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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Įvyko didysis Dainų 
dienos koncertas 

Vilnius, liepos 11d. (Elta) — 
Sekmadienį Vilniaus Vingio 
parke įvyko beveik savaitę tru
kusios Pasaulio lietuvių dainų 
šventės paskutinysis — Dainų 
dienos koncertas. Jame į bend
rą, galingai skambančią dainą 
susijungė daugiau kaip 13,000 
dainininkų balsai. Į Vingio 
parko estradą jie susirinko iš 
visos Lietuvos ir dar dešimties 
mūsų planetos valstybių. 

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
prezidentas ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventės organizacinės ko
misijos garbės pirmininkas Al
girdas Brazauskas. „Esame dai
nų šalies dainuojanti tauta. Dai
na — tai didis mūsų protėvių 
dvasinis testamentas, paliktas 
mums branginti ir puoselėti", 
kalbėjo jis. 

Prezidentas padėkojo visiems 
šventės organizatoriams, ko
lektyvų vadovams, padėjusiems 
dar kartą pamatyti, kokį didžiu
lį dvasinį turtą turime, pajusti 
šventės aplinkoje visus vieni
jančius brolybės jausmus. Prezi
dentas sakė labai vertinąs tau
tiečių pastangas ir ryžtą susi
burti šioje šventėje, įveikiant 
visus sunkumus. 

Dainų dienos koncerte skam
bėjo senosios liaudies dainos, 
lietuvių muzikos klasikų, taip 
pat specialiai šiai šventei sukur
ti kūriniai. Tūkstančiai choristų 
ir žiūrovų traukė „Leiskit į 
Tėvynę" ir kitas Sibiro ledy
nuose, tolimose tremties vietose 
gimusias dainas. Buvo atlikta 
nemažai ir išeivijos kompozi
torių kūrinių. 

Dainų dienos koncerte, keis
dami vieni kitus, dirigavo dau
giau kaip keturios dešimtys 
Lietuvos ir išeivijos dirigentų. 
Jungtinis pučiamųjų orkestras 
atliko nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kapelmeisterio 
Broniaus Jonušo ir kitų kompo
zitorių maršus, polkas, valsus. 

Tuo metu, kai estradoje vieni 
chorai keitė kitus, virš Vingio 
parko suko ratus visų karštai 
sveikinamas Vilniaus aeroklu
bo lėktuvėlis su plazdančia Lie
tuvos vėliava, kurią keliautojas 
ir alpinistas Vladas Vitkauskas 
buvo užnešęs į aukščiausią pa
saulio viršukalnę — Everestą. 

Daugiau, kaip tris valandas 
trukusio koncerto pabaigoje 
danguje sušvito septyniasde
šimt saliuto salvių, simbolizuo
jančių septyniasdešimt metų, 
praėjusių nuo pirmosios dainų 
šventės. Pirmoji Dainų šventė 
buvo surengta Kaune, 1924 me
tais. Buvo sveikinami Pasaulio 
lietuvių dainų šventės Dainų 
dienos meno vadovai ir vyriau
sieji dirigentai — Petras Bin
gelis (Lietuva) ir Dalia Skrins-
kaitė-Viskontienė (Kanada). 
„Esu laimingiausias žmogus pa
saulyje", pasibaigus dainų 
dienos koncertui, pasakė televi
zijos žiūrovams Pirmosios Pa
saulio lietuvių dainų šventės 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas. Lietuvos kultūros mi
nistras Dainius Trinkūnas. Pa
našius žodžius kartojo ir kiti: tai 
buvo tikra brolybės šventė, 
šventė, kurios niekada nepa
mirš nei dalyviai, nei žiūrovai. 

Parodė lietuviško šokio raidą 
Vilnius, liepos 11d. (Elta) — 

Šeštadienį Vilniaus „Žalgirio" 
stadione įvyko Pasaulio lietuvių 
dainų šventės Šokių dienos kon
certas „Mes buvome, mes esa
me, mes būsime". Pirmoji jo 
dalis „Saulės giesmė" buvo skir
ta pagoniškosioms tautos šak
nims. 

Į aikštę ateina Saulė, lydima 
septynių savo dukrų. Ji neša 
ugnį auksu spindinčiame inde. 
Septyniais takais aikštėn susi
renka visi šventės dalyviai, 
uždega fakelus. Šventės ugnis 
suliepsnoja ir aikštės viduryje 
stovinčiame aukure. Prie jo 
rymo Lietuva-Motulė su savo 
vaikais, pasakoja apie tautą. 
nuo seno prie Baltijos gyvenan
čią, garbinusią Saulę, Žvaigž
des, Perkūną, Ąžuolą, Ugnį. 
Skamba Vydūno žodžiai: „Ugnis 
— tai šviesa ir gyvybė: ugnį kur
ti — tai pasaulį kurti, gyveni-
mą . 

Pagoniškąją programos dalį 
pakeitė choreografinė kompozi
cija „Pūtė vėjas ąžuolą". Viena 
iš labiausiai jaudinančių kon
certo akimirkų buvo šokio vete
ranų pasirodymas. Pirmąjį, be
veik prieš devyniasdešimt metų 
scenoje atliktą lietuvišką šokį 
„Aguonėlė" šoko anksčiau vy
kusių švenčių dalyviai, tarp ku
rių buvo ir 1937-39 metų Šokių 
švenčių organizatorė Antanina 
Šlekienė. 

„Blezdingėlė" ir „Kubilas" 
priminė, jog šiais lietuviškais 
šokiais dar prieš karą žavėjosi 
Paryžiaus, Londono, Prahos 
publika, o „Kalvelis" — pirmąją 
šokių šventę, 1937 m. vykusią 
Kaune. „Kalvelio" kompoziciją 
pirmajai šventei sukūrė Marija 
Baronaitė. 

Koncerto dalis, pavadinta 

„Amžių vėjai", buvo skirta 
žymaus choreografo, visų 1950-
1980 metų švenčių vyriausiojo 
šokių vadovo Juozo Lingio kū
rybai. Vėliau į bendrą šokinį 
jungėsi simbolinė šeimyna — 
trys šokėjų kartos — seneliai, 
vaikai ir tėvai — šoko „Mikitu-
ką", „Senobinį spacierių" ir 
„Subatėlę". 

Svetur gyvenantys lietuviai 
Šokių dienos koncerte nutarė 
parodyti atskirą programą 
„Tėviškės pastogėj", kurią 
parengė išeivijos Tautinių šokių 
institutas. Tautiečiai iš JAV, 
Kanados, Australijos, Argen
tinos ir kitų kraštų parodė 
žinomų išeivijos choreografių — 
Jadvygos Matulaitienės, Geno
vaitės Breichmanienės, šios Šo
kių dienos meno vadovės išeivi
jai Ritos Karasiejienės kompo
zicijas. 

Šokių dieną baigė smagus 
„Subatvakaris", kuriame kartu 
su Lietuvos saviveiklininkais 
trypė ir Čikagos „Grandies" bei 
Melburno „Gintaro" šokėjai. 

„Kurdami šį koncertą stengė
mės parodyti geriausias visų 
mūsų švenčiu tradicijas", pasa
kė Šokių dienos meno vadovė ir 
vyriausioji baletmeisterė Lai
mutė Kisielienė. „Žiūrovams 
pateikėme lietuviško sceninio 
šokio retrospektyvą nuo pir 
mosios „Aguonėlės" iki šiuo
laikinių, specialiai šiai šventei 
sukurtų kompozicijų pagal Vid
manto Bartulio muziką. Šventę 
labai papuošė išeivijos šokėjų 
pasirodymas, kuriame kartu su 
lietuviais iš Vakarų šoko grupė 
iš Punsko, šešios Pelesos šokėjų 
poros, Vilniaus Lietuvių namų 
šokėjai. Šokių dienos koncerte 
dalyvavo 6,000 Lietuvos ir 500 
išeivijos šokėjų. 

Buvęs Ukrainos ministras pirmininkas ir pramonininkas Leonid Kučma sekmadieni buvo 
išrinktas naujuoju prezidentu. Jis laimėjo prieš dabartinį prezidentą Leonid Kravčuk 52%-45% 
balsų santykiu, žadėdamas pagerinti Ukrainos ekonominę padėtį. Tautiškai nusistatę ukrainiečiai 
bijo, kad jis pataikaus Rusijai, padarys Ukrainą pavaldžią Rusijai. Paskelbus jį laimėtoju, Kučma, 
pirmadienio vakarą atvykęs į Kijevą, kalbėjo su žurnalistais. 

Konservatoriai protestuoja 
prieš Rusijos karinį tranzitą 

Vilnius, liepos 11d. (Elta) — 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon
servatoriai) pirmadienį surengė 
protesto akciją prieš ketinamą 
pasirašyti sutartį su Rusiją dėl 
karinio tranzito. Prie akcijos 
prisidėjo opozicinės Lietuvos 
partijos. įvairių miestų atstovai. 
Gedimino prospektu nuo Kated
ros į Nepriklausomybės aikštę 
žygiuojančių protestuotojų pla
katai teigė, kad Rusijos karinis 
tranzitas — tai kilpa Lietuvai, 
Tėvynės saugumo silpninimas, 
kaltino Rusiją klastingumu, o 
Respublikos prezidentą Algirdą 
Brazauską ir Lietuvos derybų 
su Rusija delegacijos vadovą 
Virgilijų Bulovą — išdavyste. 

Nepriklausomybės aikštėje 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis sakė, kad sutarties 
rengėjų teigimas, esą sutartis 
padėsianti išvesti Rusijos ka
riuomenę iš Karaliaučiaus 
srities — apgavystė. „Mes — 
prieš kariuomenės buvimą ir jos 
vežimą į Karaliaučių. Mes už 
tai. kad kariuomenė būtų išve
dama iš Karaliaučiaus į Rytus! 

Dainų šventės 
aukuras suliepsnojo 

Kaune 
Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -

Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje liepos 7 d. įvyko 
iškilmingas Pasaulio Lietuvių 
dainų šventės atidarymas, rašo 
„Lietuvos rytas". Sveikinimo 
žod) tarė Seimo narys, profe
sorius Vytautas Landsbergis. 

Skambant varpams ir „Lais
vės varpui", padėtos gėlės prie 
valstybės politikos ir kultūros 
istoriją menančių paminklų. Po 
Lietuvos himno, lydimo giesmės 
„Marija, Marija", Pasaulio 
lietuvių dainų šventės vėliavą 
ir nuo Nežinomo kareivio kapo 
amžinosios ugnies uždegtą fake
lą perėmė choristai. Paskui juos 
eisena patraukė į Dainų slėnį, 
kur 6 v.v. prasidėjo pirmoji 
Pasaulio lietuvių damų šventės 
diena. 

Į šventės atidarymą atvyko 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kitų garbingų 
svečių. Šventėje dalyvavo per 
5,000 choristų iš Lietuvos ir 
šimtai lietuvių choristų iš kitų 
pasaulio kraštų. Tarp kitų 
chorinės muzikos kūrinių buvo 
atliktos ir trys dainos iŠ pir
mosios lietuvių dainų šventės 
repertuaro. 

O tranzito įteisinimas — tai tos 
kariuomenės palaikymas ten, iš 
kur kyla grėsmė Lietuvai", 
teigė V. Landsbergis. 

Nuo 1990 metu veikusios ir 
kaip jis pats sakė „Rusijos 
paliepimu išvaikytos derybų 
delegacijos narys' Romualdas 
Ozolas akcentavo, kad tranzito 
sutartis su Rusija yra visiškai 
nereikalinga, o kariuomenei iš 
Karaliaučiaus išvesti yra daug 

būdų. „Lietuvai sakoma, kad, 
pasirašiusi sutartį, ji užsidirbs 
pinigų. Bet Lietuvai nereikia 
pinigų, uždirbtų pardavinėjant 
jos saugumą", sakė R. Ozolas. 

Panašiai kalbėjo ir buvu
sios derybų delegacijos vadovas 
Seimo narys Česlovas Stanke

vičius, Krikščionių Demokratų 
partijos bei Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto narys Igna
cas Uždavinys ir kitų opozicinių 
jėgų atstovai. Protesto dalyviai 
įteikė peticiją Lietuvos Seimui, 
kurioje reikalaujama nutraukti 
derybas su Rusija dėl karinio 
tranzito. 

JAV neturi tvirtos politikos 
Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu 

Vilnius, birželio 30 d. (LA) -
„Lietuvos aidas" pranešė apie 
JAV senatoriaus Richard Lugar 
pareiškimą, kad „Ukraina turi 
taikos Europoje raktą, bet atei
tis miglota", ir dėl to iš dalies 
yra kalta „ydinga JAV ir NATO 
politika". Pasak senatoriaus, 
Rusija vykdo „šliaužiančią (lėtą) 
Ukrainos aneksiją". 

Respublikonų senatorius iš In
dianos taip pat kritikavo Clin-
tono užsienio politiką kaip ne
veiksmingą ir neryžtingą. Prezi
dentas vengia spręsti proble
mas, tarp jų ir Ukrainos. Sen. 
Lugar pažymėjo, kad išgirtoji 
„Partnerystės taikos labui" 
programa suteikia Rytų Euro
pos valstybėms tik ribotų ryšių 
su NATO galimybę dabar ir 
neapibrėžtą galimybę į tikrą 
narystę ateityje. Pasak Lugar. 
Vakarų ir Rytų Europos sau
gumą geriausiai laiduotų sau

gumo garantijų suteikimas Uk
rainai, bet JAV neturi tvirtos 
politikos Rusijos ir Ukrainos 
atžvilgiu. Tai matyti iš to, kad 
nei Kongresas, nei administra
cija nenori skirti Ukrainai 
daugiau kaip 350 milijonų dole
rių paskolos, o ir šią sieja tik su 
Ukrainos valiutos stabilizavimu 
bei ekonomika. Tai rodo, kad 
negali būti ir vieningos poli
tikos. 

Rusija kalba apie savo strate
ginius tikslus, kurie dažnai ker
tasi su Amerikos interesais, 
sakė senatorius ir pridėjo: 
„Vieną kartą reikia apsispręsti, 
bet administracija vis delsia". 

JAV administracijos užsienio 
politika jau seniai kritikuojama 
Kaip nenuspėjama ir nekompe
tentingai vykdoma. Manoma, 
kad JAV užsienio politikos žiny
bose vėl gali būti pertvarkymų. 

Pasibaigė Dainų 
šventė 

Vilnius, liepos 12 d. (Elta) -
Vakar Vilniuje įvyko paskuti
nysis Pasaulio lietuvių dainų 
šventės renginys — konferenci
ja „Viena tauta — viena kultū
ra". 

„Šiandien neabejojame — to
kios šventės Lietuvai yra gy
vybiškai reikalingos ir bus rei
kalingos amžinai", pradėdamas 
konferenciją pakiliai kalbėjo 
kultūros ministras, pasibaigu
sios šventės organizacinio ko
miteto pirmininkas Dainius 
Trinkūnas. Susirinkusieji plo
jimais pritarėjo pasiūlymui kitą 
bendrą visų kraštų lietuvių dai
nų šventę surengti dar šiame 
amžiuje — 1998 metais. 

Ministras sakė. jog reikia 
išsaugoti susiklosčiusias dainų 
švenčių tradicijas: folkloro, 
ansamblių vakarus, Šokių die

ną, Dainų dienas Vilniuje ir 
Kaune. Dainiaus Trinkūno 
nuomone, ateityje nereikėtų 
pamiršti ir šiais metais pirmą 
kartą surengto lietuviškos sim
foninės muzikos koncerto. Lais
vės aukų ir didvyrių, valstybės 
bei kultūros patriarchų atmini
mo valandos Šv. Jonų bažnyčio
je. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vardu visiems šventės 
rengėjams padėkojo PLB valdy
bos pirmininkas Bronius Nai
nys, vicepirmininkė kultūrai 
Vitalija Vasaitienė. Bronius 
Nainys taip pat sakė. kad daina 
ir šokis yra svetur gyvenančių 
tautiečių lietuvybės palaikymo 
pagrindas, todėl išeiviai ketina 
ir toliau rengti savąsias dainų 
bei tautinių šokių šventes. 

Konferencijoje kalbėjo Pasau
lio lietuvių dainų šventės di
rektorius Juozas Mikutavičius, 
šeši vyriausieji meno vadovai. 
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Išrinktas naujas 
Ukrainos prezidentas 

Kijevas, Ukraina, liepos 11d. 
(NYT) — Ukrainos prezidento 
rinkimus laimėjo Leonid Kuč
ma, buvęs direktorius didžiau
sios raketų gamyklos Sovietų 
Sąjungoje, žadėjęs glaudžiau 
bendradarbiauti su Rusija ir 
pagreitinti ekonomines refor
mas. 

Kučmos laimėjimas gąsdina 
Ukrainos nacionalistus, kurie 
nenori grįžti į Maskvos valdy
mą. Nors Kučma išsigina tokio 
plano, jis turės susitvarkyti su 
vis gilėjančiu lūžiu tarp tautiš
kai nusiteikusios vakarinės Uk
rainos ir rusiškai kalbančios 
rytinės Ukrainos. 

