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Sostinės skolos neleidžia tęsti 
,naujosios politikos" 

Vilnius , birželio . 13 d. 
(BNS) — Liberalų vadovui Vil
niaus merui Rolandui Paksui 
patekus į savivaldybės mokes
čių nemokėjimo skandalo 
sukuri, galimi koalicijos ben
drininkai centristai ir social
liberalai atideda mėnesio pa
baigai planuotą konferenciją 
apie „naująją politiką", antra
dienį spaudos konferencijoje 
pranešė Centro sąjungos (CS) 
pirmininkas Romualdas Ozo
las ir Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) vadas Artūras 
Paulauskas . 

JDaryti (konferenciją) sąly
gomis, kai vienas rengėjų kal
t inamas gana problemiška 
veikla — nėra visiškai aiškiai 
priimtina", sakė R. Ozolas. 

„Naujosios politikos" sam
pratą trys populiarios partijos 
pasigriebė iš prezidento Valdo 
Adamkaus metinio pranešimo 
šį pavasarį, kuris teigė, kad 
tokia politika padėtų atsikra
tyti viso sovietmečio palikimo. 
V. Adamkus sutiko būti par
tijų konferencijos globėju. 

Praėjusią savaitę spauda 
pranešė, kad R. Pakso vado
vaujama Vilniaus savivaldybė 
yra įsiskolinusi daug fizinių 
asmenų pajamų mokesčių. 
Pirmadienį Seimo Biudžeto ir 
finansų komitetas (BFK) krei
pėsi į Generalinę prokuratūrą, 
prašydamas ištirti padėtį dėl 
Vilniaus skolų biudžetui. Be 
to, finansų ministro Vytauto 
Dudėno įsakymu sudaryta tar
nybinio patikrinimo grupė. 
kuri aiškinsis, kokių veiksmų 
ėmėsi Valstybinė mokesčių in
spekcija, kad būtų sumokėtas 
Vilniaus savivaldybės fizinių 
asmenų pajamų mokesčio 

įsiskolinimas ir užkirstas ke
lias šios problemos pasikarto
jimui. 

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė A. Paulauskas, socialli
beralai „taip pat buvo nuste
binti ir net lengvai šokiruoti • 
dėl publikacijų". „Vakarykštis 
BFK sprendimas kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą reika
lauja mūsų palaukti", sakė A. 
Paulauskas. Anot jo, Genera
linė prokuratūra per 10 dienų 
turi apsispręsti, ar bus kelia
ma baadžiamoji byla, ir priim
ti kitus būtinus teisminius 
sprendimus. 

Centristų vado R. Ozolo tei
gimu, iki birželio pabaigos, kai 
buvo planuojama „naujosios 
politikos" konferencija, nebus 
atlikti visi procesiniai veiks
mai, „kad prie stalo galėtume 
sėstis visiškai ramūs ir for
muoti 'naująją politiką' aiškiai 
ir švariai". Anot R. Ozolo, 
spaudos rašiniuose jis įžvel
giąs „teiginių politizuotumą", 
tačiau „pagrindinis klausimas 
— skolos yra. jos atsirado ne 
tuščioje vietoje, ne be savival
dybės atsakomybės". 

A. Paulausko teigimu, apie 
skolas žinojo Finansų ministe
rija, Mokesčių inspekcija bei 
konservatorių partijos viršū
nės. Todėl, anot jo, atsako
mybė tenka ne tik vienam 
žmogui — Vilniaus merui, bet 
ir „visiems, kurie žinojo ir 
dengė". 

Paklausti, kaip vertina ga
limą šio įvykio įtaką toles
niam LLS bendradarbiavimui 
su CS ir NS, šių partijų vado
vai tolesnio bendradarbiavimo 
galimybės neatmetė. 

Valstybės biudžetas neigia savo 
skolą Vilniaus miestui 

Vilnius , birželio 13 d. 
(BNS) — Valstybės biudžetas 
Vilniaus miesto savivaldybei 
nieko neskolingas, pareiškė 
Finansų ministerija. 

Valdžios institucijoms ėmus 
viešai aiškintis Vilniaus mies
to savivaldybės skolų istoriją, 
Vilniaus meras Rolandas Pak-
sas, pareiškė, jog vyriausybės 
skolos Vilniaus savivaldybei 
yra didesnės nei Vilniaus ne
sumokėti 94 mln. litų mokes
čių. „Mes esam paskaičiavę, 
kad valstybė Vilniui yra sko
linga apie 100 milijonų litų". 
pirmadieni žurnalistams sakė 
R. Paksas . 

Antradienį Finansų ministe
rija išplatino pranešimą, ku
riame teigiama, kad šie R. 
Pakso teiginiai neatitinka tik
rovės, ir valstybės biudžetas 
nėra skolingas Vilniaus savi
valdybei, o miesto mero pa
aiškinimai nėra pagrįsti. 

Anot pranešimo, 1998 me
tais Vilniaus miesto savival
dybė iš valstybės biudžeto 
gavo 62 mln. litų — būtent to
kio dydžio finansinė parama 
sostinei buvo numatyta 1998 
m. valstybes ir Vilniaus savi
valdybės biudžetuose. Pra
ėjusiais metais Vilniaus mies
tas 1999 m. taip pat gavo visą 
biudžete numatytą sumą — 
20 mln. litų. Šių metų lėšos iš 
valstybės biudžeto Vilniui mo
kamos pagal planą, ir per I 
ketvirtį sostinės savivaldybei 
pervesta visa numatyta suma. 

Anot Finansų ministerijos, 
nuo 1995 m. griežtai pagal 
planą vyko ir valstybės bei 
savivaldybės biudžetų tarpu
savio atsiskaitymai, be to. 

1997 m. Vilniaus miesto savi
valdybei jau buvo nurašyta 42 
mln. litų nepriemokų ir už jas 
priskaičiuotų delspinigių. 

„Šie skaičiai ir faktai rodo, 
kad Vilniaus mero R. Pakso 
pareiškimai apie tariamąsias 
'valstybės skolas miestui' vi
siškai neatitinka realios pa
dėties. Finansų ministerijos 
įsitikinimu, jie yra vertintini 
tik kaip miesto administraci
jos vadovų mėginimai išvengti 
atsakomybės už nuolatinius fi
nansinės drausmės ir mokes
čių įstatymų pažeidimus, pa
darytus Vilniaus miesto savi
valdybėje", rašoma Finansų 
ministerijos pranešime. 

* Modernieji krikščionys 
demokratai siūlo ekologinę 
žemdirbystę patvirtinti pirmi
ne Lietuvos žemės ūkio plėt
ros šaka. Jie parengė Lietuvos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros 
plano pataisas. „Deja, su to
kiu pasiūlymu likome neiš
girsti Seimo Kaimo reikalų 
komitete", sakė frakcijos se
niūno pavaduotoja Marija Še
rienė. Pasak jos, ypač tam 
priešinosi Valstiečių partijos 
pirmininkas Ramūnas Kar-
bauskis. „Ramūno Karbąus-
kio šeimos vadovaujama bend
rovė pardavinėja trąšas ir ki
tus chemizuotoje žemdirbystė
je naudojamus chemikalus, to-
"dėl aišku, kodėl jis siūlomoms 
pataisoms nepritaria", sakė 
M. Šerienė. ^ 

* Vilniaus Šiaurės mieste
lyje pradėti pagrindinių gat
vių atstatymo darbai kainuos 
daugiau kaip 17 mln. litu.iBN's* 

Komunizmo tribunolas darbą 
pratęs rudenį 

Vilnius, birželio 13 d. (Elta) 
— Tarptautinis Vilniaus vi
suomeninis tribunolas, dvi 
dienas dirbęs Vilniuje, Mokslų 
akademijos Didžiojoje salėje, 
jokio kaltinimo dėl komuniz
mo nusikaltimų dar nepa
skelbs. Tai bus padaryta ru
denį kitoje Tribunolo sesijoje. 

Pradėję darbą, tribunolo 
teisėjų kolegijos nariai ap
klausė nukentėjusius, surinko 
labai daug dokumentų, priėmė 
įvairių valstybių kaltinamuo
sius aktus. Tuoj pat visą šią 
medžiagą išnagrinėti ir pada
ryti dalykiškas, pagrįstas iš-

„vadas, pasak tribunolo pirmi
ninko advokato Vytrauto Za
bielos, nėra jokių fizinių gali
mybių. 

Steigiant šią visuomeninę 
instituciją iš karto buvo nu
matytas jos darbo eiliškumas. 
Pirmoji sesija, kaip ir planuo

ta, buvo tardomoji, o kitoje, 
kurią ket inama surengti rude
nį, bus ver t inama sukaupta 
medžiaga ir daromos išvados. 

Šis visuomeninis teismas 
vyksta pagal Baudžiamojo 
proceso kodekso normas, o iš
vados bus daromos laikantis 
tarptaut ines teisės reikalavi
mų. 

Kadangi ta rp taut in is Vil
niaus tribunolas yra visuo
meninis procesas, jo nuospren
dis jokios jur idinės galios ne
turės , tačiau juo siekiama vie 
šai pasmerkt i komunizmą. 

Komunizmas ir nacizmas, 
pasak vyriausiosios kaltinto
jos Zitos Sličytės, padarė žmo
nijai panaSius nusikalt imus, 
tad ir komunistų partiją, jos 
žodžiais, būt ina pripažinti ge
nocidą vykdžiusia nusikalsta
ma organizacija. 

Birželio 14-oji - - Gedulo ir vilties diena Prieš 59 metus. km~it.ja birželio 14-ąją. gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos 
buvo išvežta per 30,000 žmonių Iš viso per šį ir vėlesnius didžiulius —1948-ųjų, 1949-ųjų. '.951 metų - trėmimus iš 
Lietuvos buvo ištremta daugiau kaip 450,000 jos gyventojų. 

Nuotr.: Prie paminklo Naujosios Vilnios geležinkelio stotfcje, iš kur pajudėjo pirmieji traukinių sąstatai į amžinojo 
įšalo Žemę Gedimino Žilinsko (Elta nuotr 

Lietuva sieks, kad Rusįja 
atlygintų sov ie tų žalą 

Vilnius, birželio 13 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
įstatymu įpareigojo vyriausy
bę siekti iš Rusijos okupacijos 
padarytų nuostolių atlygini
mo. 

Pasak Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio, šiuo spren
dimu Lietuvos parlamentas 
„sutvirtina ir įtvirtina mūsų 
suverenaus valstybingumo pa
grindus" ir parodo „konsoli
duotą nacionalinę politiką". 

Nepaisant to, kad įstatymo 
dėl SSRS žalos atlyginimo 
priėmimą lydėjo smarkios di
skusijos, už įstatymą balsavo 
68 parlamentarai, prieš — nė 
vieno, susilaikė 13. 

Delegacija, anot įstatymo, 
turi būti sudaryta iki rugsėjo 
1 dienos, o žalos įvertinimas 
turėtų būti baigtas iki spalio 
1-osios. 

{statymą pasiūlė V. Lands
bergis, tačiau buvo priimtas iš 
esmės naujas trečiasis varian
tas, kurį parengė Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas (NSGK). Priimdami 
įstatymą, parlamentarai atsi
žvelgė ir į papildomus techni
nio pobūdžio NSGK narių 
Sauliaus Pečeliūno ir Antano 
Stasiškio pasiūlymus. 

Remiantis priimtuoju įsta
tymu, iki šių metų rugsėjo 1 d. 
Lietuvos vyriausybė privalo 
sudaryti derybų su Rusijos Fe
deracija delegaciją dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo 
Lietuvai. Iki spalio 1 d. vy
riausybe pagal 1996 m. nuta
rimu priimta darbų programą 
privalo patikslinti ir užbaigti 
SSRS okupacijos žalos skai
čiavimus, įskaitant išmokė
jimus Lietuvos piliečiams už 
okupacijos metu padarytą žalą 
ir jos pasekmes bei deportuotu 
asmenų ir jų palikuonių 
grįžimo į Tėvynę išlaidas. 

Iki šių metų lapkričio 1 d. 
vyriausybe privalės kreiptis į 
į Rusiją del žalos atlyginimo, 
kartu pateikdama žalos skai
čiavimus, bei informuoti Jung

tines Tautas, Europos Tarybą 
bei Europos Sąjungą. 

Remiantis įstatymu, per ne
nurodytą terminą vyriausybė 
privalės pradėti derybas ir 
nuolatos siekti, kad Rusija at
lygintų padarytų žalą. 

Iš žalos atlyginimo gautos 

lėšos bus kaupiamos valstybės 
iždo atskiroje Okupacijų žalos 
atlyginimo sąskaitoje, iš kur 
pinigai pirmiausia bus skiria
mi gyventojams, patyrusiems 
žalą dėl deportacijų, prievarti
nio darbo, režimo represijų ir 
prarasto turto. 

Įstatymu taip pat suku
riamas SSRS deportuotų as
menų grįžimo į tėvynę fondas. 

Okupacijos žalos svarstymas 
sustabdė rusų vizitą į Lietuvą 

Vilnius, birželio 13 d. 
(BNS) — Antradienį į Lietuvą 
pirmą kartą turėjusi atvykti 
naujosios Rusijos Dūmos de
putatų grupes ryšiams su Lie
tuvos Seimu delegacija at
šaukė savo vizitą Rusijos de
putatai tai aiškina šiuo 
metu Seime svarstomu SSSR 
okupacijos žalos kompensavi
mo įstatymo projektu, ku
riame Rusijai reiškiamos ma
terialinės pretenz jos. 

Kaip informavi Seimo kan
celiarijos Tarptautinių ryšių 
skyriaus vyresn-sis konsul
tantas Benjaminas Petrait is , 
tokius vizito atšaukimo moty
vus Dūmos grupės vadovas 
Aleksandr Ciuje\ išdėstė laiš
ke, adresuotame Parlamen
tinės ryšių su EJsija grupes 
pirmininkui Arvydui Vidžiū
nui. 

Seime dabar -varstomame 
įstatymo projekt* numatoma, 
jog Lietuvos vyi ausybė turi 
įsteigti SSRS okupacijos žalos 
kompensavimo fondą, nustaty
ti šio fondo teisi: į statusą ir 
numatyti lėšas. <urios jame 
būtų kaupiamos. Vienas šal
tinių finansuoti š fondą, anot 
projekto, būtų pa. įmos už Ru
sijos karinių ir kitų pavojingų 
krovinių tranzit-i į Kara
liaučiaus sritį pes Lietuvos te
ritoriją. 

Lietuva kol kas nėra oficia
liai pinigais įvertinusi okupa
cijos žalos. Kai kuriais neofi
cialiais vertinimais, 50 metų 
trukusios sovietu okupacijos 
žala Lietuvai s ekia šimtus 
milijardų JAV iolerių, bet 

įstatymo projekte jokios kon
krečios sumos neminimos. 

Šį įstatymo projektą neigia
mai įvertino Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija. 

A. Čiujev už paramą Lietu
vai prieš sovietų puolimą 1991 
metų sausį yra apdovanotas 
Sausio 13-sios medaliu. 

Rusai ats isakė atvykti į 
Lietuvą ne savo valia 

Parlamentinės ryšių su Ru
sija grupės pirmininkas Arvy
das Vidžiūnas mano, kad Ru
sijos Dūmos deputatų vizito 
Lietuvoje atšaukimas nebuvo 
jų savarankiškas sprendimas 
ir jis nėra susijęs vien tik su 
dabar Seime svarstomu SSSR 
okupacijos žalos kompensavi
mo įstatymo projektu. 

Jis teigė, kad „Rusija pakan
kamai arogantiškai ir griežtai 
kalbėjosi su kitomis Baltijos 
valstybėmis", todėl jis nesiste
bi, kad „atsirado tam tikras 
griežtesnis tonas kalbėjimesi 
su Lietuva". 

Pasak A. Vidžiūno, iki šiol 
tam nebuvo jokių formalių 
priežasčių, o Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui 
pasiūlius tokį įstatymo pro
jektą, „formali priežastis lyg ir 
rasta". 

Kad deputatai neapsispren
dė savarankiškai, rodo ne itin 
korektiškas Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareiš
kimas praėjusį penktadienį 
dėl neva savanoriško Lietuvos 
įstojimo į Sovietų sąjungą 
1940 metais. „Aš manau, kad 

Vilniaus konferencijos 
pareiškimas — oficialus 

dokumentas 
New Yorkas, birželio 13 d. 

