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Ar Rusija rimtai siūlo 
demilitarizuoti 
Karaliaučių? 

Vi ln ius , gegužės 27 d. (BNS) 
— Baltijos jūros valstybių gyny
bos ministrų pas i tar ime Briuse
lyje gegužės 25 dieną Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius sveikino Rusijos 
užuominas apie ga l imą Kalin
ingrado sr i t ies demi l i ta r iza-
vimą, nors ir siejamą su išanks
t inėmis sąlygomis t a rp t au t i ne i 
bendrijai. 

Rusijos gynybos min i s t r a s 
Pavel Gračev min i s t rų pasita
r ime skundėsi įpras t inės gink
luotės Europoje sumažinimo su
tar t imi, kuri Rusijai esanti ,,per 
griežta", ir jos vykdymą siejo su 
Kal in ingrado problema. 

Pavel Gračev pare i škęs , kad 
jei Rusijos ir to l iau bus griežtai 
reikalaujama mažint i ginkluotę 
šiaurėje ir pietuose, t.y. prie 
Turkijos ir Norvegijos sienų, ji 
bus pr ivers ta la ikyt i daug ka
riuomenės Kal iningrado srityje. 

G r a č e v k a l b ė j o a p i e 
K a r a l i a u č i a u s 

d e m i l i t a r i z a v i m ą 

Minis t ras L inas Linkevičius 
sakė, kad pas i t a r ime Gračev 
užsiminė, o vėliau t a i patvirtino 
ir privačiuose pokalbiuose, kad 
nustojus spausti Rusiją šiaurėje 
ir pietuose, ji ga lė tų ir net būtų 
su in te resuo ta demil i tar izuot i 
Kal in ingrado sr i t j . 

Pak laus ta s , ar , jo nuomone, 
Lietuvai t a rp t au t in iuose sau
gumo forumuose derėtų paremti 
Rusijos interesą laikyti daugiau 
kar iuomenės Turkijos ir Norve
gijos pasienyje, min . Linas 
Linkevičius spaudos konferen-

JAV: Baltijos šalys 
nėra Rusijos sferoje 

V a š i n g t o n a s , birželio 1 d. — 
JAV Administraci jos pareigū
na i Vaš ing tone sus i t iko su 
Amerikos Pabalt iečių Komiteto 
J B A N C a t s t o v a i s , p r a n e š a 
Amerikos Lie tuvių Tarybos In
formacija. JAV pa re igūnų pra
nešimuose buvo akcentuojama, 
kad Baltijos vals tybės toliau 
remiamos tokiose sr i tyse kaip 
rusų ka r iuomenės išvedimas, 
ekonomikos vys tymas ir regio
ninio saugumo re ika la i . 

Nepriklausomybę atstačiusių 
valstybių re ika lų įstaigos vy
resnysis koordinator ius J ames 
Collins pareiškė, kad Amerikos 
politikos pag r indas dėl Balti
jos šalių ir nauja i įs ikūrusių 
nepr ik lausomų valstybių yra 
besąlyginis r ė m i m a s jų nepri
klausomybės ir ter i tor in io in
tegra lumo. J u n g t i n ė s Valstijos 
siekia s t ipr int i šių k raš tų ne
pr iklausomybe, ugdydama jų 
ryšius su NATO per ^Par tne
rystės taikos labui" programą ir 
mažindama jų pr ik lausomybę 
nuo Maskvos per Vaka rų tautų 
prekybą ir inves tav imus . 

Kalbėdami apie nereal ius Ru
sijos bandymus užsienio poli
tikoje J A V administraci jos pa
reigūnai pareiškė, kad JAV aiš
kiai pasakė , jog Rusija negali 
sėkmingai s iekt i ekonominės 
reformos, u ž m i r š d a m a savo 
užsienio politikos reformą. Taip 
pa t JAV administraci jos parei
gūnai sakė , kad Amer ika visą 
laiką seka Baltijos k raš tų rei
ka lus ir paka r to t i na i praneša 
Maskvai, kad Baltijos valstybės 
nepr ik lauso Rusijos į takos sfe
ra i . 

cijoje a t sakė , kad tai būtų 
nee t i ška , nes pati Lietuva nėra 
nebranduolinės ginkluotės ma
žinimo Europoje sutart ies da
lyvė. Tačiau, jo nuomone, tai 
n e t r u k d y t ų svarstyti problemą 
per diplomatinius kontaktus. 

L ie tuvos Kraš to apsaugos 
min i s t r a s neabejojo, kad Tur 
kijos ir Norvegijos nuomonė 
šiuo klausimu ir toliau liks 
griežta, tačiau pastebėjo, kad, 
pavyzdžiui, Švedijos ir Suomijos 
pozicija ,,kiek minkš tesnė" . 
Todėl, mano ministras, su Tur
kija ir Norvegija geriau tar t is 
ne dvišalėmis derybomis, bet 
d rauge su kitomis suintere
suotomis šalimis. 

S k i r t i n g o s n u o m o n ė s k a i p 
l a i ky t i s su Rusi ja 

Minis t ras Linkevičius įsiti
kinęs, kad lankstus dialogas 
su Rusija padėtų išspręsti Kara
l i a u č i a u s demi l i t a r i z av imo 
problemą. „Reikia bendrauti 
lanksčia i ir palikti galimybę 
Rusijai gražiai išeiti", mano jis. 

Tuo tarpu kitas aukštas Lietu
vos Kraš to apsaugos ministe
rijos pareigūnas labai skep
t i škai vertino tokį Rusijos lavi
ravimą, pavadinęs jį įprasta 
Rusijos takt ika. Prieš kelerius 
m e t u s Rusija panašiai elgėsi, 
s iū lydama tarptautinei bendri
ja i neva alternatyvą — arba 
spar tus kariuomenės išvedimas 
iš Vokietijos, arba iš Baltijos 
valstybių. 

Siūlys ka r in io 
b e n d r a d a r b i a v i m o s u t a r t į 

Bri tani jai 

Linkevičius taip pat sakė, kad 
n e t r u k u s ketina pasiūlyti Di
džiajai Britanijai pasirašyti 
kar in io bendradarbiavimo su
tartį ir kad Briuselyje susidaręs 
įspūdį, jog toks pasiūlymas gali 
būti pr i imtas. 

Didžioji Britanija galėtų tap
ti penktąja NATO šalimi, kuri 
sus i tar ia su Lietuva dėl karinio 
bendradarbiavimo. Kaip žino
ma. Lietuva tokias sutar t is jau 
turi su Danija ir Prancūzija, iki 
rudens panašius dokumentus 
turėtų pasirašyti su Vokietija ir 
JAV. 

Kraš to apsaugos minis t ras 
pranešė , kad Lietuvos diplo
matu ryšiams su NATO paskir
tas nuolatinės misijos Europos 
Sąjungoje patarėjas Vygaudas 
L^šackas, o atstovu Vyriausia
jame Jungtinių Pajėgų Europoje 
š tabe (SHAPE) — lei tenantas 
Valdas Šiaučiulis, mokęsis JAV 
ir d a b a r dirbantis Lietuvos 
general iniame štabe. 

Tarp Amerikos veteranų, dalyvaujančių Vakariečių sąjungininkų D-Day invazijos Normandijos 
pakrantėse 50 metų sukakties paminėjime birželio 6 d., buvo ir Gary Schiller iš Little Neck, NY, 
kuris atvyko apsirengęs savo parašiutininkų dalinio uniforma ir medaliais. Paminėjimo ceremoni
jose Colleville su Mer kapinėse Prancūzijoje prez. Bill Clinton pasakė: „Būdami dar jauni, šie 
vyrai išgelbėjo pasaulį". „Mes esame jūsų pasiaukojimo vaikai", pasakė JAV prezidentas, 
kalbėdamas savo kartos vardu, kuri jau gimė II Pasauliniam karui pasibaigus. Savo kalboje 
prezidentas teigiamai prisiminė ir minėjime nedalyvavusias valstybes: „Vokietija ir Italija, kurios 
buvo išvaduotos mūsų pergale, dabar yra mūsų artimiausių sąjungininkų ir stipriausių laisvės 
gynėjų tarpe. Rusija, kuri karo metu patyrė daug aukų („was decimated") ir paskui buvo įšaldyta 
komunizme ir Šaltajame kare, šiandien jau yra atgimusi demokratijoje". 

Ignalinos elektrinė 
piktnaudojo valstybės 

kapitalą 

Estijos kariuomenės 
vadas atsistatydino 
T a l i n a s , biržel io 3 d. 

(RFE/RL)— Maj. gen. Alexander 
E i n s e l n , vyr iausias Est i jos 
ginkluotų pajėgų vadas, birželio 
2 d. pranešė , kad paprašė 
prezidento Lennart Meri priimti 
jo atsistatydinimą dėl jo nepasi
tenkin imo ministro pirmininko 
Mar t Laar veikla. Vasario mė
nesį premjeras Laar dalyvavo 
pasi tar imuose su Izraelio kari
niais pareigūnais dėl g laudaus 
Estijos ir Izraelio bendradar
biavimo, nepasitaręs su gen. 
E inse ln . 

Vilnius, birželio 3 d. (AGEP) 
— Savaitraštis „Amžius" prane
ša apie .,Lietuvos a ide" ap
rašytus kai kuriuos Valstybės 
Kontrolės Departamento aptik
tus piktnaudžiavimus, panaudo
jant energetikai teiktas pasko
las. Straipsnyje daug iaus ia 
dėmesio skir iama Ignal inos 
Atominei Elektrinei, kur i iš
švaistė bent 8 milijonus litų 
valstybės pinigų, at l ikdama fi
nansines machinacijas įvairių 
privačių struktūrų naudai. 

1992 metų gruodžio 22 d. 
Ignalinos Atominė Elektrinė iš 
Valstybinio Komercinio Banko 
paėmė 5 milijonų litų paskolą, 
nors tuo pat metu Akciniame 
Inovaciniame Banke buvo lai
komos įšaldytos įmonės lėšos, 
sudarančios daugiau kaip 7 
milijonus litų. Po trijų mėnesių 
paskola buvo grąžinta, papildo
mai dar sumokėjus 75,000 litų 
palūkanų. Ši suma įmonės ba
lanse buvo į traukta į gamybos 
sąnaudos (t.y. įskaičiuota į elek
tros energijos savikainą). 

1992 metais elektrinė įsigijo 
Akcinio Inovacinio Banko akci
jų už daugiau kaip 2 milijonus 
litų, tačiau akcininko pažymėji
mo liudijančio, kad akcijos tik
rai nupirktos, neturėjo iki pat 
1993 metų pabaigos. įmonės 
1992 m. balanse buvo parodyta 
tik pusė tais metais įsigytų 
akcijų. Panaši padėtis kartojo
si ir 1993.m., kai elektr inė 

Skirtumas susidarė 4 0 milijonų 
litų. Mokėdama už branduol in į 
kurą Rusijos firmai rubl iais , 
elektrinė užpajamavo rublio ir 
talono santykį 1:1, nors tuo 
metu talonas jau buvo gerokai 
stipresnis už rublį. Tokiu būdu 
40 milijonų litų sk i r tumas buvo 
sumažintas 2 mili jonai litų. 
Panaši operacija buvo pakar to
t a 1993 metais . 

Indėlių kompensavimas būtų 
pavojingas Lietuvai 

Vilnius , birželio 2 d. (AGEP) 
— Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovas Lietuvoje Pe t e r Corne-
lius išreiškė nuomonę, kad jeigu 
būtų priimtas Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservator ių) 
siūlomas įstatymas, numa tan t i s 
gyventojų indėlius kompensuot i 
100 kartų, šalies ekonominia i 
pasiekimai a ts idurtų pavojuje. 
Jo manymu, nėra jokių galimy
bių finansuoti tokį projektą nei 
iš biudžeto, nei p a r d u o d a n t 
valstybės turtą. P. Cornel ius 
teigė, jog tokiu atveju žymiai 
išaugtų rezervinių pinigų masė, 
o infliacija pakiltų s m a r k i a i ir 
ilgam. 

Prieš kitą indėlių kompensa
vimo projektą, kurį pa rengė 
ekonomikos eksministras Jul ius 
Veselka, pasisakė premjeras 
Adolfas Šleževičius. Šį projektą 

mus , Konservatorių valdybos 
pirmininkas Gediminas Vagno
r ius teigė, jog visas jų dėmesys 
sutelkiamas į finansinius įsta
tymo aspektus, tačiau nenorima 
matyti , kad valstybės tur tas 
šiuo metu tiesiog išdalijamas 
„išrinktiesiems". G. Vagnorius 
ta ip pat nurodė, jog santaupų 
atstatymas iš parduodamo vals
tybės kapitalo negali sukelti in
fliacijos, kadangi pinigų indė
l in inkams nebus išmokama 
daugiau nei jų bus sukaupta už 
privatizuojamą turtą. 

Kaip praneša „Respublika", 
„Balti jos tyrimų" a t l ik ta i s 
viešosios nuomonės apklausos 
duomenimis, 51% Lietuvos gy
ventojų pritaria siūlomam įsta
tymo projektui. 

įsigijo minėto banko akcijų dar jis pavadino „sumanymu iš tos 
už 2.5 milijonus litų. 

1993 metais elektrinė, pažeis
dama įstatymą, t.y. negaran
tuodama jai patikėto valstybi
nio kapitalo pelningo panaudo-

pačios idėjos". Ju l ius Veselka 
savo nuvertėjusių indėl ių ats
tatymo projektą p r i s t a t ė pir
madienį įvykusiame užda rame 
LDDP frakcijos posėdyje. Pro-

jimo, įsipareigojo būti ga ran tu jekte siūloma indėlius kompen-
individualiai įmonei „Tauras" , suoti 78 kartus p e r deš imt 
Pastarajai skolos negrąžinus, metų. Projektui frakcijos po-
nuo elektrinės sąskaitos buvo sėdyje pritarė dar 14 L D D P na-
nurašyta 175,000 litų. rių. 

1992 m. rugsėjo-gruodžio mė- Komentuodamas T V F atstovo 
nėšiais e l ek t r inė gamyboje Peter Cornelius bei spaudoje 
naudojo branduolinį kurą, kurio pasirodžiusius p a n a š a u s pobū 
faktinė pirkimo kaina buvo džio Lietuvos Banko konsul-
mažesnė už skaičiuojamąją, tanto Antano Grinos ver t ini 

Ieškoma būdų atnaujinti 
dialogą su Rusija 

Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) 
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius pranešė, kad 
gegužės 25 d. bandė telefonu su
sisiekti su Rusijos premjeru 
Viktor Černomyrdin, t ač iau 
nesėkminga i . Apie g a l i m ą 
abiejų valstybių vyriausybių 
vadovų susitikimą jis taip pat 
kalbėjo su Rusijos ambasados 
Lietuvoje pirmuoju sekreto
riumi Aleksandr Antipov. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį Šleževičius vylėsi, 
k a d a k t u a l ū s abiejų ša l ių 
bendradarbiavimo reikalai bus 
aptarti Rusijos derybų delegaci
jos vadovo Viktor Isakov bei už
sienio reikalų ministro Vitalij 
Čurkin vizitų į Lietuvą metu. 

Vitalij Čurkin numato at
vykti artimiausiu metu. Viktor 
Isakov vadovaujama derybų de
legacija į Vilnių turėtų atvykt i 
birželio 7-8 dienomis. Virgili
jaus Bulovo vadovaujami Lietu
vos derybininkai susitikimui 
ruošia septynių sus i ta r imų 
paketą, ta ip pat svarsto galimy
bes paveikti Rusiją, kad įsi-

1993 metais nuo gegužės 27 d. 
iki birželio 3 d. ir nuo birželio 
29 iki liepos 7 d. Ignalinos Ato
minė Elektrinė suteikė Akci
nio Inovacinio Banko Kauno fi
lialui milijonines beprocentines 
paskolas. Valstybės kontrolei 
atskleidus minėtus valstybinio 
kapitalo naudojimo pažeidimus, 
elektrinė be jokių ginčų grąžino 
valstybei 8 milijonus litų. 

Neseniai paskelbta, kad nuo 
šių metų birželio 1 d. vėl nu
matoma 25%-50% padidinti 
elektros energijos kainas pra
monės įmonėms, kitiems varto
tojams, išskyrus gyventojus. 

— Sveikatos apsaugos minis
terija nuo birželio 1 d. nustatys 
vaistų, vaistinių medžiagų ir 
vaistų gamybos vaistinėse kai
nas. Farmacijos departamento 
direktor ius Leopoldas Ran-
kauskas mano, kad bendra vais
tų kainų suma sumažės 10%-
25%, nors kai kurių vaistų kai
nos gali padidėti 7%. (AGEP) 

— Vasara Lietuvoje šaltoka. 
Temperatūra dieną nepakyla 
daugiau 18 laipsnių Celsijaus 
(65 F), naktį būna apie 5-8 
laipsnių Celsijaus (4144 F). 
Dažnai lyja. (AGEP) 

galiotų palankiausio prekybos 
režimo sutart is . V. Bulovas šią 
s a v a i t ę Lie tuvos televizi jai 
sakė, kad sutarties įsigaliojimas 
y ra ypač ak tua lus , nes liepos 
1-ąją Rusija dar didina muito 
mokesčius. 