Leonid Kučma, buvęs Ukrai
nos ministras pirmininkas, 
rinkimuose nugalėjo pirmąj} 
Ukrainos prezidentą Leonid 
Kravčuk, kuris buvo priverstas 
šaukti pirmalaikius rinkimus, 
staigiai blogėjant ekonomijai. 
Kučma surinko 52% balsų, 
Kravčuk — 45%. Abu yra buvę 
komunistai, bet Kravčuk kam
panijos metu prisistatė kaip 
patyręs valstybininkas, geriau
siai galįs garantuoti Ukrainos 
suverenumą, stabilumą ir neda
lomumą. Jis kaltino Kučmą pa
vojingu noru pataikauti Rusijai 
tokiais klausimais kaip Rusijos 
teisės į buvusį Sovietų Sąjungos 
Juodosios jūros laivyną, dėl 
kurio dar dabar Rusija ir Uk
raina nesutaria. 

Kučma žadėjo gerinti 
pragyvenimą 

Leonid Kučma žadėjo kitą pa
sirinkimą vietoj dabartinės 
ekonominės suirutės, imtinai ir 
sumažintus mokesčius. Jis taip 
pat pabrėžė didelį pragyvenimo 
lygio smukimą Ukrainoje. Per 
pirmus keturius šių metų mė
nesius pramonės gamyba nukri
to 30%, darbininkams algos ne
išmokamos laiku, ir Ukrainos 
valiuta, buvusi lygiavertė su 
rubliu, dabar turi tik 5% rublio 
vertės. 

Anot Kučmos, Ukrainos isto
rija ir pramonės nemoderniza-
vimas padarė, kad ji dabar pri
klauso nuo Rusijos tiek energi
jos, tiek medienos, žaliavų ir 
pramonės gaminių užsakymų 
atžvilgiais. Tad, norint kelti 
pragyvenimo lygį krašte, nega
lima apsieiti be laisvos prekybos 
sutarties ir glaudesnių ekono
minių ryšių su Rusija. Atrodo, 
kad už Kučmą balsavusiems ne 
tiek svarbu jungtis į Rusiją, 
kiek plėtoti prekybinius ryšius 
su Rusija. 

Kaip ir Baltarusijos rinkimus 
laimėjęs Aleksandr Lukašenko. 
Kučma kritikavo valdžios ko
rupciją ir neveiklumą, papras
tiems žmonėms kenčiant. Kaip 
ir Baltarusijoje, kurioje taip pat 
vyko prezidento rinkimai praė
jusį sekmadienį, valdžioje esan
tieji buvo nubausti, kad nepa
darė tikrų pakeitimų nepriklau
soma tapusioje valstybėje, tuo 
silpnindami šalies suverenumą. 

Bijo, kad Kučma neatiduotų 
Ukrainos Rusijai 

Būnant prezidentu. Leonid 
Kučmos svarbiausias uždavinys 
bus užtikrinti vakarinės Ukrai 
nos gyventojus ir tautiškai 
nusistačiusius ukrainiečius, kad 
jis žada ginti jų interesus Jis tai 
pradėjo, jau pirmadienio vakarą 
atvykęs į Kijevą, lūžį tarp rytų 
ir vakarų Ukrainos pavadinęs 
nusikaltimu, tuo netiesiogiai 

kaltindamas Kravčuką regioni
nių baimių kurstymu. „Jei 
elgsimės išmintingai, galėsime 
įveikti šį lūžį", jis sakė. Ukraina 
yra viena didžiausių šalių Eu
ropoje, turinti 52 milijonus gy
ventojų, kurių 11 milijonų yra 
rusai, daugiausiai darbininkų 
luomo, gyvenantys rytinėje pu
sėje. 

Šis rinkimų rezultatas patiko 
Maskvai, kuriai paskutiniuoju 
laiku buvo vis sunkiau susikal
bėti su prezidentu Leonid Krav
čuk. Pavyzdžiui, naujai išrink
tasis Kučma sako, kad jam ne
reikia Juodosios jūros laivyno ir 
kad jis mielai Ukrainos dalį par
duos Rusijai ir nuomos Rusijai 
Sevastopolio laivyno bazę už 
Rusijos Ukrainai tiekiamas du
jas ir naftą. 

Lūžis t a rp rytų ir vakarų 

Pagal pirmadienio vakarą pa
skelbtus pirminius rinkimų re
zultatus, rinkimuose dalyvavo 
69% balsavimo teisę turinčių 
žmonių. Kučma laimėjo 52.15% 
balsų — du trečdalius rusų 
apgyventoje rytinėje Ukrainoje 
ir beveik 90% balsų Kryme, kur 
rusai sudaro 70% gyventojų. 
Kravčuk laimėjo 45.06% balsų; 
rytinėje Ukrainoje jam teko 
beveik visi balsai, to krašto 
gyventojams Kučmą laikant iš
daviku, norinčiu Rusijai ati
duoti Ukraina. 

Kučmos pavaduotojai, steng
damiesi nuraminti aistras, 
pabrėžia, kad štai Kryme 70% 
gyventojų balsavo būtent Uk
rainos rinkimuose ^nereika
laudami atskirų). „Klausimas, 
ar Krymas atsiskirs, nebeak
tualus. Jis jau išsisprendė", 
pasakė -vienas pavaduotojas. Be 
to, jis sakė, ir Kučma, kuris tuo 
tarpu silpnai kalba ukrainie-
tiškai, stropiai mokosi ukrainie-
tiškai. 

Prezidentas Leonid Kravčuk 
dar šeštadieni prieš pat rin
kimus susilaukė stipriausios 
paramos, kai Neapolyje posė
džiavę pramoningų demokratijų 
vadai nutarė Ukrainai skirti 
200 milijonus dolerių, kuriais 
turės išmontuoti Černobilio 
atominę elektrinę. Bet šis 
pasitikėjimo pareiškimas Krav-
čuko vadovavimui atėjo per 
vėlai. Rinkimus laimėjo Kučma. 

Kučmos uždavinys dabar bus 
kelti Ukrainos pragyvenimo 
lygį, kur vidutinė mėnesinė 
alga yra 15 dolerių, palyginus 
su 100 dol. mėnesinės algos Ru
sijoje. Neseniai duotame pasi
kalbėjime Kučma pasakė: ..Pa
grindinis uždavinys yra nustoti 
melavus žmonėms. Tikras va
das nėra tas. kuris moka gražiai 
meluoti, o tas, kuris moka 
drąsiai pasakyti tiesą, net ir 
sunkiausiu laiku. ...Aš nežadu 
aukso karalystes rytoj. Bet ką 
žadu. tą ištesėsiu, neieškodamas 
objektyvių priežasčių", kodėl ko 

nors negalima įvykdyti". 

KALENDORIUS 

Liepos 13 d.: Šv Henrikas, 
išpažinėjas'972-1024 m.); Euge
nijus. Austina. Gmius Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Algirdas 
mirė 1377 metais. 

Liepos 14 d.: Pal Kateri 
Tekawitha. mergele, kankine, 
Amerikos indėnė <Mohawk tau
tos), Šv. Kamilas de Lellis. ligo
nių slaugytojas (1550-1614); 
Vidutis. Gerdvilas. Prancūzijoje 
švenčiama Bastilijos diena 

• 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j .v . s . I r ena Regienė ODĖ* 

VASAROS STOVYKLŲ 
DALYVIAMS 

Norėjau ir aš su Jumis daly
vaut i Jūsų stovykloje; 
susipažinti su Jumis: išmokti iš 
Jūsų. Deja, neužtenka lėšų ir 
laiko visas stovyklas aplankyti. 
Tačiau mintimis esu su Jumis. 
Sveikinu asmeniškai kiekvieną, 
kuris stovykloje pasiryžo padėti 
kitam ir pats pasitobulinti. 

Stovyklavimas yra skau-
tavimo pagrindas. Per ištisus 
metus sueigose vienaip ar kitaip 
kiekvienas ruošiasi vasaros 
stovyklai . Nors stovyklos 
programą nustato vadovai, 
tačiau kiekvienas stovyklau
tojas atvažiuoja su savo planais. 
Jis žino iš anksto kas jam 
reikalinga ir ką jis nori atlikti. 
Jei jis tikrai nežino, tai draugai 
ir vadovai padės sužinoti, 
parodys kryptį ar būdą kaip 
tikslą pasiekti. Galutinis spren
dimas yra kiekvieno stovyklau

tojo, vadovas savo pavyzdžiu ir 
patarimais padės apsispręsti. 

Tad , l inkiu k iekvienam I 
įvykdyti ir pasiekti savus pla- -• 
nus ir t ikslus. 

Visiems vadovams reiškiu 
didelį ačiū už pašvęstą laiką ir 
energiją, sudarant sąlygas ki
tiems pasitobulinti ir bręsti. 
Jūs, vadovai, irgi pasitobulin
site patyrę kas sėkmingai 
pavyko, kas nepasisekė, ko 
nekartoti. Svarbiausiai visi 
tu rės i te progą ar t imiau 
susipažinti, darniau pabendra-
darbiauti ir sužinoti, kaip 
vienas kitam galite padėti. 
Neužmirškime tarnavimo: 

ARTIMUI. 

Budėkime ir „Gero vėjo"! 
v.s. fil. Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos pirmijos 
pirmininkas 

Rochesterio lietuviai skautai ir s k a u t ė s , m i n ė d a m i t rag iškojo Biržel io įvykius , t r e m t i n i u s ir 
kankin ius pagerbė vainiko padėjimu p r i e k r y ž i a u s Šv. Ju rg io parapi jos k ieme. Iš k. — Lina Gečai
tė, Emily Liutkutė, Rū ta Gečienė, A r ū n a s Gečas , Audronė Geča i tė , R a m a Gečai tė , k lebonas kun. 
K. Mockevičius, vs Stasys I lgūnas ir G r a ž i n a K a v a l i ū n i e n ė . 

ČIKAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLA„ARAS" 

į v-yks Rako stovykla
vietėje + & m. rugpjūčio 3-13 
d. , nuo t - :iadienio iki šešta
dienio. Stovykla tęsis vie
nuolika dienų. 

Stovyklos pavadinimas „Sto
vykla ARAS", prisimenant per
nai tragiškai mirusį a.a. brolį 
Arą Rimavičių. 

Stovyklos tikslas 
Gyventi ir džiaugtis gamtoje 

pagal skautiškos ideologijos 
principus, sudaryti lietuviškam 
jaun imui progą auk lė t i s , 
aplinkoje, pagrįstoje skau-
tamoksliu, lietuviškumu, gam
tos pažinimu, fiziniu auklėjimu 
ir tarnavimu DIEVUI, TĖVY
NEI ir ARTIMUI. Kad tobulė
dami fiziniai ir dvasiniai, ugdy
tųsi sąvara r kiškais ir nau
dingais lietuvių bendruomenės 
nariais. 

Stovyklos tva rka 
Stovyklautojai dirba ir gyve

na skiltimis/būreliais. Skiltys 
sudaro draugovės, kurios sto
vyklauja paskirtuose joms rajo-
nuose/pasto vy klėse. 

Pastovykliu vadovai,-ės su 
padėjėjais yra atsakingi už jų 
globon paskirtų skautų dieno
tvarkės ir programos vykdymą. 

Stovyklautojai laikosi Skautų 
įstatų. 

Mandagumas, draugiškumas, 
paklusnumas ir tvarkingumas 
sudaro stovyklinio gyvenimo 
pagrindus. 

Visa stovyklos programa 
ėdama lietuvių kalba. Sto

vyklautojai skatinami kalbėti 
lietuviškai. 

Dienotvarkė 

Diena pradedama vėliavų 
pakėlimu ir malda. 

Toliau vyksta apsitvarkymas 
ir įvairūs vienetų užsiėmimai: 
skautamokslis, gamtos paži
nimas, rankdarbiai, stovyk
liniai uždaviniai, laikraštėlis, 
uosto/vandens užsiėmimai, spe
cialybės, iškylos, pionerija. 

Šventosiose Mišiose vienetai 
dalyvauja jiems nustatytomis 
dienomis. 

Po pietų numatytas poilsis, 
maudymosi laikas Ir dainavi
mas. 

Vėliavas nuleidus, po vaka
rienės numatytas laisvalaikis ir 

kiti užsiėmimai: sportas, spe
cialybės, įvairūs meniniai 
būreliai ir žaidimai. 

Vakarines programas suda
rys: laužai, šokiai, įvairios me
ninės programos ir talentų 
vakaras. 

Stovykla vyks trijuose atski
ruose rajonuose: „Kernavės" 
stovyklavietėje, „Lituanicos" 
stovyklavietėje ir „Nerijos" sto
vyklavietėje. 

Bus naudojamasi tik viena 
valgykla — „Lituanicos". 

Stovykloje dalyvauti yra pa
kviesti skautai ir skautės iš 
Detroito ir Clevelando. 

„Kernavės" stovyklavietėje 
bus keturios pastovyklės; jose 
stovyklaus: 

Paukštytės, 
Skautės ir prityrusios skau

tės, 
Jaunos šeimos, 
Vyresnės skautės. 
„Lituanicos" stovyklavietėje 

bus trys pastovyklės: jose sto
vyklaus: 

Vilkai ir bebrai, 
Skautai ir prityrę skautai, 
Jūrų skautai. 
„Nerijos" stovyklavietėje bus 

jūrų skaučių ir ūdrycių 
pastovy klė. 

Mūsų nedaug, todėl vienas iš 
stovyklos pagrindinių tikslų 
yra kuo daugiau bendrauti 
vieniems su kitais. To siekiant, 
vadija rag ina pastovyklės 
įjungti bendrus užsiėmimus 
savo veiklos planuose. Ban
dysime bendrauti, ne tik broliai 
su sesėmis, bet ir vyresnieji su 
jaunesniais, jūrų skautai su 
žemės skautais ir su jaunomis 
šeimomis. 

ROCHESTERIO SKAUTIJA 
PAGERBĖ TREMTINIUS 
Lietuviai skautai ir skautės, 

minėdami Tragiškąjį Birželį, 
sekmadienį, birželio 12 d., 
pagerbė Lietuvos kankinius ir 
ištremtuosius iš Tėvynės var
ganam likimui ir mirčiai Sibi
ro taigose. Po šv. Mišių, Šv. Jur 
gio bažnyčios kieme skautai ir 
skautės iškilmingai padėjo 
vainiką pagerbdami Tragiškojo 
Birželio aukas. 

DAINUOJANČIOS 
KERNAVIETĖS 
Birželio 11 d. sesės Vidos 

Milavickienės namuose susitiko 
visos „Dainuojančios kernavie-
tės". Šį kartą jos nedainavo, bet 
ėjo pamatyti ir paklausyti kitų 
dainininkių operetėje ..Cats". 
Spektaklis vyko McCormic 
salėje. Andre Loyd Webber 
muzika buvo puiki ir nepamirš
tama. Po spektaklio visos ėjome 
į kinietišką restoraną. Ten labai 
skaniai vaišinomės. ^Dai
nuojančios kernavietės", kurios 
negalėjo dalyvauti paskutinėje 
,.Kernavės" tunto sueigoje, 
dabar buvo apdovanotos spe
cialiais „medaliais". Savo 
šventę užbaigėm linksmai nusi-
fotografuodamos ir padėko-
damos savo vadovėms, o ypač 
sesei Ramutei Kemėžaitei. Mes 
visos daug darbo įdėjom, dažnai 
būdavo nelengva, bet gale 
esame visos labai patenkintos ir 
laimingos. Visi mėgo mūsų 
dainas ir programose, ir klau
sydami mūsų kasetės. 

Ačiū. Ramute! Tu ne tik mus 
daug išmokei apie dainavimą, 
bet padarei geresnėmis 
skautėmis. Šių dienų mes 
niekad nepamiršim Taip pat 
ačiū sesėms Gailei. Kristinai, 
Marytei, Rasai ir Vidai. Valio, 
„Kernavė"! 

„Dainuojanti kernavietė" 
Daina Lukaitė 

STOVYKLOS „ARAS" VADOVYBĖ 

sv fil s. Romas Rupinskas — 
stovyklos viršininkas. 

ps. Dal ia Trakienė — virši
ninko pavaduotoja, adjutante. 

jps P e t r a s J a k u b a u s k a s — 
virš in inko pavaduotojas ir 
iškylų koordinatorius. 

jb V i k t o r a s Garbonkus — 
komendantas 

sv p s . Edis Andriušis — 
vilkiukų ir bebrų pastovyklės 
viršininkas. 

Padėjėjai: sv vsl Andrius 
Panaras , Rimas Putrius ir 
Dainius Dumbrys. 

sv fil p s Vytas J anušk i s — 
skautų ir prityrusių skautų pa
stovyklės viršininkas. 

Padėjėjas — ps Bronius Fabi
jonas. 

jps A lvydas Jon ikas — jūrų 
skautų pastovyklės viršininkas. 

Padėjėjai: jps Romas Česas, jb 
vv Aleksas Rimeika, jb Algis 
Jonušas, jb Aidas Palubinskas. 

ps. J ū r a t ė Vallee — paukš
tyčių pastovyklės viršininkė. 

ps R ū t a Suš insk ienė — 
skaučių ir prityrusių skaučių 
pastovyklės viršininkė. 

Padėjėjos: s. Laimutė Rupins-
kienė, ps Rasa Conklin, Nida 
Januškytė. 

jps R a s a Kelpšaitė — jūrų 
skaučių ir ūdryčių pastovyklės 
viršininkė. 

