o taip 
pat jiems, kurie jau maišosi 
mūsų tarpe, nesmagu nuolat 
matyti neigiamus atsiliepimus 
apie tėvynę. Prisipažinsime, ne
smagu ir mums. Būtų malo
niau, jei galėtume pakeisti „tos 
dainos žodžius” į pozityvesnius. 
Todėl ir siūlome tiems priekaiš
tautojams: duokite mums pakai
talą. Jeigu patiriate geresnių 
naujienų (neabejojame, kad jų 
yra apsčiai, tik reikia nužarstyti 
neigiamybių pelenus, kad suži
bėtų pozityviųjų auksas) — pasi
dalinkite su „Draugo” redak
cija. Visi bendromis jėgomis 
galime pakeisti Lietuvos 
kasdienybės įvaizdį (tik ne „imi- 
džą”!). Kas žino, gal, jį pakeitę 
šviesesniu, pakreipsime ir 
Lietuvos gyvenimą tiesesne 
vaga.

Gintautas Kėvišas. Jis, sakoma, 
esąs pirmasis tikras, lietuvių 
impresarijus, turįs nemažai 
įdomių sumanymų. Jam grįžus, 
filharmonija vėl turėsianti tap
ti pagrindine valstybine koncer
tų organizacija.

Petras Palys

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS
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Kauno Vaikų globos namuose 
„Viltis”, kur direktorius yra 
Virginįjus Kniuras, gyvena 207 
vaikai, 32 turi lengvą protinį 
sutrikimą. Čia tik bendrabutis 
— vaikai lanko normalią mo
kyklą, išskyrus tuos 32. Komer
cinis ir kredito bankas žadėjo 
padaryti remontą. Per Švietimo 
ministeriją yra gavę autobusėlį. 
Savaitgaliais čia lieka apie 60 
vaikų, atostogų metu apie 30. Iš 
Amerikos niekas neremia.

Specializuotų Kauno kūdikių 
namų direktorės Audronės Pra- 
sauskienės nebuvo. Gražiai 
tvarkosi, gauna paramos. Yra 
115 vaikų, nuo gimimo iki 10 
metų amžiaus. Iki 10 vaikų mie
ga viename kambaryje. Trūks
ta vitaminų, vaikiškų knygučių, 
spalvavimo knygučių, šiltų 
rūbų ir batų, muilo, vystyklų ir 
baltinių, tualetinio popieriaus, 
skalbimo priemonių, dezinfe
kuojančių medžiagų, vaikams 
valgyti indų, naktipuodžių.

Kauno vaikų globos namai 
„Atžalynas” gerai tvarkomi, 
gražiai įrengti. Direktorė Kazi
miera Motiejaitienė. Vaikų 101, 
nuo 1 iki 16 metų.

Neprigirdinčiųjų int. mokyk
los direktorius yra A. Raustys. 
Yra 162 vaikai, nuo 7 iki 18 me
tų. Trys tikri našlaičiai. Reikia 
vitaminų. Labdaros negauna. 
Reikia atitinkamų aparatų 
mokyti tarimą, klausos apara
tėlių. Prašo padėti ruošti 
darbuotojus mokyti kurčiuosius 
ir neprigirdinčius.

Iš Kauno į Klaipėdą važiuoju 
su Edvardu. Sustojame Skaud
vilės spec. int. mokykloje, direk
torė Vida Ilginienė, kur gyvena 
92 rajono nelaimingieji vaikai, 
nuo 7 iki 18 metų. Ne visi naš
laičiai, bet kaip ir kitur, yra ma
mos, kurioms nerūpi vaikai ir 
vaikai jų nesulaukia. Labai rei
kia šiltų rūbų, avalynės. Trūks
ta pirštinių, kepurių. Padedant 
klebonui, vasarą kai kuriuos 
vaikus priima geri žmonės. Turi 
šiltnamį. Gerai būtų siųsti sėk

lų, pieštukų, popieriaus, galvo
sūkių ir žaislų.

Malonu ir įdomu buvo susitik
ti energingąjį kun. Linkevičių, 
Kaltinėnų kleboną. Jis suma
nus, vikrus. Stato bažnyčią. Jau

Kun. Linkevičius Kaltinėnuose su viena savo namelių akla gyventoja, kuri 
rašo poeziją Dievo garbei. Jai reikia storo popieriaus sąsiuvinių, pritaikytų 
braile adatėlės badymui.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

pastatė namelį, kuriame gyve
na vaikai, seneliai, dvi katytės 
ir šuniukas. Iš virtuvės sklinda 
jaukūs kvapai, o kambarėliuose 
vaikai ir seneliai sukūrę savo 
„gūžteles”. Kunigas skambina

pianinu, groja akordeonu. Paro
do autobusėlį, kurį nupirko gerų 
žmonių suaukotais pinigais. La
bai dėkoja J. Končiui ir sės. 
Margaritai už galimybę įsigyti 
autobusą, kad galėtų vaikus ir 
senelius pavėžėti. Dėkoja už pa
ramą Michianos LB apylinkei. 
Nori pirkti gretimą pastatą. 
Žada kada nors įrengti vaikams 
mažą „baseinuką”. Jis mano, 
kad reikia duoti po 2 vaikus į 
šeimas globoti. Viena akla mo
teris, Braille būdu badant ada
tėle, rašo poeziją, garbindama 
Dievą. Jai reikia specialių sto
ro popieriaus sąsiuvinių, kad 
galėtų „rašyti”.

Ne tik man, „Saulutės” atsto
vei, atvykusiai iš tolimos Čika
gos, bet ir mane lydintiems vie
tiniams, sunku susilaikyti, sun
ku neašaroti atsisveikinant, kai 
iš anksto suformuota priešemo- 
cinė siena pradeda byrėti, bet ne 
gailesčio vargstantiems reikia, 
o talkos ir supratimo.

KAS MANO ARTIMAS?

Bevažinėjant po Lietuvą 
„Saulutės” vardu, lankant 
vargstančius žmones ir vaikus, 
nesulaukiančius motinos šypse
nos gaubiančios šilumos, maloni

Kun. Linkevičius Kaltinėnuose linksmina senutę, globos namelių 
gyventoją. Jis savo įsteigtuose nameliuose globoja našlaičius ir senukus.

Nuotr. I. Tijūnėlienės

atgaiva buvo su Brone ir Jonu 
pasivaikščioti ir pasivažinėti po 
Neringą ir Nidą. Čia yra Tomo 
Mano namelis ir krikšstulpiais 
paženklinti kapai. Čia vasarą 
profsąjungų ar darboviečių dėka 
būdavo pilna poilsiautojų, o 
dabar nuostabiąja gamta 
džiaugsis tik finansiniai pajė
gesni, kaip ir visur kitur 
pasaulyje. Čia garsiosios smėlio 
kopos, — čia žiemos vėjas 
šniokščiančiomis Baltijos ban
gomis nuneš slegiančias mintis, 
nuris akmenį nuo krūtinės ir 
nupūs ašaras nuo skruostų..

Klaipėdoje vaikštom po 
skulptūrų parką, kuriame yra 
vaikų pamėgtos skulp. Mindau
go Navako sukurtos formos, 
kviečiančios vaikus ant jų 
laipioti ir lavinti vaizduotę. O 
kiek čia vaikų lavina vaizduo
tę, žiūrint į prieglaudos plikas 
sienas ar į girtaujančius tėvus, 
ar pergyvenant tėvų sielvartą 
nepajėgiant vaikučiui nupirkti 
šiltesnį paltuką ir žieminius 
batus? Drabužius išauga, 
popierių ir pieštukus sunaudo
ja...

(Bus daugiau)

♦
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VILNIŠKĮ „KARĮ” 
PERŽVELGUS

BALSAS NUO VATIKANO KALVOS

1991 m. sausio mėn. Vilniuje 
pasirodęs „Karys” pratęsė išei
vijoje ėjusio „Kario” numeraciją 
ir šiuo metu kovo mėn. žurnalas 
pažymėtas Nr. 1708.

Numeris skiriamas Lietuvos 
karo aviacijos 75-mečiui pami
nėti. Jis gausiai iliustruotas: 
viršelių išoriniuose puslapiuose 
5 spalvotos, o vidiniuose — 11 
spalvotų nuotraukų, vaizduo
jančių dabarties lėktuvus ir kt. 
Šešios nuotraukos iš Lietuvoje 
viešėjusių JAV marinų fizinio 
lavinimo instruktorių, mėnesį 
treniravusių Lietuvos karius.