(Elta) — Lietuvos misija Jung
tinėse Tautose (JT) New Yor-
ke kaip oficialų JT Generali
nės Asamblėjos dokumentą iš
platino gegužės mėnesį pri
imtą Vilniaus pareiškimą, ku
riuo gynybinės Šiaurės Atlan
to sąjungos (NATO) narės 
2002 metais įvyksiančiame 
aukščiausiojo lygio susitikime 
raginamos pakviesti devynias 
narystės NATO siekiančias 
Europos valstybes tapti narė
mis. 

Europos valstybės, siekian
čios narystės NATO ir Vil
niaus pareiškimu gegužės 19 
d. parodžiusios savo solidaru
mą, teigia nusiteikusios siekti, 
kad geografinė NATO aprėptis 
Europoje dar labiau plėstųsi, 
tuo pačiu užtikrindama dides
nę saugumo ir pastovumo zo

ną. 
„Mūsų siekis integruotis į 

euroatlantinės bendrijos 
s t ruktūras gr indžiamas pasi
rengimu prisiimti dalį atsako
mybės už bendrąją gynybą ir 
dalyvauti bendros ateities kū
rime", rašoma Vilniaus pareiš
kime, dar ka r t ą primintame 
JAV. 

Lietuva, Latvija, Estija, 
Rumunija, Slovėnija, Slovaki
ja, Albanija, Bulgarija bei bu
vusi Jugoslavijos respublika 
Makedonija tikisi, kad šiuo 
pareiškimu bus nutrauktas** 
NATO plėtros planuose tvyro
jusi tyla, ir sąjunga plėtrai 
skirs daugiau dėmesio negu 
iki šiol. 

JT priklauso per 180 pasau
lio valstybių. Saugumo klausi
mai joje yra laikomi vienais 
svarbiausių. 

Europos bankas valdys 
Ignalinos AE uždarymo lėšas 

Vilnius, birželio 13 d. 
(BNS) — Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banko (ERPB) 
valdyba nutarė įsteigti tarp
tautinį fondą, kuriame bus 
kaupiamos Ignalinos jėgainės 
pirmojo bloko uždarymui skir
tos lėšos. 

Kaip pranešė ūkio vicemi
nistras Rimantas Vaitkus. į 
fondą bus pervedamos Euro
pos Sąjungos (ES) ir valsty-
bių-rėmėjų IAE reaktoriaus 
uždarymui skiriamos lėšos. 

* Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktorė neigia 
kaltinimus, neva ji atsiribojo 
nuo tarptautinio kongreso 
„Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas". Antradienį dien
raštyje „Lietuvos aidas" tei
giama, kad kongreso organi
zatoriai iš centro darbuotojų 
jokios pagalbos nesulaukė, o 
centro vadovė Dalia Kuodytė 
raštu pranešė atsiribojanti 
nuo kongreso. D. Kuodytė sa
kė, kad į organizacinį komite
tą be jos buvo paskirti dar trys 
centro darbuotojai, įskaitant 
ir jos pavaduotoją Arvydą 
Anusauską, todėl „dėl darbų 
gausybės" centre ji pasitraukė 
iš komiteto veiklos. <BNS> 

j i ems buvo p a s a k y t a , kad j 
Lietuvą dabar važiuoti nėra 
geras laikas", teigė A. Vi
džiūnas. 

I bloko uždarymo finansa
vimo klausimai bus svarstomi 
birželio 20-21 d. Vilniuje vyk
siančioje rėmėjų konferenci-
JojeL 

Ūkio ministerija paskelbė, 
kad iki 2005 metų numaty
tiems I bloko uždarymo aštuo
niems projektams reikės apie 
800 mln. litų. Šių projektų už
baigimui iki 2010 metų reikės 
papildomai skirti da r 280 mln. 
litų. Atlikti galut inius radio
aktyvių atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro sutvarkymo 
bei palaidojimo darbus per 
100 metų kainuos apie 10 mi
lijardų litų. 

Praėjusiais metais IAE už
daryti EK skyrė 40 mln. litų, o 
nuo šių iki 2006 m. bus skiria
ma po 80 mln. litų. Danija pa
žadėjo skirti 48 mln. litų, Suo
mija 6 mln. litų, Švedija — 
21.5 mln. litų. Švedija IAE 
saugumo gerinimui jau y ra 
paskyrusi apie 185 mln. litų. 

Gegužės pradžioje Seimas 
priėmė IAE pirmojo bloko 
naudojimo nut raukimo įstaty
mą, kuriame numaty ta reak
torių uždaryti iki 2005 metų 
sausio 1 dienos. 

KALENDORIU8 
Birielio 14 d Alka. Almina, Ba

zilijus. Digna. Labvardas. Rufinas, 
Valerijus Gedulo ir vilties diena. 

Birielio 15 d Bargaile. Jolanta, 
Kresencija, Tanvilas, Vitas. 

http://EARTHUNK.NET
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DRAUGAS. 2000 m. birželio 14 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SVEIKINAM 50-JĮ DEŠIMTMETI 
ŠVENČIANČIUS DETROITO 

SKAUTUS IR SKAUTES 

50 METŲ DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI 

peržvelgta Lietuvos diplomati
jos dabartis ir ateitis. 

Pati iškilmingoji sukakčių 
Šventė sekmadienį, birželio 11 
d., buvo pradėta šventų Mišių 
auka Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje dėkojant Aukš
čiausiajam už laiminimą dar
bų praeityje ir prašant palai
mos ateičiai. „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntų skautės ir skautai 
dalyvavo su vėliavomis. Galė
jai justi jų maldas už mirusius 
skautus ir skautes, padėką už 
laiminimą jų darbų ir prašy
mą palaimos ateities dar
buose. 

Po pamaldų, ilgai nelaukus, 
skautišku punktualumu, 
12:15 buvo pradėta iškilmin-
ga-jubiliejinė tuntų sueiga. 
Gražiai išsirikiavę per visą 
parapijos kultūrinio centro sa
lės vidurį, abu tuntai, vieni į 
kitus veidais, pradėjo iškil
mingąją sueigą. Visur jautėsi 
rimtis ir didingumas. Tuntų 
raportai, skaučių ir vilkiukų 
įžodžiai ir jų priklaupimas 
prie Lietuvos trispalvės, jos 
pabučiavimas jaudino ir labai 
didingai nuteikė skautų jubi
liejinės sukakties dalyvius. 
Rimtis ir tyla, išsakė atsilan
kiusiųjų Šventės dalyvių jaus
mus, matant jaunučius veide
lius pasižadant dirbti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui ir pasiry
žimą savo kilniam tikslui. 
Skautų tuntų šventėje dalyva
vo ir pirmoji „Gabijos" tunti-
ninkė v.s. Kunigunda Kodai-
tienė. Ji sodriu ir turiningu 
žodžiu išsakė sveikinimą ir 
linkėjimus. Jos balsas skam
bėjo didingai ir įtikinančiai, 
nors jos amžius gerokai per
žengęs deimantinę ribą. 

Buvo perskaityta buvusių ir 
dabartinių tuntininkų ir tunti-
ninkių vardai ir pavardės. Jų 
yra buvę net po devyniolika ir 
po dvidešimt dabar. Nemažai 
jų jau ilsisi amžinosios ramy
bės namuose. „Gabijos" tunti-
ninkė yra Rasa Karvelienė ir 
„Baltijos" tuntininkas yra 
Paulius Jankus. 

Skautų tuntus sveikino or
ganizacijos žodžiu ir raštu. 
Juk ten yra ugdoma ir auga 
jaunoji karta, kurią mes visi 
taip branginame ir dedame vi
sas viltis, kad ten išaugs išei
vijos lietuviškoji karta. Jie 
ruošia visų mėgstamas Kaziu
ko muges, turi skilčių bei tun
tų sueigas, stovyklauja, išky
lauja, kalbasi ir dainuoja lie-

v.s. Kunigunda Kodatiene, pirmoji 
..Gabijos" tunto tuntininke. 

Šių metu birželio mėnesio 
10-tą dieną, sekmadienį. Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čioje ir parapijos kultūrinio 
centro salėje Southfield. MI, 
Detroito ..Gabijos" ir ,,Baltijos" 
skaučių ir skautų tuntai 
šveate tuntų auksinę 50-ties 
metu jubiliejinę sukaktį. 

Sukaktis buvo pradėta šven
tės išvakarėse šeimynišku pa
bendravimu parapijos svetai
nėje. Vakaronę suruošė buvu
sios..^/Gabijos" tunto skaučių 
pirmusios skilties skautės: Al
dona Kašeiyte-Ramanauskie-
nė iš Čikagos. Aldona Raste-
nytė-Page iš Philadelphijos. 
Želvyra Buknytė-Šimoliūnienė 
iš Chalmsford prie Bostono. 
Danguolė Šeputaitė-Jurgutie-
nė iš Bloomfield Hills. MI, Da
nutė Racevičiūtė-Jankienė 
Redford. MI ir Jūratė Bitau-
taite-Pečiūrienė Ann Arbor 
MI Pabendravimą praturtino 
savo atsilankymu Lietuvos 
Respublikos generalinis kon
sulą? New Yorke dr. Rimantas 
Morkvtnas ir jo žmona. Trum
pai buvo prisiminti pirmosios 
skaučių skilties žingsniai ir 

Šaunieji Detroito „Baltijos" tunto vilkiukai, vadovaujami tuntininko s.fii Pauliaus Jankaus 

AUSTRALIJA 
SKAUTININKŲ RAMOVĖS 

VEIKLA 
Džiaugiamės 2000-jų metų vadovaujant dainavome skau-

. B.rtijos" vieti-
ninkijo- "tininkas. 

Melbourno - Geelongo skauti
ninkų veikla. Kas mėnesį bu
vo kas nors naujo ir įdomaus. 
Sausio mėn. skautininkai pa
dėjo „Džiugo" tunto „Knygne
šių" stovykloje. Stovyklos vir
šininke buvo v.s. Rasa Statku
vienė. Keturi skautininkai 
plušo virtuvėje, kiti padėjo 
skautams ruoštis aukštes
niems patyrimo laipsniams. 

Sekmadienį, vasario 6 d. 
skautininkų gegužinė vyko 
You Yangs kalnų parke. Vie
tovė patogi Geelongo ir Mel
bourno skautininkams. Daly
vavo ir neskautaujantieji. Ps. 
Loretai Čižauskaitei-Tigani 

tuviškai. Jubiliejinė „Gabijos" 
ir „Baltijos" skaučių ir skautų 
sueiga buvo baigta visiems su
siėmus rankomis ir suglausto
mis širdimis bei mintimis su-
giedant „Lietuva brangi"... 

„Gabijos" ir „Baltijos" skau
tų tuntų penkiasdešimtmečio 
proga abu tuntai išleido gražų 
ir turiningą leidinį „Gabija ir 
Baltija - 50". Jame galima ras
ti visų tuntų 50-ties metų 
veiklos aprašymus, stovykla
vimą, jų vadovus, kur ir kada 
stovyklauta ir kt. Leidinį puo
šia gausybė nuotraukų: sto
vyklavimas, Kaziuko mugės, 
sueigos, užsiėmimai, išvykos 
ir begalė kitų. Visos viena už 
kitą gražesnės, kiekviena 
daug ką pasakančios ir prime
nančios. Pasižiūrėjus sunku 
tikėti, kad tiek daugelio jau 
nebepažįsti ar nebeprisimeni. 
Juk visa tai buvo tik laike 
penkiasdešimties metų... Visa 
tai atliko negailestingi laiko 
pirštai... Leidinį redagavo 
kruopščioji, tylioji ir visada su 
skautiška šypsena „Gabijos" 
tuntininke Rasa Karvelienė. 
Tai leidinys, kuris bylos kartų 
kartoms, kad išeivijoje augo, 
auga ir bujoja taip brangi ir 
tyliai dirbanti lietuviškoji kar
ta, kuri maironiškai tariant 
„pasiėmus arklą, knygą ir lyrą 
eina Lietuvos keliu" ...nors ir 
būdama toli už Atlanto ir vi
sus savo darbus skiria Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Budėkite! 

Kazys Gogelis 

tiškas dainas. Lauke paval
gėme pietus. Buvo malonu ty
rame ore pasivaikščioti gražio
je gamtoje. Vieni kopė į Flin-
ders kalnelio viršūnę, kiti apė
jo didžiulę uolą, o dalis laukė 
sugrįžtančių. 

Gegužinės metu buvo pra
vesta loterija paremti skau
tus, šiais metais dalyvausian
čius Dešimtame Pasaulio lie
tuvių Jaunimo kongrese, Aus
tralijoje. Buvo pasveikinta ne
seniai į skautininkės laipsnį 
pakelta s. Onutė Prašmutienė, 
daug metų vadovavusi paukš
tyčių ir vilkiukų draugovei. 

Kovo 19 d. skautininkai pri
sidėjo prie Šv. Kazimiero, 
skautų globėjo šventės. Norė
jau rašyti skautininkės, bet 
malonu pastebėti, kad padėjo 
ir vienas brolis, šv. Mišių me
tu giedojimui ir Tikinčiųjų 
maldų skaitymui vadovavo ps. 
Zita Prašmutaitė. Po Mišių 
vykusioje Kaziuko mugėje ps. 
Linas ir ps. Onutė Prašmutai 
darbavosi prie pyragų ir ska
nėstų stalo, o v.s. Danutė Ly-
nikienė ir ps Jūratė Šimkienė 
vadovavo daiktiniams laimėji
mams. 

Balandžio 10 d. ps. Andriaus 
Vaitiekūno namuose vykusioje 
sueigoje dalyvavo ypatingas 
svečias — rekolekcijas vesti 
atvykęs Kauno vyskupas Ri
mantas Norvilą. Vyskupas pa
pasakojo apie savo gyvenimą 
ir atsakė į klausimus. Vysku
po prašomi skautininkai pa
pasakojo apie „Džiugo" tuntą 
Melbourne. Skautininkų Ra
movė svečiui įteikė auką Kau
no kunigų seminarijai. 

Sueigos proga „Džiugo" tun
to tuntininke v.s. Rasa Stat
kuvienė ps. Rimui Skeiviui 
įteikė Tėvynes Sūnaus medalį 
ir padėkojo už jo nuolatinę 
paramą skautams, ypač bū
nant virėju, akordeonistu ir 
palapinių tvarkymą. Sueigos 
metu visi dalyviai pasirašė at
virutę s. Povilui Kviecinskui, 
linkėdami jam po operacijos 
greit pasveikti, o prelatui v.s. 
dr. Pranui Daukniui kortelę 
su velykiniais sveikinimais. 

Sueiga baigta skautiška „Atei
na naktis". Vyskupui išeinant, 
buvo parodytas žvaigždyne 
Pietų Kryžius, kad žinotų kur 
sugrįžti, kai jis mus vėl aplan
kys. 

Sesės v.s. Rasa Statkuvienė 
ir ps. Zita Prašmutaitė prieš 
Velykas aplankė prel. v.s. P. 
Dauknį ir, pasveikinusios jį 
skautininkų vardu, įteikė visų 
pasirašytą kortelę. Primenu 
skautininkams, kad neužmirš
tų aplankyti mūsų Dvasios va
dovą esantį Justin Villa prie
globstyje, 2 Gąravan St., Bald-
wyn, tel. 9816^0111. Buvo pa
siųstas velykinis sveikinimas 
v.s. Jonei Žitkevičienei šiomis 
dienomis daugiau laiko pra
leidžiančiai namuose. 

Gegužės mėn. skautininkai 
ilsisi, tačiau neužmiršo pa
sveikinti v.s. Bronių Žalį Syd-
nėjuje jo ir žmonos išleistu
vėse prieš jiems išvykstant 
pastoviam apsigyvenimui Lie
tuvoje. Sveikinimą perdavė 
Australijos rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis. 

Skautininkai neturėtų nusi
minti, kad truputį ilsimės po 
skautiškų užsiėmimų. Prieš 
akis — šiais metais numatomi 
įdomūs susitikimai. Ateinan
čią sueigą turbūt šauksime 
pas s. Povilą Kviecinską Sud-
bury priemiestyje. Ten bus 
proga ir broliui ps. Jonui Viz
barui dalyvauti, nes jis gyveno 
toje pačioje gatvėje, ir po 
trumpos ligos metų pradžioje, 
jau jaučiasi stipresnis. Ps. 
Liudas Bungarder jau pa
kvietė skautininkus į Geelon
go Židiniečių sueigą. Datos 
bus praneštos. 

