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Prezidentai Clinton ir
Jelcin vengė
nemalonių temų
Maskva, balandžio 21 d.
(NYT) - JAV ir Rusijos prezi
dentai Bill Clinton ir Boris
Jelcin sekmadienį išėjo iš susi
tikimo salono Kremliuje šven
tiškomis nuotaikomis, džiaug
damiesi Amerikos ir Rusijos
partneryste ir numodami dau
gybe nesutarimų abiejų šalių
politikoje.
Jie pranešė apie pažangą de
rybose dėl nebranduolinių gink
lų ir antiraketinės gynybos.
Abu labai aukštai įvertino gerų
santykių išsaugojimą tarp abie
jų šalių, buvusių priešų šaltojo
karo metais, nors Rusijoje auga
antivakarietiški jausmai ir kyla
grėsmė, kad ateinančiuose pre
zidentiniuose rinkimuose galia
gali vėl sugrįžti Komunistų Par
tijai, rašo Alison Mitchell „The
New York Times" (NYT) laik
rašty.
Penkias valandas trukusiu
abiejų prezidentų susitikimu
pasibaigė iškilmingas savaitga
lis Maskvoje, kur pirmą kartą
šiame mieste vyko septynių
didžiųjų pramoningų šalių
vadovų posėdžiai. Jie reikalavo
kuo greičiau pravesti bran
duolinių ginklų bandymų
uždraudimą.
Atvykę šalių vadovai taip pat
parodė daug šiltumo Boris Jel
cinui, tuo sudarydami jam progą
pademonstruoti savo prestižą
kaip pasaulinio vado, nors šiuo
metu jo populiarumas šalyje
mažesnis už jo varžovo, Komu
nistų Partijos pirmininko Gennadij Ziuganov.
Prez. Clinton, spaudos konfe
rencijoje sėdėdamas šalia
prezidento Jelcino, jį gyrė:
„Prezidento Jelcino vadovavimo
dėka 60% Rusijos ekonomijos
dabar jau yra piliečių, ne
valstybės nuosavybėje", jis
sakė. „Infliacija sumažinta.
Demokratija prigija. Nuo 1993
m. prekyba tarp JAV ir Rusijos
paaugo 65 procentais".
Iš savo pusės prez. Jelcin tvir
tino, kad rinkimai jo šalyje „ne-

Moterų partija
nesudarys koalicijos

trukdo ilgalaikiam mūsų dviejų
šalių bendradarbiavimui". Kai
abu buvo paklausti, ar Komu
nistų pergalė rinkimuose pa
veiktų santykius tarp JAV ir
Rusijos, Jelcinas nekantriai at
sakė: „Nėra apie ką galvoti, nes
esu tikras, kad laimėsiu". Tuo
met Clinton, juokdamasis pasą
kė: „Tad išeina, kad mano atsa
kymas nebeaktualus, ar ne?"
B. Jelcinas pabarė žurnalis
tus už jų užuominas, kad šių
susitikimų tikslas buvo pakelti
jo paties populiarumą, bet buvo
akivaizdu, kad abiems preziden
tams asmeniškai rūpėjo, kad šis
susitikimas pozityviai atsilieptų
jų šalyse, jiems ruošiantis prezi
dentiniams rinkimams.
Šios jų pastangos tik dar la
biau išryškėjo, kai žurnalistai
pradėjo kelti temas, kuriomis
abi šalys turi skirtingas pozi
cijas, būtent, karas Čečėnijoje,
NATO plėtimas ir tai, kad Rusi
ja parduoda branduolinę techni
ką Iranui.
B. Clinton pripažino, kad jis
pokalbyje su B. Jelcinu iškėlė
karo Čečėnijoje temą. Bet jis
taip pat atrėmė kritiką savo ad
ministracijai, kad ji nepakan
kamai stipriai pasisako prieš
karą Čečėnijoje. „Man atrodo,
kad tai priklauso nuo pagrin
dinės prielaidos: ar -Čečėnija
laikoma Rusijos dalimi, ar ne?"
— aiškino B. Clinton. „Norėčiau
priminti, kad ir mes tui ėjome
civilinį karą savo šalyje, ku
riame, skaičiuojant pagal krašto
gyventojų skaičių, turėjome
daugiau gyvybių nuostolių, ne
gu bet kuriame 20-ojo šimtme
čio kare. Ir tai dėl to teiginio, už
kurį Abraomas Lincoln atidavė
savo gyvybę: kad jokia valstija
neturi teisės išstoti iš sąjungos".
B. Clinton pažymėjo, kad B.
Jelcin prašė jį padaryti kai ką,
kas padėtų taikiai išspręsti
konfliktą. Aukštas administra
cijos pareigūnas vėliau painfor
mavo, kad Jelcinas norėjo, kad
Clinton kreiptųsi į Maroko Ka
ralių Hassan II, turintį gerus
ryšius su čečėnų sukilėliais.

B. Jelcinas pakartojo, kad jo
kie kariniai veiksmai nevyk
V i l n i u s , balandžio 17 d. domi Čečėnijoje nuo kovo 31
(AGEP) - Moterų Partija neno dienos. Bet liudininkai mato,
ri prarasti savitumo, todėl kad rusai tebebombarduoja ir
tikriausiai nesudarys koalicijos apšaudo kaimus. Anot Jelcino,
Seimo rinkimuose su kitomis tai vykdo „kai kurios tebesiaupartijomis, pareiškė Moterų par čiančios gaujos". Aukštas JAV
tijos pirmininkė Kazimiera pareigūnas pažymėjo, jog atro
do, kad rusai skiria „karines
Prunskienė.
Per Pramonininkų Konfedera operacijas" nuo to, ką jie laiko
cijos ir Verslininkų Asociacijos gynybiniais veiksmais.
bendradarbiavimo sutarties
NATO plėtimo klausimu,
pasirašymo ceremoniją antra prez. Jelcinas sakė, kad prez.
dienį ji pageidavo, kad šios Clinton pažadėjo šiuo metu neorganizacijos rinkimuose remtų plėsti NATO. Rusijos preziden
moteris. „Mūsų partija turi tas paminėjo galimybę pasiekti
istorinę galimybę pateisinti rin kokio nors abiems pusėms pri
kėjų lūkesčius ir pelnyti pasiti imtino kompromiso NATO at
kėjimą, nes moterys neprisidėjo žvilgiu, gal nutariant, kad jokia
prie Lietuvos ūkio žlugdymo. šalis negalėtų būti priimta į
Tuo mes esame unikalios ir dau NATO be Rusijos pritarimo.
gelis rinkėjų nori balsuoti
Bet B. Clinton š v e l n i a i
būtent už tokią partiją. Koali paneigė, kad jis padaręs bet
cija su kitomis jėgomis šį įvaiz kokią nuolaidą NATO atžvilgiu.
dį gali išsklaidyti", sakė Moterų „Mano pozicija NATO atžvilgiu
partijos vadovė.
nepasikeitusi, bet aš jokiu būdu
Pramonininkų Konfederacijos neįsivaizduoju ir netaikau gra
prezidentas Bronislovas Lubys sinti ilgalaikiams ir teisėtiems
sakė, kad konfederacijos darbo Rusijos saugumo interesams",
su partijomis grupė rengia me pareiškė B. Clinton.
morandumo projektą, kuriame
Prezidentas Clinton paprašė,
bus atspindėti pramonininkų kad rusai paaiškintų, kodėl jie
rinkiminiai pageidavimai. Kon stato milžinišką karinį kom
federacija pasiskays už tas par pleksą prie Jaman Tau kalno
tįjas, kurios į tuos pageidavimus pietiniame Urale. JAV parei
labiausiai atsižvelgs.
gūnai spėlioja, kad ten gali būti

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, BALANDIS - APREL 24, 1996

:2^JIT

Rusijos ambasadorius
grasino dėl NATO plėtimo

Balandžio 13 d. Vilniuje vykusioje Baltijos Asamblėjos sesijoje naujuoju pirmininku išrinktas
Latvijos atstovas Ivars Janis Ki-zbers (kairėje). §•!»• jo buvęs asamblėjos pirmininkas Egidijus
Bičkauskas ir dešinėje — Kstijos delegacijos vadovas Arnold Ruutel. Tarp kitų šios sesijos priimtų
rezoliucijų, priimta ir viena dėl įvykiu Rusijoje. Joje pastebima, kad padėtis ten tampa vis
sudėtingesnė, „iškaitant tebevykstanti karą Čečėnijoje". Pažymima, kad Dūmos priimamos
nuostatos atmeta 1990-1991 m. pasirinktą demokratėjimo kelią „bei siekiama grįžti i Tarybų
Sąjungą". Taip pat pažymima, jog didinamas „ekonominis ir politinis spaudimas Baltijos šalims".
Tad visos šalys ir politinės jėgos kviečiamos „remti Rusijos demokratiją, suteikti konkrečių
garantijų Baltijos valstybių demokratijai ir nepriklausomybei".
Nuotr. G. Svitojaus, Elta

Bosnija išlydėjo žuvusius
karius namo
V i l n i u s , balandžio 22 d. komiteto posėdyje informavo,
(AGEP) - NATO taikos įvedi kad draugo palaikus į Lietuvą
mo pajėgų štabe Bosnijoje pir be būrio vado Dariaus Vaice
madienio rytą kariai atsisvei kausko parlydės tie kariai,
kino su keturiais praėjusią sa kurie buvo tragiSko žuvimo liu
vaitę žuvusiais taikos įvedėjais dininkai, važiavę tame pat es
įskaitant ir lietuvį vyresnįjį lei korte.
tenantą Normundą Valterį.
N. Valterio ir A. Andersen
Kariškomis tradicijomis pagerb žuvimo aplinkybes tiria speciali
tas drauge su lietuviu žuvęs
danas Arne Andersen bei du
avarijoje žuvę švedai kariai.
Vėliau Danijos ir Lietuvos
karių palaikai pasitikti Ko
penhagoje, čia rengiama jų
pagerbimo ceremonija. Gimtinę
N. Valteris pasieks antradienį
11 valandą, amžinojo poilsio čia
jį parlydės šeši tarnybos draugai
lietuviai ir tiek pat danų.
Krašto apsaugos ministras
Linas Linkevičius pirmadienį
Seimo Nacionalinio saugumo

centrinis branduolinių ginklų
kontroliavimo punktas arba
požeminė ginklų gamykla ir
juos neramina tai, kad šį pro
jektą gaubia slaptumo priemo
nės. B. Jelcinas atsakė, kad apie
tai galėtų kalbėtis abiejų pusių
specialistai.

karo juristų komisija, kuri jau
išaiškino, kad jų visureigis auto
mobilis sprogimo momentu bu
vo nukrypęs nuo kurso.
L. Linkevičius pats ketina ge
gužės pradžioje vykti į Bosniją
drauge su Danijos gynybos mi
nistru Hans Haekkerup. Gegu
žės viduryje į Lietuvą trumpų
atostogų grįš visi Lietuvos tai
kos įvedėjų būrio LITPLA-4 ka
riai.

T a l i n a s , balandžio 23 d.
(BNS) — Rusijos ambasadorius
Suomijai Suomijos dienraštyje
„Kaleva" antradienio laidoje
spausdintame pasikalbėjime pa
brėžė Rusijos pasipriešinimą
NATO plėtimui į Baltijos šalis,
grasindamas Rusijos atsako
mais veiksmais. „Suprantama,
kad neseniai nepriklausomomis
tapusios Baltijos valstybės nori
saugumo, kaip ir visos kitos
šalys. Bet negalime sutikti su
tuo, kad šį norą motyvuoja pavo
jus iš Rusijos", pasakė amba
sadorius Jurij Deriabin laik
raštyje spausdintame pokalbyje.
„Esant tokiems būkštavimams, yra ir kitų galimybių,
pavyzdžiui, pačios š a l i e s
gynybinės pajėgos, kaip Suomi
joje". Anot J. Deriabin, jei yra
būkštavimų ir įtarimų, yra ir
užtikrinimų sistema, duodanti
įvairių pasirinkimų. Užtikrini
mus gali teikti arba NATO, ar
ba Rusija, arba abi, jis sakė.

sąjungą nėra vienas iš jų" tvir
tino ambasadorius. „Aišku, kad
tokiu atveju, būtinybė užtik
rinti Rusijos saugumą gautų
pirmenybę. Tektų imtis kokių
nors atitinkančių priemonių".
Tuo pačiu jis pridūrė: „Žinoma,
atmetu karines operacijas prieš
tas valstybes. Bet jei užsienio
karinės bazės ar branduoliniai
ginklai atsiras mūsų pasienio
apylinkėse, tegalime tik įsi
vaizduoti, kokių priemonių bū
tume priversti imtis", kalbėjo
amb. J. Deriabin.
Rusijos ambasadorius įspėjo,
kad galimas Baltijos šalių įsto
jimas į NATO esminiai pakeistų
padėti Baltijos jūros regione.
Suomijos laikraštyje spausdin
tame pokalbyje amb. Jurij De
riabin nemato jokios problemos
jei Baltijos ir Rytų Europos
šalys stos į Europos Sąjungą.
„Europos Sąjunga turi pagrin
dinį vaidmenį Europos ekono
minėje integracijoje, ir mes taip
„Yra įvairių pasirinkimų, bet, pat norėtume joje dalyvauti", jis
pabrėžiu, įstojimas į karinę sakė.

E. Bičkauskas siūlo pakeisti
ne artėjančių, o vėlesnių
Seimo rinkimų datą

V i l n i u s , balandžio 22 d.
Seimo vicepirmininkas E. Bič
(AGEP) — Seimo pirmininko pa kauskas neigiamai įvertino Sei
vaduotojas, Centro Sąjungos mo nario Kazimiero Uokos gra
valdybos pirmininkas Egidijus sinimus badauti ir susideginti
Bičkauskas siūlo, kad dar šis vardan pirmalaikių Seimo rin
Seimas pakeistų Konstituciją, kimų. Pasak Bičkausko, tai
kurioje nustatoma, kad Seimo „archaiška protesto forma",
rinkimai rengiami tarp rugsėjo kurią Vakarų valstybės įver
25 ir spalio 25 dienos.
tintų tik kaip atrakciją, rodan
Pirmadienį spaudos konferen čią nepakankamą Lietuvos su
cijoje jis sakė suprantąs, kad šio brendimą.
Seimo dauguma nesutiks pa
Jis taip pat neigiamai įvertino
skelbti pirmalaikių parlamento balandžio 18-osios protesto akci
Pasak jo, Lietuvos prezidentas rinkimų. Tačiau jis pažymėjo jos dalyvių veiksmus, kai buvo
Algirdas Brazauskas ir naujasis pritariąs nuomonei, kad Konsti bandoma įsiveržti į Seimą bei
vidaus reikalų ministras Virgi tucijoje nustatyta Seimo rinki ultimatyvų spaudimą. „Ultima
lijus Bulovas suprato, kad „tokiai mų data nėra gera. Jo nuomone, tumais kalbėtis negalima. Man
programai priešintis yra nepro Seimo rinkimai turėtų vykti pa taip pat nepatinka Seimo dau
tinga". Tačiau, sakė A. Kubilius vasarį, kad tiek Seimas, tiek guma, tačiau ji buvo išrinkta
penktadienį spaudos konferen naujoji vyriausybė galėtų ge demokratiniu būdu", pažymėjo
cijoje, konkrečių veiksmų prog riau pasiruošti žiemai bei sufor E. Bičkauskas.
ramai įgyvendinti valdžia nesi muoti kitų metų biudžetą. To
Nepatenkinamais jis pavadi
dėl, mano Bičkauskas, dar šis no ir policijos veiksmus, ku
ėmė.
Konservatorių seniūnas taip Seimas turėtų nuspręsti ir arba riuos, pasak parlamento vicepir
pat teigė, kad programos idėjas sutrumpinti, arba prailginti ki mininko, reikėjo labiau apmąs
pavyko gana plačiai paskleisti to Seimo kadenciją.
tyti.
po Lietuvą. „Manau, kad po
Seimo rinkimų kita vyriausybė
turės žymiai daugiau galimy
bių šias idėjas įgyvendinti",
pažymėjo konservatorių frakci
jos vadovas.
V i l n i u s , balandžio 22 d. mas dėl pirmalaikių Seimo rin
Jis teigė, kad kai kurie vidaus
(AGEP)
— Seimo tautininkų kimų. Tačiau tai nepakeitė K.
reikalų sistemos pareigūnai sa
frakcijos
narys Kazimieras Uokos nuostatos pradėti bada
vo ataskaitose jau kalba apie
Uoka
pirmadienį
pradėjo badau vimą nuo pirmadienio.
sėkmingą programos įgyvendi
ti,
reikalaudamas
pirmalaikių
Seimo narys teigia, kad ragi
nimą kai kuriuose rajonuose,
rinkimų
ir
grasindamas
susi
nimą
surengti pirmalaikius rin
kai patys žmonės susitaria sau
goti namus ar gyvulius. Tačiau, deginti, jei jie nebus paskelbti. kimus remia 65 parlamentarai,
sakė A. Kubilius, ministras J. Jis korespondentui sakė, kad todėl apeliuoja į trūkstamų
Bulovas „šios idėjos absoliučiai nuo pirmadienio ne tik nevalgo, 20-ies garbę ir sąžinę. Reikia 84
nesupranta". Pasak konserva bet ir negeria jokių skysčių, balsų, kad Seimas paskelbtų
torių seniūno, tai patvirtina todėl bado akcija ilgai netruks. pirmalaikius rinkimus. Prezi
ministro pasakymas, kad pro „Trauksiu ilgiausiai iki ketvir dento Algirdo Brazausko dekre
tadienio, iki paskutinės Seimo tu eilinių rinkimų diena pa
gramai įgyvendinti būtina pri
posėdžio minutės", sako K. skelbta spalio 20-ąją.
imti policijos rėmėjo statuso
Uoka. Jei Seimas iki to laiko ne
K. Uoka taip pat neatmetė ga
įstatymą. A. Kubiliaus nuomo
nuspręs skelbti pirmalaikių rin limybės, kad antradienį prie
ne, jeigu žmonėms reikės
kimų liepos 6-ąją, jis žada pro Seimo rūmų bus pratęstas praė
kažkur įsiregistruoti, kaip
testo vardan susideginti.
jusio ketvirtadienio mitingas
policijos rėmėjams, programa
„Prieš skurdą ir skurdintojus",
bus palaidota. „Idėja labai pap
Tokį sprendimą K. Uoka aiš
nors
sakė jo neorganizuojąs. Ofi
rasta — skatinti žmones įgyven kina savo pilietine ir Seimo na
cialaus
leidimo mitingui nėra
dinti jų pačių interesą ap rio pareiga bei pasiaukojimu už
prašyta
ir jis nėra duotas.
sisaugoti savo namus ir nuosa skurstančius žmones. Seimo se
vybe bendromis pastangomis", niūnų sueiga pirmadienį prita
KALENDORIUS
sakė A. Kubilius.
rė, kad antradienį į Seimo dar
Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis
Penktadienį jis žurnalistus botvarkę būtų įtrauktas klausi
iš Sigmaringen. kunigas, kanki
taip pat supažindino su konser
vatorių valdybos nutarimu, ku voti su biurokratizmu ir pikt nys a577-1622 Šveicarijoje);
riuo įgyvendinama konservato naudžiavimu savivaldybėse, pa Bona, Kantrimas, Gražvyde.
rių suvažiavime priimta „Šva gerinti gyventojų aptarnavimą,
Balandžio 25 d.: Šv Morkus,
riu rankų" programa. Konser padaryti savivaldybių darbą evangelistas; Melą, Tolmantas.
Žadmantas.
vatoriai šia programa siekia ko- viešu.