Naujasis „Kario” redaktorius 
Kęstutis Starinskas (prieš tai 
redagavo Bronius Čekanaus
kas) redaktoriaus skiltyje 
pažeria jautrių patriotinių min
čių, skirtų Lietuvos karo avia
cijos 75-mečio jubiliejui. Jis pa
stebi: „Lietuvai pastaraisiais 
šimtmečiais teko patirti dau
giau nuoskaudų negu šviesių 
pergalių... Dar ir šiandien, 
minėdami Kovo 11-osios ketvir
tąsias metines, mes tebetrypčio- 
jame išsvajotos Europos priean
gyje... Kariuomenės pirmaeilė 
pareiga ginti Tėvynę nuo 
užpuolikų — nesvarbu, kiek 
pulkų ar divizijų ji beskaičiuo
tų... Jau šiandien mes turime 
suvokti, kad ginkluotosios pajė
gos turėtų būti stiprios ne tiek 
karine, kiek dvasine — jėgos ir 
moralinio susitelkimo prasme... 
per kančias į žvaigždes!”

Antrame puslapyje didoka 
nuotrauka iš Didžiosios Brita
nijos karinio atašės pik. ltn. 
Janis Kazocins, jam besilankant 
Krašto apsaugos ministerijoje. 
Toliau vaizduose prez. A. 
Brazauskas apžiūri ginkluotę, 
Krašto apsaugos min. L. Linke
vičius su žurnalistais, peror
ganizuotos Karo mokyklos į 
Akademiją kariūnai pamokoje 
ir kt.

„Pasienis — valstybės veidro
dis” —j. ltn. Voverio pokalbis su 
naujai paskirtuoju Lietuvos 
valstybės sienos apsaugos virši
ninku pik. Stanislovu Stančiku, 
kilusiu iš Plungės žemaičiu, 
sovietinėje armijoje iškilusiu į 
pulkininkus, stropiai palaikiu
siu Lietuvos nepriklausomybės 
siekius. Jis stengiasi pasienio 
tarnybą perorganizuoti, kad ji 
būtų savarankiška, nes pasie
niečių tarnyba yra specifinė, jos 
funkcijos nuo kariuomenės ir 
policijos skiriasi. Reikia 
pasižvalgyti, kaip šis reikalas 
tvarkomas kitose šalyse. Sieną 
turėtų saugoti profesionalai 
liktiniai puskarininkiai. Jis 
mano, kad Lietuvos kariuome
nėje turi būti švietimo vadovai, 
kaip buvo Nepriklausomybės 
metais, kai į kariuomenę 
pakliuvę beraščiai, išjos išeidavo 
raštingi, susipažinę su tėvynės 
istorija bei geografija.

Kitame straipsnyje keliamas 
rūpestis dėl cheminės ir radio- 
aktyvinės medžiagos šalyje bu

vimo, jos saugojimo bei per
vežimo į Karaliaučiaus sritį per 
Lietuvą. Nelaimės atveju, Lietu
vos avarinio gelbėjimo tarnybos 
nėra pasirengusios tinkamai 
veikti. Šiuo reikalu įstatymai 
rengiami per lė d. Civilinės 
apsaugos koordinavimas Lietu
voje turėtų būti vykdomas, re
miantis NATO Civilinės saugos 
taisyklėmis.

Toliau straipsnis, per 11 
puslapių, apie pirmuosius Lietu
vos karo aviacijos skrydžius 
1919 metais. Įvade pastebima, 
kad „Minime Lietuvos karo 
aviacijos 75-metų. Pradėjusi 
savo istoriją 1919 m. pradžioje, 
ji tapo mūšų kariuomenės pasi
didžiavimas”. Pasakojime prisi
menama 1919 m. pradžioje įgy
ti svetimi lėktuvai ir samdiniai 
lakūnai, stojo 21 savanoris, 
pasiryžęs pakilti į Lietuvos 
žydrąją padangę, ginti jos lais
vės. Prisimenami žuvusieji 
lakūnai, pastebint: „Juo toliau 
laikas mus neša nuo Lietuvai 
lemtingų kovos dėl Nepriklau
somybės metų, tuo brangesni iš
likusių amžininkų prisimini
mai”. Straipsnyje suminėti gan 
gausūs ano meto skrydžiai, vyk
dę karinius uždavinius. Čia ma
lonu pastebėti, kad istorikas 
Gintautas Surgailis pasinaudojo 
išeivijos „Karyje” spausdintais 
gan gausiais Lietuvos karo avia
cijos lakūnų atsiminimais.

Skelbiama žinių ir apie 
dabarties karines oro pajėgas, 
kai jų organizavimas prasidėjo 
1992 m. sausio 2 d., o kovo mėn. 
pradėta formuoti pirmoji avia
cijos bazė Barysiuose. Dabar 
aviacijos pagrindą sudaro buvę 
savanoriai — Lietuvos nepri
klausomybės gynėjai — 1991 m. 
iš SSRS grįžę Tėvynėn, aviacijos 
specialistai. Pirmieji aviacijos 
skrydžiai įvyko 1992.VI. 18. Ši 
data įstatymu paskelbta kaip 
Karinių oro pajėgų — KOP — 
diena. Pirmieji lėktuvai buvo 
gauti iš civilinės aviacijos An-2, 
o 1993 m. vasario mėn. buvo 
nupirkta čekiški mokomieji 
L-39. Tai tokie patys „Albatro
sai”, kuriuos 1919 metais turėjo 
Lietuva. 1993 m. Vokietija Lie
tuvai padovanojo čekiškus tran
sporto lėktuvus. Oro erdvės 
kontrolės reikalais Lietuvos 
KOP bendrauja su Vakarų vals
tybėmis. Š.m. vasario 7-11 d. 
grupė lakūnų, vadovaujama 
pik. A. Chaladausko, vyko į 
Vokietijoje esančią JAV oro 
bazę. Tuo pačiu metu Lietuvos 
aviaciją aplankė amerikiečių 
karo aviacijos istorikų grupė.

Apžvelgiami kai kurie ka
riniai daliniai, pastebint, kad jie 
nevienodai aprūpinami, nors vi
siems skiriamos tokios pačios 
lėšos.

Ir šiame numeryje yra žinių iš 
kitų šalių karinio gyvenimo. 
Amerikos lietuvis Stasys Pra- 
kapas pateikia savo atsimi
nimus „Gyvenimo lūžyje”.

Balys Raugas

Šv. Tėvas Jonas Paulius vis 
dažniau ir dažniau, prabildamas 
į pasaulį, mini mūsų tėvynę Lie
tuvą.

Didįjį penktadienį, baigiant 
eiti Kryžiaus kelius Koliziejuje 
ir ant Palatino kalvos, pasakė 
trumpą žodį, kurį visi lietuviai 
turėtų paimti į širdį, ir už kurį 
privalėtų pareikšti Kristaus 
Vietininkui sūnišką dėkingu
mą.

Tekstą išspausdino „l’Osserv- 
tore Romano” balandžio 3 d. 
laidoje su neįprastai didele 
antrašte pirmame puslapyje: 
„Nuo senojo Koliziejaus Romoje 
į nūdienį Koliziejų ant Kryžių 
Kalno Lietuvoje”. Po šiuo užra
šu didžiuliai Koliziejaus ir 
Kryžių Kalno paveikslai.

„Broliai ir seserys, esame čia 
nūdien mąstyti Kryžiaus pa
slaptį, kurią Didžiojo penkta
dienio liturgijoje garbiname, 
tardami: „Štai Kryžiaus medis, 
eikime jį pagarbinti!” Gar
biname kryžių dabar čia, Koli
ziejuje. Čia, kur mūsų prano
kėjai tikėjime kankinyste iki 
kraujo praliejimo liudijo meilę, 
kuria Kristus mus mylėjo. Čia, 
šiame žemės kampelyje, senojoje 
Romoje, ypatingu būdu prisi
menu „Kryžių kalną”, kuris yra 
Lietuvoje, ten, kur aš lankiausi 
pastoracinėje kelionėje pereitą 
rugsėjo mėnesį. Šis mūsų dienų 
Koliziejus: ne romėnų laikų, bet 
mūsų amžiaus Koliziejus, sujau
dino mane.