Virgilijus Bulovas paskutinia
jame savo laiške perspėjo Isakov, 
kad Lietuva dar nevaržys Rusi
jos tranzito iki liepos 1-osios, t.y. 
kada įsigalios nauji mui ta i , o 
paskui , jo žodžiais, , gu rė s ime" . 

Minis t ras p i rmininkas Adol
fas Šleževičius y r a užsiminęs, 
kad Lietuva gali imtis ir ki tų 
atsakomųjų priemonių — pavyz
džiui, apriboti e lektros energi
jos tranzitą į Kaliningrado sritį. 

Atnaujinti Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių dialogo prak t i ška i 
nepavyksta nuo praėjusių metų 
lapkričio, kai A. Šleževičius ir 
V. Černomyrdin Vilniuje pasira
šė svarbių susi tar imų paketą. 
Jok ių rezultatų iki šiol nedavė 
nei Rusijos ir Lietuvos prezi
dentų laiškai, nei Kaliningrado 
sr i t ies administracijos pastan
gos ta rp in inkaut i . 

Paskirtas Lietuvos katalikų 
spaustuvės vedėjas 

Vilnius, gegužės 27 d. (Elta) 
— Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos posėdyje gegužės 21 d. buvo 
paski r tas generalinis direk
torius A. Jakšto spaustuvei ir 
buvo svarstomi Kauno tarpdie-
cezinės kunigų seminarijo* rei
kalai. 

Posėdyje dalyvavo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, Vysku
pų Konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis, visi Lietuvos vyskupai 
ir generalinis sekretorius mon
sinjoras Vytautas Kazlauskas. 

Vyskupai aptarė A. Jakš to 
spaustuvės padėt}. Arkivysku
pas Bačkis pranešė, kad Umber-
to Seregni, kuris yra dešimties 
Italijos spaustuvių savininkas ir 
vadovas ir kuriam Italijos 
Vyskupų Konferencija yra pa
tikėjusi spausdinti savo dien
raštį, sutiko dvejus metus ad
ministruoti spaustuve. 

Visi Lietuvos vyskupai, rem
damiesi A. Jakšto spaustuvės 
įstatais, pasirašė dokumentą. 

Amb. Anicetas Simutis 
pagerbtas ordinu 

New Yorkas , birželio 6 d.— 
New Yorko lietuvių visuomenė 
birželio 5 d. surengė pagerbimą 
Lietuvos ambasadoriui Jungti
nėse Tautose Anicetui Simučiui, 
kurio metu paminėjo jo 60 metų 
diplomatinės tarnybos ir 85 
metų gimimo sukaktis. 

Kultūros Židinyje surengtose 
iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius JAV Alfonsas Ei
dintas, Lietuvos ambasadorius 
Rusijoje Romualdas Kozyrovi-
čius, Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Linas Kučins
kas ir garbės konsulai Vytautas 
Čekanauskas (Los Angeles), 
Vaclovas Kleiza (Čikaga"1 ir 
Haris Lapas (Kanada) bei Nuo
latinės Misijos JT, ambasados 
Vašingtone ir konsulato New 
Yorke personalas. 

Kaip paskelbta ..Lietuvos 
ryto" laikraščio gegužės 28 d. 
laidoje, prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasirašė dekretą, 
kurio ambasadorius Anicetas 
Simutis už nuopelnus Lietuvos 
valstybei apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 3-ojo laipsnio ordinu. 

kur iuo Umberto Seregni skiria
mas A. Jakšto spaustuvės gene
ra l in iu direktoriumi. Tikimasi , 
kad spaustuvė pradės veikti 
liepos mėnesį. 

Svars tyt i Kauno tarpdiecezi
nės kunigų seminarijos reikalai. 
Negalėdamas dalyvaut i posė
dyje, apaštal inis nuncijus ark. 
Ju s to Mullor Garcia a ts iuntė 
vyskupams laišką, ku r i ame 
išsamiai aptar ia , į ką būt ina 
atkreipt i didžiausią dėmesį, ug
dan t seminarijoje būsimuosius 
kunigus . 

I posėdį buvo pakviesta Kau
no tarpdiecezinės kunigų semi
narijos vadovybė — rektor ius 
monsinjoras P. Tamulevičius, 
vicerektorius A. Jagėlavičius ir 
Teologijos fakulteto dekanas ku-
nigas V. Vaičiūnas. 

Dekanas informavo apie re
zu l ta tus Romoje vykusio pasi
t a r imo su Kata l ik iškų Studijų 
Kongregaci jos vadovais dėl 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos ir filosofijos fa
kul te tų . 

V y s k u p a i p r i t a r ė v isoms 
būsimoms reformoms, kuriomis 
s iek iama pertvarkyt i Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologijos 
fakul te tą pagal Kata l ik i škų 
Studijų Kongregacijos keliamus 
re ikalavimus. 

Kauno tarpdiecezinės kunigų 
s e m i n a r i j o s v i c e r e k t o r i u s 
kun igas A. Jagėlavičius su
pažindino vyskupus su padėtimi 
seminari joje per praė jus ius 
mokslo metus. 

S u s i r i n k ę į konfe renc i j ą 
vyskupai pri tarė nuomonei, jog 
didesnį dėmesį reikia skirti 
kandida tų a t r anka i , drausmei 
ir a t sak ingumo ugdymui semi
narijoje. 

Nuspręsta , kad šiais metais 
stojamieji egzaminai į Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminari
ją vyks rugpjūčio 18 dieną. 

KALENDORIUS 

Birže l io 8 d.: Medardas, Vil
helmas. Kaliopas, Germinė, Me-
rūnas . 

Biržel io 9 d.: Šv. Efremas, 
d iakonas , Bažnyčios mokytojas 
(306-373 m. Sirijoje); Felicijus, 
Maksimijonas, Gintas , Gintė. 
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LSS VADOVYBĖS NARIŲ 
SĄRAŠAS 
1994-96 m. 

LSS P I R M I J A 

vsfil Kęstutis Ječius— Tary
bos pirmininkas. 1310Wayside 
Dr., Villa Park , IL 60181. Tel . 
- 708-832-2809. F a x - 7 0 8 -
832 2809. 

vs Marytė Utz — vicepirm. 
Evergreen Park, IL. Tel. 7 0 8 -
423-0307. Fax - 708-423-8487. 

vs fil kun. Juozas Vaišnys, S J 
— R. Katal ikų dvasios vadovas, 
Chicago. IL. Tel. 312-737-8400. 

Vysk. Hansas Dumpys — 
Evangel ikų dvasios vadovas, 
Oak Park. IL. Tel. 708-386-3269 

vs Birutė Banai t ienė — Sese
rijos Vyr. Skau t in inke , Abing-
ton, MA. Tel. 617-871-1517. 

vs fil Albinas Sekas — Broli
jos Vyr. Skaut in inkas , La Cres-
centa. CA. Tel. 818-240-3674. 

s. fil Gediminas Leškys — 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirm., West Hills, CA. 
Tel. 818-883-1718. 

s. fil Donatas Ramanauskas — 
Tarybos Pirmijos sekr., Villa 
Park . IL. Te!. 708-832-2480. 

vs An tanas J a rūnas — Tary
bos Pirmijos iždininkas, Bart-
lett . II Tel. 708-289-8062. 

vs fil Sigitas Miknai t i s — 
Tarybos Pirmijos narys , Cla-
rendon Hil ls . IL. Tel. 7 0 8 -
325-3575. 

L S S T A R Y B A 

vs Jaras Alkis — Europos rajo
no vadas. 18 Avondale Dr., 
Laughton. Essex 1G10 3B2 
England. Tel. 011-44-071-727-
2470. Fax 011-44-071-792-8456. 

ps. Rimas Sriubiškis — Kana
dos rajono vadas, 3323 Turnsto-
ne Crescent. Mississauga. Ont . 
L5L 5L2. Canada. 

j s fil Mild i Arlauskienė, Ar-
lington, TX. 

ps. fil Nida Bichnevičiūtė, Ci
cero. IL. 

vs Gedimii; its Deveikis. Mc-
Henry, IL. 

vs Irena Kerelienė, Palos 
Park , IL. 

s. fil Jolanda Kerel ienė, Le-
mont . IL. 

j s Vi l igai 1? L e n d r a i t i e n ė , 
Palos Heigh s. EL. 

vs fil Virginija Mačiulienė, 
Palos Park, IL. 

vs fil Meilė Mickienė, Spring-
field. VA. 

vs fil Pe t ras Molis, Shrews-
bury. MA. 

vs fil Rita Penčylienė, Palos 
Heights. IL. 

s. fil Zita Rahbar-Černeckai-
tė . VVestlake, CA. 

s. Narcizas Ramanauskas — 
Australijos rajono vadas, 95 
Vicki St., Forest Hills, V1C 3131 
Australia. Tel. 011-6103-877-
4570. 

s. Algis Senkus, Toronto. Ont. 
Canada. 

s fil Gintautas Taoras , Fort 
Meyers, FL. 

s. Julija Taorienė — Vidurio 
rajono vadė, 17310 Har land 
Ave., Cleveland, OH 44119-
1924. 

jvs Genova i t ė T r e i n i e n ė , 
Hyannis . MA. 

vs fil Rūta Žilinskienė. Missis-
sauga, ONT. 

G A R B Ė S T E I S M A S 

vs Česlovas Senkevičius, 40 
Burrows Ave., Islington, Ont . 

M9B 4W7 Canada . Tel. 416-
233-7321. 

vs Danutė Keršienė, Toronto, 
Canada. 

vs Vladas Morkūnas, Toronto, 
Ont, Canada. 

K O N T R O L Ė S K O M I S I J A 

jvs fil Bronius Juodelis, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, 
IL 60514. Tel. 708-986-1613. 

jvs Leopoldas Kupcikevičius, 
Chicago, IL. 

jvs Antanas Levanas, Sum-
mit, IL. 

G A R B Ė S G Y N Ė J A I 

vs fil Kazys Matonis (Brolijos), 
2 Jackson Circle, Ocean, N J. 
07712. Tel. 908-922-1296. 

vs Danutė Surdėmenė (Seseri
jos), 231 Forest Dr., Turnersvil-
le, N J 08012. Tel. 609-227-2837. 

vs fil Jonas Dainauskas (ASS) 
4523 S. Francisco, Chicago, IL 
60632. Tel. 312-523-8690. 

P A V A D U O T O J A I 

vs Romas Otto (Brolijos VSP), 
147 Gerald St., LaSalle, PQ 
H8P 2A2, Canada . 

ps. Valentina Čepienė (Seseri
jos VSP), 57 Edgemere Rd., 
Quincy, MA 02169. 

vs fil Eugenijus Vilkas (ASS), 
23912 Via Onda, Valencia, CA 
91355. 

„SKAUTŲ A I D A S " 

vs fil kun. Antanas Saulaitis, 
SJ - redaktorius, 2345 W. 56 
St., Chicago. IL 60636. Tel. 312-
737-8400. 

vs Albina Ramanauskienė — 
administratorė, 4613 W. 106th 
PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 
708-423-4095. 

vs Hal ina P lauš ina i t i enė , 
Chicago, IL. 

vs Vladas Vijeikis, Chicago. 
IL. 

ŪKIO S K Y R I U S 

vs Pranas Pakalniškis , 615 
12th St., Santa Monica, CA 
90402. Tel. 310-395-0491. 

„ S K A U T I J A " 

vs fil Antanas Paužuolis, 7039 
S. Maplewood, Chicago, IL 
60629. Tel. 312-434-5714. 

A R C H Y V A S 

vs Jonas Paronis, 5825 W. 
103rd St., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. 708-737-2261. 

„MŪSŲ S K A U T Y B Ė " 

vs fil Jurgis Gimbutas, 119 
Woodside Ln., Arlington, MA 
02174. Tel. 617-646-6759. 

vs fil Julius Spaknevičius, 
Westwood, MA. 

Susikaupimo valandėlė prityrusiu skautų pastovyklėje. 
Nuotr. Donato Ramanausko 

ČIKAGOS SKAUTŲ 
SAVAITGALIO STOVYKLA 

- DŽIAMBORĖ '94 
J a u porą metų Čikagos skau

tai ir skautės vieną pavasario 
savai tgal į s tovyklauja pr ie 
Lietuvių centro Lemonte esan
čiame žemės plote. Tai lyg pasi
r u o š i m a s i lgajai v a s a r o s 
stovyklai Rakė, o negalint iems 
ten vykti, suteikiama galimybė 
bent porą d ienu pagyvent i 
skautišku gyvenimu gamtoje ir 
praktikoje patikrinti žinias, įgy
tas žiemos sezono sueigose. Šių 
stovyklų iniciatorius — neiš
semiamos energijos vadovas s. 
fil. Vytautas J anušk i s . Čia 
stovyklauja visų keturių Čika
gos tuntų broliai ir sesės, o į 
darbų talką jungiasi jų vado
vai,-ės. 

Šįmetinė stovykla — „Džiam-
borė "94" prasidėjo birželio 3 d. 
vakare, o baigėsi birželio 5 
vidurdienį . Stovyklos vi rs i 

STOVYKLOS 

„ G i n t a r o " i r „ Ą ž u o l o " 
vadovų,- ių m o k y k l a — Rako 
stovyklavietėje, Custer, Mich., 
liepos 30 - rugpjūčio 6 d. 

A t l a n t o r a j . — rugpjūčio 
13-21 d. BSA Camp Resolute, 
Bolton, MA. 

K a n a d o s r a j . — „Romuvoje" 
rugpjūčio 7 - 21 d.; Montrealyje 
- „30 Baltijos stovykla" -
liepos 30 - rugpjūčio 14 d. 

Ramio jo v a n d e n y n o r a j . — 
liepos 30 - rugpjūčio 15 d. „Ram 
byno" stovyklavietėje. 

V idu r io r a j . — rugpjūčio 3 
13 d. Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. 

n inkas — s. fil. Vyt. J a n u š k i s , 
adminis t ra tor ius ir komendan
tas — s. fil. Romas Rupinskas , 
o j iems įvairiose pareigose talki
no b ū r y s jaunų vadovų,-ių. 
Stovyklavo arti 140 skautų,-čių 
ir vadovų,-iu. Stovyklaujančių 
ta rpe buvo didelis būrys ir 
j a u n e s n i ų j ų skau tų , - č ių — 
vilkiukų, bebriukų, paukštyčių 
ir ūdryčių. 

Skautai,-ė? stovyklavimą pra
dėjo penktadienio vakare , o 
jaunesnieji broliai ir sesytės at
vyko šeštadienio rytą. Jaunes 
niesiems maistą gamino ps. Jū
ra tė Lingytė-Vallee, t a lk inama 
kelių gerų padėjėjų. Skauta i ir 
skau tės maistą gaminosi patys. 

mamyčių pagalbos. Teko daly
vau t i inspekc i jose . T u r i u 
pripažinti, kad mūsų jaun imas 
yra gana išradingas. J ie su 
dideliu noru gaminosi „cepe
linus", „tortijas", kepėsi bulves 
su mėsa ir įvairiais priedais. 
Netrūko net tešloje apkepintų 
svogūnų. 

Stovyklavie tės buvo tva r 
k inga i i š d ė s t y t o s , n o r s 
palapinėse buvo ankštoka, visur 
matėsi t v a r k a — t a i vadovų ir 
pačių skautų,-čių nuopelnas. 

Stovyklos programoje buvo 
įvairių skau tamoks l io užsi
ėmimų, kur iems vadovavo ps. 
fil. Tadas Stropus, ta lk inamas 
fil. A. Panaro , vyr. skaučių i r 
skilčių vadovų.-ių. Buvo ir 
dainų pamokos, laisvalaikiais 
visi buvo į jungt i į spor to 
žaidimus, o vakare prie laužo 
galėjo pasirodyti su savo vaidy
biniais ta lenta is . 

Šeštadienio vakare , tuoj po 
vėliavų nuleidimo, buvo vilkiu
kų ir skau tų įžodžiai. Įžodį 
davusius pasveikino ir Tėvynės 
meilės mazgelius užrišo LSS 
Tarybos pi rmininkas vs fil Kęs
tutis Ječius. 

Sekmadienio rytą saulė svei
kino iš palapinių išeinančius 
kiek apšalusius brolius ir seses. 
Pavalgę pačių pasigamintus 
pusryčius, visi skubėjo į Palai
minto Jurg io Matulaičio misi
joje 9 vai. j aun imui aukojamas 
šv. Mišias. 

