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Serbai planuoja 
atsiimti Krajiną

Zagreb, Kroatija, rugpjūčio 
9 d. (OMRI) — Tarp kroatų ir 
serbų sukilėlių gali būti pasi
rašyta dar viena sutartis, 
praneša Britanijos žinių 
agentūra BBC. Pagrindinis šios 
sutarties punktas būtų tai, kad 
serbai atiduoda savo sunkiuosius 
ginklus ir už tai gauna laisvo 
judėjimo garantiją.

Vokietijos laikraščio „Allge- 
meine Zeitung” žiniomis, padėtį 
apsunkina tai, kad dabar į 
40,000 civilių serbų pabėgėlių 
srautą įsimaišė ir 14,000 
lengvais ir sunkiaisiais ginklais 
ginkluoti serbų kareiviai.

Kroatų, serbų ir Jungtinių 
Tautų pareigūnai ir toliau nesu
taria kiek iš tikrųjų keliuose 
yra serbų pabėgėlių. Ljubljanos 
dienraštis „Delo” antradienį 
rašė, kad serbų civilių pabėgėlius 
iš oro apšaudė Bosnijos serbų 
lėktuvai.

Straipsnyje buvo teigiama, 
kad Bosnijos serbų vadas 
Radovan Karadzič ir oro pajėgų 
vadas Zivomir Ninkovič nori, 
kad serbai pabėgėliai grįžtų į 
savo gyvenvietes Kroatijos Kra- 
jinoje, kad ten išlaikytų serbų 
gyvenvietes.

Be to, rašoma, kad Bosnijos 
Banja Lulca mieste įsteigė ka
rinį teismą, kuriame Krajinos 
serbai bus teisiami už Knin 
miesto ir Bendovač karo zonų 
apleidimą. Straipsnio duomeni
mis, apie 20 vyrų jau nuteisti.

Bosnijos serbų televizijos rug
pjūčio 8 d. buvo transliuojamas 
jų „prezidento” Milan Martič 
atsišaukimas. Tai buvo pirmas 
jo viešas pasirodymas nuo kro
atų puolimo pradžios. Prancūzų 
žinių agentūros AFP žiniomis, 
Martič buvo Srb mieste, Kraji- 
noje dėvįs karine uniforma ir 
atrodė išvargęs. Martič kvietė 
„visų serbų valstybių patriotus” 
sugrįžti iš užsienio ginti savo 
tėvynę. „Dabar nepripažįstu ir 
niekuomet nepripažinsiu (Kraji
nos) okupacijos. Privalome 
daryti viską, kad sugrįžtume į 
savo namus. Esu įsitikinęs, kad 
tą galime padaryti. Aš čia pa
silieku, esu šiek tiek apsuptas, 
bet nesibijau”, kalbėjo Martič.

Britanijos žinių agentūra 
BBC rugpjūčio 9 d. tačiau ko
mentavo, jog kalbos apie Kraji
nos atisiėmimą, neturint pa
galbos iš Serbijos yra visiška ne
sąmonė.

Bosnijos serbų vadas Radovan 
Karadzič dalį savo pareigų kaip 
Bosnijos serbų parlamento va
dovo perleido kitam jo nariui,

į
» v

Valstybinė komisija patikrino 
kalbą žinių laidose

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) 
— Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos prie Lietuvos Seimo 
Kalbos inspekcija, vykdydama 
Valstybinės kalbos įstatymo jai 
suteiktus įgaliojimus, užbaigė 
pirmą didelį darbą — patikrino 
šalies televizijų informacinių 
laidų kalbą.

Valstybinės kalbos įstatyme, 
kuris priimtas šių metų sausio 
31 d., numatyta, kad Lietuvos 
visuomenės informavimo prie
monės (spauda, radijas, tele
vizija), visi knygų bei kitų 
leidinių leidėjai privalo laikytis 
taisyklingos lietuvių kalbos 
normų. Šio įstatymo vykdymą 
kontroliuojančiai Kalbos in
spekcijai, kaip informavo jos 
viršininkas Donatas Smalins- 
kas, suteikta teisė nesilai
kantiems įstatymo skirti admi

kad visą savo energiją galėtų 
pašvęsti Krajinai atsikovoti. 
Pranešama, kad jis parašęs 
laišką Serbijos prezidentui 
Slobodan Milosevič, kuriame jį 
kaltina nusigrįžimu nuo Kra
jinos ir visų serbų išdavyste. 
Karadzič tačiau paliko Milo
ševičiui galimybę išsipirkti, jei 
tučtuojau imtųsi teikti pagalbą 
Krajinos ir Bosnijos serbams.

Karadzič, tačiau, turi kitų 
problemų. Rugpjūčio 8 d. 
Reuters žinių agentūra pranešė, 
kad Serbijos generolas Drago- 
mir Milosevič prisijungė prie 18 
kitų Bosnijos serbų generolų, re
miančių kitą Bosnijos pajėgų 
vadą Ratko Mladič, sudarant 
„absoliučią vienybę” prieš 
Karadzič. Lūžis tarp abiejų 
Bosnijos serbų vadų, kurie abu 
yra paieškomi, teismui už karo 
nusikaltimus, vis labiau išeina 
į viešumą.

Rytų Slavonijos serbų sukilė
lių vadai rugpjūčio 9 d. paskel
bė, kad jie sukūrė vieningą va
dovybę su Jugoslavijos (t.y., Ser
bijos) karo pajėgomis, nors iš 
Belgrado dar negautas patvir
tinimas, kad taip yra. Serbas 
Vykovar miesto meras pareiškė, 
kad tos srities serbai „iki šiol 
buvo susiskaldę ir atsiskyrę nuo 
Serbijos, mūsų motinos, (bet 
dabar) pagaliau vėl susijungė. 
Buvusioje Jugoslavijoje esame 
12 milijonų serbų ir, jei reikės, 
tapsime 312 milijonų”. Mano

ma, kad tai yra užuomina į Ru
siją, su kuria daugelis serbų 
jaučia gilų ryšį.

New Yorke Kroatijos amba
sadorius Jungtinėms Tautoms 
Mario Nobilo pareiškė: „Tuo tar
pu neturime jokių planų įkurti 
karinę administraciją likusioje 
okupuotoje Kroatijos teritori
joje”.

Rugpjūčio 9 d. pirmoji huma
nitarinės pagalbos siunta nuo 
gegužės mėnesio pasiekė Bihač 
gyvenvietę. Bosnijos serbų ir 
valdžiai nepaklūstančių šio 
miesto apsiaustis tęsėsi trejus 
metus. Jis buvo išvaduotas, kai 
Bosnijos daugiausia iš musul
monų susidedančios kariuome
nės Penktasis Korpusas prasi
mušė iki pirmyn Krajinoje 
žengiančių kroatų dalinių Kra
jinoje rugpjūčio 5-6 dienomis. 
Pranešama, kad musulmonai 
padegė bent šešis serbų kaimus, 
matyt keršydami už Bihač atsiė
mimą. BBC korespondentas 
praneša, kad Bihač gyventojai 
džiaugiasi, bet yra ir labai 
išvarginti.

nistracines baudas.
Gegužės pradžioje Valstybinė 

lietuvių kalbos komisija sudarė 
ekspertų grupę, kurioje kartu su 
kalbos inspektorius dirbo 
Vilniaus Universiteto ir Lie
tuvių Kalbos Instituto moksli
ninkai. Buvo nutarta pirmame 
etape stebėti tik dažniausiai — 
kiekvieną dieną — į eterį išei
nančias žinių laidas.

Ekspertų išvados nedžiugina: 
visų TV žurnalistų kalba yra 
taisytina. Vieni daro daugiau 
tarties klaidų, kiti — kirčia
vimo, o kai kurių kalba — iš viso 
prasta. Šį kartą ekspertai 
apsiribojo įspėjimais kalbos dar
kytojams. Tačiau, jei po pirmojo 
tikrinimo nebus padaryta išva
dų, nebus pasimokyta taisyk
lingai kalbėti, antrą kartą pra
sižengusiems bus skiriamos di-
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Bosnijos miesto Bihač gyventojai rugpjūčio 8 d. džiugiai rinkosi į gatves atšvęsti miesto išvadavimą 
nuo apsupties ir sutikti atvykstanį Bosnijos prezidentą Alija Izetbegovič. Kroatų ir Bosnijos 
kariuomenės bendromis jėgomis išvadavo miestą rugpjūčio 5-6 dienomis.

Lietuvos kari 
rugpjūčio 2 d.

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (LA) — 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras rugpjūčio 2 d. informavo 
apie Lietuvos taikos palaikymo 
būrio LITPLA-2 padėtį. Kaip 
rašo Rimantas Varnauskas 
„Lietuvos aide”, šis būrys įeina 
į bendrą danų ir lietuvių ba
talioną, dislokuotą Kroatijos 
Serbų Krajinoje, ties Sunj 
kaimu, kuris yra daugmaž 80 
km nuo Bichač gyvenvietės.

Rugpjūčio 1 d. Lietuvos būrio 
vadas M. Kazlauskas infor
mavo, kad situacija jų rajone 
visiškai nepakitusi ir rami, bet 
aplink vyksta mūšiai. Ministro 
teigimu, kovos vyksta 200 km 
nuo LITPLA-2 dislokacijos vie
tos. „Kol kas ten tyla, bet su 
nerimo spalvomis”, sakė. L. Lin
kevičius.

Nedideli kroatų kariuomenės 
daliniai pritraukti ir prie Sunj 
kaimo. Jie gali mėginti pra
laužti serbų gynybos liniją arba 
privilioti taktiniais sumetimais, 
kad atitrauktų serbų dalinius 
nuo Bichač. Serbų Krajinos pe
rimetras yra didžiulis, kariuo
menė perdislokuojama, tad visai 
įtikėtina, jog bet kurioje vieto
je gali įsiplieksti kovos veiksmai 
tarp konfrontuojančių pusių. 
Ministro manymu, nors Lietu
vos taikos palaikymo būrys 
atsidūrė sunkesnėje situacijoje, 
daryti išvadų, kad ten didelis 
pavojus, neverta. „Aktyvioji 
pusė dabar — kroatai, o jų kovos 
etika kiek kitokia nei serbų”, 
turėta galvoje, kad kroatai 
neima įkaitų ir nerakinėja jų 
prie amunicijos sandėlių, civi
lizuotai elgiasi su belaisviais. 
Be to, Jungtinių Tautų (JT) 
pajėgos nėra jų puolimo objek
tas.

Būrio vadas M. Kazlauskas 
pranešė, kad užvakar du 
Lietuvos būrio skyriai buvo 
,stebėjimo postuose, o du — 
dislokacijos bazėje. Vyrai sveiki, 
tik vargina baisūs karščiai.

Danijos gynybos ministras J. 
Hegerupp telefonu L. Linke
vičiui sakė, kad paaštrėjus situ
acijai bus dažniau ir išsamiau

dėlės piniginės baudos. 
Televizijos laidų kalba bus

tikrinama ir toliau. Artimiau
siu metu ekspertai pradės 
klausytis sporto, meno laidų, 
taip pat laidų vaikams.

ai Krajinoje 
dar saugūs

informuojama apie bataliono 
veiklą.

Šiuo metu jo užduotis nepaki
tusi — stebima bendra padėtis. 
Jeigu tame rajone prasidėtų ko
vos veiksmai, taikos palaikymo 
pajėgos į juos nesiveltų, nes tai 
nėra jų funkcija. Jeigu karo 
veiksmai įsipliekstų ir Serbų 
Krainoje, saugumo priemonės 
yra pakankamos, kariai būtų 
dislokuoti bazėje esančiuose 
bunkeriuose arba išvedami kar
tu su danais.

Paklaustas, kas būtų, jei 
Lietuva nutartų savo karius 
išvesti iš konflikto zonos, L. 
Linkevičius sakė, kad tai gali 
nuspręsti tik Seimas. „Bet ne
žinau, kaip tai atrodys. Galima 
svetimu skausmu ir nesidalyti, 
bet mažai valstybei tą reikia 
daryti dar ir todėl, kad ateityje 
galėtume tikėtis partnerių pa
ramos”. Pasak ministro, Lietu
vos indėlis šioje misijoje ne tik 
morališkai itin vertinamas, bet 
ir gaunama reikšminga mate
rialinė parama. „Šis pasirinki
mas sąmoningas ir teisingai pa
darytas, nors ten ir pavojinga, 
ir žūsta žmonės”, sakė L. Linke
vičius. Jo manymu, JT misija, 
palaikoma Vakarų šalių greito 
reagavimo dalinių ir NATO 
aviacijos, turėtų pasilikti.

LITPLA-2 būrys į Lietuvą grįš 
rugpjūčio 19 d. Jį pakeis 
trečiasis Lietuvos taikdarių 
būrys, kuris šiuo metu ap
mokomas Danijoje.

10% lietuvių iš JAV
nesugrįžta

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(AGEP) — Dešimt procentų į 
JAV išvykstančių lietuvių 
nesugrįžta, tvirtina JAV amba
sados Vilniuje konsulas ir an
trasis sekretorius Steven J. 
Wangsness. Šis skaičius nėra 
labai tikslus — labai sunku 
sužinoti, kiek žmonių nuspren
dė visai negrįžti į Lietuvą, kiek 
jų pasiliko JAV, kad nelegaliai 
ten padirbėtų porą metų ir 
grįžtų namo.

Pernai apie 3.5-4 tūkstančiai 
lietuvių gavo JAV vizas trum
palaikei kelionei į Ameriką. 
Dar apie 900 lietuvių laimėjo 
„žaliąją kortelę”, leidžiančią 
jiems legaliai gyventi ir dirbti 
JAV, rašo „Lietuvos rytas”.

Čekijoje apkaltinti
komunistinio

perversmo vadovai
Praha, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 

Čekijoje pateikti kaltinimai 
buvusiam Čekoslovakijos Ko
munistų partijos vadui Miloš 
Jakeš, partijos vadovybės nariui 
Karei Hoffmann ir dar trims 
buvusiems aukštiems pareigū
nams. Visi jie kaltinami vals
tybės išdavimu.

1968 m. kaltinamieji prisidėjo 
vykdant sovietų vadovaujamą 
Čekoslovakijos okupaciją, pa
reiškė komunizmo nusikaltimų 
tyrimo ir dokumentavimo biuro 
direktoriaus pavaduotojas Pavel 
Bret. Pasak jo, kaltinamieji taip 
pat atsakingi dėl šimtų čekų ir 
slovakų aukų per šią invaziją. 
Tęsiant tyrimą, vėliau bus 
kaltinami ir daugiau komunis
tų pareigūnų, sakė P. Bret.

M. Jakeš, 72 m. amžiaus, yra 
vienintelis buvęs Rytų Europos 
šalies Komunistų partijos vado
vas, kuriam pateiktas kalti
nimas valstybės išdavimu.

Lenkų pasitikėjimas
Bažnyčia mažėja

Varšuva, rugpjūčio 1 d. 
(DPA) — Per šešerius metus po 
politinių reformų pradžios Len
kijoje sparčiai krito Katalikų 
Bažnyčios populiarumas, pra
neša Vokietijos žinių agentūra 
DPA. Kaip rodo rugpjūčio 1 d. 
paskelbti viešosios nuomonės 
tyrimo centro CBOS apklausos 
rezultatai, dabar tik 47% ap
klaustųjų pritaria bažnyčios 
veiklai, o 42% — ją griežtai kri
tikuoja.

Jau komunistinės eros pabai
goje 1989 metais Katalikų Baž
nyčią Lenkijoje palaikė beveik 
90% šalies piliečių. Po vienerių 
metų šis skaičius sumažėjo iki 
75%.