Padėjėjos: jps. Taiyda Rudaity -
tė. vair. Karina Turnerytė, jps 
Viiigailė Lendraitienė, jps Vir
ginija Rimeikienė, Dana An-
cevičiūtė, Vida Mačiukevičiūtė. 

vs M a r y t ė Utz — vyresnių 
skaučių pastovyklės viršininkė 
ir vakarinių prc^ amų koor
dinatorė. 

g. w J o n ė Vaznel ienė — 
jaunų šeimų pastovyklės virši
ninkė. 

Padėjėjos: ps Rima Tamošiū

nienė, Silvija Radvilienė. 
fil. Rūta Končienė — iždi

ninkė 
sv vsl Andr ius Utz — sporto 

ir žaidimų vadovas. 
Padėjėjas — Rimas Gece-

vičius. 
Živilė Jonik ienė — medi 

cinos sesuo. 
Padėjėja — vs Gilanda Ma-

tonienė. 
Ūkvedžiai — Jurgis Augius ir 

vs fil Liudas Ramanauskas. 
Daina Dumbrienė — vyriau

sia šeimininkė. 
Šeimininkės: ps Vida Milavic-

kienė, Erika Brooks, Alicija 
Vodickienė, Vilija Manning, 
Danutė Mikalčienė, Astra 
Andriušienė, Raimundas Pečiu
lis ir Birutė Pečiulienė 

ps dr. Mindaugas Griauzdė 
— naktinės sargybos vadovas. 

vs An tanas Paužuolis ir vs 
Albina Ramanausk ienė — 
laikraštėl io ir krautuvėlės 
vedėjai. 

Vilija J anušky t ė — Ežero 
pakrantės priežiūros vadovė. 

Padėjėjas — Andrius Utz. 
Vandens apsauga: Laima 

Pauliūtė, Daina Kazlauskaitė, 
Vita Pudimaitytė ir Lydija 
Jurcytė. 

jvs Antanas Levanas — uos
to komendantas. 

Padėjėja: Laima Pauliūtė. 

STOVYKLOS 
„ G i n t a r o " ir „Ąžuo lo" 

vadovų,-ių mokykla — Rako 
stovyklavietėje, Custer, Mich.. 
liepos 30 - rugpjūčio 6 d. 

At lanto raj. — rugpjūčio 
13-21 d. BSA Camp Resolute, 
Bolton, MA. 

Kanados raj. — „Romuvoje" 
rugpjūčio 7 - 21 d.; Montrealyje 
— „30 Baltijos stovykla" — 
liepos 30 - rugpjūčio 14 d. 

Ramiojo vandenyno raj. -
liepos 30 - rugpjūčio 15 d.,,Ram 
byno" stovyklavietėje. 

Vidurio raj. — rugpjūčio 3 
13 d. Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. 

„Dainuojančios kernavietės" veiklos m e t u s užbaigė išvyka į t e a t r ą ir vaišėmis. Iš k.: sėdi — Laura 
Dainytė, Stefutė Utz, tun t in inkė R a m u t e KemeŽaitė , Rasa Cor.klm ir Kr is t ina Likandery tė . Sto
vi - Vida Milavickienė, A u d r a A p k ė , Gai lė B u t t s , D a n a Genč iū tė , Milda Har r i s , Indre 
Žukauskaitė. Rima Griauzdytė. Alytė S tankevič iū tė , Lisana von Braun , Onutė Utz, Birutė Ankutė , 
Daina Lukaitė . Nina Padal ino, Alisa Kosmopuol i s , Na ta l i j a Pada l ino ir Eglė Milavickai tė . 
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LSS SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE 

Atidėtas LSS suvažiavimas. 
Jis spalio 22 ir 23 d. vyks 
Toronte, Anapilio patalpose, o 
susipažinimo šokiai spal. 2 d. 
vakarą ruošiami Lietuvių namų 
didžiojoje salėje. 

SIETUVIEČIŲ IŠKYLA 

.,Sietuvos" vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovė 1993/94 
metų veiklos sezoną baigs šeš
tadienį, liepos 16 d., iškyla į 
Clarendon Hills pas sese Baniu-
tę ir Romą Kronus. Visos narės 
prašomos dalyvauti šioje prieš-
atostoginėje iškyloje. 

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

D r . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus • kraujo ligos 

Nechirurgims 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 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
57S0 Archer Ave. 

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

Kab. te l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie A v e . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

D A L I A E. C E P E L E , D . D . S . 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., 0»k Lawn, IL 

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

Cardiac Olagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Buildlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Roao 
Valandos pagal susitarimą 

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

2900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penki ir šeštd 9v r - i 2v .pp 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (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., Kickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlen Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tel. (312)476-2112 

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Lietuvių tautinių šokių grupių susitikimo su Illinois gubernatoriumi jo įstaigoje š.m. birželio 
mėn. Iš kairės: Tony Milunas, gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Indrė Tijūnėlienė, „Saulutės", 
Lietuvos našlaičių globos būrelio pirm., dr. Donatas Tijūnėlis, gubernatorius Jira Edgar, Elena 
Kėželienė, dr. Ferdinandas Kaunas ir Regina Narušienė. 

NUPEŠTOS VIŠTOS SINDROMAS? 
Bolševikinės slaptosios vidaus 

politikos viena svarbių užduočių 
buvo visais būdais kurti mitą 
apie kone mistišką KGB visaži-
numą, visamatomumą. Nors ši
tas dvidešimtojo amžiaus vėžys 
iš t ikro buvo metastazavęs ne 
tik į visus visuomeninius ir 
valstybinius audinius beveik 
v i s a m e pasau ly j e , ne tg i į 
šeimas, vis dėlto pasitaikydavo 
unikalių atvejų, ka i jo išveng
davo net ar t imiausia satrapo 
aplinka. Vienas tokių gudruolių 
buvo Stalino sekretorius B. 
Bažanovas, sugebėjęs išvengti 
visamatančios akies, 1928 m. 
pasprukti į Vakarus ir parašyti 
įdomių prisiminimų apie tos 
mistiškos valstybės mistiškus 
vingius. Yra jo atsiminimuose ir 
anekdo t i ško p lano epizodų. 
Pavyzdžiui, pasakojama, ka ip 
„ tėvas" kar ta is paprotindavęs 
savo ištikimuosius. Vieną tra
dicinių vyriškų išgertuvių naktį 
sumanęs j is paleisti į pobūvio 
sa lę vištą, pa l i epdamas ją 
gaudyt i . Kai uždusę vyra i 
pagaliau sugavo, jis paėmęs iš jų 
rankų vištą, nupešė ir vėl 
paleido. Višta susigūžė prie 
satrapo kojų ir niekur nebėgo. 
„Eto narod (tai liaudis)" — 
rodydamas į vištą paprotinęs 
„ v a d a s " savo p a r a n k i n i u s 
marksizmo leninizmo išmintim. 

Sia situaciją priminė Lietu
voje le idžiamas „ l a i k r a š t i s 
visiems" „Tiesa" (dabar j au 
keičiantis pavadinimą, mūsuose 
sako: ta pat i panelė, tik k i ta 
suknelė) išspausdinęs aspiracijų 
kupiną L. Dambrausko straips
nių seriją „Politinių judėjimų 
problemos", kur, kaip įprasta 

V L A D A S V O V E R I S 

tai kompanijai, viskas verčiama 
aukštyn kojomis. Tas pomėgis 
valdo ir naujojo valdančiosios 
partijos „teoretiko" mąstyseną. 
Pagal ją, visos Lietuvos eko
nominės ir socialinės negandos 
ky la iš j a m n e į t i k i n a n č i ų 
asmenų blogo darbo. Tiems au
t o r i u s n e s l e p i a p a g i e d ž o s . 
Tolima jam suprast i , kad ne 
atskirų žmonių veikla lemia 
šalių ekonominius socialinius 
procesus. Čia kiti dėsningumai . 
Nenori autor ius matyt i , kad ir 
d a b a r L ie tuvo je v y k s t a n t i 
d i skus i j a t a i p v a d i n a m ų j ų 
„dešiniųjų" ir „kair iųjų" y ra 
visai ne tuo pagr indu — kur i s 
politinis veikėjas kur iam pavo
j ingas, ka ip nori įteigti ši t ie 
„ apmąs tyma i " . Iš t i k ro t a i 
priešprieša ta rp tų griovimo ir 
barbarizmo jėgų, kurios s iekė 
apjuosti žemę kruvinu raudonu 
žiedu, ir tų jėgų, kur ios s iekia 
kur t i pasaulį an t demokratijos, 
krikščioniškosios dorovės ir 
vertybių pagrindo. Tų jėgų susi
dūrimas vyksta pasauly j au aš
tun ta s dešimtmetis . J i s a tnešė 
žmonijai n e s u s k a i č i u o j a m a s 
aukas ir kančias. El iminuot i 
Lietuvoje vykstančius procesus 
iš šio konteksto, reiškia dary t i 
elementarias klaidas. Supran
tama, visada yra žmonių, ku r i e 
iš inercijos kabinasi už vakar
d ienos p e n k i a s d e š i m t m e č i o 
stereotipų. Dėl to tie procesai ir 
yra ilgalaikiai. 

Šiandieninė situacija vis įsak 
miau reikalauja apsispręsti : už 
griovimą aš, ar už kūr imą. 
Todėl ir ieškoti bet kokio patei

sinimo griovimui, kuris jau iš 
pa t pradžių buvo užprogramuo
t a s tų barbarizmo jėgų „teo
rijoje" ir praktikoje — yra 
mažų mažiausiai amoralu. Tą 
savo teorijų ir praktikos liepto 
galą šiandien jau mato vis dau
g iau netgi buvusių „šviesaus 
komunizmo r ū m o " statytojų. 
Deja, pavėlavęs „teoretikas" to 
nenori matyt i : j is suka leng
vesniu keliu — kaltinti žmones, 
k u r i e pak i l ę aukšč iau šito 
primityvizmo, virš „realistiškes
n ė s " ciniko mąstysenos. Taip ir 
t apo svetimas autorius ne tik 
mūsų tautos šviesuoliui An
t anu i Maceinai, kurio tautine 
dvasia persmelkto pasaulėvaiz
džio jis, deja, nesuprato, nors 
raš tų , regis, paskai tė ir dargi 
pacitavo. Svetima jo šita mąs
tysena ir kiekvienam doram 
žmogui. 

D u a l i z m a s a r kūl iavers t i s? 

D a u g k l a u s t u k ų rašo L. 
Dambrausko dualizmas, turint 
galvoje jo praeitį. O ji, kaip ir 
daugelio dorų pokario Lietuvos 
žmonių, iškil iais darbais ir 
kančiomis žymėta. 

1945 m. NKGB suimtas, nu
t e i s t a s sušaudyt i , nes buvo 
v ienas Lietuvos išlaisvinimo 
tarybos veikėjų, bendradarbia
vo su Lietuvos laisvės armijos 
par t izanais . Bausmę pakeitus, 
10 metų kal in tas viename Ka
zachstano lagerių, netoli Kara
gandos. Susirgęs tuberkulioze, 
1955 m. grįžo į Kauną, baigė 
cheminės technologijos studijas, 
apgynė technikos mokslų kandi
d a t o ( d a k t a r o ) disertaci ją , 
paskelbė mokslo darbų ir iš

radimų. Parašė a ts iminimų 
(ran! raiti), už ką 1984 m. vėl 
buvo L ujamas ir 2,5 metų 
kalint*- Mordovijos lageryje. 

Tai a.a. prelatao A. Jakš
to-Dambrausko sūnėnas. 

Kokiais kanalais į žmogaus 
sąmonę įsispraudžia nepagarba 
idealistiniam pradmeniui mąs
tyme, kada ir kodėl tas „realis
t in is" tampa vienpusiškumu ir 
pavirsta akla neapykanta švie
siems doriems žmonėms? Tuo 
vienpusiškumu juk buvo artimi 
vienas kitam fašizmas ir bolše
vizmas. Ar tuos kanalus kon
krečiu atveju išrausė technolo
gijos studijos ir techninė diser
tacija? O gal tai tas pragaištingas 
pastarųjų dešimtmečių dvasinio 
genocido reliktas, kurio griau
nančią jėgą daugelis patyrėme. 

Mano pažįstamas, kadaise dir
bęs neeilinio okupacijos ramsčio 
pašonėje, pasakojo įdomią to vei
kėjo vadovavimo gudrybę: pri
imdamas žmogų dirbti, pir
menybę teikdavo tiems kandi
datams, kurie praeityje turėjo 
kokių „nuodėmių": buvo svai
giųjų mėgėjai, bohemos garbin
tojai ir pan. Iš tikro tai bvo tipiš
ka bolševikinės dvasinės degra
dacijos mokyklų viena detalė. 
Vienąkart susipurvinęs, žmogus 
jau nesibodi ir kitų purvinų 
darbų. Kad ir smulkia vagyste 
sus i t epus ią sielą l e n g v i a u 
pasukti bet kokių niekšybių 
keliu. O susitepusiam labai jau 
nor is i i r ki tus t e p t i ; j i s 
nepakenčia švaresnio. 

Regis, t a s psichologinis stere
otipas nuvedė i absurdų teatrą 
— ir šio pretenzingo opuso au
torių. J a m netgi pasivaidena 
panašumas tarp Lietuvos kon
servatorių vadovų ir ekstrava
gantiškojo Zirinovskio. Žmogus 
pasakytų: nusikalbėjo. Nors 
paralelė iš tikro yra. Tik ji kitur. 
J i pr imena dar nesenus mūsų 
„istorikų" taip pat absurdiškus 
įrodinėjimus, koks baisus dikta
torius ir fašistas buvęs pirmasis 
Nepriklausomos Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona. Dėl 
tų savo pūstų melo burbu
l iukų šiandien j au paruoš
ta kai kurie (ne visi!) mokslin
gieji vyrai. Gaila tik, kad jie 
įstengia pasimokyti tik iš savo 
klaidų! 

Nepaisant tų pamokų, ir L. 
Dambrauskas panoro savo gar
bų amžių pažymėti dar vienu 
politiniu kūliaversčiu. Dėl „ob
jektyvumo" pabaksnojęs cent
r i s tų ideologinį „universa
lumą", pagyręs kr ikščionis 
demokratus ..kad tyli", progno
zavęs liūdna ateitį tautinin
kams, naujasis pranašas skelbia 
„šv iesų rytojų" dėdėp i s tų 
broliukui — socialdemokratams, 
jeigu tie ryškiau atsiribotų nuo 
savo sus ikompromi tavus io 

vyresniojo brolio. Tik vai 
dančioji (pers ivardi jus i ko
munistų) parti ja autoriui yra 
visai paplaukiui . Piramidė yra 
p i ramidė . P r i e širdies j a m 
Brolių Gr imų pasakos tipo 
programinės šios partijos (ir 
vyriausybė8!) nuostatos, kaip 
fatamorgana ramina nuolat be
riami skaičiukai ir „sociolo
giniai ty r imai" apie visuotiną 
stabilizaciją. Ne motais t ik jam, 
kad ta piramidė vis įžūliau 
pamina Lietuvos Konstitucijos 
nuostatas, pr i ima vis naujus 
resovietizacijos į s ta tymus ir 
nutarimus. 

Ar ne šita ekvilibristika ir yra 
didžioji mūsų tragedija, tas 
dvasinio genocido reliktas, iš
tikęs kar ta is net ir garbius 
tautos žmones, patekusius į bol
ševikinio barbarizmo mėsmalę, 
o iš ten juos sutr iuškintus ir 
dvasiškai palaužtus, nubloškusi 
prie satrapo kojų. Nejaugi ir nū
dienos realybė t as vištos sindro
mas/ 

N A U J A O R G A N I Z U O T O 
NUSIKALSTAMUMO 

F O R M A 

Reikalavimu laikyti Scien-
tology religiniu judėjimu, bet 
„ to ta l i ta r in iu , ant idemokra
tiniu judėjimu su valstybei prie
šiškais t ikslais" baigėsi ren
ginys „Pirmasis Wormso Scien-
tology t r i b u n o l a s " , k u r į 
lapkričio pabaigoje organizavo 
Rheinland-Pfalz žemės orga
nizacija „ J u n g e n U n i o n " . 
Ekspertai iš Vokietijos ir Aust
rijos nustatė, jog Scientology 
esanti ne sekta, bet „nauja orga
nizuoto nusikalstamumo for
ma". Bundestago deputatas Ste-
fan Schvvarz pasisakė už Scien
tology uždraudimą, kai t iktai 
bus s u r i n k t a p a k a n k a m a i 
duomenų. Paskelbtose „Tribu
nolo tezėse" sakoma, jog kai 
kurie minėto judėjimo taikomi 
metoda i paže idž ia psicho-
terapeutijos įstatymą. Ten pat 
siūloma kiekvienoje žemėje 
įsteigti darbo grupes, tiriančias 
Scientology veikla toje srityje. 

„Scientology bažnyčią", 
l a ikanč ią s ave žmogaus 
ieškojimų pabaiga ir siekiančią 
naujai ir galutinai viską „iš
aiškinti". 1954 m. įkūrė ameri
k ie t i s L. R. H u b b a r d . 
„Bažnyčios" dvasininkas yra 
„klausytojas'," teikiąs dvasinius 
patarimus. Specialiu metodu 
(„auditing") siekiama padėti 
asmeniui pasiekti „aiškumo" 
būklę. 