Konservatoriams sekasi
įgyvendinti kovos su
nusikalstamumu programą

Vilnius, balandžio 19 d. (BNSAGEP) - Seimo Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių)
frakcijos seniūnas Andrius
Kubilius sako, kad pastaruoju
metu pasiekta pažangos įgyven
dinant konservatorių programą
„Stabdyk nusikalstamumą".

Gegužės 1 ir kovo 11
paskelbtos šventėmis
V i l n i u s , balandžio 17 d.
(AGEP) — Lietuvos Seimas tre
čiadienį vardiniu balsavimu pa
pildė Švenčių dienų įstatymą ir
paskelbė š v e n č i ų dienomis
gegužės 1-ąją — Tarptautinę
darbo dieną bei kovo 11-ąją —
Valstybės atstatymo dieną.
Už šį nutarimą balsavo 49
LDDP ir socialdemokratų frak
cijų nariai. Prieš buvo 26,
susilaikė 13 parlamentarų. De
šinioji opozicija balsavo prieš ar
ba susilaikė, o krikščionis de
mokratas Vytautas Bogušis bal
savimo lapelį sugadino.
Kovo mėnesį pradėjęs svars
tyti papildymą tik dėl gegužės
1-osios, S e i m a s trečiadienį
nutarė paskelbti švente ir kovo
11-ąją . Daugiausia diskusijų ir
opozicijos prieštaravimų sukėlė
gegužės 1-osios šventimas. Tarp
argumentų buvo minimas ir
ekonominis nuostolis, jog kiek
viena diena biudžetui atneša
15-17 milijonų litų įplaukų.
Opozicijos nuomone, ši šventė
neturėjo tradicijų Lietuvoje ir

Nr. 8 0

buvo primesta sovietinių oku
pantų.
Gegužės 1-osios rėmėjai pa
brėžė, kad šventė atsirado dar
19-tame amžiuje ir buvo šven
čiama nepriklausomoje Lietu
voje nuo 1919 iki 1928 metų. Be
to, ji švenčiama daugelyje Eu
ropos valstybių, į s k a i t a n t
Europos Sąjungos ir Vidurio
Europos šalis.
Konservatorių ir krikščionių
demokratų frakcijų atstovai
siūlė, kad nutarimas įsigaliotų
tik nuo kitų metų ir abi šventės
būtų pradėtos švęsti tais pačiais
metais. Tačiau Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas atmetė
šiuos siūlymus, nes jie nebuvo
pateikti laiku.
Nuo šiol Lietuvoje be Valsty
binės šventės Vasario 16-osios —
Valstybės atkūrimo dienos, bus
švenčiamos aštuonios šventės:
sausio 1 d. Naujieji metai, kovo
1 1 d . Valstybės atstatymo die
na, sekmadienį ir pirmadienį
krikščionių Velykos (pagal va
karietiškąja tradiciją), gegužės
1 d. Tarptautinė darbo diena,
pirmąjį gegužės sekmadienį Mo
tinos diena, liepos 6 d. Min
daugo karūnavimo — Valstybės
diena, lapkričio 1 d. Visų
Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo
(Vėlinių) diena griudžio 25 ir 26
d. Kalėdos.

Seimo narys K. Uoka pradėjo
badauti, reikalaudamas
pirmalaikių rinkimų
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LEGENDOS APIE
ŠV. JURGI
Šv. Jurgio, Pasaulio skautų
globėjo, kurio šventė, kaip gėrio
kovos prieš blogį simbolis, šven
čiama balandžio 23 d., kultas
yra plačiai pasklidęs visame
krikščioniškame pasaulyje.
Mylimas ir gerbiamas jis ir
lietuvių tautoje.
Apie šv. Jurgį, kaip istorinį
asmenį, duomenų nedaug, bet
apstu žmonių mėgiamų įvairių
legendų. Vakardienos „Draugo"
laidoje fil. Jonas Dainauskas
i š s a m i a i pasakoja apie šį
šventąjį, jo kultą, ryšį ir įtaką
skautybei. Nenorėdami kartoti
panašių minčių, minėdami savo
šventojo globėjo šventę, šioje
„Skautybės kelio" laidoje spaus
diname įdomias legendas, pa
imtas iš lietuvių liaudies labai
mėgtų „Šventųjų gyvenimų".

šv. Jurgis,
kareivis-kankanys
CIECORIUS Dioklecijonas,
matydamas po visas savo šalis
besiplatinant katalikus, su
rinko savo senatorius ir tarė: Ką
darysime s J katalikais, kurie
labai įviso? Aš jų kęsti negaliu;
jus ką sakot?" Nekurie sena
toriai rasi būt ir užtarę kokiu
žodeliu katalikus, bet kad pats
ciecorius pasisakė jų nekenčiąs,
tai niekas nedrįso jų ginti; visi
ant to sutiko, juog reikia juos
žudyti ir novyti kaip įmanant.
Taigi ciesorius įsakė valdi
ninkams, kad verstų katalikus
grįžti prie stabmeldijos, o neno
rinčius klausyti idant kankintų
ir užmuštų.
Tuokart Ryme buvo kareivis,
vardu Jurgis, kankinio sūnus,
vyras narsus ir stiprus, kurį už
didžius nuopelnus ciecorius
buvo praminęs bajoru. Tas regė
damas, kas darosi, pardavė savo
dvarus, kuriuos turėjo Kapadocijos žemėje, savo žmonėms su
teikė liuosybę, pinigus pavargė
liams išdalijo ir drąsiai ėjo prie
ciecoriaus ir tarė: „Šviesiausias
ciecoriau! Dėlko rymionys, vi-,
suose daiktuose teisingi, teip ne
teisingai apsieina su katalikais?
Žinok, juog katalikų tikėjimas
toli geresnis yra už jųsų: jie gar
bina gyvą Sutvertoją dangaus ir
žemės, o jųs kloniojatės sta
bams, kuriuos patys padirbot iš
medžio ir vario; todėl be reikalo
liepiat juos žudyti ir kankinti."
Visi prie ciecoriaus stovinti
nutilo ir stebėjos tokiu jauni
kaičio drąsumu. Magnecijus,
ciecoriaus patarėjas, pavedęs į
šalį šv. Jurgį, klausė: „Kas tave
teip drąsiu padarė?" Atsakė
šventas: „Tiesa man pridavė
drąsybės." Tarė Magnecijus:
„Kas tai yra tiesa?" Atsakė šv.
Jurgis: „Tiesa yra ta teisybė,
juog Kristus yra tikru Dievu, o
aš jo tarnu." Išgirdęs tą šnekesį,
Dioklecijonas tarė šv. Jurgiui:
„Už tavo išmintį ir narsumą
tave išaugštinau ir myliu it savo
vaiką; todėl meldžiu tavęs,
nesipainiok su tais katalikais;
paaukok dievams, o aš tave
juoba dar išaugštįsiu." Atsakė
šventas: „Meldžiu savo Dievo,
idant tu, šviesiausias pone,
pažintumei jo galybę, o tuokart
suprastumei, juog jis daugiaus
tau gal duoti, nekaip tu man
žadėti." Ant tų žodžių pašoko
apmaudas ciecoriui, todėl nebe
šnekėdamas liepė šv. Jurgį
nuvesti į kalinę ir akmeniu ap

sunkinti, ką tarnai tuojaus ir
padarė.
Rytmetyj ciecorius liepė at
vesti šv. Jurgį prie savęs ir tarė:
„Ar nuvargai, po akmeniu
begulėdamas? Rasi jau pametei
savo Kristų?" Atsakė šv. Jurgis:
„Klysti, šviesiausias pone.
mislydamas mane dėl teip
mažos kančios atstosiant nuo
Kristaus. Pirmiaus pats nuvargsi, mane bežudydamas, nekaip
aš bekentėdamas." Tarė cieso
rius savo tarnams: „Veskit jį ša
lin ir žudykit."
Budeliai pririšo šv. Jurgį prie
rato, kurio apačia buvo prisags
tyta aštriomis, užlenktomis vi
nimis. Pririšę, sukibo visi ratą
sukti. Kaip tiktai šv. Jurgis
pakliuvo į rato apačią, anos
vinys baisiai draskė jo kūną.
Teip gyvas draskomas, pirma
balsu šaukėsi prie Kristaus,
paskui murmėjo kaži-ką, 'galop'
nutilo. O juogei kraujas čiurkš
liais tekėjo, todėl patys budeliai
tardamies jau kankinį numirus;
šalin nuėjo. Tuokart prisiar
tinęs ciecorius tarė: „0 ką, Jur
gi, kame yra dabar tavo Kristus,
lai išgelba tave!" ir nuėjo melsties į dievaičio Apolino bažny
čią.
Vos ciecoriui į bažnyčią įėjus,
trenkė perkūnija, nužengė
gražus aniolas, atrišo šv. Jurgį,
išgydė jį ir tarė: „Nenugąstauk,
kankini, tavo Dievas yra su
tavim." Tarnai, kurie tai matė,
nubėgę į bažnyčią pasakė cieco
riui ir tas skubinos regėti tuos
Dievo stebuklus. Kad šv. Jurgį
sveiką pamatė, nenorėjo tikėti,
juogei tas pats yra. Anatolius su
Protoleonu, kareivių vyresnieji,
išvydę tą stebuklą, sušuko:
„Didis yra krikščionių Dievas!"
ir įtikėjo į Kristų. Už ką cieso
rius tuojaus liepė anuodu
nukirsti, o šv. Jurgį prisakė į
duobę įmesti ir negesintais
kalkiais užpilti. Tarnai teip
šventą kankinį palaidoję, nuėjo
šalin. Po trijų dienų, ketindami
kaulus išmesti, atkasė kalkius
ir rado šv. Jurgį tebegyvą. Davė
žodį ciecoriui, kuris pavadinęs
prie savęs šventą kankinį, tarė:
„Pasakyk man, per kokius tai
žavėjimus tapei nemariu?"
Atsakė šventas: ,,Ne žavėjimai
tai yra, bet Dievo stebuklai! O,
kaip nelaimingas esi, juog vis
tai regėdamas nepažįsti Viešpa
ties galybės!"

Šv. Jurgis karžygy*
Lietuvių liaudies menas

Jurgį įmesti į kalinę. Šventas
kankinys, kalinyje būdamas,
dieną iš dienos gydė ste
buklingai y vairius sergančius;
todėl daugybė žmonių prie jo
spaudės. Tarp kitų atėjęs prie
šv. Jurgio Glicerius, senas labai
artojas, tarė: „Meldžiamasis,
gelbėk mane! vieną jautelį te
turėjau, ir tas padvėso; dabar
neturiu nei kuo bearti, nei kuo
kitą pirkti." Atsakė šventas:
„Eik namon, jautis tavo atgys."
Paklausė artojas, o sugrįžęs na
mon atrado savo jautį gyvą,
besiganantį, ir įtikėjo į Kristų.
Dėlto tai žmonės ir lygšiol mel
džia Dievo, idant per užtarimą
šv. Jurgio užlaikytųjų galvijus.
Tuo tarpu nekurie tarė cieco
riui: „Kas bus, per tą Jurgį
visas miestas įtikės į Kristų, nes
daugybė žmonių prie jo glau
džias?" Ciecorius dar kartą
atvadinęs jį prie savęs, žadėjo
suteikti didžius turtus, bile
tiktai dievams garbę atiduotų.
Šv. Jurgis tarė: „Paregėsim;
eikime į bažnyčią!" Prasidžiu
gęs ciecorius ėjo pats ir daugy
bė dvariškių su juomi. Atėjus
ten, šventas kankinys klausė
vienos stovyklos: „Ar tu esi
Dievu? O velnias ten pasislėpęs
atsakė: ,,Ne esmi." Tarė šven
tas: „Dėlko-gi reikalauji dieviš
kos garbės?" vos tai ištarus, sta
bas nukrito ir susikūlė. Teipogi
ir kitos stovy los išvirto ir sutru
pėjo. Tuokart stabmeldžiai pra
dėjo šaukti: „Užmušk, ciecoriau,
tą nedorą, kurs mūsų dievus
sudaužo." Tada ciecoriui lie
piant, šv. Jurgis tapo nukirstas
ir nuėjo į dangaus karalystę,
kame džiaugiasi per amžių
amžius.

Dioklecijonas, nepajudintas,
apaudino šv. Jurgio kojas su ba
tais, kurių padai buvo didžiomis
vinimis prisagstyti, ir nuvedino
į kalinę. Rytmetyj šventą kan
kinį baisiai nuplakdino ir ati
davė nekuriam Atanazui, idant
jį nužudytų. Atanazas po tris
kartus davė šv. Jurgiui labai
daug nuodų, kuriuos kankinis
išgėręs buvo teip pat sveikas,
kaip ir pirmiau. Stabmeldis,
matydamas tą stebuklą, vėj
klausė, per kokius žavėjimus
negali jis numirti. Šv. Jurgis an
tru kart atsakė, juog tai dedas
per galybę Dievo, kuris atgai
vina ir numirusius. Tarė stab
meldis: „Gerai: yra čia žmogus,
pirm keleto dienų numiręs, at
gaivink jį, o mes įtikėsime į
Kristų." Šv. Jurgis, trokšdamas
jų išganymo, pradėjo melstis;
tuojaus sugrumėjo perkūnija ir
numirėlis sveiks atsikėlė. Tai
matydami, Atanazas ir daugel
kitų įtikėjo į Kristų.
Ciecorius, apie tai išgirdęs,
liepė Atanazą nukirsti, o šv.

SVEIKINAM BROLI
KUN. VIRGINIJŲ
PABRINKI
Ar prisimenate du brolius
skautus iš Lietuvos — klieriką
Virginijų Pabrinkį ir Renaldą
Čiuža, keletą dienų praleidusius
Vll-joje Tautinėje stovykloje,
Rakė, 1993 vasarą? Studijų
metai broliui Virginijui Kauno
kunigų seminarijoje greitai
bėgo, ir š.m. vasario 24 d. vysk.
Sigitas Tamkevičius jam sutei
kė kunigystės šventimus. Dėko
damas už jo prisiminimą šia
ypatinga jo gyvenimo proga,
savo laiške jis rašo, kad yra
paskirtas vikaru Šv. Antano
Paduviečio parapijoje, Kaune.
Ten j is aukojo ir savo pirmąsias
šv. Mišias. I Kauno kunigų se
minariją atkilęs iš Šėtos mies
telio (Kėdainių rajone), ten
balandžio 14 d. naujasis kunigas
laikė iškilmingas šv. Mišias.