Pirma negu leidausi kelionėn 
į Lietuvą, į Baltijos kraštus, aš 
meldžiausi už šiuos du evange
lizacijos kelius: vienas, kuris 
vedė iš Romos į šiaurę, rytus 
ir vakarus; kitas, kuris ėjo iš 
Konstantinopolio, iš Rytų Baž
nyčios. Šie du keliai susikry
žiuoja kaip tik ten, Baltijos 
kraštuose: tarp Lietuvos ir 
Rusijos.

Šiandien čia) Kryžiaus kelių 
mąstyme lydėjo mus Rytų tra
dicijos išmintis mūsų myli
miausio Brolio patriarcho Bar- 
tolomėjaus parašytais žodžiais. 
Jam nuoširdžiai dėkojame.

Mąstau apie šiuos kitus Koli
ziejus, apie „Kryžių kalnus”, 
kurie yra anapus: europinėje 
Rusijoje, Siberijoje. Tiek 
„Kryžių kalnų”, tiek naujų 
Koliziejų! Norėčiau tarti šiam 
mūsų Konstantinopolio Broliui, 
šiems visiems Rytų broliams: 
brangieji, per šiuos kankinius 
mes jungiamės Roma ir „Kryžių 
kalnai”, Solovkų salose bei 
daugybėje kankinimo ir mirties 
stovyklose. Kankiniai mus jun
gia, negalime nesijungti į 
vienybę. Argi negalime, kodėl 
negalėtume sakyti tą pačią tiesą 
apie kryžių? Kodėl nūdienis pa
saulis siekia nuprasminti kry
žių? Ši atikrikščioniška tenden
cija nuo šimtmečių reiškiasi ir 
siekia paneigti kryžiaus pras
mę; stengiasi teigti, kad žmogus
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neturi savo šaknų kryžiuje, ne
turi nei vilties kryžiuje. 
Teigiama, kad žmogus tėra tik 
žemiškas kūrinys, galįs egzis
tuoti be Dievo.

Brangieji, turime bendrą už
davinį: privalome drauge — tarp 
Rytų ir Vakarų — teigti: 
„Tenebūna atimta kryžiui jo 
prasmė — Ne „evacuetur Crux!” 
„Tenebūna nuprasmintas kry
žius. Nes, jei Kristaus kryžius 
nuprasminamas, žmogus nusto
ja savo būties pagrindo: jis yra 
žuvęs. Šis yra dvidešimto am
žiaus pabaigos šauksmas. Šis 
yra šauksmas Romos, Maskvos 
ir Konstantinopolio. Visos 
krikščionijos — Amerikos, Afri
kos, Azijos, visų — šauksmas. 
Yra naujos evangelizacijos 
šūkis.

Jėzus kalbėjo ir sakė: mane 
persekiojo, persekios ir jus; 
manęs klausėsi, mano Žodį 
priėmė, priims ir jūsų. Priims, 
nes nėra kitos išeities. Niekas 
kitas, tik Kristus turi amžino

VELYKŲ MIŠIOS
VATIKANE

Jau daugelį metų Romoje 
vykstančios Velykų švenčių 
iškilmės, transliuojamos per 
radiją ir televiziją, pasiekia 
visus pasaulio kraštus. Iki kar
dinolo Wojtylos įžengimo į po
piežiaus sostą, tikintieji šv. Tėvo 
sveikinimus ir palaiminimus iš
girsdavo net keliomis didžiųjų 
tautų kalbomis. Mums lietu
viams būdavo skaudu, kad, ate
istinio komunizmo prislėgtai ir 
persekiojamai tautai netekdavo 
šventinio pasveikinimo išgirsti 
lietuviškai. Su popiežiaus Jono 
Pauliaus II išrinkimu padėtis 
pasikeitė: jis nuo pat pirmųjų 
Bažnyčiai vadovavimo dienų vi
sad lietuviškai pasveikindavo ir 
gyvenančius Tėvynėje, ir išsi
barsčiusius po platųjį pasaulį, 
tuo ne tik mus visus pradžiu
gindamas, bet ir suteikdamas 
stiprybės bei vilties šviesesnei 
ateičiai.

Šių metų Velykų vidurdienio 
šv. Mišios, transliuojamos iš 
Romos per EWTN televizijos 
kanalą, mums lietuviams turėjo 
ypatingos reikšmės: vienas iš 
dviejų, Mišias aukojančiam po
piežiui patarnaujančių, diakonų 
buvo Romoje teologijos studijas 
bebaigiąs lietuvis, Gintaras 
Grušas, kuris šių metų birželio 
26 d. Vilniuje bus įšventintas 
kunigu. Gintaras, gimęs ir 
augęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, buvęs veiklus atei
tininkas ir Pasaulio Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas, 
diakonu buvo įšventintas Vil
niaus katedroje 1992 m. lapkri
čio mėnesį ir aktyviai-dalyvavo 
popiežiaus kelionės į Lietuvą 
rengimo komitete, būdamas jo 
generaliniu sekretoriumi. Buvo

gyvenimo žodžius, tik jo kryžius 
laiduoja išganymą.

Taip, baigiant Kryžiaus kelius 
mūsų senajame Koliziejuje, Ro
moje, mes prisimename visus 
kitus Koliziejus ir sveikiname 
su meile, tikėjimu ir bendra 
viltimi.

Save, visą Bažnyčią, visą 
žmoniją pavedame švenčiausiai 
Motinai, kuri stovi po kryžiumi 
ir glaudžia visus mus kaip savo 
vaikus prie širdies. Jos meilėje, 
kaip šv. Jonas, juntame šią vie
nybę, šią bendrystę Bažnyčios, 
krikščionijos ir dėkojame Dievui 
Tėvui, ir Sūnui, ir šv. Dvasiai. 
Amen”.

Ši Jono Pauliaus II kalba 
mums lietuviams turi religinį ir 
politinį aspektą. Iš jos trykšta 
gili kryžiaus prasmė išganymo 
vyksme. Iš jos jaučiamas Kris
taus Vietininko noras ir malda 
pasiekti krikščionių vienybę 
vienoje Kristaus avidėje.

Ladas Tulaba

tikrai jaudinantis momentas, 
kai per šių metų velykinių 
Mišių pakylėjimą, popiežius au
kojo ostiją, o šalia jo stovintis 
Gintaras laikė iškėlęs puošnią 
taurę.

Mišioms pasibaigus, buvo ro
domas Kryžių kalnas, jame besi
meldžiantis, o vėliau susikau
pęs, susimąstęs, kryžius apžiū
rinėjantis popiežius. Ameri
kietis vyskupas komentatorius, 
kuris visas Mišių maldas vertė 
į anglų kalbą, dabar tiksliai nu
pasakojo Kryžių kalno praeitį, 
pabrėždamas, kad istorijos bė
gyje kryžiai keliomis bangomis 
pakartotinai buvo okupantų 
rusų, o vėliau komunistų nu
griauti ir sunaikinti, bet tikin
čiųjų buvo vėl atstatyti. Tai 
įrodė ne tik lietuvių tautos pasi
priešinimą okupantui, bet, ir 
gilų jos tikėjimą bei pergalę. 
Pasak komentatoriaus, dabar, 
kai Lietuva vėl laisva, diakonas 
Gintaras Grušas, nors gimęs ir 
augęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, grįš į savo tėvų 
kraštą, padės jame stiprėti per
sekiotai Bažnyčiai, atsikurti 
katalikiškoms mokykloms, ligo
ninėms ir kitoms religinėms or
ganizacijoms.

Neišdildomą įspūdį popie
žiui padaręs, Kryžių kalnas, 
dabar jo iniciatyva, buvo paro
dytas visam pasauliui, kaip 
vienas pagrindinių mūsų tautos 
kančių paminklų. O tarp vely
kinių sveikinimų, kuriuos 
popiežius perskaitė daugiau nei 
penkiasdešimčia kalbų, buvo ir 
lietuviškasis — vienas ilgesnių 
ir prasmingesnių nei kiti.

J.R.M.

• Lietuvos Valstybės Tary
ba 1918 ma. lapkričio 2 d. pri
ėmė laikinąją konstituciją.
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anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi (diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. , Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Ine., Lanham, Nevv York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje Nevv Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street,
Chicago, IL 60629
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DISINFORMUOJ ANTYS 
ŠALTINAI

ADOLFAS DAMUŠIS

Lietuvos Mokslo Akademijos, 
Istorijos instituto darbuotojai, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pasitelkti , gana 
skubotai paruošė knygą „Lietu
vos kovų ir kančių istorija” var
du, remdamiesi vien archy
viniais sovietų genocido vykdy
tojų dokumentais Lietuvoje.