Politinėmis institucijomis ša
lyje pasitikima dar mažiau 
negu Bažnyčia — tik 42% anke
tas atsakančiųjų sutinka su 
Lenkijos vyriausybės politika, 
39% — su parlamento, ir tik 
27% — su prezidento vykdoma 
politika.

— Vilniaus geležinkelio sto
ties tarptautinių keleivių trau
kinių priėmimo zonoje Lietuvos 
vyriausybė nutarė įrengti pa 
sienio kontrolė spunktą ir mui
tinės postą būtiniems formalu
mams atlikti.

Lietuvos bendra gamyba su 
Vakarų įmonėmis didėja

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (LR) — 
Pramonės ir prekybos ministras 
Kazimieras Klimašauskas rug
pjūčio 1 d. spaudos konferen
cijoje konstatavo, kad Lietuvo
je didėja bendrosios gamybos 
apimtys, rašo Rita Grumadaitė 
„Lietuvos ryte”.

Apžvelgdamas pirmojo šių 
metų pusmečio rezultatus, jis 
tvirtino, kad primaujančiųjų 
gretose — lengvoji pramonė, 
ypač tekstilė, chemijos produktų 
gamyba, medžio apdirbimas. 
Anot ministro, kad ir kaip būtų 
keista „iš duobės” pradeda kilti 
mašinų ir jų įrenginių gamyba. 
Pasak jo, reikėtų peržiūrėti 
pramonės prioritetus, sutei
kiant juos toms sritims, kurių 
gaminiai eksportuojami ir šaliai 
duoda pinigų.

Ministras informavo, kad per 
pirmąjį šių metų ketvirtį bend
rosios gamybos apimtis buvo 2.6 
bilijonai litų, o antrąjį ketvirtį 
— 3 bilijonai litų. Šie rezultatai 
geresni negu per tą patį laiką 
praėjusiais metais. Lietuvos 
vidaus rinkoje sunaudojama tik 
35% pagamintų prekių.

Anot ministro, akivaizdžiai 
padaugėjo siuvimo produkcijos, 
šildymo katilų, medžio apdirbi
mo staklių, žemės inventoriaus 
gamybos, vaistinių priemonių, 
cheminio pluošto, polimerinės 
plėvelės. Kai kurių gaminių per 
pusmetį išleista tiek, kiek per 
visus praėjusius metus. Gerokai 
mažiau pradėta gaminti metalo 
pjovimo staklių, mažo gal
ingumo variklių, televizorių.

Pagrindinėmis Lietuvos pre
kybos partnerėmis išlieka Ru
sija, Vokietija, Baltarusija, 
Lenkija, Latvija. Geriausias 
prekybos balansas yra su Latvi
ja — į šią šalį išvežama 
daugiausia prekių ir mažiausia 
iš jos perkama.

„Lietuvos rytas” paklausė, ar 
už gamybos „kilstelėjimą” 
Lietuva neturi būti dėkinga 
užsieniui — auga gamyba iš 
atvežtinės žaliavos, bet visa pro

Norima sugriežtinti spaudos 
periodiškumo įstatymą

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (LA) — 
Spaudos kontrolės valdybos 
vadovas Šviedrys Vipartas siūlo 
sugriežtinti spaudos periodiš
kumą reglamentuojančius įsta
tymus.

Pagal šiuo metu Lietuvoje 
galiojančią „itin liberalią” 
tvarką, periodinio leidinio 
steigimo liudijimas anuliuo
jamas tik tuomet, kai per metus 
neišleidžiamas nė vienas jo nu
meris. Valdybos viršininkas 
mano, kad derėtų imti pavyzdį 
iš Švedijos, kurioje periodinis 
leidinys turi pasirodyti bent 
kartą per ketvirtį. „Paradok
salu, bet dabar, nenusižengiant 
įstatymui, laikraštį galima 
išleisti rečiau nei, pavyzdžiui, 

knygą”, sakė Šviedrys Vipartas.
Spaudos kontrolės valdybos 

duomenimis, Lietuvoje vis dar 
neatslūgo po Nepriklausomybės 
atkūrimo prasidėjęs visuomenės 
informavimo priemonių steigi
mo antplūdis. Naujausi statisti
niai skaičiai rodo, jog šiuo metu 
Lietuvoje eina 500 laikraščių, 
305 žurnalai, veikia 739 leidyk
los, 35 bendros radijo ir tele
vizijos studijos, 51 radijo stotis 
ir 104 televizijos studijos.

Tiems, kuriuos nustebino toks 
didelis televizijos studijų skai
čius, galima paaiškinti, jog čia 
įskaičiuojamos ir kartais tik 
keletą gyvenamųjų namų aptar
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dukcija išvežama užsakovams. 
„Bendrosios gamybos su 
Vakarais apimtys didėja, nes jie 
yra mokūs, o su Rytais — 
mažėja”, sakė ministras. „Nėra 
ko slėpti, Vakarai naudojasi 
mūsų pigia darbo jėga, bet kol 
kas neturime kitos išeities, nes 
kitaip mūsų į rinką neįsileis. 
Bet kai tik įsileis, patys rasim, 
kam savo prekes parduoti. 
Dabar jau ir užsienio kompa
nijos pradeda konkuruoti dėl 
Lietuvos įmonių, o šios turi pasi
rinkimą”.

Kalbėdamas apie pramonės 
gaivinimo problemas, ministras 
pažymėjo šalies komercinių 
bankų finansinį nepajėgumą 
teikti kreditų. Įmonių apyvarta 
— 200-300 milijonų litų, o jos 
banke gali gauti tik labai nedi
delių paskolų. Anot ministro, 
kad Lietuvos pramonė galėtų 
normaliai funkcionuoti, per 
metus reikia maždaug 800 mili
jonų litų kreditų.

Kita problema išryškėjo po 
privatizavimo, nes kai kurie 
savininkai įmones įsigijo ne 
gamybai plėtoti, o tam, kad jų 
sąskaita imtų paskolas kitam 
verslui. Tarp tokių įmonių jis 
paminėjo Kėdainių Elekrotech- 
nikos gamyklą, Kauno „Koordi
natę”, „Bangą”. Kazimiero 
Klimašausko nuomone, reikėtų 
steigti importo ir eksporto 
banką, kuris skatintų eksportą.

Privatizavimo metu buvo par
duota apie 83% ministerijai pa
valdžių pramonės įmonių. Pri
vačiomis tapo beveik visos pre
kybos įmonės — valstybiniam 
sektoriui priklauso 9%, o 
vartotojų kooperacijai — 8%.

Klimašausko tvirtinimu, 
komercinė veikla yra drau
džiama ministerijos tarnauto
jams. Paklaustas, ar sugrįžtų į 
Vilniaus „Ventos” įmonės 
vadovo kėdę, jis atsakė nei
giamai. „Įmonę palikau be 
skolų, o dabar ji turi 24 mili
jonus litų skolos”, sakė minist
ras.

naujančios kabelinės televizijos 
studijos.

Iš viso nuo 1990 m. Spaudos 
kontrolės valdyboje buvo 
įregistruota per 3,000 visuo
menės informavimo priemonių, 
tačiau nemaža jų dalis savo 
veiklos net nepradėjo ar po 
kurio laiko nutraukė. Pasak 
valdybos viršininko Šviedrio 
Viparto, dar vienas naujas laik
raštis, leidykla ar televizija 
Lietuvoje „gimsta” kiekvieną 
darbo dieną.

Šiuo metu didžioji visuomenės 
informavimo priemonių dalis 
priklauso privatiems asmenims. 
Palyginti su sovietiniais metais, 
pavyzdžiui, 1988-aisiais, Lietu
voje buvo tik 172 laikraščiai bei 
žurnalai, ir visus juos leido 
valstybė, partija ar atskiros or
ganizacijos.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 10 d.: Šv.
Laurynas, kankinys (mirė 258 
m. Romoje); Laurencija, Daina, 
Aistė, Laima. 1874 m. gimė pir
masis Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona.

Rugpjūčio 11 d.: Šv. K1 ara 
(1194-1253); Tiburcijus, Zuzana, 
Filomena, Pūtis, Porutė. 1935 
m. Kaune prasidėjo pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Kongresas.

»
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Lietuvos Vyčių veikia

SVEIKINAME
Lietuvos Vyčius, suskridusius i 82-ji metini 

seimą!
Linkime ištvermės ir toliau nepailstamai dar

buotis Tautai ir Bažnyčiai. Viešpaties palaima ir 
tautiečiu meilė bei dėkingumas telydi Jus idealis
tinėje veikloje.

„Draugo” redakcija

Glen E. Haydon, už nuopelnus Lietuvai, Lietuvos Vyčių 82-jame seime bus 
pagerbtas „Lietuvos draugo” žymeniu.

LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI
DETROITO SPORTININKAI 

V PLS ŽAIDYNĖSE

V PLS Žaidynėse dalyvavo ir 17 
Detroito LSK „Kovas” narių. 
Detroito ledo ritulio komanda, 
kartu su Hamiltono „Kovo’ spor
tininkais, sudarė bendrą Šiaurės 
Amerikos Lietuvių ledo ritulio 
veteranų komandą, kuri vetera
nų grupėje laimėjo antrą vietą. 
Komandai vadovavo J. Pikūnas, 
patraukęs Lietuvos koresponden
tų demesį. Jonas Šostakas šau
dyme pasipuošė dviem medaliais. 
Daiva Rugieniūtė dalyvavo Čika
gos „Neris” tinklininkių koman
doje, laimėjusioje sidabro meda
lius.

Antanas Racka buvo kooptuo
tas Jonavos krepšinio komandos 
trenerio patarėju ir ši komanda 
pasipuošė sidabro medaliais. Kiti 
Detroito sportininkai dalyvavo 
krepšinio, dviračių, biliardo, 
teniso ir sportinės žūklės var
žybose.

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės bendradarbiai — Ed
vardas Skiotys, Stasė, Antanas ir 
Algis Zaparackai stebėjo žaidynių 
eigą ir įspūdžius gyvu žodžiu 
perdavė reportažais š.m. liepos 25 
ir rugpjūčio 1 d. laidose. „Lie
tuviškų melodijų” programas tuo 
metu vedė ir redagavo Algis Lap 
šys.

Vykstant krepšinio rungty
nėms tarp Čikagos „Lituanicos” 
ir Prienų komandos, Kauno Fon
do radijo stotis Kauno gyven 
tojams perdavė sporto pranešėjo 
Kęstučio Ivinskio pasikalbėjimą 
su ŠALFAS s-gos CV pirm. Aud
rium Šileika, Detroito „Kovo” 
pirm. Algiu Rugienium ir „Lietu
viškų melodijų” radijo valandos

vedėju Algiu Zaparacku. Pasikal
bėjimai su Kęstučiu Ivinskiu ir 
A. Grušeskiu buvo perduoti „Lie
tuviškų melodijų” rugpjūčio 8 d. 
laidoje.

PALAIDOTA 
A.A. GENOVAITĖ 
KUPČINSKIENĖ

A.a. Genovaitė Kupčinskienė, 
91 m. amžiaus, birželio 12 d. mirė 
savo namuose Hamtrock, Michi- 
gan. Rugjūčio 8 d., po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
velionė buvo palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse. Šv. Mišias 
aukojo klebonas kun. Alfonsas 
Babonas, giedojo muz. Stasys Sli
žys.

Velionė buvo dosni rėmėja lie
tuviškų patriotinių organizacijų, 
laikraščių ir radijo valandėlės. 
Neturėjo artimų giminių, todėl 
buvo laidojama Michigan valsti
jos administratoriaus Kenneth 
Morris. Atsisveikinimą ir lai
dotuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė. 

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Lietuvos Vyčių 82-sis seimas, 
prasidėjęs rugpjūčio 8 d., tęsis iki 
rugpj. 13 d. Seimas vyksta Hilton 
viešbutyje, Novi, Michigan. Sei
mo dalyviai sekmadienį, rugpj. 
13 d., dalyvaus Šv. Antano pa
rapijos 75 metų Jubiliejinėse šv. 
Mišiose, kurias aukos Detroito 
arkivyskupas kardinolas Adam 
Maida.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
„PILĖNUOSE”

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
gegužinė sekmadienį, rugpjūčio 
20 d., vyk^^Pilėnų" stovykla 
v ietėjmH^^Hki

gėrimų, įvairių žaidimų ir skam
bios muzikos. Apylinkės lietuviai 
bei visi detroitiečiai kviečiami da
lyvauti gegužinėje ir pasidžiaug
ti pabendravimu su pažįstamais 
gražioje vasaros gamtoje.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Liepos 29 d. Lietuvoje, Vil
kaviškio bažnyčioje, kun. Gustai
tis suteikė Moterystės sakramen
tą Vilijai Vaškevičiūtei ir Linūi 
Erlingiui. Vestuvių pokylis vyko 
„Baltaragio malūne”. Dalyvavo 
daugiau 100 giminių ir svečių, jų 
tarpe ir gausus būrys detroitie- 
čių.

Sveikiname jaunavedžius Liną 
ir Viliją, linkėdami jiems „Il
giausių metų”.

lm

MAGISTRO LAIPSNIS 
VIOLETAI BALČIŪNIENEI

Violeta Čižauskaitė-Balčiū- 
nienė, dirbdama pilną laiką die
nomis ir studijuodama vakarais, 
baigė studijas. Northeastern

Detroito arkidiecezijos arkivyskupas kardinolas Adam Maida koncelebruos 
iškilmingas šv. Mišias šv. Antano lietuvių parapijos 75 metų sukaktį 
švenčiant.

Lietuvos Vyčių dvasios vadas kun. Juozas Anderlonis ir Lietuvos ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas ir šiemet dalyvaus Lietuvos Vyčių 82-jame seime.

Nuotr. R. Juškaitės

Šv. Kazimiero misijos vadovas 
kun. Steponas Ropolas.OFM 
Giedojo klubo choras, muz. V. 
Kerbeliui vargonais palydint.

Kleofa Gaižauskienė visus pa
maldų dalyvius pakvietė pie
tums į St. Petersburgo Lietuvių 
klubą. Pietuose dalyvavo arti 
180 a.a. Broniaus artimųjų, 
draugų bei pažįstamų. Progra
mai vadovavo Angelė Kamiene, 
pradėdama momentui prasmin
gu eilėraščiu — „Yra šalis”, 
Aisčio. A.a. Broniaus gyvenimo 
apybraižą padarė jo artimas 
draugas Stasys Vaškys.

Velionis gimė 1919 m. sausio 
17 d., Troškūnuose, Panevėžio 
apskr. Baigęs Biržų gimnaziją, 
studijavo Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje, pasirinko lininin- 
ko specialybę. 1943 m. agrono 
mas Bronius Gaižauskas buvo 
paskirtas Marijampolės linų 
fabriko „Linas” direktoriumi. 
Deja, teko palikti pamėgtąją 
Marijampolę ir keliauti dau
gumos mūsų keliais. Po karo, 
gyvendamas Vokietijoje, Kenip- 
tene DP stovyklose, sutiko savo 
būsimą žmoną Kleofą Daukutę 
ir 1947 metais jie „sumainė 
aukso žiedelius”. Atvažiavę į 
Ameriką apsigyveno Čikagoje, 
o pensininko dienas leido Flo
ridoje.