Ir vėl salėje šurmulys, ir vėl
negausus būrelis Lietuvos stu
dentų, kuriems svarbi skauty
bės idėja, glėbesčiuoja vieni ki
tus, o scenoje nerimauja pra
nešėjas: „Ir kada gi pradėsime"
Iš tiesų (kaip įprasta) paskaita
prasidėjo kiek vėliau. Ir vėl mes
visi Žiemos studijų dienose,
Kaune.
Nedidelėje, prie mažytės Šv.
Gertrūdos bažnytėlės įsikūru
sioje salytėje gerą pusdienį
klausėmės brolių R. Malkevi
čiaus ir V. Rakučio paskaitų.
Brolis Ričardas pasakojo apie
s k a u t y b ė s atsiradimą, jos
psichologinius aspektus, tokius,
kaip savišieta, žaidimai, gali
mybė asmenybei pasireikšti ir
atskleisti save, kurie ir įtvirtino
skautybę — gatvės berniukų
žaidimą visuomenėje. Taip pat
supažindino su pasaulinėmis
skautus vienijančiomis organi
zacijomis, jų įsikūrimu bei
v e i k l a , kadangi tai labai
aktualu Lietuvos skautams,
esantiems savotiškoje organi
zacijos kryžkelėje, pavargu
siems nuo ilgus metus trukusių
nesutarimų ir mėginantiems at
rasti savo vietą pasaulyje.

Jo padėkos kortelėje įrašyti
šie žodžiai: „Po žiemos ateina
pavasaris, po nakties — diena,
po skausmo — džiaugsmas, po
teisingos ir garbingos kovos —
pergalė!"
Nuoširdūs skautiški sveikini
mai mūsų mielajam broliui —
kunigui Virginijui Pabrinkiui —
naujajam Kristaus vynuogyno
darbininkui. Linkime jam Die
vo palaimos ištvermės ir skau
tiškos dvasios, vienijančios
visus Lietuvos skautus ir skau
tes, įrauksime brolio Virginijaus
ir vėl mus aplankant — dabar
jau ir mūsų dvasios reikalais
pasirūpinant. Jam galima rašy
ti šiuo adresu: kun. Virginijus
Pabrinkis, Pagirio 4, Šėta 5045,
Kėdainių raj., Lithuania.
Raštininkai sako dr, šventam
Sesė Sonja
Jurgiui šiteip atsitikus: Syrijoj,
nepertoli nuo miesto Beiruto,
ASS STUDIJŲ DIENOS
yra labai pelkėtas ežeras, į kurį,
Akademinio Skautų sąjūdžio
šv. Jurgiui begyvenant, buvo
1996
m. Studijų dienos š.m.
įsimetę smakai arba krokospalio
4-6
d. vyks Woodstock, IL.
diliai. Užvis vienas labai didis
Dėl
informacijų
kreipkitės į fil.
rijo žmones kur tik pagavo.
dr.
Viliją
Kerelytę
tel. 708Neprotingi žmonės, paskaitę tą
594-0400.
smaką už dievaitį, patys jį žmo
nėmis penėjo. O kad sunku buvo
pulsiu?" Pasigailėjęs jos, Šven
rasti žmogų, kurs ant tokios au
tasis atsakė: „Nenugąstauk, aš
kos atsiduotų, vyresnybė
tą smaką beregint užmušiu!"
paliepė mesti kaulelius, arba
Tuojaus iš vandens išlipo sma
liosus: ant kurio krito, tą kiti
kas ir tiesiog skubinos prie savo
tuojaus vedė paežerį ir pastatė,
aukos, bet šv. Jurgis sutempė
o prijaukintas krokodilius tuo
arklį, šoko ant smako viršaus ir
jaus išėjęs atsiėmė savo auką.
pervėrė durtuvu kiaurai jo
Nė kunigaikščiai, arba tos vie
sprandą. Maita cypdama rietės,
tos karaliaus vaikai nebuvo
išvirto ir padvėso, o šventas
liuosi nuo tos aukos. Vieną
kareivis nuvedė sveiką karalai
kartą, kritus kauleliui ant kara
tes pas tėvą, aiškiai darodė sma
laitės, tarnai sugrobė ir ją,
ką nesant dievaičiu ir daug
nuvedė į paežerį ir pastatė. Dre
stabmeldžių į katalikus atvertė.
bėjo nelaiminga ir laukė valan
Nuo to laiko šv. Jurgis skaitosi
dos, kurioje baisus sutvėrimas
užtarytoju drąsių kareivių.
išrėplios iš vandens ir prarys ją.
Šv. Jurgis, nuo kūdikystės kata
* * *
likas, buvo tuokart kareiviu,
užtruko su draugais Syrijoj ir
Šis apsakymas perspausdin
kažkur jodamas pamatė paežetas
iš 1908 m. „Žvaigždės"
ryj bestovinčią gražią mergaitę.
spaustuvėje,
Pennsylvanijoje
Kuomet girdėjęs apie tą smaką,
veikiai suprato, ko čia stovi ta spausdintos knygos „Skaitymai
nelaiminga. Karalaitė jį išvy iš 'Šventųjų Gyvenimu' kiek
dusi tarė: „Jok šalin, jaunikaiti! vienai metu dienai". Kalba ir
rašyba palikta kaip originale.
argi negana to, juog aš pra
(Red.)

Panašias problemas gvildeno
ir brolis Valdas, gilinęsis į nau
jos Lietuvos trumpą skautų is
toriją, šios dienos ir ateities susi
vienijimo galimybes.
Vakarop, akademikai pasi
dalinę į tris grupes, kūrė planus
— kokia skautų organizacija bus
po 10 metų, kokią norėtume ją
matyti, kaip pasiekti mūsų
svajonių išsipildymus.
Daugumos projektai buvo iš
esmės panašūs: vieninga, stip
ri, gausi, nesuniokota taip spar
čiai į Lietuvą plintančio
„sumaterialėjimo" sindromo,
bet ypatinga dėmesį skirianti
dvasinėms bei kultūrinėms ver
tybėms. Buvo kuriami planai
kaip padėti ir taip labai užim
tiems vadovams, kalbėta apie
įtaką visuomenei, dalyvaujant
socialinėse gamtos apsaugos
programose, organizuojant
stambesnio masto renginius, lei
džiant knygas. Akademikų
vietą ateities organizacijoje dau
guma įsivaizdavo kaip filosofus
senovės Graikijoje — „didieji
protai" kuriantys programas,
rašantys knygas, organizuo
jantys įvairius renginius, pade
dantys draugininkams.
O po to, buvo ilga ir šalta
naktis. Suvalgę skautų tautos
„tautinį" patiekalą — spageti su
pomidorų padažu, susėdę ant
grindų, žvakių šviesoje žaidėme,
improvizavome temą „Raudon
kepuraitė", dainavome.
O senjorai ir tikrosios narės iš
nyko, nusileido į nedidelį kam
barėlį pirmame aukšte, kur
prietemoje apklausinėjo kandi
datus, kurie suprato, kad Šią
nakt jiems nušvito viltis gauti
spalvas. Apklausa užtruko iki 4
vai. ryto.
Paryčiais, tamsiose Kauno
gatvėse pasirodė paslaptingi
žmogeliukai, po du jie judėjo
senosios pilies link. Grįžo jie
prašvitus, maždaug 8 vai. ryto.
Visi džiaugėsi, kad jau neskau
da sušalusių kojų pirštų, o la
biausiai džiaugėsi Laima
(Vilnius), Dovilė, Imante, Skais
tė, Alberta, Donatas, Giedrius
(Kaunas), jie papildė senjorų ir
tikrųjų narių gretas.
„Kandžiai" (kandidatai) visą
naktį nesudėjo bluosto, jie kūrė
planus kaip sutiks grįžtančiuo
sius. Jie padainavo savo sukur
tą daina, kuri prasidėjo žodžiais:
„apšerkšniję mūsų žiemos" ir
baigė panegirikomis akademi
kams.
10 vai. ryto prasidėjo projektų
pristatymas. Dauguma sėdėjo iš
nuovargio abejingais veidais,
bet atsigavo, kad pasveikintų
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sesę Albertą, o jai dviguba
šventė — pakėlimas ir gimta
dienis. Ta proga sudainavome
jai dainą „Su uogienės diena"..
Atsisveikinome... O kelionės
metu kas tik galėjo lepinosi taip
išsiilgtu miegu...
Telefono skambutis. Kas čia
trukdo tokį ankstyvą rytą?
Pažiūriu į laikrodį — 5 vai.
vakaro. O jau spėjusioje trupu
tį pailsėti galvoje kas sekundę
gimsta vis nauji planai. Tai ne
kas kita, kaip Žiemos studijų
dienų įpūstas entuziazmas.
Ir ne tik man vienai. Mums vi
siems, dar žvelgiantiems į snie
go kalnus lauke, bet jau matan
tiems pavasarį — tiek lauke,
tiek širdyse.
t.n. Rasa Sprangauskaitė

* Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

KANADOJE
SVEIKSTA ST. KUZMAS
Skautininkas St. Kuzmas ir jo
žmona gydytojo priežiūroje
sveiksta namuose. Po automo
bilio nelaimės, kuri įvyko kovo
1 d. dėl neapdairių jaunuolių
kaltės. Broliui Kuzmui ir jo
žmonai linkime sveikti, stiprėti
ir netrukus vėl grįžti skautiškon veiklon.
Rugpjūčio 12-19 d. —Montrealio skautų ir skaučių sto
vykla „Baltijos" stovykla
vietėje.
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
D$jtfvti| GyoytofftS)
StAUR. VAK. INDIANOJE
su Charias E. •ana', D.D.S.
209 9. CatiMmt Rd.
%*^9 B 4Pta a *^^ą9^9rt T

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 tchalsi t , Paahurst, IL 60126
799-941-2909
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais lai. 7*6-934-1129

DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS W CrflRUHGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
MM W. M 9 t Tai. (799) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd..3v.p.p.-7v.v .antr. 12:30-3v p.p.
trscd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p.p.
9 v.r. - 12 v. p.p.
•1M 9. Klsali Ave., I
(311) ) 7 I M W arba (912) i

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tas. (312)479-2112
9525 S. 79th Ava.. Hickory Hills. IL
Ta*. (799) 999-9101
Valandos pagal susitarimą
Tai, lįsk

II Ir 9 « e : (700) 992-4199

DR. R. KIStEUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1449 9c. MMh Ava)., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v.v.
Išskyrus treč. Sestd 12 iki 4 vai p.p.

tlMENE C DECKER, DM, P.ČT
4947 W. 103 i t , Ot* Lmnt, IL
Pirmas apyl. su Nortmvsstsm un-to
diptomu. lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. 9tarttar*»NS)
(kalbat angliškai) M . 709-422-9290

SUREMOER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
77221. Katate, CUHajl, l t 99992
Tol. 912-494-2119
9J*Bj"ajP"0 4a)v ^%V/^^9^9aWg 9a*9^^9J>ezp^^V t j * ^

Tat. 312-994-4199
Valandos pagal susitarimą
Kak. tai. (312) 471-:

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 M S. Katate A**.,

9^9J •••JjMj^^sa}

Kab. (219) 929-1932
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
9940 9. Putas*) M .
Tat. 312-995-2902
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.. antrd.. trečd. ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p..
ketvd. 10 v.r - 7 v.v Sestd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito
Ltd.
9132 t . Kašte}* Ava.
CMcafle, IL 90929
Tai. 312-499-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. V. J. VASAfTIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 St., Burbank, IL
Tol. 708-423-6114
Valandos susitarus
DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
^RpW

•)>• v"e"e^B"^*/WB' l"«w., rr*TaTVlWT^p I^SRsSf

IL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tat. (709) 190 4098
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
9132 S. Kadai*
Vai: antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p.
Sestd. pagal susitarimą
KaMnete tai. 312-779-2990

•DMUNDAS VtŽMAS, M.D., t.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
9199 t . Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) 999-7799
ARA9 ŽUOSA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Centee
1020 I . OfalOT Ava.,

310

Tai. 709-927-0900
Valandos pagal susitarimą

Danutė

ŠAULIŲ SĄJUNGOS
VAIDMUO LIETUVOS
GYNYBINĖJE SISTEMOJE

Boris ir Bill

STASYS IGNATAVIČIUS
Vykstant Nepriklausomybės
kovoms, VL. Putvio-Putvinskio
ir M. Šalčiaus pastangomis buvo
įkurta karinė piliečių organiza
cija — Šaulių sąjunga, kurios
pagrindinis uždavinys buvo pa
dėti negausiai ir nepatyrusiai
Lietuvos kariuomenei kovoti su
priedais. Į šaulių sąjungą būrėsi
civiliai žmonės, norintys nors
kiek padėti tėvynei. I jos gretas
įsiliejo jau tuomet žymūs Lietu
vos inteligentijos atstovai, kaip
antai — T. Ivanauskas, A. Žmui
dzinavičius, A. Vienuolis-Žukauskas, A. Klimas, B. Sruoga
ir kiti. Toks būrys autoritetingų
žmonių traukė Lietuvos gyven
tojus stoti į organizaciją. Visa
ginkluotė, amunicija ir apranga
buvo įsigyta už savas lėšas. Il
gainiui sąjunga tapo viena gau
siausiu ir garbingiausių Lietu
vos organizacijų ir sovietinės
okupacijos išvakarėse savo gre
tose turėjo apie 62,000 narių.
Sąjunga veikė kaip savarankiš
k a karinio pobūdžio organizaci
ja, veikianti prie Krašto ap
saugos ministerijos. Tik 1935
metais, po generolo St. Raštikio
reformos kariuomenėje, Šaulių
sąjunga tapo sudėtine kariuo
menės dalimi. Apie šaulių svar
bą Lietuvos gynybinėje sistemo
je galime spręsti iš generolo St
Raštikio žodžių: „Valstybei gin
ti reikia ne svajoti, kaip vieną
priemonę pakeisti kita, bet šiam
svarbiausiam darbui imtis ir
ieškoti visų priemonių, kokias
tik tauta turi arba gali rasti.
Stiprinkime kariuomenę, stip
rinkime jos didžiausią talkinin
kę Saulių sąjungą, stiprinkime
ir visos tautos moralinį, kultū
rinį ir medžiaginį gyvenimą;
neskaldykime, bet burkime vi
sas tautos jėgas".
Prasidėjus atgimimui, jau
1989 metais buvo pradėti žygiai
Saulių sąjungai atkurti. 1989
metų rugsėjo 20 d. Kelmėje prie
VI. Putvio-Putvinskio kapo gru
pė Šaulių sąjungos atkūrimo

i n i c i a t o r i ų davė p r i e s a i k ą .
Lietuvoje pradėti steigti šaulių
būriai. I šaulių gretas stojo
Sąjūdžio žaliaraiščiai, studen
t a i , darbininkai, buvę par
tizanai ir politiniai kaliniai, in
teligentai, norintys pratęsti gar
bingos prieškario organizacijos
veiklą ir tradicijas. 1990 metų
vasario 15-16 d., dar prieš
Lietuvos valstybingumo atkūri
mą, K a u n e įvyko Šaulių sąjun
gos atkuriamoji konferencija,
kurioje dalyvavo jau 14-os šau
lių dalinių atstovai.
Paskelbus Lietuvos valstybin
gumo atstatymą ir įsteigus
Krašto apsaugos departamentą,
šauliai ryžtingai siekė, kad jų
organizacija būtų pavaldi depar
t a m e n t u i , nors tam labai prie
šinosi tuometinis LŠS pir
mininkas, Seimo narys A. Bendinskas ir jo šalininkai. Visgi
1990 metų gegužės 26 d. dalinių
atstovų išplėstiniame pasitari
me, buvo priimtas nutarimas už
pavaldumą KAD-ui per LŠS šta
bą, kuriam tuo metu vadovavo
buvęs Krašto apsaugos ministe
rijos sekretorius, Lietuvos karo
atašė Danijoje pulkininkas J.
Gečas. Tačiau ilgainiui šis nu
t a r i m a s nebuvo vykdomas, ka
dangi t a m vėl pasipriešino,
dabar jau naujasis LŠS pir
mininkas G. Jankus. Po to J.
Gečas atsistatydino iš štabo
viršininko pareigų ir perėjo
dirbti į departamentą.
Antrą kartą sąjungai buvo
pasiūlyta įsijungti į KAD-ą lem
tingomis Lietuvai 1991 metų
sausio įvykių dienomis. 1991
metų sausio 15 dieną LŠS vadas
G. J a n k u s , nederinęs šio klau
simo su centro valdybos nariais,
atmetė pasiūlymą suvalstybin
ti Šaulių sąjunga. Dėl to 1991
metų sausio 17 dieną Aukščiau
siojoje Taryboje buvo priimtas
Savanoriškosios k r a š t o ap
saugos tarnybos įstatymas.
Nors Šaulių sąjunga ir nėra

tikJ&-

Vasario 16-ja Clevelande švenčiant iškilmės prie Laisvės paminklo.
Nuotr. V. Bacevičiaus
Krašto apsaugos ministerijos
struktūra, tačiau visada geriau
sius savo narius deleguodavo į
kuriamas ministerijos struktū
ras, pati stengėsi dalyvauti
valstybės stiprinimo ir gynybos
darbuose, kas buvo parodyta
1991 metų sausio-rugpjūčio mė
nesių laikotarpiu, su savano
riais kontroliuojant Rusijos
kariuomenės judėjimą Lietuvos
keliuose, vykdant planines teri
torinių gynybos štabų organi
zuotas pratybas, padedant Lie
tuvos gyventojams stichinių
nelaimių metu, palaikant viešą
ją tvarką įvairių renginių metu
ir t.t.
Šiuo metu Šaulių sąjurgos va
dovybė deda daug pastangų,
kad būtų priimtas atitinkamas
LŠS įstatymas, įteisinantis
organizacijos integravimąsi į
KAM sistemą, nors tai padary
ti labai sunku. Tam yra ir
priešininkų. Šaulių veikla,
uždaviniai ir tikslai labai artimi
SKAT-ui, todėl kai kurie politi
kai klausia: kam reikalingas
antros pagal veiklos profilį
panašios organizacijos įteisini
mas? Ne kartą susitikimuose su
valstybės vadovu ir pareigūnais
esame pabrėžę, kad šiuo metu iš
valstybės mes nieko nereikalau
sime: nei aprūpinimo, nei lėšų,
nei lengvatų. Savo veiklos vys-