Tos knygos kritiškų ver
tinimų, pastaruoju laiku, esama 
ir spaudoje, ir visų užsienio 
lietuvių pokalbiuose. Iš savo pu
sės noriu iškelti pora stambių 
netikslumų.

Susumuojant šeimų deporta
cijas, knygoje pateiktų NKVD 
raportų dokumente Nr. 165-me, 
425 psl., tvirtinama, kad iš 
Lietuvos „... iš viso 1941-1952 
m. už respublikos ribų, spe
cialiai tremčiai į tolimus SSRS 
rajonus buvo iškeldinti 120,924 
žmonės”. Mano paties surink
tais spaudos informacijos 
duomenimis tame laikotarpyje 
įvyko vienuolika masinių depor
tacijų. Jos palietė 442,060 
asmenų — lietuvių ir Lietuvos 
mažumų. Tas gana didelis 
skaičius visiškai atitiko to laiko 
cenzo, t.y. tiesioginio gyventojų 
surašymo, duomenis ir užpildė 
cenzu gautus gyventojų 
nuostolių rėmus. Į tų iškeldin
tųjų 442,000 skaičių yra įjung
tas tik vienuolikos masinio 
trėmimo skaičius. Čia neįjungti 
individualiai suimti Lietuvos 
piliečiai, sovietų sunaikinti poli
tiniai kaliniai Lietuvoje, 
sukilimo aktyvūs dalyviai bei 
žuvę kovotojai už laisvę (miško 
broliai — partizanai). Taigi, 
Lietuvos gyventojų nuostoliai 
yra daug didesni nei knygoje 
skelbiami 120,924 asmenys, ir 
ne du ar tris kartus, bet, 
tiksliau sakant, 3,5 kartų. ..

Knygos autoriai jau ir dien- 
raštinėje spaudoje tvirtina, kad 
jų knygoje gali būti spragų, pa
vyzdžiui „... apie 1941, 1945 ir

F AKT AI NEATITINKA DOKUMENTŲ
Dr. Adolfas Damušis sudarė lentelę, kurioje išryškėja kont

rastas tarp sovietiniuose dokumentuose pateiktų duomenų ir 
kituose lietuvių dokumentuose bei istoriniuose veikaluose 
surinktų faktų.

1941-1953 metų Lietuvos piliečiai—Gulago kankiniai

Trėmimo data

Pagal sovietinius 
šaltinius „Lietuvos 

kovų ir kandų 
Istorijos” Dokumentų 

rinkinyje 
(Vilnius, 1994 m.)

A. Damušio surinktais 
duomenimis 

„Lietuvos gyventojų 
aukos ir nuostoliai” 

(Čikaga, 1988 m.) *

1941 .VI. 14-17 12,562 34,260

1945.X.02, VII.17-IX.21 5,479 36,000

1946.11.18-21 2,082 40,000

1947.XII.22 3,938 20,000

1948.111.28 ... 24,000

1948.V.22-27 39,482 105,000 v

1949.111.25-28, V.11.V.03 32,735 =120,000

1950.VIII.31-X.01 1,355 41,800

1951 m. 20,354 A

1952 m. 2,934 ► 21,000

1953 m.

Viso 120,924

J

442,060

* Adolfas Damušis: Lietuvos gyventojų nuostoliai, Chicaga, Į Laisvę Fon
das, 1988, psl. 8-12, 17-34. Šiame A. Damušio veikale ir šioje lentelėje 
duomenys paimti iš sekančių šaltinių: Iš keturių šaltinių VLIKo, Eltos 
biuleteniuose: 1949.VII.l, nr. 7(72), psl. 1; 1950.V.25, nr. 5(79), psl. 3, 6, 9. 
Leonardas Kerulis: Išvežtųjų lietuvių sąrašas, Chicaga, Lietuvių Archyvas, 
1981. Vytautas Vaitekūnas: „Deportation”, Lituanus, vol. 17, nr. 2. Stasys 
Raštikis: „Lietuvos kariuomenės tragedija”, Lietuvos Archyvas, I tomas, 
Brooklyn, NY, 1952, psl. 284-365. Joseph Pąjaųjis-Javis: Soviet Genocide in 
Lithuania, Brooklyn, NY, Manyland Books, 1980, psl. 89. Augustinas Idzelis: 
Rural Change in Soviet-Occupied Lithuania 1945-1980, Chicago, III., Lithua
nian Resaerch and Study Center, 1990, psl. 91. Kazys Škirpa: Sukilimas, 
Washington, DC, 1975. Stanley V. Vardys, „Parties and Movements in 
Postwar Lithuania” in Lithuania Under the Soviets, New York, F. A. Praeger, 
1965, psl. 3-21. Kęstutis Girnius: Partizanų kovos Lietuvoje, Chicaga, Į Laisvę 
Fondas, 1987.

1946 metų trėmimus nėra me- 
i džiagos, nes dokumentai dėl 

iškeldinamųjų nebuvo laiku 
įforminti”. Bet ir tie knygoje 
„įforminti” dokumentai neiš
semia nagrinėjamos temos. Net 
ir tiesos atžvilgiu dokumentai 
dokumentams yra nelygūs. 
Štai, pavyzdžiui, knygos 423 psl. 
suvestinėje LSSR valstybės 
saugumo komiteto pažymoje 
tvirtinama, kad 1941 metais 
birželio 15-17 d. buvo iškeldinti
12,562 žmonės. Tuo tarpu aš 
turiu dokumentą iš Lietuvos 
geležinkelio žinybos, kuriame 
skelbiama 1941 m. birželio mėn. 
trėmimo statistika. Jame 
rašoma, kad iš Lietuvos birželio
14-17 d. išvyko 19 traukinių į 12 
tolimųjų Rusijos šiaurės ir 
rytinių vietovių sritis ir buvo 
deportuoti 30,485 asmenys. To 
dokumento šaltinis yra patiki
mesnis ir profesiniu objekty
vumu, ir nepaisymu politiš- 
kumo, kaip knygoje naudojami 
NKVD raportai. Tuo dokumen
tu pateikiamas 1941 m. „iškel
dinamųjų” skaičius yra du su 
puse karto didesnis už skelbia
mą šioje knygoje 12,562 asme
nų skaičių. Toks didelis skir
tumas, tai jau ne spragos.

Pažvelkime į mano sutelktus 
tiesioginio Lietuvos gyventojų 
surašymo duomenis.

Karo pradžioje Lietuvoje buvo 
3,081,289 gyventojų. Po 19 
metų, t.y. 1959 m., gyventojų, 
cenzo surašymo duomenimis, 
teliko 2,486,370. Išnyko 594,919 
gyventojų. O kur dar tie me
tiniai prieaugiai, kurių per 19 
metų, atsargiai skaičiuojant, 
būtų buvę 458,266 asmenys. 
Taigi visas nuostolis, skaičius 

• sudėjus, yra 1,053,185. Tiesa, 
išemigravo, repatrijavo 320,000; 
nacių holocaustu ir sporadi
nėmis egzekucijomis sunaikinta 
210,000 asmenų ir po Sibirą iš
blaškytų, negrįžusių, pri

skaičiuojama apie 50,000. Visus 
iš milijono atėmus, lieka apie 
473,185 asmenų, kurie patys 
juk neišgaravo. Jie buvo sovie
tinio genocido sunaikinti. 
Knygoje pateikti duomenys, tie
sioginiu gyventojų surašymu, 
tos spragos neužpildo, tuo tarpu, 
mano paminėti duomenys į cen
zo rėmus ir įtelpa, ir užpildo.

Tą, čia mano minimą, vieno 
milijono tautiečių nuostolį, cen
zo duomenimis apskaičiuotą, 
patvirtina ir P. Gaučas dviem 
savo straipsniais. „Gyventojų 
paskirstymo dinamika Lietuvo
je” Liaudies ūkis, Nr. 89 (1970 
m.), Vilnius, 237 psl., ir „Lietu
vos TSR gyventojų pasiskirsty
mas”, Mokslas ir gyvenimas, 
Vilnius, Nr. 12 (1978 m.) 13 psl. 
Pirmame straipsnyje jis kalbėjo 
apie 850,000 gyventojų nuostolį, 
bet jau 1978 m., patikslinęs savo 
skaičiavimus, pateikia nuo
stolius milijoniniu skaičiumi. 
Tą patvirtino ir Augustinas 
Idzelis savo studijoje „Popula- 
tion Change”, 1983 m. 10 psl.