Po pamaldų grįžus stovykla-
vietėn reikėjo griaut i palapinių 
miestą ir ruoštis kelionei į tėvų 
namus. Darbas buvo nelengvas, 
nes stovyklavietę reikėjo palikti 
švarią ir tvarkingą, tokią, kokią 
rado prieš s ta tydami palapines. 
Aišku, nebebuvo galima a ts ta 
tyti „dramblio" aukštumo žolės, 
bet visos iškastos duobės buvo 
gražiai išlygintos. 

Vidurdienį įvyko stovyklos 
uždarymas. Čia buvo įteikti 
kaspinai, laimėjusiems tvarkin
gumo, pasiruošimo ir suma
numo konkur sus . Pirmosios 
vietos laimėtojos buvo jū rų 
skaučių „Auksinių žuvyčių" 
va l t i s , a n t r o j i v i e t a t e k o 
Gražinos-Mirgos skaučių ir 
pr i tyrusių skauč ių skilčiai. 

Pagal iš anks to n u m a t y t u s Trečioji vieta - „Šarūno" laivo 
. m e n i u " , broliai ir sesės turėjo 
progos įrodyti, kad sugeba pasi
g a m i n t i v a l g i u s p a t y s , be 

RAMŪS IR PADŪKĘ 
Bebuvojant Clevelande. lietu

viškame pobūvyje, priėjo prie 
manęs vyras ir klausia: 

— Ar prisimeni mane? 
Labai keblus klausimas, kada 

klausėjo veidas nesukelia jokių 
prisiminimų. 

— Aš buvau tavo mokinys Ma
rijampolėje. 

Čia šiek tiek gelbsti. Bet tai 
buvo prieš penkiasdešimt metų. 
Tad aš j am sakau: 

— Marijampolės Rygiškių Jo
no gimnazijoje buvo keli šimtai 
mokinių. Tad kaip aš tave galiu 
atsiminti . Aš atsimenu tik pa
dūkusius mokinius, kurie mo
kytojams bėdas darė, bet gerų 
mokinių neįsidėmi. Tu turbūt 
buvai labai geras. 

Šis pokalbis sukėlė man kele
tą minčių. Skautiškoje veikloje 
tenka susidurti su jvairaus būdo 
skautais . Vieni jų geri. J ie ne 
pasižymi jokiomis piktadarybė 
mis, kad juo c a ts imintum. Kiti 
padūkę, pilni įvairių išdaigų ir 
pokštų. Tuos atsimeni. Man at 
simintinas vienas įvykis, kada 
iš stovyklos pašalinau nusikal
tusį skautą. Paskui man labai 
graužė sąžinė. Dar ir šiandien 
svarstau, kaip reikėjo pasielgti. 
Ar gerai padariau. Raminu savo 
sąžinę tuo, kad iš to .,nusikal 
tėl io" skautuko išaugo puikus 
vyras ir net aktyvus skau tas 
vadovas. 

O kaip reikėjo pasielgti? Gal 
būtų buvę geriau švelniai pasi
kalbėti. Pasakyti moralinį pa
mokslą? Gal būtų tas padėję 
Mano laimei šiuo atveju padėjo 
mano žiaurus nuosprendis. Bet 

a r visados tai gelbsti? 
Tad prieš skautų vadovą išky

la didžiulis klausimas: Kaip 
elgtis. Ar būti griežtam ir neper
maldau jamam, ar dovanoti, a r 
visai nematyt i ir užmerkti akis. 
Žinoma, čia didelį vaidmenį 
vaidina aplinkybės. Blogiausia, 
kada susiduria griežtas vadovas 
ir pokš t in inkas skautas . Daug 
žiežirbų užs idega . K a d a n g i 
nebuvau pats ramiausias ir pats 
ger iausias skau tas , tad stoju į 
p o k š t i n i n k o a r p a d ū k u s i o 
skauto pusę. Jaunystėje labai 
norisi pasižymėti . Parodyti ką 
n o r s ko k i t i n e s u g e b a a r 
nedrįsta. O t a galvelė tokia da r 
nepatyrus i , s i lpna ir ne visiš
kai gerai suvokia kas gerai ir 
kas blogai. 

Šioje vietoje griežtas vadovas 
sušuks: 

— Tai ką? Tu anarchiją tole
ruoji? 

Ne. Iki tokio laipsnio nepriė
jau. Turiu mintyje, kad skau tų 
vadovas y ra vienu kar tu kaltin
tojas, teisėjas, jury, gynėjas, po
l icininkas, prokuroras . 

Na, gal ben t kiek pridėjau, ko 
nereikėtų, bet panašu. 

O apie ką pradėjome kalbėt i? 
Rodosi apie r amius ir padūku
sius, kur iuos atpažįsti , o kur ių 
ne. Pabaigai pasakyčiau, kad ir 
t ie ir t ie gali sujudinti je i ne 
pasą ui į.ta i bent mūsų bendruo
menę. Ramieji išaugs į tokius , 
kad bus kariautojai . O padūkę 
gal nur ims ir bus gerbiami vi
suomenės veikėjai. Tokių pa
vyzdžių pilna. 

vs. V l a d a s VUeik is 

jūrų skautams, gi ketvirtoje 
vietoje liko „Medinių genių" 
skilties skauta i . Inspektoriams 
nelengva buvo nustatyt i laimė
tojus, nes stovyklautojai skyrėsi 
amžiumi ir skautiška patirtimi. 
Labai daug priklausė ir nuo 
vadovų,-ių priežiūros ir patari
mų savo vadovaujamiems bro
liams ir sesėms. 

Stovykloje da lyvavo L S S 
Tarybos pirmininkas vs fil Kęs
tutis Ječius ir vs fil Antanas 
Paužuolis. J iems teko nelengvos 
inspektorių pareigos. 

Reik ia p a s i d ž i a u g t i , k a d 
šiemet oras buvo palankus. 
Dienos saulėtos, šiltos, o naktys 
žvaigždėtos, nors ir šaltokos. 
Stovykla parodė, kad jaunimas 
mėgsta ir sugeba stovyklauti. Ši 
stovykla suteikė progą porą 
dienų ir nak tų praleisti gamto
je, o negalėsiantiems stovyklau
ti vasaros stovykloje, nors trum
pa i p a g y v e n t i s t o v y k l i n i u 
gyvenimu. 

Šįmet vasaros stovykla Rako 
stovyklavietėje vyks rugpjūčio 
3-13 d. Stovykla bus trumpesnė, 
nes šįmet daugelis vadovų-ių 
vyksta į Lietuvoje liepos mėn. 
vyksiančią t au t in ių šokių bei 
dainų šventę ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. 

Šią s a v a i t g a l i o s tovyklą 
uždarydamas s. fil Vytautas 
Januškis padėkojo visiems va
dovams, -ėms , j a u n e s n i ų j ų 
mityba pasirūpinusiai sesei Jū
ratei Lingytei-Vallee ir talki
ninkams, darbščiam ūkio rei
kalų vadovui jū rų budžiui v.v. 
Dariui Maurukui ir kitiems. Pa
gyrimo verti tvarkingai ir entu
ziastingai stovyklavę broliai ir 
seses bei tėveliai prisidėję prie 
stovyklos sėkmingumo. Lietu-
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viškoji skautybė gyvuos, kol visi 
vertinsime jos idėją, j a gyve
nime vadovausimės ir jaunimą 
j a domėtis uždegsime. 

vs fil A n t . P a u ž u o l i s 

LSS S U V A Ž I A V I M A S 
T O R O N T E 

Atidėtas LSS suvažiavimas. 
J i s spalio 22 ir 23 d. vyks 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm., antr . penktd. 9 v r -3 v p.p.. 
ketv. 10 v.r -7 v.v., trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v p p 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

Toronte, Anapilio patalpose, o 
susipažinimo šokiai spal. 2 d. 
vakarą ruošiami Lietuvių namų 
didžiojoje salėje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava. 

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

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

7915 W. 171*1 
Tinlay Park, IL 80477 

(708) 614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzia Ava., 

C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldtng 

6132 S. Kedzt* 
Chicago, IL 80629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3300 W. 95 St. Tai. (706) 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 >r šeštd 9 v r -12 v p p 

«132 S. K*dzl« Ava., Chicago 
(312) 77S 0M9 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo HarleTi Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal šusterimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 »t 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 55fh S t . Chicago. IL 
Tai. (312 )478-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava . , 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 
5035 t . Pulaski M . t Chicago, IL 

Tai. 312-585-1995 
172 Schffter t t , Elmhurst. IL 80126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 t . Kedzto, Chicago 80852 
Tai. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12. 
ketvd 12 - 4 v. p p.. penktd 12 - 6 v v. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t e l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarlian Medlcal Center-

Naoervllle Campus 
1020 6. Ogden Ave., Sutte 310. 

Napervllle IL 80883 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 588-3166 
Mamų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 West 63rd Straat 
Va i : pirm, antr , ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



MEDŽIAGA SUKILIMO 
„ISTORINIAM TEISMUI" 

ADOLFAS DAMUSIS 

Priekaištai pakaltinimai 
ir abejonės 

Pakartotinai daromiems prie
kaištams ir keliamiems spau
doje Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo deklaracijos ir atsi
šaukimo į l ietuvių t a u t ą 
turiniui, skelbtam per radiją 
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos 
sukilimo metu, jaučiu reikalą 
pasisakyti. 

Atsakymui į visus padarytus 
priekaištus pasirinkau ir įsipra
šiau į „Draugą", kaip vienintelį, 
lietuvių daugiausia skaitomą, 
dienraštį JAV-bėse, nes atsaky
mas daugiau skirtas visiems 
tautiečiams. B. Gražulio pa
reiškimu („Akiračiuose", š.m. 
vasario mėn. laidoje), 1941 m. 
birželio 23 d. per Kauno radio
foną skelbtoji Lietuvos ne
priklausomybės deklaracija ir 
atsišaukimas į tau tą buvo 
užrekorduota į plokštelę ir 1944 
m. paties Gražulio plokštelė 
buvo Lietuvoje užkasta. 1993 
m., po pusšimčio metų, buvo 
atkasta, restauruota, perrašyta 
į magnetofono juostą ir gauta iš 
Lietuvos valstybės tarnautojo 
Vido Grigoraičio š i emet . 
Perklausius visą juostelėje 
įrašytą tekstą, kyla daug ne
aiškumų: 

1. Kodėl Laikinosios vyriau
sybės sąstate nėra prof. Juozo 
Ambrazevičiaus — Švietimo 
ministre; prof. Balio Vitkaus — 
Žemės ūkio ministro; Vlado Na-
sevičiaus — Vidaus reikalų mi
nistro? Jie radiofono 1941 m. 
birželio 23 d. buvo paskelbti su 
visais k i ta i s Laik inos ios 
vyriausybės nariais. 

2. Kodėl prie vienų Vyriau
sybės narių pavardžių y r a 
įrašyti jų vardai , o p r i e 
daugumos jų nėra? 

3. Kodėl Vyt. Liandsbergis į-
rašytas kaip Žemės ūkio minist
ras? Radiofone jis buvo skel
biamas kaip Komunalinio ūkio 
ministras. 

4. Kodėl Majauskas įrašytas 
kaip Valstybės kontrolierius? 
Jis nebuvo iš viso skelbtas 
radiofone tą atmintiną diena. 

Dėl tokios daugybės klaidų 
galima būtų daryti išvadą, kad 
į magnetofono juostele įrašytas 
ne originalus radiofone skelb
tas tekstas. Tačiau ši pastaba 
daroma ne tam, kad norima 
atsiriboti nuo poros išsireiškimų 
tekste, bet dėl to, kad būtų išryš
kintas spaudos žmonių skubo
tumas nuodugniai nepatik
rintais šaltiniais pakal t int i 
įvykius, žmones, o šiuo atveju — 
sukilimo organizatorius, šian
dien jau bereikšmiais, be t 
užgauliais ir neteisingais tvir

t inimais , esą ,,... Lietuvos 
Aktyvistų Frontas, mūsiškiai 
frontininkai, apie tuos tekstus 
niekada nėra užsiminę... lyg, 
pakišus galvą po antklode, pra
eities šmėklos pradings... lyg 
užslėpimas Lietuvai naudin
gesnis už tiesą". 

Tuolaikinė tautos 
dvasinė būklė 

Anuo laiku Sovietų sąjungos 
terorizmo aplinkybėse visos 
okupuotos valstybės troško pasi
kei t imo. Vokietijos-sovietų 
karas turėjo atnešti radikalų 
pasikeitimą. Deja, pasikeitimas 
atėjo žodžiais, o intencijomis ir 
darbais atvilko daug barbariš
kumo. Buvome visi žiauriai ap
vilti. 

Praėjus pora mėnesių po 
mūsų tautos sukilimo, pasauliui 
buvo paskelbtas ypač reikš
mingas aktas, kuris giliai lietė 
visų okupuotų valstybių ir 
pavergtų t au tų reikalus ir 
skelbė naujas idėjas žmonijos 
gerovės įgyvendinimui. 

1941 m. rugpjūčio 14 d. JAV 
prezidentas Franklin Delano 
Roosvelt i r didysis br i tas 
Winston Churchill paskelbė 
„Atlanto Chartą". Pasauliui ši 
Charta yra lygintina su praei
ties „Magna Charta Liberta-
tum". „Atlanto Chartoje" buvo 
deklaruota ne tik valstybių ne
priklausomybė, bet ir pozityvus 
tarp tautų bendradarbiavimas, 
siekiant taikos, pasaulinės eko-
nomikos gerovės visiems, 
naudojantis pasauliniais gam
tos turtais. Visi 8 esminiai prin
cipai buvo skirti pasaulio 
organizavimui naujais pa
grindais. Tai buvo tikrosios 
demokrati jos pagrindai ne 
tiktai politinėje, socialinėje, bet 
ir pasaulinės ekonomikos, gam
tos turtų naudojimo, socialinio 
teisingumo ir taikos siekimo sri
tyse. Tai buvo nuostabus is
torinis dokumentas — tikslais, 
intencijomis ir planuojamais 
darbais. Imperialistų paverg
toms tautoms jis buvo šviesaus 
gyvenimo viltis. Trečiasis Char-
tos principas šimtu procentų ati
tiko ir mūsų tautos pagrindinį 
siekį: „Respektuojame visų 
žmonių teisę pasirinkti tokią 
valdymo formą, kurioje jie 
norėtų gyventi ir kuria būtų 
grąžintos savarankiškos savi
valdos teisės tiems, kuriems jos 
prievarta buvo atimtos". Gaila, 
kad tie du šviesūs vyrai neturėjo 
galimybės „Atlanto Chartą" 
įgyvendinti: Roosevelt per 
anksti mirė, o Churchill vyku
siuose rinkimuose britai į val
džią negrąžino. 

Chartos principai lydėjo lietu
vių tautą per visą rezistencijos 
laiką. Ta prasme nesunku atsa
kyti ir į klausimą „... kas buvo 
tas, ar tie, kurie norėjo prisidėti 
prie Europos organizavimo nau
jais pagrindais?" Trumpai atsa
kant: visa mūsų tauta, išsky
rus tuos, kurie šildėsi Stalino 
„saulėje" ar sėdėjo ant sovie
tinio kuoro viršūnės. 

Jokios praei t ies šmėklų 
baimės išlikusius dar gyvus po 
to išgyvento sovietinio ir nacių 
teroro pragaro nepersekioja. Jie 
drąsiai kovojo už tautos teises į 
laisvę. Sukilimo metu ir jokių 
baimių anuo siaubingu laiku 
darytiems išsireiškimams netu
rėjo, kaip jų neturi ir šiandien. 

1941 metų visuotinis tautos 
sukilimas ir kraujo aukos tapo 
įrašytos į mūsų tautos kovų is
toriją, kaip Kražių skerdynės ar 
baudžiavos (iš caro vergijos) 
kelias į savarankišką Lietuvos 
valstybingumą 1918 ar 1990 m. 
išsivadavimas iš sovietinio ro
jaus laisvam gyvenimui. 

Veiklos kryptis 

Dar karui neprasidėjus, Lietu
vių Aktyvistų Fronto štabe 
Berlyne reiškėsi dvi nuomonės 
dėl rezistencijos krypties: su 
vokiečiais, ar be vokiečių. 

Ambasadoriui Kaziui Škirpai 
nelabai sekėsi suderinti tas 
autoritetininkų ir demokratų 
nuomones. Tada Ernestas Gal
vanauskas, visuomenininkas, 
politikas buvęs Lietuvos mi
nistras pirmininkas, pateikė 
formulę, kuri buvo daugumos 
priimta: 

„Tikrumoje mes negalime 
padėti nei vokiečiams, nei ki
tiems. Kiekvienas, su kuo mes 
turėsime glaudesnius ryšius, 
nėra savyje t iks las , tik 
priemonė. Laikas keisis, taip 
lygiai keisis ir mūsų metodai, 
bet mūsų tikslas paliks toks pat 
— visomis galimomis priemo
nėmis išsaugoti tautos gyvybe ir 
atkurti Lietuvos Nepriklau
somybę". 