Speyer vyskupijos įgaliotinis 
sektų klausimais Christoph 
Bussen pareiškė, jog Scien 

Danutė Bindokienė 

Krislai ir rąstai akyse 
Pasaulyje kasd ien vyksta 

nesuskaitoma daugybė įvykių, 
kur ie turi r e ikšmės ne t ik 
mažom ar didesnėm žmonių 
grupėm, bet kartais ištisom tau
tom, žemynam, visai planetai 
Nepaisant t u įvykių, šio krašto 
žiniasklaida nuolat užsitveria 
mažame kampe ir iki begalinio 
įkyrumo kalba tik viena, vis t a 
pačia tema. Tokių atsitikimų ne 
kartą pasitaiko, o naujausias — 
turtuolio O. J . Simpson atvejis. 

Šis, buvęs futbolo komandos 
žvaigždė ir sporto žinių pranešė
jas , aktorius ir reklamuotojas 
televizijoje, ka l t inamas dviguba 
žmogžudyste. Jeigu tai būtų 
paprastas kur io miesto (ypač 
neturtingųjų rajono) gyventojas, 
nužudęs savo buvusią žmoną ir 
jos draugą, tos vietovės laikraš
tis galbūt būtų skyręs dvi-tris 
eilutes nuošaliausioje skiltyje. 
Bet ne O. J. Simpson! Kaip į tą 
reikalą bežiūrėtume, žiniasklai
d a iš žmogžudžio mėg ina 
padaryti nuskriaustą herojų. 

Įdomu, kad visas dėmesys 
šiam asmeniui iššaukė labai 
ne t ikė tą reakci ją juodosios 
amerikiečių rasės ta rpe . Žinia-
s k l a i d a a p k a l t i n t a r a s ine 
diskriminacija. Kadangi 0. J . 
Simpson yra juodosios rasės. 
vadinasi, „baltieji" mėgina jį su
naikint i '„Times" žurnalas net 
buvo pat rauktas į teismą, kad 
O. J. nuotrauka jo viršelyje 
atrodė „per juoda"). 

Ka l t i n imas ras ine diskri
minacija šiame krašte yra ,.už 
pirmų durelių", ypač kai kal
bama apie nuolat inius nusi
kalt imus, išsiplėtusius krašte. 
Juodieji amerikiečiai yra labai 
jau t rūs kiekvienam neigiamam 
jų rasės asmens paminėjimui, 
nors priežastys t am dažnai 
pasitaiko. Žinoma, y ra daug 
lengviau kalt inti žiniasklaida. 
vyriausybę, savivaldybę, teisė
tvarką ar šiaip žmones rasine 
diskriminacija, negu dėti dau
giau pastangų, kad jaunuoliai 
u ž a u g t ų dori savo k raš to 
piliečiai, nebėgtu iš mokyklų, jų 
nebaigę, nepr iklausytų gau
joms, negimdytų kūdikių, patys 
dar t inkamai neišlipę iš vaiko 
metų. 

Savo etninės grupės (ar rasės) 
e lgesio ne ig i amumams y r a 
j au t rūs ne vien juodosios rasės 
žmonės. Esame jautrus ir mes — 
l i e tuv i a i . K a i po Antro jo 
pasaulinio karo į JAV atvyko 
daug lietuvių iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų, jų tautiečiai, 
anksčiau čia įsikūrę, parodė 
daug netolerancijos ir net atvi
ros neapykantos. Raidės DP 
buvo virtusios kone keiksmažo
džiu, pašaipos epitetu. 

Visa tai seniai pamiršta, bet 
nuoskauda dar kai ku r neužgi
jusi. Šiuo metu ir tuos „dipu
kus" iš Lietuvos naujausiai 
atvykę ir a tvykstantys tau
tiečiai galėtų apkaltinti per 
dideliu netolerantiškumu. Daug 
kartų girdėjome neigiamus at
siliepimus apie atvykusius į 
Ameriką apsilankyti, ilgesnį 
laiką pabūti a r net visai apsigy
venti. Sutinkame, kad dalis tų 
neigiamų atsiliepimų tur i tvir
tą pagrindą, nes per tuos kele
rius metus į amerikiečių poli
cijos ir kitų saugumo įstaigų 
rankas pakliuvo (ir buvo spau
doje paskelbta) daugiau lietu
vių, negu per kelis dešimt
mečius anksčiau. Tai a ts i t inka 
pakankamai dažnai, kad kyla 
pavojus visus, naujai čia iš 
Lietuvos atvykusius, pažymėti 
neigiamu ženklu. 

Tačiau tai t ik „pasireiškusi" 
mažuma, apsunkinanti į s i k ū V 
rimo procesą a r viešnagę tvar- N 
kingų, darbščių, teisingų mūsų 
t au t i eč ių daugumai . Geras 
pavyzdys yra praėjusios savai
tės „trys vyrukai", pagauti, kai 
per vieną siuntinių siuntimo 
įstaigą ruošėsi siųsti į Lietuvą 
au tomat in ius šaunamuos ius 
ginklus. Iš šio įvykio „adatos" 
gandonešiai jau priskaldė „kelis 
vežimus" ir dar kalbos nesi
liauja, kiekvieną kartą tą is
toriją pakartojant su vis nau
jomis „puošmenomis". 

Santūrumas ir susilaikymas 
nuo piktų įtarinėjimų nėra 
populiari laikysena mūsų, ar 
kurių kitų žmonių tarpe, tačiau 
vis dėlto reikėtų išsijoti pelus iš 
grūdų — pirmuosius paleidžiant 
pavėjui, kaip atmatas, pastaruo
sius traktuojant taip. kaip jie to 
verti. 

tology nederėtu vadinti ..nauju 
r e l i g i n i u j u d ė j i m u " . J is 
apkaltino organizaciją už ..žmo
g a u s deformavimą" , kur is 
a t l i e k a m a s p i r m i a u s i a per 
kalbą. Scientologai privalą nau

jai apibrėžti apie 2.500 sąvokų 
ir vartoti jas ..tiktai nurodytu 
būdu". Scientology. Bussen žo
džiais, žiūrinti į žmogų ..vien 
funkcionavimo aspektu" ir trak
tuojanti jį „kaip robotą". 

KUNIGAS JUOZAS 
LIETUVNINKAS 

B a l t i m o r ė s l i e t u v i ų p a t r i a r c h a s — p a r a p i j o s k l e b o n a s 
( 1 8 6 5 X 2 5 - 1 9 4 3 . V I L 2 2 ) 

C E Z A R I S S U R D O K A S 

8 
Pamaldas ta proga aukojo 

arkivyskupas Curley, jubiliejinį 
pamokslą pasakė kun. Albinas 
Drazdys iš Lietuvos. Pamaldose 
dalyvavo apie 30 kunigų. Minė
jimo programą atliko parapinės 
mokyklos vaikučiai , moterų 
choras ir parapijos choras. 
Jubiliejinio koncerto programo
j e buvo pagerbt i parapi jos 
steigėjai ir palaikytojai, žuvu
sieji dėl nepriklausomybės ir 
klebonas kun . Lietuvninkas 
(Haecdies quam fecit Dominus). 
Be to, giedoti pavasarininkų ir 
Lietuvos himnai. 

Tų pat metų gruodžio 26 d. 
katal ikių moterų Baltimorės 
skyrius ir katal ikų susivieniji
mo 13 kuopa surengė šaunią 
puotą paminėti kun. Lietuvnin
ko 45 metų kunigystės ir klebo 
nav imo sukak t i s . P. J a r a s 

„Amerikos lietuvyje" (1939. 
1.17) ta proga rašė: „Jau tokis il
gametis kunigavimas vienai pa
rapijai aiškiai liudija, kad kun . 
L i e t u v n i n k a s y r a t i k r a s 
kunigas, t ikras Kr i s taus vie
t ininkas, kuriam niekas dau
giau nerūpėjo kaip tik kunigys
tė . Bažnyčia ir pa rap i jonų 
dvasiniai reikalai.. . Programo
je buvo koncertinė dalis, vaka
r i e n ė ir s v e i k i n i m a i be i 
linkėjimai jubil iejatui . . .Kalbas 
pasakė: kun. dr. L. Mendel is . 
kun. A. Dubinskas, kun. J . 
Mendelis, kun. Giedra ir teisė
jas V. F. Laukaitis . Jubi l ie ja tas 
padėkojo visiems už dalyvavimą 
ir už paramą parapijai" . 

Tai buvo bene paskut inysis jo 
visuomeniškojo gyvenimo pasi 
rodymas. Bažnytiniuose darbuo 
se j is dar ilgai a t l ikdavo visas 
kunigiškas pareigas: klausyda
vo išpažinčių, a t la ikydavo pa

maldas , nors silpnai regėjo ir 
sunkia i vaikščiojo. 

Mi rė p r i e š 50 metų 

O gyvenimas jau ėjo nauja va
ga. Jo puoselėtos lietuviškos or
ganizacijos be jo vadovaujančios 
r ankos jau vegetavo arba buvo 
nustoję veikti. Ir j a m atėjo lai
k a s p a s i t r a u k t i už ta rnauto 
poilsio, amžinojo poilsio. Sutvė
r ė j a s p a s i k v i e t ė jį į savo 
kara lys tę 1943 m. liepos 22 d. 
K ū n a s buvo palaidotas Švento
jo Atpirkėjo kapuose liepos 17 d. 

K u n . L i e t u v n i n k a s gimęs 
1865 m. sausio 25 d„ Viščiakai-
myje. Mato ir ir Onos Laurinai-
tytės-Lietuvninkų sūnus. Šeše
rių metų mokyklą jis išėjo 
Vilkaviškyje. Kai mirė, tik 5 
mėnesių bet rūko iki 50 metų 
k u n i g y s t ė s ir k lebonavimo 
sukakties, o pernai jau suėjo 100 
metų. kai jis tapo kunigu ir taip 
pat 50 metų nuo jo mirties. 

La ido tuv ių d i ena žmonės 
netilpo bažnyčioje, kurioje yra 
vietos apie 700 žmonių. Daly
vavo Baltimorės ir Vašingtono 
arkivyskupijų augziliaras vysk. 
McNamara . apie 75 kunigai, 
Lietuvos ambasadorius pik. P. 
Žadeikis ir jo sekretorius J. Ka 
jeckas. Užuojautas pareiškė 

Maryland gubernatorius O'Co-
nor, Baltimorės meras McKel-
din ir kiti. Meras McKeldin 
savo užuojautoje teigė, kad jis 
ap ie Šv. Alfonso k a t a l i k ų 
bažnyčios klebono, šio lietuvių 
patriarcho mirtį patyrė su giliu 
liūdesiu, nes Baltimorės mies
tas yra geresne vieta gyventi dėl 
to, kad kun. Lietuvninkas čia 
daugelį metų gyveno ir darba
vosi , t a i p rašė „ C a t h o l i c 
Review", 1943.VII.30. 

Savo lietuviškam pamoksle 
prel. J. V. Miliauskas iš Scran-
ton, Pa., iškėlė kun. Lietuv
ninko pasišventimą savo žmo
nėms, vaikučiams ir jų kata
likiškam auklėjimui, užuojautą 
ligoniams, gailestingumą varg
šams ir meilę kunigystei. J is 
niekad nepamiršo savo gimtojo 
krašto. Jo meilė ir darbai Lietu
vai buvo žinomi visiems. Ką 
paliudija ir Lietuvos ministro 
dalyvavimas šiose Mišiose. 

Vysk. McNamara savo pa 
moksle pirmiausia perdavė 
arkivysk. Curley užuojautą 
kunigams ir parapiečiams. pa 
brėždamas, kad arkivyskupas 
kaip ir jo pirmtakas kard. Gib-
bons gerbė kun. Lietuvninką 
kaip pasišventusį, nuolankų. 

pamaldų kunigą, kuris per visą 
savo gyvenimą laikėsi kilnių 
kun igys t ė s idealų . Šios 
laidotuvės su tiek pralotų ir 
kunigų ir iš viso krašto parodo 
pagarbą jam ištikimai tarnavu
siam Dievui ir žmonėms. Išly
dint karstą iš bažnyčios, kuni
gai ėjo procesijoje ir giedojo 
„Benedictus". 

Minėtas „Catholic Revievv" 
plačiame laidotuvių aprašyme 
pažymėjo, kad kun. Juozas An
drius Lietuvninkas buvo nuo
lankus, malonus ir kultūringas 
Šv. Alfonso klebonas. ..Dar 
bininko" (1943.VI..31) kores
pondentas jį apibūdino, kaip 
gerą žmogų ir pavyzdingą 
mokytoją, mylimą vietos lietu
vių. Ir pridėjo, kad kun. Lietuv
ninkas taip pat buvo pavyz
dingas lietuvininkas. 

įpėd in ia i k l ebona i 

Kun. Lietuvninkui mirus, lie
tuvių parapijos klebonu buvo 
paskirtas kun. dr. L. J Mende
lis, gimęs 1898.IV. 18, Šiau 
liuose, Lietuvoje. I Ameriką at 
vyko su visa šeima, būdamas 12 
metų. Teologiją studijavo ir j 
kunigus įšvęstas Romoje 1928 
m. Paskir tas į Šv. Alfonso 
lietuvių parapiją. Klebonu tapo 

1943 m. Mirė 1979 m. 
P a s k u t i n y s i s l ie tuvis Šv. 

Alfonso parapijos klebonas buvo 
kun. Antanas S. Dranginis, 
gimęs 1917.X.8. Port Carbon. 
Pa., 1943 m. pašauktas į kariuo
mene, jstojo į marinus. Karo 
metu buvo Tolimųjų rytų fronte. 
Iš kariuomenės paleistas 1946 
m. I kunigų seminariją įstojo 
1951 m. {švęstas kunigu 1956 
m. Paskir tas į Šv. Alfonso 
parapiją. Klebonu tapo 1979 m 
Mirė 1991 m. 

Po kun. Dranginio mirties 
parapi jos admin i s t r a to r ium 
buvo kun. Paul G. Holthaus, o 
1992 m. parapijos klebonu pa
skir tas buv. kariuomenės kape 
lionas kun. John Barbernitz. 

P a r a p i j o s l ik imas 
n e a i š k u s 

1994 m. pradžioje arkivys
kup i j a p a s k e l b ė s ą r a š ą 6 
parapijų, kurios ruošiamasi 
u ž d a r y t i a rba su jungt i su 
kitomis, nes jos sekmadieniais 
nesut raukia nei 300 maldi
ninkų Šv. Alfonso parapija yra 
są ra še tų bažnyčių, kur ių 
l ikimas būsiąs sprendžiamas iš 
dabar yra renkamu duomenų. 
Je igu būtų prisilaikoma tokio 
pat reikalavimo, kaip dabar 

uždaromom 6 parapijom, tai Šv. 
Alfonso bažnyčioje sekmadie
niais y ra aukojamos ketverios 
Mišios. Tik vienos yra skirtos 
lietuviams. Ir tik retą kurį 
sekmadienį į jas atsilanko apie 
100 maldininkų, nes kar ta i s 
pasitaiko, kad ir šių Mišių metu 
kam nors išdaužomi automobi
lio langai. Taigi tikėtis, kad 
galėtume padidinti lankytojų 
skaičių, yra maža vilties. Pasiū
lymams teikti yra sudaroma pa
rapijos patariamoji komisija. 

Papildomi šaltiniai: 

..Prelatas Liudvikas Juozapas Men
delis. S T D . LL D 1928-1953", 25 m. 
jo kunigiškojo darbo Šv. Alfonso 
l ietuvių parapijoje sukakčia i 
paminėti; ir 

George F. Gaikiy, „Biographical 
sketch at the Testimomal dinner 
honoring Rev Msgr Louis Joseph 
Mendelis. S.T.D.. LL.D . Pastor 
Emeritus of St. Alphonsua Church, 
1928 1976" ' . 

C Surdokas. ..A A Kunigas An
tanas Drangin i s" , „Draugas" . 
1991 XI 7; ir 

,.In loving tribute to Fr. Anthony" 
Drangin i s" . ..Vilties Ba l sa s " , 
Baltimorės ir Vašingtono laikraštis 
ir kronika. Vol. IV, No. 3. 

i Dalis panaudotų šaltinių yra ii a.a. 
Broniaus Medelio archyvo.) 

'Pabaiga) 

. 
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AMBASADORIAUS 
ANICETO SIMUČIO 

DVIGUBAS PAGERBIMAS 
JONAS P. I ENKTAITIS 

Birželio 5 d., 2 vai. p.p. Kul
tūros Židinyje. Brooklyne įvyko 
Lietuvos Respublikos įgalioto 
ministro prie Jungtinių Tautų 
Aniceto Simučio pagerbimas, 
užtrukęs per 6 vai. Dalyvavo 
ambasadoriai, konsulai, garbės 
konsulas, dvasininkai ir apie 
200. ambasadorių ir Janiną 
Simutienę pažinę, New Yorko ir 
plačios apygardos, lietuvių. 
Daugumas atvyko išreikšti jam 
pagarbą ir padėką už ilgametį 
darbą, palaikant artimus ryšius 
su tautiečiais ir už nuolatinį 
skatinimą nenutautėti . 