Gyvendamas St. Petersburge 
Bronius buvo aktyviai įsijungęs 
į vietos lietuvių gyvenimą: 
darbštus klubo narys — tūks
tantininkas, kelis metus dirbo 
klubo biuletenio „Lietuvių 
žinios” redakcinėje komisijoje, 
dainavo klubo chore, vyrų dai
nos vienete, šoko veteranų tau
tinių šokių „Audros” šokėjų 
tarpe, buvo dosnus Lietuvių fon
do rėmėjas. Plačiau šią velionio 
veiklą savo kalbose paryškino: 
A. Karnius, J. Gerdvilienė, V. 
Mažeika, P. Petraitis ir muz. P. 
Armonas.

Šie gedulingi pietūs padėkos 
žodžiu buvo užbaigti velionio 
žmonos K. Gaižauskienės ir vi
sų giedama „Lietuva brangi”.

Ilsėkis ramybėje!
St. Všk.

University, Boston, MA, Gra- 
duate School of Engineering 
š.m. birželio 17 d. suteikėjai in
formacijos sistemų magistro 
laipsnį. Sveikiname naująją ma
gistrę ištvermingu darbu įgi
jusią siekta aukštesnio mokslo 
laipsnį. Linkime sėkmės darbe 
ir tolimesniuose užsimojimuose.

ST. PETERSRURG 
BEACH, FL

PRISIMINTAS A.A.
BRONIUS GAIŽAUSKAS

Laikas greit bėga! Rodos, dar 
lyg vakar a.a. Bronių Gaižaus
ką St. Petersburgo lietuvių 
telkinio veiklų narį, išlydėjome 
amžinybėn, o štai, prabėgėjau 
ištisi metai. Amžinos atminties 
Bronius, po ilgos ir sunkios 
ligos, skausmų iškankintas, mi
rė pernai birželio 8 d. Mirties 
metinių proga šv. Mišios, žmo
nos Kleofos rūpesčiu,buvo au
kojamos š.m. birželio 8 d. Šv. 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė

VIEŠBUTIS „VILNIUS” 
PARDUOTAS

„Respublika” paskelbė, kad 
Georgijus Dekanidzė, Boriso De
kanidzės, kuris buvo nuteistas 
sušaudyti už redaktoriaus 

žurnalisto Vito Lingio nužu
dymo organizavimą, tėvas, par
davė Žemės ūkio bankui „Vil
niaus” viešbutį. Georgijus De
kanidzė, kurio veikla Lietuvoje 
buvo įtariama susijusi su orga
nizuoto nusikalstamumo pasau
liu, buvo šio viešbučio direk
torius ir pagrindinis savininkas. 
Pagal „Respubliką”, Dekanidzė 
nusipirko viešbutį prieš kelerius 
metus už rublius, kurių dabar
tinė vertė atitiktų 200,000 litų, 
o pardavęs už 15 milijonų litų.

Žemės ūkio banko atstovas 
„Lietuvos rytui” paneigė minė
tą 15 milijono litų kainą ir tvir
tino, kad bus perkamas tik vieš 
būčio pastatas, o ne viešbučio 
akcijos. Sakė, kad bankas keti
na pats persikelti į „Vilniaus” 
viešbučio patalpas, kurios ran
dasi pačiame miesto centre.

Dievo Apvaizdos parapija Detroite, atrodo, gaus lietuvį kunigą, Valdą Valdemarą, kuris šiuo metu 
darbuojasi Toronte. Nuotraukoje - susitikimas su parapijos tarybos ir komitetų nariais. Sėdi 
iš kairės; M Jankauskienė, A. Milmantienė, kun. V Valdemaras, S. Hotra, D. Jasikienė ir J. 
Urbonas - tarybos pirmininkas; stovi - A. Butkūniene, Lingienė, P Zaranka, V. Petrulis, R.

utis, I. Alantienė, R. Giedraitienė ir prof. J. Pikūnas.

DRAUGAS
(USPS-181000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdays following Mondav observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuatuan Catholic Press Society, 4545 W. 63r<t 
Street, Chicago, IL 60629 5589.

Second class postu ge paid at Chicago, IL and additional mailing offices
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110.00
Postmaster; Senti address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams 14 metų 3 inen
JAV.............................. ......... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur........ JU S I $110.00 $6o.00 $40 00
Tik šeštadienio laidu:
JAV .............................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur ... JUS) $60 00 $45 00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida ........... $55.00
Užsakant į užsienį
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 turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją

Sveikatos apsaugos ministerijos - SAM — sandėlyje, kai atvyksta nauja 
Lithuanian Mercy Lift siunta, judėjimas virte verda: iš kone visos Lietuvos 
suvažiuoja medicinos darbuotojai atsiimti jiems skirtų medikamentų.

Nuotr. Vilytės Lendraitienės

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

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
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312-735-7709
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Kaune, Karmelitų kapinėse, birželio 14 d. paminklo „Žuvome už tėvynę” atidengimo pamaldos.
Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus

ATIDENGTAS PAMINKLAS IR IŠLEISTA 
ATMINIMO KNYGELĖ

Šių metų birželio 14 d. Kaune, notyrinė ekspertizė. Ją įvykdė | 
buv. Karmelitų kapinėse, ati- menotyrininkė L. Šinkūnaitė, 
dengtas ir pašventintas, kartu Štai ką ji apie tai prisimena: 
aukojant šventas Mišias, pa- „Kaune atstatomam paminklui I 
minklas „Žuvome dėl tėvynės”, menotyrinė ekspertizė iš tiesų 
atstatytas įmonės „Palikimas” buvo atlikta pirmą kartą. Tai|

Danutė Bindokienė

O kenčia nekaltieji

APIE KOLABORANTUS, 
KONFORMISTUS IR 

OKUPACIJĄ
Žodis ,.kolaborantas” lyg ir 

buvo dingęs iš mūsų kalbinės 
apyvartos. Dėl daugelio priežas
čių. Vieni, išvarginti nelengvos 
buities, visą dėmesį sutelkė 
duonai kasdieninei, kiti nie
kada ir nevargino savęs neaiš
kiais „filosofavimais”. Nemažą 
vaidmenį suvaidino ir spauda, 
tam tikra intelektualiosios vi
suomenes dalis; prisidengusi 
objektyvizmo ir net tolerancijos 
skraiste, meistriškai dengė 
kolaboravimo faktą, teisino jį. 
Bet jei iš seimo tribūnos ištartą 
mintį, kad LKP CK pirmąjį 
sekretorių Antaną Sniečkų 
reikėtų prilyginti Vytautui Di
džiajam, galėjome laikyti klie
desiu, tai neseniai televizijos 
laidoje prezidento A. Brazausko 
svarstymus apie kolaboravimą, 
reikėtų rimtai aptarti ir įver
tinti. Vis dėlto tai valstybes 
vadovo nuomone. O jos esme 
tokia: kolaboravimas ne visada 
esąs blogas; gali būti kolabo
rantų, siekiančių gerų tikslų. A. 
Brazauskas tikriausiai tais ge
raisiais kolaborantais laiko 
kompartijos vadovus, kurie
stengėsi statyti pramonės
Įmones, stiprinti kolchozus, 
ugdyti švietimą, mokslą ir 
kultūrą. Šį siaurai pragmatinį 
požiūrį prezidentas A. Bra
zauskas išdėstė ir valstybės 
dienos minėjimo kalboje, pa
reikšdamas, kad buvo „sukurta 
stipri materialinė techninė 
bazė, gaunamas geras derlius, 
netgi lyginant su išsivysčiu
siomis pasaulio šalimis”, kad 
„didžiuliais tiražais buvo lei
džiama klasikinė ir modernioji 
lietuvių literatūra”. Daug 
gražių žodžių paskyrė geriau- 
siems kolaborantams.

Ir vis dėlto tie žodžiai nepa
sako visos tiesos. Nepasako, kad 
tos pramonės buvo strateginio 
i1*’—................. 1 '■

plano stiprinti imperiją, rusi
fikuoti kraštą dalis. Argi pre
zidentas to nežino? Argi nežino, 
kad sukurtoji kolchozinė gerovė 
atnešė pačių pragaištingiausių 
pasekmių mūsų kaimui, ku
riame suklestėjo vagystės, nere
gėto masto girtuokliavimas, kad 
buvo ne tik sugriauti papročiai, 
dora, bet iš dalies pažeistas net 
genetinis fondas? Ar galima 
rimtai kalbėti apie „modernio
sios literatūros” leidimą? Gal 
tai romanas „Vilniaus kalne
liai” ar novelės, šmeižiančios 
mūsų papročius ir herojais pa
verčiančios tuos, kurie stengėsi 
stiprinti okupaciją, tai yra 
kolaborantus? Gal prezidentas 
neskaitė eilių, šlovinančių 
„kerštą ir neapykantą” („Krau
jas ir pelenai”)? Ir kodėl 
nepasakė nė žodžio apie savo 
gimtąją kalbą, virtusią pus- 
kalbe? Ar pamiršo, kad komu: 
nistų partijos centro komiteto 
posėdžiuose kalbėta tik 
rusiškai?

Prezidento mintys, išsakytos 
valstybės dienos minėjime, 
švelniai tariant, keistos. Jų 
pasiklausius, gali kilti mintis, 
kad okupacijos nė nebuvo. Jai 
tikriausiai plojo tie, kurie šian
dien dūsauja apie tuos gerus 
laikus, kai gyveno sotūs ir lai
mingi, kurie šaiposi iš nepri
klausomybės (ne paslaptis, kad 
tokio tyčiojimosi girdime). Kas 
gali paneigti, kad prezidento 
kalba neskatins tokio mąstymo?

Teiginiai apie „gerus kolabo
rantus” verčia prisiminti juos, 
įvertinti jų veiklą. Kad ir ilga
mečio centro komiteto sekre
toriaus Antano Sniečkaus dar
bus. Tai jis stengėsi statyti ga
myklas ir tiesti kelius. Ir siųsti 
vergus į Vorkutą ir Magadaną, 
Norilską ir Džezkazganą, į 
anglies ir vario kasyklas. Tiesa,

vėlesni „gerieji kolaborantai” 
nusiplauna rankas —jie nežudę, 
netrėmę ir nekankinę. Jie kūrę 
gerovę. Taip, jie netrėmė. Bet jie 
vadovavo „respublikai”, pa
smerktai būti mankurtų kraštu. 
Ir tai reikia pasakyti atvirai ir 
tiesiai. Reikia pasakyti, kad 
okupacija yra okupacija, nors ją 
galima vadinti „sąjungine 
respublika”, NVS „valstybe” ar 
dar kitaip — protektoratu, 
dominija ar kolonija. O nepri
klausomybė yra nepriklau
somybė. Jos išsižadėti gali tik 
mankurtas, vergas. Nes tik 
nepriklausomoje valstybėje gali 
augti laisvas žmogus. Mums 
šiandien nelengva, o medžia
giniu atžvilgiu tikrai sunkiau, 
negu „brandaus socializmo” 
metais. Bet ar tai pagrindas 
aukštinti okupaciją ir tuo pačiu 
suniekinti savo laisvę? Drįstu 
teigti, kad ir šiandien tie 
piliečiai,, kurie prasitaria, kad 
ne tokios Lietuvos tikėjęsi, 
keltų ranką už savo nepri
klausomą valstybę, o ne už jos 
surogatą kokioje nors NVS. Net 
ir tie, kuriems „broliškoje tary
binių tautų šeimoje” buvo 
smagu, vargu ar ryžtųsi grįžti į 
tą rojų.

Atsidūsėjimai čia lyg ir nebū
tų reikalingi. Nebent pasi
teisinimui. Pasirodyti gra
žesnėje šviesoje. Kokie, girdi, 
geri buvome! Psichologiškai tai 
suprantama. Bet juk yra kur 
kas geresnių būdų — atvirai 
pasakyti ne dalį tiesos, bet visą 
tiesą. Tegu ir skaudi ji būtų. Tai 
jau būtų atgaila. Tik, žinoma, 
ne teatralizuota, nes suprasta 
gali būti tik nuoširdi atgaila. 
Deja, ne iš išsisukinėjimo, bet 
būtent tokio savo darbų įver
tinimo mažiausiai girdime. O 
tik toks yra vienintelis.

Tam tikra kolaboravimo rūšis 
yra konformizmas arba prisi
taikymas. Yra nemažai balsų, ir 
šią kolaboravimo rūšį tei
sinančių. Atseit visi yra šiek 
tiek susitepę, nes sistema 
buvusi baisi ir visagalė. Tomas

iniciatyvos bei kryptingos ir at
kaklios veiklos dėka, vadovau
jant įmonės sielai ir direktoriui 
Jonui Voronavičiui.

Karinio paveldo regenera- 
vimo pradžia laikytina 1991 m. 
lapkričio 10 d., kada Kaune šiuo 
klausimu įvyko seminaras. Jį 
organizavo įmone „Palikimas”, 
Lietuvos technikos muziejus, 
draugija „Lakūnų kapai”. 
Šiame seminare buvo sudarytas 
veiklos vystymo konsultacinis 
komitetas ir jau 1992.04.06 
Lietuvos vyriausybes potvarkiu 
įmonė „Palikimas” buvo įpa
reigota buvusiose Karmelitų 
kapinėse atstatyti karinio pa
veldo objektus ir karių kapus.

Tam prireikė trejų metų pa
stangų, kurias sutelktai vyste 
nemažas jungtinis kolektyvas. 
Buvusių kapinių sutvarkymo 
projektą paruošė architektai A. 
Buraitis, E. Miliūnas, S. Pūtvys. 
paminklo atstatymo projektą - 
inžinierius K. Linkus, skulpto
rius R. Antinis, dailininkas R. 
Bankauskas. Darbų vykdymo 
pradžioje jais labai domėjosi ir 
dalyvavo dabar jau a.a. Griga
lius Majorovas, buvęs gerąja 
kito paminklo - Dariui ir Girė
nui - pastatymo dvasia ir varo
mąja jėga.

Dar ruošiant paminklo „Žuvo
me dėl tėvynės” atstatymo 
projektą bene pirmą kartą buvo 
atlikta atstatomo paminklo me-

atsitiko todėl, kad abejonių kėlė 
medžiaga. Sunku patikėti, kad 
paminklui panaudota vienos rū
šies medžiaga - gelžbetonis. Visi 
elementai padaryti iš tos pačios Į 
medžiagos. Svarbiausias mano) 
siūlytas principas - išsaugoti) 
atkuriamo paminklo autentiš
kumą, nekeičiant nei dvasinės,) 
nei materialinės substancijos”.

Šio paminklo atidengimo išva
karėse buvo spėta išspausdinti 
ir pradėta platinti trečiasis 
draugijos „Lakūnų kapai”) 
leidinys „Žuvome dėl tėvynės”. 
Jį sudarė iš įvairių autorių spe
cialiai parašytos medžiagos Jo
nas Voronavičius ir dailininkas | 
Vidmantas Cechanavičius, 
3,000 egz. tiražu išspausdino 
spaustuvė „Morkūnas ir Ko.” 
Kaune.

Leidinys nedidelis, bet labai 
išsamus, informatyvus ir vertin
gas tiek pažintine, tiek biblio
grafine prasme. Nors pavadin
tas atstatyto paminklo vardu, 
jame nagrinėjama visų buv. 
Karmelitų kapinių istorija, 
mįslės ir problemos, pateikiama 
atkūrimo planai ir medžiaga. 
Tai leidinio vertę ypač padidina.

Prisidėjusiems tvarkant Lie
tuvos kal ių kapus leidėjai įteikė 
vardinius leidinio egzemplio
rius.

