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Kovaliov: Dalyvavimas 
Maskvoje rodys 
pritarimą karui

Čečėnijoje

Per Velykas popiežius 
pasmerkė karą

Maskva, balandžio 13 d. 
(NYT) — Rusijos vedamas karas 
atsiskirti norinčioje Čečėnijoje 
šiuo metu yra sustiprintas ir 
žiauresnis, Rusijai stengiantis 
numalšinti pasipriešinimą Če
čėnijoje, kad jo nematytų ge
gužės 9 d. Maskvoje būsiantys 
pasaulio šalių vadovai, teigia 
žymiausieji Rusijoje veikiantys 
žmogaus teisių gynėjai balan
džio 13 d. paskelbtame pareiš
kime.

Kaip rašo Steven Erlanger 
„The New York Times” laik
raštyje, Sergėj Kovaliov, kuris 
tebėra Boris Jelcino Preziden
tinės žmogaus teisių komisijos 
pirmininkas, sako, jog norima 
padaryti, kad iki gegužės 9 d. 
būtų įmanoma patraukyti pe
čiais ir tarti: „Taip, daug kas 
vyko Čečėnijoje ir, žinoma, 
mums dėl to labai gaila, bet 
nebesirūpinkit, karas pasibai
gė”.

Sergėj Kovaliov sakė, jog 
parašė laiškus JAV prezidentui 
Bill Clinton, Vokietijos kanc
leriui Helmut Kohl, Prancūzijos 
prezidentui Franęois Mitter- 
rand ir Britanijos ministrui pir
mininkui John Mąjor, kurie visi 
yra numatę dalyvauti gegužės 
9 d. iškilmėse Maskvoje, minint 
sąjungininkų pergalės Antraja
me pasauliniame kare 50-ąją 
sukaktį. Savo laiške jiems S. 
Kovaliov pasakė, kad jų daly
vavimas Maskvoje bus bežodis 
pritarimas Rusijos veiksmams 
Čečėnijoje ir skatino juos ten 
esant viešai pasmerkti Rusijos 
taktikas Čečėnijoje.

Sergėj Kovaliov pasakė, jog 
balandžio antrą savaitgalį prieš 
vakarų Čečėnijos kaimus Sa- 
maški ir Ačkoj-Martan vykdyti 
milžiniškos skalės puolimai, 
kur Rusijos kariuomenė itin 
grubiai pažeidė žmogaus teises, 
buvo tiesiogiai surišti su ge
gužės 9 d. planuojamomis iškil
mėmis.
—A---------------------------------

Rusija nori keisti
pasirašytą sutarti
Maskva, balandžio 16 d. 

(Reuters) — Rusijos gynybos 
ministras Pavel Gračev Velykų 
dieną pasakė, kad Rusijai 
neįmanoma laikytis pasirašytos 
ginklų sumažinimo sutarties, 
kol karas su Čečėnuos sukilė
liais nepasibaigęs. Jis Rusijos 
Interfax agentūros reporteriui 
pasakė, kad Maskva nori 
peržiūrėti 1990 m. Europos 
Reguliarių Pajėgų sutartį, 
kurioje apribojama kiek dalinių 
ir kiek šarvuočių Rusįja gali lai
kyti pavojingoje pietinėje Kau
kazo srityje, kur yra ir Čečėnija.

Manoma, kad šie P. Gračev 
pasisakymai dar pablogins Ru
sijos santykius su Vakarų šali
mis, o gruodžio mėnesį pradėtas 
karas Čečėnijoje jau buvo juos 
pabloginęs. „Skaičius dalinių ir 
ginklų, kuriuos pagal sutartį 
leidžiama laikyti šioje srityje, 
yra nepakankamas”, pareiškė 
Rusijos gynybos ministras.

Rusįja jau kurį laiką stengia
si, ka^ sutartis būtų pakeista, 
argumentuodama, kad Sovietų 
Sąjungos suirimas ir po to kilę 
vietiniai karai padarė, kad su
tartis nebeatitinka esamų sąly
gų

Vakarų žurnalistai, kurie ba
landžio 13 d., pirmą kartą po 
puolimo buvto įleisti į Samaški 
kaimą, sakė, jog daugybė gen
dančių lavonų gulėjo gatvėse. 
Gyventojai sakė, kad rusų ka
reiviai atrodė girti ar nar
kotikais apsinuodiję, kad jie 
šaudė į beginklius civilius, 
padeginėjo namus, mėtė grana
tas į rūsius, kur slėpėsi civiliai, 
ir plėšė namus.

Rusijos kariuomenės pareigū
nai paneigė, kad kareiviai darė 
ką neteisėto ir tvirtina, kad 
suėmė 100 čečėnų sukilėlių.

Balandžio 13 d. Rusijos karo 
pajėgos pranešė, kad pradeda 
visuotinį puolimą prieš Bamut 
miestą, vieną iš paskutiniųjų 
vakarinėje Čečėnijoje, kuriuos 
dar kontroliuoja rezistentai, 
pranešė Rusijos pusiau oficiali 
žinių agentūra Itar-Tass. Čečė
nijos rezistentai dabar yra 
susitelkę kalnuose šalies pie
tuose ir iš ten jie planuoja 
partizaninį karą.

Čečėnijos atstovai pasakojo, 
kad jų prezidentas Džochar 
Dudajev vos pabėgo iš rusų ar
tilerijos stipriai apšaudomo 
namo Seržen-Jurt mieste, 20 
mylių į pietvakarius nuo čečė
nuos sostinės Grozno. Dudąjev 
pabėgo į rezistentų stovyklą 
kalnuose.

Rusijos Dūmos narys Anatolij 
Šabad, priklausąs Liberalų 
Demokratų partijai, neseniai 
grįžęs iš Samaški, sakė, kad 
Rusijos kariniai nusižengimai 
ten buvo nedovanotini. „Sa
maški miestely nebuvo jokios 
organizuotos rezistencijos”, 
teigė Šabad. Puolimas „buvo 
aiškiai suplanuotas, kad nužu
dytų kuo daugiau žmonių, kad 
išgautų drausminantį efektą”.

„Yra daug būdų paimti mies
tą pagal karo taisykles”, pa
reiškė Jean-Paul Corbaz, Rau
donojo Kryžiaus pagalbos ko
ordinatorius, įleistas į miestą 
balandžio 10 d. popietę. „Deja, 
šiuo atveju, humanitarinių nor
mų nebuvo griežtai laikomasi”.

Anatolįj Šabad, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje Maskvo
je balandžio 13 d., pareiškė, kad 
Vakarų ir pačios Rusijos 
visuomenės indiferentiškumas 
iš dalies kaltas dėl tų įvykių. 
„Šis nusikaltimas tapo įmano
mas, nes Vakarai ir pačios Rusi
jos visuomenė nebesidomi įvy
kiais Čečėnijoje”, jis sakė. „Jie 
gali būti laikomi Pergalės Eu
ropoje šventės 'dovana* Clinto- 
nui ir kitiems”, jis pareiškė.

V. Havel vyks į
Maskvą ir į Londoną

Praha, balandžio 12 d. (Elta) 
— Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel vyks į Maskvą gegužės 9 
d. paminėti Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos 50-jųjų metinių. 
Jis stebės veteranų eitynes, kita 
programos dalis dar nežinoma. 
Iškilmėse dalyvaus JAV prezi
dentas Bill Clinton, Prancūzuos 
Franęois Mitterrand, Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl ir Di
džiosios Britanįjos ministras pir
mininkas John Mąjor.

Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa atsisakė vykti į Mask
vą. Pasak prezidento Havel 
spaudos atstovo, dvišalės

Turkijos ministrė pirmininkė Tansu Čiller pirmadienį pareiškė, kad Turkija pradėjo dalies savo 
35,000 karių atitraukimą iš šiaurinio Irako, kur jų uždavinys buvo išnaikinti ten esančių kurdų 
sukilėlių bazes. Nors ji vengė pasakyti kada užbaigs karinius veiksmus šiauriniame Irake, Turki
jos žinių agentūra praneša, kad kariuomenės išvedimą numatoma užbaigti iki gegužės vidurio. 
Kalbėdama New Yorke, premjerė Kurdų Darbininkų Partįjai priklausančius sukilėlius pavadino 
teroristais, žudžiusius nekaltus civilius turkus ir kurdus, siekiant nepriklausomos kurdų tėvynės. 
Nuotraukoje turkai kariai vedasi belaisvėn paimtas keturias kurdų sukilėles moteris kovotojas, 
iš kurių dvi kepurėmis užsidengia veidą.

Rusija bando užbaigti karą 
Čečėnijoje iki gegužės 9

Vilnius, balandžio 13 d. (LA) 
— Pasaulyje pasklidus žiniai 
apie rusų kareivių įvykdytas 
žudynes Samašky kaime Čečė
nijoje (apie tai rašyta „Draugo” 
1-me pusi. balandžio 13 d. — 
Red.) į tai atsiliepė Jungtinių 
Amerikos Valstijų Valstybės de
partamentas, rašo Juozas Glin
skis „Lietuvos aide”. Atstovas 
spaudai Nicholas Burns patvir
tino rimtą JAV susirūpinimą 
dėl to, kad Rusįjos pajėgos bom
barduoja Čečėnijos miestus bei 
kaimus ir žiauriai, net žvėriškai 
elgiasi su civiliais gyventojais. 
„Faktai rodo”, sakė N. Burns, 
„kad Rusijos vyriausybė siekia 
karinio sprendimo, o mūsų nuo
mone, karinis sprendimas neį
manomas”. Jis sakė, kad kon
fliktas griauna Rusijos demo
kratines reformas ir neigiamai 
veikia JAV ir Rusijos santykius.

Čečėnijos informacijos minis
tro M. Udugov pranešimu, per 
keturis karo mėnesius, be 
sugriautų didžiųjų Čečėnijos 
miestų Grozno, Gudermes, Ar- 
gun, apgriauti visi rąjoniniai 
centrai, bombarduota apie 200 
kaimų. Mūšiuose žuvo 2,230 
čečėnų karių ir apie 5,000 
sužeista. Rusijos karių žuvo apie 
37,000. Apie 60,000 sužeista. 
Žuvus tėvams ir artimiesiems, 
Čečėnijoje liko apie 12,000 
našlaičių, 2,000 vaikų sužaloti. 
Šiuo metu Čečėnuos Respubli
kos teritorijoje yra apie 200,000 
rusų karių ir apie 5,000 šar
vuotos technikos vienetų.

Kaip informuota, Rusįjos kari
nė vadovybė, bandydama patei
sinti Samaški kaimo šturmą, 
paskelbė, jog Čečėnijos 
prezidento Džochar Dudajev 
smogikai išžudę šio kaimo seno-
liūs. Šį pranešimą paneigė Čečė- >»^®dda Barnen”, panašios po
nijos musulmonų vadovas Mu- skirties institucija „Gelbėkit 
chamed Alsobekov. „Čečėnų . vaikus” bei Lietuvos Seimo 
papročiai, kokių politinių pa- Į Sveikatos, socialinių reikalų ir 

' darbo komiteto nariais.
Latvijos, Estijos, Rumunijos, 

Lenkijos, Makedonuos, Švedijos, 
Kroatijos, Čekijos, Moldovos 
vaikų teises ginančių organiza
cijų specialistai atvyko į Vilnių, 
ir jau iš vakaro pristatė savo 
atstovaujamas institucijas, o

derybos su didžiųjų valstybių 
vadovais nenumatytos.

Vaclav Havel taip pat daly
vaus Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 50-ųjų metinių cere
monijose Londone. Jos prasidės 
gegužės 6 dieną.

žiūrų žmonės bebūtų, neleidžia
imtis agresyvių keiksmų prieš SZtZSSą sakė kad jo 
senolius, kurie turi didesnį au- ^“Voe teleinzw,_sakė, kad jo 

vyriausybe ieško taikaus spren
dimo, nors jį surasti nelengva. 
Rusijos žinių agentūros ITAR- 
TASS pranešimu iš Grozno, Du-

toritetą negu valdžios atstovai”, 
sakė Itar-Tass koresponden
tui Alsobekov. Panašų pareiški
mą padarė ir patys šio kaimo se
noliai.

Rusijos Dūma balandžio 12 d. 
riėmė įstatymą apie politinį 
ečėnijos konflikto suregulia

vimą. Jam pritarė didžioji Rusi
jos parlamento žemesniųjų rū
mų — Dūmos deputatų daugu
ma. Šis įstatymas draudžia 
Rusijos federalinei kariuomenei 
dalyvauti sprendžiant vidaus 
konfliktus. Įstatymas įsigalios, 
jeigu jam pritars parlamento 
aukštesnieji rūmai — Federaci
jos taryba ir pasirašys Rusijos 
rezidentas. Premjerui Viktor 
emomyrdinui nurodyta dery

bas su Čečėnijos atstovais pra
dėti be išankstinių sąlygų.

Komentatoriai įžvelgia įstaty
mų leidėjų ir vykdomosios val
džios sutartinį veikimą. Kaip 
tik dabar, balandžio mėnesį, kai 
armija beveik įvykdė jai duotą 
uždavinį ir Dudąjevas „patup
dytas”, Boris Jelcin gali pra-

Konferencija vaikų teisėms 
apsaugoti

Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 
— Seimo rūmuose balandžio 8 d. 
prasidėjo tarptautinis semina
ras: „Nevyriausybinių organi- 
zacįjų vaidmuo, ginant vaiko 
teises pagal Jungtinių Tautų 
Vaiko Teisių Konvenciją”, šį 
seminarą surengė Lietuvos vai
kų globos organizacįja „Pieno 
lašas” drauge su Švedijos vaikų 
teisių gynimo organizacija

dėti plautis rankas, kad ramiai 
galėtų jas ištiesti pergalės iš
kilmių svečiams.

Ir Čečėnijos prezidentas Džo
char Dudajev, balandžio 12 d. 
naktį kalbėdamas per pietinės

dajev pakvietė čečėnus grįžti 
prie sugriautų šeimos židinių ir 
pasistengti iki rudens juos 
atgaivinti. Taikos tema kalbėjo 
ir Čečėnijos karinio štabo vir
šininkas gen. A. Maschadov: 
„Karas Čečėnijoje tuoj pat 
baigsis, jei rusų vadovybė sutiks 
išvesti savo kariuomenę ir pra
dėti derybas su teisėta respub
likos valdžia”. Generolas pa
reiškė, kad niekada jokiam ul
timatumui nepaklus.

Balandžio 12 d. Maskvoje dir
bo Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos 
(ESBO) delegacija. Su Rusija 
tartasi dėl nuolatinės ESBO 
misijos Čečėnijoje buvimo vietos 
ir laiko. Numatyta, kad šešių 
ESBO stebėtojų grupė, apsisto

jusi Grozne, aštuonias savaites 
tirs padėtį. Grupei vadovaus 
vengrų diplomatas Šandor Me- 
saroš.

balandžio 8 d. buvo išklausyti 
pranešimai apie ataskaitą Jung
tinių Tautų komitetui, Lietuvos 
Nacionalinio Vaikų Teisių Gy
nimo Komiteto veiklą, vaiko tei
sių apsaugos tarnybų darbą.