Minėjimo diena sutapo su kito 
minėjimo išvakarėmis, turinčio 
pasaulinės reikšmės. 1944 m. 
birželio 6-tos dienos Sąjunginin
kų kariuomenės išsikėlimą į 
Prancūziją, vadovaujant ameri-
kos kar iuomenės generolui. 
Dwight D. Eisenhoveriui. Tūlas 
asmuo gali pagalvoti, ką tas turi 
bendro su ambasadoriaus A. Si
mučio pagerbimu? Labai daug! 

Sąjungininkų išsikėlimas Va
karuose padrąsino Sovietų ka
riuomenę dar labiau spausti 
vokiečius. Tą dieną sovietų tan
kai jau buvo pastebėti 30-40 km 
atstume nuo Minsko. Visi po 
karo čia atvykusieji tą dieną dar 
buvo Lietuvoje ir retas kuris 
būtų patikėjęs, kad už 26 dienų, 
liepos 2 d. bus evakuojamas 
Vilnius. liepos 22 dieną Kauno 
gatvėse nebebus matyti nei 
vieno gyvo individo, automobi
lio ar palaido šuns. o liepos 28 
d. vakare Vilkaviškyje bus so
vietų kariai. Žmonės, pergyvenę 
1940 m. t rėmimus į Sibirą, išsi
gandę, viską palikę bėgo prie 
Lietuvos Vokietijos sienos ir, 
S l av ikų-Vi rba l io rajone ją 
perėję, visokiausiais būdai bei 
priemonėmis keliavo Vokietijos 
gilumon. 

Po kapituliacijos kiekvienas 
paskubomis ieškojo giminių ar 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje. New Yorko konsulatui 
teko didesnė Vokietijoje gyve
nančių t remt in ių problemų 
dalis. Ambasadorius A. Simutis 
jau buvo įsitvirtinęs konsulari-
nėse pareigose, tačiau, kaip jau 
nesniam konsulato pareigūnui, 
jam buvo pavesta atsakomybė 
rūpin t i s l ietuvių t remtinių 
reikalais. Tose pareigose jis 
greit apsiprato, subrendo ir tar
tum uosto švyturys spinduliavo 
lietuviams tremtiniams, esan 
tiems kitoje vandenyno pusėje. 

Laikui įprastu greičiu rie
dant pirmyn, sąlygoms ir aplin 
kybėms keičiantis. 1967 m. pe
rėmus Lietuvos generalinio 
konsulo pareigas, keleriopai 
padidėjo ir pasunkėjo atsakomy
bės našta. Konsulato veiklai iš
laikyti išlaidų biudžetas buvo 
nustatytas 1940 metais, Lietuvą 
sovietams okupavus. Kainoms 
nuolat kylant, skirtumas tarp 
paskirto biudžeto ir dabartiniu 
išlaidų neproporcingai didėjo. 
Konsulato įstaiga turėjo pasi
tenkinti buvusio privataus buto 
keliais mažais kambariais. Už 
juos nuomą sumokėjus, per
sonalui samdyti lėšų neliko. 
Nepaisant visų sunkumų, kon
sulatas veikė kaip ir anksčiau 
Laiškai, raštai a r kitas susira
šinėjimas nuo tų sąlygų ne
nukentėjo. Telefonu paskam 
binus, visuomet buvo gaunama 
tinkama informacija. 

Tuo laiku lietuviškoji veikla 
New Yorko apylinkėje buvo ga 
na gyva. Gen. konsulas A. Si
mutis dažnai buvo kviečiamas 
dalyvauti įvairiuose parengi
muose, pobūviuose, minejimuo 
se ar šventėse. Pakviestas visur 
ėjo pasakyti at i t inkamą žodi 
lietuvių dvasinei-tautinei mora
lei sustiprinti. J i s savo tautie 
čių neskirstė į grupes, priklau

sančias vienai ar kitai politinei 
partijai, nedarė skir tumo tarp 
pasiturinčio ir kukliau įsikūru
sio, išsimokslinusio a r maža
mokslio, tarnautojo ir dar
bininko. Jam buvo visi lygūs, 
brangūs tautiečiai l ietuviai, 
turintieji tuos pačius jausmus, 
norintieji atsilaikyti prieš vis 
labiau įsigalintį nutautėjimą. J is 
nesiskyrė iš kitų nei apranga, 
nei susisiekimo priemone. Va
žinėjo 4-5 metų senumo automo
biliu, jį pats vairuodamas, o 
šalia visada sėdėjo „navigato
r i a u s " pare igose . J a n i n a 
Simutienė. 

Malonu buvo patirti , kad da 
bartinis Lietuvos Respublikos 
prez. Algirdas Brazauskas kon
sulą Anicetą Simutį paskyrė 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės atstovu, nuolatiniu am
basadorium prie JTO. Prieš 
sovietinėje Lietuvos Respubliko
je ambasadorių titulo nei amba
sadų nebuvo. Jie vadinosi įga
lioti min i s t ra i -pas iun t in ia i , 
paskirti at i t inkamai valstybei, 
šiai iš anksto sutikus skiriamą 
asmenį priimti. J ų uždavinys 
buvo atstovauti Lietuvos Res
publikai ir kalbėti vyriausybė.-
vardu. Svetimų valstybių amba
sadų Lietuvoje taip pat nebuvo. 
Buvo tik pasiuntinybės. 

Dar maloniau buvo klausytis, 
kad ambasadorius prezidento 
dekretu buvo apdovanotas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino ordinu. To ordino 
įstatymas buvo Seimo priimtas, 
ministro pirm. Juozo Tūbelio ir 
Ministrų kabineto reikalų vedė 
jo Vinco Mašalaičio pasirašytas 
ir 1930 m. gruodžio 20 d. pa
skelbtas „Vyriausybės žiniose"'. 

Ordinas yra suskirstytas į 
penkis laipsnius. J u o yra apdo
vanojami Lietuvos kariuomenės 
karininkai, ministerijų valdi
ninkai ir tarnautojai, užiman-
tieji atsakingas pareigas, pa
gal nus ta ty tas atsakomybės 
kategorijas ir Lietuvos gerovei 
dirbantys asmenys. Antro, tre
čio, ketvirto ir penkto laipsnių 
kandidatus valstybės preziden
tui pr i s ta to minis t ras pir
mininkas. Pirmajam laipsniui 
kandidatus pasirenka pats val
stybės prezidentas. 

Ordinas yra pasižymėjimo ir 
garbės ženklas, duodamas asme
niui už reikšmingus nuopelnus 
tautai, valstybei ir krašto ap
saugai. J is yra suskirstytas į 
penkis laipsnius, prisilaikant ir 
remiantis užimamos vietos ir su 
ja surištų pareigu kategorija 
valstybės administracijoje ar 
karininko laipsniu, todėl žemes
nis ar aukštesnis laipsnis ordino 
vertės ir svarbos nepakeičia. Jis 
tik paryškina, kokioj kategori

joj, a tsakingas pareigas eida
mas, pasižymėjo apdovanotas 
asmuo. 

Remiantis tuo įstatymu, am
basadoriui Anicetui Simučiui, 
kaip Lietuvos Respublikos įga
liotam ministrui prie Pasaulio 
Jungtinių Tautu organizacijos, 
pr ik lauso pirmojo la ipsnio 
ordinas! 

Šiais la ika is švęsti 85-jį 
gimtadieni nėra retenybė, ta
čiau t a rnau t i 60 metų toje 
pačioje vals tybės įstaigoje, 
nenormaliose sąlygose ir aplin
kybėse, pasaulio veidui kasdien 
keičiantis, nuolat kovojant dėl 
nežinomo rytojaus, kito tokio 
asmens mūsų visuomenėje nėra. 
Tai įvertindami. New Yorko ir 
apylinkių l ietuviai gausiai 
susirinko, ilgus metus skatinusį 
nenustoti vilties ir t ikėti į 
Lietuvos laisvės bei nepriklau
somybes a t s t a t y m ą , ne į 
„atsargą" išleisti, bet jį pagerbti 
ir palinkėti jam ir žmonai Jani
nai Simutienei ilgiausių metų. 

CLASSIFIED GUIDE 
Jm 

Ambasadoriaus Aniceto Simučio pagerbirrn, šventėje. .Sodi (iš kairės): p. Kozyrovičienė, R. 
Kozyrovičius, dr. A. Eidintas, p. J. Simutiene A Simutis p. kazicki.-ne ir dr. J. Kazickas. Pir
moji :š dešinės stovi rengimo komiteto pirm. Lilė Milukii 

Šiai progai buvo išleistas pro
graminis leidinys, kurio didžiu
mą apėmė sveikinimai. I amba
sadoriaus gyvenimą suglaustai 
žvelgė Paulius Jurkus , kaip ir 
pridera, pradėdamas motinos fo
tografija. Toliau sekė gimnazi
jos, karo mokyklos, studijų uni
versitete ir tarnybos Užsienio 
reikalų ministerijoje aprašy
mai ir 1936 m. sausio 2 dienos 
įsakymas — paskyrimas parei
goms į Nevv Yorko generalinį 
konsulatą, pasirašytas Užsienio 
reikalų ministro Stasio Lozo
raičio. Nuo čia prasideda A. 
Simučio antrasis gyvenimo eta
pas: vedybos, kelionė laivu į 
Ameriką, įsikūrimas J.A. Val
stybėse, įsijautimas naujose 
gyvenimo aplinkybių ir tar
nybos pareigose, Lietuvos oku
pacija ir vėl naujose, lauktose 
bet netikėtose aplinkybėse. Ja
nina Simutienė rašė apie šeimos 
gyvenimą, o prisipažinęs neaky
lumu. Aleksandras Vakselis. vis 
negali pamiršti, kaip iš jo krep
šio pabėgo sugautos žuvys. Pir
masis sveikinimas yra Lietuvos 
Respublikos prezidento Algirdo 
Brazausko. Toliau seka minis
tro pirmininko, Užsienių rei
kalų ministro, dvasininkų, dip
lomatų, konsulų, organizacijų 
bei atskirų asmenų sveikinimai. 

Svečiams susėdus ir garsą::.-
kiek aptilus, atėjo laikas pradėti 
lauktąjį pagerbimą. Šventei 
pradėti ir svečius pristatyti teko 
komiteto pirmininkei Lilei Mi-
lukienei. Buvo suplanuota, kad, 
kiekvieno garbės svečio pavardę 
pranešus, jis bus įvedamas iš 
kitoje salės pusėje esančio ves
tibiulio, šalimais j ; lydinčios, 
tautiniais drabužiais vilkinčios 
lietuvaitės. 

Kokio diplomatinio protokolo 
vedini rengėjai pasirinko pir
muoju garbės svečiu susirinku
siems pristatyti. Rusijai paskir
tą ambasadorių Romualdą Ko-
zyrovičių. Lietuvos karaimą, 
nepasisekė sužinoti. Gal i ta i ir 
nebūtų buvęs atkreiptas dėme 
sys. tačiau pirmininkė ji prista
tė svečiams, kaip amabasadoriu 
Sovietų Rusijai. Išgirdus Sovie
tų Rusijos pavadinimą, kurį se
kė rus i ška pavardė, salėje 
pas ig i rdo skardūs p ro tes to 
šūkiai . 

Visas pravedimas vyko tarp 
nesiorientavimo ir popierių 
sklaidymo, be pertraukos, išti
sas penkias valandas. Tačiau 
viską viršijo pianistės Dalės 
Sakai tės programos dalis. Šioji, 
paskambinus pora M.K. Čiurlio
nio kompozicijų, atsikėlė nuo 
suolelio, priėjo prie scenos 
krašto ir prabilo į salę, skaity
dama savo eiliuotą kūrinį , 
skirtą ambasadoriui A. Simu 
čiui, sentimentaliai jį palygin
dama su lenku kompozitorium 
P'r. Šopenu. Pabaigusi grįžo prie 
instrumento, paskambino kiek 
rečiau girdimą Šopeno kompo
ziciją ir nuėjo nuo scenos. 

Apie jubiliatą kalbėjusiam 
Lietuvos garbės konsului Vy
tautu i Čekanauskui būtų buvę 
naudinga pasiskaityti kai ku
rias vietas, aprašytas leidinėly
je. Neįspūdingas buvo ir dovanų 
į teikimas. 

Nusivilti teko ir sveikint^ ; : 
kalbomis. Per visą programa 
nebuvo pasai-.yra nei vien 
reikšmingo ir prasmingo s 
nio. kuris būtų pabrėžę: : •. 
pagerbimo reikšmę ir svaj 
apžvelgiant veikios laikot; 
Buvo ir sveikinimu, atsi . tų 
raštu, kurių <:• 
ti. Nereikalingu: laiką ..c G. 
Peniko ir Pauliaus Ju rka . 
gamintos vaizdajuostės n 
mas. Tai jo veiK.;> vi> noki u: .. 
toki epizodai, kurie susirinku
siųjų yra paži I 

M u z i k i n ė s dal ies t ik 
taip pat nebūvi. tas . 
Jeigu ji buvo t., 
tienei, tad reikėjo ir atitinki 
apipavidalinti. J. Simutienė yra 
gimusi, augusi ir brendusi mu
zikos pilnoje aplinkoje. Jos 
motina buvo garsiojo rusų kom
pozitoriaus A. Glazunovo moki
nė ir viena pirmųjų, pror'. J. 
Naujalio įkurtos muz :ko-
kyklos Kaune, vėliau tapusios 
Valstybine Konservatorija, for
tepijono klasės profesorė. To 
tikslo programa nepasiekė, to
dėl ji buvo nereikalinga. 

A. Simučio pagerbimo šventė 
re i škė l ietuvių, i švengus iu 
Sibiro tremtinių likimo, dabar 
gyvenančių laisvam>.> pasaulyje, 
simbolinį p?garbes išreiškimą 

> rūpesti savais tautiečiai . 
besikuriant naujame pasauk 
Mums, Amerikos liet 
gyvenantiems Atlanto pakraš
tyje, jis yra vienintelis asmuo, 
kurio veiklą dar nėra galimybių 
ir dar per anksti įvertinti a r 
kaip nors kitaip matuoti. Todėl 
jo pagerbimas turėjo būti t inka
mai suplanuotas, laikas apskai
čiuotas ir minutės t ikslumu at
liktas, prisilaikant visų tokiam 
parengimui protokolų ir ta: 
lių, nepaliekant mėgėjų vaiz
duotei 

giant da r kartą tenka 
ti prie kviestinų garbes svečių. 
Lietuvos Respublika JAV vals
tybėse. Vašingtone, tur i pasiun
tinį, ambasadorių dr. A. Eidin-

mmmmšMmmm 

tą. Parengime j i s atstovavo Lie-
tuvos Respublikos prezidentui ir 

^usybei, t a ig i j a m priklau-
;,irmoji v ie ta šio parengimo 

svečių tarpe . J i s turėjo būti pir-
- t a s į s a l ę i r 

p r i s t a t y t a s s u s i r i n k u s i e m s . 
Taip pat jis turė jo būt i pirmuo
ju, r̂ . a s k u t i n i u — dvyliktuo-

sveikintojų eilėje. 
Tai vis pasigyrimo komplekso 

čių rezu l ta ta i , nenuslopi-
narnas noras p a t e k t i į aprašy
mus spaudoje ir k a r t u nusifoto
grafuoti su g a r b ė s svečiais. 
Labai būtų įdomu sužinoti, kaip 
atrodytu pasauli- , jei Sutvėrėjas 
būtų turėjęs tokį komitetą. 

D A U G G E R I A N Č I Ų 

Lietuvoje y r a apie 100,000 
alkoholikų, pe r 300,000 ge
riančių iš įpročio. Reikėtų kuo 
greičiau pr i imti antialkoholinį 
įs tatymą. Tač iau nei Seimas, 
nei vyr iausybė n ieko nedaro.. . 
Sovietiniais metais alkoholinius 
gėr imus pardavinėdavo nuo 11 
valandos, pasku t in i a i s meta is 
nuo 14 valandos ir t ik tam skir
tose parduotuvėse . Dabar alko
holiniai gėr imai pardavinėjami 
bet kur , bet k a m ir ištisą parą. 
V ien V i l n i a u s m i e s t e y r a 

į r e g i s t r u o t a 1,200 
vietų, k u r parduodami svai-

. o c kiek neregis t ruotų 
taškų. . . D a b a r t i n ė valdžia ofi
cialiai leido net 24 firmoms į 
Lietuvą įvežti a lkohol inius gė
r imus ir tuo N g ska t ina sava
norišką genocica. Pre teks tų di
di at i svaigalų pardavimą ran
d a m a daug: t a i ir sunki eko
nominė būkle, papl i tęs naminės 
degt inės v a r y m a s ir 1.1. Betgi 
alkoholis y ra i t in svarbi vidaus 
politikos pr iemonė: j is palaiko 
smunkanč ia ekonomiką, slopi-

..;or;iu nepas i tenkinimą so
cialine ir ekonomine padėtimi, 
šviet imu, sveikatos apsauga ir 
kt. Žmones vaidyt i lengviau, 
užpylus smegenis degtine. 

atlanta 
IMPOR T-EKPOR T Inc. 