Alvydas Vaitkevičius
Vytauto Didžiojo 

universitetas

Venclova, kalbėdamas apie kon
formizmą, nurodo, kad yra tam 
tikra „leistino kompromiso 
riba” — jos ir nevalia perženg
ti. O ginti konformizmą esą la
bai patogu, nes tada „kiek
vienas pataikūnas ir konformis
tas gali pasiskelbti rezistentu”. 
Sis teiginys, atrodo, aktualus ir 
šiandien, nes matome savotišką 
konformizmo atmainą. Štai 
grupė politikų, Atgimimo 
metais garsiai rėkusių apie 
raudonąją šmėklą, patekę į 
aukščiausiąją tarybą staiga 
pakeičia spalvą (iš gyvūnų, kaip 
žinome, tai sugeba chamele
onas), o šiandien prisitaikę jau 
džiaugiasi dividendais. Taigi 
konformizmo skalė plati — nuo 
chameleonų iki politikų. Plati ir 
kolaboravimo skalė. O diagno
zuoti šią ligą — kolaboravimą — 
ne taip paprasta. Gal ir ne
reikia. Užsikrėtusiam ja pa
vojaus nėra. Pavojus gali būti 
nesergantiems. Nes sukelia iliu
ziją, kad liga nėra liga. Ir kad 
okupacija — ne okupacija.

Romualdas Jurelionis

Pastaba: šį labai taiklų ir 
įžvalgų straipsnį persispausdi
name ištisai iš „Kauno laiko”, 
1995 m. liepos 25 d.

NAKTIES SERENADOS 
PALANGOJE

Jau 25-ąjį kartą Palangoje 
nakties serenadų koncertus ren
gia Lietuvos kamerinis orkes
tras. Koncertai vyksta prie Tiš
kevičių rūmų esančiame rožių 
sode vėlai vakare.

Gaivioje vasaros nakties vėso
je klausytojai girdi J.S. Bacho, 
A. Vivaldi, W. A. Mozarto ir lie
tuvių klasikų kūrinius.

KLIMATUI ŠYLANT, 
TIRPSTA LEDYNAI

Ledynų, dengiančių planetą 
Šiaurės ir Pietų ašigaliuose bei 
esančių aukštai kalnuose, 
sluoksnis per pastarąjį šimtmetį 
suplonėjo 11 procentų. Tokią 
išvadą padarė mokslininkas iš 
Arkties ir aukštų kalnų rajonų 
tyrimo instituto prie Kolorado 
valstijos universiteto Mark 
Mejer.

M. Mejer surinko ir susistemi 
no informaciją apie pusės mili 
jono didelių ir mažų ledynų su
sidarymą žemėje ir jų tirpimo 
įvairiuose žemynuose dinamiką. 
Kai kuriuose rajonuose, pavyz
džiui, Alpėse, šis procesas buvo 
toks spartus, kad 1896 m. ledy
nų Alpėse sumažėjo dvigubai. 
Lėčiausiai tirpsta ledo šarvai

Ir vėl tie patys vaizdai: iš
vargę, baimės ir nevilties kupi
nomis akimis, su paskubomis 
sugriebtais ryšulėliais; pėsti, va
žiuoti traukia keliais pabė
gėliai. Kur? Net patys nenu
vokia. Kad tik toliau nuo pa
vojaus, kad tik pavyktų išsau
goti brangiausią turtą — 
gyvybę. Ir vaikus.

O tų vaikų — gausybė: dau
giausia šviesiaplaukiai, mė
lynakiai, išplėšti iš savų, karš
čio, alkio, troškulio, siaubo 
kamuojami. Kažin, ar kas jiems 
paaiškina priežastis, kodėl tas 
bėgimas, kodėl ramus gyve
nimas pavirto chaosu? Vargiai. 
Lietuvoje 1944 m. rudenį, kai 
pabėgėlių vilkstinės, tarytum į 
pietus skrendančių žąsų ir ger 
vių trikampiai, grūdosi Vokie 
tijos pasienyje, suaugusieji buvo 
per daug sukrėsti, kad kreiptų 
dėmesį į vaikų klausimus. Buvo 
daug svarbesnių — gy vybiškai 
svarbių — būtinybių, kurios 
reikalavo visiško susikaupimo, 
įtemptų nervų ir šaltos galvo
senos. Vyravo nuomonė, kad 
vaikas vis tiek nesupras trum
po atsakymo, o ilgam aiš
kinimui nebuvo laiko. Vaiko gy
vybė juk svarbesnė už jo 
smalsumų ar laikinai patiriamą 
baimę.

Nežinia, kaip su šiuo opiu po
reikiu šiandien tvarkosi Kra- 
jinos serbai, bėgdami nuo arte 
jančios kroatų kariuomenės. 
Nežinia, ką savo vaikams 
aiškina, ar aiškino, Bosni 
jos-Herzegovinos musulmonai, 
priversti pasirinkti pabėgėlio 
gyvenimą arba mirtį ir bai
sumus, kuriuos kasdien patyrė 
iš Bosnijos serbų. Anuomet 
lietuvių tėvų dauguma dar te- 
besivadavo, mūsų patarlėse iš
sakyta, liaudies išmintimi, kad 
„vaikai ir žuvys neturi balso”.

Klausimai ir prašymai pa 
aiškinti buvo nutildyti, bet jie 
nusėdo giliai į mažas širdis, 
kaip tamsios drumzlės, kurios ir 
po pusšimčio metų dar neiš
nyko. Šiandien, stebint tuos 
dulkėtus, negyvomis akimis 
vaikus, su tėvais bei artimai
siais traukiančius kažkur į ne
žinią, senosios drumzlės vėl 
sukasi juodais sūkuriais. Mes, 
kurie 1944-siais, bėgimo iš 
Lietuvos metu, buvome pana
šaus amžiaus, aštriai jaučiame 
mažųjų pabėgėlių baimę. Su
prantame, kad didžiausia kan
čia paprastai tenka nekalčiau 
siems.

Suaugusiojo protu svarstant 
naujausius įvykius Balkanų pu

siasalyje, jau susidaro kitoks 
vaizdas. Keletą metų matėme 
žudynes ir „etninį valymą”, at 
liekamą Bosnijos serbų savo 
kaimynams musulmonams. Ma
tėme ir Jungtinių Tautų bergž
džias pastangas sustabdyti 
puolimus, atrasti pabėgėliams 
saugesnę vietą, pavalgydinti, 
aprengti, suteikti jiems medici
ninę pagalbą. Net ir humani 
tarinė parama visokiais būdais 
buvo varžoma, o „saugiosios zo
nos”, nors įkurtos bendru susi
tarimu su serbais, akiplėšiškai 
užimamos. Agresoriaus tapa
tybe neteko abejoti.

Staiga „batas atsirado ant ki
tos kojos” ir jau matome serbus 
vakarykštėje musulmonų rolėje, 
kai kroatai, išsiruošė padėti 
Bosnijos musulmonams ir tuo 
pačiu atsiimti serbų užimtą 
savo teritoriją. Dabar jau serbai 
šaukiasi JT pagalbos, nes reikia 
jų tautiečius, bėgančius iš Kra- 
jinos, priglausti, apsaugoti, pa
maitinti ir užtarti, kad kroatai 
elgtųsi humaniškai atsiimtoje 
teritorijoje. Bijomasi, kad „akis 
už akį” pažiūra gali pralieti 
daug serbų kraujo, nes jie nesi
drovėjo tūkstančius musulmonų 
„akių išlupti”.

Ir taip daina be galo: pasi
keičia jėgos persvara, agresorius 
tampa agresijos auka ir mal
dauja pagalbos iš tų, kuriems 
neseniai „spjovė į veidą” 
Afrikoj., ‘utsi tautelės nariai 
beatoda.iškai skerdžia hutu 
giminę, kurios žmonės, atėjus 
progai, žudo tutsius. Palestinoje 
ir Izraelyje sprogsta bombos, 
žudydamos žydus, kurie, pagal 
„akis už akį” — keršija pales
tiniečiams. Bosnijoje-Herzego- 
vinoje taip pat sukasi kruvinas 
ratas ir tie, kurie atsiduria ra
to viršuje, mėgina sunaikinti 
esančius apačioje. Kartais 
atrodo, kad pati galingiausia 
(arba bent labiausiai naiki
nanti) jėga pasaulyje yra kers 
tas.

Kaip turime didžiuotis savo 
tauta, kad po penkiasdešimt 
metų vergijos, kai tie, kurie 
anuomet prieš nekaltuosius 
atliko smurto veiksmus, laisvai 
tebevaikšto buvusių savo aukų 
tarpe. Kaip turime džiaugtis, 
kad pasaulis matė Lietuvoje 
Atgimimo sąjūdžio metais 
„dainuojančią revoliuciją”, o ne 
krauju nudažytus Katedros 
aikštės Vilniuje akmenis. San 
turus lietuvio būdas lengvai 
nepasiduoda keršto dvasiai. Ji 
verčiau kentės, aimanuos ir 
šauksis „dangaus keršto”, bet 
pats rankų nesusikruvins.

Evereste ir aukštesnių, negu 
5,000 metrų kalnų sistemose.

Mokslininko nuomone, ledy
nai tirpsta dėl to, kad po truputį 
(per du amžius 1 laipsniu) dide

liu mastu pakilo atmosferos 
sluoksnių aplink Žemę tempera 
tūra. Tačiau klimato atšilimo 
priežastys kol kas neišaiškintos
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TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis

Paprašiau, kad prezidentas 
tartų žodį užsienio lietuviams. 
Štai jis tiksliai perrašytas iš 
magnetofono:

„Mieli tautiečiai! Kreipiuosi į 
visus, kurie suprantat lietuvių 
kalbą, ypač kreipiuosi į jau
nimą. Jau penkeri metai, kai 
Lietuva yra nepriklausoma 
valstybe su savo valdžia, 
konstitucijų, įstatymais. Vieną 
darbą padarome gerai, kitą 
galbūt siek tiek blogiau, kai ko 
nemokam, važiuojam mokytis, 
kas yra natūralu. Aš kreipiuo
si į jus, mieli tautiečiai. Jei jūs 
aktyviai nebedalyvaųjate veik
loje tų valstybių, kuriose gyve
nat, kaip Kanadoje ar Ameriko
je, atvažiuokit į Lietuvą, padė

kit mums. Mes labai dažnai gir
dime kritikos žodžius, kai kurie 
ir užtarnauti, kai kurie gal ir 
ne. Laukiame jūsų su atvira šir
dimi, ką ir aš jau ne vieną kartą 
kalbėjau, susitikęs su savo tau
tiečiais Čikagoje, Filadelfijoje, 
New Yorke, Los Angeles ir 
kitur. Mūsų klimatas geresnis, 
ir palūkanos bankuose aukš
tesnės nei sakysim, Los 
Angeles. Mes jus pasitiksime su 
dėmesiu, klausysim jūsų pata 
rimų, nes mūsų valstybės atei
tis yra mūsų visų bendras rei
kalas. Padėsit mums išbristi iš 
skurdo, papasakosit, kaip tai 
daroma kitose valstybėse, kaip 
kovojama su nusikalstamumu, 
kuo mus dažnai kaltina, nors tai 
man nesuprantama, nes mes nei

Su Maironio muziejaus direktore Aldona Ruseckaite (kairėje).

juodesni, nei baltesni už kitus. 
Tiesa, kad tai skaudi problema, 
ir tą mes puikiai suprantame. 
Jūs galėtumėte mums labai 
padėti tvarkyti valstybės reika
lus. Nei prezidentas nėra amži

nas, nei vyriausybė ar Seimas, 
kurie čia veikia jau du su puse 
metų, nėra amžini. Ateis kiti 
žmonės, kita karta, bet valsty
bė išlieka, tvirtėja, ir ji yra visų 
mūsų piliečių ir visų lietuvių

tautos žmonių bendras reika
las”.

Padėkojusi prezidentui už žo
džius, kuriuose buvo aiškus 
kvietimas užsienio lietuviams 
grįžti į tėvynę, iškėliau grįžu
siųjų problemas: kodėl reikia 
„registruotis”, kaip to reika
laujama Amerikoje tik iš lyg
tinai iš kalėjimo paleistų nusi
kaltėlių? Kodėl kurį laiką nelei
džiama balsuoti, savo vardu įsi
vesti telefoną ar turėti butą, 
kaip tai vieno žinomo asmens 
aprašyta spaudoje? Prezidentas 
atrodė tokio tvirtinimo sukrės
tas ir pareiškė, kad tokio skun
do jis „nesupranta”, bet nusi 
juokęs pasakė, kad „už šimto 
metų ir Lietuvoje nereikės re
gistruotis”. Tačiau jis tuoj pat 
pridėjo, kad į Lietuvą iš Ameri
kos grįžęs poetas Bradūnas 
viską gav, viską rado, viską 
turi... Iš prezidento atsakymo 
man nebuvo aišku, ar jis panei
gia paskelbtus faktus, arba nėra 
gerai susipažinęs su grįžtančius 
užsienio lietuvius varginančiais

suvaržymais, kuriuos paprastai 
daro vietinės savivaldybių 
administracijos. Atspėti sunku, 
bet tie, kurie viešai skundėsi, 
nemelavo.

Mano kitas klausimas buvo 
apie draudimą užsieniečiams 
įsigyti žemę, pirkti sklypus; 
jiems tik leidžiama investuoti ir 
pastatus statyti ant nuomo
jamos žemės. Kodėl? Juk tai 
nesąmonė, nes tokio draudimo 
išdavoje nukenčia investicijos. 
Čia prezidentas visiškai su ma
nim sutinka. Jis pareiškia 
pakartotinai siūlęs keisti įsta 
tymą, kad užsieniečiams būtų 
leidžiama pirkti žemę, bet ne 
gavęs pritarimo. 1992 m. spalio 
mėn. priimtoje Lietuvos kon 
stitucijoje toks draudimas yra 
įrašytas, kad nekilnojamas tur
tas gali būti tik valstybes arba 
pastoviai Lietuvoje gyvenančio 
Lietuvos piliečio privati nuo 
savybė. Kad užsieniečiai turėtų 
teisę pirkti žemę, yra reikalin
ga konstitucijos pataisa. Prezi 
dento nuomonė yra, kad „nėra

nieko baisaus žemę parduoti už 
šiemečiams”.

Tuo klausimu baigėsi imi 

dviejų pokalbis, nes man skirta: 

laikas jau artėjo prie pabaigos 

Padėkojusi prezidentui už po 
kalbį, pakilau. Turiu prisipa 

žinti, kad audiencija praėjo la 

bai maloniai, neoficialiai, ko as 

nesitikėjau.

Išeinant iš parlamento rūmų, 

susitikau su Lietuvos Genocido 

ir Rezistencijos tarimo centro 

generaliniu direktoriumi doc 

dr. Vytautu Skuodžiu, kuris 

prisiminė savo viešnagę Anieri 

koje ir susipažinimą su manim 

Clevelande Grįžus į namus, su 

skambėjo telefonas: Ingrida 

Bublienė pakvietė Paulauskus 

ir mane ją aplankyti „Nerin 

gos” viešbutyje ir su ja atsi

sveikinti grįžimo į Ameriką iš

vakarėse. Tai buvo linksmas ir 

malonus vakaras jaukiame 

„Neringos” restorane, apsi

keičiant įspūdžiais ir linkėji 

inais.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 10 d.

Iš kairės: vyskupas Julijonas Steponavičius ir kun. J. Čepėnas 1986 m.