Todėl šiandien priekaištauti 
išsireiškimams 1941 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Deklaracijoje ir Atsišaukime j 
lietuvių tautą, nėra jokio 
pagrindo, nes tai buvo tiktai 
priemonė, kad apsaugotų tautą 
nuo ateinančio nežinomo 
„išvaduotojo". O juk turėjo 
vilkas būti kuo nors pasotintas, 
kad avelė liktų sveika. Gaila, 
kad tai ir kai kurių spaudos 
žmonių iki šiol dar nesuprasta. 

Dėl L. Prapuolenio 
„neįrašytų žodžių" 

Noriu dar kartą grįžti prie 
magnetofono juostelėje pa
darytų klaidų — „neužrašy
tų" žodžių, kuriuos vienas Lie
tuvos pilietis, kagėbistas, Alek
sandras Slavinas „atidengė" 

pasauliui kaip tikrą faktą, kad 
atseit, Leonas Prapuolenis Atsi 
šaukim i Tautą, per radiją, 
grasino Žydų tautai, kad jų gy
venimas jau bevertis. Al. 
Slavinas šią melagingą žinią 
„atidengė" pasauliui didelio 
tiražo vokiečių žurnale „Die 
Zeit", 1993.VI.25 d. Jei L. 
Prapuolenis ir būtų tą sakęs, tai 
kaip tie žodžiai „iškrito" iš 
originalios plokštelės, neįrašant 
tokio reikšmingo posakio? Šis 
melas nuskambėjo per pasaulį, 
sužeisdamas ir asmens orumą, 
ir pačią tautą. 

Nors laisvojo pasaulio spauda 
propaguojama ir angažuojasi 
kaip objektyvi „Audiatur et 
altera part" (išklausanti abi 
puses), vis dėlto patiriama, kad 
ji yra labai neteisingai 
selektyvi: ir didžiausių pastan
gų atveju, ir kruopščiai su
rinktų faktų pateikimu savo 
tautos apgynimui. Pasaulinės 
spaudos durys „mažiesiems" 
stipriai užtrenktos. Bet skaudu, 
kaip savoje lietuviškoje spau
doje be gilesnės įžvalgos į reika
lus, be atsakingumo, švais
tomasi nedorais epitetais ir 
kenkiama asmens orumui. O tai 
sakydamas ir turiu Leono 
Prapuolenio asmenį. Noriu 
pateisinti ir jo pasveikinimą 
Vokietijos karo vadui Adolfui 
Hitleriui. 

Leono Prapuolenio tuolaikinis 
dvasinis stovis buvo paveiktas 
tragiškų įvykių jo šeimoje: tėvas 
NKVD kalinamas, motina, 
sesuo Bernarda ir dujų šeimoje 
viešėję pusbroliai, Algis ir Vin
cas, buvo suimti ir kartu vežami 
į Sibiro nežinomybę. (Vincas ir 
Algis Prapuoleniai yra dauge
liui pažįstamų čikagiškių 
Aldonos, Mariaus, Jurgio, 
Aurelijaus ir a.a. Bernardo 
broliai). Pats L. Prapuolenis tuo 
metu buvo NKVD gaudomas ir 
draugų slapstomas Vilijampo
lėje. Tokioje dvasinėje būk
lėje būdamas, tuo metu matė 
išvaduotoją tik Vokietijoje, o 
kad jos viršūnėje buvo A. Hit
leris, tai tikrai ne mūsų ir ne 
kitų tautų kaltė. L. Prapuolenis 
buvo iškalbus, drąsus ir parodęs 
daug savarankiškumo labai 
svarbių sprendimų metu. Todėl 
drąsų, ryžtingą kovotoją dėl 
savo tautos laisvės ir nepriklau
somybės pasmerkti už Lietuvai 
nepakenkusį pasveikinimą 
„išvaduotojui", nedera. 

Užsklandai 

Lietuvos Laikinoji vyriausybė 
keliskart buvo įsakmiai ragi
nama Vokietijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovo dr. 
Kleist, persiformuoti į Nacių 
civilinės Lietuvos valdžios 
tarėjus. Siūlymas vienbalsiai 
atmestas. 

Gestapo atstovas Greffe gra
sino koncentracijos stovyklomis 
— grasinimų nepabūgta. Prie 

singai, Juozas Brazaitis-Ambra
zevičius, Laik. Vyriausybės 
ministras pirmininkas, sukvie
tęs įvairių politinių partijų, 
sąjūdžių i r kultūrinių bei 
visuomeninių organizacijų at
stovus, painformavo apie 
vokiečių daromus siūlymus, ku
riuos Laik. Lietuvos Vyriausybė 
atsisako vykdyti. Visi posėdžio 
dalyviai (kiek atsimenu jų buvo 
arti 50), išskyrus porą, nusi
statymą tautos pagrindiniam 
tikslui — siekti nepriklausomos 
valstybės atkūrimo, užgyrė. 

Laikinoji Vyriausybė ir LAFS 
vadovybė poros savaičių laiko
tarpyje per Vokietijos generali
nį komisarą Lietuvoje įteikė 
protestą Vokietijos Vyriausybei 
dėl Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės veiklos trukdymo. 
Pulk. K. Škirpa tą protesto 
pareiškimą įteikė visoms užsie
nio vyriausybių atstovybėms. 

Po šešių savaičių veiklos, 
Lietuvos Laik. Vyriausybė viešą 
darbą dėl nacių „force majeure" 
buvo priversta laikinai nu
traukti. Veikla nuėjo į pogrindį: 
vieni visam pusšimčiui saugoti 
tautą Tėvynėje, jos miškuose, 
kiti — neduoti jai mirti, gyve
nant svetimuose kraštuose. 

Pridedu naują, dar niekur ne
skelbtą dokumentą, kurį atsi
menu buvau pasirašęs Sukilimo 
metu, bet pats jo neturėjau ir 
niekur niekad neužtikau. Tik 
1992 m. būnant Vilniuje, pade
dant Vilniaus universiteto 
rektoriui Jonui Kubiliui, doku
mento nuorašas buvo man įduo
tas. Jį čia ir pateikiu. Jis buvo 
pasirašytas Leono Prapuolenio 
ir Ad. Damušio. Juozo Vėbros 
pavardė buvo įrašyta, bet jo au
tentiško parašo nesuspėta anuo 
momentu gauti. Gavęs šį doku
mentą po 51 metų, grįžęs iš 
Lietuvos, pasiunčiau pulk. dr. 
Juozui Vėbrai, gyvenančiam 
Connecticut valstybėje. Pasi
rašęs man grąžino 1992 m. 
spalio 12 d. 

Danutė Bindokienė 

„Skausminga istorija9 

jau turbūt pasibaigė 

* * * 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 

Štabas, vardu visų lietuvių, 
sukilusių prieš rusų bolševikų 
okupaciją, skelbia, kad 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. bolševikų 
okupacijos suspenduota Lietu
vos Respublikos Konstitucija 
nuo 1941 m. birželio mėn. 23 d. 
veikia toliau ir pagal ją Lietu
vos Valstybę tvarko tokios sudė
ties laikinoji Ministerių Taryba: 

1. Ministeris pirmininkas — 
pulk. Škirpa Kazys 

2. Krašto apsaugos ministeris 
— div. gen. Raštikis St. 

3. Užsienio reikalų ministeris 
— Skipitis Rapolas 

4. Vidaus reikalų ministeris — 
Nasevičius Vladas 

5. Švietimo ministeris — dr. 
Ambrazevičius J. 

6. Finansų ministeris — 
Matulionis Jonas 

7. Pramonės ministeris — dr. 

Pusiau anekdot iškai tei
giama, kad žemaičiai niekad 
neskuba: lėtai išsijudina, ilgai 
svarsto, bet kai jau pagaliau 
apsisprendžia ką atlikti, padaro 
gerai. Pagal šį posakį, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba susideda vien iš žemai
čių — užtruko nemažai laiko, 
kol pagaliau suredagavo ..Pra
nešimą visuomenei", kuris buvo 
išspausdintas praėjusio šešta
dienio „Drauge". 

Reikia pripažinti, kad prane
šimas jau buvo beveik toks, 
kokio mūsų visuomenė norėjo ir 
nuolat įvairiais būdais priminė 
PLB valdybai nuo pat šios visos 
„skausmingos istorijos" pra
džios. Gaila, kad PLB valdyba 
„tvartą užrakino tik po to, kai 
arklys buvo pavogtas". Jeigu 
tokio turinio pranešimą būtų 
paskelbusi gerokai anksčiau, 
būtume išvengę daug nemalo
numų, įsikarščiavimo ir net 
susipykimų. 

Kai kurie to pareiškimo punk
tai daugeliui bus vis tiek nepri
imtini ir priekaištai dar ilgai 
skraidys kaip amerikietiškų 
drebulių sėklų pūkai šiuo metu 
Amerikos vidurio valstijose. 

Paimkime knygos platinimo 
sustabdymą. Kodėl tai buvo 
padaryta tik dabar, ypač kai 
nemaža dalis laidos jau išpar
duota? 

Paimkime ir PLB pirmininko 
Broniaus Nainio išjungimą iš 
viso šio projekto. Iš tikrųjų ne
daug kas pasikeitė, nes dr. Pet
ras Kisielius juk ir anksčiau pri
klausė PLB valdybai, t.y. gru
pelei žmonių, kuri buvo at
sakinga už pirmojo ..Lietuvos 
kančių ir kovų istorijos" tomo 
išleidimą. Tik jau nepradėkime 
tvirtinti, kad valdyba ^kuri nėra 
tokia didelė) būtų visai nesi
domėjusi ir nežinojusi, ką pirmi
ninkas planuoja, ką dirba! Jeigu 
taip tikrai būtų buvę. tai kažkas 
labai netvarkoj su mūsų PLB or
ganizacine struktūra apskritai. 

Nepaisant visu ..apsidraudi
mų" nuo galimų ateities klaidų, 
ta pati istorikų grupė, paruošusi 
pirmąjį tomą. yra atsakinga už 
jo klaidų atitaisymus, ir galbūt 
tolimesnių serijos tomų paruo
šimą. Kartą nusvilę liežuvį nuo 
karštų kopūstų sriubos, turė

tume „pūsti", eidami net pro 
kopūstų lauką... 

O kaip su šios šešioliktomės 
„Kančių istorijos" leidimo 
tęsimu? 

Bent „Draugo" vardu galime 
pasakyti, kad projektas vertas 
vykdymo. Nuo pat pradžios mes 
(ir visi kiti „Drauge" spaus
dintų straipsnių ta tema auto
riai) tvirtinome, kad tai tikrai 
svarbus užmojis, reikalingas 
visokeriopos paramos. Vieno 
tomo klaidos nereiškia visos se
rijos netinkamumo, tik reikal
ingas apdairumas. Savo ruožtu 
„Draugas" ir toliau rems „Lie
tuvos kovų ir kančių istorijos" 
tomų leidimą, visuomet ras gerą 
žodį PLB organizacijai ir įvairių 
Kraštų LB, kaip iki šiol rado. 
Šiuo metu užsienio lietuviams 
ypač reikia vieningumo, o tas 
vienijantis veiksnys kaip tik 
gali ir turi būti Lietuvių bend
ruomenė. Žinoma, būtų gražu — 
ir visapusiškai naudinga — kad 
ir PLB pirmininkas parodytų 
gerą valią. Jo negarbingi žodžiai 
PLB oficialiame organe ir 
plačiai paskleistuose laiškuose 
įžeidžia ne vien „Draugo" 
redaktorės asmenį, bet taip pat 
dienraštį. 

Kyla klausimas: kodėl iš visų 
oficialių ir neoficialių pareiški
mų, vedamųjų, laiškų, straips
nių ir pasisakymų spaudoje -*% 
šiapus bei anapus Atlanto — 
buvo išskirtas tik vienas asmuo 
ir išeita su piktų žodžių kruša? 
Ar dėl to, kad „Draugo" vyriau
sios redaktorės pareigas eina 
moteris? 

Reikia tikėtis, kad šiandie
ninės pastabos vėl nepakels kai 
kam kraujospūdžio. Tas pasta
bas reikėjo išsakyti, kad nelik
tų jokių slaptų užkulisių. Svei 
kiname PLB valdybą, kuri, 
pasitelkusi Kanados ir JAV LB 
Kraštų valdybas, paruošė ir pa
skelbė minėtąjį pareiškimą. 
Dabar galime grįžti prie na
šesnių darbų. Verta paminėti ir 
šviesesnį šio įvykio aspektą: 
vargiai ar visi lietuviai bet 
kuomet buvo taip sujudę ir 
laikėsi vieningos nuomonės, 
kaip „Lietuvos kančių ir kovų 
istorijos" pirmojo tomo 
atžvilgiu. Niekas neturėtų 
abejoti, kad pas mus „vienybė 
tebežvdi"! 

inž. Darnusis 
8. Prekybos ministeris — 

Statkus Vytautas 
9. Žemės ūkio ministeris — 

prof. Vitkus Balys 
10. Darbo ir Soc. Apsaugos mi

nisteris - dr. Pajaujis Juozas 
11. Komunalinio Ūkio minis

teris — inž. Liandsbergis Vyt. 
Lietuvių aktyvistų fronto 

štabas 
L. Prapuolenis , dr. inž. 

pulk. J . Vėbra, d r . inž. A. 
Darnusis. 
Kaunas 
1941 m. birželio mėn. 23 d. 

LIETUVOS KARININKO 
KANČIOS KELIAS 

I i dim. pik. ltn. Stasio Balčiūno atsiminimų 

8 

Delikatesas 
Būta ir kuriozų. Kartą į viryklą užėjo vienas 

linksmas klipata. Pasiūlė kiškį išsivirt, ką tik pagautą, 
kaip tvirtino, kilpa. Klipatos, negi atsisakysi nuo tokio 
delikateso! Kiškį į katilėlį — ir tuoj ant ugnies. Užberiam 
druskos. O seilės bėga. Nesulaukiam virimo pabaigos, 
jau po poros valandų susėdam, bandom: mėselė kietoka. 
Sakom, ji tokia, nes mums trūksta kantrybės toliau virti. 
Aš pasisotinau greit, o mano draugužis šveičia toliau. 
Baigės valgyt sako: 

— Ar žinai, kokį kiškį mes sukirtom? 
— Kokį? — susidomėjęs klausiu. 
— Egi duonos raikyklos vedėjo kate... 
— Ot, velnias! 
Bet iaukitai jau popiet. Stebiu save, ar pradėsiu 

riaugėti, spjaudytis. Bet pilvas jokio protesto nepareiškė. 
Ramiai sau virikino toliau. Tik dabar supratau, kodėl 
„kiikį" tas šelmis atnešė nuluptą. Ir uodegėlė buvo nup
jauta be kojų, be galvos. Pagalvojau, taigi tą kata visas 
lagerio skyrius pažinojo. Oraži buvo Siamo pilkšė! 

Šviesos spindulys 
Sunku buvo, ne kartą, nepakeliamai sunku, bet 

gyventi norėjosi. Toks jau žmogus. 
Turėjau pomėgį — mėgau knygas, spaudą. Tai irgi 

labai lengvino mano dienas nelaisvėje, lageriuose, 
apšvietė protą, pakylėdavo dvasią. 

1948 metais geri draugai — inžinierius energetikas 
Vytas Jonas, inžinierius, aukštos įtampos pastočių 
viršininkas A. Timofejevas bei kiti — paskatino ir padėjo 
man įsigyti specialybę: tapau aukštos įtampos elektriku 
Vėliau dirbau nikelio fabrike, oro padavimo į lydymo 
krosnis automatikos skyriuje. Dirbau prie pulto. Dar
bas, domėjimasis žiniomis, atvėrė kelią į techninę litera
tūrą, pamažu ir į rusų literatūros klasiką. 

Suprantama, karui pasibaigus, mūsų gyvenimas 
tęsėsi. Tik jis buvo uždarytas nuo bet kokios kultūrinės, 
politinės veiklos, nuo bendradarbiavimo su laisvais 
žmonėmis. Tai mus, kalinius, nutremtus toli nuo 
Tėvynes, jaudino, nervino. 

Mes neturėjome ryšio savo šeimomis, artimaisiais, 
tėveliais. Daug metų net jokios žinelės nebuvome gavę. 
Ir nieko konkretaus negalėjome sugalvoti, kaip turė
tume elgtis. 