Dar pora įdomių pavyzdžių iš 
NKVD raportų „Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos” knygoje.

J. Stalino ir J. Čadajevo pasi
rašytu (155-156 psl.) dokumen
tu Nr. 71, 1948 m. vasario 21 
dienos, įsakoma iškeldinti 
12,000 šeimų: ginkluotuose 
susirėmimuose nukautų miško 
brolių, nacionalistų ir miško 
brolių rėmėjų (jie visi dokumen
tuose vadinami banditais). 
Tame dokumente Stalinas 
„geraširdiškai” leidžia kiek
vienai „iškeldinamai” šeimai 
pasiimti vieną toną (1,000 kg.) 
maisto, rūbų ir įvairių įnagių 
„naujam ūkiui”, o realybė buvo 
kitokia, tokia kokią liudija 
tremtiniai — vos spėta batais 
apsiauti ir kelis būtiniausius 
drabužėlius sau ir vaikams po 
sargybinio šautuvu nugriebti.

Knygos dokumentuose (psl. 
208-211 psl.) skelbiama, kad 
1948 m. iškeldinta 11,345 
šeimos, tai būtų 39,766 as
menys. Mano ir kitų surinktais 
duomenimis daugiau kaip 
100,000.

1949 m. sausio 29 d. baudžia
mos miško brolių šeimos: įsaky
mu skiriamos 9,633 šeimos išve
žimui, t.y. 32,735 asmenų, tuo 
tarpu mūsų cenzo ir spaudos 
duomenimis yra gerokai per 
100,000 „nubaustų”.

Kaip duodami raportuose 
skaičiai, taip ir išvežamiesiems 
leisto pasiimti maisto, aprangos 
ir įnagių kiekis (1000-1,500 kg), 
yra tiesiog ciniškas pasityčio
jimas iš tremtinių išgyventos 
kančios ir liudijimų.

Dar hipokritiškesnis yra J. 
Stalino pasirašytas Nr. 112 
dokumentas, kuriuo įsakoma 
SSRS Prekybos ministerijai 
pasirūpinti karštu maistu gele
žinkelio stočių bufetuose 
iškeldinamiesiems. Realybėje, 
juk uždarytuose gyvuliniuose 
vagonuose, tremtiniai šaukian
tys „vandens”, ginkluotų sargy
binių buvo nuraminami gra
sinimu, kad bus šaunama be 
įspėjimo ir per vagonų sienas.

Daugelyje, NKVD vėliau 
KGB, raportų knygoje randama 
net atskirų respublikų vy
riausybių prašymų Maskvai: 
išvežti komunistinei sistemai 
priešišką elementą, tuo „su
darydami” Maskvai rūpestį,kur 
tą nepageidaujamą elementą 
dėti ir rasti darbo.

Viešoje spaudoje V. Molo
tovas, užsieniečiams meluo
damas, aiškindavęs, kad daug 
respublikų gyventojų sa
vanoriškai prašėsi keltis į derl
ingesnes SSRS sritis...

Jurgis Glušauskas, buvęs TRS 
Gedvilo vyriausybėje, išjos pasi
traukęs, tvirtina, kad okupuotos 
Lietuvos vyriausybė buvo pri
versta raštiškai „prašyti” 
Maskvą iškeldinti iš Lietuvos 
„nepageidaujamą” elementą. 
Justinas Paleckis, buvęs tuo 
laiku LTSR prezidentas, net du 
kartus alpo, paveiktas tokio 
Maskvos „dekreto” lietuvių tau
tai. Vadinasi, žmogus giliai iš
gyveno savo tautos nelaimę.

Partizanų paminklai Radviliškyje 1992 metais.

Iš partizanų istorijų (5)

PARTIZANŲ PRIEŠAS NR. 1
HENRIKAS KUDREIKIS

Surikiavus eilėn mūsų tautos 
išdavikus, numeris pirmas — 
Sniečkus, numeris antras — 
Bartašiūnas. Numeris pirmas 
partizanų priešas — Bartašiū
nas. Bolševikų generolas ma
joras Bartašiūnas paskelbė ke
lias klastingas partizanams 
amnestijas, kurių dėka jis 
įvykdė partizanų sušaudymus, 
trėmimus Sibiran ir silpnesnės 
valios buvusius partizanus įstū
mė į tautos ir savo brolių-parti- 
zanų išdavikų eiles. Bet čia 
Bartašiūno išdavikiškų akcijų 
tik pradžia. Su rusų NKVD, ru
sų karinėmis dalimis (12 pėsti
ninkų pulų), lietuvių išdavi- 
kų-stribų pagalba Bartašiūnas 
išžudė geriausią Lietuvos jau
nimo žiedą — tautos didvyrius, 
taip pat jų gimines ir kaimynus. 
Šie išsiųsti kančioms ir mirtin. 
Visi gulagų kelionių lydraščiai 
su Sniečkaus ir generolo Barta
šiūno parašais.

Hipokrizės, kuria pasižymėjo 
J. Stalinas ir V. Molotovas, 
sunkią vergiją nešančių 
atžvilgiu, istorija seniai nebuvo 
patyrusi. Tokių hipokritiškų 
„perlų” labai daug šitoje NKVD 
raportų istorinėje knygoje. 
Mums belieka tik radikaliai 
atsiriboti nuo skelbiamo melo ir 
vieningai ieškoti kelio, kaip į 
šią, dirbtiniu būdu sukurtą, 
problemą vieningai reaguoti!

atlanta
\IMPORT-EXPORT Ine.

2719 fPest 71th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoj* 
Rusijoje, Ukrainoje, Baitarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitį Jr pigiai. 
-MOI 1 ilILflEk 1c*“

Kas buvo šis išdavikas, 
sovietų skelbiamas didvyriu: 
apdovanotas dviem Lenino or
dinais ir apsikarstęs bent pora 
tuzinų kitokių bolševikiškos 
skardos gabalų?
Nelaimingas Diržių kaimas, 

Naciūnų valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje, kur 1895 metais pa
saulin atėjo Juozas Bartašiūnas. 
Po gimimo, vietoj angelo, už jo 
stojo giltinė su dideliu dalgiu. 
Kai motina šešiolikmetį Barta
šiūną išleido Rygon, daugiau jo 
nei matė, nei ką girdėjo iki 1940 
metų, kai jos sūnus bolševikų 
uniforma, pamiršęs lietuvių kal
bą, sugrįžo į gimtąjį Diržių kai
mą.

1915 metais Bartašiūnas įsto
jo į latvių šaulių atsargos bata
lioną. Iš pabaltiečių tik latviai 
turėjo savo pulkus caro kariuo
menėje. Besitęsiant vokiečių-ru- 
sų karui, jis pasiekia viršilos 
laipsnį. 1917 m. latvių šaulių 
Dvinsko pulkas savanoriškai 
įsijungė į raudonąją armiją. Lat
viai komunistai galutinai palen
kė 12-tąją rusų armiją į komu- • 
nistų pusę. 6-tą latvių komunis
tų pulką pats Leninas pasiuntė 
į Petrapilį numalšinti antiko
munistinius elementus. Latvių 
šaulių kuopa Smolny mieste 
saugojo naująją bolševikų 
vyriausybę. Latviai nuolatos 
siunčiami į pavojingiausius 
raudonųjų fronto barus. Latviai 
sunaikino Baltarusijos antiko-

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. balandžio mėn. 20 d.

munistines grupes, išvijo iš Mo- | 
giliovo-Ragačiovo lenkų gene
rolo Dovboras-Musnicki kari
nius dalinius. Kremliuje latvių 
batalionas saugojo Leniną, Sa
maroje ir Kazanėje latviai nu
malšino sukilusį 50,000 karių 
čekų korpą. Taip pat sunaikino 
Denikino-Vrangelio baltagvar
diečių divizijas Perekopo rajone. 
Visuose mūšiuose dalyvavęs 
Bartašiūnas, gyrėsi net kalbėjęs 
su pačiu Leninu. B. pagerbimui 
sovietinis skulptorius N. Petru
lis nulipdė du balvonus. Ti
kiuos, kad jie jau kur nors guli 
šiukšlyne.