(
PRAĖJĘS PERSEKIOJIMŲ 

KANČIAS
25-ąsias kunigystės metines švenčia kun. J. Čepėnas

ALFONSAS PAŠKEVIČIUS

Nuostabiame Rytų Aukštai
tijos kampelyje, prie Indrajų 
ežero, netoli Gutaučių pilia
kalnio, ant Indrajos upės kran 
to, trys kilometrai nuo ar- 
kivysk. Mečislovo Reinio tė
viškės, Daugailių parapijoje, 
Velaikių kaime, prieš 67 metus 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje 
gimė Juozas Čepėnas. Iš penkių 
brolių šeimoje jis buvo jau
niausias. Iš pat mažens teko 
darbuotis tėvų ūkyje. Keturias 
vasaras teko ganyti gyvulius ir 
patirti piemenėlio dalią. Kiek 
malonumo ir džiaugsmo būdavo 
vasarą besimaudant upėje, kur 
šapalai risdavosi per brastą, 
sugauti š\iežios žuvies, o š;.lia 
ir paslaptingasis Velaikių 
malūnas su didele užtvanka 
kiek visokiausių i- ■ r'j . a 
priporindavo žmonės! Žiemai 
atėjus, kiek džiaugsmo tekdavo 
patirti leidžianti? sbėsmis r 
rogėmis nuo aukšto . už
klojimo. O kaip laukdavo vyrės 
nių brolių, grįžtančių iš gim 
nazijos atostogauti Vasa.ro: 
atostogas tėviškėje praleisdavo 
ir dėdė istorikas, profesorių7 
Pranas Čepėnas, ir kitas dėdė 
filosofas daktaras kuri. Juoza
pas Čepėnas. Tai buvo laimin
giausios dienos, tik gaila, kad 
visa tai neilgai truko. Lietuvą 
okupavo rusai.

1940-jų lapkričio mėn. 1-ąją,

Visų Šventųjų dieną, brolis Pra
nas suorganizavo Utenos kapi 
nėse minėjimą, kur buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Brolis 
su keletu draugų buvo suimtas 
ir mėnesį išlaikytas kalėjime. 
1941-ųjų pavasari buvo suimtas 
ir dėdė kunigas, kuri iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo iš
laisvino birželio mėn 22 d. pra
sidėjęs karas.

1944-ųjų vasarą vėl grįžo ru
sai. Artėjant frontui, trys vy
resnieji broliai Pranas. Algis ir 
Vytautas pasitraukė į Vakarus.

1944-ųjų rudenį Daugailiuose 
įsikūrė progimnazija, į kurios 
ketvirtąją klasę įstojo ir Juozas. 
Bet okupantai nepakentė gra
žiai sutvarkyto ūkio ir jo šei
mininkų Jau 1945-ųjų sausio 
20-ąją. kai Juozas su broliu 
Povilu grįžo iš mokyklos, kely
je sutiko vežimus, gabenančius 
iš tėviškės visą turtą ir va
rančius gyvulius. Taip išdraskė

jamuosius egzaminus, Juozas 
vėl buvo priimtas į seminariją. 
Tuo metu rektoriumi buvo kun.
K. Žitkus, o prefektu - dabar
tinis Jo Eminencija kardinolas 
V. Sladkevičius.

Netruko prabėgti ketveri me
tai seminarijoje. Artėjant nau
jiems 1960/61 mokslo metams, 
jam buvo pranešta, kad negalės 
toliau mokytis. Seminarijos 
rektorius kun. A. Lapė, nuvykęs 
į Vilnių pas religinių reikalų 
tarybos įgaliotinį Rugienį, 
stengėsi užstoti klieriką J. 
Čepėną. Rektorius Rugieniui 
sakė: ,,Aš Čepėną paskyriau 
seminarijos dekanu, o jūs jį 
išbraukiate iš klierikų sąrašo”.
I tai įgaliotinis griežtai atsakė:
„Jį seniai reikėjo išmesti. Kaip 
jis iki šiol ten išbuvo?”. ,,LKB 
kronikos” penktame tome, 398 
p. rašoma: „Tarybiniais laikais 
civilinės valdžios reikalavimu iš 
seminarijos buvo pašalinta visa 
eilė gerų klierikų. Kai kurie iš 
jų laukė net po 10 metų ir dau
giau, kol jiems leido sugrįžti 
atgal. Pavyzdžiui, J. Čepėnas, 
kun. Giedraitis, kun. Graužinis 
ir kt.”

Kronikos šeštame tome, 576 
p., straipsnyje „SOS — Kunigų 
seminarija pavojuje” rašoma: 
„...Panašiai tarybinės valdžios 
pareigūnai su Kauno Kunigų 
seminarijos auklėtiniais elgėsi 
per visą pokario laikotarpį. Dėl 
jų savivalės iš seminarijos 
buvo pašalinti klierikai: Juozas 
Giedraitis, Jonas Zubrus, Jonas 
Lauriūnas, Juozapas Čepėnas, 
Petras Našlėnas, Vytautas Mer
kys ir daug kitų”.

Kronikos antrame tome, 215 
puslapyje, straipsnyje ,,Į 
Kunigų seminariją kandidatui 
reikia laukti 10 metų” rašoma: 
„...kai kurie kandidatai, pa
vyzdžiui, Raseinių vikaras J. 
Čepėnas, laukė priėmimo į se
minariją 10 metų”.

Galiausiai po ilgo laukimo, 
1969 metų rudenį Jozui vėl 

atsivėrė seminarijos durys. Tik 
padavus pareiškimą, kad grą
žintų į seminariją, rytojaus rytą 
jau šaukia saugumas... Per tuos 
metus pakankamai daug pri
tampė saugumiečiai, bet nepa
laužė ir nesukliudė gauti kuni
gystės šventimų. Po šventimų 
saugumiečiai siūlė kun. Juozui 
jiems tarnauti, tuomet paskirsiu 
dirbti į Kauno bažnyčias. Į tai 
jis atsakė: „Kur vyskupas skirs, 
ten ir važiuosiu. Kunigas gali ir 
ant akmens gyventi”. Gavus pa
skyrimą ir nuvykus į Raseinius, 
rajono valdžia nedavė registra
cijos pažymėjimo net porą 
mėnesių ir išdavė jį tik tada, kai 
buvo kreiptasi į Kuriją. Tačiau 
uolus rajono saugumo viršinin
kas vadžių neatleido, šaukda
vosi į karinį komisariatą ar į 
saugumo rūmus. Čia visaip te
rorizavo, grasino dėl „LKB kro
nikos” platinimo.

Išsikėlus dirbti į Eržvilką, 
buvo pakviestas į rajono vykdo
mąjį komitetą atsiimti regis-’ 
tracijos pažymėjimo. Vėl buvo 
siūloma bendradarbiauti su 
saugumu. Iš Eržvilko kun. J. 
Čepėnas išvyko į Gruzdžius. 
Tačiau ir čia saugumas nedavė 
ramybės. 1986 metų spalio 15 
d., kaip rašoma „LKB kronikos” 
devintame tome, 299 p., į kle
boniją atvyko du vyrai ir, pri
sistatę kaip „Ąžuolo” organi
zacijos nariai, reikalavo padėti 
„Lietuvos išlaisvinimo” reika
lui. Klebonui atsisakius apie tai 
kalbėti, išsivaduoti nuo nepa
geidaujamų svečių padėjo inte
resantai. Kronikoje rašoma: 
„Lietuvos tikintieji spėja, kad ši 
grasinimų ir provokacijų banga 
- tai vienas iš būdų išgąsdinti 
kunigus prieš Lietuvos Krikšto 
jubiliejų”.

Po metų, 1987 m. rugsėjo 10 
d., piktadariai vėl apsilankė 
Gruzdžių klebonijoj. Štai kas

VATIKANAS REMS 
MOTERŲ TEISES BEIJlNG

KONFERENCIJOJE

Vatikano atstovas spaudai Jo- 
aųuin Navarro-Valls pareiškė, 
jog šių metų rugsėjo mėnesį 
Beijing vyksiančioje Jungtinių 
Tautų konferencijoje dėl moterų 
Vatikanas didžiausią dėmesį 
skirs moterų žmogaus teisių gy
nimui ir stengsis neleisti, kad 
tarptautinei bendruomenei bū
tų primesta siaura feministinė 
programa. Per spaudos konfe
renciją, surengtą birželio 20 d. 
Vatikane, Navarro-Valls pabrė
žė, kad „pernelyg daugelyje so
cialinių bei geografinių kon
tekstų moterų orumas dar toli 
iki visiško pripažinimo”. Jis 
taip pat informavo, jog Vatika
no delegacijos daugumą sudarys 
moterys.

Vatikano atstovas spaudai tei
giamai įvertino Jungtinių Tau
tų moterų konferencijai pareng
tame dokumente įtvirtintas 
nuostatas skatinti moterų lygy
bę ir ginti jų orumą. Tačiau, 
kaip pastebėjo Navarro-Valls, 
dokumente esama ir pasiūlymų 
dėl abortų, šeimos problemų ir 
sveikatos apsaugos, kurie, Va
tikano požiūriu, atspindi 
nedidelės feminisčių grupės iš 
išsivysčiusių šalių programą.

„Šventasis Sostas įžvelgia 
šiame dokumente ideologinį 
spaudimą, kurį, kaip atrodo, 
viso pasaulio moterims nori 
primesti tam tikra socialinė 
filosofija, kylanti iš tam tikrų 
Vakarų šalių sektorių”, pažy
mėjo Navarro-Valls. Ši filosofi
ja ignoruoja natūralius moterų 
ir vyrų skirtumus ar netgi men
kina moterų vaidmenį šeimoje 
ir pasisako už visuotinę teisę į

kleboniją, jie surišo ir sumušė 
kleboną ir apie porą valandų 
šeimininkavo jo bute, o paskui, 
pagrobę jo mašiną, išvažiavo 
nežinia kur”.

Tame pačiame tome, 10 p. ra
šoma: „Dėl kun. Juozo Čepėno 
užpuolimo jo namuose. Įtaria
ma, kad tai saugumo agentų ar 
su jų žinia padaryti pasikėsi
nimai”.

Besidarbuojant Raseiniuose 
kurija įpareigojo kun. J. Čepėną 
rūpintis Kalnujų bažnyčia, ją 
remontuoti, aptarnauti tikin
čiuosius. Tai buvo viena iš skur
džiausiai atrodžiusių bažnyčių 
Lietuvoje. Tai ne bažnyčia, o 
maža koplytėlė. Altorius sukal
tas iš paprastų lentelių, nei 
drabužių, nei kitokio bažnytinio 
inventoriaus. Teko viską pert
varkyti. Buvo išgriautos pert
varos, pristatyta zakristija, per
tvarkytos lubos, apdengtas sto
gas skarda, įdėti nauji langai, 
gautas varpas, suolai, baldaki-

sodybą, apaugusią senais 
medžiais, ir didžiulį sodą. Kon
fiskavus gyvulius ir inventorių, 
vaikams į mokyklą reikėdavo 
eiti pėsčiomis net septynetą ki
lometrų, nepaisant lietaus, 
sniego ar pūgos. Bet noras mo
kytis viską nugalėjo.

Bet okupantas nerimo. Atėjo 
tragiškoji 1948-jų gegužės 22-oji 
— didžiųjų trėmimų į Sibirą 
diena. Tuo laiku Juozas su bro
liu lankė Utenos gimnazijos sep
tintą klasę. Juozas grįžo namo. 
Sužinoję, kad gali būti vežami 
žmonės, nakvoti Juozas su tė
vais eidavo į mišką ar pas toli
mesnius kaimynus. Tą gegužės 
21-osios vakarą Juozas taip pat 
išėjo nakvoti į mišką. Tėvai 
sakė ateisią vėliau, tačiau 
sūnus jų nesulaukė Juos 
sutrukdė saugumo atsiųstas 
Ribokas iš Bajoriškių kaimo, 
pasiprašęs nakvynės. Kaip tik 
tą naktį čekistai apsupo sodybą 
ir tėvus išvežė. Be rusų kareivių 
išvežant tėvus dalyvavo Juozo ir 
Povilo pradinės mokyklos bend
ramoksliai, stribai A. Vasi
liauskas ir V. Petrulionis.

1 prasidėjo tėvams kančių 
keliai, o likusiems be namų, be 
maisto vaikams baimė, perse
kiojimas ir neviltis. Teko slaps
tytis. Vietoje gyventi negalėjo, 
turėjo pasitraukti į Kauną, bet 
ir čia niekas jų nelaukė. Tik per 
stebuklą geri žmonės priglaudė 
nelaiminguosius. Noras moky
tis ir užbaigti gimnaziją buvo 
didelis, bet iš kur imti lėšų 
pragyvenimui? Motinos brolių 
ūkis per frontą buvo sudegęs, 
turtas ir gyvuliai sunaikinti ar 
išvogti. Vėliau suėmė ir dėdę 
kunigą. Vargais negalais, daž
nai nepavalgius, pavyko už
baigti gimnaziją ir gauti bran
dos atestatą.

1948 m. liepos 1 d. Juozas 
išlaikė stojamuosius egzaminus 
į Kauno kunigų seminariją. Po 
egzaminų seminarijos rektorius 
kun. Vaitiekaitis Juozą pasišau
kė į kabinetą. Paklausinėjęs 
apie šeimą ir sužinojęs, kad 
tėveliai ištremti į Sibirą, 
pasakė: ..Būsi kaip žiburys ant 
aukšto kalno ir čia mokytis 
negalėsi, išveš ir patį”. Teko 
laukti, kol 1956 ųjų balandžio 5 
d. tėvai sugrįžo į Lietuvą. Tų 
pačių metų rudenį išlaikęs sto

rašoma LKB kronikos dešimto 
tomo 11 p.: „Neišaiškinti ir kiti 
piktadariai, kurie šių metų rug
sėjo 10 d., dėvėdami milicijos 
karininkų uniformą, užpuolė 
Gruzdžių kleboną kun. Juozą 
Čepėną. Įsibrovę apie 21 vai. į

DVASININKAI NETURI 
DALYVAUTI POLITINĖJE

VEIKLOJE
•

Naujasis Brazilijos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas kar
dinolas Lucas Moreira Neves 
pabrėžė, jog kunigai ir vyskupai 
neturėtų įsitraukti į partijų 
politinę veiklą. Priešingai, jie 
privalo „nuskaidrinti katalikų 
politinę sąmonę ir politikų ka
talikiškąją sąmonę”, pareiškė 
jis gegužės 31 d. Vatikano 
radijui.

Šiuo požiūriu dvasininkai gali 
reikšti savo nuomonę politikos, 
ūkio ir visuomenės klausimais, 
išsaugodami sielovadininko 
vaidmenį. Kardinolo žodžiais, 
pagrindinius Bažnyčios uždavi
nius sudaro evangelizacija ir su 
ja susijusi religinė veikla. Nors 
žmogaus teisių gynimas, solida
rumo, teisingumo, taikos ir 
išsilaisvinimo skatinimas irgi 
yra svarbūs uždaviniai, Bažny
čia pirmiausia turi skelbti mo
rališką elgesį asmeninio, šeimy
ninio ir visuomeninio gyvenimo 
srityse.

(KBL, Nr. 6)

abortą — netgi nepilnametėms 
be tėvų sutikimo. Vatikano at
stovas spaudai pridūrė, jog kova 
su šiomis idėjomis bei pasiūly
mais nebus vienintelis Vatika
no tikslas konferencijoje. „Mūsų 
programa yra labai plati. Šven
tajam Sostui bet kokio svarsty
mo pagrindą sudaro žmogiška
sis moterų orumas, grindžiantis 
visuotinių žmogaus teisių, pri
pažintų Jungtinių Tautų char
tijos, sampratą”, pabrėžė Na
varro-Valls.