Po pietų Lietuvos Martyno 
Mažvydo bibliotekoje atidaryta 
paroda, kurioje eksponuojama 
tai, kas Lietuvoje yra išleista 
apie vaikų teisių apsaugą.

Seminare buvo klausiama, 
kaip „apsaugoti vaikus nuo su
augusiųjų smurto ir alkoholio 
tvaiko”, kiek vaikų patys turi 
rūpintis savimi, kada nepilna
mečiams bus suteiktos sociali
nės garantijos. Diskusijų metu 
paaiškėjo, kad dažniausiai vai
kai kenčia tėvų mušami arba 
tuomet, kai jų tėvai tampa 
alkoholikais. Kritišką vaikų 
teisių padėtį Lietuvoje rodo ir

Roma, balandžio 16 d. (NYT) 
— Popiežius Jonas Paulius II, 
jausmingai pasakytoje, bet rim
toje Velykų dieną pasakytoje 
kalboje pasmerkė žmonių abe
jingumą, pareikšdamas, kad 
„savanaudiškumas ir galios 
troškimas prieštarauja žmogaus 
tiesai”.

Kaip rašo John Tagliaubue 
„The New York Times” laik
raštyje, kalbėdamas apie 
200,000 žmonių miniai Šv. Pet
ro bazilikos aikštėje, Jonas 
Paulius pasmerkė karą ir gink
luotą politinę kovą. Jis sakė, 
kad už politines teises kovo
jančios grupės — konkrečiai 
minėjo kurdus, palestiniečius ir 
Lotynų Amerikos indėnus — tu
rėtų atsisakyti jėgos panaudo
jimo. Vieton to jis pasiūlė, kad 
jie naudotų dialogą, kaip vie
nintelį būdą rasti teisingus 
sprendimus visuomenėse, kurie 
turėtų pagarbos ir abipusio su
tarimo žymes.

„Visiems, kurie jaučia pa
gundą dar kartą dėti savo viltis 
į ginklus, kaip Kaukaze ir 
paskutiniuoju metu Ekvadore ir 
Peru, Bažnyčia su dar didesniu 
rūpesčiu kartoja, kad savanau
diškumas ir galios troškimas 
prieštarauja žmogaus tiesai, 
nemažiau kaip ir krikščionio 
kilnumui”.

Šioje metinėje „Urbi et Orbi” 
(„Miestui ir pasauliui”) kalbo
je popiežius taip pat atkreipė 
dėmesį į moteris, kaip Velyki
nės vilties nešėjas. Anot jo, buvo 
„reikšminga, kad pirmos prisi
kėlimo liudininkės buvo mote 
rys”. Jis taip pat kalbėjo apie 
pirmąsias Jėzaus sekėjas — mo
teris, kurios pagal Evangeliją, 
nuėjo prie jo kapo ir rado jį 
tuščią Velykų rytą, bet gavo pri
sikėlimo žinią. „Išsigandusios ir 
sumišusios, jos suvokė, kad buvo 
liudininkės įvykio, galinčio pa
keisti žmonijos istoriją”, kalbėjo 
popiežius.

demografinė padėtis — daugėja 
mirčių, gimsta mažiau vaikų, 
trumpėja gyventojų amžius.

1992 m. Lietuva prisijungė 
prie Jungtinių Tautų Vaikų 
teisių konvencijos, kurią yra 
ratifikavusios 170 valstybių. Jo
je numatyta, kaip pagerinti so
cialinę vaikų būklę, gerbti 
vaiko poreikius, atsakyti į jo 
klausimus ir įsiklausyti į at
sakymus, nediskriminuoti vai
kų. Dabar jau prisijungus prie 
šios konvencijos, svarbiausia 
yra įgyvendinti šį teisinį do
kumentą bei pateikti ataskaitą 
JT Vaiko teisių komitetui. Šią 
ataskaitą visose valstybėse su
daro vyriausybė bei nevyriausy
binės organizacijos, o tada pa
rengiamas bendras dokumen
tas, kuris pristatomas komiteto 
vadovybei.

Tačiau kodėl daugiau kaip per 
dvejus metus Lietuva nesuge
bėjo pateikti šios ataskaitos? 
Seimo Sveikatos, socialinių 
reikalų ir darbo komiteto narė 
Irena Šiaulienė sakė, kad doku
mentą rengiantis Vaiko teisių 
komitetas prie vyriausybės yra 
palyginti neseniai įkurtas ir 
todėl dar nėra pakankamai iš
plėtojęs savo veiklos, o nevy
riausybinės vaiko teisių apsau
ga besirūpinančios organizacijos 
dar nevisiškai koordinuoja savo 
veiklą.

Pasak I. Šiaulienės, ne 
mažiau svarbi yra ir JT Vaiko 
teisių deklaracija, kurios 
Lietuva dar nėra patvirtinusi.

Kadangi Velykų dieną, buvo 
šalta ir nuolat lynojo, popiežiaus 
Mišios buvo laikomos bazilikoje, 
chorams giedant daugiabalses 
Aleliujas. Šimtai tūkstančiai 
žmonių užpildė visą bazilikos 
aikštę, o taip pat ir j ją vedančią 
alėją Via Conciliazione. Po Mi 
šių, varpams skambinant 12 va
landą, Jonas Paulius II išėjo į 
bazilikos pagrindinį balkoną 
pasakyti Velykinę kalbą, kurios 
metu perdavė Šv. Velykų svei
kinimus 57-iomis kalbomis, ir 
Hebrajų kalba sveikino su Pa- 
scha.

Šv. Tėvas, kuriam gegužės 
mėnesį sukaks 75 metai, atrodė 
išvargęs po Didžiojo Tridienio 
iškilmių, bet jis linksmai juo
kavo su minia apie lietų. „Didįjį 
Penktadienį lijo, ir tai buvo 
gailesčio ašaros”, jis sakė. 
„Šiandien lyja, bet tai yra 
džiaugsmo ašaros”.

Karo ir smurto pasmerkimą 
popiežius tačiau jungė ir su 
vilties žodžiais. Jis sakė, kad 
Jėzaus prisikėlimas, kuris yra 
krikščioniško tikėjimo pagrin
das, įkvėpė Bažnyčią skelbti 
„gyvybės Evangeliją galia to, 
kuris nugalėjo mirtį. Savo 
kalboje jis kartojo naujosios 
enciklikos „Gyvybės Evangeli
ja” mintis, kurioje kvietė visą 
žmoniją „ryžtingai ir drąsiai 
dirbti, kad mūsų laikais, kai 
esame taip sukrėsti daugybės 
mirties ženklų, pagaliau būtų 
įdiegta nauja gyvybės kultūra 
— tiesos ir meilės kultūros vai
sius”.

Popiežius ypatingai paminėjo 
ir konfliktus tarp skirtingų 
tikybų žmonių, kaip tarp krikš
čionių ir musulmonų Sudane ir 
Bosnijoje-Herzegovinoje, taip 
paminėdamas ir karingų tikin
čių musulmonų kovas, pvz. Al
žyre. Karų bei neapykantos ir 
smurto išblaškytoms šeimoms 
jis priminė „mūsų bendrą šal 
tinį — vieną Dievą”.

Ratifikavus šį dokumentą, visi 
Lietuvos vaiko teises ginantys 
norminiai dokumentai turės 
atitikti deklaracijos nuostatas. 
Pasak Seimo narės, tai „tėra 
vienas žingsnis, nes ratifikavus 
tarptautinius dokumentus vai
kų teisės dar nebūna apsaugo
tos. Todėl reikia siekti, kad 
mūsų valstybės socialinė, psi
chologinė ir juridinė aplinka bei 
mentalitetas būtų palankūs 
vaiko teisėms ginti”.

„Didžioji dalis mūsų šalyje 
veikiančių įstatymų nepažei
džia vaiko teisių, todėl ir pri
ėmus minėtą deklaraciją įstaty
mų keisti beveik nereiks”, sako
I. Šiaulienė.

Seimo Sveikatos, socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi
ninkas Gediminas Paviržis tei
gė, jog šio seminaro tikslas — 
atkreipti įstatymų leidėjų bei 
valstybės vadovų dėmesį į ne
vyriausybinių organizacijų iš
vadas. Tačiau, pasak parlamen
taro, „nors ir kokį dėmesį 
valstybė rodytų, ji niekada 
nesugebės apsaugoti vaikų, 
jeigu pati visuomenė nesirūpins 
šia problema”.

KALENDORIUS

Balandžio 19 d.: Velykų 
trečiadienis; Leonas, Timonas, 
Galataa, Aistė, Nomgaila.

Balandžio 20 d.: Velykų ket
virtadienis; Ida, Martynas, Al- 
gaudė. Mindaugas.
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skautybės
sm&cP* kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ŠV. JURGIO ARKLYS

Tenka kartais apsilankyti 
Tautinėse kapinėse Chicagoje. 
Ten labai netoli vienas nuo kito 
du kapai. Prano Rako ir Jono 
Mašioto Kartais padedu gėlelę, 
o kartais palaistau jau augan 
čias. Abu jie man pažįstami 
skautybėje. Prano Rako asme 
niškai neteko sutikti, bet kiek 
kartų stovyklavau jo padovano
toje skautams žemėje. Joną Ma
šiotą pažinau šiek tiek arčiau.

Jonas Mašiotas buvo „Auš
ros" gimnazijos Kaune skautų 
globėjas, 1931 m., o taip pat ma
tematikos mokytojas. Daugybei 
mano draugų, įskaitant mane, 
matematika buvo baisus daly
kas, o matematikos mokytojas 
baubas. Privengdavome kiek 
galėdami. O man teko ant jo jo
ti. Tai labai keistas neįtikėtinas 
nuotykis. Štai kaip tai įvyko.

Kaune buvo tradicija švęsti 
šv. Jurgio šventę. Visi Kauno 
skautai susirinkdavo gusarų 
manieže, kur vykdavo iškilmin
ga sueiga. Susirinkdavo taip pat 
ir daug svečių. Iš vadovų prisi
menu tik tuntininką V. Šenber- 
gą. Buvau dar per jaunas, kad 
visus įsidėmėti. Taigi toje 
šventėje visi daliniai turėjo 
pasirodymus. Mūsų draugovės 
vadovai nutarė parodyti šv. Jur 
gį. Jis turėjo atjoti ant arklio ir v.s. VI. Vijeikis

Kauno „Aušros” gimnazijos skautų draugovė 1931 m. II eil. penktas iš kairės sėdi Kauno „Auš
ros” gimnazijos skautų globėjas ir matematikos mokytojas Jonas Mašiotas. Paskutinėje eil. an
tras iš k. straipsnelio autorius Vladas Vijeikis. Toliau — Yčas (dr., Kanadoje), Stundžia (Jūrų 
skautų veikėjas), Andriulis (Lietuvos krepšinio rinktinės narys, miręs), Jurgis Garmus (žuvo 
„Rudžio” sudužime), Druskis, Gutmanas, Petukauskas, Kišonas. Sėdi Garmus, A. Ciplijauskas, 
Švedas, M Rėklaitis (žuvo karo metu), J. Mašiotas, Vilkaitis, S. Giedraitis. Kiti - Budrevičius, 
K Ciplijauskas (žuvo karo metu), Gaška, Laurinavičius, Mašanauskas, Petkevičius, Pūdimaitis 
Šią nuotrauką išsaugojo Petukauskas. Kadangi nuotrauka daryta prieš daugiau negu 60 metų, 
asmenų atpažinime ir išvardinime gali būti suklydimų. Tokius pastebėję, prašomi parašyti šio 
puslapio redaktorei.

BROLIS TOMAS - BSA 
DRAUGININKAS

Šįmet sukanka 50 metų kai 
daugelis karo iš tėvynės išblokš
tų jaunuolių savo skautavimą 
pradėjo įsijungdami į už Lietu
vos ribų atsikūrusią Lietuvių 
Skautų sąjungą.

Prieš 10 metų Lietuvių Skau
tų sąjungos Pirmija įsteigė 
50-ties metų SKAUTAVIMO 
ženklą ir pažymėjimą. Šio atžy- 
mėjimo gavimo tvarka:

1. LSS narys/ė, aktyviai 
reiškiasis Sąjungoje 50 metų, 
kreipiasi į savo tiesioginį vado- 
vą/ę, ar tiesiai į LSS Pirmijos 
pirmininką pateikdami šias 
žinias:

a. Laipsnį, vardą, pavardę ir 
adresą;

b. kur pradėjo skautauti ir 
kada;

Skautas vytis ps. fil. Tomas 
Dundzila š.m balandžio 28 d. 
perims draugininko (Scout- 
master) pareigas JAV skautų 
draugovėje (BSA Troop 680). 
Šios draugovės sueigos vyksta 
St. Louis katalikų parapijoje, 
Alexandria, VA. Draugovėje yra 
25 skautai tarp 11 ir 17 metų 
amžiaus. Praėjusį pusmetį drau
govė iškylavo Gettysburg, PA, 
ir Manassas, VA, kautynių 
laukuose Metro požeminiais 
traukiniais apkeliavo Wa- 
shington, DC. Tyrinėjo natū
ralias šikšnosparnių olas (bat 
caves) Franklin, WV, apylin
kėje. Netrukus draugovės 
baidarėmis plauks upe, vėliau 
dviračiais iškylaus, o vasarą sto
vyklaus Appalachian kalnų 
papėdėse

pasakyti svarbią kalbą. Šv. 
Jurgio vaidmeniui buvau pa
rinktas aš. Gal, kad buvau labai 
drąsus, gal akiplėša. Nepasižy
mėjau jokiomis šv. Jurgio 
dorybėmis. Tad nenagrinėkime 
smulkmenų. Aš būsiu šv. Jur
gis. O kas arklys? Mūsų drau
govėje nebuvo tokių didelių, 
stambių vyrų, kurie sugebėtų 
nešti šv. Jurgį. Čia savanoriškai 
atsirado Jonas Mašiotas, kuris 
sutiko būti svarbiąja arklio 
kūno dalimi, ant kurios sėdi šv. 
Jurgis. Nebeprisimenu ką sa
kiau. Kokius idealus bandžiau 
įžiebti mano draugams skau
tams. Tik žinau, kad jie labai 
pavydėjo man, kuris gali joti ant 
matematikos mokytojo. Tuo tar
pu kai jis kasdien ant jų joja.

Tada nežinojau, bet dabar ti
kiu, kad skautybė yra nuosta
bus judėjimas, kuris sugeba 
įtraukti į savo veiksmus ir tokį 
atšiaurų matematikos moky
toją.

Jono Mašioto pelenai išgaben
ti į Lietuvą. Jo kapo urna tuščia. 
Tad nebereikia laistyti gėlių, ką 
gana retai padarydavau, bet at
minimai išlieka. O kad jie neiš
nyktų su mano pelenais, sura
šiau, ką prisiminiau.

Brolis Tomas Dundzila į 
Lietuvių Skautų sąjungos 
„Lituanicos” tuntą Čikagoje įsi
jungė 1969 metų rudenį. Pri
klausė vilkiukų Vytauto Didžio
jo draugovei, oro skautų Da
riaus ir Girėno draugovei ir Miš
ko Brolių draugovei. Baigęs LSS 
„Ąžuolo” vadovų mokyklą. 1991 
metais lankė ir baigė Miško 
ženklo — Gilvelio kursus. Bū
damas Vokietijoje vadovavo 
Vasario 16-tos gimnazijos skau
tų draugovei. 1993 metais buvo 
nuvykęs į Lietuvą ir stovykla
vo Jubiliejinėje stovykloje vyku
sioje netoli Palangos.