Jau žinoma data, kada skau
tininkai gamins pietus Mel
bourno Lietuvių namuose, tai 
rugpjūčio 13 d. (Girdėjau, kad 
Geelongo Židiniečiai sėkmin
gai išvirė pietus Geelongo Lie
tuvių Bendruomenei Motinos 
dienos proga). O lapkričio mė
nesį vyksime pas ps. Juozą 
Lukaitį paragauti lietuviškų 
skanėstų. Bus ko laukti! O jei 
kas žiemos viduryje tikrai pa
siilgs lietuvių skautiškos veik
los, kviečiu apsilankyti lietu
vių skautų interneto puslapy
je www.skautai.com 

Budėdama su jumis, 
s. B. Prašmutaitė 

ZvnlioMos Dotroito ..Gabijos" tunto paukštytes. Kairėje tuntininke 8. fil. Rasa (Milukaite) Karvelienė. 

APLANKYKIT DAIL. 
V A VLADO VIJEIKIO 

PARODA 
Dailininko v.s. Vlado Vijei-

kio dailės kūrinių, jo parašytų 
knygų, įvairių leidinių ir vi
suomeniškos veiklos vaizdų 
paroda, surengta jo 80 metų 
amžiaus sukakties proga, su
silaukė didelio visuomenės dė
mesio. Neturėję progos paro
dos atidaryme dalyvauti čika-
giečiai, o taip pat Čikagoje iš 
kitų valstijų ir miestų besilan
kantieji dailininko draugai ir 
gerbėjai dar turi galimybę šią 
parodą pamatyti. Ši paroda 
vyksta Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Parodą gali
ma apžiūrėti kasdien nuo 11 
vai. ryto. Nepraleiskite progos 
šią vertingą parodą aplankyti 

ir pagerbti lietuvių visuome
nei daug nusipelniusį meni
ninką, rašytoją ir visuome-
ninką. Ypač šia paroda turėtų 
domėtis visi Lietuvių Skautų 
sąjungos nariai. Dail. Vladas 
Vijeikis yra ilgametis LSS na
rys už nuopelnus apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu. Vado
vai ir vadovės turėtų pasinau
doti proga savo jaunesnius 
brolius ir seses supažindinti 
su iškiliu vyresnės kartos 
skautininku ir buvusiu LSS 
Brolijos Vyriausiu skautinin
ku, su ruošdami savo vieneto 
iškylą į Jaunimo centrą. Pa
rodykim pagarbą savo pirm-
takunams ir jaunesniuosius 
pamokykime gerbti Lietuvių 
Skautų sąjungai nusipelniu
sius asmenis. 
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
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GsaMal IOT rMsjDi, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630441-2600 

KANADOJE 
SUEIGOJE 

SVEIKINOME 
JAUNAVEDŽIUS 

Gegužes 23 d. Hamiltono 
skautininkių „Šatrijos Raga
nos" būrelis savo sezono darbą 
baigė kartu su Hamiltono 
„Širvintos" tunto vadovėmis 
mažojoje „Aušros Vartų" para
pijos salėje suruošta vaka
rone. 

Skautas vytis, vaistininkas, 
per MacMaster universiteto 
radijo stotį transliuojamos lie
tuviškos radijo valandėlės dar
buotojas, Viktoras Remesat 
susipažino su iš Punsko į Ka
nadą pasisvečiuoti atvažiavu
sia Aldona, ir pernykščiais 
metais jiedu Punske susituo
kė. Aldona šį pavasarį atvyko 
į Hamiltoną ir jau įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Sesės, su 
Viktoro motina S. Remesat, 
sustojusios sudarėm taką, o 
įėjusius jaunavedžius Viktorą 
ir Aldoną su duona, druska ir 
taurele sutiko širvintietės Sil
vija ir Loreta, įteikdamos ir 
gėlių, „Šatrijos Raganos" būre
lio sesės Liuda ir Marytė vedė 
vakaronę. Buvo skaitomi hu-
moristiški patarimai jauna
martei Aldonai. Prisidėjome 
visos dainomis. Jauniesiems 
buvo įteikta dovana ir sudai
nuota „Ilgiausių metų!" Besi-
vaišinant ir bendraujant prie 
suneštinių vaišių stalo, vaka
ronė praėjo smagia ir pakilia 
nuotaika. Baigėme su „Ateina 
naktis". 

Reg. B. 

PAŠVENTINTAS 
SKAUTININKO 

S. KUZMO PAMINKLAS 
Gegužės 28, Toronto Šv. Jo

no lietuvių kapinių lankymo 
dieną jose lankėsi daug tau
tiečių ir iš kitų lietuviškų vie
tovių. Iškilmingos šv. Mišios 
buvo aukojamos kapinių ko
plyčioje. 

Prieš Mišias buvo šventina
mi mirusiųjų paminklai. Vie
nas jų buvo skautininko a.a. 
Stasio Kuzmo, pastatytas jo 
žmonos Genovaitės. Prie kapo 
susirinko nemažas būrys ar
timųjų, kai kurių organizacijų 
atstovų, skautininkų,-kių. Pa
minklą šventino skautu,-čių 
dvasios vadovas s. kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 

Prisimenant s. Stasio gerus 
darbus, apie tai trumpai kal
bėjo v.s. F. Mockus, o už daly
vavimą šiose apeigose visiems 
padėkojo velionio žmona Ge
novaitė Kuzmienė. 

F.M. 
„Tėviškės žiburiai" 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 VV. 103 S I , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Noithvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafaeti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Wh Ava., Hfctory Hate, IL 
TeL (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTTJ GYDYTpJA.., 

9055 S.Roberts Rd, Hickory HUte. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, AID.. S.C. 
Specialybė - vidaus figų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

CUicaoo.lL 60638 "•-• 
Tei.77>229-9966 

Vatoodoa ptOBŠ sus/tartiną 

BIRUTĖ LPUMPUTIS. M.D. 
Fettow. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 6 1 * Ava. 
HobTtM 46348 

(219) W 
Fs* 219 94 

947-6279 
947-6236 

TERESE KAZLAUSKAS. M.D 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 708-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

INDRE RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Sutts 310 

Napervfta. H. 60563 
Tat (630) 527-0090 
3825 KRghiand Av*., 
Towsr1,Suite3C 

DownsfsGrove.IL 60515 
Tel (630) 4360120 

STOVYKLOS 

Liepos 15-26 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

Rugpjūčio 6-20 d. — Ka
nados rajono stovykla „Romu
voje". 

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Bol-
ton, MA, Resolute Boy Scout 
Camp. 

SIETUVIETĖS KVIEČIA 
„Sietuvos" skautininkių ir 

vyr. skaučių draugovės sueiga 
šeštadieni, birželio 17 d., 1 
vai. p.p. vyks Lemonte, PLC 
posėdžių kambaryje. Sueigoje 
rašytoja v.s. Nijolė Jankutė 
Užubalienė skaitys įdomią 
paskaitą. Sietuvietės ir vieš
nios — vyr. skautės ir skauti
ninkės kviečiamos atsilankyti. 
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AR GALIME UŽMIRŠTI? 
BRONIUS NAINYS 

Visada sunku, kai ateina 
birželis. Jo nelaukiu, nenoriu, 
kad jis sugrįžtų, stumiu jį to
lyn, grūdu kažkur, bet nieko 
negaliu padaryti. Jis ateina'. 
Ateina ir iš naujo kartoja 
skausmą, kurį keturiasdešimt 
pirmųjų birželį išgyvenau aš 
asmeniškai, taip pat, kaip ir 
tūkstančiai kitų, jo paliestų 
lietuvių, o kartu su mumis, 
paliestaisiais, ir visa lietuvių 
tauta. Kartais norisi apie tai 
rašyti, papasakoti, išlieti šir
dies skausmą ir -plačiai pa
skleisti jį po pasaulį, o kartais 
kažkoks balsas liepia susi
kaupti ir tylėti-, nedviprasmiš
kai įtikinėdamas — o kam vi
sa tai įdomu, kas tave supras, 
kas bent menkiausią dėmesį 
atkreips? Ir suprantu, kad tai 
yra teisybė. Todėl dažniausiai 
jį ir pratyliu. Nueinu į pamal
das, po jų — į minėjimą, ku
rie, atrodo, daugeliui jau irgi 
nusibodę, pasėdžiu, paklausau 
paskaitininko, kartojančio 
daug kartų girdėtas mintis, 
tai dienai pritaikytą meninę 
programą, ir einu namo, jaus
damasis lyg kokį sunkų ak
menį nuo krūtinės nuritęs. Ir 
kvailai viliuosi, kad kitas bir
želis gal nebeateis. Todėl pas
kiausiu laikotarpiu apie jį be
veik ir neberašiau. 

Tačiau šiemet širdyje jaus
mas kažkoks kitoks, anksčiau 
nepajustas, net nesitikėtas? 
Staiga prieš akis visu ryšku
mu grįžta keturiasdešimt pir
mųjų birželio keturioliktoji, 
-kai, kaip pirmą kursą baigian
tis -okupanto jau spėto per
krikštyti Kauno universiteto 
Technologijos fakulteto stu
dentas, tą dieną užsirašęs lai
kyti chemijos egzaminą, anks
ti rytą išėjau iš savo buto ir 
pamačiau netikėtą vaizdą: į 
prie šaligatvio stovintį sunk
vežimį piktai atrodantys gink
luoti uniformuoti ir civiliai 
grūdo ryšulius nešančius žmo
nes. Kažkokio jausmo pagau
tas, net nepažiūrėdamas at
gal, Žemaičių gatve — jos 21 
numeriu pažymėtame pastate 
tada gyvenau — vos ne ristele 
nudūmiau žemyn. „Kodėl tuos 
žmones veža?" — stebėjosi ko
lega, taip pat atėjęs egzamino 
laikyti, ir nė vienas nežinojom 
atsakymo. Kiek Lietuvos žmo
nių tą rytą atsakymus žinojo? 

Po savaitės prasidėjo karas, 
staigus sukilimas, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
paskelbimas, per radiją vėl 
Lietuvos himnas, gatvėse lais
vę skelbiančių trispalvių miš
kas. Visuotinis tautos 
džiaugsmas... Nebebuvo net 
laiko pagalvoti, kas čia ateina, 
nes raudonoji bjaurastis per 
metus buvo tiek visiems įgri
susi, o dar prieš savaitę tautos 
kančias antspaudavusi žvėriš
kiausiu nusikaltimu — trėmi
mais, kad ir paties velnio atė

jimas Lietuvos žmonių dau
giau išgąsdinti nebegalėjo. Tik 
vėl džiaugsmą temdantis rū
pestis: kodėl, kur ir kiek išve
žė žmonių? „Kaip su mano tė
vais, broliais, sesutėmis, gimi
nėmis, kaimynais?" — neri
maudami teiravomės vienas 
kito, Kaune nuo provincijos 
atskirtieji. Tik po poros sa
vaičių, iš mano gimtosios Pa
švitinio apylinkės atvykęs, pa
žįstamas karininkas papasa
kojo apie penkias išvežtas šei
mas ir, vengdamas man tiesio
giai sukelti skausmą, per ma
no draugus pranešė, kad 
trečią karo dieną, birželio 24 
d., Linkuvoje vietiniai komu
nistai suėmė ir sušaudė ketu
ris gimnazistus, tarp jų ir sep
tynias klases baigusį septynio
likmetį mano brolį. Atsitikti
nai gaudomomis priemonė
mis pro karines užtvaras, ke
lionė namo užtruko. Peržen
gęs namų slenkstį, už jo sutik
tos motinos nebepažinau. Į 
mane žvelgė visas pajuodęs, ' 
skausmo iškreiptas veidas, už 
jos — taip pat ašarų nebesu
laikąs ir kažkodėl nustebęs 
tėvas. „Vaikeli, mano vaikeli, 
tu gyvas", — apsipylusi aša
romis kukčiodama kartojo mo
tina, nes tėvams kažkas buvo 
pranešęs, kad tarp per Kauno 
radiją skelbiamų žuvusių su
kilėlių buvau minėtas ir aš: 
bolševikinis teroras jiems bu
vo pražudęs abu vaikus. 

Toks buvo anas, ir iki karsto 
lentos liko, mano birželis. Ma
no rašinių skaitytojai apie jį 
girdi pirmą kartą, nes niekada 
anksčiau apie tai nerašiau, 
viešai nekalbėjau. Juk ne aš 
vienas toks. Tokius likimus 
patyrė tūkstančių tūkstančiai 
lietuvių, ir kodėl man savo 
kančiomis iš jų išsiskirti? „Tad 
kodėl apie tai kalbi dabar?" — 
tikrai nustebs ne vienas. 

Po sukilimo ir pirmųjų 
džiaugsmo dienų dėl atkurtos 
nepriklausomybės, tuojau pat 
pradėję ryškėti naujo okupan
to tikrieji tikslai — sunaikini
mas Laikinosios vyriausybės, 
užkrovimas nacių komisarų 
valdžios, lietuvių patriotų 
areštai, masinės gyventojų žu
dynės, iššaukė naują lietuvių 
pasipriešinimą, o dėl to — ir 
nuolat žiaurėjančią priespau
dą. Po nacių — vėl bolševikai. 
Vėl areštai, aštuoni dideli ir 
dar keli mažesni trėmimai 
Sibiran lietuviams išmirti, net 
dešimt metų išsilaikęs parti
zaninis karas, žuvusiųjų nie
kinimas turgaus aikštėse, po 
to vėl pogrindinė veikla ir ko
votojų aukos, aukos, aukos — 
net trečdalis tautos ant tėvy
nės aukuro jų sudėta. Ir jau 
dešimt Lietuvos nepriklauso
mybės metų, kai visa tai pasi
baigė. O ką dėl jos kovojusieji 
ir kentėjusieji už visa tai turi? 
Ir atsakymas, gerbiamieji, net 

Minint G«dulo ir vilties dieną — birželio 14 — jau ni-priklausomoje Lietuvoje, daugelis aplanko naujosios Vil
nios geležinkelio stotyje stovintį traukinį, visiems laikams primenantį, kad tokie traukiniai 1940 m. birželio 14 
d. pirmą kartą pajudėjo Rytų kryptimi, veždami lietuvius \tremtį, į pražūtį.. Nuotr. Eltos 

daugiau negu gėdingas. Žuvu
sieji tūkstančiais guli dar net 
nežinomuose kapuose, o suse
nę, suvargę, suluošinti gyvieji, 
iki pat nepriklausomybės uja
mi ir stumdomi, paneigti bet 
kokias teises net į prieš tremtį 
turėtas pastoges, tik stumia į 
pabaigą skurdų ekonominį ir 
socialinį gyvenimėlį, kai buvę 
kankintojai jų iškovotos lais
vės prabanga mėgaujasi — 
taip pat, kaip anais, jiems ge
rais, laikais. O kai nuskriaus
tieji pradeda bent teisingumo 
paieškoti, net nuo pačių aukš
čiausių jų iškovotos nepriklau
somos Lietuvos vadovų lūpų 
nusirita užuominos: ar ne lai
kas visa tai užmiršti, ar duoti 
vieni kitiems rankas, susitai
kyti? Ir kad žodžiai taptų kū
nu, štai jums po ordiną — tokį 
pat ir kankiniui, ir kankinto
jui. Kaip tada begali ištylėti? 
Ir atleiskite, jeigu iš naujo su
virpinta širdis net jautriau 
prabyla. Nebegali ištylėti, kai 
vieno dvidešimtojo amžiaus 
budelio — nacizmo aukoms 
pasaulis lenkia galvas, mili
jardais atlygina už skriaudas, 
ieško ir teisia už jas atsakin
gus, o kito, dargi didesnio ir 
žiauresnio nusikaltėlio — ko
munizmo aukas palieka už
maršty. Prisimename praėjusį 
rudenį Stokholme pasaulinę 
konferenciją apie nacių nusi
kaltimus: ją organizavo pasau
lio garsenybės, o tarp dalyvių 
buvo ir viešai kalbėjo net 40-
ties valstybių galvos. O dabar 
Vilniuje vykstančią komuniz
mo nusikaltimams įvertinti 
konferenciją turi ruošti pačios 
jo aukos, ir aukščiausias laips
niu dalyvis bus šiaip taip 
garbės svečiu priprašytas bu
vęs Lenkijos prezidentas Lech 
VValęsa. Programoje tarp svei
kintojų nėra nė Lietuvos pre
zidento pavardės. O ir Stok
holmo konferencijoje dalyva
vęs Lietuvos ministras pirm. 
Kubilius kvietė visus atvykti 
ir į Vilniuje ruošiamą konfe
renciją, tik, deja, ne į dabar 

XX AMŽIAUS ISTORIJOS GĖDA 
Lietuvių b. politinių kalinių, nacių ir sovietų 

koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose sąjungos 
pareiškimas 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 14 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Vieni stengiasi 
nepamiršti, kiti — 

neprisimin ti 

Sveikindami Tarptautinį 
kongresą ir Tarptautinį vi
suomeninį tribunolą, susiren
kantį 2000 m. birželio 12-14 d. 
Vilniuje svarstyti komunizmo 
nusikaltimus, 

Mes, komunizmo ir nacizmo 
teroro - genocido aukos, iš sa
vo tėvynės Lietuvos išmesti, 
gyvenantieji Šiaurės ir Pietų 

vykstančią komunizmui pa
smerkti, bet rudenį į dar 
kažkokį holokoust klausimus 
nagrinėsiantį susibūrimą. Tai 
kaip gali ištylėti, lygindamas 
tuos pačius tikslus puoselė
jančius įvykius ir į juos pasau
lio, net ir Lietuvos vadovų po
žiūrį? 