(KBL, Nr. 6)

bavusį jų parapijoje.
Persikėlęs į Eržvilką, kun. J. 

Čepėnas taip pat nesėdėjo 
rankų sudėjęs. Darbuojantis 
Gruzdžiuose, išdekoruota 

bažnyčia, išpuošta statulomis, 
nudažytas stogas, padaryti kiti 
darbai.

Gruzdžiuose jis artimai ben
dravo su tremtyje Žagarėje 
gyvenusiu arkivysk. J. Ste
ponavičiumi, kuris apsilan
kydavo per atlaidus ir kitomis 
progomis. Tai nepatiko vietos ir 
rajono valdžiai, ir ši nuolat 
priekaištaudavo. Ribodavo at
vykstančių kunigų skaičių į šv. 
Roko atlaidus. Į šiuos trijų die
nų atlaidus atvykdavo daug jau
nimo iš kitų vietovių, kuris ado
ruodavo, dalyvaudavo procesi
jose.

Nuo 1988 m. kun. J. Čepėnas 
darbuojasi Kauno Šv. Antano 
bažnyčioje.

Taip nepastebimai greitai 
prabėgo kunigystės 25 metai.

mas, statulos, aptvarkyta aplin- Šį, sidabrinį jubiliejų kurso 
ka. Praėjus 30 metų po karo, draugai iškilmingai atšventė 
pirmą kartą Velykų rytą aplink Kybartuose š.m. gegužės 23 
bažnyčią ėjo procesija. Parapi- dieną, o Kauno Šv. Antano baž- 
jiečiai ir šiandien su didele nyčioje - antrąją Sekminių die- 
pagarba ir meile prisimena kun. ną.
J. Čepėną, tiek daug pasidar- („XXI amžius”, Nr. 51)

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, Įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

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

RE/MAX

10%—20%—*•30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi We«t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654 ’

RIMAS L. STANKUS I

I

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

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

KMItCIK UEALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits IUOAL 110 UIIN C
LENDER

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. |i profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. >.
* .............. ........ 1---- 1—---

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager HELP WANTED

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINJMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

REIKALINGI NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAI (JANITORS) 

VYRAI
8 vai. darbas, pradinė alga $1600 į mėn. 
Ne Illinois valstijoje.
Consolldate Employment Agency

Tel. 312-545-7819

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBĄ 
LEIDINIAI

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803
psl......................................................................... $20.00

HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė
Garbštienė. 255 psl......................................... $13.00

PHYSICIAN AT THE CROSS ROADS, atsimi
nimai. J. Mikelionis M.D. 205 psl.......... . $11.00

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN
LITERATURE. Antanas Vaičiulaitis. 54 psl. $O.5O

LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Josepb
Ehrat. 51 psl..................................................... $3.50

AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas 191
psl........................................... ............................. $8.00

SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R Fike.
419 psl................................................................ $17.95

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO
CHICAGO. Antanas J. Van Reenan. 329 psl. $25 00

LITHUANIA AND THE UNITED STATES. Const.
R. Jurgėla, Ph.D. 263 psl........................ $15.00

A PRIEST IN STUTTHOF, atsiminimai. Stasys
Yla. 294 psl................................................ $15.00

HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142
psl..................................................................... $5.00

LITHUANIA SELF-TAUGHT. M. Inkėmenė. 142
psl............... .......................................................... $4 00

LITHUANIANS IN THE USA. David Fainhauz. 246
psl........................................................... ............. $15.00

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.
Vai. Ramonis. 79 psl............. ..................... $5.00

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
RADIANCE IN THE GULAG, atsiminimai. Nijolė

Sadūnaitė. 148 psl......................................... $5.95
EASY WAY TO LITHUANIA. Vad. ir 6 kasetės

mokytis lietuvių kalbą................................... $50 00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIA. Vad.

mokytis lietuvių kalbą. Dambriūnas, Klimas, 
Schmalstieg. 471 psl...................................... $25.00

A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida Kai-
nins. 309 psl....................................................... $17.95

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyv. prideda 
Sales Tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek Illinois, 
tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda $2.75 už 
kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

Vasa.ro
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JURGIS KASAKAITIS
1995 m. liepos 17 d. Čikagoje 

i Amžinybę iškeliavo Nepri
klausomos Lietuvos žymus 
teisininkas, apygardos teismo 
teisėjas, Jurgis Kasakaitis. 
Buvo gimęs 1901.1.6 d. Nur’o 
miestelyje, Lenkijoje. Palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
greta savo seserų (sesuo Marija 
buvo istorikė) ir jaunesnio bro
lio. Vyriausiąjį brolį Vytautą, 
„Pirmo atskiro lietuvių Vytau
to Didž. bataliono” karininką 
(drauge su kitais 4 karininkais 
ir 3 kareiviais lietuviais) Sibire, 
1919.XII.9 d., bolševikai kardais 
užkapojo.

Jo tėvas, Antanas Kasakaitis, 
1889 m. baigęs Veiverių moky
tojų seminariją, įtariamas 
skaitęs ir platinęs lietuvių 
draudžiamuosius raštus, Lietu
voje negalėjo gauti mokytojo 
vietos ir turėjo keltis į Lomžos 
guberniją (Mozūrai — senoji Jot
vingių žemė), į Nur’o miestelį, 
prie Bugo upės, prie seno preky
bos kelio nuo Vilniaus Poznanės 
link. Čia gavo darbą pradžios 
mokykloje. Nur’o apylinkėje

buvo kelios lietuvių ūkininkų 
šeimos, bet Lomžoje (55 km į* 
šiaurę nuo Nur’o) buvo arti 
šimtas lietuvių šeimų. Lomžoje 
1889 m. mirė (1871 m. grįžęs iš 
tremties Rusijoje, 1863 m. 
sukilimo dalyvis, kuriam caro 
valdžia neleido grįžti į Lietuvą) 
didelis ano laiko lietuvių švie
tėjas, rašytojas kun. Antanas 
Tatarė, jungęs apie save tos 
apylinkės lietuvius. Lomžoje 
Lietuvių Pagalbos draugiją tik 
1905 m. suorganizavo Ksaveras 
Sakalauskas-Vanagėlis. Toji 
draugija turėjo 50 narių. Į tos 
draugijos veiklą buvo įsitraukęs 
ir tėvas Antanas Kasakaitis.

1906 m., rusų valdžiai leidus 
lietuviams užimti tarnybas 
Lietuvoje, tėvas A. K. su šeima 
persikėlė į Surviliškiu (Kė
dainių apskr.) pradžios mo
kyklą, bet 1913 m., tos pačios 
rusų valdžios parėdymu, vėl 
buvo priverstas keltis į Lenkiją, 
kur pradžios mokyklos moky
tojo darbą gavo Varšuvoje. Ten 
tėvas A.K. 1916-1923 m. buvo

Varšuvos Lietuvių Šalpos drau
guos pirmininkas. Ypač veikė 
prieš lenkų peršamą senos Uni
jos atstatymą. 1918 m. lapkričio 
mėn. su Varšuvos lietuvių dele- 
gacija tėvas, A.K., apsilankė pas 
„Valstybės viršininką” J. Pįl- 
sudskį, prašant jį sulaikyti 
lenkų kariuomenės slinkimą, 
siekiantį Vilniaus užėmimo. Pil
sudskis pažadėjo išpildyti tą 
lietuvių delegacijos prašymą, 
bet... netesėjo.

1919 m. pradžioje Lietuvos 
vyriausybė A.K. paskyrė (akre
dituotu) Lietuvos konsulu Len
kijoje, bet tas Lietuvos konsula
tas Varšuvoje veikė tik penkis 
mėnesius. Lenkai tada, atėmę iš 
Lietuvos Seinus, tą konsulatą 
uždarė. Trys vyresni vaikai — jų . 
tarpe Jurgis, buvo gyvai įsijun
gę į Varšuvos lietuvių veiklą. 
Jurgis, lankydamas gimnaziją, 
buvo įsijungęs į lenkų skautų 
veiklą ir pakeltas paskau- 
tininku.

1920 m. baigęs gimnaziją, Jur
gis slaptai atvyko į Kauną ir 
įstojo Lietuvos kariuomenėn, 
bet greitai perėjo Užsienio Rei
kalų ministerijos žinion:

1921-22 m. redagavo, lenkų 
kalba, dienraštį „Litwa”, 
leidžiamą U.R.M. Lietuvos Ry
tų komisuos, o 1923-26 m. 
savaitraštį „Nowiny” („Naujie
nos”), leidžiamą Ministrų ka
bineto, o vėliau Lietuvos Šaulių 
s-gos. Šių laikraščių dėka 
nemaža aplenkėjusių ir tikrų 
lenkų pakeitė fanatiškas savo 
pažiūras Vilniaus klausimu.

1922 m. rudenį įstojo į Lietu
vos Universiteto Teisių fakulte
tą ir 1927 m. gavo teisininko 
diplomą. 1926-1,940 m. buvo tai
kos ir apylinkės teismo teisėjas 
Semeliškėse, Kaišiadoryse ir 
Kaune, o 1940-1944 m. Apygar
dos teismo, baudžiamojo sky
riaus teisėjas Marijampolėje, 
Kaune, Vilniuje. Ypač rūpinosi 
kovos su nusikalstamumu klau
simais. t

Atvykęs į Kauną Jurgis įsi
jungė į Lietuvos skautų organi
zavimą. 1921 m. buvo LSS laik. 
štabo narys. 1922 m. pirmame 
Lietuvos skautų vadų bei va
dovų suvažiavime buvo jo sek
retorius. 1931-34 m. buvo Trakų 
tuntininkas.

1923.II.6 d., drauge su 5

A Whole Day

Sv. Kryžiaus Ligoninės Sveikatos Mugė
Šeštadienį, Rugpjūčio 12 d. 10 vai. ryto-4 vai. p.p.

2701W. 68th Street (ir California Avė.)
Patikrinimai VELTUI:
* Cholesterolis
* Kraujo spaudimas
* Diabetas
* švino kiekis kūne 

(tik vaikams)

Skiepai VELTUI:
10 v.r. - 2 v. p.p.

Paskaitos pie sveikatą 
VELTUI:
Sveikatos reikalais kalbės 
profesionalai. Temos:
— Sveika širdis
— Fizinė sveikata ir gera 

savijauta
— Vaikų sveikata
— Sveiki pensininkai
— Moterų sveikata

Staigmenos VELTUI:
* Syeikatos patikrinimas 

veltui
(pačioje mugėje arba 
užsisakykite telefonu)

* VVhite Sox įžymybė Bill 
Melton 11 v.r.

Užsiėmimai vaikams 
VELTUI:
* Veltui „Range? 

membership'' kortelės 
visiems!

* „Identichild" programa 
apie vaikų sau
gumą kalbės

Dovanos, vertingi loterijos vietinė policija;
laimikiai.
Vertingi kuponai 
Priešpiečiai
Ligoninės apžiūrėjimas

l.D. nuotraukos
* „Mousercise" 
su Mickey ir 
Minnie Mou:
* Sveikatos at

radimo centras — smagi 
vieta vaikams „atrast" 
žinias apie savo sveikatą

* Veidelių dažymas, klaunai
* Pirmos pagalbos mašinų ir 

ugniagesių sunkvežimių 
apžiūrėjimas

* Policijos šunys
* „Jump rope" 

demonstracijos

HolyCross
H O S P I T A L

Call 312-471-8600 
for more Information

E x p e c t to be Surprised!
2701 West 68th Street - Chicago, Illinois 60629

Hoiv C»OSS HOSPITAL IS SPONSORH) IY THE Sisters oe St Casimir

bendraminčiais, buvo Lietuvos 
universiteto studentų „Varpo” 
draugijos vienas steigėjų. Jis čia 
labiausiai rūpinosi Universite
te suorganizuoti tąsą veiklos 
„Varpo” žurnalo žmonių sąjū
džio (kurio pradininkas ir iki 
mirties vadovu buvo Vincas 
Kudirka).

1944 m. pasitraukė į Austriją, 
kur Glasenbache, prie Salz- 
burgo, buvo lietuvių gimnazijos 
mokytojas. 1950 m. atvyko i 
JAV. Čikagoje aktyviai reiškėsi 
Lietuvių Teisininkų draugijos 
veikloje. Visą laiką dalyvavo 
Lietuvių Istorijos draugijos dar
buose. Kelerius metus dirbo S. 
Balzeko kultūros muziejuje bib
liotekininku.

Spaudoje labai kruopščiai 
nagrinėjo lietuvių-lenkų san
tykių raidą. Teismų darbe pasi
žymėjo ypatingu įžvalgumu 
nagrinėjant ir sprendžiant by
las. Skautišku tvarkingumu ir 
pareigingumu vadovavosi vi
suose savo darbuose. Skriau
džiamąjį žmogų be svyravimų 
užstodavo ir, pagaliau, mažai 
kam apie tai pasakodamas, kiek 
išgalėdamas ir materialiai, iš 
savo algos (Lietuvoje) padėdavo 
vargstantiems.

Gal tik vieno dalyko nelabai 
temokėjo — „nemokėjo” girtis 
savo laimėjimais, savo atliktais 
darbais. Jurgio Kasakaičio idėjų 
ir darbštumo žmonės visada 
buvo, yra ir bus labai reikalin
gi lietuviams.

Jonas Dainauskas

„DRAUGO”
RĖMĖJAI

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

60.00 dol. Eugenija Liaugau- 
dienė, Parsippany, NJ;

50.00 dol. Petras Brizgys, Hi- 
ckory Hills, IL; Bronis J. Kas
ias, Wyoming, PA; M. Vaškevi
čiene, Toronto, Ont., Kanada; 
Dr. J. R. Dainauskas, Woodrid- 
ge, IL; Emilija Čiakienė, East 
Chicago, IN; Petras ir Irena 
Kazlauskas, Lemont, IL; Simas 
Jokūbaitis, Chicago, IL;

40.00 dol. Dr. Elena L. Lia
tukas, Bethesda, MD;

35.00 dol. Halina Milaknis, 
Santa Monica, CA; Gaile V. Čer
niauskaitė, Forest Park, IL;

30.00 dol. Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, Valencia, CA; Genovaite 
Avižonis, Lebanon, PA; B. Ne- 
verauskas, Sterling Hts., MI; 
Ona Žiupsnienė, Chicago, IL; O. 
Kremeris, La Grange Park, IL; 
Irena Lileikienė, Omaha, NE; 
Petras Abromaitis, Lemont, IL; 
Rūta Kosmopoulos, Oak Lawn, 
IL; dr. V. B. Raulinaitis, Chats- 
worth, CA; Irena Macionienė, 
St. Petersburg Beach, FL; dr. P. 
Jokubka, Chicago, IL;

25.00 dol. Juozas Skomantas, 
Beverly Shores, IN; K. Jecius, 
Vilią Park, IL; dr. Alfonsas Ki
sielius, Sidney, OH; Julia 
Vaitkus, Chicago, IL; O. Dovy
daitienė, Lake Worth, FL; Jonas 
ir Vida Maleiska, Lemont, IL; 
Aldona Prapuolenytė, Putnam, 
CT; vysk. P.A. Baltakis, OFM, 
Bishop’s office, Brooklyn, NY; 
Alina Domanskis, Palos Park, 
IL; Saulė Jautokaitė, Chicago, 
IL; Vytautas Andriulis, St. Pete 
Beach, FL; F. R. Daukus, Chi
cago, IL; P. R. Sodeika, Willard, 
OH; Juozas Toliušis, Chicago, 
IL; Vitalis Damijonaitis, Wes- 
tern Springs, IL; Horace R. Ži
bąs, Cincinnati, OH; J. Didžba- 
lis, Toronto, Ont., Kanada; Vy
tautas Maželis, Ridgewood, N Y; 
Petras Vilutis, Toronto, Ont., 
Kanada; E. Butėnas, (LCA pho- 
tography), Chicago, IL;

20.00 dol. Antanas Kuliešis, 
Chicago, IL; Jonas Kalnietis, 
Chicago, IL; dr. Kazimieras ir 
Aldona Rimkus, Chicago, IL; 
Angelė Venclova, Madison, WI; 
Henry Paškevičius, Thunder 
Bay, Ont., Kanada; Vito Gele- 
zunas, St. Louis, MO; Marija 
Neniškienė, Chicago, IL; Jurgis 
Janickas, Carlsbad, CA; Liudas 
Kriaučiūnas, Chicago, IL; Brone
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Venckus, Los Angeles, CA; Zita 
Leszczynski, Cave Creek, AZ; 
Irma Laisvėnaitė, Hickory Hil
ls, IL; Alfonsas Plepys, St. 
Petersburg, FL; Antanas Shep- 
rys, Park Ridge, IL; Kazys 
Gricius, Amherst, MA; Karolis 
Milkovaitis, Yorba Linda, CA; 
Marius Ambrose, New Market, 
MD; Christopher Englert, Ny- 
ack, N Y; P. Palys, Tobyhanna, 
PA; Antanas Bumbulis, Toron
to, Ont., Kanada; S. ir M. Kas
ias, St. Pete Beach, FL; Teofilė 
Mišauskienė, Union Pier, MI; 
O. Juodišius, Toronto, Ont., 
Kanada; Aga Rimienė, Chi
cago, IL.