2719 West 71t/t Street, Chicago, IL 60629 
Tel 012)434-2121 1-800-775-SESD 

SKCKJE, CLEVELAND. ST. PETE BE ACH. NEW YORK. 
DETROIT, GRAND RAPIDS. KALAVAZOO. BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, 
Pristatome siuntinius i namus 
Jusu giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

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

FOR R E N T R E A L E 1TATE 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildytas 
butaa 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 
St. ir Washtenaw apyl. $325 Į mėn. 
Skambinti nuo 8 v.r. • 4 v. p.p. Al
mai: tai. 312-476-8727. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte 

Marquette Parko apyl. 
Teirautis: 

312-737-8647 

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

Gal iu padėti namų ruošoje , pri
žiūrėti močiutę arba vaikus. Skam
binkite Laimai: 312-247-8416. 

10°/o—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi W*st 95th Street 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

S* 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

HELP WANTED 

Ieškau patyrusios manikiūrts-
tes/pedikiūristės dirbti kirpykloje 
Palos Heights, I L. Reikia mokėti 
anglų kalbą. Skambinti Jocatyna 
(708) 361-1875. 

U.S.SAVING5 BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMEN1 

BALTIC, ETHNIC-INFLUENCED, 
CLOTHING DESIGN COMPANY 

Iš reeruiting a National Sales Manager. Responsibilities inciude: 
*Recruitment and management of a national netvtork of 

independent clothng sales representatives * Development and 
execution of a national accounts sales program * Assistance 
in sourcing contract manufacturers. 

Ideal applicant should possess successful sales ex-
perience, a penchant for modern fashion, fluency in a Baltic 
language, and a serious committment to se!f-driven career 
advancement. 

Salary, commission, and health benefits. 
Please send resume and cover letter in striet comidence to: 

DIRECTOR OF SALES 
1 1 5 C O M M E R C E DR. 

SUITE A 
GRAYSLAKE, IL 6 0 0 3 0 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

KELIONĖ j NEŽINIĄ, Antrojo pas. karo ir pokario 
prisiminimai. Br. Juodelis. 186 psl $5.00 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminmai. Veronika 
Kulbokienė. 504 psl $8.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

ANTANAS KUČINGIS, biografija, atsiminimai. 
Ona Narbutienė. 170 psl $5.00 

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl $4.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1919-1940. Juozas Jakštas. 272 psl $15 00 
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas Zunde. 

323 psl $12.00 
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas Kul

bokas. 336 psl $8.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Mironas. 

199 psl $8.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
RAŠTAI. II tomas. Jonas Aistis. 454 psl $15.00 
LAIKAS IR JVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 

430 psl $10.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminmai. La-

das Tulaba. 443 psl $10.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai. 

Ladas Tulaba. 428 psl $10.00 
LITHUANIAN ARTIST IN NORTH AMERICA. 

Algimantas Kezys. 274 psl $20.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
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 pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

• 



A.A. JUOZAS 
KAZAKEVIČIUS 

1994 m. gegužės 23 d. mirė 
Juozas Kazakevičius . Gimė 
1894 m. balandžio 15 dieną 
Rusijoje (Kazokų teritorijoje). 
Būdamas mažas vaikas, su 
tėvais grįžo į caro okupuotą 
Lietuvą ir apsigyveno Kalvari
joje. Augo didelėje Kazakevičių 
šeimoje. Juozas buvo vyriausias 
sūnus. Mokėsi, bet to jam buvo 
maža. Norėdamas mokytis ir 
įsigyti kokią nors specialybę, 
išvyko j Varšuvą, kur mokėsi 
agronomų mokykloje. 

1914 m. rugpjūčio 1 d. kilo pir
masis Pasaulinis karas. Rusijos 
caro armija įsiveržė rytprū-
siuose iki Karaliaučiaus ir net 
supo rytų pusėje Mozūrų ežerus. 
Maršalas Hindenburgas gerai' 
paruošė Vokietijos armijas , 
gerai orentuodamas, sudavė 
mirtiną smūgį Samsonovo divi
zijoms prie Mozūrų ežerų, 
kurios buvo priverstos visu 
įsilaužimo frontu trauktis atgal 
1915 m. vasarą. Rusijos kariuo
menė, pralošdama karą, traukė
si palikdama sunkiuosius ir 
lengvuosius ginklus. Traukėsi 
per Lenkijos ir Lietuvos teritori
jas. Frontas sustojo prie Daug
pilio Latvijoje. Grūmėsi vietoje, 
bet toliau neleido Vokietijos ar
mijai slinkti į Rusijos gilumą. 

Lietuvos moksl ininkai su
bruzdo ir sušaukė seimą Vilniu
je ir 1918 m. Vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybę. Juozas Kazakevičius, 
kaip j is pasakojo, džiaugėsi 
a tgauta Lietuvos nepriklauso
mybe ir toliau darbavosi prie 
žemės ūkio darbų, kuriuos buvo 
pamilęs nuo jaunystės . J is ad
ministravo valdiškus ūkius Su
valkijos rajonuose. 

Juozas, gyvendamas Kalvari
joje, susipažino su Viktorija 
Simniškaitė ir sukūrė šeimą. 
1926 m. pirko ūkį Aukštadvary
je, Trakų apskrityje, kur 1929 
m. gimė sūnus Algimantas. Juo
zas, be ūkio darbų, turėjo ir 
statybos rangovo teises ir s tatė 
Trakų apskrityje mokyklas. Nu
sipirkę naują ūkį su malūnu ir 
lentpjūve, Kazakevičiai persikė
lė gyventi į Oniškį. 

1940 m. birželio 15 d. Rusijos 
Raudonoji armija okupavo Lie
tuvos teritoriją. Kazakevičiai, 
kaip ir daugelis lietuvių, gyveno 
panikoje. Prasidėjo areštai, kur 
Valdininkus, policijos pareigū
nus, kariškius, ūkininkus, šau
lius ir susipratusius darbinin
kus grūdo į kalėjimus. 

1941 m. birželio 13 - 15 d. 
areštuotus vežė prievartos dar
bams su šeimomis ir grūdo į 
gyvulinius vagonus kelionei į 
Sibirą. 1941 m. birželio 21 d. 
prasidėjo II Pasaulinis karas . 
Vokiečių kariuomenės divizijos 
peržengė Lietuvos sieną ir 
sudavė mirtiną smūgį raudona 
j a i a rmi j a i , k u r i p a k r i k o , 
traukėsi ir bėgo iš Lietuvos 
teritorijos link Rusijos, palikda
ma sunkiuosius ginklus, daug 

karių aukų. Vokiečių kariuome
nė ilgai grūmėsi Rusijos gilumo
je, bet privargo žiemos metais ir 
buvo priversta su dideliais nuo
s to l ia i s t r a u k t i s a tga l į 
Vokietiją. Kariuomenei besi
traukiant, Juozui Kazakevičiui 
teko dvi savaites laiko praleisti 
su Lietuvos partizanais miš
kuose. 

1944 m. vasarą rusai antrą 
kartą okupavo Lietuvą. Tuo 
metu kilo žmonių panika viso
je Lietuvoje. Lietuviai par
tizanai pasitraukė į miškus, tai 
daugiausia kariai ir šauliai, 
kovėsi su nelygiu savo priešu. 
Juozas Kazakevičius su šeima, 
kaip ir daugelis lietuvių pasi
t raukė į Vokietiją, o Kazakevi
čiai į Austriją. 

1945 m. gegužės 5 d., karui 
pasibaigus, Kazakevičius su 
šeima persikėlė gyventi į Vokie
tiją ir apsistojo Bavarijoje, kur 
5 metus praleido D.P. lietuvių 
stovykloje Wiersburg'e ir vėliau 
Schvvenfurt'e. 

1949 m. su šeima atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Baltimo-
rėje, dirbo baldų fabrike kaip 
stalius, kol išėjo į pensiją. 
Gyvendamas Baltimorėje. sūnų 
Algimantą leido į mokslus, kur 
jis universitete įsigijo inžinie
riaus diplomą. 

1964 m. Kazakevičiai persikė
lė gyventi į Californijos Fuller-
ton apylinkės . Kadangi čia ne
buvo lietuvių, tai teko keltis su 
žmona Viktorija į Los Angeles 
miestą, rytinėje Hollywood'o da
lyje, kur nusipirko apartmentą 
arti prie Šv. Kazimiero bažny
čios, St. George Street, kur yra 
lietuvių visuomeninės veiklos 
centras. 

Sūnus inž. Algimantas Kaza
kevičius čia susipažino su 
akademike Ingrida Juodeikyte 
ir sukūrė šeimą, susilaukė trijų 
dukrelių: Audros, Daivos, ir 
Sigitos. 

1980 m. staiga mirė Juozo 
Kazakevičiaus žmona Viktorija 
ir buvo palaidota Forest Lawn 
kapinėse, Glendale, California. 
Juozas labai nusiminė, nes 
nemėgo vienišas gyventi. Po 
kiek laiko sugalvojo ir vedė 
atvykusią iš okupuotos Lietuvos 
mokytoją Jozefą, bet ši netrukus 
sunkiai susirgo ir mirė. Ir vėl 
praslinko kiek laiko, susipažino 
su čikagiete Alga ir vėl sukūrė 
šeimą. Bėgo metai, bet ši pasi
ilgo čikagiečių ir, palikusi savo 
vyrą Juozą Kazakevičių vieną 
gyventi Los Angeles, grįžo atgal 
į Čikagą. Taip vienišas Juozas 
gyveno toliau, vargo senatvės 
viengungio dieneles, prižiūri
mas kaimynų lietuvių ir ypač 
sūnaus Algimanto, kuris rūpi
nosi tėvu senatvėje. 

Juozas, kur tik gyveno, visuo
met prisidėdavo prie lietuviškos 
veiklos. Jis buvo labai relig
ingas žmogus ir visuomet daly
vaudavo šv. Mišiose sekma
dieniais. Buvo nuoširdus ir gero 

būdo žmogus, te is ingas ir at
viras; mėgo daug pasakoti apie 
savo j aunys tės gyvenimą, caro 
priespaudą, k a r u s ir visus savo 
pergyvenimus . Turėjo laba i 
gerą a tmint į iki paskut in ių 
dienų ir gerai ats imindavo, kas 
dėjosi senais la ikais Rusijoje ir 
Lietuvoje. Buvo aps i ska i t ęs 
žmogus, nes ska i tė l ietuviškus 
la ikraščius ir knygas , ypač 
mėgo „Karį" . Visuomet pasida
l indavo savo p a t i r t i m i su 
ka imynais ir ka i kuriais visuo
menininkais . Pr ik lausė joms: 
Lietuvių bendruomenei, Švento 
vardo draugijai, Amerikos lietu
vių piliečių klubui , šaul iams ir 
ramovėnams. Juozas Kazakevi
čius labai sielojosi ir domėjosi 
L i e t u v o s l i k i m u . L a u k ė 
Lietuvos laisvės paskelbimo, o 
s u l a u k ę s , l a b a i d ž i a u g ė s i . 
Norėjo nuvykt i į Lietuvą ir 
ap lanky t i savo pal iktą ūkį 
Oniškyje. Bet j a u eilė metų, kai 
pradėjo sirguliuoti . Paskut in iu 
laiku buvo nuvežtas į ligoninę, 
bet dak ta ra i nieko negalėjo 
pagelbėti, taigi buvo nuvežtas į 
Pasaedinos senelių prieglaudą, 
kur po dviejų dienų mirė. 

Sūnus Algimantas Kazakevi
čius rūpinosi tėvo laidotuvėmis. 

Velionio Juozo palaikai su 
karstu buvo pašarvoti Forest 
Lawn koplyčioje. Kars tas buvo 
pridengtas Lietuvos t r ispalve 
vėliava ir šeimos gėlių vainiku. 
Prie kars to budėjo ramovėnai : 
A. Mažeika, A. Bulotas ir Pr. 
Dovydaitis. Atvykęs prel. dr. A. 
Olišauskas į Forest Lawn kop
lyčią, perskai tė iš švento rašto 
mirusiam maldą. K. Karuža 
perskai tė koplyčioje velionio 
Juozo biografiją. Atsisveikinimo 
žodį t a rė ramovės pirm. A. Ma
žeika, Švento vardo draugijos 
vardu — Juozas Dženkait is ir 
šaulių vardu — Kazys Karuža . 
Karstą nešė ramovėnai ir šau
liai: Pr. Dovydaitis, A. Bulota, 
A. Mažeika, J. Narkevičius , J. 
Paplauskas ir Norkus . 

Velionio pa la ikus palydėjo 
automobilių vilkst inė į Forest 
Lawn kapines 1994 m. gegužės 
26 d. Maldą sukalbėjo kapuose 
prel. dr. A. Olišauskas. Po to 
buvo sugiedota ,,Marija, Mari
j a " ir Lietuvos himnas . Nuo 
karsto buvo nu imta t r ispalvė 
vėliava, kurią įteikė ramovės 
pirm. A. Mažeika velionio sūnui 
Algimantui Kazakevičiui, kaip 
Lietuvos laisvės simbolį. Velio
nis Juozas buvo palaidotas šalia 
pirmos žmonos Viktorijos Kaza
kevičienės. 

Liko giliame nuliūdime sūnus 
inž. Alg imantas , trys anūkės : 
Audra, Daiva. Sigita, giminės 
Amerikoje ir dvi seserys Lietu
voje, kur ios gyvena Kalvarijoje 
ir Vilniuje. 

Juozo Daujanto šauliai, šaulės 
ir ramovėnai reiškia gilią užuo
jautą sūnui Algimantui , t r ims 
dukrai tėms, giminėms ir k a r t u 
l iūdi. I l sėk i s mie l a s š au ly 
Juozai, Viešpaties ramybėje toli, 
toli n u o t ė v y n ė s L ie tuvos , 
žaliame kalnelyje prie Ramiojo 
vandenyno Pacifike. 

Kazys Š e š u p ė 

ATSISVEIKINANT SU 
KAZIU SIMANAVIČIUM 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. liepos mėn. 13 d. 

Garbes sargyba Vytauto Didžiojo univer-itrto sa^jc š m Įjoeužes 10 c 
tier»»'s pHenų urnov parvežt?.-- p;i!a.do'i j l.irtuvų 

prie prof Marvos (»: rrih:: 

Negausi Cape Codo lietuvių 
apylinkė vėl neteko vieno savo 
nario. Birželio 18 dieną ligoni
nėje mirė, jau sirguliavęs, 83 m. 
pens in inkas -spaus tuv in inkas 
Kazys Simanavičius, gyvenęs 
Marstons Mills vietovėje. Liko 
našlė Elena (buv. Šimkaitytė); 
sūnus Vytas su šeima ir dvi 
dukros — Virginija ir Dalia su 
šeimomis. Velionis Cape Code 
gyveno nuo 1982 metų. Buvo 
draugiškas, paslaugus, malonus 
taut ie t is . 

Pasitraukęs į vakarus nuo ar
tėjančios antrosios rusų okupa
cijos, Amerikon atvyko iš Vokie
tijos. Buvo gimęs Marvelėje, 
prie Kauno, 1911 m. kovo 18 d. 
Ten jis augo, išsimokslino ir 
įsigijo spaustuvininko specialy
bę. Dirbo „Spindulio" bendrovės 
spaustuvėje, stambiausioje ir 
mode rn i aus io j e šios rūš i e s 
įmonėje Lietuvoje. Didžiausias jo 
nuopelnas lietuvybei, ypač išei
vijai, yra jo darbas Amerikoje. 
1953 metų pavasarį, kviečiamas 
leidėjo Juozo Kapočiaus, Sima
navičius atvyko Bostonan ir įsi
jungė į Lietuvių enciklopedijos 
leidybą. Per daugiau negu 20 
metų per Simanavičiaus gabias 
rankas perėjo ne tik Lietuvių 
enciklopedijos paruošti 37 to
mai — su papildymais; anglų 
kalba Encyclopedia Lituanica — 
šeši tomai, Vinco Krėvės raštų 
šeši tomai, bet ir daugelis kitų 
knygų, leidinių su į Vakarus pa
sitraukusiųjų lietuvių rašytojų, 
poetų, apžvalgininkų kūriniais. 
Tarp jų minėtini : Broniaus Kvi
klio „Mūsų Lietuva", keturi 
tomai. Antano Kučo ..Amerikos 
lietuvių istorija", Jono Bailio, 
Leonardo Dambriūno, Antano 
Smetonos, Bronio Railos, An
tano Vaičiulaičio, Stasio Sant-
varo, Fausto Kiršos ir kitų 
autorių kūr in ia i . 

Kalbantis su leidėju Juozu 
Kapočiumi, gyvenančiu taip pat 
Cape Code, pastarasis su didele 
pagarba kalbėjo apie velionį, 
kaip kompetetingą, darbštų, at
sakingą ir pasišventusį darbuo
toją. Velionis puikiai mokėjęs 
lietuvių kalbą, jos rašybą,visada 
žiūrėjęs, kad jo renkamuose vei
kaluose būtų taisyklinga kalba, 
švariai techniškai išbaigtas dar 
bas. Leidėjas Kapočius apie Ka
zį Simanavičių sakė: „Jis yra 
daug įdėjęs į mūsų kultūrinį 
aruodą ir padėjęs kūrėjams, kad 
j ie galėtų padauginti savo kūri
nius... Jeigu nebūtų spaustuvių, 
nebūtų ir mūsų Mažvydo, Puti
no ir visų kitų lietuvių kūrinių. 
Spaustuvė ateina pagalbon kū
rėjui. . . S imanavič ius t ikra i 
n u s i p e l n o l ie tuvių rašt i jos 
padėką... Aš jam atiduodu dide
lę pagarbą... Iki mano širdis 
plaks, jis liks mano širdyje ", — 
sakė Kapočius apie velionį. 