Štai dėmesin įstrigęs pavyz
dys. Komunizmo nusikalti
mus vertinanti Vilniaus kon
ferencija, be abejo, galėtų 
daug pasakyti apie lietuvių 
pirmąjį bolševikmetį ir ypač 
tautą sukrėtusius, tautybių 
santykius Lietuvoje drastiškai 
pakeitusius, pirmuosius trė
mimus, kurie prezidento su
darytoje nacių ir komunistų 
nusikaltimams įvertinti ko
misijoje dirbančio istoriko esą 
nuodugniai ištyrinėti. Bet ką 
ji dabar pasauliui praneš, kad 
jai net nežinomi to tyrinėtojo 
duomenys, parodantys, kokie 
žmonės tuos trėmimus organi
zavo, kokia buvo organizacinė 
sąranga, kas jai vadovavo, kas 
sudarinėjo tremiamųjų sąra
šus — jų pavardės, vardai, 
profesijos, tautybės? Iš kokių 
tautybių bei profesijų žmonių 
buvo sudaryta dešimties — 
dvylikos tūkstančių, į operaty
vines ketveriukes padalinių, 
trėmimus tiesiogiai vykdžiu
sių, auštant duris laužusių, į 
vežimus durtuvais tremia
muosius grudusių, armija. 

Nukelta į 5 psl. 

Amerikoje, liudijame, kad su 
1940 m. birželio 15 d., Sovietų 
Sąjungos okupacija prasidėjo 
Lietuvos žmonių naikinimas 
— areštai, žudynės, trėmimai: 

2,500 — areštuotų, visi Lie
tuvos kalėjimai perpildyti; 

1,114 — nužudytų (Rainiai, 
Červenė, Panevėžys, Kaunas... 
ir kitur); 

34,260 — birželio 14/15 d. 
masiniai trėmimai į Sibirą. 

1941 m. birželio 23 d., naci
nei Vokietijai ir Sovietų Są
jungai kariaujant, Lietuva 
įvykdė visuotinį sukilimą 
prieš Sovietų Sąjungą, skelb
dama nepriklausomą Lietuvą 
ir Lietuvos Laikinąją vyriau
sybę, tuo pažymėdama, kad 
sovietų skelbtas 1940.V.15 
„Lietuvos išlaisvinimas" buvo 
apgaulė. Bet Lietuvos pastan
gas būti laisva sužlugdė na
cinė Vokietija, Lietuvą oku
puodama ir vykdydama Lietu
voje naują genocidą. 

1945-1989 m. Sovietų Sąjun
ga tęsia žudynes — (Vorkuta, 
Lenos upė, Gulago salynas ir 
kitur) Sibiras — lietuvių tau
tos žudymo vieta — 516,800 
ištremtų ir sunaikintų. 

Liudijame, kad nuo 1917-
1989 m., valdant komunisti
niam režimui, Sovietų Sąjun
goje ir jos okupuotoje teritori
joje buvo nužudyta daugiau 
negu 100,000 milijonų žmo
nių. 

Komunizmas *ir komunisti
nis genocidas — dvidešimtojo 
amžiaus istorijos gėda — turi 
būti pasmerktas, o Sovietų Są
jungos Lietuvai padaryta žala 
atitaisyta. 

Lietuvių b. Politinių kalinių 
Sąjungos Amerikoje vardu — 

Pilypas Narutis 
pirmininkas 

Stasė Petersonienė 
sekretorė 

Istorija žymi laiką kitokiais 
ženklais, kaip žmonės, nes jos 
knygoje daug daugiau pusla
pių ir laiko slinktis matuoja
ma skirtingais matais. Tačiau 
dvidešimtojo šimtmečio vidu
ryje į lietuvio sąmonę istorija 
taip giliai įrėžė vieną datą, 
kad jos negali pamiršti net tie, 
kurie norėtų neprisiminti. Tai, 
be abejo, 1940 metų birželio 
14 d., kuomet visa tauta, ne 
tik pavieniai jos vaikai, pa
matė tikrąjį okupanto veidą: 
iškreiptą žiaurumo, neapy
kantos ir galbūt net fanatiškai 
suprastos ideologijos. 

Tai, deja, buvusi tik ilgo ir 
skausmingo tautos golgotos 
kelio pradžia. Bet kažkaip 
būtent ji tarytum simbolizuoja 
visas okupacijų dešimtmečiais 
patirtas kančias ir skriaudas. 
Daugelis, ypač tiesiogiai tomis 
dienomis (ir vėliau) nuken
tėjusiųjų tiki, kad jos iš esmės 
neužsibaigusios iki dabar, nes 
net po dešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų neatsiteista, 
kaltininkai nepasmerkti ir 
nenubausti, „skolos neatmo
kėtos", tautos žaizdos, tik pa
viršutiniškai apgydytos, visuo
tiniai ignoruojamos. 

Ar jas pagydys šią savaitę 
Vilniuje vykstantis komuniz
mo teismas? Greičiausiai, kad 
ne. Nors tribunolas tik pra
sidėjo, jau girdimi priekaištai, 
kaltinimai ir būgštavimai, kad 
„be reikalo", kad „per vėlai", 
kad „per švelniai", kad „per 
paviršutiniškai"... Lietuvos ži-
niasklaida į šį įvykį visą laiką 
žiūrėjo pro pirštus, o šią savai
tę vargiai kuris svarbesnis 
laikraštis ar žurnalas (bent 
mums neteko pastebėti) bent 
viena ar dviem eilutėmis pa
minėjo, kad štai Vilniuje Lie
tuva suruošė — labai jau pa
vėluotą, bet svarbos neprara
dusį — komunizmo teismą. 
Argi nepasirūpinta, nepainfor
muota Amerikos žiniasklai-
da? Juk tai neeilinis renginys, 
kurį patys ruošėjai jau kuris 
laikas lygina buvusiam Niu-
renbergo teismui. Ar jis 
ruoštas tik „saviesiems ir pri
tariantiems", ar komunizmo 
nusikaltimai norėti parodyti 
viso pasaulio akivaizdoje? Ne
jaugi ir čia prasikišo lietu
viams įprastasis menkaver
tiškumas, kad mūsų tautos 
pastangos kažkaip ne tokios 
svarbios, kaip kurios kitos, 
garsiau ir dažniau šaukian
čios apie jai padarytas skriau
das? Juk Europoje netrūksta 
svarbiųjų žinių agentūrų žur
nalistų (ir iš Amerikos), ar jie 
pakviesti j tribunolo posė

džius, ar painformuoti, ar 
jiems būtina medžiaga pa
ruošta, išdalinta? Jeigu tik 
tiek, kiek gavo užsienio lietu
vių žiniasklaida, tai vaizdas 
labai nykus ir nesitikėkime 
platesnio dėmesio. 

Šiandien mūsų dienraščio 
puslapiuose trys skirtingi — 
bet labai panašūs — 1940 m. 
birželio tragedijos vaizdai. Du 
šiame pačiame puslapyje, tre
čiasis — ketvirtame. B. Nai
nys liudija tai, ką jis ir jo arti
mieji tuo baisiuoju metu pa
tyrė, kaip reagavo, kiek giliai 
anie įvykiai paveikė ir nuspal
vino tolimesnį gyvenimą. R. 
Vaicekauskas pasakoja jau 
pirmuoju asmeniu — jo patir
tis buvo dar skaudesnė, nes 
tremties išgyvenimai paliko 
savo žiaurius pėdsakus ir 
kūnui, ir dvasiai. Mokslei-
viukė Dovilė atkartoja savo 
močiutės kančias Sibiro trem
tyje. Ji tegali klausytis, kaip 
pati prisipažįsta, „su ašarom 
akyse", užjausti ir stebėtis 
žmogaus nežmoniškumu ki
tam žmogui. 

Tačiau Dovilė iš dalies yra 
laimingesnė už daugelį lietu
vių tautos vaikų ir jaunuolių. 
Ji turi mylinčią senelę, kuri 
išliko, grįžo į mylimą tėvynę ir 
pasakoja dukraitei: iš pirmųjų 
lūpų perduoda ateinančiai 
kartai gyvus skaudžius trem
ties atsiminimus. Senelės žo
džiai, be abejo, padaro didesnį 
įspūdį, negu bejausmės eilutės 
istorijos vadovėlyje, ypač kai 
informacija perduodama taip, 
kad ne visuomet galima susi
daryti tikslų vaizdą. 

Kiek daug vaikų, jaunuolių 
— ir jau suaugusiųjų, kurie 
šiandien turi tautoje atsakin
gas, vadovaujančias pareigas 
— kaip tik tokią sausą, be
jausmę informaciją gauna (jei
gu apskritai ji pateikiama). 
Galbūt dėl to ir kyla apatiškas 
bodėjimasis tremtinių likimu, 
partizanų kovomis, rezistenci
ja, o patriotizmas nustumia
mas į nepageidaujamų sąvokų 
užmarštį. Tad, jeigu šios sa
vaitės reikšmingasis įvykis — 
komunizmo teismas — nepa
sieks kitokių rezultatų, tai 
bent akivaizdžiai atkreips tau
tos dėmesį į raudonosios tota
litarinės sistemos nusikalti
mus, ne tik Lietuvai, bet ir 
visur, kur tik ta „ideologija" 
jkėlė koją. Žinoma, jeigu tie, 
kurie nenori girdėti, neuž-
sikimš ausų, neužmerks akių 
ir nemėgins aštriu sarkazmu 
užčiaupti burnų kalbantie
siems. 

SAGA 
RIČARDAS VAICEKAUSKAS 

Tremties prisiminimai 
Nr.7 

T»*?* Likvida
vus miestelio „buožes ir kapitalistinį elementą", pra
sidėjo šventė. Pagrobtąjį išvežtųjų turtą aktyvistai 
pardavinėjo, o kiti keitė į degtinę. Alinėje dainavo pri
sigėrę NKVD kareiviai ir jų sėbrai... Deja, neilgai, 
greitai aktyvistų grobis išseko. Gerti nebeliko už ką. 
Kl i movas, pasitaręs su partiniu aktyvu ir padedant 
Calkei, ruošėsi viską pakartoti, tiktai aplinkiniuose 
kaimuose. Jiems vaidenosi kumpiai, lašiniai, ūkininkų 
gyvuliai. Viską sujaukė staiga prasidėjęs karas. Tolu
moje jau girdėjosi patrankų dundėjimas. Klimovas, 
kažkur pasigavęs karišką sunkvežimį ir padedamas 
NKVD kareivių, vertė į kėbulą* prisiplėštas gėrybes. 
Baigę krauti, ant pundų, maišų ir dėžių sulipo karei
viai ir pats Klimovas. Sunkvežimio kabinoje sėdėjo 
Klimovo meilužė (koks mandagumas). 

Vairuotojas ėmė sukti užvedimo rankeną. Netikėtai 
rankena lūžo... Klimovas vienam kareiviui liepė bėgti 
pas kalvį Vinkų sutaisyti rankeną. Tuo tarpu Klimo
vas, bijodamas lietuvių užpuolimo, liepė kareiviams 
užtaisyti šautuvus. Pats irgi užtaisė revolverį-

Vinkus kalvės žaizdre suvirino lūžusią rankeną ir. 
kareivio lydimas, ją atnešė. Klimovui liepus, Vinkus 
užvedė variklį. Netikėtai atsirado Calkė ir mėgino 
įlipti į sunkvežimį, kuriame vos ne vos ant daiktu 
laikėsi Klimovas su kareiviais. Kareiviai mėgino nu
stumti Calkę, bet šis nesutriko ir vienu smūgiu nu
bloškė kareivį. Tuo tarpu Klimovas išsitraukė revol
verį ir šovė Calkei į galvą. Jis nukrito ant grindinio 
Sunkvežimis su prisiplėštu turtu metėsi pirmyn: per 
Rokiškį, Zarasus į Gudiją, į motinėlę Rusiją. Po dviejų 
valandų vokiečiai be pasipriešinimo užėmė miesteli 
Miestelio žydai buvo suvaryti į turgaus aikštę, suska 
čiuoti ir surašyti. Po kelių dienų, suvežti į Ukmerge 
kur Pivonijos miške sušaudyti. 

Pasibaigus karui, 1945 metais kalvis Vinkus buvo 
areštuotas ir išvežtas į Krasnojarsko lagerius. Išbuvęs 
dešimt metų, dar turėjo atlikti papildomą bausmę — 
tremtį Osetrove. 

Laukdamas garlaivio, turėjau aibę laisvo laiko, taci 
kasdien po keletą kartų eidavau į geležinkelio stoti 
pasižiūrėti atvykstančių keleivinių traukinių. Viena 
pavakarę iš keleivinio traukinio išvirto įdomi keleiviu 
grupė. Tai buvo iš Bratsko ar Taišeto lagerio grįžta 
kaliniai. Jų buvo 10-12 žmonių. Atrodė jie klaikiai 
trumpai kirpti, tatuiruoti, apsivilkę lagerio rūbais. 
murzini, nesiskutę. keli buvo girti. Kalinių tarpe buv 
dvi merginos — panašiai atrodančios, tik jaunos ir dai
lios. Kalinių vadeiva, apžvelgęs būrį ir šį bei tą nuro

dęs, visus nuvedė į keleivinių laivų prieplauką. Kali
niai, suėję į baržą, užsiėmė ant suolų pačias geriausias 
vietas. Netrukus atsirado gitara, pasigirdo kalinių dai
nos ir juokas. Vienas kalinys, įsidėjęs burnon fotojuos
tos gabalą, antrino gitarai: tai žvengė arkliu, tai čiul
bėjo, tai varle kvaksėjo. Grojo ir švilpė tais laikais po
puliarų šlagerį „Džoni, tu manęs nemyli". Nuo Džonio 
meilės mane ėmė šiurpas. Buvau tikras, kad netrukus 
liksiu be nieko: be pinigų, dokumentų, o gal ir be Ja-
kutske pirkto kostiumo. Prisimindamas lagerio senbu
vių patarimus, dokumentus ir pinigus įsikišau į koji
nę, o iš savo daiktų, buvusių saugojimo kameroje, pa
siėmiau dvi plyteles presuotų arbatžolių, apdairiai 
pirktų dar Jakutske. Nutilus gitarai, iškilmingai jas 
įteikiau muzikantams. Efektas buvo netikėtas: gitara 
grojo maršą, foto juosta švilpė, aš sėdėjau, galvoda
mas, kas bus toliau, kas manęs laukia po valandos, ry
toj... ir nuspėdamas mano mintis, prie manęs prisėdo 
skustagalvis su tatuiruote ant plaštakos „Utro" ir ėmė 
mane klausinėti, iš kur aš esu, ar esu sėdėjęs, kiek 
man buvo davę ir už ką. Mane išgelbėjo gera orientaci
ja. Prisistačiau sėdėjęs už „karvelius" dvejus metus 
(karveliais nusikaltėlių pasaulyje vadinami padžiauti 
skalbiniai). 