Mya ir Tomas Dundzilai yra 
gamtos draugai r savo namuose 
laiko dvi kates ir dvi Gvinėjos 
„kiaulytes”.

Šv. Jurgis. Autorius ir vietovė nenurodyta.
Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune.

Šventas Jurgi, karžygy,
Tu prieš slibiną žengi.
Tu teisingas ir drąsus,
Gink nuo priešų mus visus. 
Gink artoją Lietuvos,
Kaip lyg šiol, taip visados.

Kun. Stasys Yla

„SIETUVA” KVIEČIA
„Sietuvos” skautininkių ir 

vyr. skaučių draugovės sueiga 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
penktadienį, balandžio 21 d. 7 
v.v. Du savigynos ekspertai 
kalbės apie moters savisaugą 
nuo užpuolimų gatvėse. Visos 
narės ir viešnios kviečiamos.

STOVYKLOS

Birželio 2 - 4 d. - Čikagos 
skautijos Jamboree ‘95.

Birželio 17 - 25 d. — Detroito 
skautijos stovykla Dainavoje, 
netoli Manchester, Mich.

Liepos 22 d. • rugpjūčio 5 d. 
— Čikagos skautijos stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich.

Liepos 22 — rugpjūčio 5 d.—
46-ji Anglijos lietuvių skau
tų, -Čių stovykla Lietuvių 
sodyboje,netoli Londono

Jau keli šeštadieniai gražus 
būrys „Aušros Vartų”/„Kerna- 
vės” tunto sesių ir „Lituanicos” 
tunto brolių uoliai vykdo visuo
meninį gerąjį darbelį, tvarky
dami ir švarindami Jaunimo 
centro Čikagoje aplinką. 
Jaunimo centro administra
toriaus Zigmo Mikužio pastan
gomis iš Čikagos miesto val
dybos buvo gauta: grėbliai, šluo
tos, semtuvai ir maišai šiukš
lėms sukrauti. Gražu matyti 
stropiai besidarbuojančias 
paukštytes, vadovaujamas jų 
vadovių g.v.v. Danos Miku- 
žienės ir vyr. skautės Onutės 
Utz. Sesytėms nenusileisdami 
darbavosi jaunesnieji skautai, 
vadovaujami Andriaus Panaro, 
Pauliaus Genčiaus ir Gyčio 
Jameikio. Sunkesnius Sva
rinimo darbus atliko skautų

Liepos 30 - rugpjūčio 12 d. 
— Kanados lietuvių skautų ir 
skaučių stovykla Romuvoje. 
Pirmą savaitę stovyklaus skau
tai,-ės, o antrą savaitę — vilkiu
kai ir paukštytės.

Švento Jurgio, viso pasaulio 
skautijos globėjo šventė šven
čiama balandžio 23 d. Savo su
eigose atitinkamai Jį pami
nėkime. Kovoje su blogiu, šv. 
Jurgis tebūna mums pavyzdys 
ir vadovas.

50 METŲ SKAUTAVIMO 
ŽENKLELIS

GERASIS DARBELIS JAUNIMO 
CENTRUI

PLAUKIOJIMO
IŠKYLA

Žiemos šalčiams užėjus, skau- 
tavimas uždarose patalpose 
guvioms paukštytėms pabosta. 
Norėdamos sesytes kiek išblaš
kyti, „Aušros Vartų”/„Ker- 
navės” tunto „Dubysos” drau
govės draugininke gintare v.v. 
Dana Mikužienė ir jos padėjėjos 
nutarė suruošti joms staigmeną, 
kad paskui sesytės galėtų rim
čiau ruoštis Kaziuko mugės dar
bams. Sesėms buvo pranešta, 
kad ruošiama „vasaros iškyla 
žiemą”, t.y., važiuosime plau
kioti baseine. Pranešimas buvo 
priimtas džiaugsmingu vienbal
siu „Valio!”

Vasario 4 d., tuoj po pamokų 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje, sesės susirinko greitam 
užkandžiui. Pasistiprinusios 
išvažiavo į Ridge Park baseiną. 
Ridge parke yra „fieldhouse”, 
kur visą savaitę vaikams ir 
suaugusiems vyksta įvairūs 
užsiėmimai. Savaitgaliais basei
ną (su vandens sargais) galima 
išsinuomoti asmeniškiems rei
kalams — gimtadienių šven
tėms ir kitoms progoms, o šiuo 
atveju — paukštyčių iškylai.

Sulėkusios į persirengimo 
kambarį, sesytės nekantriai 
laukė vyr. skaučių ir mamyčių, 
kad padėtų joms pasiruošti 
plaukiojimui. Persirengusios 
skubiai lindo po dušais ir išėjo 
prie baseino, kur vandens sargė 
paaiškino baseino naudojimo 
taisykles ir patikrino kai kurių 
sesių sugebėjimus plaukti (kad 
galėtų plaukti giliame baseino 
gale). Švilpukui nuaidėjus visos 
sušoko į vandenį. Šioje iškyloje 
dalyvauti buvo pakviesti ir 
sesių tėveliai bei kiti šeimų 
nariai ir vyresnės skautės. Dalis 
mamyčių plaukė ir padėjo plau-

c. kuriam vienetui dabar 
priklauso ir kas yra jo ar jos tie
sioginis vadovas/ė.

2. Tiesioginis vadovas/ė gali 
asmenį pasiūlyti be jo/jos žinios, 
tačiau turi pateikti visus 
patikrintus tam reikalingus 
duomenis.

Ženklelį ir pažymėjimą Pirmi
ja pasiųs pasiūhisiam vado- 
vui/ei. Ženklelis ir pažymėjimas 
asmeniui gali būti įteikti 
iškilmingoje sueigoje ar kita 
ypatinga proga.

LSS Pirmijos pirmininkas yra 
v.s. fil. Kęstutis Ječius. Jo ad
resas: 1310 Wayside Drive, 
Vilią Park, IL 60181-3524, 
USA. Jo telefonas yra: (708) 
832-2809 ir FAX’as (708) 
832-2893.

vyčių Andriaus Utz ir Rimo Ge- 
cevičiaus vadovaujami „Per
kūno” draugovės skautai ir pri
tyrę skautai. Valymo darbus 
koordinavo v.s. Marytė Utz.

Pagirtina, kad jaunimui sutei
kiama proga gražinti savo 
mokslo centro aplinką. Tokiu 
būdu ugdomas pareigingumas, 
aplinkos švaros ir grožio pajau
timas, ugdomas gerojo darbelio 
esminis supratimas — savano
riškai atlikti vertingą darbą ar 
paslaugą neprašant už tai atly
ginimo. Tikrasis atlyginimas 
yra kiekvieno dalyvio pasiten
kinimas pasitamavimu kitiems 
ir išgyvenimas įžodžiu duotojo 
pažado - atlikti gerąjį darbelį.

Būtų gera, kad ir kiti besinau
dojantieji Jaunimo centru, ar 
jame besilankantieji, „nepuoš
tų” Jaunimo centro ir jo aplin
kos įvairiomis šiukšlėmis, bet 
dėtų jas į tam skirtas dėžes. 
Ačiū broliams ir sesėms už 
pavyzdį ir puikiai atliktą gerąjį 
darbelį.

vs Ant. Paužuolis ;
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metams 94 metų 3 mėn.
JAV.................................... $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $11000 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant | įdėtu v ą
(Air cargo)........................ $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadieniais 
nedirba.
• -Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri 
siunčiamos, gavus prašymą ką 
norą skelbti.

kioti bailioms sesytėms.
Kitame kambaryje likusios 

mamytės paruošė užkandžius ir 
padengė stalus. Sesytės plaukio
jo ir taškėsi visą valandą. Nusi
džiovinusios ir persirengusios 
atėjo į vaišių kambarį, kur sesė 
Virga Bužėnienė patiekė karš
tas dešreles, „čipsus”, gėrimus 
ir sausainiukus. Kartu susėdo 
skautukės — didelės ir mažos, 
tarp jų ir broliai. Vaišinosi ir 
kartu susėdę šnekučiavosi ma
mytės ir tėveliai.

Buvo labai maloni popietė. 
Paukštytės artimiau susidrau
gavo, o ypač malonu buvo 
matyti kaip rūpestingai ir gra
žiai su jomis elgėsi vyresnės se
sės ir broliai. Smagu, kad ir 
tėveliai džiaugėsi proga pabend

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

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

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuatta Medlcal Bulldlng

8132 8. Kadzla
Chicago, IL 60829

Tai. (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

1900 W 95 St. Tai. (708) 422 0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v.v. antrd 12:30-3 v p p 
Irečd uždaryta, katvd 1-3 v p p , 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, UI. 80120

Tai. (708) 742-02S5
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzla Ava.. Chicago 
(312) 77S-S909 arba (312) 4S0-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (709) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tai. (708) 808-0101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avo.

Uale, IL 60532
Tol. 708-963-1410

Tai. kabineto Ir buto: (708)052-4150 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Clcaro

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 778-2880 

Namų 700-448-SS48
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bai chirurgija
172 ScMHer M., Elmhursl. IL 80120 

700-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 788-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6105 8. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) $86-7788

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla. Chicago 80892 
Tol. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good SamarUan Madlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Ava., Sulte 110, 

Napervllle IL 60883
Tai. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IN. 8OOS2

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; Šeštadieniais nedirba.
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Pernai lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune atidaryta Socialinės rūpybos profesinių 
studijų centro skaitykla. Didelė dalis šios skaityklos sukaupta Loyolos universiteto Čikagoje prof. 
Robert Constable, dėstančio Vytauto Didž. un-te, pastangomis. Studijų centrą finansuoja Amerikos 
Katalikų vyskupų konferencija. Centre jau apginta pirmoji magistro tezė. Nuotraukoje iš kairės: 
skaityklą šventina vysk. Sigitas Tamkevičius, už jo — kun. Robertas Grigas, universiteto rekto
rius prof. Bronius Vaškelis ir prof. Robert Constable.

LIETUVA VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

Keletą dienų Lietuvos sosti
nėje viešėjo Miuncheno „Sued- 
deutsche Zeitung” dienraščio 
specialus bendradarbis, stebė
damas savivaldybių rinkimus 
(trumpai pranešė tik pasekmes), 
pasikalbėjo su prez. Algirdu 
Brazausku, aplankė G. Dekani
dzę, pavadindamas šį susitiki
mą „Wenn dein Vater der Pate 
ist” — „kai tavo tėvas yra krikš
tatėvis”. (Pastarasis žodis paim
tas iš mafijos aplinkos, vadinant 
gaujos vadą „godfather” — K.B.)

I G. Dekanidzės raštinę patek
ti nėra lengva. Jį saugoja petin
gi, aukšti vyrai, kiekvieną įei
nantį stebi filmavimo kameros.

„Kaip atrodo pats G. Dekani
dzė, Vilniaus gaujos vadas, prieš 
kurį dreba visa Lietuva?” — 
klausia vokietis. Gruziniškos ir 
žydiškos kilmės G. Dekanidzė 
apsirengęs gražia eilute, ant 
rankos — stora auksinė apyran
kė, auksinis laikrodis. Vokietis 
jam priminė Vilniaus „Respub
likos” dienraštį, kuriame buvo 
rašoma apie G. Dekanidzės pla
čią veiklą, jo įtaką vyriausybėje, 
policijoje, miesto savivaldybėje, 
prekyboje narkotikais.

Jo akys, kaip ištikimo šunies, 
žiūri į vokietį. Jis tuoj pat sako: 
„kaip aš galiu būti gaujos vadu, 
gyvendamas laisvėje? Kaip aš 
galiu būti kriminalistų vadu,

jeigu Lietuvoje nėra organizuo
to kriminalizmo? Taip, yra 
25-kios mažos gaujos, tačiau 
didelės, organizuotos, nėra. Tad, 
tuo pačiu, atpuola man ir gau
jos vado vardas”.

„Pagal profesiją, sako G. Deka
nidzė, — esu biznierius”, tačiau 
savo biznio tiksliau nurodyti 
nenorėjo. „Prekiauju visur, 
viskuo, kur tik kiek uždirbti 
galima”, sako G. Dekanidzė. Ir 
jo sūnus, imtynininkas, yra taip 
pat prekybininkas, nuteistas 
mirties bausme.

Vokietis kiek ilgiau sustoja 
ties žuvusiu Vitu Lingiu, 
kadangi „Respublikos” žurna
listas („Respublikos” dienraštį 
vokietis vadina bulvariniu) į 
viešumą iškėlė „Vilniaus 
brigados” veiklą. „Teismo 
nutarimą gali pakeisti Lietuvos 
prezidentas. Tačiau A. Bra
zausko priešininkai gali jį 
apšaukti mafijos bendra
darbiu”, sakė vienas spaudos 
bendradarbis vokiečiui.

Miuncheno laikraščio kores
pondentas pažymi, kad didelės 
bausmės V. Lingio žudikams 
sudavė stiprų smūgį dviems 
šimtams brigados narių

„Kaip giliai mafijos atstovai 
Vilniuje buvo įleidę šaknis, — 
rašo vokietis, — parodo A. Bra
zausko asmens sargybinio at

leidimas. Pasirodo, kad jis pri
klausė mafijos gaujai.

Savo pasikalbėjimą G. De
kanidzė taip baigia: „Iš vienos 
tekstilės įmonės Vilniuje atvykę 
vyrai reikalauja apsaugos pini
gų. Girdi, juos čia siuntęs pats 
G. Dekanidzė”. Jis juokiasi iki 
ausų ir sako: ,juk ši įmonė 
priklauso man”.

Vokiečių žurnalas „Stern” 
spausdina Michail Gorbačiov 
prisiminimus. Mažą jų dalį jis 
paskyrė Lietuvai, tikrovėje 
sostinei. Jis rašo: „1990 m. kovo 
mėn. Lietuva paskelbė nepri
klausomybę. 1991 m. sausio 
mėn. prie vyriausybės rūmų 
Vilniuje įvyko didelė demon
stracija prieš kainų pakėlimą. 
Maskvoje krašto apsaugos mi
nistras Jazov, KGB pirm. Kriuč- 
kov ir vidaus reikalų ministras 
Pugo (latvis — K.B.) paskelbė, 
kad imtasi visų priemonių prieš 
kraujo praliejimą. Iš sausio 12 d. 
į 13 dieną Vilniuje buvo užimta 
televizijos stotis. Šioje akcijoje 
dalyvavo sovietiniai daliniai. 
Buvo užmuštų ir sužeistų (vo
kiečių žurnalas prideda, kad 
žuvo 14 asmenų ir 580 buvo su
žeistų). Aš tuoj pat pareikalavau 
iš Kriučkov pasiaiškinimo. Jis 
mėgino šį įvykį atvaizduoti la
bai nekaltu, nepavojingu daly
ku. Be to, pats sprendimas buvo 
vietoje duotas. Vėl Jazov aiški
no man, kad Vilniaus įgulos va
das davęs įsakymą. Greičiausia, 
kad šį žingsnį jis ir žengė ir tai 
be ministro sutikimo. Tačiau 
tuo metu aš pasitikėjau Jazo-

RINKIMAI IR 
PASIKEITIMAI

VYTAUTAS
LANDSBERGIS

Artėjant Velykoms, kurių pro
ga visus lietuvius kuo platesnė
se šalyse pasveikinti, Lietuvoje 
turėjom rinkimus su jau žino
mais rezultątais. Yra jie geri, 
galėjo būti dar geresni, betgi 
dabar mėginsiu paliesti kitką.