Paklaustas , kodėl apie Sima
navičių nieko nėra Lietuvių en
ciklopedijoje, kūną jis su meile 
kūrė , Kapočius atsakė: „Jis 
buvo per daug kuklus, nenorėjo 
gars in t is ." 

Po gedulingų Mišių vietos 
amerikiečių bažnyčioje, Kazic 
Simanavičiaus žemiškieji palai
ka i buvo nuvežti į netoliese 
esančias kapinaites. Kunigui 
sukalbėjus maldas, prie duobės 
s u s i r i n k ę šeimos nar ia i ir 
gausus būrys tautiečių tar t i 
paskutinį Sudiev Simanavičiui, 
sugiedojo „Mari ja . Mar i ja" 
giesmę. 

Pakeleivis, užklydęs į šias 
kapinai tes , iš paminklų gali 
nuspręsti kur palaidoti lietu
viai , iš an t akmens ar granito 
antkapių meniškai išgraviruotų 
ne tik lietuviškų pavardžių, bet 
ir akį patraukiančių lietuviškų 
taut in ių ornamentų. 

Centervilės kapinėse amži
nam poilsiui yra prisiglaudę ar
ti 20 vietos lietuvių, jų tarpe 
Cape Codo lietuvių apylinkės 
vienas steigėjų bei pirmosios 
valdybos pirmininkas, mokyto
j a s Mykolas Biliūnas. O šių 
metų sausio mėnesį tenai atsi

gulė seni apylinkės darbuotojai 
— teisių daktaras Eduardas 
Jansonas ir inž. Mauri l i jus 
Mikutavičius. 

J e i po daugelio m e t ų šis 
lietuvių telkinys išnyktų, kaip 
išnyko pirmieji to pusiasalio 
gyventojai indėnai, grani to pa
minklai primins is tor ikams, 
kad čia gyveno ir kūrė nedide
lės, bet darbščios tautos likimo 
atnešt i lietuviai. 

Alf. P e t r u t i s 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

60.00 dol. Dr. A. Baltrukėnas. 
Dania, FL; V. Trumpa, Santa 
Monica, CA; A. Tumosas, Chica-
go, IL; Vytautas ir Milda Ru-
kuiža, Naperville, IL; 

50.00 dol. Dr. A. Ciuris, Juno 
Beach, FL; Vanda Milavickas, 
Pacific Palisades, CA; Vytautas 
Krasauskas, Hickory Hills, IL; 
Vytau tas Taseckas, Mississau-
ga, Kanada; 

35.00 dol. Alfonsas Tumas. 
Newbury Park, C A; M. Karas-
ka, Fredericksburg, VA; 

30.00 dol. Valeria Žadeikienė, 
Oak Lawn, IL; Uršulė Leleika, 
Detroit, MI; Just inas Prasaus-
kas , Rochester, NY; Valerija 
Baltušienė, Santa Clari ta. CA; 
J . Žilionis, Cleveland, OH; 
Mykolas Ancerys, Chicago, IL; 
Jonas ir Ona Kirvaitis, Chicago. 
IL; K.B. Žutautas, Toronto, Ka
nada: Stasys Marcinkevičius. 
Shrewsbury, MA; Eug. Blin-
strubas. Oak Lawn, EL; V. Žilė
nas, Euclid, OH; Juozas Gla-
vinskas, Clarendon Hills, IL; 

25.00 dol. Algis Valiukait is , 
Centerville, MA; Zenonas Butė
nas , Chicago. IL; Ged. Dama-
sius, Libertyville, IL; A. Slap-
kauskas , Glen Ellyn, IL: Petre 
Kinderis, Chicago, EL; Regina 
Juška . Detroit, MI: Marija Si-
liauskas, Quebec, Kanada: Lai
ma Braune. Oak Brook, IL: Pet
ras Maželis, Los Angeles, C A: 
V. Pliodžinskas, S. Euclid, OH: 
Elena Nelsas, Fullerton, CA: 
Martynas ir Dalia Trakis. Palos 
Hills, IL: Ignas Bandžiulis, Los 
Angeles, CA; 

23.00 dol. Pranė Laurai tytė. 
Yonkers, NY; 

20.00 dol. Vytautas Valys. 
Detroit, MI; Bronė Stangenber 
ga's, Cicero. EL; Ina Kurauskas . 
Oak Lawn. IL; Stasė Fabijonas. 
Burlingame. CA; Leonas Kan 
kus, Necedah, WI; Birutė Strou-
se. Sun City, AZ; Br. A. Sutkus. 
Richmond Hills. NY; Maria 
Nauburas. Chicago. EL; Gražina 
Jezukai t ienė , Gulfport. FL; 
Viktoras Juška. Park Ridge. EL: 
Jonas Motiejūnas. Chicago, IL; 
Paulina Konstas. Chicago, IL; 
Tadas Bauža. Hayden. ID; S. ir 
Sofija Vaškys, St. Petersburg 
Beach. FL; Stasys Krosniūnas. 
Sherwood. OR; Kazys Šidlaus
kas. St. Petersburg Beach. FL; 
J u o z a s Kudi rka . B e t h a n y 
Beach. DE: Mečys Aukštuolis. 
Richmond Heights. OH; Juozas 
Staskevičius, Toronto. Kanada: 
Mykolas Biknaitis. Santa Moni
ca, CA; Viktoras Aras. Omaha . 
NE: 

15.00 dol. Antanas ir Emili
ja Paužuolis. Chicago. IL; Ona 
Ziminskiene. Winnipeg Man.. 
Kanada: 

10.00 dol. Petras Dirda, Oak 
Lawn, EL; J. Spakevičius, West-
wood, MA; P. Vitkus, Reno, NV; 
Maria Mogenis, Quincy, EL; 
Anele Ziediene; Detroit, MI; 
Elena Balnius, Detroit, MI; An
tanas Kvedaras, Savannah, GA; 
Balys Sriubas, Michigan City, 
EN; D. Trimakas, Westlake, OH; 
Valerijonas Balčiūnas, Daytona 
Beach, FL; Joseph Kaziunas, 
Toms River, NJ; Brone Aninke-
vičienė, Chicago, EL; Aldona 
Buntinaitė, Chicago, EL; A. & 
M. Vaitkus, San Jose, CA; 
Stella Chapas, Evergreen Park, 
EL; Albin Hoffman, Chicago, EL; 
Antanas Masaitis, Delran, NJ; 
Algis Tirva, Glenview, EL; Dalia 
Bulgaris, New York, NY; dr. 
Vytautas Pakalnis, Columbia, 
SC; Sofija Vakselis, Chicago, EL; 
John Rapsys, Chicago, EL; Geno
vaitė Steikūnienė, Chicago, EL; 
Agota Mozuraitis, Chicago, EL; 
Juzefą Paulauskas, Chicago, 
H ; 
Levosė Krisčiokaitienė, West 
Hartford, CT; Česlovas Rama
nauskas, Chicago, EL; Vytautas 
Stuogis, Cleveland, OH; Algi
mantas Kelertas. Brookfield, EL; 
Benedikta .Kiaulenas-Pribu-
sauskas, Brockton, MA; Sonia 
Untulis, Palos Hills, EL; Min
daugas Baukus, Cicero, EL; 
Jonas Činčys, Brockton, MA; 
Gunar Klass, Mayfield Heights, 
OH; Elena Spukas, Glen Ellyn, 
EL; Gražina Denk, Schaumburg, 
EL; Stasė Didžiulis, Cicero, EL; 
dr. N.I. Gemell, Crystal Lake, 
EL; Hiacintas Suvaizdis, Cicero, 
IL; Jonas Sepulis, Toronto, 
Kanada; Michael Kavolius, Wil-
low Springs, EL; Antanas Ginio-
t i s , Chicago, IL; Jonas J. 
Kaunas, E)owners Grove, EL; 
Pranas Joga, Akron, OH; Kazys 
Razma, Westchester, EL; Alek
sas L i u t k u s , Eucl id , OH; 
Antanė Kliorienė, St. Pete 
Beach, FL; Jonas Valauskas, St. 
Petersburg Beach, FL; Jonas 
Paliulis, Waterbury, CT; Vyt. 
Bilitavicius, Orland Park. EL; 
Kostas Dima. Gulfport, FL; 
Horace R. Zibas. Cincinnati, 
OH; Irena Morkūnas, Toronto, 
Kanada: Apolinaras Skopas, 
Cicero, IL: Agota A. Tiškus, Le-
mont, EL; Juozas Raudonis, 
Palos Hills, IL; Juozas Mastei-
ka, Linden, NJ: Viktoria Meile-
Kore. Tinley Park, EL; Vytas 
Biliūnas, Palm Beach Gardens, 
FL; Elena Stanevitchene, Cold-

vvater. MI: Juozas Stropus, 
Tinley Park, IL; Mary Gel-
vickis, Hammond, EN; Frank 
Budrys, South Boston, MA; Va
ler ia Savičius, Sodus, MI; 
Vladas Žukauskas. River Fo
rest, IL; Aldona Riškus, Bur-
bank. EL; Zita Marčiulionis. Le-
mont, IL; Liudas Kriaučiūnas, 
Cicero. EL; Juozas Pivoriūnas, 
Cleveland. OH; Zinaida Dalibo-
gas. Homewood, IL; Veronika 
Pleskus, St. Petersburg, FL; 
Algirdas Bielskus. Euclid, OH; 
Valeria Gasiunas. Brooklyn, 
NY; Irena Macionis, St. Peters
burg Beach. FL; Kazimiera 
Vaišvila. St. Petersburg. FL; A 

& D. Prapuolenis, Beverly Sho-
res, EN; Milda Rudaitytė, Union 
Pier, MI; Alfonsas Bacevičius, 
Ponce Inlet, FL; L. Kulikaus
kas , So. Ozone Park, NY; dr. 
Raymond Baužys, Tampa, FL; 
A n t a n i n a S t a r i n s k a s , Dor-
chester, MA; 

G r ą ž i n d a m i mokest į už 
loterijos bil ietus, pr idėjo 

auką „Draugui": 

50.00 dol. Jonas Zabukas, 
Darien, EL. 

40.00 dol. Raimundas Griga
liūnas, Forest Park , EL; Francis 
Mažeika, Chicago, EL. 

25.00 dol. Aleksas Lauraitis, 
Willow Springs, EL. 

20.00 dol. Pe t ras Brizgys, 
Hickory Hills, EL; Rūta Daukie-
nė, Chicago, EL; Valdas Usevi-
čius, Midlothian, EL; Sofija 
Plenienė, Oak Lawn, EL; J. R. 
Valaitis, Burbank, EL; Juozas 
Paražinskas, Chicago, EL. 

15.00 dol. Marija Kuprienė, 
Cicero, EL; A. Bumbulis, Toron
to, Kanada; Birutė Jasaitienė, 
Chicago, IL; F rances Sose, 
Chicago, EL; Jonas Stankus, 
Evergreen Park , EL; N. Šums
kienė, Chicago, EL; Liuda Velu-
nas, Chicago, EL. 

10.00 dol. Lisa Bulika, Chica
go, EL; Ona Ziminskas, Win-
nipeg, K a n a d a ; Charles B. 
Misiūnas, Downers Grove, EL; 
Regina Matonis, Burbank, EL; 
Pranas Mačernis, Chicago, EL; 
Meilutė J. Biskis , Downers 
Grove, EL; Kazys Rutkauskas, 
Rockford, IL; J . Pe tkunas , 
Union Pier, MI; Cecilija Minio
t a s , Oak L a w n , IL; Sofia 
Vebrienė, Oak Lawn, EL; Jonas 
Utara , Chicago, EL; Emilija 
Gaškienė (4334 S. Christiana 
Ave.), C h i c a g o , IL; E lena 

• Galenas / Mary Ringus, Chica 
' go, IL; A n t a n a s D r u t y s 
Chicago, EL; Mykolas Vaišvila 
Chicago, IL; P e t r a s Vėbra 
Chicagp, EL; Ma t t J. Vilutis 
Frankfort, EL; Zita Visockis 
Chicago, EL; Hal ina Plausi 
naitienė, Chicago, EL; Julius 
Karsas, Oak Lawn, EL; Vytau
tas P. Janulaitis, Oak Lawn, EL; 
Kazys Ražauskas , Dearborn 
Hts, MI: Jonas Dobrovolskis, 
Chicago, IL; J . Lampsat is , 
Chicago, EL; J. Lintakas, Oak 
Lawn. EL; Laima M. Repeika, 
Lombard, EL; Kazimiera Skė-
r i e n ė . C h i c a g o , II; Helen 
Schanel, Wood Dale, EL. 

Kiekviena m ū s ų ge radar ių 
a u k a „ D r a u g u i " y r a reika
l inga ir t i k r a i įver t inama, 
todė l r e i š k i a m e p a d ė k ą vi
s iems , s a v o a u k a prisidėju
s iems p r i e m ū s ų d ienrašč io 
i š la ikymo. 

• „ D r a u g a s " re ikal ingas 
paramos ir naujų prenumerato
rių! 

• I š l a i kyk ime už Lietuvos 
ribų bent vieną lietuvišką dien
raštį - skai tykime ir remkime 
„Draugą". 

A.tA. 
HENRIKUI IDZELIUI 

mirus , jo žmoną SALOMĖJĄ, dukras T E R E S E BER-
ŽINSKIENE ir MARYTE VILIAMTENĘ, sūnų dr. 
AUGUSTINĄ su šeimomis bei visus g imines nuošir
džiai užjaučiame. 

Clevelando Ateitininkai Sendraugiai 

A.tA. 
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI, 

mūsų brangiam draugui mirus , giliai užjaučiame jo 
žmoną ALDONĄ ir k a r t u liūdime. 

Ona ir Petras Žilinskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 

PAGERBTAS 
LIUDAS SAGYS 

Nėra l iūdnesnio vaizdo, 
kaip tuščias ar apytuštis „lai
mės šulinys"... Kad jis prisipil
dytų lamikių, reikia „Draugo" 
draugų pagalbos. Jei turite 
atliekamą daiktą, tinkantį 
laimėjimui mūsų dienraščio 
gegužinėje (liepos 31 d.), malo
nėkite atvežti j „Draugo" admi
nistraciją. Būsime labai 
dėkingi. 

Šakių apskri t ies klubo ge 
gužinė įvyks liepos 17 d. Čika
gos Šaulių namuose. 2417 W. 
43rd St. Gegužinės pradžia — 12 
vai. d. Atvykite pasivaišinti 
skaniais užkandžiais, atsigai
vinti gėrimais. Visus linksmins 
Kosto Ramanausko orkestras. 

Dainavos stovyklavietė ruo
šia L i thuan ian Heritage 
stovyklą lietuviškai nekalban
tiems, bet lietuvių kilmės 
vaikams. Stovykla vyks rugpjū
čio 14-21 d. Kviečiamas stovyk
lauti jaunimas nuo 7 iki 16 
metų amžiaus. Informacijas 
teikia Rima, tel. 708-257-2022. 

A.a. Vilhelminos Lapienės 
draugai, susirinkę atsisveikinti 
su velione, suaukojo vietoj gėlių 
475 dol. ir juos paskyrė Lithu
anian Mercy Lift organizacijai, 
kuri tiek daug gero daro Lietu
vos sergantiems. Aukojo: E. ir 
D. Bartkai, M. Indreika-Biskis, 
B. ir G. Biskiai, T. ir I. Buka-
veckai, J. ir J. Lieponiai, E. 
Lapų šeima, V. ir J. Jurkūnai. 
A. ir E. Karaliūnai, R. ir A. 
Karai, R. Mastienė, V. ir V. 
Mažeikai, N. N., D. Panaras, V. 
Paulionis. dr. L. Ragas, R. ir V. 
Sinkus, I. Karalienė-Vaitkienė. 
J. Valaitienė. Lithuanian Mer
cy Lift yra labai dėkinga velio
nės sūnums — Tomui ir Rai
mundui, o taip pat vyrui Edvar
dui už aukas. Primename, kad 
LML adresas yra 14911 - 127th 
St., Lemont, IL 60439. 

„Draugo" gegužinei, kuri 
įvyks liepos 31d. Marijonų sode
lyje prie „Draugo", fantų atnešė 
Anastasia Sema ir Stepą Gale-
sienė. Dėkodami joms už „lai
mės šulinio" papildymą, krei
piamės ir į kitus skaitytojus: gal 
turite ir galite paaukoti fantų 
laimėjimams? Atneškite j admi
nistraciją darbo dienomis, o 
„Draugas" bus jums labai 
dėkingas. 

Prof. dr. J o n a s Račkaus
kas yra Švėkšnos viršaičio A. 
Šepučio paprašytas painformuo
ti kitus švėkšniškius Ameriko
je apie liepos 24 d. gimtinėje 
įvyksiančias dideles iškilmes. 
Miestelio 485 metų sukakties 
proga, per Šv. Jokūbo atlaidus, 
Švėkšnoje bus pašventintas 
paminklinis stogastulpis, jau 
pastatytas prieš bažnyčią mies
telio centre. Iškilmėse dalyvaus 
Telšių vyskupas A. Vaičius. Vir
šaitis Šeputis per Račkauską, 
kuris karo metu gimtinę aplei
do vos 2 metų amžiaus, bet su 
ja yra atnaujinęs stiprius ryšius, 
kviečia visus švėkšniškius 
išeivius atvykti į šventę. 