Kodėl Latvija ir Lietuva neta
po komunistinėmis valstybėmis, 
B. aiškina, kad Antantės ir JAV 
imperialistai kovai prieš tarybų 
valdžias pasamdė vokiečių da
linius.

1920 m. dalis latvių šaulių 
nusisegė raudonas žvaigždes ir 
grįžo Latvijon. Mažesnė dalis ta
čiau paliko raudonojoje armijo
je. Netenka stebėtis, kad 1941 
metais 202-a latvių divizija ypač 
pasižymėjo Maskvos gynime. Už 
tai Stalinas suteikė gvardijos 
divizijos vardą.

1921 m. B. įstojo į ypatingus 
pasienio dalinius eiliniu čekis
tu. Pasižymėjo Gudijos baltųjų 
naikinimu, tapdamas žalkepu- 
rių (pasienio NKVD) bataliono 
vadu. Vakarų fronto vadas Tu- 
chachevskis už tai pareiškęs 
jam padėką ir dovanojęs me
džiagą dengiamos spalvos kos
tiumui. 1932 m. B. tampa 13-to 
pasienio NKVD dalinio vadu ir 
komisaru. Tik vos pradžios mo
kyklą baigęs, čekistas karjeros 
laiptais lipo nepaprastu greičiu. 
1938 metai. Stalino įsakymu 
būrys surusėjusių ir nepaprastu 
žiaurumu pasižymėjusių lietu
vių bolševikų tapo sušaudyti ar 
išvežti į Sibirą. Bartašiūną iš
vilko iš čekistų uniformos ir

A.tA.
Dr. ANTANUI MILAKNIUI

mirus, jo mylimai žmonai HALINAI, dukteriai VITAI 
ir žentui ALBINUI MARKEVIČIAMS, anūkams 
ZINAI ir MARIUI liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą.

Dr. Stasys Jankauskas 
Vaidilutė ik Dionyzas Trimakai

Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A.tA.
VYTAUTUI REMEIKIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ONAI, 
dukroms VIKTORIJAI ir NIJOLEI, žentui CLARK, 
sūnui TOMUI, marčiai NIJOLEI ir anūkams.

Veronika ir Jonas Andrašūnai 
Dalia ir Vytautas Černiai 
Rima ir Dalytė Navickaitės

A.tA.
VYTAUTUI REMEIKIUI

mirus, jo žmoną ONUTĘ, dukteris NIJOLĘ ir VIKTO
RIJĄ, sūnų TOMĄ su šeima bei visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame

A. J. 
L. R. 
D. V.

Čingai

Daukų ir
Dūdų šeimos

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai”, 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania” pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636.

atėmė turėtą laipsnį. Tiesiai ta
riant: beliko tik ubago lazda.

Prasideda Pabaltijo okupacija. 
Žiaurūs fanatikai, kaip B., labai 
reikalingi okupacinei tarnybai. 
Kaip buvusiam latvių šauliui- 
komunistui pavedama perorga
nizuoti lietuvių kariuomenę į 
raudonuosius dalinius. Greitai 
perkeliamas į Lietuvos 29-tą 
šaulių teritorinį korpą ypatingo 
(čekistų) skyriaus viršininku. Jo 
dėka nukankinti, sušaudyti ar 
išvežti Sibiran per 500 lietuvių 
karių. Nėra žinoma, kad nors 
vienas iš jų grįžo Lietuvon.

Vokiečių-rusų karui prasidė
jus, giriasi, kad skubiai atvykęs 
į frontą ir vadovavęs lietuvių 
daliniams. Žinoma, kad tokių 
dalinių jau nebuvo, nes didesnė 
29-to korpo dalis sukilo ir liko 
Lietuvoje.

Bolševikinėje „lietuviškoje” 
divizijoje B. vadovavo ypatinga
jam (čekos) skyriui, vėliau pava
dintam SMERSH (mirtis šni
pams), o dar vėliau MGB. B. pa
sižymėjo ir čia žiaurumu ir pa
siuntė keletą šimtų karių į 
Sibirą arba sušaudė.

Bartašiūno „šienapjūtė” pra
sidėjo, grįžus antrą kartą į 
Lietuvą. Dabar Bartašiūnas ir 
jo raudoni sėbrai sunaikino 
tūkstančius Lietuvos patriotų ir 
jų lavonus išmetė miestelių 
aikštėse. Išniekinę pakasė pel
kėse ir grioviuose. Girdėjau vie
nos partizanų ryšininkės žo
džius: „Kad prasivertų šventa 
Lietuvos žemė ir išmestų lau
kan šį baisų tautos išdaviką”.

• Karalius Henrikas VIII
pasiskelbė Anglijos Bažnyčios 
galva 1531 m. vasario 11 d.

• 1929 m. vasario 11 d.
sutartimi Italija suteikė 
Vatikanui nepriklausomybę.
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. balandžio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
balandžio 24 d., 12 vai., kun. 
Antanas Saulaitis, SJ aukos šv. 
Mišias. Po pamaldų Stankūnų 
restorane vyks lietuvių klubo 
susirinkimas, globojamas Zotos 
ir sūnaus Bernardo Mickevičių.

„Lietuvos gyventojų geno
cidas, 1939-1941” knygos pri
statymas visuomenei įvyks 
gegužės 1 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Knygos pristatymą rengia 
Lietuvių Tautinės Kultūros fon
das Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje. 
Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama gausiai dalyvau
ti ir po knygos pristatymo kar
tu pasivaišinti bei pabendrauti 
prie kavutės.

Aktorė Ahda Vitaitė su Pe
dagoginio Lituanistikos in
stituto studentais ruošia įdomią 
programą instituto Absolventų 
vakarui, kuris gegužės 14 d., 7 
v.v. vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Visuomenė, o ypač jauni
mas, kviečiami.

Lietuvių evangelikų refor
matų Bažnyčios generalinio 
superintendento Stasio Neį
mano 95 m. amžiaus ir 65 m. 
kunigavimo sukakties pami
nėjimas ruošiamas balandžio 24 
d. reformatų bažnyčioje, 5230 S. 
Artesian Avė., Čikagoje. Pa
maldos 12:30 vai. p.p. Po pa
maldų — pietūs parapijos salėje.

Transpak vienas savininkų Andrius Pūkštys ištraukia laimingąjį bilietą 
Draugo fondo laimėtojui. Iš kairės: fondo ižd. Bronius Juodelis, redaktorė 
Danutė Bindokienė ir Andrius Pūkštys.

JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos atstovų suvažia
vimas bus šį sekmadienį, balan
džio 24 dieną, PL centre, 
Lemonte IL. Bus pateikti suva
žiavimui valdybos veiklos, iždo 
ir kontrolės komisijos pra
nešimai. Bus renkama nauja 
apygardos valdyba ir kontrolės 
komisija trejų metų kadencijai. 
Taip pat suvažiavimui prane
šimus padarys PLB ir JAV 
Krašto valdybų atstovai. Re
gistracija 8 vai. Suvažiavimo 
pradžia 9 vai. ryto.

Advokatė LINA ALTA 
Imigracija ir civilinės bylos 

875 La Playa St.
San Francisco, CA 94121

Tel. 415-221-4805

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą

Gimnazijos abiturientų pa
gerbimo puotą ruošia Lietuvių 
moterų klubų federacija birželio 
4 d. Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Kviečiame ir savo arti
mesnius ar tolimesnius kaimy
nus iš Detroito, Clevelando, Ka
nados bei iš kitur prisidėti ir 
kartu pagerbti visus mūsų abi
turientus. Dėl smulkesnių infor
macijų prašome skambinti Aus
tei Vygantienei 708-446-5392.