Pamenu, ii pradžių net nežinojome, ar mums bus 
leista susiieškoti savuosius Lietuvoje, susirašinėti su 
jais, pasilikusiais toli, toli. Ne kartą pesimistiškos min
tys lindo į galvą, o širdį kankino baisus liūdesys. Kam 
nors kerštauti ai neturėjau noro. Ir kažin, ar galėjau. 

Ai stipriai tebemylėjau savo artimuosius. Mylėjau 
savo mielą Aleksandrą, savo sūnelį Remigėlį. 
Skaudžiausiai išgyvendavau, kad dėl manęs jie galėjo 

turėti, o gal ir turėjo, nemalonumų Tėvynėje, bėdų ir 
vargo. Bet tai buvo tik įkyrūs spėliojimai, lydėję mane, 
nuo kurių, deja, nepabėgsi. 

Atmenu, jau ėjo septinti metai, o aš vis dar nieko 
nežinojau apie savuosius, brangiausius žmones. Ar gyvi 
jie? Koks jų gyvenimas? Ar galvoja apie mane? Ar dar 
atmena? Ar ieško būdų ką nors sužinoti apie mane? 

Slegiamas niūrokų minčių, aš nutariau susiieškoti 
artimuosius, sužinoti ką nors apie pasilikusius Lietu
voje. Jei ne iš karto, tai nors pamažu ką nors išsiaiš
kinti. Tai buvo lyg šviesos spindulys. 

Ir net galvojau, jei man ten nebūtų vietos kaip tėvui, 
kaip vyrui — nepakenkti jiems, net nesirodyti. Tegul 
nežino, kad esu gyvas, sveikas, nors tiek iškentęs. 

Menu, 1946 metais į mano rašytą laiškelį gavau 
viltingą atsakymą — šeima yra, gyva ir mano mama. 
Tik brolis Antanas žuvo. Gavau ir šeimos nuotrauką. 
Jie visi laukia manęs. Dieve! Negalėjau užmigti, sėdėjau 
ant gulto ir tylėjau, galvojau, svarsčiau, jausmams gau 
džiant. Vilties dvelkimas įkvėpė mane, norėjau juos 
pamatyti, vėl būti kartu ir gyvenime, ir darbe. Negaliu 
ir negalėsiu užmiršti anų dienų ir naktų savo vidinių 
kančių, išgyvenimų. Tuo laiku per metus mums, polit
kaliniams, buvo leidžiama parašyti tik du laiškelius. 

Laiškus siųsdavau įvairiems adresatams, kad tik 
nepakenkčiau Aleksandrai ir sūnui. Pažįstami per
duodavo ii rankų į rankas, kitokiais būdais įteikdavo. 
Mano kančią lengvino susirašinėjimas su šeima. Tai kar
tu stiprino dvasinio gyvenimo tvirtumą, nešė gėrio ir 
tiesos dvelksmą, didino galimybe likti tikru žmogumi, 
nors aplink plytėjo vien politinio, saugumietiško. 
bolševikinio gyvenimo klaikumas. 

1948 metų rudenį buvau perkeltas į sustiprintą polit
kalinių lagerinį režimą. Čia nebuvo mokami jokie atly
ginimai, o paskirtas 10 metų bausmės terminas turėjo 
būti iškalėtas visiškai be nuolaidų. 

Iš mūsų, 320 karininkų ir kareivių, 1941 metais 
patekusių čia, į šį politinių kalinių lagerio skyrių, at
menu, buvo pervesti penki karininkai, tarp jų ir ai . 
Buvau su atžyma: ant nugaros ir kelnių kairiojo šono 
baltavo raidė ir numeris — I (rusiška) — 249. Tai ir bu
vau aš — Lietuvos karininkas, kalinys, lagerių 
nukryžiuotas, bet nepraradęs vilties... 

Bandelė su sviestu f. 
1948 metų rudenį, prisimenu, dirbau elektriku, bu-

dėdavau pastotėje. Darbas nesunkus, laisvo laiko 
turėjau. Tad ėmiau skaityti knygas. Tai nebuvo drau
džiama, bet knygas slėpiau stalčiuje. Kai kas nors 
užeidavo, stalčių tuoj užstumdavau. Bet ai nežinojau 
vieno tų laikų dalyko: jei lengviau dirtrirtai turi tarnauti 
„sekimui". 

Kartą, menu, ir apsilankė įgaliotinis. Pradėjo klanai. 
nėti, ką kalba kaliniai, grįžę iš darbų, kas ką ii viso 
kalba, kokios naujienos apskritai ir t.t. Supratau, kad 
turėsiu palikti elektriko darbą, netekti jo. Bet, galvo
jau, laikysiuos tvirtai - tu už jokius pinigus manai 
nenupirksi. Ne, nebūsiu tavo bendradarbiu. Matyt, 
kažką suprato ir pats įgaliotinis, pajuto, jog eau ir busta 
užsispyręs, kad naudos ii manęs nebus, tad iaejo metas 
repliką: „Tai nenori pakalbėti". Neramus laukiau, kada 
lieps man išeiti iš darbo, duos sunkesnį, o į mano vietą 
suras kitą, sukalbamesni. ^ ^ ^ ^ 
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KARAS RUANDOJE 
I Vokietijos atei t ininkų me

t inę šventę, kuri vyko Memmin 
gene gegužės 21-23 d., a tvyko ir 
kun . Hermanas Šulcas, stebuk
lingai išlikęs gyvas. J a m teko 
dirbt i misionierium Mushos 
parapijoj, Ruandoje 16 metų. 
Balandžio 6 d. visiškai įsilieps
nojo k a r a s toje šalyje, kai 
n e a i š k i o m i s a p l i n k y b ė m i s 
lėktuvo katastrofoje žuvo Ruan
dos ir Burundžio prezidentai 
Anot kun . Šulco, karas prasi 
dėjo, kadangi viena par t i ja 
norėjo valdyti. Pasaulio spauda 
labai klaidina rašydama, kad 
gentys pešasi, žudosi — kas 
visiškai netiesa. Yra viena par
tija, kur i liepdavo savo kaimy
nus opozicionierius ir tu t s ius 
žudyti, o kas nežudydavo, pats 
būdavo nužudomas. Tos žudy
nės jau tęsiasi 2-3 metus. Par 
tija pati tikriausiai nužudė pre 
zidentą, o per vietinę spauda pa 
skelbė, kad belgų kareiviai 
pašovė prezidento lėktuvą. 

Anksčiau Ruandą valdė ma
žuma, o dabar, jau 30 metų. 
valdė dauguma, kas atrodo, teis
inga ir demokratiška, bet tai 
buvo tik viena partija. I r šita 
pa r t i j a s k r i a u d ė t u t s i u s , 
neduodama j i e m s va ld i škų 
tarnybų. Ji neleido grįžti į 
tėvynę tiems, kurie prieš 20—30 
metų buvo pabėgę, kadangi 
buvo persekiojami. Prieš kelis 
metus dabartinis Ugandos pre
zidentas surinko tutsių pabė 
gėlių jaunimą, matė, kad j is drą 
sus, ir pažadėjo išmokyti juos 
kovoti, kad jie galėtų sugrįžti į 
tėvynę ir atgauti teises. Tutsių 
pabėgėliai užpuolė Ruandą ir 
privertė dabartinę valdžią pasi
rašyti sutartį (1993 m. rugpjūčio 
mėn.). Joje buvo parašyta, kad 
d a b a r t i n ė Ruandos valdžia 
leidžia mažumai ir opozicijai 
turėti savo atstovus valdžioj. 
Oficialiai buvo pr i tar ta — su
tar ta , bet nuo tos dienos beveik 
kasdien būdavo demonstracijos. 
ypač Kigali mieste pr ieš tą 
s u t a r t į . Valdančioji g rupė 
pasidarė radikali, nesutiko su 
prezidento pasirašyta sutar t im 
ir norėjo viena toliau valdyti. 
Nebuvo nė vienos demonstra 
cijos, kurioje nebūtų nužudytų 
žmonių. Visur žudydavo tutsius. 
Šių metų vasario mėnesį pra

sidėjo žiaurios žudynės Kigali 
mieste. Tuo metu jau buvo apie 
2,500 Jungtinių Tautų kareivių, 
bet jiems buvo įsakyta, nesikiš
ti į vidaus reikalus. Tokiu būdu 
valdančioji partija buvo padrą 
sinta toliau žudyti. 

Kun. Šulcas savo pjrapijoj per 
pamokslus aiškindavo, kad yra 
nusikaltimas žudyti žmogų vien 
todėl, kad jis pr iklauso kitai 
genčiai. Ir to užteko tapti 
valdančios partijos priešu. Kun. 
Šulco jaunimo sodyboj buvo ga
bus šnipas, kur i s apie viską 
informuodavo valdžią. Apylin
kėje pasklido kun. Šulco karika
tūra, pajuokianti jį ir prie jos 
buvo parašyta, kad jis y r a kaip 
Hitleris, rasis tas , mylintis tut 
sius, esantis sukilėlių draugas 
ir nekenčia hutų. Pasidarė jam 
pavojinga išvažiuoti į miestą ap 
sipirkti. Dieną po to, kai buvo 
pašautas prezidento lėktuvas, 
į jaunimo sodybą atėjo apie 100 
ginkluotų vyrų nužudyti kun. 
Šulcą. Bet jau dvi dienas prieš 
tai jis buvo išvykęs į parką su 
jaunimu, norėdamas dieną kita 
atsigauti nuo t ų žiaurių gra
sinimų ir į tampos. Būnan t 
parko viešbutyje, išgirdo per 
žinias apie prezidento mirtį. 
Kun. Šulcas bandė skambinti į 
jaunimo sodybą, bet telefono 
laidai jau buvo perpjauti. Jam 
paskambinus į parapiją '5 km 
nuo sodybos), sužinojo, kad visur 
jo ieško valdančios partijos 
žmonės ir nori nužudyti. Parapi 
jos kun iga i l iepė j a m kuo 
greičiau dingti į Tanzaniją 
Tame zoologijos parko viešbu
tyje buvo ir daugiau kunigu, 
turistų ir vienas Belgijos avia
cijos karininkas, kuris turėjo ra
diotelefoną. J u o pasinauodoje 
susisiekė su belgų ambasada ir 
Jungt inių Tau tų kareiviais, 
kurie užtikrino jų saugų iš
vežimą. 

Kol tai įvyko, praėjo 5 dienos. 
Per tą laiką i kun . Šulco parapi
jos bažnyčia buvo subėgę 1.180 
žmonių. Jie visi buvo įsitikinę, 
kad žudikai nedri* bažnyčioje įu 
pulti. Tą pačią dieną Mišių 
metu pasirodė žudikai 'partijos 
apginkluoti jaunuol ia i ' ir dvį 
v a l a n d a s m e t ė g r a n a t a s į 
žmones, kurių tarpe ir buvo 650 
vaikų. Klebonai buvo išvaryti i 

CLASSIFIED GUIDE 

Tarptautinėje mokslininkų konferencijoje, įvyku-ioje gegužės 10 d. Anaheim, CA, mokslininkai 
apžiūri parametrinį lazerį, atvežtą iš Vilniaus. I j kairės: dr. A. Piskarskas (Vilniaus un-tas), dr. 
Amnon Yasiv (California Technical Institute), tir. Petras Avižonis IRockwell Corporation) ir dr. 
Romas Danielius (Vilnius). 

kleboniją, kurioje girdėjo mirš
tančiųjų šauksmus. Tuos, kurie 
dar buvo likę pusiau gyvi. 
nužudė peiliais. Žuvusiųjų tarpe 
buvo ir kelios motinos tų 
jaunuol ių , su kur ia is kun. 
Šulcas praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje. Kun. Šulcą ir kitus 
užsieniečius Jungtinių Tautų 
kareiviai pravežė pro Mushos 
teritoriją, kurioje jam 15 metų 
teko d i rb t i . Kadang i kun. 
Šulcas buvo ieškomas, tai jam 

į teko slėptis belgų tanke. Tik pro 
| t anko groteles jam tebuvo 
- ga l ima matyt i draugų de

gančias trobeles ir gulinčius 
lavonus. Laimingai atvyko į 
aerodromą, bet su didele šird 
gėla, kad jį gelbsti, o jo jaunimas 
turi likti. Dar būnant zoologijos 
parke, kun. Šulcas norėjo grįžti 
į jaunimo sodybą, bet tuo metu 
jau buvo gatvės uždarytos ir jo 
vykimas atgal būtų buvusi 
kelionė į mirtį. Netrukus po jo 
sugrįžimo i Vokietiją, viena 
anglų Žmogaus teisių organiza
cija sušaukė konferenciją, kurio
je dalyvavo belgai, prancūzai, 
vokiečiai ir kiti, dirbę Ruando 
j e . T i k s l a s buvo p r a n e š t i 
pasauliui, kad ta i . kas Ruando
je vyksta, yra vienos partijos 
banditizmas prieš žmonija, o ne 
genčių tarpusavio kovos. Kun. 
S u k o nuomone . J u n g t i n i u 
Tautų kareiviai būtu turėję pra 
džioje, kai banditai pradėjo 
siausti, parodyti savo dantis. 
Bet jiems buvo įsakyta nesikiš 
ti . Todėl partija įgavo drąsos ir 
per trumpą laiką sugebėjo išžu
dyti per pusę milijono žmonių. 
Žudikų tarpe buvo ir kun. Suko 
pažįstamų — jaunuolių, su ku
riais jis žaisdavo futbolą, ir net 

„EGLUTĖ" 

Tai vienintelis lietuvių išei
vijos žurnalas, skirtas jaunimui 
ir vaikams, leidžiamas LB Švie
timo tarybos. Šiame žurnale 
spausdinamos pasakos, eilėraš 
čiai, religiniai pasiskaitymai. 
įvairenybės, pačių mokinių rasi 
niai ir piešiniai. Žurnalą iliust
ruoja profesionali dailininkė 
Nora Aušrienė ir pats lietuvis 
kas jaunimas. Vaikui, dar nesu 
gebančiam skaityti, jį skaito 
tėveliai, globėjai ar seneliai. 
Tad žurnale skyreliai religine 
temat ika ar įvairios pasaulio 
įdomybės yra daugiau skiria
mos jaunimui ar vyresnio am
žiaus žmonėms pasiskai tyt i . 
Savaime aišku, paskui savais 
žodžiais galima atpasakoti ir 
vaikams. Redakcija iš gaunamų 
laiškų pamatė, kad sau ..Eglu
t ę " užsiprenumeruoja daug vy
resnio amžiaus žmonių, ku
riems ji lengvai skaitoma ir pa 
t raukl i . Tad redakcija ir sten
giasi sudaryti turini t a ip . kad 
būtų patrauklus bet kokio am
žiaus skaitytojui. 

Redakcija dėkinga visiems, 
kurie padeda „Eglutei", rūpina 
si jos įvairumu. Juk ir pati 
„Eglutė", tai ne redakcijos ar 
Švietimo tarybos interesas, čia 
mūsų visos lietuvių išeivijos 
reikalas. Per „Eglutę" paro
dome mūsų lietuvių išeivijos 
k u l t ū r ą , dėmesį , s k i r i a m ą 
lietuviškam jaunimui . „Eglu
tės" prenumerata yra labai pigi, 
bet t a s nepasako, kad tns ?urn;i 
l a s y r a menkavertis Tai tik to

dėl, kad priėjo dirba daug pasi 
aukojančiu žmonių veltui arba 
už menkus honorarus. Brangiai 
kainuoja tik kiekvieno ..Eglu
tės" numerio spausdinimas. 
Toms išlaidoms padengti mums 
yra labai svarbu turėti daugiau 
prenumeratorių. Džiaugiamės 
lietuviškas mokyklas lankančiu 
mokinių gausumu, tačiau nega 
lime pasidžiaugti prenumerato
rių skaičiumi. O turėtu kiekvie
na lietuviška šeima, auginanti 
lietuvišką jaunimą, užsisakyti 
. .Eglutę". 

Tiek redakcija, tiek Švietimo 
taryba gauna daug šiltų atsilie
pimų apie ..Eglutę" iš Lietuvos. 
Tas gražu, bet kartu ir skaudu, 
kaip čia vietoje mes neįvertina
me to, ką tur ime. 

LB Švietimo taryba savo lėšo
mis siunčia . .Eglutę" į Lietuvą. 
Lenkiją. Sibirą. Maskvą ir kt. 
kraštus. Daug lietuviu užsako 
..Eglutę" savo giminių vaikams 
j Lietuvą. Tur ime daug puikiai 
besitvarkančių organizacijų, ku
rios rūpinasi labdaros reikalais. 
Tačiau šios organizacijos galėtų 
teikti naš la i tynams, senelių 
prieglaudoms, vargšams ne tik 
materialine, bet ir dvasinę pa 
ramą. Tokios organizacijos iš 
savo surinktu aukų galėtu i naš-
la i tynus užsakyt i po vieną 
..Eglutę", o senelių prieglau 
doms po „Draugą". 