Veiverių Skausmo kalnelis. Lietuvos Saulių sąjungos išeivijoje šauliai dalyvavo, atidengiant pa
minkla ..Žuvusiems, ginant Lietuvos laisvę".
Nuotr Prano Abelkio

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS V E N C K U S
4
Kiekviename šeimos kambaryje stovėjo geležinė
krosnelė, skirta kambario apšildymui. Bet jos tiko ir vi
rimui. Žiemos metu gaudavome nedidelę malkų normą
kuri jau anksti pavasarį, dar orui neatšilus, būdavo
sumažinta iki minimumo, tad dažnai kambaryje būdavo,
labai vėsu ir nejauku. Be malkų kito kuro negaudavome,
o su mažais vaikais ir šilto vandens, ir šilumos daugiau
reikia. Tad eidavome į mišką šakų pasirinkti. Tam
tikslui iš vokiečių girininkijos buvau išsirūpinęs leidimą.
Turėdamas jį, galėjau rinkti a n t žemės gulinčias, nuo
medžių nukritusias šakas, nestoresnes, kaip septynių
centimetrų. Pažymėjime įsakmiai nustatyta, kad niekad
negalima rinkti šakas prieš saulėtekį arba saulei
nusileidus. Taip pat draudžiama pasiimti miškan
pjaunamų bei kertamų įrankių, suprask pjūklą ir kirvį.
Tokius leidimus visoje Špakenbergo stovykloje iš
kelių tūkstančių žmonių, turėjome vos tik kelios šeimos.
Tačiau daugumas dypukų vokiečių draudimo nepaisė

Bindokienė

tymui mes daug tikimės iš
išeivijos šaulių, kurie remia
Lietuvos šaulius nuo pat atsikū
rimo dienos. Nereikia užmiršti,
kad iki sovietinės okupacijos
išeivijos lietuviai š a u l i a m s
surinko 1 milijoną 700,000 litų
pinigais, jie nupirko lėktuvą,
daug ginklų ir aprangos. Mums
reikalinga Saulių sąjungos įsta
tyminė bazė, kuri įteisintų
šaulių veiklą, juos gintų socia
liai, būtų grąžintas iki LSS
likvidavimo t u r ė t a s t u r t a s ,
išspręstų ginkluotės, amunicijos
ir aprangos įsigijimo už savas
lėšas ar dovanojimo būdu iš
išeivijos šaulių klausimą. Už tai
šauliai atiduoda savo pasiryži
mą, savanoriškumą, neatlygi
namą darbą. Beje, esant netobu
liems įstatymams, Lietuvos gin
kluotosios pajėgos atribotos nuo
išeivijos lietuvių dovanų, nors
prieškaryje tai buvo prakti
kuojama.

Praėjusį sekmadienį (balan tam pataikauti. Clinton ir Jel
džio 21 d.) Maskvoje du geri bi cinas šias temas gvildeno beveik
čiuliai — Boris ir Bill — pralei pagal lietuviška pasaką „Ką
do kelias valandas, draugiškai senukas padarys, viskas bus
besišnekučiuodami, vienas kitą gerai..." Žinoma, iš to pokalbio
girdami ir vienas per kitą steng daug kas paaiškėjo, subliūško
damiesi įrodyti Rusijos bei JAV daug net ir pačiu nepagydobalsuotojams, kad tik šis dveje miausių optimistu iliuzijų.
t u k a s gali užtikrinti pasauliui
Bill Clinton visai atvirai
taiką ir gerovę. Nors tiesiai
pareiškė, kad Čečėnija laiko Ru
nepasakyta, bet buvo stipriai
sijos dalimi: ..Mes savo krašte
įtaigojama, kad iš tikrųjų atsi
taip pat esame patyrę nuostolin
tiktų tragedija, jeigu Amerika
gą pilietini karą, kurio metu
į Baltuosius r ū m u s įsodintų res
praradome daugiau žmonių, ne
publikoną, o Rusija — sakykim,
gu visuose, 20-tame amžiuje
komunistų partijos vadą Ziugabuvusiuose, karuose. Ir pilie
nov. Besiklausant reportažų iš
tinio karo priežastis ta pati:
to susitikimo Maskvoje, o ypač
mūsų prezidentas Abraham
juos b e s k a i t a n t pirmadienio
Lincoln teigė 'kaip ir jūs teigia
dienraščiuose, knietėjo paklaus
te i, kad nei viena valstija netu
ti: ar t i k r a i mūsų likimas būtų
ri teisės atsiskirti nuo valstijų
saugiausias šio dvejetuko ran
junginio". Vadinasi. Jelcinas
kose? A t s a k y m a s per daug vil
palygintas su žymiuoju Ameri
čių neteikia.
kos Lincolnu! Gaila, kad mūsų
Išvykdamas į savaitę trukusią dabartinis prezidentas nežino
kelionę, prez. Bill Clinton karš savo tėvynės istorijos: Abraham
tai įtikinėjo, kad ta išvyka nieko Lincoln buvo už juodųjų vergų
bendra neturi su jo rinkimine išlaisvinimą — dėl to daugiau
kampanija: tai visai n a t ū r a l u s sia ir kilo pilietinis karas tarp
didelio, t u r t i n g o ir įtakingo pietinių bei šiaurinių valstijų.
krašto prezidento darbo baras — Jelcinas vergais nori paversti
apsilankyti užsienyje, asmeniš narsią, laisvės trokštančia, čečė
kai susitikti ir pasitarti su nų tautą. Nors žadėta, kad karo
kitais didelių, įtakingų k r a š t ų veiksmai Čečėnijoje bas sustab
vadais. O apsilankymas pas dyti nuo kovo 31 d. pagal pra
Jelciną Maskvoje taip pat y r a nešimus, kaimai ir miestai tebenepolitinis. J u k ir pernai gegu apšaudomi, žudynės tebevyksta.
žės mėnesį Bill Clinton skrido Jelcinas visa tai ramiai paaiški
į Maskvą dalyvauti Antrojo pa na: čečėnai kalti, jie puola, o
saulinio karo ir Sovietų Sąjun rusai tik ginasi... Jis net prašė
gos „pergalės" 50 metų sukak Clintono pagalbos — galbūt su
ties iškilmėse, nepaisydamas Amerikos ir kitu kraštų talka —
kritikos ir priekaištų. Draugys čečėnus pavyktų sutramdyti 'at
tė svarbiau už populiarumą, o seit, pavergti i ir konfliktą
Boris Jelcin juk labai a r t i m a s pagaliau išspręsti.
bičiulis, savo prielankumą J A V
Bill Clinton griežtai nepa
prezidentui kiekviename susi
t i k i m e p a d e m o n s t r u o j a n t i s sisakė ir prieš Rusijos siekiamą
apkabinimais, pabučiavimais, įgyti veto teisę, kurią ji galėtų
t v i r t a i s ir š i l t a i s r a n k o s vartoti NATO plėtimosi į rytus
atveju. Vadinasi, jeigu Jelcinas
paspaudimais...
— ar kitas — tolygus šovinistas
Jelcinas subtilumu niekad ne
—
suriks „veto!", nei Lietuva,
pasižymėjo, t a d ir šį kartą ne
nei
kitos, NATO saugumo trokš
vertėjo tikėtis išimties. Jis visai
tančios
valstybės.neturi galimy
neslėpė prielaidos, kad JAV pre
bių
tos
globos tikėtis. Panašus
zidento viešnagė gerokai su„draugiškas"
sprendimas vyko
ramstys pašlijusi jo populia
ir
kitais
klausimais.
Pro abiem
rumą ir parodys rusų t a u t a i ,
pašnekovams
ypač
opias
vietas
kųr krypsta turtingosios Ameri
praeita
paviršutiniškai,
kad
kos simpatijos: ne į Ziuganovą,
neužtemdytų
šviesaus
ir
šilto
ne į Žirinovskį ar kurį kitą, besi
ruošiantį išstumti Jelciną iš įvaizdžio.

monėmis, topografija, dalyvau
ja įvairiuose užsiėmimuose. Šia
me darbe aktyviai galėtų pasi
reikšti į Šaulių sąjungą įstoję
KAM struktūrų atsargos kari
ninkai. Sudarius nedideles gru
peles tokių atsargos karininkų
(po 3-4 žmones), pavesti jiems
vadovauti jaunųjų šaulių bū
riams ir ruošti moksleivius kari
nei tarnybai bei valstybės gyni
mo pagrindams. Ideologiniam
darbui į tokias grupeles paskirti
buvusius partizanus, politinius
kalinius a r b a inteligentijos
atstovus.
Kadangi Šaulių sąjungoje yra
nemažai moterų, o taip pat
pagyvenusio amžiaus narių, ku
rie koviniuose veiksmuose ne
dalyvaus, jiems ruošiami visai
kiti uždaviniai. XVIII šimt. pa
baigoje ir XIX šimt. pradžioje
gyvenęs žymus prūsų karo filo
sofas, generolas Kari Clausewitz savo filosofiniuose k a r o
Saulių vadovybė yra daug dir veikaluose didelį dėmesį skyrė
bus dėl veiklos krypčių, kad jos tautos nesmurtiniam pasiprieši
veikla nesikirstų su SKAT-os nimui, vaidinamam tautos tota
veikla, Seime priėmus Šaulių liniu pasipriešinimu. Tai patiki
sąjungos įstatymą. Dar y r a mas ginklas, davęs teigiamų
erdvės šauliams pasireikšti ir rezultatų daugelio valstybių iš
tuo sustiprinti Lietuvos gynybi sivadavimo kovose. Šiuo būdu
buvo palaužta sovietinė kariau
nes pajėgas.
Vienu svarbiausių savo užda na 1991 metų sausio-rugpjūčio
vinių matome šaulių dalyvavi mėnesių laikotarpiu. Šaulių
mą teritorinės gynybos veiks daliniuose reikia steigti grupe
muose. Lietuvos Respublikos les šaulių, kurie būtų apmokyti,
Nacionalinio saugumo koncep reikalui esant, sukelti visuome
cijos ir jos įgyvendinimo įstaty nę nepaklusnumo akcijoms. To
mo projekte yra numatyta, kad kiame darbe daug prisidėti ga
teritorinės gynybos veiksmuose lėtų partizanai, politiniai kali
dalyvauja Šaulių organizacijos niai, žymesni visuomenės veikė Kremliaus, o kaip tik jo pusėn.
daliniai ir jie yra pavaldūs teri jai ir autoritetą turintys šauliai. Ir sėkmingo pasitarimo pjesė
Augantis nusikalstamumas tarp dviejų draugų, draugiškų
toriniams gynybos štabams. J a u
dabar šaulių daliniai dalyvau verčia kiekvieną Lietuvos pilie valstybių vadų, suvaidinta labai
ja teritorinės gynybos veikloje: tį susimąstyti apie šią valstybės vykusiai. Taip vykusiai, kad
vykdomos bendros su savano blogybę. Šauliai yra numatę sa daugelis, režisūra sužavėti, net
riais taktinės pratybos, kai vo planuose tokias veiklos kryp nesiklausė dialogo.
kuriose TG štabų ginklavietėse tis, kaip viešosios t v a r k o s
O pasiklausyti vertėjo, nes tai.
yra ginklai, skirti vietos šaulių palaikymas ir ginkluota objektų kas b u v o kalbėta susitikimo
daliniams ir tai ne paslaptis, apsauga, tačiau ir čia atsi muša Maskvoje metu, iš tikrųjų kelia
šauliai padeda vykdant prievo me į reikiamo įstatymo nebuvi nerimą.
lininkų ir atsarginių apskaitą, mą. Dar neaišku, kiek laiko bus
Kaip paprastai šiais atvejais,
sudaromi bendri veiklos planai vilkinamas Šaulių sąjungos
iš
a n k s t o prieš Clinton kelionę
įstatymo priėmimas, nors Lietu
ir t.t.
buvo
n u m a t y t o s ir paskelbtos
vos Respublikos prezidentas A.
Antras svarbus darbo baras — M. Brazauskas pažadėjo šį kelios opios temos, ypač dėl ne
darbas su jaunimu, ruošiant jį klausimą išspręsti pavasarinėje siliaujančių smurto veiksmų
karinei tarnybai Lietuvos ka Seimo sesijoje.
Čečėnijoje, NATO plėtimosi į
riuomenėje. Jau dabar mokyk
Rytus, branduoliniams gink
lose steigiami jaunųjų šaulių
O Šaulių sąjungą po 5 10 me lams g a m i n t i technikos parda
būriai. Moksleiviai apmokomi tų aš matau Lietuvos Naciona vimo Amerikai nedraugiškiems
rikiuotės, supažindinami su linės gvardijos ar kariuomenės kraštams ir pan. Besistengdami
lengvąja ginkluote, ryšių prie- sudėtyje.
kiek galima geriau vienas ki

ir tokių leidimų ne neprašė. Ypač viengungiai vyrai kirs
davo medžius net dienos šviesoje. Nesislėpdami ir nieko
nebijodami, parsivilkdavo medžius į stovyklą. Tokiu
būdu, anksčiau iki pat stovyklos barakų augęs, miškas
pamažu pasitraukė toliau, palikdamas tik didelį kelmu
lauką.
Kartą, kai visiškai pritrūkome savo kambariui ku
ro, padrąsintas kitu sėkmingais žygiais, nutariau ir aš
bent kartą nevargti, r e n k a n t šakas, bet parsivilkti
meduką. Pasiskolinau iš kaimyno rankinį pjūklą ir ly
dimas savo tuomet septynerių metų sūnaus Vilboro.
nuėjau į mišką. Sūnų palikau prie miško kampo, liep
damas jam saugoti ir man pranešti, jeigu ateitų giri
ninkas. Pats nuėjau toliau, susiradau nedidelę pušaite,
kokią skolintu įrankiu tikėjausi įveikti, ir pradėjau
pjauti. Pačiame jšilime staiga už nugaros girdžiu Vilbo
ro balselį:
— Tėveli, girininkas jau atėjo.
Atsisukęs pamatau girininką, kuris už rankos laiko
mano sūnų. Lyg atsakydamas į mano nustebimą,
girininkas paaiškina:
'
— Jis mane atvedė pas jus. Ką jūs čia darote?
Aiškinti man nereikia. Girininkas ginkluotas me

džiokliniu šautuvu, uniformuotas. Jis konfiskuoja mano
skolintą pjūklą ir reikalauja eiti kartu į girininkiją.
Tačiau po trumpo pasikalbėjimo ir už pakelį „Camel"
cigarečių jis man gražina pjūklą ir leidžia eiti, perspė
damas niekam apie tai nesakyti. Užsirūkome ir
išsikalbame. Pasirodo, kad girininkas taip pat yra karo
pabėgėlis, atblokštas iš Rytprūsių. Džiaugiasi žmogus,
kad per karą dar gyvas išliko ir čia šiokią tokią tarnybą
gavo, kurios jam daug vietos gyventojų pavydi Todėl
jis ir bijo, kad manęs pasigailėjęs ir paleidęs, pats sau
blogo nepadarytų. Kam įskundus, jis gali prarasti
tarnybą. Todėl, prieš nueidamas, jis man pataria nepa
likti tos pusiau nužilintos pušaitės, bet panaikinti pjo
vimo žymes. Man to kartoti nebereikėjo. Abu su sūnum
parsivilkome pušaitę į stovyklą. Prieš išvykimą į Ang
liją, reikia šeimai daugiau kuro parūpinti, kad užtektų
ilgesniam laikui.
Su savo draugu Pranu Šneliu nutariame šį darbą
pasilengvinti. Jis irgi vyks Anglijon, palikdamas žmoną
su trimis dukrelėmis, kurioms taip pat reikia pasišildy
ti. Būdamas UNNRos šoferiu, Pranas važinėja karišku
sunkvežimiu. Tad vieną popietę, talkom pasikvietę kelis
viengungius vyrus, nuvažiavom giliau į mišką Žinojome