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

60.00 dol. Elena ir Albertas 
Adomėnai, Chicago, IL., (a.a. 
Juzės Takulinskienės atmini
mui.); H. Schanel, Wood Dale, 
IL.,

55.00 dol. Dr. Eugene Stani
kas, Flossmoor, IL; kun. Joseph 
Svirskas, Haverhill, MA;

50.00 dol. Antanas Matulis, 
Redford, MI; Viktoras Degutis, 
Cleveland, OH; Albinas Dzir- 
vonas, Chicago, IL; dr. Eug. ir 
Regina Šilgalis, Euclid, OH;

35.00 dol. Jonas Arlauskas, 
Chicago, IL; Joseph Bernot, 
Union, NJ;

30.00 dol. Filomena Tarulie- 
nė, Oak Lawn, IL; dr. A. Do
manskis, Palos Park, IL; Regina 
Juška, Detroit, MI;

25.00 dol. Albertas Melnin- 
kas, Waterbury, CT; Kazys Ule
vičius, Crystal Lake, IL; Stasys 
Cesna, Chicago, IL;

25.00 dol. Emma Venckus, 
Oak Lawn, IL; Ona Elerts, Chi
cago, IL; Kazė Brazas, Oak 
Lawn, IL; Alfonsas Rauckinas, 
Lockport, IL; A. ir B. Pocius, 
Elizabeth, N J; dr. V.P. Tumaso- 
nis, Orland Park, IL; Paul A. 
Miksys, Juno Beach, FL; dr. Ed
mundas Juodenas, Cleveland, 
OH; N. ir V. Aukštuolis, Muns- 
ter, IN; Roma Murphy, In- 
dianapolis, IN; Kazys Gudėnas, 
Medford Lakęs, NJ; Gertrūda 
Slaby, Powers Lake, WI; dr. V.

Palciauskas, Walnut Creek, 
CA; V. Laugalis, Niantic, CT; 
Laima Braune, Oak Brook, IL; 
Rūta Kosmopoulos, Oak Lawn, 
IL; J. V. Vizgirda, Aurora, IL; 
Adelė Sakalas, Oak Lawn, IL; 
Gasparas Kazlauskas, Beverly 
Hills, CA; Eleonora Szwed, 
Chicago, IL; Stasys Strasevi- 
čius, Chicago, IL; dr. Ligija 
Rociūnas-Englert, Nyack, N Y;

20.00 dol. Ona Jankauskas, 
Algonac, MI; O. Ceckauskas, 
Montreal, Que., Kanada; G. ir 
O. Melnykas, Hamilton, Ont., 
Kanada; M. ir D. Sodeika, Tor- 
rance, CA; Leokadija Packaus- 
kas, Union Pier, MI; E. Radze
vičiūtė, Chicago, IL; Henrikas 
Alilionis, New York, N Y; Dan
guolė Ilginis, Palos Hills, IL; 
Regina Raubertaitė, Philadelp- 
hia, PA; V. Endrijonas, Chicago, 
IL., (negalėdamas dalyvauti 
„Draugo” gegužinėje).

18.00 dol. Ona Steponėnas, 
Omaha, NE;

15.00 dol. Juozas Burdulis, 
Shirley, NY; J. Žadeikis, Chica
go, IL; Meile M. Renkus, Santa 
Ana, CA; Angele Talandis, 
Long Grove, IA; Ann Mockus, 
Chicago, IL; Aušrelė Sakalas, 
Omaha, NE; Elena Rašytinis, 
Redford, MI;

16.00 dol. Jonas Arlauskas, 
Chicago, IL;

11.25 dol. F. Andriūnas, Vyn- 
cote, PA;

10.00 dol. Kunigunda Vaito
nis, Waterbury, CT; A. Liulevi- 
čius, Chicago, IL; Anastazia 
Binkis, Plymouth Meeting, PA; 
Elena Kelecius, Oak Lawn, IL; 
Vincas Anciulis, Chicago, IL; Ig
nas Budrys, Lockport, IL; 
Pranas Aglinskas, Chicago, IL; 
Alex Varneckas, Chicago, IL;

Genė Gaidelienė, Omaha, 
NE., du kartus atsiuntė auką 
„Draugo” laikraščiui.

Kiekviena mūsų geradarių 
auka „Draugui” yra reika
linga ir tikrai įvertinama, 
todėl reiškiame padėką vi
siems, savo auka prisidėju- 
siems prie mūsų dienraščio 
išlaikymo.

PADĖKA 
A. t A.

JUZĖ TAKULINSKIENĖ 
LAURINAITYTĖ

Mirė š.m. liepos 8 d. Palaidota liepos 11d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, Šv. 
Mišių auką, prasmingą pamokslą ir palydėjimą į kapus.

Širdingais ačiū sol. Danutei Stankaitytei už gražų 
giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, įvairioms 
labdaros organizacijoms.

Taip pat ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje ir paly- 
dėjusiems a.a. Juzę j kapines amžinam poilsiui.

Didelis dėkui karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.

Nuliūdę: sesuo Petrė Šipailienė, dukterėčia Salomėja 
Astrauskienė ir šeima, brolis Jonas ir kiti giminės 
Lietuvoje.

. PADĖKA
LIETUVOS NAŠLAIČIU GLOBOS KOMITETAS

nuoširdžiai dėkoja JONUI KAVALIŪNUI, kuris, pagerb
damas mylimos Žmonos ir Motinos

A.A. ONOS KAVALIŪNIENĖS
atminimą, lėšas, suaukotas laidotuvių metu Lietuvos 
našlaičių gyvenimui palengvint, persiuntė „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetui.

Aukotojai: dr. D. ir dr. J. Anysai $100; Highland Park 
ligoninė $75;

po $50 — S. G. Karaičiai, R. J. Peters, P. M. Ruliai, A 
A. Tamuliai;

po $30 — dr. V. A. Šmulkščiai;
.po $25 — E. D. Bartkai, St. Jokubauskas, V. R. Lukai, 

V. J. Peseckai;
po $20 — J. D. Noreikos, J. Pr. Pakalkos, V. Žadeikienė, 

prof. R. P. Jucevičiai, dr. A. šešplaukis;
po $15 — B. Prapuolenienė, V. Markevičius; 
po $10 — L. Dambrauskas, J. Daugvila, A. Griškienė, 

P. J. Noryilos.
Viso Lietuvos našlaičiams suaukota $675.
Reiškiame užuojautą velionės giminėms ir artimiesiems, 

o aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

A.a. Salomėjos Endri- 
jonienės atminimui jos vyras 
Viktoras Endrijonas Draugo 
fondui įteikė 1,000 dolerių, prie 
ankstyvesnių nario įnašų ir 
tapo Draugo fondo garbės 
nariais. Nuoširdus ačiū.

Su pagarba ir su padėka 
„Draugas” prisimena nepails
tančią visuomenininkę ir spau
dos darbuotoją a.a. Salomėją 
Endrijonienę, o su užuojauta — 
jos vyrą Viktorą, kuris įteik
damas čekį pareiškė, kad „labai 
sunku priprasti prie gyvenimo 
be Salomėjos”. Tą sentimentą, 
be abejo, išreiškia ir Jaunimo 
centras, ir visos organizacijos, 
kurių „spiritus movens” buvo 
a.a. Salomėja.

Dar trys laimingieji neat
sišaukė. „Draugo” gegužinėje 
stambiųjų laimikių laimėtojai 
jau beveik visi (net tie, kurie iš
važiavo anksčiau iš gegužinės ir 
nespėjo sulaukti traukimo) savo 
dovanėles atsiėmė, tik liko trys 
bilietėliai. Prašome laimėtojus 
atsiliepti. Oranžinė-raudona 
spalva numeriai 0483174 ir 
0482929; mėlyna spalva — 
95436. Kreiptis į „Draugo” 
administraciją darbo valan
domis.

Jeigu ir lytų rugpjūčio 13 d., 
nenusigąskite — Ateitininkų 
namų gegužinė įvyks. Turime 
užtenkamai vietos visus svečius 
patalpinti pastogėje, kad ne
reikėtų sušlapti. Nuotaika bus 
gera, laimėjimai bus paskirs
tyti, kaip numatyta. Kiekviena 
mašina, įvažiuojanti į Atei
tininkų namų kiemą, gaus 
nemokamą bilietėlį įvažiavimo 
dovanai laimėti. Laukiame 
visų!

Dr. Leonas Kriaučeliūnas,
Amerikos Lietuvių Tautinės są
jungos pirmininkas, rugpjūčio 
12 d., šeštadienį, dalyvaus 
Tautinės sąjungos Clevelando 
skyriaus metiniame susirin
kime, o sekmadienį — „Dirvos” 
gegužinėje. Ta proga susitiks su 
„Vilties” draugijos valdyba ir 
„Dirvos” redaktorium pasitarti 
laikraščio reikalais.

„Kartu dirbdami, sukursime 
saugesnę Čikagą”, tai šūkis, ku
riuo vadovaujantis, norima 
įjungti žmones į jų apylinkių 
saugumo programą. Tik visai 
apylinkei įsijungus ir budint, 
galima kontroliuoti nusikalsta
mumus, gaujų plitimą ir kitas 
blogybes, kurias atneša besikei
čiantys apylinkės gyventojai ar 
ekonominio pajėgumo kriterijai. 
Marųuette Parko apylinkės gy
ventojai kviečiami į specialų 
susirinkimą, vyksiantį Šv. 
Kryžiaus ligoninės patalpose 
(2701 W. 68th St., Community 
Room, apatiniame aukšte) rug
pjūčio 16 d., 7 (iki 9) vai. vak. 
Susirinkimą ruošia Southvvest 
Community organizacija, 
Southvvest Youth Collaborative 
ir Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija. Vi
suomenė ne tik kviečiama, bet 
ir raginama dalyvauti. Dūsauti, 
kad apylinkės nesaugios, yra 
lengva, bet tai problemų neiš
spręs — reikia aktyviai įsi
jungti, imtis iniciatyvos, at
sakomybės. Jeigu nusikaltėliai 
žinos, kad juos nuolat stebi kiek
viena apylinkės akis, savo 
„verslą” nukreips į lengvesnes 
dirvas.

Zosė ir Petras Augaičiai,
Delhi, Ont., Canada, atsiuntė 
„Draugui” 100 dol., kurie yra 
skiriami a.a. Antano Budreikos 
atminimui. Tikrai prasmingas 
mylimo mirusio asmens pager
bimas, įamžinant jį lietuviško 
dienraščio puslapiuose. Reikš
dami užuojautą jo artimiesiems, 
su pagarba dėkojame už auką.

Minint dešimties metų švie
sios atminties kapitono sava
norio kūrėjo, a.a. Jurgio Dra
gūne vičiaus mirties sukaktį, jo 
žmona Anelė Dragūnevičienė ir 
duktė Audronė Pakštienė, 
Great Fall, VA, vyro ir tėvo 
atminimą pagerbdamos, atsiun
tė „Draugo” paramai 300 dol. 
Tai mirusiam meilę liudijantis 
paminklas lietuviško rašto rai
dėse. Dėkojame už dosnią 
paramą.

Sofija Plenienė, nuolatinė 
visų gerų darbų talkininkė, 
pasižadėjo išplatinti net šešis 
stalus į „Draugo” dienraščio 
pokylį, kuris bus Martiniųue 
salėje rugsėjo 24 d. S. Plenienės 
bičiuliai, norintys praleisti 
malonų renginį jos artumoje, 
prašomi į ją kreiptis ir 
užsisakyti bilietus.

Lietuvos Dukterų draugi
jos valdyba, susidarius aplin
kybėms, kai Čikagoje neturime 
kasdieninių lietuviškų radijo 
laidų, prašo savo seniūnių, ku
rios sužino apie mirusią ar 
sunkiai sergančią draugijos 
narę, tuojau pranešti Lietuvos 
Dukterų draugijos vyriausiai 
seniūnei, tel. 708-346-0316 arba 
pirmininkei tel. 708-857-7281.

x TRANSPAK praneša: 
„Šiemet Lietuvos vidurines mo
kyklas baigė apie 18,000 abitu
rientų”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x „TULPĖS” restoranas,

2447 W. 69 St., sėkmingai 
veikęs 25 metus Marųuette 
Parko apylinkėje, užsidarė š.m. 
rugpjūčio 1 d. Savininkė Juzė 
Augaitienė nuoširdžiai dėkoja 
gausiems klientams ir drau
gams.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. I^sniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

Dr. Leonas Kriaučeliūnas.

x NAMAMS PIRKTI PA- 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

x Maironio Lituanistinė 
mokykla Lemonte ieško sekre
torės, kuri tvarkytų visus mo
kyklos raštinės reikalus ir ga
lėtų atspausdinti mokytojų pa
ruoštus darbus. Reikia mokėti 
mašinėle rašyti ir kompiuteriu 
naudotis. Valandos mokslo me
tų šeštadieniais nuo 8:30 v. ry
to iki 1:30 v. p.p., taip pat gali 
būti darbų, kuriuos reikia savai
tės bėgyje atlikti. Susidomėję
prašome kreiptis pas Marių 
Kasniūną, vakarais (708) 
403-4988.