Šiuo metu LB Šviet imo taryba 
nutarė išleisti „Eglutės" kiek
vieno numerio garsiajuostes. 
Jau yra išleistos pirmosios sau
sio ir vasario mėnesio numeriu. 
Šiuos įrašus nuostabiai gražiai 

atliko PLB vicepirm. švietimo 
reikalams Milda Lenkauskiene. 
Juostelėmis gali naudotis visi -
mokantys ir nemokantys lietu
viškai skaityti, senesni žmones, 
besimokančių lietuviškai klasių 
mokiniai. Tokias juosteles gali
ma išklausyti, bevažiuojant au
tomobiliu ir 1.1. O juk labai svar
bu teisingas žodžio tarimas, 
klausos lavinimas. Tai gausite, 
klausydami juosteles. Su vaikais 
pasieksime geresnių rezultatų, 
jeigu nemenkinsime kalbos, 
kalbėsime natūraliai . Pedago
gų, mokslininkų nustatyta, kad. 
kūdikio besilaukianti motina 
turi garsiai skaityti. Lygiai taip 
pat vaikui reikia skaityti pasa
kas, apsakymus, eilėraščius 
taip. kaip jie parašyti, o tik pa
aiškint i nesupran tamus žo
džius. 

Mūsų visuomenė turi supras 
t i ir įvertinti LB Švietimo tary 
bos rūpesti lietuvybės išlaikv 
mu, norą padėti lietuviškam 
jaunimui, ieškančios kelių padė
ti tėvams, globėjams ir sene
liams. Del visų jų ir buvo nutar
ta išleisti „Eglutės" numerių 
garsiajuostes. Jos tikrai nebus 
reikalingos Lietuvos vaikams, 
bet reikalingos mums. mūsų 
vaikams. 

Tokios „Eglu tės" numerio 
juostelė kainuoja 3 dol. be „Eg
lutės" žurnalo, o 5 dol. su žur 
nalu. Jas galima įsigyti, krei 
piantis į LB Švietimo tarybos 
pirmininkę R. Kučienę telf. 708-
301-6410. 

Nijolė Nausėdienė 

LIETUVIAI 
MOKSLININKAI 

PASAULYJE 

CLEO ir IQEC 94 - ta i „Con-
ference on Las^-- s and Electro-
Optics" ir „Intt-national Quan-
tum Electronic- konferencijų 
pavad in imo s u t r u m p i n i m a i . 
Konferencijos v> ksta duka r t per 
metus įvairiose vietovėse, jose 
dalyvauja apie 6.000 moksl i
ninkų iš viso pasaulio. Š ia i s 
m e t a i s konfe renc i ja v y k o 
gegužės 8-13 d Anaheim, CA. 
Ten besilankant, buvo ypač 
malonu matyt i a t s t o v u s iš 
Lietuvos. Gegu?ės 12 d. p rane
šimą „Travelir.y \vave femto-
second p a r a m e t r i s l a s e r s " , 
rašytą dr. A. Piskarsko ir dr. R. 
Danieliaus iš Vilniaus univers i 
teto. susidomėjusiems moksli
ninkams pristatė dr. P iskars 
kas. Per visą suvažiavimo laiką 
tų pačių mokslininku s u k u r t ą 
parametr inį st iprintuvą de
monstravo dr. Danielius. Buvo 
labai didelis sus idomėj imas 
aparatu, o mums, Kalifornijos 
l ie tuviams, b e s i l a n k a n t i e m s 
s u v a ž i a v i m e , t a i s u t e i k ė 
nemaža džiaocsmo ir pasididžia-

vietos viršaitis vadovavęs žudi 
kų būriui. 

Grįžęs į Vokietiją, kun . Šulcas 
priblokštas, kad pasau l i s t iek 
mažai žino apie tai , k a s vyko ir 
vyksta Ruandoje. Šiuo m e t u j i s 
bando gauti žinių apie jo pal ik 
tą jaunimą, ypač apie tuos . 
kurie su juo vyko į Lie tuvą pra
eitą vasara. Nežino, a r j ie gyvi, 
ar žuvę. Liepos gale kun . Šulcas 
žada vykti i Lietuvą, o rudenį į 
Šiaurės Ameriką. Je igu padėt i s 
Ruandoje pasikeis, žada ten 

M. D. Š m i t i e n ė 

vimo. Kai Vi lniaus universiteto 
a ts tovai dalyvauja pasaul inio 
mas to m o k s l i n i n k ų suvažia
vime, skai to kviestinį mokslinį 
pranešimą, demonstruoja nau
jausią technologiją ir yra savo 
kolegų gražiai įvert inami, t a i 
sudaro progą ir m u m s j a i s 
džiaugtis . Dr. P i skarskas buvo 
pakviestas dalyvauti ateinančių 
metų suvažiavimo planavimo 
komitete . 

Bevaikštinėjant po milžinišką 
parodų salę, pastebėjome ženklą 
EKSMA ir po juo parašą — Vil
n ius , L i thuan ia . Tai dr. R. 
Kraujal io a ts tovaujama bend
rovė, įku r t a 1983 m. Fizikos in
s t i t u t e , L i e t u v o s G a m t o s 
mokslų akademijoje. Firma par
duoda įva i r iaus ius kr is ta lus , 
lazerius ir k i tus optinės fizikos 
a p a r a t u s . 

Ta rp pa rduodamų knygų ra
dau ir vieną fizikos knygą, 
r a š y t ą l i e tuv io iš V i ln i aus 
universi te to , išleistą Lietuvoje. 
Deja, ją j au pirko ki tas asmuo, 
ta i nea t s imen _ knygos auto
r i aus nei pavadinimo. Vis t iek 
malonu žinoti, kad tokia knyga 
išvydo pasau l į ir net rado 
susidomėjusi pirkėją. 

Tad ne visi l ietuviai per tą 50 
okupacijos metų „išėjo į lan
k a s " , be t tebedirba sėkminga 
darbą, gražiai atstovauja Lietu
vai t a rp tau t inė je arenoje, ir ne 
bet kokioje, o žinomų moks
lininku! Manau, kad tokių lietu
vių įvairiose mokslo srityse yra 
daug daug iau , bet jie nesirek-
lainuoja. y ra užsiėmę savo dar
bais , o mes apie juos sužinome 
beveik a t s i t ik t ina i , tik per jų 
našaus darbo rezul tatus . Kol 
yra tokių gabių, išsimokslinusių 
Lietuvos atstovu, esu t ikra, kad 
Lietuva nepražus , bet pamažu 
įsijungs į vakariet išką, demok
rat išką gyvenimą tikrojoje lais
vėje- L i u d a A v i ž o n i e n ė 

atlan ta 
MPORT-EXPORT Inc. 

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

SKOK1E, CLEVELAND, ST. PETE BE ACH, NEWYORK, 
DETROIT, GRAND RAP1DS, KALAMAZOO, BALTIMORE. 
PfTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, 
Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliek greitai ir pigiai. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniai* nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Saton Hali Unhrarst-
tato ttotias, 99.5 F M banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i toa pačios stottas, 
taip pat sakmadlanials girdimos nuo 12 v. Iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — direktorius, 234 SunIM Dr., Wat-
chung, N.J. 0 7 0 6 0 . Tol . 908-753-5636. 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30<tf) pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOUS 
3206 Vi Wsat t K h Streat 

Tai. — (706) 4244654 
(312)5614654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REĄL ESt ATE 

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Oketo Ave., 
Bridgevievv, IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

fiS 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kcmpiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

FOR S A L E 

Parduodu bulvių tarkavimo 
mašinas. Skambinti po 6 vai. p.p. 

Tai . 312-776-1765 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol. , į Kanadą 3.00 dol . , kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

V Y T A U T A S L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTI 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Įžangą pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaite-Jonai-
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada- 3 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

LITHUANIAN ARTISTIN NORTH AMERICA Alg. 
Kezys. 278 pgs $20.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine 
Daužvardis. The tenth edition. 127 pgs. . $7.00 

LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326 
pgs $15.00 

ONA. Short stories. V. Belajus. 100 pgs $1.00 
LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADITIONS. 

Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364 
pgs $15.00 

CROSSES IN THE ARCTIC. M. MELIENĖ. 179 
pgs $5.00 

HELL IN ICE. On. Garbštienė. 255 pgs $13.00 
A PRIEST IN STUTTHOF. St. Yla. 294 pgs. . $15 00 
EASY WAY TO LITHUANIAN. vod. ir 6 kas. moky

tis lietuvių kalbą $50.00 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M Inkenienė. 144 

pgs $4.00 
INTROOUCTION TO MOOERN LITHUANIAN. 

Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg. 471 pgs $25.00 
AWAKENING LITHUANIA, Jack J . Stukas 191 

pgs $8.00 

• • • t a b a . Užsakant knygas pastų, Illinois gyv. prideda 
sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek Illinois, 
tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti $2.75 
už kiekvieną knygą, supakavimo ir paito išlaidų 
apmokėjimui. 

file:///vave


VIENUOLĖS TALKINA 
VIENUOLĖMS 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Gegužės 2 d. Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų vienuolyne 
Putnam, Conn., trečiajam meti
niam pasitarimui susirinko ke
turių lietuviškos kilmės moterų 

padeda Katalikų Bažnyčiai 
20-tyje vidurio bei rytų Europos 
šalių. Šiuo metu jau dirba 100 
savanorių, kuriuos įstaiga pa
ruošia darbui kitoje kultūroje ir, 

Biriel io 11 d. — „Antro kai
mo" spektaklis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Birželio 12 d. - Baisiųjų 
Birželio Trėmimų minėjimas 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje ir salėje. Rengia 

savo krašto prisitaikyti. Ypač 
veiklios pensininkių amžiaus 
vienuolės, kilusios iš Rytų Euro
pos kilmės šeimų. Tarp šio sky
riaus darbų yra visai Vengrijai 
paruošti katalikiškų įstaigų 
ekonominę sistemą, Rumunijo
je paruošti visam kraštui kate
chetinę programą su medžiaga, 
Latvijoje padėti dviems katali
kiškoms mokykloms ir dviems 
katechetiniems centrams savo 
siekius išryškinti bei planuoti ir 
turbūt visą religinio auklėjimo 
programą Latvijai paruošti. 

Ses. Lucienė pasakojo ir apie 
s. Barbaros Valuckaitės darbą, 
nes ši pažįstama visoje Lietuvo
je, kasdien septynis kartus po 3 
min. kalbėdama televizijoje an
glų kalbos kursuose. Ses. Bar
boros doktorato specialybė — 
televizija švietimas. Bus 
siunčiama vienuolė teatro spe
cialistė ir kita katechetikos 
žinovė. 

VK įstaiga padeda rasti lėšas 
įvairiuose fonduose, organizuo
ja specialistų vienuolių talką, 
pavyzdžiui, Maryknoll misijo-
nierių darbą Estijoje ir Baltaru
sijoje (Estijoje jau dirba 10 
brigitiečių seserų iš Suomijos). 

Posėdyje dalyvavo ses. Agnės 
Malone, čikagietė pranciškietė, 
pravedanti pasitarimus bažny
tinės teisės reikalais Lietuvos 
vienuolėms. 

Išskirtinis šio metinio pasita
rimo dėmesys teko dviem vieš
niom iš Lietuvos — kazimierie-
čių vyresniajai s. Jonei ir Pa
žaislio vienuolyno vyresniajai s. 
Simonai, su kuriomis iš vakaro 
susipažino Putnamo seserys ir 
į posėdį iš kitur atvykusios. 
Buvo daug klausimų apie kūri
mąsi Pažaislyje, apie besikei
čiantį akiratį ir vienuolijos 
organizavimąsi Lietuvoje. 

Seserys numatė ir ateinančių 
metų veiklą, kurią su VK, JAV 
vienuolijų konferencija ir 
Lietuvos seserų vienuolių kon
ferencija derinti padės s. Bar
bara Valuckaitė: paruošti lietu
vių kalba Bažnyčios teisyno 
skyrių apie vienuolijas, toliau 
kviesti Lietuvos Vyčių skyrius 
apsiimti po mažesnę moterų 
vienuoliją ar didesnės namus 
bei apaštalinį darbą remti, ap
tarti galimus Lietuvos seserų 
studijų namus Romoje ir JAV 
JAV, surengti informacinę 
valandą JAV vienuolių me
t iniame suvažiavime rug
pjūčio mėn., ta lk int i Lie
tuvos vienuolėms dalyvauti 
Europos bei Pasaulio moterų 
vienuolijų telkiniuose, užvesti 
vasaros kursus (anglų kalbos ir 
kt.) seserims Lietuvoje. 

Kun. A. Saulaitis paminėjo 
vienuolijų ryšius Europoje, 
spalio mėn. vyskupų sinodą 
Romoje apie vienuoliškąjį gyve
nimą, kai kurių kitų šalių talką 
Lietuvos vienuolijoms, katali
kiškoms mokykloms ir kitiems 
darbams, rodė skaidrių iš 
Pažaislio, Kražių, jėzuitų bei 
seserų veiklos. 

Vyresnio amžiaus seserys pri
siminė, kad dar 1950-tame de
šimtmetyje šios keturios lietu
vių kilmės vienuolijos rinkdavo
si dalintis patyrimais bei pla
nais lietuviškai sielovadai. 1957 
metais skatino savo vedamose 
mokyklose pravesti mokiniams 
užsiėmimą, kaip ir kur jie 
norėtų padėti Lietuvoje, jei 
geležinė uždanga nukristų. 

Angliškai ši keturių vienuoli
jų bendrija vadinama „Reli-
gious supporting religious in 
Lithuania". Posėdis skyrė laiko 
savo t ikslus apdail inti ir 
nelietuviškų vienuolijų narėms 
duoti progos talkoje Lietuvai 
dalyvauti: „RSRL" yra JAV 
moterų vienuolijų vadovių tin-

— PLC Tėvo dienos pietūs 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Lietuvos Aidų" radijo pro
gramos pavasarinė gegužinė 
Šaulių namuose. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Birželio 19 d. - „Draugo" 
koncertas — Mažoji Tautinių 
Šokių šventė Jaunimo centre. 

— Neolituanų gegužinė Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Birželio 26 d. - „Gintaro" 
balius Drury Lane, Oakbrook 
Terrace, 4:30 vai. p.p. Rengia 
Čikagos L ie tuv ių Moterų 
klubas. 

— Tauragės klubo pusmetinis 
narių susirinkimas Saulių na
muose. 

— PLC gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Liepos 3 d. — Anglijos lietu-
•vių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

vienuolijų atstovės. Apžvelgda- jiems grįžus, padeda vėl prie ALTojČikagos skyrius 
mos seserų talką Lietuvos vie
nuolėms, numatė sąlygas derin
ti savo, JAV Vyskupų konferen
cijos vienuohjų skyriaus ir JAV 
Moterų vienuohjų konferencijos 
uždavinius Lietuvoje. 

Seserys kazimierietės pernai 
siuntė s. Reginą Marie pravesti 
vienuoliško ugdymo kursus. Ki
ta seselė dalyvavo muzikos mo
kytoja APPLE vasaros progra
moje. Teikdamos lėšų Pažaisly
je atsikuriančioms kazimierie-
tėms, iš Šv. Kryžiaus ligoninės 
Čikagoje pasiuntė 200,000 dol. 
vertės medicinos reikmenų bei 
kreipėsi į Illinois ligoninių 
bendriją talkos, siųsdamos per 
Mercy Lift įstaigą. Rūpinasi 
vienuoliško turinio rašinių ver
timais ir talkina naujiems iš 
Lietuvos ateiviams per Marijos 
gimnaziją bei kitais būdais. 
Amerikos kazimierietės posėdy
je atstovavo vyresnioji ses. Ma-
rilyn Kuzmickus, Margaret Pet-
cavage, Teresita Miksas, Jean 
Giržaitis. 

Pranciškietės pernai nusiuntė 
dvi, o dabar trečią vienuolę 
Lietuvoje dirbti (vienuolija 
1936-1941 veikė Lietuvoje). Šiuo 
metu dvi dėsto pranciškonų mo
kykloje Kretingoje, kita — 
Utenos katalikiškoje mokyklo
je. Vienuolija akivaizdžiai pa
veikta savo naujos misijos, ku
riai parūpino ir žmones, ir ištek
lius. Joms rūpi teikti tinkamą 
pagalbą apaštalavimo uždavi
niams, nepakenkiant visam 
tikslui krikščionišką auklėjimą 
ugdyti. Dalyvavo vyresnioji ses. 
Margaret Carney ir s. Alma Pu-
kel iš Pittsburgho. 

Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo
lija vedė drabužių bei mokykli
nių reikmenų vajų, paskatino 
Brocktono Lietuvos Vyčius 
imtis globoti vieną išeivijoje 
atitikmens neturinčią vienuoli
ją (širdietes), talkina lėšomis. 
Rūpinasi naujais ateiviais Bo
stono apylinkėje bei operuoti 
atvežtų vaikų globa. Į Lietuvą 
pasiuntė ir daug sėklų sodams, 
o Motinos dieną pardavinėjo gė
les vaikų fondų labui. Naujai 
išrinktoji vyresnioji s. Celestine 
Stakutis buvo lydima s. Ruth 
Daugininkės. 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolija nuo pereitų metų 
posėdžio rūpinosi antruoju 
vyresniosioms paskaitų ciklu 
apie vienuolijų konstitucijas ir 
talkina Lietuvos seserims, kai 
šios perrašo savo įstatus pagal 
naują bažnytinį teisyną. Birže
lio mėn. globoja šv. Rašto r.of. 
s. Ruth Graf (iš Cincinnati) 
paskaitų ciklą. Padeda Lietuvos 
moterų vienuolijoms (jų yra 24 
su 1,113 narių) įsteigti vienuo 
lijų konferenciją, kuriai jau 
dukart po tris mėnesius talkina 
s. Barbara Valuckas, Notre 
Dame mokytojų seserų narė iš 
Connecticut. Ses. Igne taip pat 
rūpinasi lėšomis iš Koch, Hilton 
ir kitų fondų. Padėjo Floridos 
lietuviams pasiųsti baltinių ka-
zimierietėms Pažaislyje, Marijos 
Tarnaitėms Panevėžyje ir Varg 
dienėms seserims Rumbonių se
nelių prieglaudai. Rūpinasi vie
nuolėmis iš Lietuvos, studijuo
jančiomis JAV. Šiuo metu trys 
N. P. M. seserys dirba Lietuvo
je, ketvirta skrenda į vasaros 
stovyklas. Telkia lėšas vienuoli
jos studijų namams Kaune, 
siunčia daug maisto bei vaistų 
s iuntinių. Šiai vienuolijai 
atstovavo vyresnioji s. Igne, s. 
Eugenija iš Putnamo, s. Teresė 
iš Toronto ir s. Paulė iš 
Montrealio. 

Domininkone s. Lucienė 
Siera, JAV Vyskupų konferen
cijos Rytų Europai talkos 
įstaigos savanorių skyriaus 
vedėja, paaiškino, kad JAV VK 

Čikagos Lietuvių Moterų klu
bas. 

Rugsėjo 17 A - Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose 7 v.v. 

Rugsėjo 18 d. - Tauragės 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugsėjo 24 d, Brighton Par
ko Lietuvių namų savininkų dr-
jos metinis pokylis Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. 

Rugsėjo 26 d. - „Draugo" 
metinis banketas Martinique 
pokylių salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės kavutė „Trimitui" parem
ti 1 v. p.p. Šaulių namuose. 

Rugsėjo 30 d. Akademinio 
Skautų sąjūdžio šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spal io 1 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio 70 metų veik
los jubiliejinis banketas 
Condessa del Mar pokylių salėje 
(127 & Cicero). Pradžia 6:30 v.v. 

Spal io 2 d. — Koncertas Jau
nimo centre 3 v. p.p. Rengia 
„Margutis". 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Akademinio Skautų sąjū
džio metinės šventės šv. Mišios 

Lapkričio 12 d. — LB Lemon 
to apylinkės balius Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Lapkričio 13 d. - Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Angluos lietuvių klubo na 
rių susir inkimas Jaun imo 
centre. 

Lapkričio 19 d. — Operos f 
balius Jaunimo centre. Pro
gramą atliks Operos choras. 

— Lietuvių futbolo klubo 
,JLituanica" metinė vakarienė 
ir šokiai 6:30 v.v. Lietuvių cent
re, Lemonte. 

Lapkričio 20 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 76 m. 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia ramovenai, 
šauliai ir birutietės. 

Gruodžio 18 d. — Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės Kūčios 
Šaulių namuose. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. 
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Liepos 10 d., — Šv. Kazimie- Jėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika-
ro seserų kongregacijos festi
valis vienuolyno sode, Čikagoje. 

Liepos 22-24 d. — Festivalis 
ant Western Ave., tarp 43 ir 47 
gatvių. Pradžia kasdien nuo 12 
vai. 

Liepos 24 d. — PLC gegužinė, 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Liepos 31 d. „Draugo" meti
nė gegužinė Marijonų sodyboje, 
Čikagoje. 

Rugpjūčio 4-7 d. — Lietuvos 
Vyčių 81-sis seimas Čikagoje, 
Marriott viešbutyje. 

Rugpjūčio 7 d . - LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos gegu
žinė Marąuette parke prie 71 ir 
California gatvių. 

Rugpjūčio 14 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė ateitininkų namų so
de, Lemonte. 

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 

Rugpjūčio 21 d. — BALFo 
tradicinė gegužinė Jaunimo 
centre. Pradžia po pamaldų Jė
zuitų koplyčioje. Kavinė veiks 
nuo 10 vai. r. 

Rugpjūčio 28 d. Ateitininkų 
namų gegužinė namų sode, Le
monte. 

Rugsėjo 3 d. Lietuvių gydy
tojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 4 d. Lietuvių gydy
tojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 8-11 d. Santaros-
Šviesos suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 10 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis Montefiori 
salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos me
tinis banketas Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. 

Rugsėjo 11 d. LB Lemonto 
apyl. gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Dailės muziejaus tautinės 
muzikos ansamblio „Kanklės" 
koncertas Jaunimo centre. 

— Madų paroda Drake Oak
brook Hotel 11:30 v.r. Rengia 

klas, siekiantis talkinti Lietu
vos seserų vienuolijoms palaiky 
damos ryšį tarp JAV ir Lietuvos 
vienuolių, padėdamos atnaujin
ti tarnybas bei dvasingumą, už
tarti pastangas lavintis, moky
tis ir ugdyti santvarką vienuo
liško gyvenimo kokybei tobulin
ti. Atrodo, kad bus numatyta 
SRSL ašis iš keturių vienuolijų 
atstovių ir tada bendradarbės iš 
kitų vienuolgų ar įstaigų. SRSL 
vadovybės kasmet pereina kitai 
vienuolijai. 

AS 

A.tA. 
VYTAUTAS RAČKAUSKAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1994 m. birželio 5 d., 4 vai. p.p, sulaukęs 84 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Nuliūdę liko: žmona Martha Wintere, duktė Violeta 

Kavaliūnas, sūnus Algis, marti Patncia; anūkai: Vida Halaey, 
Rūta ir Edmundas Kavaliūnai, Tracey Račkauskas; 
proanūkai: Dovydas, Viktorija, Andriukas. Taip pat kiti 
giminės. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Velionis pašarvotas antradienį, birželio 7 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 8 d. B laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią 
Cicero, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos iv. 
Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-222-0052 arba 1-800-994-7600. 

goję. Po Mišių — mirusių narių 
kapų lankymas kapinėse. 

— Šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolyno patalpose. 11 
vai. r. šv. Mišios. 1:30 v. p.p. — 
pietūs, registracija ir posėdis. 

Spal io 8 d. — „Derliaus" 
šven tė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spal io 9 d. — Toronto „Gin
taro" ansamblio koncertas 4 v. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Grandis". 

Spal io 15 d. — „Puota jūros 
dugne" —jūros skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre. 

Spal io 16 d. - Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje. 

— LARK Moterų sąjungos 80 
m. sukakties minėjimas. 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Pietūs ir programa parapijos 
salėje. 

Spalio 21-23 d. - Lietuvių Fi 
latelistų draugijos „Lietuva" 
filatelijos paroda „LITHPEX 
XXV" Jaunimo centro žemuti
nėje salėje. Atidaryta lankymui: 
penktadienį, nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vak. Šeštadienį ir sekma
dienį — nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vak. 

Spalio 22 d. — Lietuvos Duk
terų pokylis Jaunimo centre. 

— Dail. Domšaičio parodos 
atidarymas 7 v.v. Lietuvių cen
tre, Lemonte. Rengia Lietuvių 
fondas. 

— BALFo 50 metų Jubilieji
nis seimas. Iškilmingas ati
da rymas ir posėdžiai Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
vienuolyno auditorijoje, Čika
goje. 

Spalio 23 d. - BALFo Jubi 
liejinio seimo iškilmingas 
banketas ir seimo užbaigimas 3 
v. p.p. Oak Lawn Hilton Inn 
viešbutyje. 

— Karines ir tautinės minties 
spaudai paremti kavutės rengi
nys Šaulių namuose. Rengia 
ramovėnai ir šauliai. 

— PLC Madų paroda Lietu 
vių centre, Lemonte. 

Spalio 29 d. — Lietuvių fon
do balius Lietuvių centre, Le
monte. 

Spalio 29 ir 30 d. - Ameri 
kos Lietuvių Tarybos kongresas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus patalpose. 

Spalio 30 d. — Panevėžiečių 
klubo narių susirinkimas Jau
nimo centre 

Lapkričio 5 d. - Lietuvių 
Golfo klubo pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Lapkričio 11 d. — Tautos 
šventės minėjimas 1 v. p.p. Šau
lių namuose. Rengia Vytauto 
Didž. šaulių rinktinė. 

PASLAPTINGAS 
PASAULIS PO ŽEME 

Kauno tvirtovės fortai pradėti 
statyti 1882 m. Jie turėjo užtik
rinti Rusijos imperijos vaka
rinės sienos saugumą. Iš impe
rijos iždo šiam tikslui buvo skir
ta 27 mln. aukso rublių. Pavyko 
pastatyti 10 fortų, du liko ne
baigti. Caro valdžia nepagei
davo, kad forto statyboje daly
vautų lietuviai, tad 7,000 
darbininkų atvežta iš įvairių 
plačiosios imperijos vietų. Lietu
viams (tėvui ir sūnui) kažkodėl 
patikėtas tik vienas darbas — 
apsodinti fortų teritorijas to
poliais. Sie greitai augantys me
džiai turėjo paslėpti Kauno 
gynybinę tvirtovę. Ir šiandien 
beveik prie kiekvieno forto te-
beošia šimtamečiai vakarinės 
Rusijos imperijos sienos sargy
biniai... Turizmo firma „Svaja" 
nusprendė rengti ekskursijas po 
mažai kam pažįstamą požeminį 
Kauno fortų pasaulį. („Kauno 
diena", 05.26). 

A.tA. 
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI 

mirus, jos vyrui prof. MEČISLOVUI ir visiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Buvę Pabaltijo Universiteto 
Hamburg/Pinneberg studentai 

• Spaudos draudimas Lie
tuvoje, įvestas caro valdžios ir 
trukęs 40 metų, panaikintas 
1904 m. gegužės 7 d. 

A.TA. 
VILHELMINAI LAPIENEI 

mirus, jos vyrą EDVARDĄ, sūnus RAIMUNDA ir 
TOMĄ su šeimomis, brolį JONĄ KUBILIŲ ir k i tus 
artimuosius, skausmo valandose giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

„DIRVA" Investavimo klubo draugai. 

Ona ir Petras Abromaičiai 
Birutė ir Gediminas Biskiai 
Elena ir Stasys Briedžiai 
Stasys Jokubauskas 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Aldona ir Juozas Šulaičiai 
Elena ir Tadas Varankai 
Halina Zitkienė 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
deda daug pas tangų , reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pasta tėme nauja laidotuvių jstaga Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir g ražūs namai skirti pa togumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius. 

Mes taip pa t galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub-
urban Family Funeral H o m e " , Cicero, IL. Si, pagyr imus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja art imuosius vakarinius priemiesčius. 

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose. 

Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis j Petkus-Butkus 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų seimą patarnauja Jūsų seimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER AVE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST. 
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST. 
CICERO, IL 60650 
708452-1003 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Visi t u r i m e p r i p a ž i n t i , kad 
šiomis dienomis t empera tū ra 
l auke j a u ne t ik šilta, bet ir 
ka r š t a . O vis dėlto net š imtas 
t au t in ių šokių šokėjų nuolat 
repetuoja, ruošiasi, prakaitą lie
ja , kad t ik gerai pasirodytų 
J a u n i m o centro salėje birželio 
19 d., 3 vai. po pietų. „Mažoji 
t a u t i n i ų šokių" šventė ruo
š iama „Draugo" labui. Vasarą 
v i s u o m e t „ i š d ž i ū s t a " a u k ų 
upel iukas , todėl ypač svarbu 
turė t i kiek pajamų, kad dien
raščio leidimas nesustotų. Įver
t indami šių pasiaukojančių jau
nuolių pas tangas , kviečiame 
sausakimšai pripildyti Jaun imo 
centro salę ir pasigėrėti tau
t in ia is šokiais — žinoma, tuo 
bus paremtas „Draugas". Bilie
tų dar yra „Drauge" ir Vaznelių 
prekyboje. 

J u o z o K r e i v ė n o , gyve
nusio Cicero lietuvių kolonijoje, 
pasižymėjusio muziko, visuo
menininko, chorvedžio, moky
tojo, žurnalisto 7 metų mir t ies 
sukak t i e s (gegužės 24-ji) buvo 
p a m i n ė t a jo draugų ir pažįs
t amų būrelyje. Pernai Lietuvoje 
išėjo jo publicistikos rinktinė „Iš 
ka i rės ir iš dešinės". 

Ke tu r io l ik to j i „Ba l t ų s tu
di jų" konferencija vyksta Čika
goje šią savaitę, birželio 8-11 d. 
Illinois universitete, Chicago 
Circle Center, 600 S. Halsted. 
Konferencijos pirmininkas ir or
ganizatorius šiais metais yra dr. 
Robertas A. Vitas. Paska i tų 
ap imt is labai plati: politika, 
ekonomika, švietimas, menas, 
ku l tūra , kalbotyra, l i teratūra ir 
kt. Dalyvauja moksl ininkai iš 
visų trijų Baltijos valstybių, taip 
pat iš šiapus Atlanto. 

Birželio 3 d. Labdarių sąjun
gai skambino moteris ir prašė 
skubios pagalbos Lietuvoje 
mirštančiam naujagimiui, tu
rinčiam hydrocephalus ligą (ser
gant šia liga, susikaupia skys
čiai galvoje ir ji pradeda pūstis; 
neoperuojant mirštama). 

Lietuvoje nebuvo reikmenų 
šiai operacijai a t l ik t i . Su
tapimas, kad Šv. Kryžiaus 
ligoninėje buvo atliekama kaip 
tik tokia operacija. Visi būtini 
operacijai re ikmenys buvo 
surinkti ir perduoti į Lietuvą. 
Vaiko operacijos data — birželio 
8 diena, Kauno klinikose. Lab
darių sąjunga dėkoja dr. Leslit 
Schaffer už skubią pagalbą. 

Visus, neįstojusius į Labdarių 
sąjungą, kviečiame prisijungti 
prie jos veiklos. Nario mokestis 
5 dol. Midland Federal sąskai
tos numeris 90012251. Čekius 
rašyt i : L i t h u a n i a n R o m a n 
Catholic Charities, 4149 W. 
63rd St., Chicago. II 60629. 

Lietuvių komitetas , remias 
Jim Edgar išrinkimą guberna
toriaus pareigoms, kviečia visus 
lietuvius šį šeštadienį, birželio 
11d. 2:15 v. p.p. dalyvauti masi
niame sus i r ink ime , vyk
siančiame Čikagos miesto cen
tre esančiame Hyat Regency 
viešbutyje, 151 East Wacker 
Drive. J im Edgar rėmė visas 
lietuvių pastangas Lietuvos 
laisvinimo reikaluose. Dabar 
mūsų pareiga paremti jį rudenį 
vyksiančiuose rinkimuose. 

Manig i rdo Motekaičio for 
tepijono studijos mokinių kon
certas įvyks birželio 12 d., 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre. Visuo
menė kviečiama pasiklausyti. 

T r e m t i n i ų p r i s i m i n i m o ir 
kop ly t s tu lp io š v e n t i n i m o pa
m a l d o s e , kurios įvyks birželio 
12 d., 1 vai. p.p. Lietuvių 
t a u t i n ė s e kap inėse , giedos 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios, taip 
pat solistai — Algirdas Brazis, 
Dana S t a n k a i t y t ė ir Jonas 
Vaznelis. J iems akompanuos 
muz. Ričardas Šokas. 