Nežinia, kiek ši kelione padės
prez. Clintonui laimėti balsų
savo k r a š t e . Respublikonų
kandidatas Bob Dole jau pa
reiškė, kad prezidentas apie
užsienio politiką mažai nusima
no (galima sakyti, jog dar
mažiau — apie savo valstybės ir
apskritai pasaulio istorijai. Bo
ris Jelcin tuo tarpu turėjo pro
gos pasirodyti savo t a u t a i
pačioje palankiausioje šviesoje
— sveikas, besišypsantis, pilnas
sąmojaus ir geros valios —
tikras ir vienintelis Rusijos iš
gelbėtojas iš visu bedu -Jis pri
sipažino neturįs jokiu abejonių
dėl savo laimėjimo birželio 16 d.
prezidentiniuose rinkimuose.
Turint tokį bičiuli, kaip ..Bill"'.
visus iššūkius ir opozicijos
kandidatus lengva nugalėti.

ten esant sukrautų, anksčiau girininkijos nupjautų,
dabar jau sausų rastų. Juos ir pasikrovėme.
Grįžus stovyklon. rąstai talkos būdu bematant buvo
supjaustyti ir suskaldyti. Šviežiu pušiniu malkų kvapas
pripildė mūsų kambariukus. Prikrovėme visas paloves
ir kampus. Juk lauke palikti tokį turtą negalima rizi
kuoti
Pereinamos stovyklos
Pagaliau išaušo lauktoji diena. Išvykimo dienos ryte
stovyklos salėje susirinko veik visi Špakenbergo sto
vyklos gyventojai išleisti, išlydėti i Angliją išvyks
tančiųjų. Keli kariški britų sunkvežimiai nuvežė mūsų
menkus, daugumos dar iš Lietuvos atsivežtus, lagami
nus, arba jau čia. Vokietijoje padarytas medines dėžes.
„sandukus".
Atsisveikinimas visiems sunkus. Nors su šiuo trans
portu vyksta tik tariamieji viengungiai, bet iš tikrųjų
bent puse jų yra vedė. kurie sutinka šeimas palikti
Spakenherge. tikėdami netrukus galėsią susitikti Anglį
joje. Neslinku šiandien atskirti tikruosius viengungius.
Jie laisvai ir glamonėja mergaites, juos išlydei atėjusias.
(Bus daugiau!

.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 24 d.

LIETUVIŲ

TELKINIAI

kartą visiems laikams. Nors
Tėvynės padangė šiuo laiku ap
LIETUVOS
siniaukusi, tačiau
reikia
NEPRIKLAUSOMYBĖS
prisiminti ir tautos didžius dar
bus, kai 1991 m. sausio 13 d.
MINĖJIMAS
šimtai tūkstančių lietuvių savo
Vasario 16 d. penktadienį, 10 k ū n a i s stojo ginti parlamentą
vai. ryto prie J u n o Be ach mies prieš sovietų tankus. Savo tai
telio rotušės susirinko šventiš kiu užsispyrimu jie nugalėjo so
kai nusiteikęs didelis būrys vietų armija.
lietuvių. Moterys atėjo pasi
Lietuva dėkinga ir išeivijos lie
puošusios tautiniais drabužiais. tuviams, kurie savo demonstra
Dalis Juno Beach, FL, Lietuvos Dukterų, remiančių daugiavaikes seimas ir našlaičius Lietuvoje.
Iškilmes pradėjo Palm Beach cijomis, protestais, skambini
Nuotr. J. G ar los
apyl. pirm. Vincas Šalčiūnas. mais JAV vyriausybei ir laiš
Šiuo metu vyksta naujų narių sugrįžo jau ne kaip studentas
Savo kalboje jis trumpai api kais, prisidėjo prie Tėvynės iš jungtis į Europos sąjungą".
Savo kalbą Gediminas Vagno prirašymo vajus, tad pirminin praleisti t s tėvelius atostogas,
būdino Lietuvos nueitą kelią, laisvinimo.
rius užbaigė sakydamas, kad il k ė s p r i s t a t y t a n a u j a n a r ė bet kaip kunigas ir jos vadovas,
lietuvių atsiradimą Vokietijoje
Atgavus nepriklausomybę,
ir vėliau įsikūrimą JAV, ir pa kurį laiką savanoriai, ir mui gai kentėję ir tėvynėje ir užsie Stefanija Sviderskienė visų kurio čia laukė dideli darbai.
galiau, kai kurių lietuvių įsi tininkai neturėjo ginklų, nes tai nyje lietuviai nusipelnę rames buvo maloniai priimta. Ir kitos Pirmasis ir būtinas — parapijos
kūrimą pietinėje Floridoje. Jis tuo laiku buvo per daug pavo nių, geresnių dienų. Prelegento, viešnios buvo kviečiamos jung salės po bažnyčia atnaujinimas.
1991 m. pradėtas darbas vyko
padėkojo Juno Beach merui jinga, nes galėjo būti provokaci kuris pats išgyveno tuos sun tis į Katalikių Moterų s-gos
kius Lietuvai metus, kalba pub veiklą.
sklandžiai. Po kurio laiko iškilo
F.W. Harris už palankumą lie jųlikos buvo priimta labai šiltai.
tuviams. F.W. Harris savo žo
Susirinkimą paįvairino sve-. nenumatytos kliūtys (kurios ga
Šiuo laiku valstybė y r a dar
Po trumpos pertraukos meni čiais Stasys Juozapavičius savo na ilgai tęsėsi), tai išorinis
dyje pasidžiaugė jau tradicija silpna. Žmonės nėra pakanka
tapusiu Lietuvos vėliavos iškėli mai pasikeitę. Tačiau ar galėjo nę programą atliko „Dainos" įdomia paskaita „1995 metų bažnyčios taisymas,iš parapijos
mu ir ragino ateinančiais me kitaip būti? Po 50 metų sovietų choras ir sol. Ona Šalčiūnienė. kelionės nuotrupos". Paskaiti iždo pareikalavęs daug lėšų.
tais iškilmingai atšvęsti šios valdžios žmonės negalėjo taip Choras sudainavo šešias dainas, ninkas susilaukė gražaus įver Klebonui teko vėl parapijiečius
prašyti aukų ne vien salės at
tradicijos penkmečio sukaktį.
greit pasikeisti. Yra ir dabar o sol. Ona Šalčiūnienė — dvi tinimo. Programos papildymui
Sugiedojus JAV ir Lietuvos žmonių, kurie susigyveno su so dainas. Akompanavo muz. Liu pirmininkė V. Leščinskienė per naujinimui, bet ir diecezijos
himnus buvo iškelta Lietuvos vietų santvarka, kai k a s norėjo das Stukas.
skaitė „Aš ieškau", iš Lietuvos reikalaujamai parapijos ižde at
sargai galimiems nenumaty
vėliava. Ją iškėlė Lietuvos matyti Lietuvą — sovietų Lietu
Po meninės programos Vincas gautas mintis Gavėniai.
Vyčių pirm. J a m e s Marcinkus. va.
Šalčiūnas perskaitė JAV prezi
Baigdama susirinkimą pirmi tiems reikalams.
Visiems sugiedojus „Lietuva
dento
Bill
Clintono
sveikinimą.
1994 m. rugpjūčio 28 d. kun.
ninkė padėkojo narėms ir sve
Mums reikia demokratinės
b r a n g i " , m e r a s pakvietė į
Lietuvos, nes sovietinė Lietuva Buvo priimta rezoliucija dėl čiams už dalyvavimą, o renginių V. Parulis, MIC, šventė auksinį
rotušę, kur visi pasivaišino
reikštų Nepriklausomybės pa Karaliaučiaus srities bei Lie vadovė A. Šatraitienė pakvietė savo kunigystės jubiliejų.būdalietuvių keptais pyragais ir
naikinimą. Demokratiškos val tuvos priėmimo į NATO. Ižd. visus prie vaišių stalo, gausiai mas klebonu savo gimtojoje pa
kava.
džios dar nėra, nes Sąjūdis buvo Jonas Štaras pranešė dalyva apkrauto įvairiais maisto gami rapijoje. Tų pačių metų lapkri
čio 20 d. labai iškilmingai šven
Minėjimas buvo t ę s i a m a s įvairiausių pažiūrų žmonių są vusių aukas JAV LB Krašto niais ir papuošto gėlėmis. Besi
valdybai
ir
Lietuvos
sąjungai.
tėme ir Šv. Kazimiero parapijos
vaišinant
vyko
ir
suneštų
dova
vasario 18 d., sekmadienį, jūdis, kurie norėjo Nepriklau
Minėjimas
baigtas
„Lietuva
įsteigimo 100 metų sukaktį. Tai
nų
laimėjimai,
o
tų
laimikių
somybės.
Sąjūdyje
buvo
ir
kraš
iškilmingomis šv. Mišiomis St.
buvo daugybė. Dovanų t r a u k i  buvo didinga didelio džiaugsmo
Paul of the Cross bažnyčioje. tutiniai dešinieji ir kraštutiniai brangi".
Dalia Augūnas mui vadovavo A. Šatraitienė, šventė.
Mišias aukojo kun. Vytautas kairieji, ir partizanai^r stribai,
Elena Vilnis ir Vanda Gruz
1995 m. rudenį pagaliau buvo
Pikturna. Pamaldose dalyvavo kitoks sąjūdis tuo metu buvo ne
dienė.
baigti parapijos salės atnau
labai daug žmonių, nes atsilan įmanomas. Ir tik prof. Lands
Besivaišindami visi dalyviai jinimo darbai.
kė daug Vyčių ir lietuvių iš bergio ir kitų jam pritariančių ST. PETERSBURG, FL
turėjo progos artimiau vieni su
Š.m. kovo 3 d., švenčiant Šv.
žmonių dėka Sąjūdis reikalavo
tolimesnių apylinkių.
JAV ir Lietuvos vėliavas Lietuvai Nepriklausomybės.
ALK MOTERŲ S-GOS 76 kitais susipažinti, pasišneku Kazimiero šventę, įvyko atnau
čiuoti. Maloniai praleidę popietę jintos salės š v e n t i n i m a s ir
įnešė Jonas Tamašauskas ir
KUOPOS
LDDP nėra demokratiška lie
visi reiškė viltį n e t r u k u s ir vėl tradiciniai parapijos pietūs.
Povilas Manomaitis, lydimi tuviška partija, ji yra prorusiška
PRIEŠVELYKINIS
susitikti.
Šventinimo apeigas atlikęs
t a u t i n i a i s d r a b u ž i a i s pasi partija. Šiandien dar nėra tikrų
SUSIRINKIMAS
vysk. Daniel Reilly apgailestavo
D
o
m
i
a
K
a
m
m
puošusių lietuvių. Šv Mišių politinių rungtynių tarp partijų.
klebono nedalyvavimą šioje
metu giedojo „Dainos" choras, Rinkimus LDDP laimėjo, nes
Priešvelykinis susirinkimas
šventėje. Vyskupas, ilgametis
vadovaujamas Irenos Manomai- kairiųjų dauguma buvo ir Sei balandžio 5 d. vyko Florida
geras klebonas k u n . Parulio
tienės. Kun. Pikturna pasakė me, ir vyriausybėje. Jie pasi Power patalpose. Gausiai susi WORCESTER, MA
draugas, pareiškė, kad prieš
Nepriklausomybės šventės min naudojo rinkėjų nepatyrimu, rinkusios narės, viešnios ir
vykdamas į šias iškilmes, aplan
NEBEGRĮŽTAMAI
timis
pamokslą, prisiminė buvo vartojamos ir kitos prie svečiai susėdo prie keturių ilgų,
kęs kleboną ligoninėje, todėl
IŠLYDĖJOME
MYLIMĄ
kovas už Lietuvos Nepriklau monės. Benzino kainos tuo lai baltomis staltiesėmis užtiestų
žinąs,
kad jis savo dvasia esąs
KLEBONĄ
somybę, dabartinę Lietuvos pa ku buvo pakeltos 4 kartus, buvo ir gyvomis gėlėmis papuoštų
mūsų
tarpe.
dėtį ir ragino visus nepamiršti padidintos maisto produktų stalų.
Penkias savaites sunkiai sir
Klebonas kun. V. Parulis,
vargstančių Lietuvos žmonių.
kainos, buvo nutrauktas namų
Kuopos pirmininkė Valerija
gęs
š.m. kovo 23 d. F a i r l a w n MIC, staiga susirgo š.m. vasario
Po šv. Mišių, minėjimas tęsėsi šildymas, šilto vandens tie Leščinskienė susirinkimą pra
Ocean View metodistų bažny kimas. Prof. Landsbergis tuo dėjo pasveikindama susirinku Rehabilitation ligoninėje mirė 12 d. ir buvo paguldytas ligoni
čios salėje. Minėjimui vadovavo l a i k u į s t a t y m u s galėjo tik sius ir pakviesdama kun. S. Šv. Kazimiero lietuvių parapi nės, iš kurios nebesugrįžo. Gai
Palm Beach LB pirm. Vincas pasirašyti, neturėjo teisės ne Ropolą sukalbėti maldą. Kun. S. jos klebonas kun. Vincentas la, kad jam neteko sulaukti pa
rapijos įsteigimo 100 metų
Šalčiūnas. Atsistojimu buvo pa pasirašyti.
Ropolas, kaip visuomet, dvasią Parulis, MIC.
Velionis
buvo
gimęs
1914
m.
sukakties
proga leidžiamo leidi
gerbti žuvusieji už Lietuvos
Tačiau kas būtų buvę, jei keliančiais žodžiais visus šven
laisvę. Po to Povilas Manomai dešinieji būtų laimėję? Pa tiškai nuteikė. Reikia pasi spalio 8 d. Worcesteryje. Čia nio, kurio ir mes vis dar tebelau
tis, akompanuojant Irenai Ma- žiūrėkime, kas šiandien valdo džiaugti, kad kun. Ropolas ir augo, brendo ir mokėsi. Baigęs kiame. Klebonas V. Parulis
nomaitienei, smuiku atliko Va Lenkijoj, Vengrijoj! O ir Rusijoj, kun. V. Čyvas, sveikatai lei Šv. Jono vidurinę mokyklą, mirė š.m. kovo 23 d.
nagaičio „Maldą". Sugiedojus atrodo, laimės kairiosios jėgos. džiant, nepraleidžia nei vieno įstojo į Marijonų kolegija
Kovo 25 d., 3 v.p.p. iš Jono
JAV ir Lietuvos himnus, kun. Lietuvai dabar reikia turėti mūsų susirinkimo ar renginio. Hinsdale, IL. Vėliau grįžo į Kazlausko laidojimo namų
Marianapolio kolegiją Thomp karstas su a.a. klebono kun. V.
Pikturna sukalbėjo invokaciją. stiprią valdžią, tad 1996 metais
Perskaičiusi darbotvarkę, pir
son, CT. 1935 m. išvyko į Parulio, MIC, k ū n u buvo per
Buvo įteiktos gėlės savano- reikia dešiniųjų valdžios.
mininkė kvietė valdybos nares
Marijonų vadovaujamą kunigų vežtas į Šv. Kazimiero parapijos
riui-kūrejui J. Andriušiui, P. MaLietuvoj gyventi dabar tikrai atlikti savo veiklos pranešimus.
nomaičiui, svečiui Gediminui sunku, ir tai bandoma primesti Protokolų sekretorės Rozalijos seminariją Hinsdale, IL.
bažnyčią ir čia pašarvotas. Visi
Vagnoriui, Irenai Manomaitie- dešiniesiems. Tačiau tie sunku Plepienės perskaitytas protoko
1944 m. rugpjūčio 13 d. turėjo progą atsisveikinti, o
nei, sol. Onai Šalčiūnienei ir mai yra dėl to, kad valdančioji las priimtas be pataisų. Prane Čikagos arkivyskupas Samuel vakare vyko pamaldos.
muz. Liudui Stukui.
Kovo 26 d., 10 vai. ryto šv.
partija pakeitė požiūrį į eko šimus atliko finansų sekretorė Strich Vincentą Parulį įšventi
no
kunigu,
vienuoliu
marijonu.
Mišias
koncelebravo iš Maria
„Tėvynės sąjungos" Floridos nomiją. Išeinanti partija palieka Dolores Jonaitis ir iždininkė
Kun.
V.
Parulis
per
51
kuni
napolio,
Thompson, Ct., atvykęs
Irena
Diktanas.
Elena
Vilnis
ir
pablogėjusi
gyvenimą,
nusmu
skyr. sekr. Viktorija Dubausgystės
metus
pastoracijos
darbą
Marijonų
vyresnysis kun. TimoVanda
Gruzdienė
patikrinusios
kusią
pramonę,
daugybę
skolų.
kienė pristatė pagrindinį minė
jimo kalbėtoją, Lietuvos Seimo Kiekvienas dirbantis lietuvis knygas pranešė, kad finansai dirbo įvairiose parapijose ir thy J. Roth, MIC, ir kun. D. Sinnarį. Tėvynės Sąjungos valdy turėtų dirbti 10 mėn.. kad gražiai tvarkomi ir ižde yra Marijonų vienuolijos centre, ney, MIC. Dalyvavo visi trys
Čikagoje. Buvo redaktorius Ma mūsų vyskupijos vyskupai ir
bos pirm. Gediminą Vagnorių. galėtų apmokėti skolas. Litas graži suma.
rijonų leidžiamų žurnalų „Lai daugiau negu 40 kunigų. Ypač
Gediminas Vagnorius pasvei šiandien irgi nuvertintas.
Po pranešimų, kuopos pirmi
vas" ir „The M a r i a n " . Mari gausiu dalyvavimu pasižymėjo
kino susirinkusius, padėkojo už
Nusikalstamumas irgi ateina ninkė supažindino su viešnio
jonams
nusprendus statyti nau Lietuvos vyčiai, ne tik iš
kvietimą, džiaugėsi, jog nors ir iš buvusių sovietinių struktūrų, mis ir svečiais — Elena Kava
ją
vienuolyną
ir spaustuvę, kun. Worcesterio, bet ir iš kitų
toli gyvendami lietuviai neuž iš vis dar sovietiškai galvojančių liauskiene, Stefanija Svider
V.
Parulis,
MIC,
buvo paskirtas vietovių atvykę.
miršta Lietuvos, rūpinasi savo žmonių. Šiandien Lietuvoje skienė, Aldona Tamulioniene,
Po Mišių su ašaromis akyse
artimaisiais, stengiasi visaip svarbiausia užtikrinti nors V. Raštuliene, Ona Senkuviene, statybos fondo vajaus vyriausiu
padėti vargstantiems tautie minimalų Lietuvos žmonių ger Aldona Norkiene, M. Laurina iždininku. 1956 m. naujo vie nebesugrįžtamai išlydėjome a.a.
čiams. Čia duosime pagrindines būvį, sutramdyti nusikalsta vičiene ir Nina Pečiulyte. Bėjau nuolyno ir (Catholic Press Cen- kleboną V. Parulį į Čikagą, kur
G. Vagnoriaus kalbos mintis: mumą, sumažinti žmonių susi minėtų kunigų susirinkime da ter) spaustuvės patalpų statyba Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
marijonai turi savo sklypą ir
„Nepriklausomybės diena yra priešinimą. Reikia susigrąžinti lyvavo ir šie vyrai: Charles baigta.
1969 m. birželio 22 d. Švenč. jame laidoja savo vienuolijos
šventa diena visiems pasaulio ir inteligentiją, kuri šiandien Vilnis, Jonas Jonaitis, Alfonsas
lietuviams, nes tai yra laisvės labai nuskurdinta. Jai reikia su Urbonas, Vladas Gelažius ir Marijos parapijoje. Plano, IL narius.
kurios jis buvo klebonu, šventė
diena. Lietuva yra labai sena
teikti geresnes gyvenimo sąly Stasys Juozapavičius.
Per 100 savo gyvavimo metų
sidabrinį kunigystės jubiliejų. Šv. Kazimiero parapija turėjo
valstybėjinai kūrėsi 2000 metų gas, didesnį balsą. Lietuvą šian
Diskusijų metu ilgiau sustota
prieš Kristų, tuo laiku, kai kitos dien turime matyti tokią, kokia prie Motinos dienos minėjimo. 1978 m. kun. V. Parulis, MIC, d a u g garbingų ir darbščių
Europos valstybės net neegzis jinai iš tiesų yra — pažeistą Pirmininkė pranešė, kad šv. Mi sugrąžintas į Marianapolį ir lietuvių patriotų kunigų-klebotavo Kūrėsi taikingai, pati iš penkiasdešimties metų sovieti šios Šv. Vardo bažnyčioje visų paskirtas Marianapolio namų nų į kurių gretas įsirikiuoja ir
savęs. Valstybe susikūrė 12-13 nės diktatūros. O kad Lietuva mūsų intencija bus aukojamos viršininku.
a.a. klebonas kun. Vincentas
amž. Lietuvių kalba yra r a k t a s pasikeistų — reikia laiko. Svar 1 vai. p.p. Prašė gausaus daly
1987 m. rudenį kun. V. Parų
Parulis. MIC.
į istoriją ir yra studijuojama biausiai reikia naujos valdžios, vavimo. Dauguma pageidavo, lis, MIC, skiriamas klebonu į
J a n i n a Miliauskienė
mokslininkų.
naujų žmonių Seime.
kad visos narės pietautų kartu Šv. Kazimiero parapiją WorcesTarptautinėje politikoje Lie su savo šeimomis ir giminėmis, teryje. Nebuvo laiko naujam
Lietuva kovo 1 1 d . aktu dar
• 1949 m. gegužės 11 d. Sia
karta patvirtino vasario 16 d. tuva negali būti neutrali, Lie tad visoms reikia padaryti savas klebonui pailsėti ir pasigėrėti m a s p a k e i t ė savo vardą į
savo gimtąja parapija,į kurią
aktą, pasirašytą Vilniuje, šį tuva turi aktyviai eiti į Europa. rezervacijas.
Thailand.