Balandžio 14 d. mūsų dien
raščio paskutiniame puslapyje, 
spausdinant reportažėlį apie 
Draugo fondo laiminguosius, 
kuriems Transpak siuntinių 
agentūros savininkai Romas ir 
Andrius Pukščiai buvo paskyrę 
10 dovanų, „paklydo” du para
grafai. Jie turi būti šia tvarka: 
(pirmasis) „Maisto siuntinių 
laimėtojai — P. Zaranka, R. ir 
A. Vedeckai, J. ir E. Biskiai, O. 
ir S. Budėjai, B. Raugas; (an
trasis) 100 dol. siuntinių siun
timo išlaidoms padengti per 
Transpak laimėtojai — V. 
Klova, K. Lietuvninkas, M. ir 
V. Ruzgai, V. Polikaitis, V. ir J. 
Maleiškos”. Laimėjimo lapai 
buvo visiems išsiuntinėti (be 
„paklydimų”). Dar kartą 
dėkojame Transpak savinin
kams už šią įdomią paskatą 
stoti į Draugo fondą. Būtų pui
ku, kad ir kiti mūsų versli
ninkai padovanotų laimikių, 
tuomet fondo augimas pagreitė
tų ir „Draugo” ateitis prašvie
sėtų.

IX teatro festivalis rengia
mas š.m. lapkričio 24-27 d. Jau
nimo centre, Chicago, IL. Ta 
proga planuojama surengti lie
tuvių teatrinės veiklos foto 
nuotraukų parodą. Visais teatro 
festivalio reikalais prašoma 
kreiptis į rengimo komiteto 
pirmininką Petrą Petrutį: c/o 
Margutis, 2717 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 
312-476-2242.

x Stasys Povilaitis, Lietu
vos estrados karaliumi vadi
namas dainininkas, koncertuos 
Jaunimo centre balandžio 30 
d. 7:30 v.v. Į šį koncertą bilie
tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71 St., Chica
go, tel. 312-471-1424.

(sk)
x Knygą „Balionai, bana

nai ir biurokratai”, redaguotą 
ir papildytą P. Žumbakio ko
mentarų per radiją leidinį, 
galima įsigyti; Patria parduo
tuvėje 2638 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, arba užsakant l 
paštu už $15 ar didesnę auką.

(sk);

x LEMONTE, PL centre,' 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Dengiame Ir taisome 
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Operos solistų ir choro kon
certe, kuris įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 24 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre, dainuos Irena 
Milkevičiūtė, Vitalija Šiškaitė, 
Virgilijus Noreika, Arvydas 
Markauskas, Genovaitė Bige- 
nytė, Lijana Kopūstaitė, Vytau
tas Juozapaitis, Edmundas 
Kuodis, Liudas Norvaišas ir 
Operos choras su svečiais, choro 
artistais iš Lietuvos — Ona Gra- 
tulevičiene, Virginija Jac
kevičiūte, Valdu Lazausku, Pet
ru Paulavičiumi, Irena Pet
roniene, Linu Sprindžiu ir Pet
ru Šumskiu.

iŠ ARTI IR TOLI

„PALANGOS JUZĖ” 
PHILADELPHIJOJE

Toronto lietuvių jaunimo tau
tinis ansamblis „Gintaras” ge
gužės 14 d. Philadelphijoje pasi
rodys su „Palangos Juze”. Spek
taklis 7 vai. vak. vyks Lietuvių 
namuose, 2715 E. Allegheny 
Avė. Pasirodyme dalyvauja 60 
jaunimo ir suaugusių šokėjų bei 
dainininkų. Dalis „Volungės” 
choro dainininkų atvyksta kar
tu su gintariečiais. Spektakliui 
gros liaudies instrumentų or
kestras. „Gintaro” ansambliui 
vadovauja Rita ir Juozas Kara
siejai. Po koncerto bus proga pa
bendrauti su gintariečiais. 
Veiks bufetas ir baras.

JAV LB XIV TARYBOS
RINKIMAI ARIZONOJE

Rinkimai į JAV LB XIV Ta
rybą Arizonos apylinkėje vyks 
gegužės 1 ir 8 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų Our Lady of 
Guadalupe koplyčios svetainėje, 
6733 N. 55th Avė., Glendale, 
AZ. Visi lietuviai kviečiami 
atlikti šią svarbią visuomeninę 
pareigą — balsuoti. Apylinkės 
rinkimų komisiją sudaro: Vikto
rija Zakarienė, Ona Mieželienė 
ir Stasys Narkus.

DAINAVOS JAUNIMO 
STOVYKLOS LOTERIJOS 

LAIMĖTOJAI

1. Kelionę į Lietuvą (į abi pu
ses), laimėjo Julius Ringus, 
Palos Illinois. (American Travel 
Service SAS oro linijos dovana).

2. Paveikslą — laimėjo R. Lie- 
ponienė, Guildford, Conn. (Dail. 
Rimo Laniausko dovana).

3. 250 dol. — laimėjo Taiyda 
Rudaitytė, Berwyn, IL (Stanson 
Wrecking Co., Belleville, Mich., 
dovana).

x Korp. Giedros susirin
kimas įvyks balandžio 24 d. 
10 v.r., sekmadienį Pasaulio 
Lietuvių centre. Dienotvarkėje 
pasitarimas apie premiją lietu
vei, daugiausiai pasidarbavu
siai krikščioniškų idealų ug
dymui Lietuvoje.

(sk)

x Kun. A. Saulaitis, SJ, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, pasi
dalins savo įspūdžiais vaka
ronėje, penktadienį, balandžio 
22 d. 7 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Taip pat bus proga susi
pažinti su naujai išleista adv. P. 
Žumbakio radijo programų 
komentarų knyga, „Balionai, 
bananai ir biurokratai”. Ren
gia A. Šluto vadovaujamas 
„Amerikos Lietuvių radijas”.

(sk)

x Maloniai kviečiame jus į 
Jurbarko 735-jų metinių ju
biliejaus paminėjimą ir pasau
lio jurbarkiškių sueigą įvyk
siančią š.m. liepos 1-3 d. In
formacija teikiama: L. Frejie- 
nė, Dariaus ir Girėno 94, Jur
barkas, 4430, tel.: 51845, 
54210, faksas: 51408, arba C. 
Mitkienė, tel. 708-532-0522.

(sk)

LABAS RYTAS

Labas rytas, gėlės!
Kas pirmąja kėlės?
Aš — žibutė!
Noriu būti 
Miško karalaite.

Duokim kelią vėjui,
Tam laukų šlavėjui,
Kad nupūstų 
Svečią rūstų —
Gruodą žilabarzdį.

Skamba, aidi parkai ... 
Linksma būtų šarkai,
Jei nepyktų,
O atvyktų 
Į gėlių paradą.

Jonas Minelga

VILNIAUS VERBOS

Mes mokėmės daryti Vilniaus 
verbas. Ar norėtumėte ir jūs 
išmokti? Perskaitykite mūsų 
nurodymus ir pabandykite!

Pirmiausia reikia surinkti 
miško gėlių. Leisti joms išdžiūti, 
pridėti jas prie pagalio ir surišti 
jas siūlu.

Dalia Slavikaitė
Reikia paimti lazdą ir pririšti 

gėles. Pirmiau jas reikia su
rinkti miške ir išdžiovinti .Tada 
tas gėles reikia surišti siūlu ir 
bus Vilniaus verba.

Julija Sajauskaitė
Vilniaus verbas sunkokai pa

daryti. Mes paėmėm pieštuką ir 
susiplėšėm lipduką. Tada mes 
paėmėm išdžiovintas gėles ir 
suklijavom ant pieštuko. Tada 
dėliojom tol, kol nusibodo dirbti.

Julija Slavikaitė
Pirmiausia reikia surinkti gė

les miške, tada jas išdžiovinti. 
Reikia nutarti, kokį raštą nori 
ir tada pradėti dirbti. Uždedi gė
les ir suriši su siūlu. Ir yra ver
bos.

Lina Šeštokaitė, 
Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los 
mokiniai („Mūsų žinios”)

Mama
Piešė Stefutė Goliszewski, 

4& metų. „Žiburėlio” mokykla.

ŠVENČIŲ PASAKA

Buvo tamsi naktis. Pūtė 
didelis vėjas. Buvo baidyklių 
naktis. Vaikai atėjo prie durų ir 
prašė saldainių. Kalėdų senelis 
jiems davė margučių. Tada nu
ėjo prie kitų durų. Velykų kiškis 
jiems metė tortą su kremu į 
veidą. Vaikai priėjo prie Adomo 
šeimos namo. Mergaitės pradėjo 
rėkti, kai joms dovanojo šv. 
Valentino šventės kortelę. 
Namas pradėjo drebėti. Išėjo 
žmogus apsirengęs maudymosi 
kostiumu ir vaikus pavertė 
mažiukais, kaip pelės. Tada 
geroji laumė pakeitė juos į vieną 
didelę gyvatę. Tada atėjo katė, 
pągavo tą gyvatę ir ją suėdė.