Kalinių išmonei nėra ribų. Nuplėšę nuo balkio skel
bimų lentą, ją sulaužė ir ėmėsi virti „čefyrą" — labai 
stiprią arbatą- Kiti kaliniai, matyt „aristokratai", iš 
tablečių ir kažkokių lapų virė viralą, kurį švirkštė į 

venas. Buvo nejauku. Tikėdamasis blogesnės baigties 
ir norėdamas įsiteikti recidyvistams, nunešiau jiems 
penkis pakelius Kaune pirktų bulgariškų cigarečių 
„Rodopi" ir buteliuką odekolono. Susilaukiau aplodis
mentų. Vėl grojo gitara, švilpė fotojuosta, kažkur cypė 
bendro naudojimo merginos... Buvo lošiama korto
mis... Nežinia iš ko... 

Rytą vadeiva, kaip ir lageryje, paskirstė darbus: tris 
nusiuntė maisto prasimanyti, kelis „tetą aplankyti", o 
tai reiškė „apsilankyti" svetimuose butuose. Vienam, 
itin įžūliam skustagalviui liepė parūpinti Nadei nau
jus rūbus, nes šis buvo sudraskęs jos palaidinukę. 

Po darbų paskirstymo vadeiva lepinosi rudens sau
lutėje. Keli jo pavaduotojai lošė kortomis. Po kelių va
landų ėmė rinktis darbininkai. „Maistininkai" grįžo 
nešini trimis popieriniais maišais nuo cemento. Vie
name maiše buvo keturios vištos, kituose — tik ką iš
kastos bulves. „Tetos lankytojai" vadeivai perdavė la
gaminą ir pinigus. Palaidinukes draskytojas atnešė 
dideli pundą. Vadeiva, pasirausęs punde ir radęs ska
rą, numetė Nadei. Nadė, gavusi skarą, išmetė nuogu
mui maskuoti panaudotus laikraščius ir apsigaubė 
skara. 

Aš pagalvojau: kaipgi recidyvistai virs vištas ir bul
ves, neturėdami indų. Po kelių minučių „maistininkai" 
grįžo nešini dviem kibirais, atimtais iš greta dirbusių 
traktorininkų. 

(B.d.) 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kuri. V. Rimšelis, MIC 

L a i k i n a i T u e b i n g e n e jiems lenkaitės neatneša taip 
mėsos. Aš jiems tik atsakyda-

Tuebingene s tudentams v a u - k a d r e i k i a m o k e t i
 J

l e n ' 
l inksmo gyvenimo karas ne- k i š k a i M l š i a s l a i k-v t l- T a ? a , "" 
d rums te . Visi jau laukėm karo Jie

T « a , u s P° S S L ^ S ^ f T i 
pabaigos. Bet maisto trūku
m a s buvo labai jaučiamas. 
Anksčiau, kai buvom semina
rijoje seselių priežiūroje, tai 
jos mus maitino gana gera:. 
Paskui ir mums. ir mūsų 
draugams, jei neturėjom iš na-

Hitleno kalbų buvau daug 
kartų klausęs. Išmokau jį ge
rai imituoti. Pasirodo, kad 
imituojant reikia ir tą žmogų 
įsivaizduoti. Romoj, kai Hitle
ris buvo atvažiavęs, aš jį kelis 
kartus iš arti esu matęs ir 

'•alsu pakalbėdavau. Vieną 
rytą mano šeimininkė padėjo 
už lango radiją, kad žmonės 
girdėtų ką Hitleris sako apie 
rusų frontą. Hitleris šaukė la
bai garsiai. Pas mane buvo ke
letas mano draugų. Kai Hitle
ris nustojo kalbėti, šeimininkė 
atsinešė į vidų radiją. Tada aš 
pradėjau hitlerio kalbą dailin
ti. Susirinko vėl lauke žmonių 
būrelis. Jie prašė radiją padėti 
ant lango. Šeimininkė pamatė 
ir išgirdo tą šposą. J i pradėjo 
šaukti, kad sustočiau, nes tai 
yra labai pavojinga. Mes pa
žįstamus vokiečius studentus 
tyčia sveikindavom Hitlerio 
vardu, kaip buvo valdžios įsa
kyta: J I e i l Hitler!" Naciams 
Hitleris buvo šventas vardas. 

mų atsivežę lašinių :*r ku~?:u . ; 5 l i l ^ ^ a ™ draugams vis 
tai restoranuose reikėjo pas:-
tenkinti su _Stannr.genc.ht~ — 
daržovių stiebelių patiekalu. 
Bet s tudentams :r jia buvo ge
ras nuotykis ?a> Ar.tar.s S:n-
kėną namuose buvo didelis ra
šys. Tena: ka: kūne studentai 
laike save Lagaminėlius su 
maistu. Antanas Smkėnas 
kažkaip iškombmuodanro mus 
dažnai pavaišint: kopūstais ir 
lašiniais. Kun. Julijonas Kor
sakas. Mažeikių klebonas, iš 
Lietuvos b u v atsivežęs kelis 
lagaminus lašinių ir dešrų. J is 
viską pasidėjo pas A. Sinkėną 
rūsyje. Kun. J. Korsakas pasi
gedo vieno lagamino su laši
niais. Žmonės pradėjo kalbėti, 
kad studentai tuos lašinius 
gražiai aptvarkė. Mane žmo
nės vis klausinėjo, kas atsitiko 
su tais lašiniais. Aš vis atsa
kydavau, kad pažįstu visus 
mūsų studentus, bet nė vieno 
negalima įtarti. O jeigu kas ir 
nukniaukė tuos lašinius, tai 
gerai padarė. Studentai alka
ni, o kun. J. Korsakas lašinių 
tur i per daug. Pa ts Kristus 
mokė, kad alkanus reikia pa
penėti, trokštančius pagirdyti. 
Visi s tudentai ta mano teologi
ja buvo patenkinti . I r aš tuos 
kopūstus ir lašinius valgiau, 
nieko neį tardamas, vis *dar 
pr idurdamas, kad Dievas tam, 
kuris mums lašinius nukniau
kė, atlygintų savo malonėmis. 
Paskui vėliau sužinojau, kad 
A. Sinkėnas mus ta ip gerai 
vaišino lašiniais iš kun. J. 
Korsako lagamino. 

Tuebingene gyvenimas buvo 
malonus ir l inksmas. Mūsų 
studentai gražiai padainuoda
vo, net ir taut inius šokius 
pašokdavo. Visa tai mūsų pro
fesoriams labai patiko. Jie 
viešai pagirdavo mūsų lietu
višką kultūrą. Aš išvažiuoti į 
Wuerzburgą nesiskubinau. 
Tenai mane visur pavadavo 
kun. P. Brazys. O dar reikėjo 
laukti , kol pataisys nuo Ulmo 
gelžkelį. Susiradau butą visai 
prie bažnyčios name, kur buvo 
maisto ir kitų reikmenų krau
tuvė. Čia jau nebuvo tokių 
patogumų kaip Bilmeierio na
muose. Bet šeimininkė buvo 
labai gera. Po Kalėdų buvo čia 
šalta, o apšildymas menkas. 
Šeimininkė kas vakarą prie 
kojų pataluose padėdavo du 
karšto vandens butelius. Tai 
ir šaltokam kambaryje miegas 
buvo malonus. 

Mane gerai pažinojo klebo
nas . J is visuose reikaluose 
ateiviams prašydavo pagalbos. 
Taigi aš ir čia buvau atei
viams kapelionas su klebono 
teisėmis. Vedybinius moterys
tės reikalus reikėdavo sutvar
kyti, vaikus pakrikštyti ir 
j iems dokumentus paruošti. 
Tuebingene Algimantui Diki-
niui ir Marytei Lemešytei mo
terystės sakramentą sutei
kiant , sutuoktuvių apeigas at
likau. Kas mėnesį bažnyčioje 
lenkams Mišias aukodavau. 
Buvo uždrausta lenkams išpa
žinčių klausyti. Bet prie klau
pyklos neklausdavau, ar jis ir 
įi yra lenkai, nors lenkiškai 
Kalbėdavo. Restorane patar-
• i i tojos lenkaites vis man at
nešdavo po kopūsto lapu mė
sos gabalą. Tai pastebėjo ma-

Iraugai ir klausė, kodėl 
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Vilniaus panorama. Nuotr. Bernardo Naru&io 

W u e r z b u r g o 
b o m b a r d a v i m a i 

Kai grįžau į Wuerzburgą, 
buvo jau pavasaris. Pradėjo 
amerikiečiai Wuerzburgą 
bombarduoti. Pirmą kartą pie
tų metu subombardavo gelž-
kelio stotį. Po dviejų savaičių, 
kai niekas nesitikėjo, manyda
mi, kad atviras miestas pasi
liks be lėktuvų puolimų, aš
tuntą valandą vakare pradėjo 
sirenos kaukt i ir tuojau pasi
pylė bombų sprogimai. Bom
bos krito šalia augustinijonų 
vienuolyno ir bažnyčios. Ka
reiviai šaukė šviesas užgesin
ti. O aš j a u buvau išlėkęs į 
koridorių. Grįžau savo šviesų 
gesinti ir tuo tarpu visos švie
sos užgeso. Tamsoje pribėgau 
prie laiptų, kur Marijos statu
la stovėjo. „Marijėle, dabar tai 
j au gelbėk. Mes čia visi pražū
sime", ir pradėjau, pasiremda
mas turėklų, šokti žemyn. 
Užšokau an t vienos sergančios 
seselės, kuri ant laiptų turbūt 
sėdėjo ir pamaži šliaužė že
myn. O ji tik laikėsi turėklų ir 
šaukė: „Jėzau pasigailėk, ma
ne bomba užmušė". Aš ją pari
tinau nuo laiptų žemyn ir vėl 
toliau šokau, pasiremdamas 
turėklų. Slėptuvė — rūsys pil
nas žmonių, kareivių. Visi kal
ba rožančių, o bombos vis 
sprogsta. Pradėjo pamatų 
stulpai svyruoti. Visus pagavo 
išgąstis. Atrodė, kad jau lubos 
užgrius ant mūsų. Taip už
truko tik 20 minučių, o atrodė, 
kad ta panika niekad nesi
baigs. 

Augustinijonų kunigai išlė
kė su šventais aliejais pas 
mirštančius lauke. Tenai bai
sus vaizdas. Vienam kareiviui 
plaučiai išplėšti. Sirenos vėl 
pradėjo kaukti . Atseit, puoli
mas baigėsi. Laiptai liko nesu
naikinti. Užlipau į penktą 
aukštą. Marijos statula nepa
liesta. Aš Marijai padėkojau, 
kad ji mus nuo mirties apsau
gojo. Mano kambarys suvers
tas. Lova pilna akmenų, bet 
langas nesudaužytas. Apvalęs 
lovą, dar atsiguliau pamiegoti. 
Ryte buvo jau aišku, kad rei
kia ieškoti kur vėl apsistoti. 
Kai bombardavimai prasidėjo, 
kun. P. Brazys išvažiavo į 
Bambergą. 

Greitai radau didelį penkių 
aukštų namą. Šeimininkai pa
sakė, kad turi keletą kamba
rių ir mane gali priimti. Na
mas labai gražus, bet aplink 
kiti namai visai sugriuvę. Už

ėjau pasitarti pas Štrimavi-
čius. J ie turi didelį butą ir tik 
trys žmonės. Jie mane atkal
bėjo nuo to surasto buto. Su
tarėm, kad aš galiu pas juos 
pernakvoti keletą naktų. Ant
rą dieną tą gražųjį namą bom
bos visai sunaikino. Ona Štri-
mavičienė sapnavo keistą sap
ną. Atėjo pas ją amerikiečių 
kareivis. Jis jai pasakė, kad 
yra didelė slėptuvė, kurios 
niekas nesugriaus. Kareivis ją 
nuvedė į buvusį kunigaikščių 
didelį vynui laikyti rūsį. Ant 
viršaus supilta akmenų ketur
kampė krūva. Tai lyg didelės 
pilies keleto metrų aukštumo 
stogas. Rytojaus dieną Ona 
nuvedė mus kareivio nurodytu 
keliu apžiūrėti tos slėptuvės. 
Radome, kaip kareivio sapne 
nusakyta, įeiti į požemį mažos 
ir siauros durys. Apačioje du 
aukštai . Nuo tada, lėktuvams 
užskridus, visi bėgom tenai 
slėptis. 

Dėl dažnų lėktuvų puolimų 
Wuerzburge gyvenimas pasi
darė labai nemalonus. Buvo 
jau neįmanoma studijuoti ar 
ką nors rimtesnio dirbti. Per 
vieną pranciškonų studentą 
gavau jo vienuolyne už keleto 
kilometrų nuo miesto butą. 
Kiekvieną šeštadienį atva
žiuodavau į Wuerzburgą lietu
vių išpažinčių klausyti ir sek
madienį Mišias atlaikyti Švč. 
Mergelės Marijos bažnyčioje. 
Čia seselės vienuolės lietu
viams buvo labai geros. Neto
liese buvo didelė ola, kaip pla
tus tunelis į kalną, taip pat 
saugi slėptuvė. Vieną šešta
dienį, jau apie aštuntą valan
dą vakaro, pasigirdo sirenų 
staugimas. Spėjom tik nubėgti 
čia pat, į bažnyčios rūsį, ir 
bombos pradėjo kristi. Šviesos 
visur pradingo. Žmonės pra
dėjo šauktis kunigo. Aš toje 
tamsoje galėjau tik duoti vadi
namą išpažinties absoliuciją. 
Apsikabinau tabernakulį, ku
riame buvo kielikai ir Švč. 
Sakramentas, ir pradėjau taip 
pat šaukti: „Viešpatie pasigai
lėk, apsaugok mus, mes čia 
abudu mirštame!" Antpuolis 
užtruko apie dvidešimt minu
čių. Kai užsidegė šviesa, visų 
veidai buvo išbalę kaip popie
rius. Tik vieno vyro veidas bu
vo kruvinas. Jis bėgdamas 
pargriuvo ir labai susižeidė. 
Išėjau į lauką ir, atrodė, kad 
matau kelią į dangų. Didžiau
sias namas prie bažnyčios vi
sai sugriuvęs. Ir ta spraga at
rodė, kaip šviesus kelias į de
besis. Bažnyčia irgi apgriauta 
taip, kad rytojaus dieną ne
galėsiu čia Mišių aukoti. Pasi
ėmęs savo mažą lagaminėlį, 
nuėjau pas kun. Joną Maknį į 
kitą miesto pusę. Kun. J. 
Maknys buvo seselių vienuo
lių kapelionas. Dvylika seselių 
slaugė jų namų prieglaudoje 
šešiasdešimt senelių. 

Rytojaus dieną kun. J. Mak
nys parodė man, kaip jis pasi
ruošęs pabėgti, jei užsidegtų 
visa prieglauda. Lankydami 
senelius ir seseris, apžiūrėjom 
visą namą. Puolimų metu visi 
bėga į rūsį. O vienoje rūsio da
lyje pripilta labai daug anglių. 

IŠ TREMTIES LAIKŲ: MANO 
SENELĖ PRISIMENA... 

Nainiu , G a r b o n k ų , S u s i n s k ų se imu a u k a 
p r e m i j u o t a s r a š i n y s 

... Keičiasi kartos, ir tolsta 
nyki, bespalvė tremtinių var
go žemė, kurioje šlamėjo sveti
mi miškai, pro šalį plaukė nes
vetingos upės, mirtimi alsavo 
ledinis vanduo. O kasdieniniai 
palydovai buvo šaltis, badas, 
ligos, skurdas, neteisybės ir 
neatskiriamas tėvynės ilgesys. 
Žmonės toje žemėje atsidūrė 
skirtingo amžiaus, skirtingu 
laiku ir skirtingomis aplinky
bėmis. Vieni jų buvo su tėvais, 
ir tai lengvino jų dalią, pa
laikė išlikimo viltį, kiti — ma
ži, beglobiai ta rp svetimų, ir 
išlikti jiems padėjo atsitikti
numas arba aplinkinių gera 
valia. Atsidūrusieji Sibire pa
tyrė visą grumtynių už gy
vastį siaubą, pokariniai trem
tiniai, jau naudojami kaip ne
mokama darbo jėga, turėjo 
daugiau galimybių išlikti. Kas 
tremtiniams padėjo ištverti to
mis nežmoniškomis sąlygo
mis? Vieniems — tikėjimas, 
antriems — atkaklumas, ryž
tas, valia, dar kitiems — 
darbštumas ir dora. 