CLASSIFIED GUIDE
R E A L ESTATE

REAL ESTATE

JUNO BEACH, FL

GREIT
PARDUODA
REALMARTII, Inc.
6602 S. P U I M M Rd.

Chic»go, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
8UL 312-5*6100
Fa. 312-586-3907

312-30M307

Apt. for sala In Kaunas, Laisvės
ai. (65B-1), 100 sq. mtrs. Recentty
remodeled. Attractive, suitable for
home or office. $35.000.
Phona/fax: 370-7-229-712
MISCELLANEOUS

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Cfiicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77B-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320T/i W««t 9SOi Street
Tai. (70S) 424-M54
(312) M1-SSS4

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-988-2858.

B&D
AUiekame:
• Visus statybinius darbus
• Išorės ir vidaus namų remontus
• Dengiame stogus
Td. (312) 625-3465

RE/MAX
REALTORS
(312) 588-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimai
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
• Pensininkams nuolaida

FOR R E N T
Išnuomojamos krautuvių ir įstai
gų patalpos Hlcfcory Hms Ptaza,
87 S t Ir 88 Avo. Del informacijos
skambinti K. Vėliui, tai. 708827-4858.
Išnuomoki trijų kamb., 1
butą. Vyras ir moteris gali išvalyti
butus, tvarkyti namų aplinką, atlikti
smulkų namų remontą. Turi rekomen
dacijas. Kreiptis: tai. 312-823-8872.
FOR S A L E

""""

Parduodamas geram stovyje
automobilis, 1983 Oktemobile, ne
brangiai. Tol. (312) 438-8284.
H E L P VVANTEP
laikomi darbininkai sodinti
daržoves, nuimti derlių rankomis.
Platesnei informacijai skambinkite
ROtai, tai. 312-768-5780.

US. Savings Bonds
Make Great Giffe.

A put>fi< servęe of tht» mancaptt

Į LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti
Leidiniai
Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT,
VELNIAMS PAINIOJANT Atsiminimai. 206
psl
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs JLF rezis
tencinio romano premiją
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994
Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.
Čikaga, 1994
Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988
Antanas Paškus — ASMENYBĖ IR RELIGUA.
Antanas Paškus — SĄŽINĖ
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. Vis (5) tomai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
I t. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai

$8.00

$8.00
$10.00
$10.00
$10.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$50.00
$10.00
$8.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS Į LAISVE FONDO leidinius
galima gauti DRAUGE arba: (LAISVE FONDAS c/o A. Pargauskas, 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK IL 60462. USA.
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaktos.

STASYS BARAS
Audio kasete ir CD
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kucionas
Audio kasetė - 1 0 dol. Su persiuntimu 12 doL
CD

15 dol. Su persiuntimu 17 dol.

Gaunamos DRAUGE 454* W. 63rd S i Chlcago, IL 80829

MIRTIES KOLONŲ
KARIAI

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 24 d.
„DRAUGO"RĖMĖJAI
55.00 dol. Izabelė Laučkienė,
Bethesda, MD; Juozas Dzenkaitis, Glendale, CA;
35.00 dol. Aldona Simonaitis,
Rockford, IL;
30.00 dol. Viktoras Kuraitis,
Orland Park, IL; L. Juodelis,
Chicago, IL; Kostas Čepaitis,
Chicago, IL;
25.00 dol. Aleksas Lauraitis,
Palos Heights, IL; Alfonsas Ge
čas, Reedsburg, WI; Vaclovas
Mažeika, Park Ridge, IL;
Vytautas Gutauskas, Harbert, MI;
25.00 dol. Vaclovas Kuzmic
kas, Waterbury, CT; Fr. A. Zailskas, Chicago, IL; Antanas
Kuliešis, Chicago, IL; Henrikas
Kabliauskas, Hickory Hills, IL;
Antanas Labanauskas, Chica
go, IL; Vilius Trumpjonas, Naperville, IL; Valė Gerulis, St.
Pete Beach, FL; Zigmas Moliejus, Chicago, IL; Viktoras Nau
džius, Chicago, IL; Titas Jony
nas, Detroit, MI; A. Liudzius,
Juno Beach, FL; Michael Lubert, Chicago, IL; dr. Vytautas
Urba, Jupiter, FL; Kazimiera
Laikūnienė, Cleveland, OH;
kun. Joseph Kluonius, Holiday,
FL. Alfonsas Alkas, Tampa, FL;
Eugenia Budelskis, Schiller
Park, IL; Stasys Mockus,
Omaha, NE; dr. Joseph Petrikonis, Woodbine, LA; Alfonsas Gu
dauskas, Chicago, LL; Irena Li
leikienė, Omaha, NE; Frances
Sose, Chicago, IL; Juozas
Kaunas, Macedonia, OH.

B. ŽEMAITIS
.
Kai 1940 metais Raudonoji ar- anglių kasyklose. Toks pat likimija okupavo Lietuvos valstybę, mas paimtiems Centriniame ar
mūsų vyriausybė neleido ka Pietų fronte. Gal tik pora tuzinų
riams paleisti į priešą nors jų pasiekė gyvi savo tėvynę. Bet
keletą šūvių. Lietuvos kariuo gyvųjų išlikusių Vakaruose
menės karininkai ir kariai net KGB toli gražu nepamiršo.
nesapnavo, kad jie jau pradėjo Amerikoje, Kanadoje ir Austra
lijoje keršto ir persekiojimo
žygį mirties kolonos eilėse.
Šienapjūtę giltinė pradėjo jau operacijas pradėjo naujos ga
Raudonosios armijos 29-tame lingos grupuotės.
Mano rankose buv. Lietuvos
tautiniame korpe. Kiekviename
korpo pulke ar atskirame bata kariuomenės karininko Jono
lione korpo N K V D komandos Stelmoko, gyv. Pennsilvanijos
rinko vidurnakčiais, dažniau valstijoje, laiškas Ukrainiečių
siai niekuo nekaltus, bet įtaria Politinės akcijos tarybai. Ši
Savanoris kurt-jas Juozą* Betkauskas tviduryjel su jj aplankiusiais Juozu mus ar komjaunuolių įskųstus organizacija padeda amerikie
Bagdžium ir Antanina Repšiene- Nuotrauka daryta 1994 m. vasario mėn. antikomunistiškai nusistačiu čių OSI apkaltintiems ukrainie
sius karius. Karininkų eilė atėjo čių kilmės kariams. Vokie
vėliau Varėnos ir Pabradės po čių-rusų karui prasidėjus, Stel
ligonuose, aišku, ir Vilniuje. mokas pabėga iš Raudonosios
Suimtųjų nei vienas negrįžo armijos ir, kaip dauguma lietu
Lietuvon
(bent nežinoma), mirė vių karininkų, atsiduria Savi
Balandžio 3 d. po ilgos ir sun demaras tais pačiais metais lap
saugos daliniuose. Laiške jis
nuo
kankinimų
ir iš bado.
kios ligos Amžinybėn iškeliavo kričio 23 d. išleido įstatymą, ku
tvirtina
nedalyvavęs jokiose
1941 m. birželio 22 d. tūkstan
savanoris kūrėjas Juozas Bet- riame buvo šaukiami jaunuoliai
antižydiškose
akcijose. Atsidū
čiai,
išskyrus
rusų
apsuptus,
kauskas. sulaukęs 92 metų am savanoriais stoti į kariuomenę
ręs
KGB
sąrašuose
ir teisiamas
sukilo
ir
po
trumpų
kautynių
iš
žiaus. Giliame liūdesyje liko dvi ginti kraštą nuo priešų. Ilgai
OSI
surengtame
teisme,
kuria
dukterys: Lakštuonė-Brigita ir laukti nereikėjo, būriai jaunų silaisvino. Tokios laimės netu
me
dalyvavo
du
Lietuvos
žydai,
vyras Gintautas Vėžiai, Ra- vyrų metė mokslą, arklą ir sto rėjo Pabradės poligonas, dalis
kurių
Stelmokas
niekada
nebu
sa-Zita ir vyras Kęstutis Dir- jo į kariuomenę, tai ir padarė išlakstė, kitus rusai varėsi į
vo
matęs.
Jų
kaltinimai
bendri
kiai (miręs bal. 10 d.), vaikaitė pradžią Lietuvos kariuomenei. Gudiją. Pakelėje liko šimtai
Vaiva Vėžytė, vaikaičiai Enrikas Vienas iš tokių, savo noru sto lietuvių karininkų ir karių ži visiems lietuvių daliniams.
ir Edvardas Dirkiai, daug gimi jusių į kariuomenę, buvo a.a. nomų ir nežinomų kapų. Mažas
Toliau Stelmokas laiške pa
įtarimas — ir komisaro šūvis į aiškina, jog, užpildydamas DP
nių Lietuvoje ir Australijoje.
Juozas Betkauskas.
Velionis priklausė: Savanorių
Velionis gimė 1903 m. rugsė pakaušį.
anketas, neužrašė, kad buvęs
Dalis iš Varėnos rusų varomų Lietuvos karininku, todėl, kad
sąjungai, Lietuvių karių vete jo 2 d. Panevėžio mieste. Sava
ranų sąjungos Čikagos skyriui, noriu įstojo 1919 m. Daugiau dalinių, ypač artilerija, pakliuvo kasdien Hamburgo stovykloje
Panevėžiečių klubui, Švč. Mer siai jam teko kautis Švenčionė į 7-tos vokiečių šarvuočių divizi sukinėjosi Raudonosios armijos
geles Marijos Gimimo parapijai liuose, dengiant pasitraukimą. jos ugnį. Vėl krūvos kapų. Tie, karininkai ir reikalavo išduoti
ir Lietuvių Bendruomenei. Ve Paskui tarnavo 9-me pėstininkų kurie bandė pabėgti ir vilkėjo pabaltiečius karius, tarnavusius
lionis buvo pašarvotas Didįjį pulke. Iš kariuomenės paleistas civiliais rūbais, bet turėjo rusiš vokiečių daliniuose. Jam nebu
penktadienį, balandžio 5 d. Pet 1923 m., bet paliko vienerius kai antspauduotus marškinius, vo žinomas JAV DP skirtas įsa
kaus laidojimo namuose, Čika metus tarnauti laivai samdomu. ar buvo trumpais plaukais, pak kymas, griežtai reikalaująs
goje.
Taigi, galutinai iš kariuomenės liuvę į S S smogikų rankas, su užrašyti visą savo praeitį.
Atsisveikinimas su velioniu išėjo 1924 m. Po to 10 metų dir šaudyti. Jų kapais nusėti keliai: Amerikos konsulas to taip pat
įvyko penktadienį, 7 vai. vaka bo akcinėje bendrovėje „Nemu Varėna-Rūdninkai, Rūdninkai aiškiai nenurodė.
re. Atsisveikinimą pravedė Lie nas" Panevėžyje. Vėliau perėjo Alytus.
Kodėl lietuvis prašo ukrainie
Su vokiečių-rusų karu lietu čių pagalbos? Todėl, kad nei
tuvių karių veteranų s-gos „Ra dirbti į „Lietūkį", buhalterijos
movė" Čikagos skyriaus pirmi skyrių. Baigęs buhalterijos kur vių karių liūdnas likimas tik viena lietuvių organizacija ne
ninkas Juozas Mikulis, kuris at sus, buvo skyriaus vedėju. 1944 prasidėjo. 5,000 Lietuvos ka drįsta užstoti savo karių, ku
sisveikino ir šios organizacijos m. pasitraukė į Vokietiją. I riuomenes karininkų, puskari riuos ištiko šis žiaurus likimas.
vardu. Panevėžiečių klubo var Ameriką (Pennsylvania) atvyko ninkių ir eilinių prievarta
Tik neseniai vėl lietuviams
du atsisveikino Juozas Masilio- 1950 m. Po vienerių metų at paliekami, priverčiami pasira kariams metė eilę žiaurių kal
nis. Gaila, kitos organizacijos vyko į Čikagą. Amerikoje dirbo šyti lapeli šešių mėnesių tar tinimų Vyzentalio komisaras
nepajėgė atsiųsti atstovo tarti Pipe Work kompanijoje Cicero nybai Lietuvos Darbo apsaugos Zuroffas. Pagal jį, lietuviai
paskutinį žodį šiam garbingam miestelyje dalių inspektoriumi daliniuose. Tarnyboje liko visi, kariai, dalyvavę visose bjauriau
asmeniui, kovojusiam dėl Lietu ir mašinų operatoriumi. A.a. jei lapelių ir nepasirašė. Iš kelių siuose karo nusikaltimuose, ka
vos nepriklausomybės. Baigus Juozas Betkauskas buvo išsila šimtų prašymų paleisti, paten riavo prieš sovietų partizanus
atsisveikinimą, visi sugiedojo vinęs taurus lietuvis ir didelis kino tik maždaug 1%, reikalin (teroristus, pagal mus). Tai
patriotas. Buvo ištikimas Die gų žemės ūkiui. Savanoriai, melas ir juodinimas: joks lietu
„Lietuva brangi".
Šeštadienį, balandžio 6 d. iš vui ir Tėvynei. Matyt, Dievulis kurie tikėjosi tarnauti Lietuvos vių dalinys nedalyvavo Varšu
laidojimo namų buvo atlydėtas jį taip mylėjo, kad pasišaukė pas daliniuose, pasirašė taip pat 6 vos gete ar sukilimo malšinime.
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo save Didžiąją savaitę prieš Ve mėnesiams. Tarnyba — išvalyti Netoli Maidaneko tik viena lie
Lietuvos miškus nuo rusų armi tuvių kuopa saugojo rusų belais
parapijos bažnyčią. Po religinių lykas.
jos
likučių ir teroristų.
vių stovyklą, kitos dvi kuopos
apeigų buvo nulydėtas į Šv. Ka
A.a. Juozas Betkauskas už
zimiero lietuvių kapines Čika nuopelnus Lietuvai buvo apdo
Vokiečiai suteikė daliniams vedė karinį kautynių apmoky
goje. Baigiant religines apeigas vanotas keliais medaliais: Lie naują pavadinimą. Iš Darbo ap mą ir saugojo geležinkelio san
prie duobės, Lietuvos trispalvė, tuvos nepriklausomybės 10-ties saugos liko tik žodis Apsauga. dėlius. Lietuviai nemušė belais
dengusi savanorio karstą, buvo metų proga 1928 m., Savano- Praėjo šeši mėnesiai, vokiečiai vių ir nevykdė kitų SS karinin
nuimta ir įteikta dukteriai rių-kūrėjų sąjungos medaliu ir nekreipė dėmesio į pasižadėji kų įsakytų žiaurumų. Būtinos
Lakštuonei Vėžienei, pas kurią Gaisrininkų medaliu. Velionis mus, protestus. Tie, kurie tarnybos lietuvių batalioną
velionis gyveno. Baigus apeigas, buvo didelis Lietuvos patriotas, nepabėgo, nesušaudyti, nemirė nuginklavo ir išsiuntė į Zamocz
buvo sugiedota „Marija, Mari labai pergyveno okupaciją. Tik badu koncentracijos stovyklose vokiečių karių koncentracijos
ja" ir Lietuvos himnas, tuo tar tiek džiugu, kad velionis sulau ar nežuvo kautynėse, atpylė iki stovyklą prie Ukrainos sienos.
Vėliau nuomonę pakeitė ir bata
pu karstas nuleistas į žemę am kė Lietuvos nepriklausomybės karo pabaigos.
žinam poilsiui. Visi dalyviai bu atkūrimo 1990 m. kovo 11 d.
Karių Golgota tęsėsi toliau: lioną išsiuntė į Centrinį frontą.
vo pakviesti gedulo pietums.
Trumpiau sakant, buvo sąmo Vakaruose-badas ir kartais mir
Iš 25 lietuvių batalionų, kurių
1918 m. vasario 16 d., atsta ningas, taurus lietuvis, visą tis nuo džiovos belaisvių sto 80% sudarė buvę Lietuvos ka
čius Lietuvos nepriklausomybę, savo gyvenimą sielojosi dėl tė vyklose, Trims Wehrmachte ka riuomenės būtinos tarnybos ka
reikėjo kovoti su įvairiais prie vynės reikalų. Taip pat buvo riaujantiems savisaugos bata riai ir šventoriuose ar rinkose
šais: rusais, lenkais, bermonti giliai tikintis. Su visomis šiomis lionų ir dviejų Statybos batalio sugaudyti jauni vyrai, pasirinkę
ninkais ir kitais. Ministras pir savybėmis velionis išsilaikė iki nų vyrams, paimtiems belais- geriau tarnauti lietuvių, o ne
vėn Kurse, sušaudymai vietoje
mininkas ir Krašto apsaugos paskutinio atodūsio.
vokiečių daliniuose, tarnavo
ministras prof. Augustinas Vol
Ant. Repšienė ar mirtis Kolymos ar Vorkutos Wermachto, Luftvvaffes lauko
divizijose ir antipartizaniniuose
bei geležinkelių sargybų dali
niuose. Galima pridėti, kad holokaustinėse sargybose dalyva
vo Wehrmachto, Luftvvaffes ir
laivyno grupes, Olandijos, Bel
gijos, Prancūzijos ir Lenkijos
policija. Šie pristatydavo žydus
į koncentracijos stovyklas. Iki
šios dienos niekas jų nekaltina.
Lietuviai sargybų rūšies
to Riga. Tallinn, Moscovv, S«. Petersburg. Ktev.Lvov,
()ver the past few years, LOT Polish Airlines has
nepasirinko. Pvz., 251 savano
Minsk a n d V I L N l u S / L l T H U A N I A
established the most comprehensive netvvorV of
rių bataliono kariai, pristatyti
Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of
destinations m Eastern Europe, vvith Warsaw as the
saugoti Vilniaus geto 1943 m.
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the c o m strategic hub. The network « conveniently linked
vasario pradžioje išlakstė. Apie
fort of the nevv international terminai at VVarsavv
vvith LOTs transatlantic route. giving passengers
15-20 sugaudytų sušaudė Pane
Okecie Airport. Make your reservations today!
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access
riuose SS daliniai.