(sk)

Pataria saugotis karščių.
Liepos mėnesį Čikagoje ir apy
linkėse karščiai ne tik vargino 
gyventojus, bet buvo rekordinis 
skaičius mirusiųjų nuo kaitros 
— priskaičiuota gerokai per 500 
mirčių. Miesto savivaldybė ir 
meras Richard M. Daley ėmėsi 
įvairių priemonių, kad ta tra
gedija mieste nebepasikartotų, 
ne tik šią vasarą, bet ir ateity
je. Dabar, kai tikimasi aukš
tesnės temperatūros, radijo, 
televizijos, spaudos praneši
muose pasirodo perspėjimų, ką 
daryti, kad būtų galima apsi
saugoti nuo pavojaus. Ypač 
perspėjimai taikomi vyresnio 
amžiaus žmonėms, ligoniams, 
vaikams, vienišiems asmenims, 
kurie yra izoliuoti nuo savo 
artimųjų. Miestas primena, kad 
yra daug vietų, kur žmonės, 
neturintieji savo namuose vėsi
nimo sistemos, gali atvėsti. Tai 
Socialinės rūpybos (Human Ser
vices) įstaigos, bibliotekos, arba 
specialiai įruošti centrai, kur 
galima būti, atsivėdinti. No
rintieji tikslios informacijos, kur 
jų apylinkėje yra tokios vėsios 
patalpos, gali skambinti tel. 
744-500, arba 744-5829. Geriau
sias būdas apsisaugoti — 
bendrauti su žmonėmis, patik
rinti, ar vienišam kaimynui, 
seneliams nereikia pagalbos, ar 
jie sveiki. Jeigu žmonės daugiau 
kreiptų dėmesio į kitų prob
lemas, o mažiau vien galvotų 
apie save (kaip pasisako Čika
gos sveikatingumo įstaigos), 
tokių tragedijų nei karščių, nei 
šalčių ar kuriuo kitu metu ne
būtų. Kiekvienas žmogus turi 
būti savo artimo sargas, nepai
sant, kas tas artimas, kokia jo 
rasė, visuomeninė padėtis, 
amžius...

Vasara — smagių gegužinių 
laikas, tad ir Pasaulio lietuvių 
centras Lemonte ruošia geguži
nę rugpjūčio 20 d., sekmadienį. 
Rengėjai žada visokių linksmy
bių, skanumynų ir pramogų. 
Yra jau įruošta sportui aikštelė, 
kurioje galės padaužyti sviedinį 
jauni ir vyresnieji, bus muzikos, 
skanaus maisto ir malonaus pa
bendravimo. Planuokite atvyk
ti.

Ar Lietuvos jaunimas yra 
idealistiškai nusiteikęs? Apie 
lietuviško jaunimo idealizmą 
kalbės Lietuvos Ateitininkų 
federacijos pirmininkas Vidas 
Abraitis, kuris atvyksta į JAV 
ir dalyvaus dviejuose rengi
niuose. Dainavoje: LFB Lietu
viškų studijų savaitėje rug
pjūčio 20-27 d. ir Ateitininkų 
studijų dienose, rugsėjo 1-4 d.

V. B. Paulius, Allendale, NJ, 
prie „Draugo” prenumeratos 
mokesčio, dar pridėjo 100 dol. 
Ta parama laikraščiui yra tar
tum paguodos žodis, kuris su
stiprina moraliai ir finansiniai 
jo leidimo darbą. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką.

ALTo Čikagos skyrius 
šaukia valdybos ir tarybos 
posėdį rytoj, penktadienį, 
rugpjūčio 11 d., 6 vai. vak., 
ALTo centro patalpose Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd. Pakvietimai 
nebuvo siunčiami, todėl 
prašome atkreipti dėmesį į šią 
žinutę ir susirinkime dalyvauti.

ilgis Norvilas, neseniai 
is Lietuvoje ir kalbėjęs I čius auKtU- 
fondo studijų dienose Daug yra atvykusių kultūros

studijų savaitę Dainavoje, kur 
rugpjūčio 26 d. kalbės ir vado
vaus simpoziumui tema „Lie
tuvos jaunimas ateities per
spektyvoje”.

x Dėmesio! Čikagos Šaulių 
Rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks šių metų rugpjūčio 13 d. 
— sekmadienį, Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Geras maistas, 
gera muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti.

(sk)

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO 

VIENUOLYNE

Rugpjūčio 13 d. keturios Šv.
Kazimiero vienuolyno seselės 
minės savo vienuolinių įžadų 
sukaktį: trys — penkiasdešimt 
metų jubiliejų, o viena — 
dvidešimt penkerių metų. 
Šventė prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis bei apeigomis 
seserų koplyčioje (dalyvavimas 
tik su pakvietimo bilietėliais). 
Pamaldoms vadovaus: celebran
tas — kun. Antanas Saulaitis, 
SJ; apeigų direktorius — kun. 
Jonas Kuzinskas; konceleb- 
rantai — prel. Damasus Mo
zeris, kunigai — Pranas Kelp
šas, Jonas Kuzinskas, Antanas 
Puchenski; pamokslą pasakys — 
kun. A. Saulaitis; giedos Šv. 
Kazimiero seserų choras; var
gonininkė sės. Teresė Papšis, 
SSC, smuiku pritars sės. 
Marion Etzel, S.D.S.

Šios iškilmės yra ypač bran
gios seselėms jubiliatėms, nes 
Eucharistinėje Aukoje dėkin
gumo malda kyla į Dangiškąjį 
Tėvą padėkoti už gausias, joms 
suteiktas, malones.

Auksinį įžadų jubiliejų mini: 
sės. M. Joanella, buvusi Šv. Ka
zimiero vienuolijos generalė vy
resnioji, įstojusi į vienuolyną iš 
Šv. Jurgio parapijos, Shenan- 
doah, PA; sės. M. Severine, 
įstojusi į vienuolyną iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Chicago 
Heights, IL; sės. M. Francita, 
įstojusi iš Visų Šventųjų parapi
jos, Chicago, IL.

Sidabrinį jubiliejų švenčia sės.
Margaret Zalot, įstojusi į vie
nuolyną iš Šv. Mykolo parapijos, 
Levittown, PA. Sės. Margaret 
yra Maria aukštesniosios mo
kyklos prezidentė.

NORIME SUSIBURTI

Rugpjūčio 6 d. Jaunimo cent
re įvykęs neseniai iš Lietuvos 
atvykusių lietuvių susirinkimas 
buvo sėkmingas ir sukėlęs daug 
diskusijų. Gražią įžanginę kalbą 
pasakė JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirm. 
Regina Narušienė. Ji papasako
jo apie užsienyje, t.y. JAV, gyve
nančių lietuvių problemas, da
bartinę padėtį, reikalavimus, 
kvietė visus susijungti, organi
zuotis ir dirbti kartu.

Aišku, mes, neseniai atvykę, 
truputį viską kitaip matome, be 
to, norime viską iš karto turėti, 
suprasti, o kartais norime, kad 
kažkas kitas mums viską 
padarytų. Pagalbos ranką, mano 
nuomone, mums reikia ištiesti, 
bet ir mes turime būti toleran
tiški.

Kalbėta, kad reikia infor
macinio centro, televizijos laidų, 
spaudos leidimo. Manyčiau, kad 
naujai atvykusieji turi prisi
jungti prie esamų lietuvių. Nors 
jų pažiūros, aišku, daug kur 
skirsis, bet seniau atvykę jau tu
ri praktikos, materialinį 
pagrindą ir tikrąją lietuvišką 
dvasią. Naujai atvykę galėtų 
būti naujas padalinys anksty
vesnės lietuviškosios vi
suomenės šeimoje. Nereikia ir 
naujo leidinio — „Draugo” dien
raštis vos gali išsilaikyti ir tik
riausiai skirtų kokį puslapį nau
jai atvykusių tautiečių rei
kalams. Tuo ir skaitytojų skai

nininkų. Aktyvi meno darbuo
toja Stasė Jagminienė jau turi 
subūrusi nemažą meno mėgėjų 
būrį — tai tarytum lietuviškos 
muzikos ir dainų derinys. Ji taip 
pat aktyvi Lemonto LB apy
linkės valdybos narė.

Tik susiburdami, pasisėmę iš 
seniau gyvenančių lietuvių pa
tyrimo, dvasingumo, įnešdami 
savo naujų sumanymų ir ener
gijos, galėsime tvirčiau jaustis 
plačioje Amerikos žemėje.

Albina Birgiolienė

Susitikimas su svečiais gydytojais iš Lietuvos dr. A. ir J. Damušių namuose š.m. vasarą. Iš kairės: 
dr. Romualdas Šumauskas iš Šv. Jokūbo ligoninės Vilniuje, dr. Antanas Razma, dr. Adolfas Damu- 
šis, dr. Vacys Šaulys, dr. Albina Prunskienė, dr Kazys Ambrozaitis, dr. Kęstutis Larikėnas iš 
Vilniaus klinikos, dr. Petras Kisielius ir Jonas Kavaliūnas.

ĮVERTINAMAS GERANORIŲ DĖMESYS
Kartais nušvinta giedresnės 

dienos ir Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus kasdienybėje. Ap
silankęs tėvynėje, Stasys Valat
ka iš Roselle, NJ, įsigijo neeilinę 
meninę vertybę. Iš senųjų meni
ninkų paveldėjo K. Šimonio pa
veikslą. Norėdamas pasidalinti 
savo laime, atsiuntė į muziejų, 
kad ir kiti pasigėrėtų šiuo 
kūriniu.

K. Šimonis, gimęs 1887 me
tais, jau 1920 metais savo pa
rodose parodė stiprią tau
todailės įtaką savo darbuose. Jis 
buvo gabus iliustratorius, o jo 
iliustruotos Simano Daukanto 
„Žemaičių pasakos” darė įtaką 
skaitančiam jaunimui. Šis 
dovanotasis paveikslas dar pasi
rašytas paties menininko 1970 
metais ir pavadintas „Praeities 
švystelėjimas”.

Jauna mergaitė rankose laiko 
saulę, o saulėje Gedimino pilis 
su plazdančia trispalve. 
Anuomet visi mokyklų vaikai ir 
piemenėliai užsimerkę dainavo 
„Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim”. Toks švelnus 
mergaitės įvaizdis padėjo 
daugeliui išnešioti meilę kuni
gaikščių miestui, sostinei. Nors 
tapytas tempera ir ant papras
to kartono, tikrai bus visų 
pamiltas.

Iš močiutės kuputės — kraičio 
skrynios. Krovė močiutė kupu 
tę nuo mirties, ugnies ir karo 
bėgdama... Mažytės dukraitės, 
į rausvas žaras žiūrėdamos, 
jautė ateinant negandą. Mary
tė Vizgirdienė atvežė iš Auroros 
krūvą lino audinių atraižų. 
Užmerkė akis močiutė, dukrai
tės pabiro po visus kraštus ir 
mums paliko saugoti Lietuvos 
linų kvapą. Kaip pasakų lau
mių palaimintos drobelės kalba 
apie Plungės laukus ir apylin
kes. Parsiveža šiandien tėvynai
niai, aplankę savas tėviškes, 
liūdnai parymoję prie sodybos 
liekanų pamatų, kur nei žaltys 
sau vietos susirangyti nesu
rastų, ir naujų lininių gaminių. 
Tai jau geležinių staklių išaus

Kaip ir kiekviena kita proga, Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar atsiuntė savo geriau 
sius linkėjimus „Draugo” renginiui gegužinei (liepos 30d.) per savo etninių įstaigų atstovę Pat 
Michalski Iš kairės: kun. Viktoras Rimšelis, MIC — „Draugo" moderatorius; Pat Michalski; 
Socialinių reikalų tarybos pirm Birutė Jasaitienė, Patrick Dwyer ir Marija Remienė.

tos drobulės: staltiesės, lovatie
sės ir pašluostės. Baltutės, 
baltutėlės, kad malonu į rankas 
paimti. Ir žinai, kad linai dar 
Plungėje tebeauga ir darbščios 
rankos tebedirba.

Gailutė Valiulienė

IŠ ARTI IR TOLI
GEGUŽINĖ COLORADO

JAV LB Colorado apylinkės 
metinė gegužinė įvyks rugpjūčio 
20 d. Puikus lietuviškas maistas 
bus parūpintas. Už 10 dol. mo
kestį suaugusiems galėsite val
gyti kiek tik norėsite, neišski
riant nei „Rūtos” virtuvės deš
rų. Gėrimai bus pardavinėjami. 
Rezervacijas reikia padaryti ne 
vėliau kaip iki rugpjūčio 17 d.

Skambinkite Arvidui Jara

šiui, tel. 427-3394.

ALT SĄJUNGOS SKYRIUS 
FLORIDOJE

Buvo įsteigtas 1982 m. Tai — 
nenuilstamų tautinės minties 
puoselėtojų Bronės Miklienės ir 
Juozo Žvynio darbo vaisius. Pa
dėka ir pagarba priklauso jiems 
ir visiems, kurie, talkindami 
darbu ir pinigais, siekė ankstes
nių skyriaus valdybų užsibrėž
tos veiklos įgyvendinimo.

Ypač didelė padėka priklauso 
darbščioms skyriaus narėms, 
kurios įvairiomis progomis nuo
širdžiai ruošė vaišes ir prisidėjo 
prie skyriaus renginių pasiseki
mo. Ojų būta gana daug. Joms 
priklauso atskiras pagerbimas.

COLORADO LIETUVIAI 
TARPTAUTINIAME 

FESTIVALYJE

„Rūtos” tautinių šokių grupė 
birželio 10 d. dalyvavo Tarp
tautiniame festivalyje Goldene.

Lietuvišką muziką smuiku 
griežė Laima Gaigalaitė. Laima 
neseniai atvykusi į Colorado 
apylinkę. Jos didelis muzikinis 
talentas parturtina apylinkės 
kultūrinį gyvenimą.

IŠ PRANCŪZIJOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO

Paryžiuje kovo 4 d. įvyko an
trasis kasmetinis koordinacinis 
„Prancūzijos-Lietuvos” draugijų 
suvažiavimas. Ryšiams tarp 
draugijų pagerinti ir informaci
jai skleisti nutarta dar šią vasa
rą išleisti antrąjį „Prancūzi

jos-Lietuvos” draugijų sąrašą, o 
taip pat paruošti trimestrinį 
biuletenį apie draugijų veiklą.

Redaktorė — Anne-Marie 
Goussard: 42 bis, bd du 14 Juil- 
let, 1000 Troyes. Tel.: 25 73 
74-78; 25-70-45-70, fax: 25-80- 
99-59. Leidybos išlaidas apsiima 
padengti Generalinis LAL at
stovas Ike Hidekel.

Vilniaus Oskaro Milašiaus 
centro ir „Lietuva brangi” drau
gijos iniciatyva, š.m. kovo 13 d 
oficialiai susigiminiavo Valley 
de Cailly licėjus (netoli Rouen) 

ir Panevėžio administracinis 
fakultetas.

Draugija „Alsace-Lituanie” 
per metus organizavo 24 rengi
nius. Tai lietuvių moksleivių ir 
oficialių asmenų iš Lietuvos pri
ėmimas, įvairios parodos ir 
koncertai.

„Maine-Lituanie” iniciatyva 
ir padedant regioniniams Pre
kybos ir pramonės rūmams, 
Kaune atidarytas informacijos 
biuras, leidžiantis regiono įmo
nėms geriau pažinti Lietuvą ir 
vystyti su ja prekybinius bei 
gamybinius ryšius.

„L’ADEL” draugija 1995 m. 
numato nusiųsti į Lietuvą dvi 
medicinines įrangos ir vaistų 
siuntas.

„Languedoc-Lituanie” kvie
timu Prancūzijoje viešėjo Vytau 
tas Landsbergis, kuris skaitė 
paskaitą apie Lietuvos konstitu 
ciją Montpellier Teisės fakulte
te. Šios draugijos iniciatyva 
buvo organizuota paskaita apie 
M. K. Čiurlionio kūrybą.

48 prancūzų moksleiviai jau 
dalyvavo ekologinėje kelionėje 
į Lietuvą. Šią vasarą numatoma 
dar viena tokia kelionė ir moks 
leivių iš Alytaus viešnagė Pran 
cūzijoje.
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