Kazys Račiūnas iš Beverly 
Shores, IN, atsiuntė 100 dol. 
auką „Draugui" paremti. Jam 
sakome širdingą ačiū! 

JAV ŠVIETIMO 
TARYBOS ŽINUTĖS 

Adelė Lietuvninkienė už
sakė 3 naujas . ,Eglutės" 
prenumeratas savo 3 vai
kaičiams. 

„Eglutės" leidybą ir ad
ministraciją iš Nekalto Pra
sidėjimo Marijos Seserų kongre-

. gacijos perėmė JAV LB Švie-

. timo taryba. 
Keturi „Eglutės" numeriai 

yra įrašyti į garsiajuostes. Infor
macija teikiama tel. (708' 
301-6410. 

Ilgametis „Grand inė lės" 
vadovas Liudas Sagys tele
grama buvo pasveikintas Lietu
vos Respublikos Ordinų kancle
rio Andriaus Meškausko. Tele
gramoje, šalia sveikinimų ir 
linkėjimų, pranešama, kad 
Lietuvos Respublikos preziden- Kilkit, kuplios liepos, 
to liepos 1 d. dekretu Liudas Girioj tarp medelių! 
Sagys apdovanojamas Lietuvos Stiepkitės, žvangučiai, 
Kunigaikščio Gedimino 4-jo Pievoj tarp žiedų! 
laipsnio ordinu. Ši telegrama Išskrenda paukšteliai 
suteikė daug džiaugsmo Liudui Į toliausią šalį 
Sagiui,šiuo metu kovojančiam Ir kasmet sugrįžta 
su sunkia Parkinson liga ir dėl Krauti čia lizdų. 
to negalėjusiam dalyvaut i 
Lietuvoje vykstančioje Dainų ir Plaukia debesėliai 

..Saulutės*1, Lietuvos našlaičių globos būrelio teisinė patarėja Rūta Stropu-
te (iš kairės; ir revizijos komisijos narės — Daiva Majauskienė, Rima Stropu-
tė, Lina Zliobienė. Visos dėvi ..Saulutės" marškinėlius, kuriuos galima įsi
gyti ir Pasaulio lietuvių centro Lemonte krautuvėlėje. 

W^w ^^ ^PL • 
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LIEPOS IR ŽVANGUČIAI 

Tautinių šokių šventėje. 

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS BIULETENIS 

Birželio 30 d. data išleistas šio 
biuletenio Nr. 6. Tai neperio- Sveikiname jus! 

Tylūs ir lengvučiai 
Skleidžias pumpurėlis 
Jaunas ir gajus. 
Kilkit, kuplios liepos! 
Stiepkitės, žvangučiai! 
Girios ir kalneliai, 

x Ieškoma J a n i e Buda, ka
daise dirbusi pas mus Des 
Plaines, IL tel. 61&-469-2892 ar 
ba rašykite P.O. Box 246, New 
Buffalo, MI 49117 Ed. Walai-
tis. 

(sk) 

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos paeal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700 
Kriminaline Teise 

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

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

x Kazimiera Skėrienė au
koja $100 Lietuvos našlaičių 
globai. „Lietuvos našlaičių glo
bos" komitetas dėkoja už auką 
ir kviečia kitus pasekti ponios 
Skėrienės pavyzdžiu. Komiteto 
adresas: 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 

x „BALIONAI, BANANAI 
IR BIUROKRATAI" Povilo 
Zumbakio radijo komentarų 
knyga, su daug priedų ir išnašų, 
yra puiki dovana giminėms Lie
tuvoje. Knygą išleido A Zapa-
racko vadovaujama Lithuanian 
Melodies Publishing, Inc. Kny
gą galima isigyti asmeniškai ar
ba paštu. „Patria". 2638 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
(312) 778-2100. Kaina $15. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visg rūšių stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

dinės informacijos žiniaraštis, 
siuntinėjamas visoms JAV LB 
apygardų, apylinkių valdyboms 
ir JAV LB Tarybos nariams, 
leidžiamas JAV LB Krašto val
dybos, kuriai sėkmingai pirmi
ninkauja jaunas, čia gimęs ir 
augęs, bet kupinas lietuviško 
susipratimo, Vytas Maciūnas. 
Šį biuletenį paruošė JAV LB 
Krašto valdybos sekretorius 
Balys Raugas. Biuletenyje 
apžvelgiami gegužės-birželio 
mėn. darbai ir įvykiai JAV LB 
Krašto valdybos veikloje. 

DĖKOJO LIETUVOS 
VAIKU RĖMĖJAMS 

Lankydamasis Amerikoje, 
„Valstiečių laikraščio" vyr. 
redaktor iaus pavaduotojas 
Algimantas Naujokaitis įteikė 
padėkos lakštus už paramą Lie
tuvos vaikams šio laikraščio 
labdaros fondo „Kaimo vaikai" 
veikliems rėmėjams: Alvudo 
pirm. dr. Jonui Adomavičiui; 
Floridoje veikiančios šalpos 
organizacijos „S.O.S. Lithuania, 
Inc." organizatorei Arianai 
Kumpis ir Lietuvos našlaičių 
globos komiteto vadovei dr. Al
binai Prunskienei. Kartu su pa
dėkomis minėtiems asmenims 
buvo įteikta, Vilkaviškio vysku
pijos leidyklos „Ardoz" išleista 
knyga — albumas „Lietuva — 
Marijos žemė". Knygoje surink
ti Mergelės Marijos paveikslai ir 
aprašymai iš XVI-XVIII a. Lie
tuvos bažnyčių. 

x Aldonos ir Vytauto Šo-
liūnų 40 metų vedybinės sukak
ties proga, Agnė (KatiliŠkytė) ir 
Louis Berner paaukojo „Saulu
tei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, $40. „Saulutė" dėkoja 
už paramą vargstantiems vai
kučiams ir linki Aldonai ir Vy
tautui džiaugsmo ir Dievo palai
mos sekantiems 40 metų. 

(sk) 

Leonardas Žitkevičius 

ĮVYKIAI MANO 
GYVENIME 

Šią vasarą aš važiavau į Co-
lorado valstiją. Ten sutikau 
savo tetą, dėdę, Aistą ir Dainių. 
Jie turi šuniuką Tamstą. Jie 
turi gražų namą, sūpynes. Aš su 
Aista labai susidraugavome. 
Dainius gražus mažiukas. Mes 
pėsti eidavome į bažnyčią. Buvo 
labai smagu. 

Rita Bradunaite 

Sekmadienį su draugu jodi
nėjome arkliais. Mano arklys 
palengva jojo. Mokytojai reikėjo 
bėgti. Tada ir mano arklys 
pradėjo greičiau judėti. Gal 
kada nors aš galėsiu padėti 
arklius laikyti ir vedžioti. 

Lina Bird 

Man labai patiko nuvažiuoti 
į Hershey Parką. Mes važinėjom 
įvair iais grei taisiais trau
kiniais. Linas nebijojo važiuoti 
su „Super Duper Looper", bet 
mama bijojo. Mes važiavome su 
„The Comet", bet tas važia
vimas nebuvo toks įdomus kaip 
su „Looper". Mes pabandėme 
„Water Slides". Buvom labai 
šlapi. Buvo Hershey Parko sta
tulos, figūros, saldainių formos. 
Pvz., Hershey bar ir Hershey 
kiss. Man buvo labai labai 
smagu! 

Siga Vaškytė 
Visos Karaliaus Mindaugo lit. 

m-los mokinės. 
Baltimore, MD 

(„Mūsų žinios") 

KANKLĖS 
(Pabaiga) 

Karalius Mindaugas. 
Dabar Lietuvoje liepos mėnesį yra švenčiama jo diena — šventė. 

Piešė Kastyt is Norva iša 
Bostono lit. m-los mokinys. 

— Didis mano dainiau, jei nu
liūdo tavo siela prie mano sosto, 
eik ir būk tarp ąžuolų. Taip 
kalba tavo bičiulis, kuris tavęs 

. . . . . visada pasiges. — Valdovas at-
x Mylima nepami r š t ama s l s t o j o i r n u s i l e n k e savo dainiui, 

d rauge Valerija Melaikytė b u č i a v o ^ i r a t i d a r ė m e n i ų 
Kuzmick iene V.D.L-to d u r i s k a d b u t ų , i a u e i t i į 
humanitarinio fakulteto diplis- š v e n t a r a g i o s l ė n i į t u o s i u s 
tonke, mokytojavusi daugelyje a l k u s ( j ^ b i n i m 0 
Kauno ir Vilniaus gimnazijų, v i e t f l s ) Qrįię3 ė k a n k l e s 

a te i t in inkams ^ 9 t y g u i r p a k a b i n 0 p r i e sosto 
Giedros Korp!, filisterė, išnyko 
Amžinybėje 1994 m. birželio 28 
d. VVaterbury, CT. 

Jos pagerbimui vietoje gėlių — 
parama skaitytam dienraščiui 
..Draugas". Elena-Liusė Gu-
reckienė. 

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

(sk) 
x Norint pirkai bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct , 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

Tegu bent jos primins rūmų dai
nių. 

Tada vėl kvietė naujus kankli
ninkus į savo menes, bet jų nė 
vienas nebesėdėjo dainiaus 
kėdėje. Ir jų muzika buvo nebe 
ta, ne senovės laikų giesmė. 

Tų kanklių sudraskytos stygos 
ilgai skraidė ore ir dabar tebe-
skraido. Jos palietė tuos, kurie 
statė šį miestą. Nors dauguma 
buvo atėję iš svetimų žemių, bet, 
stygų paliesti, suprato šį kraštą 
ir pamėgo Vilnių. Jie čia sukū
rė savo gražiausius kūrinius. 
Čia jie svajojo. Svajodami ap
rengė puošniais drabužiais išti
sus šimtmečius, papuose mies
tą bokštais, kurie taip pat pa
mėgo svajonę. 

Tos kanklių stygos palietė ir 
naujus dainius ir pakėlė juos 

UŽSIĖMIMAI 

Vytas Čuplinskas mus moko 
ideologiją. Aiškina ateitininkų 
ženklą. Visi gauna aplanką, 
pasirašo vardą ir ten sudeda 
viską, kas parašyta ir nupiešta 
apie ateitininkus. Čuplinskas 
labai įdomiai aiškina ideologi
jos pamokose. 

Ada Valaitytė, II būrelis 

Vita Aukštuolienė praveda 
psichologinius pašnekesius. Ji 
gyvena Clevelande, yra psicho
logė. Mes nupiešėm plakatus 
apie save. Kalbėjome apie sva
jones ir apie save. 
Kęstutis Aukštuolis, 4 būrelis 

Su sesele Zita kalbame apie 
religiją. Mes sudarėme darbo 
planus. Viename iš jų aiškino
mės apie draugystę, o antrame 
— kaip galima gyventi Jėzuje. 
Buvo duodami klausimai. Pvz., 
„Kokiu būdu Jėzaus meilė yra 
manyje šiandien?" — „Kokiu 
būdu galiu Jo meilę šiandien 
parodyti kitiems?" Tokie klau
simai buvo ir apie draugystę. 

Austė Kuolaitė, 9 būrelis 

Gamtos pamokoje mes gaudė
me vabalus, žuvis, ieškojome 
gyvulių. Kalbėjome apie laum
žirgius. Suradome ir bičių avilį. 
Mes matėme labai didelį „bee-
tle" vabalą. Mus labai musės 
puolė. Matėme paukščių: ančių, 
pelėdų ir jų lizdus. Gamtos pa
moką pravedė Austė Vygantie-
nė. Ji mums labai gerai ir 
įdomiai paruošė gamtos takelį. 
Lukas Laniauskas, 3 būrelis 

Visi 1993 m. JAS stovyklos 
Dainavoje stovyklautojai. 

giesmei apie mūsų tautą. Jos ir 
dabar paliečia ir sužeidžia taip, 
kad vėl naujais žodžiais kalbėtų 
praeitis, kad visiem nušvistų 
nauji keliai. 

Tos kanklių stygos palietė ir 
mane... 

Paulius J u r k u s 

PASIKALBĖJIMAS 
IR SAPNAI 

Štai patogiai sėdi ant sofos 
ištikimiausias gauruotasis, pū
kuotasis ir garbanotas drau
gas. J is j au seniai kalbasi 
telefonu su savo draugu apie 
kitą dieną, kad eitų su juo 
slidinėti. Jo draugas sutiko. 

Kitą dieną jie išvyko slidinėti. 
Grįžę pavalgė. Labai smagiai 
praleido dieną. Pavalgę, ėjo 
miegoti ir sapnuoti. Jie sapnavo 
apie pavasarį, kada bus šilta, 
galės plaukioti baseine, arba 
žaisti lauke — parke. Jie labai 
smagiai praleistų kartu visą 
dieną. 

Angelika Kazakai tytė , 
Bostono lit. mokyklos mokinė. 

LINKSMIAU 

Kalbasi du kaimynai. 
— Girdėjau, kad tavo žmona 

švenčia gimtadienį? 
— Taip. 
— Tai ką padovanojai ta pro

ga? 
— Skrybėlaitę. 
— Ar negalėjai ko nors origi

nalesnio? 
— Kas gali būti originalesnio 

už mano mirusios senelės skry
bėlaitę! 

— Paslaptis galima patikėti 
t ik žinomiems melagiams. 

— Kodėl? 
— Jei paslaptį ir išduotų, jais 

niekas nepatikėtų. 

MANO DIENA 
MOKYKLOJE 

Šiandien yra ketvirtadienis. 
Man nelabai patinka ketvirta
dieniai, nes man yra muzikos 
pamoka, ir reikia anksti keltis. 
Po muzikos pamokos aš einu į 
klasę ir rašau rašomąjį. Rašiau 
rašomuosius iš matematikos ir 
istorijos. Aš nelabai mėgstu 
matematiką, bet manau, kad aš 
gausiu penketuką iš matemati
kos ir istorijos. Po rašomųjų 
mokėmės gramatikos ir truputį 
skaitėme. Tada valgėme prieš
piečius. Negalėjome išeiti į 
lauką žaisti, nes labai lijo. Man 
patinka būti lauke kai lyja, jei 
nėra šalta. Po priešpiečių aš 
ėjau į lietuvių klasę, kurioje aš 
dabar esu ir rašau. 

Natalija Plenytė 
Marąuette Parko lit. 

m-los 7 sk. mokinė. 

ČARLIS IR KRIS 

Kartą buvo tigras ir liūtas. 
Tigras vadinosi Čarliu, o liūtas 
— Kris. Jie mėgo žaisti kartu. 
Labiausiai mėgiamas žaidimas 
buvo slapstynės. 

Vieną dieną Čarlis pasislėpė 
taip gudriai, kad Kris negalėjo 
jo surasti. Kris sušuko: „Pasi
duodu!" Čarlis jam neatsakė. 
Kris toliau ieškojo, bet veltui 
— nerado. Staiga Kris pamatė 
Čarlio kūną,gulintį ant grindų. 
Jis nuėjo patikrinti, ar Čarlis 
dar gyvas. Staiga Čarlis pašoko. 
Jis tik suvaidino, kad negyvas. 
Kris jam pasakė: „Tu mane iš
gąsdinai! Aš tau atsilyginsiu". 

Užmiršę tą įvykį, jie bėga 
vienas paskui kitą visą laiką. 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los dvikalbės klasės 

mokiniai. 

PRIEŠAI 

Kartą du vyrai, kurie buvo 
priešai, plaukė tuo pačiu laivu: 
vienas sėdėjo laivo gale, o an-
tras-laivo priekyje. Užėjus 
audrai ir laivui vos neskęstant. 
gale sėdįs keleivis paklausė vai
rininką, katra laivo dalis pir
miau skęsta. Vairininkas at
sakė, kad priešakys. Tada gale 
laivo sėdįs tarė: 

— Nebaisi man mirtis, jei tik 
matysiu savo priešą pirmiau už 
save mirštantį. 

Pasakėčia rodo, kad daug 
žmonių visai nesisieloja savo 
bėdomis, jeigu tik mato priešus 
pirmiau į vargus puolusius. 

Ezopas 

SPĖKITE 

1. Turi liežuvį, kuris niekad 
nekalba, bet daug yra vertas. 

2. Gaidys ant laktos (aukštai), 
gaidžio žarnos žemėje. 

3. Lazdų krūme gaidys gieda. 
4. Galva nupjauta, širdis 

išlupta, duoda gerti — geria, 
liepia kalbėti — kalba. 

5. Marga kalytė (šuo moteriš
kos giminės) visą svietą aplaks-
to. 

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
ATSAKYMAI 

Okupaciniais laikais Lietuvo
je, vaikaitis klausia senelį apie 
gyvenimą, kad ką nors papasa
kotų. 

— Gyvenimas — lyg didelė 
universalinė parduotuvė. Jame 
gali viską rasti, išskyrus tai, ko 
reikia... 

1. Knyga. 2. Patranka. 3. 
Kulka. 4. Bėgantis vanduo -
upelis ir pieva. 5. Rasa ir sau
lė. 

Ylos maiše nepaslėpsi. 
Su melu netoli eisi. 
Voliojos, kaip inkstas taukuo

se. 

I 