ATSISVEIKINUS SU
JUOZU BETKAUSKU

No One Offers You
More of Eastern Europe!

Information, reservations and t.cket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
Nevv York 212-869-1074.
Chicago J12-23*-J3M.
los Angeles 21J-W*-5151.

Montreal. P.Q S14-«44-2*74
Toronto. Ont 41fc-23fc-4242.
Toll-free: MO-223-OS93.

55.00 dol. Valė Manelis, Da
vis, CA; Nina Liubinas, St. Pete
Beach, FL; Irena Sirutis, Hot
Springs, AR;
35.00 dol. O. Venclovienė, La
Grange, LL;
30.00 dol. Juozas Briedis, Chi
cago, LL;
27.00 dol. Kazys Vabalaitis,
Lombard, LL;
25.00 dol. Jonas Račys, Chi
cago, IL; Joseph Kasper, Burbank, LL; Frances Brundza,
Bloomington, IN; kun. A. Babonas, Detroit, MI; Česlovą ir
Juozas Naumus, Livonia, MI:
Jane Rumbaitis, Daytona
Beach, Shores, FL; Alfonsas
Gerčys, Belleville, IL; Petras
Maželis, Los Angeles, CA; Ka
zys Majauskas, Chicago, IL;

40.00 dol. J. Žiūraitis, Oakvil
le, Ont.. Kanada: Elena Sniegaitis, Juno Beach. FL; S. Orvidas,
Hamilton. Ont.. Kanada; Nijole
Nausėdienė. Lockport, IL; A.
Pilipavičius, Hamilton, Ont..
Kanada; Austrą Puzinas, San
Mateo, CA; Stase Prekerienė.
San Jose, C A;
15.00 dol. Antanas Baronai
tis, Chicago. IL; Bruno Jasevi
čius, Dearborn. MI: Vilius Juš
ka, VVinter Haven. FL: Bronius
Paliulionis. Cicero. IL; Zenonas
Paškus, Oak Lawn. IL: Antanas
Stančius, Belleville. IL;-Antanina Puškoriute. Highland
Heights, OH; Juozas Kalinaus
kas, Philadelphia. PA; Elena
Janusas. Lauder Hill. FL;

17.00 dol. Aldona Gaurienė,
Prevost, Quebec, Kanada;

J ū s ų parama labai įvertinarna. Ačiū!

20.00 dol. Juozas ir Aldona
Lekys, Chicago, LL; Antanas
Barčas, Sun City West, AZ; Liu
da Unguraitienė, Brecksville,
OH; Anthony Shurkus, Redford
TWP, MI; Salomėja Jankaus
kas, Hot Springs, AR; Vytenis
Darnusis, Tinley Park, LL; Stan
ley Tamulis, Phoenuc, AZ; G.
Gražienė, Downers Grove, LL;
Vladas Usevicius, Midlothian,
IL; Valentinas Krumplis, Willow Springs, LL; Lionginas Špo
kas, Crystal Lake, LL; Henrikas
Paškevičius, Thunder Bay,
Ont., Kanada; Adam Butavičius, Fenton, MI; A, Šaulytė,
San Francisco, CA; Anelė Knežėnas, Nevv Britain, CT; Bar
bara Ribbe, Brockton, MA.
15.00 dol. Teresė Vaitkunas,
Warren, MI; M. Pauliukonis,
Worcester, MA; Stephanie Brazionis, Chicago, LL; V. Raulinaitis, St. Pete Beach, FL; Jonas
Bakan, Worcester, MA; A. ir E.
Radavičius, Orland Park, IL; dr.
J. Kašubą, Midland MI; Kostas
Balčiūnas, Greenfield, WI; Pra
nas Zaranka, Redford, MI; G.
Budraitis, Harbert, MI; Česlo
vas Vilčinskas, Gulfport, FL;
Bronė Navickas, Lemont, IL;
Gediminas Bielskus, Oak Lawn,
IL; Juozas Pažemėnas, Queens
Village, NY; Genė Dambras,
Palatine, LL; Gailutė Palionis,
Madison, WI; Janina Grabošienė, Toronto, Ont., Kanada;
Lucy Kikilas, Kenosha, WI; Re
gina Narušienė, Cary, LL.
20.00 dol. Julius Balutis,
Cicero, IL; Vida Vizgirdaitė,
Chicago, IL; Antanas Kasuba,
St. Pete Beach, FL; A. Šimėnas,
Boston, MA; Petras Malinaus
kas, Chicago, LL;
15.00 dol. Aloyzas Balsys,
Woodhaven, NY; Vladas Vailio
nis, Munster, LN; Eugenijus Vil
kas, Valencia, CA; Vytautas
Kamantas, Grand Rapids, MI;
Leonas Barmus, Chicago, LL;
Irena Miecevičius, Michiana
Shores, IN; Juozas Naujalis,
Cicero, IL; Elena Dambriūnienė, Brentvvood. M D, Bernice
Rampsch, Elburn, IL;

10.00 dol. T Dameika, Du
rand. IL, Alfonsas Noreika, Oak
Lavvn, IL; A. Klemka, Otter
Ir šiandien Vyzentalio centras ville, Ont., Kanada; Igoris Itomir OSI aiškina, kad KGB pa lenskis, Cleveland, OH; Alek
teikti kaltinimai yra tikri ir sandra Kavaliūnas, Culver, IN.
buvo vartojami tolimesnėse by
lose. Noriu vėl pakartoti, kad ginklo"), pats Vyzentalis kalti
KGB padalinio išleistoje knyge namas buvęs vokiečių šnipu.
lėje (M. Beggin „įsilaužimas be Kieno teisybė?

A.tA.
JONAS STONKUS
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1996 m. balandžio 20 d., sulaukęs 80 metų.
Gimė Lietuvoje, Laukžemyje.
Nuliūdę liko: žmona Anelė, dukros Nijolė, žentas Gaylord.
ir Živilė; anūkės: Andrea, Barrett, Olivia ir Caroline; brolis
Benius su šeima, sesuo Aniceta Matulionienė su šeima.
Atsisveikinimas su velioniu Jonu gegužės 5 d. 2 vai. p.p.
Thompson & Kuenster laidotuvių namuose, 5570 W. 95 St.,
Oak Lavvn, IL.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime.
Nuliūdę: žmona, dukros, anūkės, brolis, sesuo ir kiti
giminės.

A.tA.
DR. KAZIUI PEMKUI
mirus, sesutei ALDONAI UNDERIENEI ir visiems
artimiesiems reiškiu gilią užuojautą.
Galina

Macelytė-Sužiedėlienė

Mirus mylimai Močiutei

A.tA.
ANTOINETTE KAZANAUSKAS
nuoširdžiai užjaučiame anūkus — MARY ir STEVEN
OKSAS, jų tėvus - JOAN ir CASEY OKSAS bei ki
tus artimuosius.
Raišių šeima
Vytautas
Lapatinskas
Dalia
Lapatinskas-Hagan

Pagerbkime mūsų
MOTINAS

įjungdami jas į
ii specialų
iv. Mišių devindieni!
Aušros Vartų Madona

Motinos Dienos Novena — Geg. 3—12

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
81 — — į i Vilniau* Aolroa Vartų Statakl. Gailestingumo ir
NaaaHaiįfM PSfalhoafrrt.Piro Motiną Mariją bua celebruojama
ai mšmą IBHIIM, pamotai, notvaa, motiotas ir fasonu, gyvas ir

Ir pasiaukojimą

jąi*.itm«
. gyva/mira ai

MABlAlf PATRBBS, i

i Ava., Calcago, I L (

»

>

> — «PP»į!HliĮ.jpil wągwaa.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 24 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Svč. M. Marijos G i m i m o pa
rapijos salėje vel r u o š i a m i
lietuviškų blynų pusryčiai — tai
jau paskutiniai iki rudens. Pus
ryčių pelnas skiriamas parapi
jai, o juos paruošia sumanios ir
prityrusios mūsų lietuvės šeimi
ninkės. Parapijos klebonas kun.
Jonas Kuzinskas visus maloniai
kviečia ateiti sekmadienį, ba
landžio 28 d., po 8, 9:15 ir 10:30
r. šv. Mišių į parapijos sale ir
pasivaišinti.
L a i š k ų l i e t u v i a m s " žur
nalo metinė v a k a r i e n ė ruo
šiama gegužės 5 d. J a u n i m o
centre. Bus įteiktos konkurso
laimėtojams premijos ir meninė
programa, kurią atliks „Daina
vos" ansamblis.3 vai. p.p. Sv.
Mišios Jėzuitų koplyčioje, o
vakarienės pradžia — 4 vai. p.p.
Visuomenė kviečiama gausiai
dalyvauti ir paremti šį svarbų
mums ir Lietuvai žurnalą. Vie
tas reikia užsisakyti iš anksto,
skambinant (312) 737-8400.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė Čikagoje rengia gegu
žinę, kuri vyks gegužės 5 d.. 12
vai., šaulių namuose. Atsilan
kiusius linksmins Kosto Rama
nausko orkestras, bus vaišių —
maisto ir gėrimų. Visi šauliai
bei svečiai maloniai kviečiami
atsilankyti ir maloniai praleisti
sekmadienio popietę.
Konstancija E. Y o d e l i s - J o delienė, ilgametė „ D r a u g o "
skaitytoja-rėmėja, po ilgos ligos
mirė balandžio 8 d. ir buvo
palaidota Sv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse balandžio 13 d.
Anksčiau Jodeliai gyveno Roselande, kur turėjo maisto parduo
tuvę. Jie nuoširdžiai rėmė lietu
viškas organizacijas. Pastaruoju
metu Konstancija gyveno Homevvood. 1L. buvo BALFo n a r ė rėmeja, kol leido sveikata.

N u o praėjusio šeštadienio,
balandžio 20 d., norint paskam
binti į kai kuriuos šiaurinius
Čikagos priemiesčius, reikia
naudoti naujus skaičius prieš te
lefono n u m e r į , vadinamąjį
„area code". Užuot 708, dabar
„area code*" ten yra 847, naudo
tina beveik visoje Lake, McHenry ir šiaurinėje K a n e County
(apskrities) dalyje, kadangi,
daugėjant telefono aparatams ir
žmonėms įsigyjant fakso maši
nėles, pradeda t r ū k t i telefono
numerių variacijų. Naujasis
..area code" duos galimybę il
gainiui numerių aruodą papil
dyti bent 7.8 mln. numerių.
Tačiau maišatis su pakeitimais
dar tik prasideda. Rugpjūčio 3
d. bus pakeisti 708 numeriai Du
Page County ir vakariniuose
priemiesčiuose į 630; spalio
mėn. didžioji dalis Čikagos
miesto, vieton 312, gaus 773
numerius, o 312 pasiliks tik
vidurmiestyje. Negana to, dalis
priemiesčių liks su 708 priešnumeriu, tad truks nemažai laiko
ir kantrybės, kol žmonės pripras
prie tų pasikeitimų ir viskas
išsilygins.
ALTo Čikagos skyriaus me
tinė darbo konferencija šaukia
ma balandžio 27 d., šeštadienį,
3 vai. p.p., Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus patalpose.
Organizacijos, sudarančios
ALTą, prašomos iki to laiko
surasti atstovus į valdybą ir
tarybą a t e i n a n č i ų vienerių
metų kadencijai. Lietuviškoji
visuomenė maloniai kviečiama
konferencijoje dalyvauti. Konfe
rencijai pasibaigus, kavutė.
Anglijos Lietuvių klubo Či
kagoje narių susirinkimas —
Motinos dienos minėjimas bus šį
sekmadienį, balandžio 28 d., 12
vai., Jaunimo centre. Visi nariai
kviečiami susirinkime — minė
jime dalyvauti.