Nustebino žinios iš užjūrių, 
kad užsienio lietuviai praktiš
kai negalėjo balsuoti, nebent jei 
būtų važiavę tūkstančius mylių 
į ambasadą Vašingtone. Paaiš
kinimai, kuriuos pastebėjome, 
neva ambasada neturi net jau 
anksčiau balsavusių žmonių są
rašų, todėl negali jiems priminti 
ir pakviesti bei organizuoti 
balsavimo per konsulatus ir 
bendruomenes — tokie paaiški
nimai būtų nelabai rimti. 
Matyti veikiau kitkas — dabar
tinė Lietuvos valdžia — nenori, 
kad jos piliečiai užsienyje 
balsuotų, j

Negana to, nesiliauja pagrįsti 
nusiskundimai, kad Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūnai 
itin biurokratiškai vilkina net 
aiškiausias paraiškas gauti ir 
pasiimti naująjį Lietuvos pasą. 
Maty\ ne tik policijos ar kitų 
įstaigų pareigūnai, bet ir aukš
tesnė vykdomoji valdžia, kuri to 
nesutvarko, nenori, kad piliečių 
būtų daugiau — iš čia tiek biu
rokratinių kliūčių ir vilkinimų 
įstaigose, atrandant galybes 
priekabių, kad tik neduotų Lie
tuvos paso. Gal tokiems, kaip 
vieno Seimo nario balandžio 
8-osios rinkimams Kaišiadory
se, daug ko ir nenulemtų, nepa
kreiptų rezultato pageidautini 
keli šimtai papildomų balsų — 
išeivių iš Kaišiadorių, Rumšiš
kių, Žąslių, Kruonio ir jų apy
linkių; bet kodėl tie žmonės ap
skritai negalėtų balsuoti? O gal 
ateinančiuose Seimo rinkimuo
se jie balsuotų visur Lietuvoje, 
gal ką nors ir nulemtų? Juk 
1992 m. Seimo rinkimų apygar
dose kai kur net keliasdešimt, 
juolab keli šimtai, balsų būtų šį 
tą nulėmę, tikriausiai ir LDDP

Prie šio trumpo aprašymo 
„Stern” žurnalas atspausdino 
kovojančių su tankais lietuvių 
nuotrauką, pridėdamas tokį 
prierašą: „sausio mėn. 12 d. 
Raudonosios armijos tankai 
verčia atskylančią nuo Sov. 
Sąjungos Baltijos respubliką 
Lietuvą vėl į ją sugrįžti. Vilniuje 
žuvo 14 žmonių. Vis daugiau 
sovietinių respublikų skelbė 
nepriklausomybę”.

nebūtų gavusi vienvaldystės, vie
nos partijos daugumos. O tai 
vėlgi būtų apsaugoję daug ką 
Lietuvoje. Pagalvokim, juk už
sieniuose gyvena ne šimtai, o 
bent jau dešimtys tūkstančių 
galimų balsuotojų! Ir tie, nusi
vylę anų Seimo rinkimų rezul
tatais, susikrimtę ir Lietuvai 
karčiai iškalbėję, kam seną 
valdžią išsirinko, ko gera, patys 
dabar tikrai norėtų ir pilietinę 
pareigą atlikti, ir prisidėti, kad 
Lietuvoje būtų geresnė valdžia, 
žinoma, prieš tai atkakliai 
išsireikalavę ir tų, kad ir lėtai 
judančių, pasų.

Čia nebe taip svarbu aiškin
tis, kodėl atgimusi besiginanti 
Lietuva bijojo dvigubos piliety
bės principo ir tik palaipsniui 
darė šio pobūdžio lengvatas tau
tiečiams — ne Lietuvos, o kitų, 
ir ne vien Vakarų, valstybių gy
ventojams ir piliečiams lietu
viams. Daug apie tai prikalbėta, 
prikaltinta ir prisiaiškinta, 
betgi dabar tikrai svarbiau gal
voti apie paprastą pilietinę 
pagalbą Tėvynei — ne doleriais, 
o balsais. Buvo ir tebėra truk
dymų, kad tų vakarietiškų de
mokratinio nusiteikimo balsų 
kuo mažiau ateitų į rinkimų 
komisijas Lietuvoje. Buvo, bet 
nejau ir toliau taip bus? Turi 
įvykti pasikeitimas.

Kai jis įvyks, greičiau rasis ir 
kitų pasikeitimų į gera.

KALINIAI SUSIMĄSTĖ 
APIE ŽMOGIŠKĄJĄ 

PAREIGĄ

Šiaulių rajono Žadžiūnų kai
me Laimos ir Vlado Laugalių 
šeimynoje auga 32 vaikai, kurių 
kažkada išsižadėjo jų tikrieji 
tėvai. Šeimyna yra parengusi 
koncertinę programą, su kuria 
pasirodo įvairiose Lietuvos 
vietose. Laugalių šeima buvo 
pakviesta koncertuoti ir Pravie
niškių sustiprinto režimo patai
sos darbų kolonijoje.

Daugeliui nuteistųjų šis susi
tikimas padarė didelį įspūdį. Ne 
vienas prisipažino, jog, ben
draudami su Laugalių šeimynos 
vaikais, prisiminė savo šeimas, ' 
skausmą, kurį yra suteikę savo 
artimiesiems. Ne vieno akyse 
žibėjo ašaros, dar kiti kalbėjo, 
jog buvo gera proga kiekvienam 
pagalvoti apie savo žmogiškąją 
pareigą.

(LR, 20.02) i

Clevelandiškių
velykinė dovana

Nepaisant, kad Lietuvoje 
Velykos būdavo laikomos pačia 
svarbiausia metų švente, o 
lietuviai į jas darniai supynė 
senųjų-pagoniškųjų ir naujųjų 
krikščioniškųjų papročių bei 
tradicijų derinį, svetimuose 
kraštuose pripratome šventes 
matuoti dabartinės aplinkos 
matu: daugiau dėmesio krei 
piame į labiau sukomercintas, 
mažiau į tas, kurias prekybi 
ninkai priskiria į antraeilę vie
tą. Velykos yra kažkur tarp 
svarbiųjų ir vidutinių, bet nepri
lygsta Kalėdoms dovanų, 
sveikinimų ir kitų „priedų” at
žvilgiu. Tad čia gera proga 
atkreipti dėmesį į labai gražią 
velykinę dovaną, mums visiems 
padovanotą prieš pačias 
Velykas, nors jos jau praeityje. 
Antra vertus, žmonės sako, kad 
Velykų laikotarpis tęsiasi iki 
Atvelykio... Jeigu daugelis tarp 
margučių, šokoladinių kiškių ir 
velykinių vaišių tos dovanos 
nepastebėjo, dar yra laiko 
atkreipti į ją dėmesį.

Ta dovana: velykinių giesmių 
juostelėje įrašas, atliktas Cle
velando Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos (popu
liariai vadinamos tik Dievo Mo
tinos) choro. Kažkada kiekviena 
lietuviška parapija pasižymėjo 
skambiu, balsingu choru, gabių 
muzikų vadovaujamu. Šių 
chorų gausumu galime stebėtis 
iš pirmųjų dainų švenčių, ruoš
tų JAV, kai ištisi sąrašai 
parapijų chorų iš įvairių mies
tų, ypač rytinio Amerikos pa
kraščio, užpildydavo šventės 
leidinio puslapius. Dabar 
parapijos choras — jau retas 
paukštis. Priežasčių yra įvairių, 
bet galbūt svarbiausia: bažny
tinių pamaldų ir apeigų pakei
timas, labiau įjungiant į gie
dojimą visus, bažnyčion susi
rinkusius.

Chorai išlikę tik vienur kitur, 
tad Dievo Motinos parapijoje 
Clevelande — tikra išimtis, la
bai ryški bent vieną kartą 
pasiklausius minėtos giesmių 
juostelės, pavadintos „Prisikėlė 
Jis”. Chorui nuo pat įsikūrimo 
1982 m. vadovauja jauna, talen
tinga muzikė Rita Čyvaitė Klio- 
rienė, iš 27 choristų, įrekor- 
davusių šį velykinį įrašą, tikrai 
išreikalavusi damų, profesio
nalų skambesį. Muzikinė 
palyda — trimitas ir vargonai — 
efektingai paremia choro gieda 
mas giesmes, sodriai paryš
kindama, bet neužgoždama cho

Danutė Bindokienė

ristų balsus, suteikdama pa
kilią, šventišką nuotaiką.

Esame įpratę numoti ranka į 
vietines pastangas, „importuo
dami” iš tėvynės solistus, an
samblius, vokalinius vienetus 
Nors ne visi jie vienodo lygio, 
bet pripildome koncertų sales ir 
godžiai graibstome muzikinius 
įrašus, kurie visuomet paslau
giai siūlomi, kad publika ir 
namie galėtų „prisiminti kon
certo nuotaiką” Deja, išblėsus 
buvusiam įspūdžiui, apsižiū
rime, kad muzikinį įrašą tepajė
giame išklausyti vieną kartą o 
paskui padedame j nebeyarto- 
jamų daiktų dėžę. Žinoma, įrašo 
atlikėjams tai nelabai svarbu, 
nes jie savo „atpildą” jau gavo, 
kai pirkėjas sumokėjo už juos
telę...

Dievo Motinos parapijos choro 
velykinių giesmių įrašas yra 
ypatingas dar ir tuo, kad 
Velykų nuotaiką gali klausyto 
jui sukelti ne tik pagal kalendo 
rinę šventės datą, bet ir birželį, 
ir spalį, ir gruodį, bereikia tik 
įjungti aparatą... Dešimt įrašo 
giesmių, atliekamų lietuvių 
kalba, sugrąžina į Prisikėlimo 
Mišių džiaugsmą, velykines pro 
cesijos iškilmingumą. Ypač vie
tovėse, kurtos Prisikėlimo apei
gos atliekamos anglų ar kita 
kalba, o mes visa širdimi 
ilgi es lietuviškosios „Linksma 
diena mums prašvito” giesmės, 
šis velykinis įrašas gali 
užpildyti skaudžią spragą ir nu
raminti nostalgijos gėlą įspū
dingai skamba ir kitos giesmes, 
ypač pirmojoje juostelės pusėje 
„Prisikėlė Jis” (muz. E. 
Englert).

Nuoširdi padėka priklauso 
muz. Ritai Cyvaitei-Kliorienei 
ir jos vadovaujamam clevelan 
diečių chorui už šią puikią 
velykinę dovaną. Iš tikrųjų 
įrašą vertėtų padovanoti 
artimiesiems bei pažįstamiems 
Lietuvoje, nes vargiai jie 
geresnį rastų ir savo parduo
tuvėse. Smagu paminėti, kad 
muzikė Rita vertinama ne vien 
užsienio lietuvių (ji dirigavo VII 
Išeivijos dainų šventės chorams 
1991 m. Čikagoje), bet taip pat 
tėvynėje: 1994 m. Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje Lietu
voje ji dalyvavo vertinimo komi 
sijoje, atrenkant geriausius 
chorus, o taip pat turėjo proga 
diriguoti pačios šventės pro
gramoje. Kadangi ši muzikė dar 
jauna, tikimės jos talentais 
džiaugtis daug metų.

HOLOKAUSTAS 

PELENŲ DIENĄ 

DRESDENE

VIKTORAS PRIŠČEPIONKA
1

„Kas verkti buvo užmiršęs, 
vėl išmoko verkti, rhatydamas 
Dresdeno mirtį”, taip kalbėjo 
žymus vokiečių rašytojas, 
dramaturgas Gerhart Haupt- 
mann, nuo aukštos Elbės 
pakriaušės stebėdamas upės slė
nyje mirštančio miesto agonija 
Tai buvo prieš 50 metų.

Miesto praeitis

Dresdenas, Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje savo dydžiu 7-tas 
Vokietijos miestas, XII šimt
metyje buvo tik mažas, slavų 
žvejų apgyventas kaimas, žino
mas „Drezdany” vardu. Vieto
vė, vardą pakeitus į „Drese- 
den”, 1216 m. gavo miesto ti
tulą, o XIV šimtmetyje tapo 
Saksonįjos sostine.

Miesto augimui didelė paska
ta buvo netoli esančiuose Rūdos 
kalnuose (Erzgebirge) atrasti že
mės turtai: kaolinas, anglis, si

dabras ir kt. Ypač pelningos bu
vo sidabro iškasenos, vienu me
tu sudariusios beveik trečdalį 
visos Europos sidabro produk
cijos. (Rūdos kalnuose, Joachi
mo slėnyje-Joachimsthal buvo 
nukaltos ir pirmosios sidabrinės 
monetos, pavadintos ,jo- 
achimsthaler”; vėliau vardas 
sutrumpintas į „thaler”. Iš čia 
kilo ir amerikietiško dolerio 
vardas).

Praturtėjusi Saksonija rene
sanso epochos metu buvo val
doma Vetinų dinastijos kuni
gaikščio Moritzo. Atgimimo 
dvasia užsikrėtęs Moritzas pra
dėjo gražinti Dresdeno miestą, 
pirmiausia pastatydinęs ištai
gingus karališkus rūmus. Tas 
davė pradžią tolimesnei archi
tektūrinei miesto plėtrai. Morit- 
zui mirus, jo pasekėjas Augus
tas I tęsė miesto gražinimą, ypa
tingą dėmesį skirdamas meno 
kūrinių rinkimui.

„Elbės Florencųa”
Saksonijos ir Lenkijos-Lietu

vos karalių Augusto II ir jo sū
naus Augusto m valdymo laiko
tarpyje (1694-1763) Dresdenas 
tapo Europos architektūrine pa
žiba. Turtingo iždo pinigais, pa
sitelkus talentingus architek
tus, skulptorius bei dailininkus, 
barokiniame stiliuje buvo sta
tomi rūmai, meno galerijos, mu
ziejai, teatrai, pastatai įvai
rioms mokslo institucijoms, 
šventovės, ištaigingos vilos, pa
minklai, fontanai.

1728 m. buvo baigtas statyti 
puošnusis „Zwinger” (architek
tas Poeppelmann, skulptorius 
Permoser) yra laikomas gra
žiausiu barokiniu pastatu pa
saulyje, o architekto Georg 
Baehr suprojektuota miesto 
panoramoje dominuojanti 
„Frauenkirche” Europos evan
gelikams tapo tuo, kas Romos 
katalikams yra Šv. Petro bazi
lika Romoje.