Tarp tūkstančių ištremtųjų 
buvo ir Lietuvos ūkininkų. Jų 
tarpe buvo ir mano močiutės 
seneliai — Adelė ir Andriejus 
Kazėnai. Kartu su jais buvo 
ištremti močiutes dėdės Pet
ras, Juzė, Adolis Kazėnai ir 
tetos Elžbieta Krasauskienė, 
Kastytė Krasauskienė, Valė 
Lukaševicienė. Visų jų laukė 
Sibiras. Laukė svetima žemė 
jų jėgų, prakaito jų jaunystės. 
Viskas buvo iš ją atimta. Atė
mė turtą, kurį užgyveno savo 
prakaitu; gyvulius, kuriuos 
augino su didele meile. O pa
čius ištrėmė, atplėšė nuo gim
tosios žemės. Vežė juos gyvuli
niuose vagonuose, kaip gyvu
lius. Nepasigailėjo nei mažų 
vaikų, nei moterų, nei silpnų 
senelių. Visiems po lygiai teko 
vargo. Daug jų mirė vagonuo
se, nepasiekę Sibiro ir amži
nai praradę vilti pamatyti tė
vynę. Mirė iš troškulio ir bado. 
Niekas jų nesigailėjo. Anot 
mano močiutes, vieninteliu 
turtu buvo likęs tik lietuviš
kas žodis, kurio niekas nepa
jėgė išplėšti. Kai j au atimta 
viskas — namai, šeima, tėvy
nė, — gimtasis žodis tapo pas
kutine užuovėja, kur galima 
dar kažkam pasiskųsti, apsi
verkti ir pagrasinti savo bu
deliams. 

Pokario metais močiutės 
mama ir tėtis eidavo parnešti 
duonos, nes nebuvo parduotu
vių, kur galėtų nusipirkti. Jie 
keldavosi 4 valandą ryto ir ei-

Jeigu tos anglys užsidegtų, tai 
visas namas ir gyventojai su
degtų. Taip ir buvo. Kai ame
rikiečiai lėktuvais išmetė mili
joną padegamų bombų, visas 
namas, seselės ir seneliai su
degė. Tik vienas kun. J. Mak
nys prasilauže pro degančias 
duris į lauką. 

Dovilė Ananikovaite. 

davo 6 kilometrus. Su duonute 
grįždavo tik gerokai po pietų, 
nes reikėdavo stovėti ir laukti 
eilėje. Močiutė Stasytė su savo 
broliukais Adoliu, Jonu ir se
sute Angele labai laukdavo 
sugrįžtant tėvelių, bet labiau
siai jie laukė duonutės. Jie jos 
pasiilgdavo, nes ne visada 
gaudavo. Duonutės riekelė 
jiems būdavo kaip mums šian
dien tortas. Viską valgydavo 
labai taupiai ir viskuo dalin
davosi. Ateidavo ir tokia die
na, kai vaikščiodavo tuščiais 
pilvais, visą dieną nieko bur
noj neturėdavo. 

Bet tai dar ne taip baisu, 
kaip tiems, kurie Sibire. Jie 
atskirti nuo artimųjų, išvežti 
iš gimtosis žemės, kenčia badą 
ir šaltį. Kasdien laukdami 
mirties, žmonės regi Lietuvą, 
kaip stebuklingą sapną ir to 
sapno šviesą bando išlaikyti 
savo sukurtose eilėse, kaip 
paskutinį paguodos simbolį. 
Taip toli skambėjo soduose 
gimtieji namai. Kiekvienas 
žmogus kiekvieną diena, kiek
vieną minutę išlieja širdyje 
truputį namų netekties skaus
mo. Pasidalina ta viena vie
nintele svajone: į Lietuvą! Ka
da gi mus išleis į Lietuvą? 
Nieko mums nėra brangesnio 
už gimtąja žemę. Jiems ne
reikia jokio turto, nes tai jų 
tėvynė. Jie kaip paukščiai, 
išmesti iš lizdo, negali gyventi 
be jos. Ne dainuoja, o dejuoja 
lietuvių tremtinių širdys: 
4>eiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus". Visi tie tremtiniai — 
tai gimtines liepos ir ąžuolai, 
su šaknimis išrauti iš gimto
sios žemės. 

„— Lietuvis nepražus... — 
atsikvėpė kažkoks pagyvenęs 
valstietis. Jo žmona pamal
džiai apžiūrinėjo nuo kaklo 
nusiimtą mazgelį, kuriame 
buvo lietuviškos žemės sau
jelė", — taip savo atsimini
muose apie tremtį į Sibirą ra
šo Antanina Garmute Ir ne 
vienas taip parašytų. Nors 
vieną šventą dalyką pasiėmė 
iš tėvynės — saują žemės. 
Nors žiupsnelis žemių liko iš 
gimtosios tėvynės, lyg šviesus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-K20-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", Įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti I 

Romui tel. 630-774-1025. ' 

Reikalingi patyrę 
padavėjai, 

kalbantys angliškai. 
Tel. 630-655-9020, 

kvieskite Steve arba Tina. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
į S.Benetis, tel. 630-241-1912.^ 

prisiminimas ir viltis kada 
nors į ją sugrįžti. 

Kiekvieno tremtinio malda 
buvo sugrįžti į tėvynę. į Lie
tuvą, kur kryžiais paženklin
tos sodybos ir pakelės su ry
mančiais Rūpintojėliais liko 
be jų balso, be jų akių žvilgs
nio. Dieve, argi daugiau ne
bepamatysime tėvų žemės? — 
klausdavo jie savę. 

Kai viskas pamažu emė rim
ti,, vaikai buvo grąžinami tė
vams, kurie buvo likę Lietu
voj. Kai vieną margaitę išleido 
grįžti į Lietuvą, mano močiu
tės senelė pro ašaras paprašė 
jos: 

— Vaikeli, kai išlipsi iš trau
kinio, tai pirmiausia atsi
klaupk ir tą žemę pabučiuok. 
Už mus... 

Po ilgo laukimo, po didelių 
kančių išsipildė varguolių di
džioji svajonė: sugrįžti į gim
tąjį kraštą, į tėvynę. į Lietuvą. 
Ne visi jie sugrįžo, nesugrįžo 
ir mano močiutės senelis An
driejus Kazėnas. Mirė nepa
siekęs Lietuvos, kurią labai 
troško pamatyti. Daugeliui 
tremtinių teko prisiglausti 
svetimoj šaltoj žemėj. Tačiau 
jie mirė su viltimi, kad nors 
tie, kurie pasiliko gyvi. galbūt 

GREIT PARDUODA 

^ĮJį, RE/MAX 
^REALTORS 
0RC.(773)SM-SMt 
HOME (7MI42S-7110 
P«Dt(70M« 4»1» 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Dviejų; asmenų seimą, 
tur in t i Šunį, no r i 

išsinuomoti bu tą n u o 
liepos 1 d. 

Tel. 773-536-3709. 

Ieškau kambarioko nuo rug
pjūčio 1 d. 2 miegamųjų bute 
Mount Prospect, IL. Yra oro kon
dicionierius, telefonas, stovėjimo 
vieta automobiliui. $365 įj 
mėn.+„sec.dep". 

Tel. 8*7-357-9478. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Responsible, compassionate 
people for caregi ving posmons 
needed. English, drivers li
cense, cooking skills, pleasant 
personality reąuired. Call 262-
763-2615. rmm 
44 metų moteris, sąžininga, atsakinga, 
šiek tiek kalbanti angliškai, gerai 
suprantanti rusų ir anglų kalbas, įtiko 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, gaminti 
maistą, sutvarkyti namus. Tel. 773-
927-6063. Skambinti nuo 8 vj\ iki 4 
v.p.p. arba nuo 8:30 v.v. iki 11 v.v., 
kviesti Irena. , „ „ _ 

sugrįš į ją. Mirdami nu
skriaustieji meldėsi Dievui, 
kad jis neleistų užpūsti jų gy
venimo žvakės, kad leistų at
sigulti savon žemėn, ilsėtis 
kartu su protėviais. B e t Die
vas jų maldų neišgirdo... 

Kai mano močiutė Stasytė 
Gnižinskienė man pasakojo 
apie mūsų senelių ir prosene
lių likimą, apie jų kančias, aš 
jos klausiausi su ašarom aky
se. Jos pasakojimas mane la
bai sujaudino. Aš galvojau, 
kaip visi tie seneliai, moterys, 
maži vaikai galėjo viską iš
tverti, nepalūždami tokiame 
sunkiame kelyje, tokioje bai
sioje priespaudoje. J ie tylėjo, 
kentėjo ir su viltimi laukė ryt
dienos. Aš žinau, kad šie ne
pažįstami mūsų broliai ir se
sės — Sibiro tremtiniai — net
gi mirę myli savo gimtąjį k raš 
tą, savo tėvynę Lietuvą! 

Dovi lė A n a n i k o v a i t e 
VI klasė 

Grikpėdžių pagrindinė 
mokykla 

•\|/li'is:: ! II-t 11. n t n n i i i n i u kapui Sihire 

http://_Stannr.genc.ht~


AUGA LIETUVIŠKAS 
ATŽALYNAS 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 14 d., trečiadienis 

Velionio Jono Damausko artimieji - sunūs, dukra, jų vaikai bei gimines prie kapo duobės. E. Šulaičio nuotr. 

PASKUTINĖ JONO DAINAUSKO 
KELIONĖ 

Per savo ilgą gyvenimą jis 
buvo daug keliavęs ir dirbęs. 
Ryškesnius pėdsakus palikęs 
kelių kontinentų valstybėse, 
išsiruošė į kelionę, iš kurios 
jau negrįžtama. 

Prasmingai išgyvenęs 96-
erius metus, čikagietis, žymu
sis lietuvių veikėjas įvairiose 
srityse birželio 2 dieną Jonas 
Dainauskas pagarbiai buvo 
palydėtas į pasutiniąją kelio
nę. 

Po netikėto insulto nutrūkus 
jo gyvybės siūlui, J. Dainaus
kas išėjo amžinam poilsiui ge
gužės 27 d. 

Kaip nedažnai Čikagoje atsi
rinka, velionis buvo pašarvo
tas Jaunimo centre, nes šie 
rūmai buvo antrieji jo namai, 
jau gerokai anksčiau priglau
dę jo gausią biblioteką, kuri 
dabar papildyta jo bute buvu
siomis retesnėmis knygomis 
bei kita medžiaga. 
"-Biittelio 1 d. vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje įvyko 
atsisveikinimas su velioniu, 
kuris sutraukė apie 400 žmo
nių. Atsisveikinimo iškilmėse, 
kurias pradėjo ir vadovavo li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centro direktorius dr. Jonas 
Račkauskas, trumpas kalbas 
pasakė net 13 asmenų, dau
giausia vadovaujančių toms 
organizacijoms ar įstaigoms, 
kuriose J. Dainauskui yra te
kę darbuotis. 

Po sol. Genės Bigenytės at
liktos giesmės (akompanuo
jant dr. Algiu Zaborui) ir kun. 
Juozo Vaišnio maldos prabilo 
Lietuvos Respublikos atsto
vas., gen. konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas. Jis, kaip ir 
kiti kalbėtojai, ir reiškė užuo
jautą velionio šeimai ir arti
miesiems, ir pasakė, kad J. 
Dainausko kūrybinis paliki
mas ir veikla išliks ilgiems lai

kams. 
Dr. Kazys Ambrozaitis, kal

bėjęs Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro vardu, akcenta
vo, jog J. Dainauskas niekada 
nepamiršo, kad yra gimęs lie
tuviu ir todėl visada savo tė
vynę gynė ir už ją kovojo isto
riko žvilgsniu. 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto, kuriame J. Dainaus
kas dėstė 30 metų, direktorė 
Stasė Petersonienė pareiškė, 
jog nulūžo mūsų ąžuolas be 
galo daug palikęs. 

Atsisveikinimo žodžius tarė 
Akademinio skautų sąjūdžio 
bei lietuvių skautų organiza
cijos atstovai, nes šiose gru
pėse velionis darbavosi nuo 
pat jaunystės., 

Akademinio skautų sąjūdžio 
valdybos pirm. filisteris Rimas 
Griškelis teigė, jog velionis 
Kaune įsteigė grupę, kuri da
bar vadinasi Akademiniu 
skautų sąjūdžiu. 

Akademinkų skautų filiste
rių vardu kalbėjęs geras ve
lionio draugas dar iš Kauno 
laikų Vytenis Statkus pa
reiškė, jog J. Dainauskas, bu
vo vienas iš Lietuvių tautos 
genijų — veiksmo lietuvis, tar
navęs žmoniškumo idealui ir 
Lietuvai. 

Tarp svečių buvo Gediminas 
Leškys iš Kalifornijos, kuris 
atsisveikino Los Angeles mies
to akademinkų skautų vardu. 
Lietuvių skautų brolijos var
du kalbėjo skautininkas Kęs
tutis Ječius, o lietuvių skaučių 
seserijos vardu — Dalia Tra-
kienė. Vydūno jaunimo fondo 
valdybos pirm. Vytautas Mi-
kūnas atsisveikino šio vieneto 
vardu. 

Po to kalbėjo Lietuvių jauni
mo centro tarybos pirm. Vaclo
vas Momkus. Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos pirm. 

Petras Buchas, Mažosios Lie
tuvos rezistencijos sąjūdžio 
pirm. Algis Regis ir lietuvių 
politinių kalinių " sąjungos 
pirm. Pilypas Narutis. Pasta
rasis kalbėtojas akcentavo, 
kad tokių vyrų, koks buvo J. 
Dainauskas, dėka Lietuva gy
vuos per amžius. 

Prie velionio karsto pasi
keisdami budėjo ASS nariai. 

Po atsisveikinimo kalbų dar 
buvo giedama, pagaliau nus
kambėjo tradicinis skautiškų 
renginių užbaigimo akordas 
„Ateina naktis". 

Birželio rytą Jaunimo cen
tro didž. salėje vyko pamal
dos, kurias koncelebravo prel. 
Ignas Urbonas, kartu su kun. 
Jonu Duoba ir Juozu Vaišniu, 
giedojo sol. Vaclovas Momkus, 
akompanuojant muzikui iš 
Klaipėdos dr. Algiui Zaborui. 
Gražų ir prasmingą pamokslą 
pasakė prel. I. Urbonas. 

Po pamaldų ilga automobi
lių vilkstinė pajudėjo šv. Kazi
miero kapinių linkui. Čia buvo 
susirinkta prie naujai iškastos 
duobės šalia velionės žmonos 
Leokadijos kapo. Paskutines 
apeigas atliko prel. I. Urbo
nas. Buvo pasimelsta ir pagie
dota. Prieš leidžiant karstą į 
duobę, ant jo susirinkusieji 
padėjo raudonų rožių žiedus . 

Kapinėse, šalia kitų tautie
čių, matėsi nemaža Akademi
nio skautų sąjūdžio narių su 
Lietuvių studentų skautų 
korp. „Vytis" ir studenčių 
skautų draugovės vėliavomis. 

Reikai pažymėti, kad J. Dai
nausko laidotuvėmis rūpinosi 
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras ir jo direktorius 
dr. Jonas Račkauskas bei 
„Petkaus ir sūnaus" laidojimo 
namai. 

Smagu, jog velionis J. Dai
nauskas buvo prideramai pa
gerbtas. 

Edvardas Šulaitis 

NEGALIME UŽMIRŠTI 
Atkelta iš 3 psl. Q 

jeigu tie duomenys neskelbia
mi, tai arba dėl nenoro pasau
liui pasakyti teisybę, arba dėl 
to, kad iš viso jų nėra, ir ty
rinėjimai tik paprasčiausias 
istoriko blefas, autoritetingai 
prezidento įstaigos vardu skel
biamas, kad niekas kitas į tą 
sritį nosies nebekištų. Ar apie 
tai irgi reikia tylėti ir... už
miršti? 

Birželio 24 d., per brolio žu
vimo metines, mano buvusioje 
tėviškėje, mudviejų gimtojo 
namo vietoje pastatytos mo
kyklos kieme, buvusiame gra
žiame sode, bus atidengtas 
jam ir dar keturiems okupan
to budelių nužudytiems to 
kaimo vyrams, mano jaunys
tės draugams, skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliausko sukur
tas, Nainių, Garbonkų, Su-
šinskų šeimų lėšomis pastaty
tas, paminklas. Ir ką aš, sto
vėdamas prieš jį, turėsiu prisi
minti ir ką užmiršti0 Ir kas 
gali man tai įsakyti9 Ordinas 
ant tų jaunų vyrų žudikų ben
dražygio kaklo? 