Šią pasaką sugalvojo: Auksė 
Stočkutė, Tomas Mikuckis, 
Albinas Lapinskas, Konra
das Mažeika, Kasandra 
Adams,

Visi Los Angeles 
Šv. Kazimiero lit. m-los 

mokiniai.
(„Vardan tos Lietuvos”).

Piešė Vida Mikalčiūtė,
Lemonto Maironio lit. 

m-los 2 sk. mokinė.

Piešė Aleksandra, 
Lemonto Maironio lit. 

m-los 2 sk. mokinė.

LIETUVAl
Jei pažiūrėsime į žemėlapį, 

Lietuvą atrasime tarp 54° 
ir 56,5° lygiagrečių - šiaurės 
pločio. Lietuvos kaimyninės 
valstybės yra Latvija, Lenkija, 
Gudija, Vokietija ir Rusija. 
Lietuva yra Vidurio Europos t 
kraštas, neteisingai vadinamas 
Rytų Europos kraštu. Priklauso 
Vakarų Europai. Lietuvių tau
ta, būdama tarp dviejų kultūrų, 
gali daug ko pasimokyti. Ji yra 
didžiųjų tautų kryžkelėje, todėl 
Vilnius turi tiek daug proble
mų.

Birutė Ankutė,
Čikagos lit. m-los 

8 sk. mokinė.

ŠIUKŠLĖS

Mūsų būrelis vaidino pasaką 
apie gyvūniją ir šiukšles. Dvi 
ponios visur mėtė šiukšles. 
Varlės ir vėžliukai nutarė visas 
šiukšles surinkti, sudėti į dėžę, 
tada pasislėpti. Kai ponios su
grįžo, jos išsigando ir daugiau 
niekada nemetė šiukšlių ant 
žemės.

Živilė Bielskutė,
8 būrelis.

TRYS PARŠIUKAI

Užgavėnių lauže man labiau
siai patiko vaidinimas apie tris 
paršiukus. Vaidinimas pamokė, 
jei sunkiai dirbi, tau gyvenimas 
gerai pasiseks. Paršiukas Dai
navoje iš molio pastatė namą, 
kurio vilkas negalėjo nupūsti.

Ada Valaitytė,
11 būrelis 

POLKOS
Mūsų būrelis sugalvojo vai

dinimą apie Polkų šalį. Jis buvo 
labai kvailas ir buvo sunku 
nesijuokti.

Nida Lapšytė,12 būrelis. 
JAS stovykla Dainavoje, 1993

m.

UŽGAVĖNIŲ LAUŽAS

Man patiko Užgavėnių laužas. 
Kiekvienas būrelis turėjo 
sugalvoti vaidinimėlį. Dešimtas 
būrelis vaidino Jurbarku šeimą. 
Kiekvienas būrelis turėjo ateiti 
į Jurbarku namus ir ten suvai
dinti. Po vaidinimo visi buvo pa
vaišinti saldainiais.

Venta Civinskaitė, 
11 būrelis.

KIŠKIO BLOGAS SAPNAS

Vieną kartą gyveno kiškis. 
Kartą jis nuėjo prie upės. Įkrito 
į upę ir nuplaukė. Jis atsirado 
pas dievą Zeus. Kiškis sužinojo, 
kad jo tėtė negyvas ir kad Zeus 
jį nužudė. Tada kiškis ištraukė 
ryklį iš upės, metė į Zeus ir ryk
lys jį prarijo.

Valdas Varnas,
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. mokykla.

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS

Valdovai, kurie 1772-1795 m. 
pasidalino Lietuvos - Lenkijos 
valstybę, visi buvo vokiečių tau
tybės.

Pasidalinimo mintį iškėlė 
Prūsijos karalius vokietis 
Fridrikas. Pradžioje tam 
nepritarė nei Rusijos carienė, 
nei Austrijos karalienė, bet po 
kurio laiko (1772.VIII.5) ben
drai buvo nutarta invaziją pra
dėti.

Šio plano vykdytojai buvo visi 
vokiečių tautybės asmenys: 1. 
Prūsijos karalius vokietis 
Fridrikas Williamas II 
(1744-1797). 2. Rusijos carienė 
vokietė Kotryna II (1762-1796). 
3. Austrijos karaliai vokiečiai: 
Marija Terezija (1717-1780), 
Juozapas II (1780-1790), Leopol
das II (1790-1792) ir Pranciškus 
II (1792-1835).

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS

Į šešėlį tilps meškiukas pažy
mėtas raide G.

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAI

1. Marijampolė. 2. Anykščiai. 3. 
Ivinskis. 4. Rambynas. 5. Obeli- 
ja. 6. Narutis. 7. Igliauka. 8. 
Sintautai. Iš viršaus žemyn: 
Maironis.

GALVOSŪKIO NR. 115 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinį su skait
linėmis.

GALVOSŪKIS NR. 137

1. Kaip žuvo ,27 metų kunigas 
Montvilas (Juozas)? 2. Kodėl 
Vytautas Didysis, valgydamas 
pietus, nevartojo šakutės? 3. 
Kada žmonės pradėjo vartoti 
šaukštą? 4. Aš esu upė. Pradedu 
tekėti nuo aukščiausio (293,6 
m.) Lietuvos kalno, o savo 
kelionę baigiu ties žymiausiu 
Lietuvos kalnu. Esu 82 km. il
gio. Atspėkite mano vardą? 5. 
Prancūzijos karalius Liudvikas 
(Louis) XVI (1754-1793) ir jo 
žmona karalienė Marie Antoi- 
nette (1755-1793) labai mėgo 
žaislą, vadinamą „Jo-jo”. Kas 
yra šio žaislo išradėjas?

Už visus teisingus ir 
platesnius paaiškinimus 
gausite 10 taškų, o už trumpus 
ir apytikrius, tik - 5 taškus.

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis.

GALVOSŪKIS NR. 138

. Brūkšnelių vietoje įrašykite
• raides, kurios sudarys žodžius 
i pagal duotus paaiškinimus, 
i Skaitydami žemyn iš pirmųjų 
raidžių sužinosite, kur yra 
palaidota 1831 m. sukilimo 
karžygė Emilija Platerytė.
Skersai 1.------------------
Lietuvos miestelis, kuriame 
buvo senoji Lietuvos sostinė. 2.
----------------------------- Rytinės
Lietuvos miestelis, kur buvo 
auginamos forelės (brangios
žuvys). 3.-------------- Žemaitijos
miestelis prie Bebrungo upės su
garsiais rūmais. 4.----------------
Zarasų krašto ežeras. 5. 
------------------ Suvalkijos bažnyt
kaimis. 6.-------------- Dzūkijos
sostinė. 7.---------------------------
Suvalkijos miestas su garsia 
gimnazija, kurią lankė Vincas 
Kudirka. 8.------------------- Že
maitijoje prie Šventosios upės
piliakalnis. 9.--------------------
Miestas Vilniaus krašte. 10. 
-------------- Ežeras, ant kurio le
do buvo ruošiamos arklių lenk-

' tynės. 11.------------------ Žemai
čių sostinė. 12.-----------------
Upė, kuri įteka į kitą upę. 13.
----------------------Miestelis prie
Dubysos upės žiočių.

(10 taškų)

GALVOSŪKIS NR. 139

(Žiūrėkite piešinėlį)

Vienoje klasėje mokiniai 
šventė Valentino dieną. Moky
toja ta proga nupirko kiek
vienam mokiniui po puoduką su 
širdele. Mokyklos sargas atnešė 
į klasę nupirktus puodukus 
didelėje dėžėje. Mokytoja kiek
vienam mokiniui davė po puo
duką. Kiek klasėje buvo moki
nių?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 140

(Žiūrėkite piešinėlius)

Kuris iš šių nupieštų daiktų 
nesiderina su šiuo piešiniu? Pa
rašykite šių daiktų lietuviškus 
pavadinimus.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 141

Trys skautai: Jonas, Petras ir 
Antanas rišo mazgus. Iš viso jie 
surišo 96 mazgus. Jono ir Anta
no sudėję kartu surištus mazgus 
gausime 60. Sudėję Jono ir Pet
ro surištus mazgus gausime 58. 
Kiek surišo mazgų atskirai Jo
nas, Petras ir Antanas?

(5 taškai)

i