Dresdeno muziejai ir meno ga
lerijos didžiavosi savo vertingais 
rinkiniais; vien tik Augusto II 
ir Augusto III laikais buvo nu
pirkta daugiau nei 4,000 žino
mų menininkų kūrinių, tarp jų 
ir garsioji Rafaelio „Sikstinos

Madona”. Klestėjo muzikinis 
gyvenimas, ypač opera; jas 
Dresdene kūrė R. Wagner, K. 
M. Weber, R. Strauss. Žymūs ra
šytojai J. Herder, J. Goethe ir J. 
Schiller dažnai lankydavosi 
Dresdene ir ypatingo grožio El
bės slėnio apylinkėse. Dres
denas tapo Vokietijos kultūros 
centru, kuriam pavydėjo net to
kie miestai, kaip Paryžius ir 
Viena.

Saksonijos sostinė Dresdenas Viduryje — katalikų katedra, dešinėje — neseniai atstatyti Semper 
operos rūmai.

Lietuviai Dresdene

Grožėjosi miesto įžymybėmis 
ir lietuviai pabėgėliai, į čia li
kimo atblokšti 1944 m. vasarą. 
Tuo metu Dresdenas buvo vie
nintelis Vokietijos didmiestis, 
visai nepaliestas Atlanto sąjun
gininkų bombų. Veikė opera, te
atrai; Zwinger kieme buvo atlie
kami baleto spektakliai, simfo
niniai bei kameriniai koncertai. 
Kavinėse grojo muzika, švento

vėse buvo atliekami religiniai 
koncertai, oratorijos, kantatos. 
Nors meno galerijos buvo užda
rytos, karališkuose rūmuose 
įrengtas „Gruenes Gewoelbe”, 
garsus brangenybių ir Meisseno 
dailiosios porceliano keramikos 
muziejus, dar veikė.

Laisvomis nuo darbo dienomis 
retai kada sėdėdavome lageryje 
— vis traukė miestas su savo ne
paprasto grožio architektūri
niais paminklais, puošniomis

šventovėmis, įdomiu zoologijos 
sodu, gražiai išplanuotu didžiu 
liu „Grosser Garten” parku 
Gatvėse matydavome laisvai 
vaikštinėjančius anglus ir 
amerikiečius karo belaisvius, 
kas stiprino mūsų viltį, jog są
jungininkai miesto tikrai ne 
bombarduos (vokiečiai Oreade 
ną buvo paskelbę „atviru mies
tu”, t.y., jis neturėjo jokios 
gynybos).

Vaikštinėdami po miestą, 
nesijautėme esą toli nuo Lietu 
vos, nes ant karališkųjų pasta 
tų matėme jų portalų viršūnėse 
iš akmens iškaltus Augusto II 
ir Augusto III herbus šalia Sak 
so n įjos herbo, taip pat ir Len
kuos Erelį, ir Lietuvos Vytį. Tas 
mums teikė dvasinės stiprybės

Rugsėjo mėnesi, gausiai susi
rinkę į priemiestyje esančią 
Zeiss-Ikon fabriko didžiulę salę, 
iškilmingai paminėjome Tautos 
šventę. Minėjimo pabaigoje di
dingai nuskambėjo visų gieda
mas Tautos himnas; juo taip pat 
būdavo užbaigiamos ir lietuviš 
kos sekmadieninės pamaldos, 
laikomos didelėje vienuolyno 
koplyčioje.

Artinosi kita mūsų valstybinė 
šventė, Vasario 16-ji. Deja, jos 
švęsti Dresdene neteko.

(Bus dauginu)

) »
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tautoje pagal prigimties instink
tą — nebūti vergu. Nuo pat 
okupacijos pradžios, pamačius 
Stalino ir Hitlerio bendradar
biavimą, pogrindyje prieš bolše
vikus buvo bijomasi ir nacių. 
Prieglobstis — Vokietija, buvo 
nepatikimas. Bet, sakoma, ne
laimėje žmogus griebiasi ir už 
šiaudo. Visas organizavimasis 
prieš Maskvos okupantą vyko, 
neturint draugų už Lietuvos 
ribų ir visur matant tik priešus. 
O paskutinioji Lietuvos valsty
binė politika, nesuradus ir 
neturint draugų, buvo - neu
tralumas.

Nuostabu, kaip vienodai Lie
tuvos atžvilgiu laikėsi ir ben
dravo komunistai ir naciai, 
vienodai planavo savo užmačias 
— nušluoti Lietuvą nuo žemės 
veido.

Hitlerio susitarimas su Stali- 
atsiimti iš Lietuvos repa-

Hitlerio užplanuotas pasaulio 
užkariavimas prasidėjo 1939 m.: 
užėmus Čekoslovakiją, vyko 
Klaipėdos krašto atplėšimas 
nuo Lietuvos. Kad naujų laikų 
Vokietija veržiasi Lietuvon, pa
jutome jau 1933 m. Lietuva pir
moji pasipriešino naciškoms už
mačioms, išdrįsusi iškelti Neu
mano-Sasso bylą. Lietuvos teis
mas, viešai vykdomas ir skelbia
mas, aiškiai pasauliui rodė na
cių užmačias — ruošimąsi kari
niam, slaptai Vokietijos remia
mam sukilimui Klaipėdos kraš
te. Šią pirmąją antinacinę bylą 
pasaulyje verta prisiminti ir mi
nėti.

Istoriškos patirties vedina, 
Lietuva nepasidavė Hitlerio 
gundymui prisidėti prie Vokie
tijos pulti Lenkiją ir atsiimti 
Vilnių, nors pasiūlymas atrodė 
labai patrauklus (pulk. K. Škir
pa tai protegavo). Užtai, manau, 
Hitleris baudė Lietuvą, pervedė 
ją Stalino malonei, o Stalinas už 
leidimą pasiimti Lietuvą Hitle
riui atsimokėjo „aukso rub
liais”, duodamas metalus, kurie 
buvo Vokietijai svarbiau negu 
auksas, nes reikalingi karinei 
Vokietijos pramonei — pagrei
tinti ir užtikrinti Hitlerio karinį 
panašumą prieš Vakarų pasau
lį. Tokia buvo Hit 10-Stalino 
draugystės pradžia.

Viso to mes tada nežinojom. 
Tikrąsias užmačias — kraštą 
okupuoti ir lietuvių tautą sunai
kinti, pradžioje Lietuva neatpa
žino. Maskva klastingai tai pri
dengė, Lietuvai pasiūlydama
Vilniaus kraštą, kurį Maskva, 
susitarusi su Hitleriu, jau buvo 
užkariavusi. Tiesa, Vilniaus 
kraštą atgavome ne iš Lenkijos, 
o iš Maskvos. Okupavimas buvo 
pridengtas NKVD-istiška ap
gaule. Vilniaus krašto perleidi
mu Lietuvai, saujelės lietuviškų 
komunistėlių ir svetimtaučių 
paslaugomis pasauliui buvo su
vaidintas „Lietuvos išvadavi
mas”.

Keista, kad Hitlerio-Stalino 
draugystės niekas dabar nenori 
prisiminti, ruošiant 50 metų nuo 
karo pabaigos iškilmes. Prezi
dentas Clinton, važiuojąs pasi
džiaugti, kad Stalinas prisidėjo 
prie demokratijų pergalės, lyg ir 
užmiršta, kad Stalinas „demo
kratu” pasivadino tik Hitleriui 
jau prie Maskvos vartų priar
tėjus.

1940 m. Maskvos okupacija 
mums bavo klaidinanti staig
mena ypač todėl, kad ji vykdyta 
Maskvos draugystės su Berlynu 
rėmuose. Mūsų nustebimui, 
Vokietija atidavė Maskvai 
Lietuvos pasiuntinybę Berlyne. 
Kalbėti prieš nacius ir Vokietiją, 
ypač prieš Hitlerį, sovietams 
Lietuvą okupavus, buvo drau
džiama. Maskvos politrukai 
visur aiškino, kad atvyko 
Lietuvą apsaugoti nuo kapita
listų, ne nuo Hitlerio. Net ir 
žydų tautybės asmenys, Kauno 
senamiestyje birželio 15 d. 
džiaugdamiesi riedančiais so
vietų tankais, tikėjo, kad Sta
linas Hitlerio antižydiškas nuo
taikas pakeis.

Sovietinę tikrovę rodė areštai, 
bet ir tie pradžioje buvo 
vykdomi per lietuviškuosius po
licininkus. Viskas vyko pagal 
ministro pirmininko Mer
kio parėdymą — „būkite man
dagūs”, nors areštų įsaky
mai buvo duodami ii kažkur 
kitur. Išgirdome pirmą kartą 
NKVD vardą, kai pats Merkys 
dingo. Net ir generolas Raštikis 
buvo panaudotas Lietuvos ka
riuomenės likvidavimui. Jis tik 
po pusmečio pamatė tikrovę: 
suspėjo slapta pabėgti iš Lie
tuvos.

Uždarius organizacijas, po
grindis prieš okupantą kilo

Vokietįjoje prie Miuncheno, Flossenburgo kaceto paminklinėje koplyčioje, 
ant sienos kabo. Vytis, pažymint, kad kacete nužudyta 2,480 lietuvių.

visiškai sužlugdytos: vyrai ne
pasirodė. Okupantas nesugalvo
jo kitko, kaip tik bausti — paim
ti Lietuvos įkaitus į Stutthofo 
kacetą ir tuo grasinimu privers
ti tautą vykdyti nacių tikslus. 
Tauta reagavo visuotiniu neri
mu. Lietuvoje esantieji vokie
čiai pajuto ypatingą lietuvių 
pyktį, kai po įkaitų arešto Lie
tuvos pogrindžio spauda dar 
labiau pagausėjo ir suaktyvėjo. 
Naciai mėgino areštais nutil
dyti pogrindžio spaudą, areštavo 
„žurnalistų grupę” ir nusiuntė 
į Stutthofą. Visos tos Gestapo 
bausmės iššaukė dar didesnį lie
tuvių pasipriešinimą. Naciai 
pajuto ūkinį nuostolį. Lietuvos 
ūkininkai ėmė taupyti sau, ma
žiau atiduoti okupantui reika
lingų produktų. Teko nugirsti, 
kad net okupacinė administra
cija ėmė skųstis Berlynui, kad 
dėl netinkamos Gestapo takti
kos kenčia ūkis, kad neliko 
žurnalistų, nebėra rašančiųjų 
okupacinei informacijos ir ūki
nei spaudai. Berlynas bandė 
varžtus atleisti, net žurnalistų 
grupę iš Stutthofo kaceto 
grąžino atgal į Lietuvą, kas 
Stutthofo kacetinėje istorijoje 
buvo taip pat staigmena kali
niams. Bet ir tas nesustabdė 
antinacinės rezistencijos, kuri 
dar labiau sustiprėjo.

Pogrindžio organizacijos susi
jungė ir sukūrė VLIKą. Susi
jungus pogrindžio organiza
cijoms į VLIKą, buvo susisiekta 
su Švedija, sėkmingai ėmė veikti 
pogrindžio radijas, kuris ne
sustojo iki nacių kapituliacijos. 
Vokietijos „drang nach Osten” 
ėmė nesustabdomai sparčiai 
silpti, kai ne tik prasidėjo nesėk
mės fronte, bet ir užfrontėje 
masės žmonių, aiškių antiko- 
munistų, pasidarė nacių 
priešais. Lietuvos vyrai geriau 
ėjo į miškus, bet naciams netar
navo, nors aiškiai žinojo, kad iš 
Maskvos ateina, ne išvaduoto
jai, bet naujas Lietuvos okupan
tas.

Šiandieną, minint 50-metines 
nuo karo pabaigos, mes, lietu
viai, matome, kad tai nebuvo 
karo pabaiga. Tai buvo tik Hit
lerio nugalėjimas. Stalinas liko 
toliau tęsti genocidą, naikinti 
tautas ir valstybes. Vakariečių 
užkariautas ir tik laikinai per
leistas Maskvos globai valsty
bes Stalinas pasilaikė kaip karo 
grobį ir ėmė drebinti visą pa
saulį gamindamas atomines 
bombas. Iš okupuotos Lietuvos 
trečdalis tautos buvo ištremtas

į Sibirą.
Kas už tuos padarytus Lietu

vai nuostolius yra atsakingas 
šiandien, po 50 metų? Sakoma, 
kad Stalino nebėra, komunizmo 
nebėra. Liko tik aukos?

Lenkijoje, Stutthofo kacete, 
gegužės 8-9 d. suvažiuoja buvę 
tame kacete kaliniai. Stutthofo 
kacete buvo 28 tautybių ir 25 
valstybių politiniai kaliniai. 
Ten buvo atvežti Varšuvos suki
limo organizatoriai, Varšuvos 
universiteto profesoriai ir in
teligentija. Jie pasakojo apie 
puikiai organizuotą Varšuvos 
sukilimą. Jie planavo sukilimą 
tam momentui, kai vokiečiai 
jau traukėsi ir rusų kariuomenė 
buvo netoli, tik apie 20 km nuo 
Varšuvos. Tačiau Maskva, ga
vusi informaciją apie sukilimą 
Varšuvoje, savo kariuomenę 
sustabdė ir palaukė, kol vokie
čiai visiškai Varšuvą sunaikino, 
ir anglai jiems pagelbėjo, Var
šuvos sukilėliams, numesdami 
iš lėktuvo tik garbės vainiką. 
Maskva, vokiečių sunaikintą 
Varšuvą užėmusi, ten pastatė 
savo „demokratišką” Lenkijos 
vyriausybę, nebereikėjo naujo 
Katyno planuoti.

Pulk. K. Škirpa, po nacinės 
okupacijos išsivadavęs iš nami
nio arešto, užsienyje būdamas, 
labai puoselėjo Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės atstatymą už 
Lietuvos ribų. Pulk. K. Škirpa 
galvojo, kad nacių nušalinta 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
turėjo turėti simpatijų demokra
tinėse valstybėse. Kiek žinau, 
pulk. K. Škirpa Amerikoje kal
bino ALTą, kuris labai rimtai 
svarstė šią galimybę — paskelb
ti Laikinąją Lietuvos vyriau
sybę veikiančia. Tačiau nesurado 
nė vienos valstybės, kuri L L 
vyriausybę pripažintų. Vakarų 

i valstybės nenorėjo viešai ko
vojančių prieš Maskvą, nes Sta- 
nas buvo laikomas demokrati
nių valstybių sąjungininkas. Ir 
Lenkijos egzilinei vyriausybei 
nebuvo leista pasireikšti.

Prisimenant šia proga nacinę 
Lietuvos okupaciją ir nacių pa
darytus Lietuvai nuostolius, 
tenka ir čia klausti, kas juos 
atlygins?

Naciai, okupavę Lietuvą, vie
ną pirmųjų areštavo adv. Dioni
zą Monstavičių (ji8 vedė nacių 
Neumano-Sasso bylą 1933 m.), 
patalpindami jį Sachsenhauseno 
kacete. Tuoj buvo areštuoti 
Mažosios Lietuvos veikėjai: Erd- 
monas Simonaitis, Brunonas 
Parotas, Edvikė Cebedys, Jonas

nu
triantus leidžia spręsti, kad 
nacių Gestapo žinojo apie Sta
lino planus Lietuvą perkelti į 
Sibirą, tad ir Hitleris suplanavo 
atsiimti savo patikimesnius ir 
išsaugoti numatytam ateities 
„žygiui į Rytus”. Kai Stalinas 
planavo, lietuvius į Sibirą per
metus, kolonizuoti rusais, taip 
Hitleris planavo, rusus išvijus, 
kolonizuoti Lietuvą vokiečiais.