Iš partizanų istorijų 

PAGARBA MŪŠOS PARTIZANAMS 
Kaip ir visoje Lietuvoje, Pas

valio rajono Mūšos apylinkėje 
būriai jaunų vyrų stojo į Tė
vynės gynėjų eiles. Jie visi už 
Tėvynę paaukojo savo gyvy
bes. Joniškėlio bažnyčioje jie 
kasmet prisimenami šv. Mi-
šiomis, aplankomi jų kapai ir 
bendras rezistentų paminklas. 

Šis žiaurus įvykis atsitikęs 
1946 m. vasario 23 dieną: 22 
partizanus apsupo NKVD ka
riuomenės du baudžiamieji 
būriai. Prasidėjus kautynėms, 
pagalbon atvyko gretimame 
name apsistoję partizanai, bet 
ir juos išsklaidė. Enkavedistų 
daliniai, daug geriau ginkluo
ti, šaudė kryžmine kulkosvai
džių ugnimi. Po keturių valan
dų kovos lauke liko 22 vyrų 
kūnai. 

Padegamosiomis kulkomis 
uždegtas Medzcliauskn na
mas, kur partizanai nuo vaka
ro laikėsi. Ne vienas jų nepasi
davė, žuvo visi 

Partizanai buvo kilę iš Lin
kuvos, Joniškėlio apylinkių ir 
daugiausia jose veikę nuo an
trosios okupacijos pradžios. 
1945 m. vasarą jiems vadova
vo artilerijos kapitonas Petras 
Paltarokas-Algimantas. Dalis 
partizanų buvo ir 1941 m. su
kilėliai, Vietinės rinktinės ka
riai. Jų tėvai 1918-1919 me
tais kariavo prieš Raudonąją 
armiją. Už nuopelnus buvo ap
dovanoti valstybės medaliais. 

Šešiolika partizanų kūnų 
niekinta šešiolika parų, po to 
juos leista palaidoti Girelės 
pakraštyje, prie Joniškėlio 
plytinės. 1990 metais toje vie
toje pastatytas kryžius. Joniš
kėlio aikštėje, kur buvo kanki
nami partizanai, 1991 m. pas
tatytas paminklas-memoria-
las. 1996 m. birželio 14 d. par
tizanų žuvimo vietoje pastaty
tas paminklinis akmuo. 

Henrikas Kudreikis 

Jau pavasaris, ir mokslo 
metai baigiasi. Netrukus de
vyniolikoje lituanistinių mo
kyklų, išsidėsčiusių po visą 
Amerikos kraštą, bus mokslo 
metų užbaigtuvės, kuriose da
lyvaus 1,140 mokinių, jų tė
veliai per ištisus metus juos 
kas šeštadienį į mokyklas ve
žioję, ir 197 jų mokytojai ir 
mokytojos. Tyliai dirbamas 
didelis darbas. Ir džiaugsmas 
ima — auga lietuviškas atža
lynas, nors toli nuo Lietuvos 
laukų. 

Šios mokyklos veikia jau 50 
metų, kai tik čionai lietuviai 
atvyko po Antrojo pasaulinio 
karo, nesulaukę dienos, kada 
galės į savo tėviškes grįžti. 
Steigiamos buvo tada lituanis
tinės mokyklos, atgijo, pra
žydo ir visas lietuvių kultū
rinis gyvenimas, kai tiek daug 
išsimokslinusių jėgų į jį įsilie
jo. 

Bet metai slinko, keitėsi 
kartos ir lietuvių kultūrinė 
veikla, keitėsi jos lygis, mažė
jo leidžiamų lietuviškų kny
gų, retėjo lietuvių parapijos, 
jos nariams po visą platųjį 
kraštą išsiskirstant. 

Keitėsi ir lituanistinės mo
kyklos, jų lygis, keitėsi moky
tojų kartos, mažėjo lituanisti
nių mokyklų, mokinių, pras
tėjo ir lietuvių kalba. 

Kas dabar? Ar tik dejuoti, 
prieškaištauti? Ar verčiau da
ryti, kad būtų geriau? Darant 
galima daug padaryti. 

Pirmiausia reikia sveikinti 
tą daugiau kaip tūkstantį mū
sų vaikų, kurie šiais metais, 
kas šeštadienį rinkosi į mo
kyklas, kai jų amerikiečiai 
draugai poilsiavo ar žaidė, 
ypač reikia sveikinti jų tėvus, 
kurie juos skatino ir vežiojo, 
ir mokytojus, skyrusius mo
kyklai ne tik visus šeš
tadienius, bet ir savaitės die
nas pamokoms pasiruošti, ir 
tai už nedidelį atlyginimą ar
ba visai be atyginimo. 

Bet reikia rūpintis ir dary
ti, kad lituanistinės mokyklos 
egzistuotų, kad jos iš viso bū
tų, ir nepamiršti mokytojų, 
nes nuo jų pasirengimo, kū
rybingumo priklauso mokyk
los lygis. Vieni mokytojai čia 
augo ir mokslus ėjo, kiti maž
daug trečdalis, neseniai iš 
Lietuvos atvykę. Visi ateina 
su noru lietuviškajai mokyk
lai padėti, bet toli gražu ne 
visi turi profesinį mokytojo 
pasiruošima, o šio krašto uni
versitetuose jį įsigiję, savo li
tuanistinių žinių ten nepra
turtino. Nevienodas yra ir į 
mokyklą ateinančių mokinių 
lietuvių kalbos mokėjimas, 
žodingumas, kuris metai iš 
metų keičiasi, neretai silpnė
ja. O mokyti reikia pradėti 
nuo ten, kur mokinys savo ži
niomis stovi. Mokytojo užda
vinys yra nustatyti padėtį ir 
pasirinkti atitinkamas moky
mo priemones. Tai nėra leng
va nei paprasta, nes ne visada 
tiks iš Lietuvos atsiųsti ar 
išeivijoje anksčiau išleisti va
dovėliai — neretu atveju jie 
atrodo per sudėtingi. 

Ar palikti mokytojus su iš
kylančiomis problemomis vie
nus? 

Todėl būtina turėti vietą ir 
laiką, kur mokytojai galėtų ir 
save lituanistikos (lietuvių 
kalbos, literatūros, Lietuvos 
istorijos, geografijos, lietuviš
kojo folkloro — dainų, šokių, 
tautodailės ir kitas žinias at
naujinti bei pagilinti, dėstymo 
metodus esamomis sąlygomis 
svarstyt, savo patirtimi bei iš
kylančiomis problemomis pa
sidalyti ir jas kartu spręsti. 
Šiam reikalui ir yra rengiami 
vasaros metu bent vienos sa
vaitės lituanistinių mokyklų 
mokytojų kursai. Ir juo sun
kesnė darytųsi lietuviškojo 
švietimo užsienyje padėtis. 

juo labiau tokių kursų reikė
tų, nes ne tik mokyklos, bet ir 
mokytojai, jų pasiruošimas 
yra esminė švietimo dalis. 

Kita vertus, jei norime, kad 
visus metus lituanistinėse 
mokyklose už mažą atlygi
nimą arba ir visai be atlygini
mo dirbusios mokytojos va
žiuotų visos savaitės darbui 
vasaros metu, kai šeimos pla
nuoja savo atostogas, tai ne
derėtų reikalauti, kad jos už 
tai dar užsimokėtų. Jei ne vi
soms mokytojoms, tai bent 
vienai mokytojai iš kiekvienos 
JAV lituanistinės mokyklos 
kursų lankymas turėtų būti 
nemokamas. Tai didins kur
sams rengti biudžetą, bet da
bartinėmis sąlygomis to jau 
reikia ir norisi tikėtis, kad 
Lietuvių fondas, visada lietu
viškąjį švietimą gausiai rė
męs, ras galimybę ligi šiolei 
skiriamą mokytojų kursams 
rengti paramą padidinti. 

Šie kursai — studijų savai
tės veikia jau nuo 1967 m. 
Pastaruoju metu pradėjo keis
tis jų pobūdis ir mažėti daly
vaujančių mokytojų skaičius. 
Praėjusią vasarą, kai į Dai
navą susirinko tik vienuolika 
mokytojų ir su paskaitinin
kais, suaugusiųjų lituanistine 
grupe, personalu ir vaikais 
susidarė tik 65 dalyviai. Švie
timo tarybai kilo rimtas klau
simas, ar šiuos kursus toliau 
rengti. Atrodė, kad ta savaitė 
gali būti jau paskutinė. Kilo 
diskusijos. Nusistatyta kursus 
toliau rengti. Papildytas ir 
kursams organizuoti komite
tas. Čikagos apylinkėse gyve
nantys komiteto nariai pra
dėjo darbą tuojau po vasaros 
atostogų, rugsėjo mėn. Pra
džioje posėdžiavo Jūratė Ku-
raitė-Harris, Jūratė Dovilie-
nė, Audronė Elvikienė, Eglė 
Novak ir Jonas Kavaliūnas, 
po to Jūratė Dovilienė, Au
dronė Elvikienė, Eglė Novak 
ir Jonas Kavaliūnas, o kiek 
vėliau įsijungė ir sekretoriavo 
Renata Butkauskienė ir Lai
ma Apanavičienė. Buvo palai
komi ryšiai ir su toliau gyve
nančiomis komiteto narėmis 
— Kristina Bandžiuliene (Los 
Angeles ir Aida Smalinskaite-
Harris (St. Petersburg). 

Komitetas sutarė, kad kursų 
programa turėtų būti lituanis
tinė, nes skiriama lituanisti
nių mokyklų mokytojams, kad 
tai darbo savaitė — tobulini
mosi kursai ir kad todėl, jei 
ne visoms mokytojoms, tai 
bent vienai mokytojai iš kiek
vienos JAV lituanistinės mo
kyklos kursuose dalyvavimas 
turėtų būti nemokamas. 

Tariantis su Švietimo tary
ba ir lituanistinėmis mokyklo
mis, pradėta sudarinėti konk
reti kursų programa. Kursų 
kapelionu sutiko būti kun. 
Kęstutis Kevalas iš Lietuvos. 
Lietuvių kalbos žinioms at
naujinti bei pagilinti skirtos 
paskaitos, po vieną paskaitą 
kasdien. Dėstys Juozas Masi-
lionis. Lietuvių kalbos dabar
tinėmis sąlygomis dėstymo 
būdus svarstys Jonas Kava
liūnas. Prof. Rimvydas Šilba
joris supažindins su poeto Jo
no Meko kūryba, rašytojais 
Jurgiu Kunčinu ir Leonardu 
Gutausku bei vaikų litera
tūra. Lietuvių literatūros dės
tymo metodikai skiriamos dvi 
paskaitos: dr. Jolitos Kavaliū
naitės, kuri kalbės apie eilė
raščio literatūrinį aiškinimą 
pagal Putino — „Rūpintojėlį", 
ir Marytė Sanadanavičiūtė -
Newsom, kuri dėsto lietuvių 
literatūrą Los Angeles Šv. 
Kazimiero lituanistinėje mo
kykloje. Istorijos dėstymo 
metodiką dėstys Juozas Pla-
čas. Apie dainavimą kalbės ir 
choro repeticijas visas šešias 
dienas ves Dalia Gedviliene. 
Rima Polikaitytė ves parodo-

A. t A. 
JONUI DAINAUSKUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
JŪRATĘ su vyru JUOZU JAKOBS-JAKUBONIU, 
sūnų dr. RIMĄ DAINAUSKĄ su žmona VIRGINUA 
bei kitus gimines ir artimuosius. Filisterio Jono šviesi 
sąmonė ir gili skautiška dvasia paliks mūsų širdyse. 

Irena ir Eugenijus Vilkai 

A. t A. 
VLADUI UŽUBALIUI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame sesę 
NIJOLĘ, dukrą DOVILĘ bei kitus gimines ir 
artimuosius. 

Irena ir Eugenijus Vilkai 

A . t A . 
VLADUI UŽUBALIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
NIJOLEI, dukrai DOVILEI bei kitiems artimiesiems. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos sekretorei 

A. t A. 
SALOMĖJAI 

NARKELIŪNAITEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos seserims — 
STASEI TTLVIKIENEI ir ANELEI PRAŠMUTTENEI 
Lietuvoje, seserėčioms — SALOMĖJAI SAKA-
LTENEI ir ALDONAI MACKEVIČIENEI Amerikoje, 
seserėnams — BRONIUI bei RAIMONDUI TIL
VIKAMS ir GINTUI PRAŠMUTUI Lietuvoje, taip 
pat ir visiems kitiems artimiesiems Lietuvoje bei 
Amerikoje. 
Velionė buvo iškili žurnalistė, savo gyvenimą paskyrusi 
lietuviškai spaudai, visada sielojosi dėl Lietuvos, labai 
aktyviai visur ir visada gynė lietuviškus reikalus ir 
kovojo už žmonių teises. 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos valdyba: 

pirmininkas Kęstutis K. Miklas; 

nariai —Paulius Jurkus, 

Romas Kezys, 

Julius Veblaitis 

mąją lietuvių kalbos pamoką 
su priešmokyklinio amžiaus 
vaikais. Tikimasi turėti ir 
daugiau parodomųjų pamokų. 
Vytautas Jonaitis ir Aušrelė 
Sakalaitė ves pradinius lietu
vių kalbos kursus suaugu
siems. 

Po paskaitų vyks bendri mo
kytojų posėdžiai, kur bus ap
tariamos, išklausytos paskai
tos, pasidalinama mokyklinio 
darbo patirtimi bei naudoja
momis priemonėmis, iškylan
čiomis problemomis bei rūpes
čiais. 

Vaikų programa rūpinsis 
Kristina Bandžiuliene. o va
karines programas ves aktore 
Irena Leonavičiūte. 

Vienas vakaras skiriamas 
Janinos Degutytės poezijai. 
Kalbės poetę pažinojusi Irena 
Leonavičiūtė, o apie poeto 
Justino Marcinkevičiaus kū
rybą kitą vakarą kalbės dr. 
Jolita Kavaliūnaite. Numaty
tas taip pat talentų vakaras, 
laužas ir užbaigtuvių vaka
ras. 

Lituanistikos katedra, vado
vaujama prof. Violetos Keler
tienės, paprašyta šiuos moky
tojų lituanistikos kursus glo
boti ir akademinius vienos se
mestrines valandos kreditus 
teikti paskaitas išklausiu
sioms kursų lankytojoms, tu
rinčioms akredituotu įstaigų 
BA laipsnius. 

Šiuose kursuose dalyvauti 
pakviesti taip pat Kanados li
tuanistinių mokyklų mokyto
jai, o Kanados Lietuvių ben
druomenės pirmininkas Algir
das Vaičiūnas paprašytas jų 
dalyvavimą paremti. 

Programa įvairi ir įdomi. 
Kviečiami visi, kas domisi lie
tuviškuoju švietimu, praleisti 
su mokytojais, jei ne visą sa
vaitę, tai bent vieną kitą die
ną. Registruotis prašoma šiuo 
adresu: Audronė Elvikienė, 
905 Belaire Dr., Darien, IL 
60561. tel. 630-435-6349. 

Kursus rengia JAV LB 
Švietimo taryba (Regina Ku-
čienė, pirmininkė). Programa 
ir personalu rūpinasi organi
zacinis komitetas: dr. Jūratė 
Dovilienė, dir. Eglė Novak, 
Laima Apanavičiūtė, Kristina 
Bandžiuliene, Renata Butaus-
kienė. Audronė Elvikienė, Ai
da Smalinskienė-Harris ir Jo
nas Kavaliūnas. 

J o n a s Kavaliūnas 

* Patikslintais duomeni
mis, šiemet dėl šalnų ir saus
ros Alytaus apskrities žem
dirbiai patyrė apie 7 mln. litų 
nuostolių. Dzūkijos regione 
ypač kritiška situacija susi
klostė Varėnos rajone. Šiose 
vietovėse pavasarines šalnos 
ir sausros žemdirbiams pa
darė žalos maždaug už 2.9 
mln. litų. 

) y 



DRAUGAS, 2000 m. birželio 14 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

V y t a u t o Didž io jo r ink t i 
n ė s š a u l i a i rengia Jonines 
birželio 24 d., šeštadienį, Šau
lių namuose. Pradžia - 4 vai. 