AKLNIAI Į L I E T U V Ą 

Praei tais meta i s J A V LB 
Soc ia l in ių r e i k a l ų t a r y b a 
kreipėsi į Amerikos l ietuvius, 
prašydama neišmesti nenau
dojamų akinių, bet juos atsiųs
ti — atnešti į Socialinių reikalų 
tarybos r a š t inę . Sur inkome 
n e m a ž a i a k i n i ų . A k i n i u s 
žmonės nešė ir siuntė iš visos 
Amerikos. 1993 metų rudenį 
apie 600 a k i n i ų nuvežė į 
Lietuvą prof. Regina Kulienė ir 
perdavė juos Carito diagnos
t i n i a m c e n t r u i . Šių metų 
p a v a s a r į „ L i e t u v o s va ikų 
vilties" komiteto reikalų vedėja 
Jūra tė Budrienė, važiuodama į 
Lietuvą, nuvežė kitą didelę dėžę 
akinių, rėmų ir stiklų, iš viso 
apie 900. Viskas buvo perduota 
Carito diagnostiniam centrui 
K a u n e . Š iomi s d i e n o m i s 
gavome iš Car i tas padėką, ku
rią rašome čia, nes padėka skir

ta visiems Amerikos lietuviams, 
kurie aukojo akinius: 

,,Iš Lietuvos Cari tas Federa
cijos genera l inės sekre torės 
Albinos Pajerskaitės gavome 
Jūsų akinių siuntą. Esame la
bai maloniai nudžiuginti , gavę 
tokią dovaną — 640 akinių, 200 
porų s t i k lų ir 370 dėk lų 
akiniams. Lietuvoje akiniai yra 
labai brangūs ir ne visi žmonės 
pajėgia juos įsigyti, nors ir blo
gai mato. Todėl mūsų okulistų 
parinkti ir išdalinti akinia i yra 
didelė parama vyresnio amžiaus 
žmonėms. Mūsų pacientai at
vyksta iš visos Lietuvos, todėl 
jie labai patenkinti, galėdami tą 
pačią dieną gaut i ne t ik gydy
tojo okulisto konsultaciją, bet ir 
a k i n i u s , o d a b a r d a r i r 
dėkliukus j iems. 

Nuoširdžiai dėkojame pacien
tų vardu. 

Cari tas Diagnostinio centro 
vyr. gydytoja E. Marčiulionie
nė". ~ 

Socialinių reikalų ta ryba ir 
toliau renka nereikal ingus aki
nius, ir sius juos į Lietuvą, kad 
galėtu seni ir netur t ingi Lietu
vos žmonės matyt i . 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

| S k ŽVAIGŽDUTE 
j^Bflfl^L M Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriaus 

Redaguoja J. Pintas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629 

Dr Robertas Vitas. Pedagoginio lit. instituto lektorius, pats anksčiau baigęs 
šj institutą, sumaniai vadovavo Pedagoginio instituto mokslo metų užbai
gimo iškilmėms gegužės 15 d. Jaunimo centre. 

N'uotr. J. Tamulaičio 

Advokate LINA ALTĄ 
imigracija " dvilmės Dylos 

875 La Playa St 
San Pranc.sco. CA 94121 

T»«. 415-221-4805 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264« VV. 63 St., Chicago, FL 60629 

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

Tel. (708) 301^4866 
Vdlando< paga! susitanm.i 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie A ve 

Chicago, IL 60629 
T e l . 1-312-776-8700 

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Gintas bando savo draugą katiną Nikj mokyti rašto, bet mokinys mokslu 
visai nesidomi. 

L I E T U S 

Aš nemėgs tu aps in iaukusio 
dangaus ir l i e taus . Ka i smar
kiai lyja, žaibuoja ir griaudžia. 
Yra l iūdna, n ė r a kas veikti . 

M a n d a r l i ū d n i a u , k a i 
mažiems gyvu l iukams ša l ta ir 
reikia pagalbos. Ki ta ip galvo
jant , gerai , kad lyja, nes t ada 
žolė auga ir visa g a m t a atgyja. 

Vieną kartą, ka i labai lijo, 
visas mūsų rūsys buvo apsem
tas vandeniu . L a u k e buvo dar 
arš iau, žaibas t r e n k ė į namą ir 
dalis plytų nuk r i t o žemėn. Aš 
manau , kad l i e tus y ra geras ir 
blogas dalykas. 

Aly tė S t a n k e v i č i ū t ė , 
Marąuet te Pa rko lit. m-los 7 sk. 

mokinė. 

I 

x A.a. Aloyzo Ginioto užuo
jautoje, birželio 4 d. įsivėlė klai
da ..Draugo" laidoje. Išspaus
dinta O. J. Adomaičiai, turi bū
ti: O. J . Antanaičiai . Atsip
rašome! 

x Dr. Lilija Ignatoniene per 
Lietuvos našlaičių globos komi
tetą globoja viena našlaiti. Ji 
atsiuntė $150, vieno našlaičio 
metine paramos duoklę. Komi
teto adresas: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x LEMONTE, PL c e n t r e , 
TRANSPAK ištaisa veikia 
kiekviena savaitę: penktd. 3 v. 

. 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 

Tel. 708-257-0497 a r b a 312-
436-7772 

(sk) 

ARASROOFING 
Arvydas Kiela 

Donqiame ir ta isome 
visu rfjšių s togus 
Tel 708-257-0746 

Skambin t i po 6 v v. 

x A.a. V i n c o B e n o k r a i č i o 
atminimui, per jo dukterį Dalią 
Gotceitienę. „Saulute i ' ' , Lietu
vos našlaičių globos būrel iui , 
$45 suaukojo Ona Žygienė, Jad
vyga Budrienė ir Adelė Grinie
ne. ..Saulutė" dėkoja už pagalbą 
v a r g s t a n t i e m s v a i k a m s i r 
reiškia užuojautą velionio arti
miesiems. 

(sk) 

x Tėvų D i e n o s šv. Mišių bei 
maldų novena prasidės birželio 

T R A U K I N Y S 

Pajudėjo t raukinys 
Čia ilgai stovėjęs. 
I Detroitą mūs Benys 
Lekia juo kaip vėjas. 

Tolsta pirkių kaminai, 
J a u ir miestas liekas. 
Čiuku-čiuku amžinai — 
Taip nemoka niekas. 

J a m pamojau kepure, 
S u k d a m a s namolia. 
Kur suktinį vakare 
Grojo Faustas Stroiia. 

J o n a s Mine lga 

MANO D I E V A S 

Mano Dievas yra nematomas 
akimis ir be kūno Dievas yra 
ten, kur yra meile ir gėris. Ma
t o m i Dievo s imbol ia i y ra : 
kryžiai, bažnyčios ir Šventas 
Raštas . Mano Dievas apima 
visą gerą pasaulį ir yra be jokių 
blogybių. 

Dievas yra trijuose asmenyse: 
Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, 
kur i atsirado su Sūnumi. Tėvas 
l ieka danguje ir visus prižiūri. 
Sūnus buvo atsiųstas iš dan
gaus, kad išmokytų žmones apie 
Dievą Tėvą. Šventoji Dvasia ap
šviečia žmonių protą, kad 
geriau suprastume tikrąjį gyve
nimą. Mano Dievas gyvena su 
manimi . 

M i n d a u g a s Mingė la , 
Detroito „Žiburio" aukš t . lit. 

m-los abiturientas. („Laisva 
Lietuva") 

P A V A S A R I S 

Pavasar is panašus į čiurle
nantį upelį, kuris su kiekviena 
bangele žvilga nuo saulėtekio 
iki saulėlydžio, t a r tum norė
d a m a s tau p a s a k y t i , koks 
nuos tabus pasaulis. K u r tik 

M A R I J O S A Š A R O S 
(Legenda) 
(Pabaiga) 

Išseko (sumažėjo vanduo) upės 
ir ežerai, atrodė, kad pasaulio 
pabaiga atėjo. Žmonės ir k i t i 
gyviai troško negaudami van
dens. Dievas nekreipė dėmesio 
į žmonių vargus, ta ip labai buvo 
supykęs. 

Kartą iš dangaus į žemę 
pažiūrėjo Dievo Motina Marija. 
Jos veidas išbalo ir širdis ėmė 
drebėt i , n e s labai gailėjosi 
žmonių iš bado mirštančių ir be 
vandens trokštančių. Ilgai ji žiū
rėjo iš dangaus labai liūdnai ir 
rūpestingai, tartum išgąsdintas 
bal tas balandėlis. Verkė žūs
tančios žemės. 

Viltis, kad supykintas Dievas 
pasigailės, ėmė stiprinti mirš
tančius badu. Kiekviena ašarėlė 
Marijos, nukritusi iš aukšto 
dangaus an t žemės, virto į žirnio 
grūdą. Tie žirniai be vandens 
s tebukl ingai augo, šakojosi. 
Žmonės skynė ankš t i s ir mai
tinosi. Atsigaivinę, visi vienu 
balsu giedojo: 

— Būk palaiminta, gailestin
goji Motina Marija, mūsų ge
riausia užtarėja!... 

Dievas Tėvas, išgirdęs dėkin
gus žmonių balsus, nustebo ir 
ėmė klausinėti, ka ip žmonėse 
atsirado viltis ir jėga?... Marija, 
nulenkusi galvą prieš Dievą, 
nužemintu balsu atsakė: 

— Aš juos savo ašaromis 
pamait inau! 

Dievo širdis suminkštėjo ir J i s 
atleido žmonėms dalį jų nuodė
mių. Angelui Gabrieliui įsakė 
padaryti žemę vėl vaisingą, kad 
žmonės nebebadautų ir nebe
trokštų. 

M I E L A M A M A 

Aš Tavęs labai pasii lgau, nes 
Tave myliu. Aš norėčiau, kad 
Tu dabar bū tum su manim. Pas 
mus viskas tvarkoje . Kaip T a u 
sekasi? Aš esu viskuo paten
kin ta , bet būčiau labiau paten
k i n t a , j e igu T u b ū t u m su 
m a n i m čia. G a i l a , kad Tu 
negali . Nieko nega l iu padaryt i . 
Aš negaliu s u l a u k t i tos dienos, 
kada Tu atskr is i a tgal pas mus . 

Aš Tave labai , labai myliu. 
Nepasilik ten i lgai . 

Sudiev! 
Angel ika. 

A n g e l i k a K a z a k a i t y t ė , 
Bostono lit . m-los mokinė 

B A I K Š T U S M E D Ž I O T O J A S 
I R M E D K I R T Y S 

Vienas medžiotojas sekė liūtą 
pėdomis: su t ikęs medkirt į , pa
klausė, ar k a r t a i s nėra matęs 
liūto pėdų, ar nežino, ku r jis lin
di. Į ta i medki r tys a t sakė : 

— Ir patį liūtą t au parodysiu. 
Išbalęs iš ba imės , nenulaiky

damas dant ies a n t dant ies , me
džiotojas ta rė : 

— Aš ieškau, t ik pėdų, o ne 
pat ies liūto. 

Pasakėčia s m e r k i a ba i l ius 
akiplėšas, ku r i e drąsūs t ik žo
džiais, o ne da rba i s . 

E z o p a s 

10 d. ir tęsis iki 19 d., Marijonų Jisai prabėga, ten tuoj atgyja 
koplyčioje pr ie „Draugo". Ši gyvybė. Palinkusios beržo šakos 
novena s k i r t a Švč. J ė z a u s jaučiasi, lyg palaimintos gyvuo-
Širdies garbei , meldžiant tė- ju vandeniu. Ir taip pavasaris po 
vams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose, kan t rybės 
kančioje, gi mirus iems — amži
nosios l a i m ė s . M a l o n i a i 

ilgos žiemos pasirodo visu savo 
grožiu. Medžių viršūnės kyla į 
viršų, lyg norėdamos pasiekti 
dangų. Vėl šlamėdamos siūbuo-

p.p. 
p.p. 

kviečiame įsijungti j šias ypa- ja , pr i tardamos lakštingalos 
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, giesmei, kuri, lyg aidas atsimu-
vyrų, uošvių ir senelių vardus ša J kiekvieno ausį. Atrodo, lyg 
siųskite: M ari a n Fathers, 6336 visas pavasario grožis priklau-
S. Ki lbourn Ave., C h i c a g o , I L so nuo tos giesmės. Netgi žibutė 
80629. s u s a v o skaidriais lapeliais 

(pr.) l inks ta ir žydi tos giesmės 
pusėn. Ji savo žiedų žavesį 
skiria pavasariui. J i mėgina 
užburti medžių šakeles, kurios 
su vos tik prasiskleidusiais 
lapeliais, bando mums pasakyti: 
„Žiūrėkite ir žavėkitės šiuo gro
žiu!" 

Deimantė Žukaitė, 
Lemonto Maironio l i t . m-los 

7 klasės mokinė 

x P L C L e m o n t e kv ieč ia i 
T ė v o d i e n o * p ietus , birželio 
12, sekmadienį, 12 vai . tuoj po 
šv. Mišių. Karš tas , ša l tas bufe
tas, šampanas , namuose kept i 
tortai. Vietas užsisakyti t e l . 
708-985-7216. Kvieč ia P L C 
renginių komite tas . 

(sk) 

MEDIS 

Lauke prie mano namo auga 
medis. Man patinka į šį medį 
l i p t i . J i s užaug ina m a ž u s 
obuoliukus. Obuoliukai neval
gomi, bet smagu su jais žaisti. 
Praėjusią žiemą medį dengė 
ledas. Buvo labai gražu. Vasarą 
sėdim po medžiu, todėl aš ir 
mėgstu šį medį. 

L i n a B i r d 

PASAKA B E GALO 

Buvo žalias radijas. Jis gro
davo nuostabią muziką. Gro
davo apie žalias tvoras ir baltus 
šepečius. Grodavo apie geltonus 
ba tus ir žalią radiją. Šitas žalias 
r a d i j a s nuostabia i muz iką 
grodavo... 

L i n a Bi rd , 
Baltimorės Karal iaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios") 

DANTYS 

Per tikybos pamoką kapelio
n a s pasakoja mokiniams, kokie 
baisumai laukia nusidėjėlių 
pragare: 

— Jie degs amžinoje ugnyje, 
o aplinkui tebus girdėti verks
mas ir dantų griežimas. 

Vienas mokinys pakėlė ranką 
ir paklausė kapelioną: 

— O ka ip grieš dantimis t ie , 
kurie mirš ta neturėdami nei 
tikrų, nei dirbtinų dantų? 

L A I Š K A S 

— Kodėl tavo pirštas apvynio 
t a s siūlais? 

— Mama aprišo, kad neuž
mirščiau įmesti į pašto dėžutę 
laiško. 

— Ar įmetei? 
— N e , ji p a m i r š o m a n 

paduoti. 

Auksiniai dantys dar nerodo 
turint tokią pat širdį. 

Piešė Angelika Kazakaitytė 
Bostono lit. m-los mokinė 

S P Ė K I T E 

1. Paukš ty t i s be nasrų ryja 
paukštytį be sparnų . 

2. Dieną nak t į t eka ir n iekad 
neišteka. 

3. Ėjau naktį , pamečiau sagtį; 
mėnuo rado, s au l ė pagavo. 

4. Pušis l a n g u s užgriuvo. 
5. Žala ka rvė dangų laižo. 

P R A Ė J U S I O S S A V A I T Ė S 
MĮSLIŲ A T S A K Y M A I 

1. Vėjas ir medžia i . 2. Upė. 3. 
Rasa. 4. Ledas . 5. Gr iausmas 
(perkūnija). 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

147 

1. Žiūrėkite brėžinėlį. 2. Van
denynuose yra tiek daug drus
kos, kad ja galėtume apdengti 
visų žemynų teritoriją 150 met
rų (490') dangų. 3. Apskaičiuo
j a m a , kad j ū r ų vandenyse 
esama 10,000 milijonų tonų 
aukso. Vienoje tonoje jūros van
dens yra maždaug 0,004-0,044 
mil igramų aukso. (Reader's 
Digest „Did you know", p. 74, 
London. 1990). 4. Esperanto 
kalbos kūrėjas buvo Lietuvos 
žydas, gyvenęs Veisiejų mies
telyje, kuris y ra tarp Lazdijų ir 
Druskininkų, pietų vakaruose 
nuo Alytaus miesto (Reader's 
Diges „Did you know" p. 175, 
London, 1990; Mažoji Lietu
viškoji Tarybinė E n c , 3-484, 
Vilnius, 1966; The American 
Peoples Enc. 8-087, Chicago, 
1953; Dab. Liet. kalb. žodynas, 
94 p., Vinius, 1972). 5. Šiuo 
metu Ašmena yra Gudijoje, tarp 
Vilniaus ir Krėvos (Br. Kviklio 
„Mūsų Lietuva", 1-249, Boston, 
1964). 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAI 

148 

Gulsčiai; 1. Missouri. 2. Ama
zonė. 3. Šešupė. 4. Indas. 5. Ode
ris. 6. Temzė, 7. Amūras. 8. 
Sena. Žemyn: Mašiotas. 

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje vaizduojamas JAV 
prezidentas y ra Nixon, kuris 
mirė New Yorke ir palaidotas 
Californijoje, 1994 m. 

GALVOSŪKIO N R 150 
ATSAKYMAS 

Mergaitės vardas Elsa. 

Viename maiše dvi katės vi
sada pjaunasi. 