Stambiausias Stalino ir Hitle
rio okupacinių metų įvykis (ne
tikėta staigmena ir Stalinui, ir 
Hitleriui) buvo lietuvių tautos 
sukilimas 1941 m. birželio 22 d., 
sudarymas laikinosios Lietuvos 
vyriausybės ir greitas atsta
tymas nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės administracijos. Suki
limas ir LAFo vardu paskelbtas 
Lietuvos valstybės atstatymas. 
Maskvai dar tebežiovaujant, o 
Hitleriui vos paleidus į Maskvos 
pusę pirmuosius šūvius, sukėlė 
nuostabą ir bolševikų, ir nacių 
štabuose. Stalinas pamatė, kad 
jo visų metų pastangos prijungti 
Lietuvą prie Sovietų Sąjungos 
sugriuvo, o Hitleris pajuto naują 
priešą — Lietuvą, kaip valstybę.

LAFo pastangomis pasiektas 
visos lietuvių tautos staigus su
kilimas ir laikinosios Lietuvos 
vyriausybės išstatymas ne tik 
privertė bolševikus skubočiau 
pasitraukti iš Lietuvos, bet 
įvedė nacinę Vokietiją į naują 
dilemą: ji priversta buvo tuoj 
naujai spręsti, ar pasirodyti 
kaip Lietuvos išvaduotoja nuo 
sovietinės okupacijos ir pripa
žinti L L vyriausybę, kurią 
remia visa tauta, o jei ne — Lie
tuva pasidarys priešu. Hitleris 
ėjo Stalino pramintu keliu: 
nušalino L L vyriausybę, areš 
tavo LAFo vadus ir atsiuntė 
specialų generolą Stahlecker su 
specialiais SS daliniais, kad 
būtų išžudyti Lietuvos žydai.

Žydų šaudymas visoje Lietu
voje sukėlė didžiausią pasi
piktinimą. Vyskupas Paltaro
kas, apie žydų šaudymą, suži
nojęs, oficialiai per Panevėžio 
katedrą paskelbė ekskomuniką 
visiems, kurie prisidės prie žydų 
šaudymo. Nacių kolonizacinės 
užmačios išryškėjo daug grei
čiau negu bolševikų.

Kaip bolševikinę okupaciją 
pradėjus 1940 metais, Maskvai 
uždarius nepriklausomos Lietu
vos organizacijas, prasidėjo anti- 
bolševikinis pogrindis, taip da
bar nacių okupacijoje, Berlynui 
nušalinus L L vyriausybę ir 
uždarius LAFą, Lietuvoje prasi
dėjo plačiai organizuotas an- 
t i nacinis pogrindis, kuris apėmė 
visą kraštą ir net okupanto pla
nuojamą administraciją. Lietu
va buvo vieninga. Antinacinė 
Lietuvos vienybė ypač aiškiai 
išryškėjo, kai okupantas bandė 
skelbti jaunų Lietuvos vyrų 
mobilizaciją ir planavo SS bata 
lionus. Nacių pastangos buvo
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Grigolaitis, Albinas Gailius. Da
bar sužinome, kad ir daug bol
ševikų okupacijos metu nuo 
NKVD arešto pabėgusių į Vo
kietiją lietuvių buvo patalpinti 
į kacetus. Nacių okupacijos 
metu nuolatiniai areštai pildė 
Dachau, Auschvvitzo, Buchen- 
waldo, Flossenburgo (kur lietu
viai yra pastatę gražų paminklą 
nužudytiems savo tautiečiams) 
ir Stutthofo (kur dar nėra jokio 
paminklėlio) ir kitus kacetus. 
Ne tik kacetus, bet ir nacių 
kalėjimus buvo pripildę lie
tuviai. VLIKo grupės areš
tuotieji, vežami per kalėjimus 
ir laikyti kalėjime iki pat 
nacių karo pabaigos, išliko gyvi, 
tik nacių karo mašinai sustojus. 
Pagal nacių surikiuotą tautų 
sunaikinimo skalę lietuviai 
buvo 7-je, latviai 8-je, estai 9-je 
vietoje.

Kiek lietuvių buvo nacių kalė
jimuose ir kacetuose, kiek lie
tuvių buvo nacių nukankintų ar 
liko gyvų, iki šiol tikslios sta
tistikos nėra. L.P.K. sąjungos 
duomenimis, nacių kacetus ir 
kalėjimus yra perėję apie 39,000 
lietuvių. Būtų metas realiai 
peržvelgti vokiečių kalėjimų ir 
kacetų muziejinius archyvus, 
nes svetimtaučiai tuo nepasi
rūpins. (Tačiau, kaip visada, 
„yra svarbesnių reikalų” ir tam 
lėšų stokojama).

Pažymėkime ir kitą sukaktį. 
Jau 50 metų, kai sovietinės 
Maskvos suklastoti dokumentai 
organizuotai skleidžiami Vaka
ruose ir svetimtaučių spaudoje 
kaltinami kolaboravimu su na
ciais lietuviai, kurie nebuvo 
naciai, o aiškūs antikomunistai 
(naciai kaltino lietuvius, kad 
nepadėjo kovoti su bolševikais). 
Keisčiausia, kad kolaboravimu 
naciams užpultieji, nepažin
dami realios padėties, ima net 
atsiprašinėti. Atsiprašymas 
pagamina naują „kaltę”. Tai 
tikra sąmyšio būsena, kurią 
turime šalinti. Okupuota Lie
tuva išgyveno žiaurių genocidą, 
kurį vykdė okupantai. Jų tiks
las aiškus: Lietuvą ne tik nai
kinti, bet ir lietuvius niekinti, 
kad įdiegtų mažavertiškumą, 
kad mažintų norą kovoti už savo 
laisvę ir, paprasčiau tariant, 
kad padarytų lietuvius bevaliais 
vergais. Sovietinė Maskva ir jos 
paveldėtojai buvo ne tik žmo
gaus, bet ir kitų tautų sunie- 
kinimo specialistai. Tam jie 
naudojo visą savo politinę galią.

Karo su naciais pabaigos me
tines švęsdami, atkreipiame 
pasaulio dėmesį, kad tai dvigu
ba sukaktis: nacių teroro pa
baiga ir naujo sovietinio teroro 
bei genocido, trukusio 50-tį 
metų ir sunaikinusio trečdalį 
mūsų tautos, pradžia.

• Trakuose sausio 27-28 d. 
vyko Vilniaus katalikiškų jau
nimo bendruomenių susitiki
mas, kurį suorganizavo neseniai 
įkurtas Vilniaus Katalikiškojo 
jaunimo centras, o vadovavo 
Lietuvos Vyskupų konferencijos 
gen. sekretorius kun. Gintaras 
Grušas. Renginio dalyviai 
svarstė organizacinius klausi
mus, nutarė leisti informacinį 
leidinį,

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Jai| 6253 W. 95 St. 
AįB Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Būt. 708-499-7000 Am. 312-778-3971 
Fax 708-499-7006 Pager 312-308-0307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit Išnuomoj.n,.. S kamb. 2 ml.g 
pas mus UŽ apdraudą nuo ugnies, apšildyta. M.; Saldytuvaa, ir virimo 
taip pat ir UŽ automobilio P^yta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į 
draudimą. m*n. + i mėn. „security dep" Ir

FRANK ZAPOLIS ,Jaaaa • Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

3208Vt West 95th Street —-----------------------------------------
Tel. (708) 424-8654

(312) 581-8654 __________________________ J
HELP VVANTED

LIETUVIU
EGZODO

UTERATCJRA
19451990

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00' 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai- 

• etoms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Roenan

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

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (19481952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojama* kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

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

Draugas
4848 W. 63rd Bt,
Chicago, IL 80829

REAL ESTATE

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

GREIT
PARDUODA

RE/MAX

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

FOR RENT

Reikalinga moteris padėti moteriai 
lengvoje namų ruošoje, virti ir gyventi 
kartu; 6 dienos darbo, antrad. laisvas, 
$150 į sav. Skambinti tarp 12-3 vai. pp.
tai. 708-562-5583

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

Ieškoma moteris prtilOrėtI ligonę ir
padėti namų ruošoje vakariniame Čikagos 
priemiestyje. Darbas savaitės dienomis 
8:30 v.r. - 8:30 v. p.p., arba savaitgaliais, 
12 vai. -10 v.v. Reikia šiek tiek suprasti 
angliškai ir turėti savo transportaciją. Kreip
tis vakarais, tai. 708-843-0080

VALYMO—VIRIMO DARBAI
Reikalingas suaugęs asmuo 
Glen Eagle Country klubui Le
mont, IL apylinkėje. Valymo, vi
rimo darbai pilną laiką. Reko
mendacijos reikalingos, taip pat 
šiek tiek kalbėti angliškai. 
Informacijai skambinti: Retha, 
tel. 708-287-8488, pirmad.- 
penkt. 9 v.r. - S v. p.p. Kalbėti 
angliškai.

i /
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Iš užsienio lietuvių
spaudos

„PARTIZANŲ DAINŲ 
ATGARSIAI”

„Dirva”, Cleveland, Ohio 
Yra daug ženklų, kad iš klyst

kelių yra nenorima išeiti. Iš 
gana autoritetingų šaltinių teko 
išgirsti gana blogas žinias. 
Mums, mirtingiesiems, tiesiog 
yra nesuprantama. Galbūt dėl 
to mes ir esame „mirtingieji”, 
kadangi apie „aukštesnę politi
ką” neturime jokio supratimo.
O tai, ką išgirdau — tai vos 
mane iš klumpių neišvertė. Bū
tent: vienas žinomas veikėjas 
visą „Šilo” kolektyvą kažkur į 
priemiesčius nuvežė. Jie at
sirado tokioje aplinkoje, kokio
je visai nesitikėjo būti. Ten 
jiems buvo pasakyta: „ponai 
galite dainuoti, bet prašom į 
politiką nesimaišyti”.

Kadangi aš ten prie stalo 
nesėdėjau ir nieko burnoje ne
turėjau, o tik iš kitų girdėjau, 
tad plačiau ir nerašau. Yra sa
koma, kad „Nėra dūmų be ug
nies”. Tad galime galvoti, kad 
kas nors panašaus galėjo būti. 
Pažiūrėsim pamatysim! O palū
kėti yra verta, nes beveik 
visuomet, žiūrėk ir: „Yla 
išlenda iš maišo”.

Aš tą reikalą jau buvau bepra
dedąs užmiršti, nes gyvenimas 
vietoje nestovi. Bet jeigu ši žinia 
pasitvirtintų — tai vėl iš naujo 
įsiliepsnotų, daug dūmų pasklis 
tų ir daug kas čiaudėti turėtų. 
Manyčiau, kad Lietuvoje yra 
kažkas suinteresuoti, kad tos 
žarijos neužgestų — tad vis iš 
naujo jas pamaišo ir vieną kitą 
pliauską įmeta. Jeigu ne dėl ko 
nors kito, tai bent žiūrėkite — 
ir išeivijoje nesutarimai vyksta!

„ATSIPRAŠYMAS BE 
ATGAILOS”

„Darbininkas”, Brooklyn, 
NY

Plačiai Lietuvos spaudoje 
skelbiamas Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno atsiprašymas 
lietuvių tautos už komunistų 
padarytas skriaudas ir nusikal
timus visai nepalietė mūsų 
širdžių ir liko „šauksmas tyruo
se”, nes ko vertas atsiprašymas 
už nusikaltimus ir skriaudas, jei 
to atsiprašymo nelydi atgaila ir 
atsiteisimas? Ar tie gražiai nu
skambėję buvusio (?) komunis
to žodžiai prikels nekaltai nužu
dytuosius, ar iš Sibiro grįžu- 
siems palengvins jų turto ir na
mų grąžinimą, iš jų namų paša
linus juose gyvenančius stribus?

Česlovas Juršėnas neturėtų 
svaidytis tuščiais atsiprašymo 
žodžiais, o juos ištaręs, p. kalėtų 
nuveikti ką nors pozityvaus, įro
dančio jo žodžių nuoširdumą. 
Aišku, iš dalies toks „atsiprašy
mas” yra taikomas vyriausybės 
kritikams, ypatingai demokrati
jose gyvenantiems užsienio lie
tuviams. Jei jo „atsiprašymas” 
yra nuoširdus, tai jis turėtų 
pasitraukti iš savo pareigų ar 
bent įtakoti Seimą nusikratyti 
buvusios sistemos liekanų ir 
ieškoti metodų pilietinėms tei
sėms bei laisvėms atstatyti.

„NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PROGA”

iM
Zita Kuieliauskienė „Žiburėlio” 
rengtoje paskaitoje apie vaiko kO 
rybingumą.

„Laisvoji Lietuva”, Chi
cago, IL

Ar užsienio lietuvių ir jų drau
gų pareiga laisvei jau pasibaigu
si? Ar laisvei užtikrinti darbas 
atliktas? Deja — dar ne!

Krašto nepriklausomybė nevi 
sad reiškia ir piliečių asmeninę 
laisvę. Prisimenu visad teigęs 
savo kalbose ir raštuose, jog 
Lietuva atgaus nepriklausomy
bę susidarius dviem sąlygom:
1) Palankios geopolitinės sąly
gos; 2) Lietuvos teritorijoje 
išlikus pakankamai fiziniai ir 
dvasiniai gyvų lietuvių. Pasiro
do — Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti tų dviejų sąlygų 
būta. Tačiau dar negalime būti 
tikri, jog ten esama pakanka
mai ne tik fiziniai, bet ir dvasi
niai gyvų tautiečių, kad nepri
klausomybe pasinaudojus ir 
laisvę išlaikius. Ten tebevyksta 
kova už tautos dvasią.

Net ir čia, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, kaip ypač šiuo 
metu paaiškėjo, vyksta arši 
kova už tautos sielą, už naciona
lizmą, prieš globalizmą, kova 
prieš centralizuotos valdžios 
priespaudą ir fizinę bei dvasinę 
piliečių kontrolę. Tad negalima 
stebėtis, kad tokia kova vyksta 
atsistatančioje Lietuvoje. Tuo 
pačiu tai reiškia, jog ir užsienio 
lietuviai privalo toje kovoje 
dalyvauti.

Negalima iš akių išleisti fak
to, kad Sovietų jungo nusikra- 
čiusiose tautose tebėra 50-ties 
mętų prievartos skiepyto socia
lizmo drumzlių. Kažkas yra pa
sakęs, jog socializmas įmano
mas tik dviejose vietose: dangu
je, kur jo nereikia, ir pragare, 
kur jis jau įgyvendintas. Kaip 
matome, sovietų jungo atsikratę 
kraštai dar, deja, nėra atsikratę 
socialistinio pragaro palikimo. 
Vakaruose pasklidusių lietuvių 
pareiga padėti savo tautiečiams 
atsikratyti to pragariško slogu
čio. Deja, kaip pasirodo, nemaža 
kas ir iš Vakarų bando jiems 
įpiršti tą patį, tik Vakarų 
sacharinu pasaldytą, socialistinį 
nuodą. Tai daro privačios in
stitucijos ir net, apgailėtina, nuo 
komunizmo pabėgusių tėvų vai
kai, lyg kokie janičarai, per
auklėti marksistų profesorių 
Vakarų universitetuose.