LIETUVIŠKOS TV
PROGRAMOS
Lietuviškas televizijos pro
gramas žiūrėkite kiekvieną šeš
tadienį, nuo 7 iki 8 vai. r., per
Čikagos 23 TV kanalą (nekabelinį). Mūsų programose matysi
te žinias iš Lietuvos ir Amerikos
lietuvių gyvenimo, kultūrines,
istorines, visuomenines, pramo
gines laidas, diskusijas, valan
dėles vaikams.
Čikagos 23 kanalą mato ne
tik miesto, bet ir priemiesčių gy
ventojai. Na, o jeigu gyvenate
toliau ir jūsų televizorius šio
kanalo nerodo — ne bėda. Mūsų
laidas, įrašytas į video juosteles,
visada galite prenumeruoti.
Amerikos lietuvių televizija yra
kultūrinė, švietėjiška, pelno
nesiekianti korporacija. Savo
programas galime išleisti tik
aukotojų ir rėmėjų, kurie skel
biasi mūsų programose, dėka.
Priimame skelbimus, gamina
me reklamas. Tikimės ir plačio
sios visuomenės paramos. Kiek
vienas jūsų paaukotas doleris
padės mums parengti ir išlaiky
ti lietuviškas TV programas.
Aukos gali būti nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Taip pat
laukiame visuomenės atsiliepi
mų, pasiūlymų, pageidavimų.
Rašykite mums adresu: Ameri
can Lithuanian Television, Inc.,
P.O. Box 215, Downers Grove,
IL 60615. F a x (708)969-6554.
Skambinkite telefonu (708)
969-2777.
K.V.
Operečių ištraukos bus atlie
kamos šio sekmadienio koncerte,
kuris prasidės 3 vai, po pietų
Maria mokyklos salėje. Kauno
valstybinio muzikinio teatro
dainininkai, baleto šokėjos,
orkestras ir operos choras atliks
Strausso, Kalmano, Leharo,
Bernsteino, Lowe, Abrahamo,
Bizet, Mozarto, Falvo ir Verdi
kūrinius. Bilietai g a u n a m i
„Seklyčioje". Tai bus paskutinis
šio sezono koncertas. Dalyvau
kime!
Motinos dienos pietūs ruo
šiami gegužės 12 d., 12 vai.,
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Juos ruošia ir visus
maloniai kviečia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija. Reikia
iš anksto užsisakyti stalus arba
pavienes vietas, paskambinant
Aldonai Palekienei 708-4487436 arba Nijolei Stelmokienei
708-257-6846.

Lietuviu fondo narių suvažiavime kovo 30 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte Iš kaires: JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė,-JAV
LB Kultūros tarybos pirm. Alė Keželiene. LB Vidurio apygardos pirm. Birutė
Vindašienė ir LF tarybos pirm. Marija Remienė.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

x TKASSPAK
pranešu:
„1995 metais Lietuvoje įregist
ruotos 36 draudimo bendrovės,
tačiau realiai draudimu verčiasi tik 25". P i n i g a i , s i u n t i n i a i
ir k o m e r c i n ė s s i u n t o s i
L i e t u v ą . Maisto s i u n t i n i a i .
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St.,
C h i c a g o . IL. tel 312-436-7772.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
M36 S. Puliski Rd.. Chicago, IL 60629
('•: bl. i Šiaurę nuo Balzeko muziejus)
Tel. 312-582^500
14325 S Bell Rd , Lockport, IL 60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
šestad 9 v r. iki 1 vai d.
ADVOKATAS
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W. 63th Stre«t
Chicago, i L 60629

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

Kasdien 9—6 vai vak
SVitadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

x K a i p ir k i e k v i e n o mėne
sio p a s k u t i n į s e k m a d i e n į ,
k o v o 31 d. Baltia E x p r e s s at
stovas priiminės siuntinius į
Lietuva Lemonto lietuvių cent
re nuo 9 vai. ryto. Daugiau
sužinosite paskambinę nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624.
(sk)

x T r a v e l C e n t r e , Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
r e s ę L e s n i a u s k i e n ę . tel. 847526-0773.
(sk)

Dešimtosios tautinių šokių
š v e n t ė s dalyvių ir svečių
susipažinimo vakaras bus liepos
5 d., 8 vai. vak., Navy Pier
Grand Ballroom patalpose. Bi
lietus galima įsigyti „Seklyčio
je" šeštadieniais, nuo 9 vai. r.
iki 12 vai. vid., antradieniais ir
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 vai.
vak., o Pasaulio lietuvių centre
sekmadieniais po 11 vai. r. šv.
Mišių.
Nemokamai pasitikrinti
cholesterolį bus galima šį
ketvirtadienį, balandžio 25 d.,
Standard Federal banke, 4192
S. Archer Ave., nuo 9:30 vai. r.
iki 12 vai. d. Tikrinimus atliks
St. Anthony ligoninės per
sonalas. Norintiems pasitikrinti
patariama nevalgyti ir negerti
kelias valandas prieš patikrini
mą, kad rezultatai būtų tiksles
ni. Tikrinimo rezultatus visiems
paštu atsiųs po 5-7 dienų.

x T R A N S P A K įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais:
x J u o z a s Bacevičius patar
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. nauja įsigyjant v a i r a v i m o
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. t e i s e s . S k a m b i n k i t e : 708Transpak tel. Lemonte: 708- 403-7334.
257-0497.
(sk)

(sk)

x „Dovana Petravičiui" —
jo amžiaus 90 metų sukakčiai
paminėti, rengiama Lietuvos
dailininkų dovanotų kūrinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje,
Lemont, IL š.m. balandžio 27
• rugsėjo 30 d. Atidarymas šeš
tadienį, balandžio 27 d. 7:30
vai. vakaro. Parodos tikslas —
paremti Viktoro Petravičiaus
monografijos II tomo išleidimą.
(sk)
(sk)

x Antanas Grina ir Jonas
P a b e d i n s k a s aptars Lietuvos
ekonomiką ir prekybą „Atviro
žodžio forume" penktadienį,
balandžio 26 d.. 7:30 v.v.. Pasau
lio lietuvių centro Bočių me
nėje, įėjimas iš apatinės mašinų
statymo aikštelės. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis.

lIŠt*.
II^HH^EHA.*

Redaguoja J. Plutas

ŽVAIGŽDUTE
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Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos

Medžiagą siuati 3206 W. SSth Ptace, Chicago, IL 60629

DEBESYS
Dangus mėlynas, šviesus
Supa miestus ir laukus,
Nors ne tikras, nors ne gyvas,
Skrenda mažas debesėlis.
Glosto medžius ir statybas
Debesio švelnus šešėlis.

skyriams

GALVOSŪKIS NR. 146
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Ar jis paukštis? Ar jis ūsas?
Man atrodo, kaip arbūzas.
Kartais storas, kartais plonas,
Visados baltas moliūgas.
Petras Plačas, 10 kl.
Lemonto Maironio
lit. m-los mokinys
(„'95 mes dar gyvi")
GALVOSŪKIO NR. 126
ATSAKYMAS

VELYKŲ ATOSTOGOS
Velykų atostogų metu aš ėjau
su savo draugėmis j apsipirkimo
centrą (mali). Po to važiavau pas
savo pusbrolį, ten valgėme pie
tus: kopūstų ir kumpio. Tada
atėjo kiškis, man davė saldainių
ir didelį kiškį. Aš nuvykau į sa
vo draugės namus. Ten smagiai
laiką praleidome: žaidėme pa
galvių karą. Šiandien jau reikia
eiti į lituanistinę mokyklą, esu
pavargus.
Monika Grigorio,
Lemonto Maironio
lit. m-los mokinė
KIŠKIŲ DOVANOS
(Velykų pasaka)
(Tęsinys)
Bet jau buvo atėjusi Velykų
naktis, ir kiškučiams nebuvo
kada ilsėtis. Jie krovė pintines
į savo automobilį ir leidosi į
kelionę. O tos kelionės visi kiš
kiai laukė. Net ir nuovargį pa
miršo. J u k t a i didžiojo jų dar
bo užbaigimas! O svarbiausia,
k a d jie n u j a u t ė vaikučių
džiaugsmą. Ir linkėjimų tiek
daug buvo margučiuose išrašy
ta!
Pirmiausia kiškių automobi
lis sustojo prie didelio mūrinio
namo. Čia svetimo krašto prie
glaudoje gyveno du lietuviukai
našlaičiai. Bet juodu nebuvo pa
miršę savo tėvelių kalbos ir la
bai laukė lietuviškų margučių.
Kiškučiai jiems paliko visą
pintinėlę — pačių gražiausių,
margiausiais raštais išrašytų.
Paskui automobilis sustojo
prie mažo pamiškės namelio.
Kiškučiai tyliai pravėrė langelį
ir ant staliuko padėjo porą gra
žių margučių. Pakraipė ūselius
ir nusišypsojo, žiūrėdami į ra
miai miegantį berniuką.
— Tas berniukas yra vertas
dovanėlių, — kalbėjosi prie au
tomobilio liuoksėdami kiškiu
kai, — našlaitėlis gyvena pas
savo močiutę, bet koks jis geras!
Paukšteliams jis paberia žiemą
grūdelių ir trupinėlių. Jis išgydė
susižeidusią stirniukę. Ir kiš
kiukams jis nesigaili kuokštelės
(saujelės) šieno.
Kiškiai vis važiavo ir važiavo
nuo namų prie namų, nuo tro
bos prie trobos. Per kaimus ir
miestelius, plačiais keliais ir
siauromis miestų gatvėmis. Vie
nur palikdavo daugiau margu
čių, kitur mažiau. Kiškučiai
buvo vikrūs (greiti) ir linksmi.
Jie šokinėjo iš automobilio, laks
tė su pintinėlėmis ir vis kalbėjo:
— Šičia gyvena tikrai geri
vaikučiai, parinkim gražiausių
dovanėlių!
— Parinkim!
— O čia jau truputį padykę...
Gal jiems ir visai nereikėtų duo

Pirmaisiais krikščionių baž
nyčios laikais, kada krikščionys
buvo persekiojami, žuvies
ženklas buvo slaptas simbolis
ti? — susimastęs pasakė senyvas krikščionių tikėjimo. Jeigu ant
kiškis.
namų durų nupiešdavo žuvį, tai
— Duokim šiemet! Pažiūrė krikščionys žinodavo, kad tie
sim, gal dar pasitaisys. Jei ne namai krikščionims yra saugūs.
pasitaisys, tai kitais metais... Raidės, kurios sudaro graikų
Pranas Naujokaitis kalbos žodis „žuvis", reiškia:
(Bus daugiau)
„Jėzus Kristus Dievo Sūnus
Gelbėtojas". Galbūt dėl šios tra
KAIP GERA IŠGIRSTI
dicijos ir dabar žuvies ženklas
yra piešiamas ant bažnytinių
Vieną sekmadienį, eidama i
daiktų ar raštų. Nereikia pa
bažnyčią, pamačiau elgetą. Pri
miršti, kad Kristus savo apašta
ėjusi aš padaviau vieną litą, ku
lus pasirinko iš žvejų tarpo.
rį galėjau išleisti saldumynams
ar kokiems užkandžiams. Kai
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įdėjau vieną litą į jo ranką, el
ATSAKYMAS
geta nusišypsojo ir tarė:
— Labai, labai ačiū, tegul tau
Žiūrėkite brėžinėlį.
Dievulis padeda, — atsakė el
geta.
Aš jai daviau todėl, kad buvo
labai nusiminusi, plona, visa
išdžiūvusi. Aš taip pat buvau
laiminga dėl to, kad ji buvo
laiminga taip pat. Labai širdyje
smagu, kada kas nors pasako žo
delį ačiū. Labai svarbu nepa
miršti jį pasakyti ir žinoti, kur
•
^
vartoti ar naudoti.
Ne visi geri ar geros elgetos.
Kai kurie išleidžia pinigus ne
duonai, bet cigaretėms, alko
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holiniams gėrimams ar saldu
ATSAKYMAS
mynams. Kai kurie iš jų tingi
Duotam uždaviniui tinkamas
dirbti ar ieškoti darbo. Jiems
atsakymas:
yra geriau pasėdėti ir prašyti
81274365x9=731469285
pinigų, kuriuos gauna iš gerų
Gali
būti ir kiti skaičiai, pri
žmonių, kurie nori jiems padėti.
taikyti
tai taisyklei.
Kuriems elgetoms aš daviau pi
nigų, visi pasakydavo stebuklin
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gąjį žodelį ačiū. Dėlto yra sma
ATSAKYMAS
gu kada nors išgirsti žodelį ačiū,
ar ne?
1. Pasaulio olimpiadose sąmo
Ugnė Adikevičiūtė, ningai nutylimas Dievas, bet
7 klasės mokinė, nevengiama prasitarti apie
Čikagos lit. m-la graikų mitologinius dievus. Šiai
pagoniškai tradicijai pirmieji
pasipriešino Norvegijos evan
gelikų vyskupai („Keleivis", Nr.
10, 35 psl., Klaipėda, 1994). 2.
Kolibris (humingbird) per vieną
sekundę sparnais suplasnoja
daugiau negu 90 kartų (E. Brit.
11-839, Chicago, 1968). 3. Jei
kasdieną Šv. Rasto skaitymui
skirtume po vieną valandą
laiko, visai knygai perskaityti
reikėtų 2 mėnesių ir 10 dienų.
Senajam Testamentui perskai
tyti reikia 53 valandų, Nauja
jam Testamentui —19 valandų,
o Psalmėms — 4.30 valandų
(Pulpit helps, March, 1995). 4.
Stalino tikroji pavardė buvo Josif Visarionovič Džiugašvili. 5.
1994 metų pasaulinėje šachma
tų olimpiadoje dalyvavo 124 vy
rų komandos ir 81 moterų rink
tinė. Lietuvos vyrai išsikovojo
25-tą vietą, o Lenkijos vyrai —
26 vietą- Lenkijos moterys už
ėmė 22-rą vietą su 23.5 taškais,
o Lietuvos moterys su 23 taš
kais užėmė 24 vietą pasaulyje.
Jos geriau sužaidė, negu JAV,
Armėnijos, Danijos, Prancūzuos
Lietuvių tautinis menas.
ir Latvijos šachmatininkės.

R

Riduolėlės — panagios j verbas.

Tuščiuose langeliuose skersai
ir išilgai įrašykite raides, k a d
gautųsi žodis.
(5 talkai)
Atsiunė kun. dr. E. Gerulis
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(Žiūrėkite brėžinėlį)
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Matote 49 langelius, kurie
vaizduoja didelę siltnamių,kok>r
nįją. Šiltnamių inspektorius kas
savaitę aplanko kiekvieną Šilt
namį ir patikrina vykstančius
darbus. Jis pradeda tikrinimą
toje vietoje, kuri pažymėta raide
,J' ir baigia, kur pažymėta, Jš".
Jis aplanko kiekvieną šiltadaržį
tik vieną kartą. Eina tiesiomis
linijomis — takais, neper kertant
nė vienos linijos ir neaplankant
du kartu to paties šiltnamio. Pa
mėginkite ir jūs pakeliauti su
rašikliu, brėždami tiesias lini
jas, pagal nurodytas taisykles.
(5 talkai)
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(Žiūrėkite brėžinėlius)
Langeliai įvairiai išbraižyti,
bet du yra visiškai panašūs. Su
raskite panašiuosius ir pažymė
kite juos pagal duotus nume
rius.
(5 talkai)
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Atlikite šį aritmetikos veiks
mą ir pamatysite įdomius rezul
tatus:
037037037037x18
(5 taikai)
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1. Išvardykite penkiolikos
valstybių sostinių vardus, kurie
prasided raide B. 2. Kokia yra
žodžio „admirolas" kilmė? 3.
Naujasis po jūra tunelis tarp
Anglįjos ir Prancūzijos y r a 31
mylios ilgio. Kaip giliai jis yra
jūros dugno žemėse? 4. Ii k u r
yra kilęs žodis „sūnus"? 5. Kiek
langelių turi šachmatų ir saikių
žaidimų lentos? Visi teisingai ir
plačiau atsakę į klausimus,
gaus 10 taikų, o trumpai ir apy
tikriai — tik 5 taikus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