Priedu, kaip neseniai iš pati
kimų ir rimtų šaltinių patirta, 
atsistatančius buvusius sateli
tus ir, suprantama, Baltijos 
kraštus kairėn stumia Vakarų 
diplomatai. Mat jie bijosi tau
tų nacionalizmo labiau negu 
Maskvos imperializmo. Todėl 
išsivadavusių kraštų kairieji 
politikai esą Vakarų diplomatų 
proteguojami, aprūpinami pres
tižinėmis kelionėmis į Vakarus,
prakalbomis bei susitikimais su
„žymiomis” asmenybėmis ir or
ganizacijomis, kai tuo pat metu 
tautinis tų kraštų elementas 
ignoruojamas ir laikomas posū
niais. Tai jau tiesioginiai liečia 
mus, kaip Amerikos piliečius, 
nes JAV diplomatai yra išlaiko
mi mūsų mokesčių pinigais. Tad 
dar viena priežastis, kodėl 
laisvojo pasaulio žmonės, ypač 
lietuviai, dar negali nusisukti 
nuo laisvės kovos.

„VIENYBĖ - NEVIENYBĖ"

„Tėviškės žiburiai”, Ont.,
Canada

Lietuvai, ypač šiuo pradiniu 
metu, reikia ne tiek partijų, 
kiek asmenybių; ne tiek patyru
sių administratorių, kiek vado 
vų, kurie įstengtų iškelti idėjinį 
nepriklausomybės modelį sena 
jam sovietiniam subyrėjus. 

Valstybė nėra labdaros insti

tucija. Nors ekonominė gyven 
tojų būklė yra viena paprasčiau 
šių matuoklių gerovės lygme 
niui nustatyti, vis dėlto ji, ta 
būklė, nėra galutinis idealas. 
Jei taip būtų, tai ekonomiškai 
stiprūs, turtingi kraštai lengvai 
patenkintų savo piliečių reika 
lavimus. Deja, taip nėra. Užtat 
politinių partijų programose 
ekonominių siekių nurodymai 
neturėtų lemti apsisprendimus 
už ką balsuoti. Sąmoningas ap
sisprendimas turėtų išplaukti iš 
kitų šaltinių.

To nepaisant, o remiantis tik 
partijų programose išdėstytais 
pažadais, dažnai apsirinkama. 
Tai parodė visai netolima pra
eitis. Logiška, kad po tokių 
nusivylimų balsuotojai ima 
orientuotis kitaip. Tie pergalvo- 
jimai kaip tik ir brandina demo 
kratinį mąstymą, kuris parem 
tas asmeniniais įsitikinimais, 
atsargių dalykų vertinimu.

Klaidinga samprata, kad dau 
giapartiškumas reiškia išsilais
vinimą iš per penkiasdešimt 
metų įkyrėjusios vienvaldystės. 
Gal kai kam ir naudingas šito
kio galvojimo siūlymas. Bet tai 
klaida. Laisvos politinės „pabi
ros” niekada negalės iškopti į 
valdančiuosius sluoksnius.

„KAIP SUPRASTI IR KAIP 
ĮVERTINTI?”

„Tėviškės aidai”, Melbour- 
ne, Australia

Per pereitas Lietuvių Dienas 
iškilus paskaitininkas, kurio 
kalba taip pat tilpo radijo laido
je, kvietė mus suprasti ir tinka
mai įvertinti pokario okupuoto
je Lietuvoje tuos, kurie apsi
sprendė dirbti kartu bei tapti 
rusų komunistų kolaborantais.

Atrodė, kad buvo peršama 
mintis, lyg tie okupantų bendra
žygiai dirbo ir aukojos Lietuvos 
labui ir jos gyvastingumui.
Turbūt be išimties Tautos, 

kurių piliečiai karo ar okupaci
jos metu pataikauja ar tiesiog 
pereina priešo pusėn vadinami 
išdavikais, kvislingais, kolabo
rantais ir dar gražesniais 
vardais.

Ar mes tokio tipo žmones kel
sime į viršūnes ir pradėsime 
juos gerbti kaip tikrus Tėvynės 
mylėtojus?

Suprasti ir tokių gailėtis tai 
vienas dalykas, bet jų sampro
tavimą ir elgesį pateisinti kaip 
naudingą okupuotai Tautai, tai 
jau visai kas kita.

Taip pat kalbėtojo buvo išve
džiojama, žinoma, žiūrint per

anų išdavikų akis, kad jei nebū 
tų buvę ginkluoto rezistencinio 
pasipriešinimo, tai gal ir nebūtų 
buvę trėmimų, žudynių ir t.t.

Norėčiau paklausti garbaus 
kalbėtojo, kaip vertinti ir 
pateisinti okupacijos metais 
tuos, kurie užimdami vadovau 
jančias vietas, rašytojus, pėda 
gogus, poetus ir kitus, kurie 
Staliną ir jo bendrus lygino su 
saule, prievarta skiepijo komu 
nizmo idėjas jaunimui, išdavė ir 
kankino partizanus sudarinėjo 
sąrašus ir padėjo tremti Tautos 
kamieną arba kruviną vėliavą 
kėlė olimpiadose, meno ir 
mokslo sferose ir tai darė savo 
valia. Žinoma, nekalbu apie 
tuos, kurie buvo vienokiu ir 
kitokiu būdu prievartaujami.

Klausia, kaip mes būtume 
pasielgę, būdami jų vietoje? 
Galbūt panašiai kaip anie 
nelaimingieji, bet esu tikras, 
kad mūs dauguma gal ir nebū 
tume stoję atviron kovon su 
priešu, bet ir nebūtume parda 
vinėję savo brolių.

• 1869 m. gruodžio 28 d. Wil- 
liam Semple, gyvenantis Mt. 
Vernon, OH, užpatentavo savo 
naują išradimą — kramtomą gu 
mą.

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:

2929 VVEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse:

2533 to. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 VV. 35 St., Cicero, II 60650 
10201 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465 

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
VVILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINES BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas

1Ii ilroJluriiig 1l-e “1Pee-Irrree MIorl<|4i4je |

f”
No points, no application fee, 

no origination fee, no credit fee. 
No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Call 1-800-757-7786 now. 
Great for first time home buyers, too!

Standard Federal Bank
for savtnrp

Mortgage Operations Cantar 1 - 800-757 7786 ...
RaMnctiom aopty Not on aH mortgagos n IfMū

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. balandžio men 19 d

A.tA.
Dr. JOKŪBAS 

J. STUKAS

VIENERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS

Mirė 1994 m balandžio 29 d., Summit, New Jersey.
Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, No. Arlington, New 

Jersey.
Velionis visą savo gyvenimą paskyrė, sielojosi ir dirbo 

Lietuvai. Jis tvirtai tikėjo Lietuvos prisikėlimu ir tos dienos 
3ulauke Nors jo gyvybės gija nutrūko, bet mes ir toliau tęsime 
jo darbus Lietuvai.

Šią liūdną sukaktį minint, Šv. Mišios už jo sielą bus auko 
jamos sekmadienį, balandžio 30 d., 10 vai. ryto, Šv. Trejybes 
Lietuvių bažnyčioje, Adams St. ir New York Avė., Nevvark, 
New Jersey. Taip pat Mišios bus aukojamos Čikagoje, Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje balandžio 29 d., 8:00 vai. ryto, ir Wat 
chung, NJ Šv. Marijos bažnyčioje balandžio 29 d., 9:00 vai 
ryto. Šv. Mišios taip pat bus aukojamos Lietuvoje — Vilniuje 
ir Aluntoje.

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti mūsų 
mylimą a.a. JOKŪBĄ STUKĄ, dalyvauti pamaldose ir už 
jį pasimelsti.

Nuliūdę: žmona Loreta, broliai Augustas, Petras ir 
Liudas ir jų šeimos, uošvė Vladė Kaselienė ir Kaselių 
šeima.

PADĖKA
Ar liūdnesnio kas galėtų būti 
Vi likirrtą žmogaus šioj nakty —
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas 
O mirtis — nelaukta ir staigi.

Mačernis

A.tA.
HENRIKAS GINEITIS

Mano mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, mirė 1995 m. kovo 
21 d., St. Petersburg, Florida: Bus palaidotas Lietuvoje, jo 
tėviškėje.

Noriu padėkoti kun. Ropolui už šv. Mišių atnašavimą, 
chorui už gražų giedojimą bažnyčioje. Dirigentui p. Kerbeliui 
didelis ačiū.

Didžiausia ir nuoširdžiausia padėka muzikei Ditkienei, 
kuri, pati pirmoji man ištiesė pagalbos ranką. Dėkoju Gražinai 
Viktorienei, Janinai Jarašienei, Sofijai Vaškienei, kurios 
mano didelėje nelaimėje nepaliko manęs vienos tol, kol mano 
vaikai atskrido iš šiaurės. Taip pat ačiū mūsų LIDO Drive 
kaimynams už aukas ir užuojautas.

Dėkojo visiems St. Petersburg lietuviams užjautusiems 
mane ir aukojusiems šv. Mišioms. Aukos bus nuvežtos į 
Lietuvą ir įteiktos nelaimingiems ir neturtingiems vai
kučiams.

Didelė padėka Mr. John Rally, kuris paaukojo 500 dol. 
Čikagos Lithuanian Orphans Fund.

Ačiū, ačiū visiems.

Nuliūdusi žmona, vaikai ir anūkai.

A.tA.
POVILUI BIELSKIUI

mirus, jo dukrai DANAI BARIENEI, jos šeimai ir 
visiems velionio giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Dana ir Viktoras Kochanauskai 
Irena ir Albertas Kereliai 
Ada ir Domas Misiuliai 
Vlada ir Alfonsas Pargauskai 
Vanda ir Antanas Brazdžiūnai

A.tA.
STASIUI MEILUI

netikėtai mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta 
žmonai BIRUTEI, broliui VYTAUTUI, sūnui VIN 
CUI, dukrai ALDONAI su šeimomis.

Buvę „Aušros” gimnazijos klasės draugai: 
Vladas Adomavičius 
Edvardas Čižinauskas 
Antanas Mažeika 
Viktoras Naudžius 
Algis Visockis

1
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/Š ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vika Gylytė, Nida Janušky- 
tė. Austė Ringutė, Viktutė 
Sušins kaitė ir Lina Šlenytė,
gyvenančios vakariniuose Čika
gos priemiesčiuose, gavo pagy
rimus už labai gerą mokymąsi 
Mount Assisi Academy aukš
tesniojoje mokykloje.

Kovas Andrius Polikaitis,
muz. Dariaus ir Lydijos (Stropu- 
tės) pirmgimis sūnus, buvo 
pakrikštytas Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje š.m. 
balandžio 1 d.

Iš Los Angeles, C A, „Drau
go” knygų platintoja Danutė 
Damkus už išplatintas knygas 
atsiuntė 561 dol., taip pat vėl 
užsisakė knygų už 600 dolerių. 
Pasirodo, kad Kalifornijos lietu
viai yra ne vien mūsų dien
raščio, bet apskritai lietuviškos 
spaudos, vertintojai ir rėmėjai. 
Jeigu ir kitose vietovėse taip 
uoliai būtų platinami lietuviški 
leidiniai, nereikėtų skųstis, kad 
„knygų niekas neperka...”

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba visuomenę 
kviečia į koncertą, kuris įvyks 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
balandžio 28 d., 7:30 vai. vak. 
Linksmą programą atliks Nijolė 
Ščiukaitė ir Jurgis Žukauskas.

Kostas Norvilą, Brooklyn, 
NY, siųsdamas „Draugo” pre
numeratos mokestį, pridėjo 105 
dol. Ši auka tikrai palengvins 
laikraščio leidimo darbą ir su
teiks galimybę ilgiau lankyti 
savo skaitytojus. Nuoširdi 
padėka.

Mikas Česas, Downers Grove, 
EL, „Drauge” nusipirko brangių 
knygų. Lietuviška spauda bus 
gyva tik tada, jei turės draugų, 
kurie ją vertina ir skaito. Ačiū 
už apsilankymą mūsų knygyne.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Lemonto apylinkė per 
iždininką Aleksą Karaliūną at
siuntė „Draugui” 100 dol. Labai 
malonu gauti laikraščiui pagal
bą iš Lemonto apylinkės lietu
vių, kurie įvertina vienintelio 
dienraščio reikšmę ir stengiasi 
jam padėti. Nuoširdus ačiū už 
auką.

Dr. Ferdinandas Kaunas, 
Westchester, IL prie anksčiau 
Draugo fondui duotos tūks
tantinės vėl atsiuntė Pavasario 
vajaus proga 200 dolerių su 
linkėjimais: „Gyvuok per 
amžius mielas „Drauge”. Dėko
jame už linkėjimus, juos pare 
miant nauju įnašu.

x Joana Balsis iš Monroe 
MI, siunčia $100 ir rašo, kad 
nori globoti našlaitį iš Kretingos 
apskrities, nes pati iš ten yra 
kilusi. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

Už „Dainavos” ansamblio 
mirusius narius ir rėmėjus šv. 
Mišios bus aukojamos balandžio 
23 d., 10:30 val.r., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marųuette Parke 69 ir S. 
Washtenaw). Tą pačią dieną, 2 
vai. p.p., įvyks ansamblio 50 
metų sukaktuvinis koncertas 
Maria aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje. Lietuviškoji visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
dalyvauti Mišiose ir koncerte 
(bilietų bus galima gauti prie 
kasos koncerto dieną).

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos na 
rių susirinkimas bus penkta 
dienį, balandžio 21 d., 7 vai 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6820 S. Wash 
tenaw Avė. Daugiau informa
cijų galima gauti, skambinant 
778-7508.

Amerikos Lietuvių Preky
bos Rūmų Čikagoje valdyba ir 
nariai paskyrė žymenį „Man of 
the Year” — pasižymėjusiam 
metų žmogui Frank Zapoliui, 
Lietuvos vyčių tautinių šokių 
grupės ilgamečiam vadovui. Pa
gerbimo puota įvyks gegužės 7 
d., sekmadienį, 6 vai. vak., Mar- 
tiniųue pokylių salėje Čikagoje. 
Rezervacijas priima Marytė 
Kinčienė tel. 312-927-4990, Al
girdas Brazis — 708-361-5594 
ir Vincentas Semaška — 
312-735-4722.

Virginija Bruožytė-Mulio- 
lienė, gimusi Australijoje, 
dabar gyvenami Cleveland, 
OH, jau spėjo užsirekomenduoti 
kaip pirmaeilė solistė ameri
kiečių ir lietuvių tarpe. Yra 
atlikusi pagrindines roles 
Clevelande statytose operose, 
priimta į Cleveland Lyric 
Operą, laimėjusi (1993 m.) Alice 
Stephens Muzikos stipendijų 
konkursą, su „Svajonių aidų” 
kvarteto koncertais apkeliavusi 
Pietų ir Šiaurės Amerikos, 
Australuos ir net Europos lietu
vių telkinius. O kas gali 
pamiršti V. Bruožytės pasi
rodymą su žymiuoju svečiu, sol. 
Arnoldu Voketaičiu, ir solo 
partijomis Alice Stephens 
stipendijų konkurso laimėtojų 
koncerte Čikagoje 1993 m.? 
Solistę turėsime progos vėl iš
girsti balandžio 30 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos 80 metų 
sukakties koncerte Brighton 
Parke.

ĮSTEIGTAS LIETUVOS 
VAIKU FONDAS

Loreta Stukienė, norėdama 
įamžinti a.a. prof. dr. Jokūbo 
Stuko atminimą, įsteigė Lietu
vos Vaikų fondą, kurio lėšomis 
bus šelpiami globos reikalingi 
lietuviai vaikai.

BILIETAI PASAULINEI 
OLIMPIADAI ATLANTOJE

Remigijus Gaška, Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
atstovas pasaulinei olimpiadai, 
Atlantoje vyksiančiai 1966 
metais, praneša, kad žaidynių 
Atlantoje organizacinis komi
tetas prašymus bilietams įsigyti 
pradės priimti nuo š.m. gegužės 
1 d. Prašymų lapus ir smul
kesnes informacijas bus galima 
gauti iš olimpiados sponsorių — 
Home Depot krautuvių ir Coca 
Cola parduotuvių. Informacijas 
teikia ir Bilietų centralė, 
kreipiantis telefonu (404) 
744-1996. Užpildytus prašymų 
lapus, kartu su čekiu arba VISA 
kortelės numeriu, patartina 
siųsti nedelsiant, nes dalinai 
nuo to priklausys pageidaujamų 
bilietų gavimo galimybė.

Redaguoja Medžiagą siųsti:

Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
BBth Place, Chicago, IL 00629

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

Tel. (1-312*.77&-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel (708* 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 631h Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Virginija Bruožytė.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

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

(sk)

PROF. DR. J. STUKO
MIRTIES METINĖS

Pernai mirusio žymaus Ame
rikos lietuvio prof. dr. Jokūbo 
Stuko mirties metinėse, jo 
našlės Loretos ir jo brolių 
rūpesčiu, sekmadienį, balandžio 
30 d., 10 vai. r. Šv. Trejybės 
bažnyčioje, Nevvark, NJ, bus 
aukojamos šv. Mišios velionio 
intencija. Kviečiami dalyvauti 
visi draugai ir pažįstami. (L. 
Stukienės tel. — 908-753-5636).

KLASIKINĖS MUZIKOS 
MĖGĖJAMS

Šeštadienį, balandžio 22 d., 2 
vai. p.p., Miami universiteto 
Muzikos mokykloje, Coral 
Gables, Clark/Weeks rečitalių 
salėje, fortepijono koncertą at
liks Frances Kavaliauskaitė 
(Covalesky), kuri tame universi
tete siekia muzikos daktarės 
laipsnio. Programoje: pasaulinio 
masto klasikų kūriniai, o taip 
pat pianistė supažindins klau
sytojus su M. K. Čiurlionio 
muzika, kuri yra jos disertaci
jos tema. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti koncerte, įėjimas 
nemokamas.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Lietuvių Kunigų vienybės 
metinės rekolekcijos įvyks 
birželio 5-9 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyno 
patalpose, Putnam, CT. Reko
lekcijos prasidės pirmadienį, 
birželio 5 d. vakare ir baigsis 
penktadieni, birželio 9 d. pie
tumis. Joms vadovaus jaunas 
lietuvių kilmės dominikonas t. 
Stanley Azaro (Zarauskas). Re
gistruotis: Rev. V. Cukuras, 600 
Libery Hwy„ Putnam, CT 
06260.

x Audronės Adomavičie
nės batikos ir Noros Aušrienės 
keramikos paroda įvyks š.m. 
balandžio 21 d., penktadienį,
7 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre.

(sk)
x Ariana Kumpienė, iš Mia

mi, FL jau antri metai globoja 
našlaitį Remigijų Alytuje. Už 
pratęstą 1995 m. metinį $150 
globos mokestį dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

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

(ak)

SrtvčiKĄi+t

KRISTUS KĖLĖS

Kėlės Kristus! — varpai
pranašauja,

Atpirkėjas žmonijos visos.
Jis šiandieną per žemę keliauja 
Šaukia žodis iš amžių tamsos.

Jis aplanko našlaitį kiekvieną, 
Graudžią ašarą šluosto visiems, 
Jis palaimins kelius į tėvynę 
Vėl sugrįžti kartu ištremtiems.

Kėlęs Kristau, sustiprinai viltį! 
Širdyse vėl troškimai karšti. 
Pumpurėliuos žiedai ima kilti 
Ir tėvynės dangus taip arti...

VELYKOS

Velykos! Velykos!
Apkibę kiekvieną
Krūmelio šakytę
Lašeliai dar dreba
Iš sapno pabudę
Ir kuždąs su vėju,
Ir klausia: kas bus,
Kad rytas toks šventas,
Toks giedras dangus!

Danutė Lipčiūtė-Augienė

GALVOSŪKIS NR. 142
(Žiūrėkite brėžinėlį)

VELYKOS
Pati didžiausia religinė šven

tė, kuria minimas Kristaus iš 
numirusių Prisikėlimas. Kris
tus, prisikeldamas iš numirusių, 
įrodė savo dievybę ir įvykdė 
žmonijai duotą pažadą — išga
nymą. Dievas, mylėdamas žmo
gų,pats save aukojo už žmonių 
nuodėmes. Žmogus negali to ne
vertinti, privalo už meilę atsi
lyginti meile jam. Kaip gaila 
žiūrėti į šių laikų žmoniją, ypač 
į mūsų tautiečius Tėvynėje. 
Kiek daug yra nusigręžusių nuo 
Dievo ir elgiasi taip, lyg nebūtų 
Dievo pasiaukojimo verti.

Prisikėlimo šventė sutampa 
su gamtos prisikėlimu iš žiemos 
priespaudos. Žmonės, patyrę 
žiaurią okupacijos priespaudą, 
turėtų sekti gamtą ir su ja pri
sikelti naujam gyvenimui. Nie
kas žmogui nedraudžia gėrio, 
kodėl jo nesiekti ir būti laim
ingu. Reikia nusimesti purvinus 
drabužius, apsivilkti šventadie
niškai ir su Aleliuja žvelgti į 
ateitį!

Tėvynės žvaigždutė linki vi
siems bendradarbiams ir skai
tytojams giedrios, velykiškos 
nuotaikos!

Redaktorius

VELYKŲ TAUTOSAKA
— Prieš Velykų pirmą dieną 

reikia naktį nueiti prie upės ir 
išsiprausti, tai būsi visados bal
tas. (Palesa)

Velykų antrąją dieną tą aplie
ja vandeniu, kas ilgiau miega. 
(Kalvarija, Telšių aps.)

♦ * *
Kas ilgai Velykų rytą miegos, 

tas visus metus bus snaudalis ir 
jam nesiseks darbas. (Alunta)

♦ * *
Per Velykas, kai visi žmonės 

esti linksmi, tai net ir saulė iš 
to smagumo šokinėja: kilsu, kil
au. (Pakruojis)

• * *

Mergaitės pirmą Velykų 
dieną nesiklaupia bažnyčioje, 
tai geriau augs gėlės ir bus labai 
gražios. (Leipalingis).

VELYKŲ RYTĄ 

(Tęsinys)
— Aš krienų, mamyte, prika

stu. Ir sutarkuoti galėčiau, — 
siūlausi su nauju darbu.

— Kažin? Akutes tau grauš, 
ar nebijai? — lyg nepasitikė
dama mano sugebėjimu, klausia 
mama.

— Negrauš. Juk aš jau vyras! 
O ir prisitaikinsiu, kur vėjas 
traukia.

Mama žiūri į mane atviromis 
akimis ir šypsosi. Matau, kad ji 
patenkinta manimi. Gal tik da
bar pastebėjo, kad aš tikrai 
smarkiai paaugęs.

— O ar eisime rytoj rytą į 
bažnyčią, mamyte? — mano pa
klausime skamba nuolankumas 
ir prašymas.

— Tai mat, kodėl tu toks lipš
nus (mielas), Joneli! — nusistebi 
mama ir juokiasi.

— Ar eisime? — lyg katinėlis 
glaudžiuosi prie mamos alkū
nės.

— Pažiūrėsim... — mama lyg 
susimąsto ir žiūri į tolumoje 
dunksančius (neaiškiai mato
mus) miškus.

—Aš nusivalyčiau batelius, 
nusiblizginčiau, jei eitume.

— Nusiblizgink.
—Pabučiuoju mamos ranką ir 

pasišokinėdamas nubėgu į 
daržą už sodo krienų kasti. Toks 
malonus dabar man tas darbas. 
Tokių storų ir tiesių šaknų 
surandu. Pažįstu iš kyšančios iš 
žemės galvutės su besikalančių 
lapų kuokštele (grupele).

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau)

LIŪTAS IR LAPĖ
Pasenęs liūtas nebeįstengė jė

ga maisto susirasti ir nutarė ap
sukrumu (gudrumu) verstis. 
Įlindo į olą ir ten atsigulęs ap
simetė sergąs, o kai apsilanko 
koks žvėris, čiumpa ir suryja. 
Taip žuvo daugybė žvėrių. Paga
liau supratusi liūto gudrybę, 
atkako (atvyko) ir lapė. Atsisto
jo toli nuo olos ir paklausė, kaip 
jis laikosi.

— Blogai, — atisakė liūtas ir 
paklausė, kodėl laputė neužeina 
t olą. O lapė atsakė:

— Mielai užeičiau, bet pėdos 
rodo, kad daug žvėrių pas tave 
užeina, bet nė vienas neišeina.

Taip ir protingi žmonės iš 
ženklų numato pavojus ir jų 
vengia.

Ezopas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Rašytas belaukiant Kalėdų, 

moderniais laikais tinka ir Ve
lykoms. Toks jau margas mūsų 
pasaulis. Štai laiško turinys:

.....Ačiū už visas dovanas ir
pinigus. Nutariau pirkti elekt
rinį traukinį. Jau pas mus už 
pusantros savaitės, turbūt ir pas 
jus, ateis Šv. Kalėdos ir kartu 
Jėzus prisikels, todėl sugalvojau 
ir sukūriau eilėraštį:

Atėjo žiema šalta, *
Bet niekas nepaklaus jos, 
Kodėl gi ji šalta?
Štai stovi prie tako 
Eglutė žalia.
Ji irgi bus nukirsta.

Dabar parašysiu apie save. 
Mokaus trečioje klasėje. Čia yra 
visokių pamokų. Per kūno kul
tūros pamokas mus veda į basei
ną. Ten mus moko plaukti. Po 
baseino, jei spėsiu, į dailę. Dai
lėje mus moko piešti ir lipdyti 
iš molio. Mano molio darbus net 
du kartu išdegino. Dar mus mo
ko anglų kalbos. Man gerai se
kasi. Jau išmokome daug žo
džių, dainelių, eilėraščių. Tuoj 
bus atostogos, aš jų laukiu. Ypač 
laukiu sniego, ledo, kad užšaltų 
prie mūsų sodo tekanti Šešupė. 
Taip aš gyvenu. Stengiuosi pa
rašyti gražiai, bet dar nelabai 
moku. Sudiev!”

Vaidas Bulikas? 
(neaiškiai parašyta) 

Marijampolė

GALVOSŪKIO NR. 
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Petriukas buvo su tėvais nu
važiavęs į Meksiką. Ten matė 
piramidžių. Grįžęs, nusipirko 
daug kaladėlių ir padarė vienos 
piramidės modelį. Čia yra nu
piešta Petriuko pastatyta pira
midė iš kaladėlių. Suskaičiuoki
te kiek Petriukas sunaudojo ka
ladėlių šiam modeliui pastaty
ti?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 143
(Žiūrėkite brėžinėlius)

Žemyn: 1. jis, 2. ima, 3. esu. 
Skersai: 1. jie, 2. ims, 3. sau.

GALVOSŪKIO NR. 124 
ATSAKYMAS

Žodžiai — sugestijos: 1. viršus 
— virtus, 2. ranka — randa, 3. 
žiurkė — mužike, 4. kuris — Ju- 
ris (vardas), 5. rašalas — pa
šalas, 6. žinia — minia, 7. savas 
—javas, 8. ašara — ašaka, 9. mė
sa — vėsa, 10. parašas — para
das.

Gali būti ir kiti žodžiai.

GALVOSŪKIO Nr. 125 
ATSAKYMAI 

1. Karaliaus Mindaugo kapas 
esąs Naugarduke (L.E. 18-501). 
2. Jau apaštalo Pauliaus laikais 
buvo madoje skelbti „bado strei
ką” (Apd. 23:12-14). 3. Apašta
las Paulius buvo plaktas 5 kar
tus po 39 kirčius (2 Kor. 11:24; 
Apd. 22:25). 4. Tunelis tarp 
Anglijos ir Prancūzijos yra 50 
kilometrų ilgumo. Yra 25-45 
metrų gylyje žemiau jūros dug
no. Kelionė šiuo tuneliu užtrun
ka 35 minutes. 6. Žmogus pirmą 
kartą nusileido ant mėnulio 
1969 m. liepos mėnesį.

GALVOSŪKIS NR. 141

Koks buvo oficialus (tikras) 
pranešimas apie Jėzaus prisikė
limą iš numirusių?

(5 taškai)

Trys nupieštos formos 1, 2, 3 
pasikartoja žemiau nupieštose 
figūrose. Jūs turite pažymėti, 
kuris numeris tinka tai ar kitai 
figūrai. Geriausia jas nuspalvo- 
ti, kuria nors spalva.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 144
Parašykite ilgiausią anglišką 

žodį, kuris vartojamas.
(5 taškai)

Atsiuntė Gaja Bublytė

GALVOSŪKIS NR. 145
1. Miesto vardas „Alus”. Ta

me mieste alų gerti draudžiama. 
Ši vietovė yra prie pat 34 para
lelės, tarp 42 ir 43 meridianų. 
Kurioje valstybėje yra tas 
„Alaus” miestas? 2.1994 m. ba
landžio mėn. 21 d., Vilniuje bu
vo atsteigta senoji lietuvių „ba
jorija”. Ji pasirinko oficialų sau 
vardą: „Lietuvos karališkoji ba
jorų sąjunga”. Ką žodis „ba
joras” reiškia? 3. Iš kurių žodžių 
susidaro terminas „fortepijo
nas”? 4. Kalbant apie muzikos 
instrumentus „pianiną” ir „for
tepijoną”: kurio instrumento 
stygos yra horizontalios, ir kurio 
instrumento vertikalios? 5. Ku
rie paukščiai padeda savo pate
lėms perėti kiaušinius: antinas 
— ančiai, gaidys — vištai, gand
ras — gandrai, kalakutas — kur
kei, balandis — balandėlei, 
povas — povei, žąsinas — žąsiai.

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus gausite 
10 taškų, už trumpus ir apytik
rius — 5 taškus.
Atsiuntė lran. dr. E. Gerulis

Senovės Egiptiečiai jau skyrė 
planetas nuo žvaigždžių, net 
buvo sudarę dangaus žvaigždė
lapį; tokių žvaigždėlapių išliko 
kapų pastatų ir šventovių lu
bose.
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