Kas nauįo 
Draugo" knygynėlyje 
R a i m o n d a K a r a a c k a i t ė 

apie naująją Justino Marcin
kevičiaus poezijos knygą rašė: 
,,'Carmina minorar - tai mėgi
nimas sustabdyti būties aki
mirką, pajusti kiekvieną savo 
sielos virpesį, siekiant vieno
vės su gamta. Tai 'nuo žemės 
nueinančio' apmastymai. Žo
dis itin taupus. Daugiau tylos 
nei kalbėjimo. Atskiras minia
tiūras, pasak poeto, jungia ne
tikėtas personažas žmogaus 
galva, medžio šaknimis ir 
paukščio sparnais. Poemą au
torius baigia atsisveikinimo 
nuotaika". Dailiai išleistoje 
Justino Marcinkevičiaus kny
gelėje - daugiau kaip 300 
miniatiūrų, kurios suskirsty
tos į tris skyrius-„pasivaikš-
čiojimus" - rudenį, žiemą ir 
pavasarį. Knygos šriftas su
kurtas pagal poeto rašyseną. 
Poezijos knyga mūsų knygyne 
kainuoja 10 dol., su persiunti
mu -13 .95 dol. 

Marąue t t e P a r k o lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
šaukiamas birželio 16 d., 
penktadienį, 6:30 val.v. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kviečiami nariai ir sve
čiai. 

44-oji L i e tuv i škų s tudi jų 
savai tė , rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių, šiemet ir vėl 
vyks Dainavoje rugsėjo 5-10d.. 
tuoj po Darbo dienos šventės. 
J au galima registruotis ir už
sisakyti kambarius, kreipian
tis į Marytę Petrulienę adresu 
37668 N. Laurel Park Dr.. Li-
vonia, MI 48152; tel. 734-953-
9182. 

Nau ją s i a s Č ikagos lietu
v ių m o t e r ų k l u b o n a r e s ga
lėsite išvysti „Gintaro"' poky
lyje. Šventė ruošiama birželio 
18 d., sekmadienį Martiniąue 
salėje (2500 W. 94th Place, 
Everg^een Park). Pokylio pra
džia - 5 val.v., debiutančių 
pristatymas - 6 val.v., po to -
pietūs ir programa. Šokiams 
gros Ričardas Šokas ir muzi
kantai. 

40 m e t ų kun igys tės su
k a k t i švenčia kun. Kęstutis 
Trimakas, šioje sukakties 
šventėje dalyvaus ir vyskupas 
Paulius Baltakis. Šventė vyks 
birželio 25 d., sekmadienį, Šv. 
Antano parapijoje (1501 S. 
Ave., Cicero, IL). 9 val.r. bus 
aukojamos padėkos Mišios, po 
jų parapijos salėje - pasivai-
šinimas ir sukakties paminėji
mas. Prašome vietas užsisaky
ti jau dabar, kad žinotume, 
kiek maisto ruošti. Auka - po 
8 dol. asmeniui šventės išlai
doms padengti. Jas priima 
Mėta Gabalienė tel. 708-863-
1911 arba paštu: 1828 S. 49th 
Court, Cicero, IL 60804. Čekį 
rašyti: Mėta Gabalis. 

Per Maironio lituanistines mokyk
los mokslo metų užbaigimą atsis
veikinimo žodį tarė abiturientas 
Kęstutis Daugirdas. 

S m u i k i n i n k a s V i lhe lmas 
Čepinskis mokėsi pas žymią
ją dėstytoją Dorothy DeLay 
Juiliiard muzikos mokykloje 
Xew Yorke. Jis ir pianistė 
Guoda Gedvilaitė atvyksta į 
Čikagą ir jau šį sekmadienį, 
birželio 18 d., 1 val.p.p. kon
certuos Lemonte. Pasaulio lie
tuvių centre. Muzikantų prog
ramoje - Brahms, Saint-
Saens. Ravel, Rachmaninov, 
Sarasate, Mendelssohn ir kitų 
kompozitorių kūriniai. Kon
certą ruošia Pasaulio lietuvių 
centras. Bilietus į šį koncertą 
galite įsigyti kiekvieną dieną 
PLC. 

K v i e č i a m e v isus į pirmąją 
šių metų Pasaulio lietuvių 
centre rengiamą gegužinę, 
vyksiančią sekmadienį,' birže
lio 25 d., 12 vai. Jūsų laukia 
skanūs lietuviški pietūs, 
linksma Artūro Blažuko muzi
ka ir dainos, laimes lentyna, 
žaidimai vaikams ir malonus 
pabendravimas šeimos ir 
draugų tarpe. Dalyvaudami 
paremsite apleistus Lietuvos 
vaikus ir padėsite savano
rėms sėkmingai vesti Charak
terio ugdymo programą Vil
niuje, kurią ruošia ..Vaiko var
tai į mokslą" būrelio narės. 

NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ TAUTOS GENOCIDO! 
Po Pirmojo pasaulinio karo, su didžiausiais šauksmais ir 

1918 metais, savanorių-kūrė-
jų, karių ir part izanų krauju 
aplaisčius Lietuvos žemelę, 
tauta prisikėlė naujam lais
vam ir nepriklausomam gyve
nimui. Atsikuriančiai jaunutei 
Lietuvos valstybei trūko mais
to, aprangos ir kitokių kasdie
ninių reikmenų. Savo darbštu
mu, sumanumu ir susiklausy
mu Lietuva greitai atsistojo 
ant kojų. pralenkdama net kai 
kurias kaimynines valstybes. 
Neilgai tęsėsi ramus ir nepri
klausomas Lietuvos gyveni
mas. Įvykiai pradėjo rutuliotis 
mūsų valstybės nenaudai. 

Stalinui ir Hitleriui slapta 
susitarus, Lietuva buvo ati
duota Sovietų Sąjungai. Todėl 
1940 m. birželio 15 d. Raudo
noji Armija užėmė Lietuvos 
teritoriją, užgniaužė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Vos keliems mėnesiams pras
linkus pradėjo „šviesti Stalino 
saule". Tuoj ėmėsi areštuoti 
taurius, sąžiningus, ištikimus 
savo tėvynei žmones ir kimšti 
j kalėjimus. Neužteko to. Oku
pantas sugalvojo dar žiauresnį 
būdą — visus tuos. nenorin
čius paklusti komunistinei 
valdžiai, išvežti. Buvo numatę 
išvežti 750,000 nekaltų Lietu
vos gyventojų. Kas buvo užsi
mota, tas buvo ir įvykdyta: 
1941 m. birželio mėnesį iš 13 į 
14 d. naktį po visą kraštą iš
važiavo sunkvežimiai su en
kavedistais ir lietuviais, nuro
dančiais išvežamųjų adresus. 
Vežami buvo visi, nepaisant 
amžiaus, lyties ar sveikatos. 
J ie buvo grūdami į sunk
vežimius ir vežami į artimiau
sią geležinkelių stotį, suvaro
mi į gyvulinius vagonus be 
langų, be oro ir be vandens. 

Ramūs Lietuvos gyventojai, 
laiku sužinoję, pabėgo iš 
namų. tokiu būdu vienas kitas 
išsigelbėjo. O sumedžiotuosius 
dar dvi naktis palaikę stotyje, 

ašaromis išvežė... Vežant į Si
birą be vandens, oro ir maisto 
daugelis neišlaikė, ir daug, 
ypač mažų vaikučių ir senelių, 
lavonų buvo išmetami trauki
niui sustojus... Tuo transpor
tu, žinoma, iš Lietuvos buvo 
išvežta 35,000 - 40,000 tau
riausių mūsų nekaltų tau
tiečių, kurie norėjo gyventi 
laisvi ir nepriklausomi... Būtų 
išvežę daugiau, bet 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjęs karas 
tai sutrukdė. Likusių lietuvių 
tėvynėje teigimu, dar buvo ke
li dideli trėmimai po 1944 m., 
bet mes jų nežinome, nes mes, 
jau išeiviai, buvome pasitrau
kę į Vakarus. Vieną teigiame, 
kad 1941 m. birželio 13 ir 14 
d. prasidėjo tikras mūsų tau
tos genocidas, kuris tęsėsi per 
50 metų. 

Praėjus daugiau kaip 50 
metų nuo žiaurių trėmimų 
pradžios, kiti galvoja, ar be
reikia prisiminti tuos skau
džius įvykius? Mes niekad ne
galime užmiršti mūsų ištrem
tųjų. Ta diena turėtų būti 
liūdesio, gedulo ir ryžto die
na. Mes kartu su patriotais 
tautiečiais tėvynėje kartu 
turėtumėm budėti, kad nepa
sikartotų 1941 metai... 

ALTo Čikagos skyrius, norė
damas prisiminti mūsų iš
tremtuosius ir visas mūsų 
tautos genocido aukas, birže
lio 18 d. rengia minėjimą, ku
ris prasidės 10 vai. ryto vėlia
vų pakėlimu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos aikštėje. 
10:30 vai. ryto vyks pamaldos 
toje pačioje bažnyčioje, giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas Ričardo Šoko. Po pamal
dų — minėjimas parapijos 
salėje. Minėjimą pradės ALTo 
skyriaus pirmininkė Evelina 
Oželiene. Bus įneštos vėliavos, 
sugiedoti himnai ir vyks visų 
mirusių - žuvusių pagerbimas. 
Pagrindinę kalbą apie genoci

do aukas pasakys naujasis 
•ALTo centro valdybos pirmi
ninkas advokatas Saulius 
Kuprys. Bus ir daugiau ta
riančių trumpą žodį. Meninę 
programą atliks Algimantas 
Barniškis. padainuodamas tai 
dienai pritaikytas dainas. O 
jis tą puikiai atlieka! Po mi
nėjimo bus kavute. 

ALTo valdyba maloniai 
kviečia: organizacijas su vėlia
vomis, moteris ir mergaites 
tautiniais drabužiais ir visą 
lietuvišką visuomenę. Atlikite 
tą patriotinę pareigą! Prisi
minkime tuos, kurie iš Sibiro 
grįžo be sveikatos, be kojų, be 
rankų, ir tuos. kurių kaulai iš
barstyti Sibiro tundrose. Lai
mingi mes. gyvendami lais
vame ir svetingame krašte. U 
anksto tariame ačiū visiems 
už dalyvavimą bažnyčioje ii 

•salėje. An t . Repš ienė 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
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TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 
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Chieago, IL 60829 
Tel. 773-776-8700 

ToD free 24 bx. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šcttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
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Chieago. IL 60629 
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TeL 773-284-0100. 
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PAGALVOKITE NR. 3 
ATSAKYMAI 

1. Eruditas — tai žiningas 
žmogus, labai apsišvietęs, pla-. 
čiai apsiskaitęs. Inteligentas 
— šviesuolis, apsišvietęs, mo
kytas, išmintingas, mandagus, 
kultūringas. Intelektualus 
— protingas, moksliškai išsi
lavinęs. 2. Žodis liaudis kir
čiuojamas kaip žodis valtis. 3. 
Žmonijos ŽalvarioJaikotarpis 
buvo po akmens amžiaus iki 
geležies amžiaus. Lietuvoje 
žalvario amžius dalinamas į 
dvi dalis: senasis, nuo 16 iki 
12 amžiaus pr. Kr., ir naujasis 
— nuo 12 iki 6 a. pr. Kr. (MLT 
Enc. 3-872, Vilnius, 1971). 4. 
Varlė. 5. Artojas su akėčiomis. 
6. Kriptograma: 

„Upelis skuba, teka — 
Pakalnėn nusileis... 
Pražys geroji žemė 
Saulutės spinduliais". Žo

džiai — raktai: 1. Skėrys, 2. 
angora, 3. pudelis, 4. Okapija, 
5. Bobteilas. 7. Kazio ir Lino 
pastabos yra klaidingos, nė 
viena iš jų nevogė. Jonas sakė, 
kad Linas jam sakė, kad Naris 
pavogė, bet mes žinome, kad 
Linas yra melagis. Naris ne
pavogė, išeina, kad Jonas pa
vogė dviratį. 8. Amerikoje Pet-
rol vadina gasolinu. 

PAGALVOKITE NR. 4 

Tokiame, su--'' statytame namelyje gyveno Lietuvos ūkininkas. Išvežus 
šeimą į Sibirą, jame apsigyveno rusai kolonistai. 

LIŪDNI 
PRISIMINIMAI 

Birželio mėnuo yra vienas 
gražiausių vasaros mėnesių. 
Nežinia kodėl Šėtono kara
lystės valdovai pasirinko šį 
mėnesį įvykdyti savo niekšiš
kus uždavinius. Gal kad pasi
tyčiotų iš Dievo kūrybos ir 
žmonių džiaugsmą paverstų 
ašaromis. Šie įvykiai jau isto
rijos puslapiuose, bet istorijos 
mes negalime pamiršti, nes ji 
yra mūsų mokytoja. Istorija 
mus įspėja, kad privalome vi
sada budėti, ne? priešas ne
miega. Mes džiaugiamės Lie
tuvos laisve ir nepriklauso
mybe, bet po laisvės pamatais 
priešo atliekos rausiasi. Per 
dešimtį laisvės metų Lietuva 
galėjo pasiekti daug geresnės 
gerovės, tačiau esama padėtis 
nedžiugina. Gâ  ir čia slapta 
priešo ranka prisideda. Pri
siminus liūdnus įvykius ne vi
sada reikia verkti, bet kietai 
suspaudus kumščius kovoti su 
tamsiosiomis galimybėmis ir 
tik jas nugalėjus — džiaugtis. 

Redaktorius 

BALTA ALYVA 
— Atsakyki rr.an, 
Alyva, 
Nuo ko šako^ 
Tavo svyra? 

— Nuo ko sv.ra? 
Nuo žiedų. 
Nuo žiedų kvapnių... 
Baltų... 

Laimę lauktą, 
Laimę trapia 
Mano baltos -.ekės 
Slepia.. 
Paieškokim sykiu 
Laimės žiede 
Ant šakų! 

Mokytoja 
Gražina Ragalevičienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Mūsų tauta yra atspari ir 
užgrūdinta. Ji ra lėta, gal per 
lėta, sugauti r ują tiesos spin
dulį. Per ilgai ji buvo pagoniš
ka, per vėlai s vokė savos raš
tijos svarbą. Tačiau kartą sa
vin suėmęs na sją gėrį, lietuvis 
jo jau neišsižadės, o gins jį 
visu atkaklumu. Kai kurios, 
daug anksčiau už mus pri
ėmusios krikščionybę, tautos 
nuėjo klystkeliais, bet ne lie
tuvių tauta, pakėlusi Kražių 
skerdynes. Kai kurios anksty
vais amžiais kultūra paženk
lintos tautos sumenkėjo. Lie
tuviai savo istorijoje įsirašė 
Knygnešių epochą. 

Tikėjimas į Dievą yra žmo
gaus gyvenimo kertinis ak
muo, ant kurio išauga pama
tai ir ant kurio visas jo gyveni
mo rūmas atsistoja. Lietuvių 

tautoje šitai yra ryšku visais 
atvejais; dėl to nėra jokios 
abejonės. Audrų ir perkūnijų 
blaškoma ir kapojama, ji ne
praras šito pagrindinio švytu
rio, nepaisant to, į kokias tam
sybes, kokius klystkelius ją 
beatvėstų chaotiškos žiauraus 
gyvenimo laiko apystovos. 

Stasė Prapuolenytė 
Pedagogė, redaktorė, 

rašytoja, žurnalistė 

Moralė yra švelniausia gai
da mumyse, prilygstanti Sera
finų arfoms. 

Poetė Marija Aukštaitė 

GALVOSŪKIO NR. 157 
ATSAKYMAI 

Perkeltinės žodžių reikšmės: 
1. Lankas-paprastas ir šau
dymui su strėlėmis. 2. Bulius 
— jautis, gyvulys ir amerikie
čių sporto komanda. 3. Paukš
tis — gyvis ir suktas žmogus 
(su juo būk atsargus) — tai ge
ras paukštis. 4. Medis — pa
prastas medis ir šeimos bei gi
minės medis. 5. Kamuolys — 
siūlų kamuolys ir žaidimo 
kamuolys. 6. Arklys — gyvu
lys ir sporto įrankis šokinė
jimui. Gali būti ir kiti pa
aiškinimai. 

GALVOSŪKIO NR. 158 
ATSAKYMAI 

1. Laukia (veiks.). Ateiki jis 
tavęs laukia. 2. laukią (dal.) 
Pavargo bestovėdami laukią 
žmonės. Lauke (daikt.). Šian
dien lauke šilta ir gražu. 4. 
Lauke (dal.). Ilgai laukę, bet 
lėktuvas nepasirodęs. Gali bū
ti ir kitokie sakiniai. 

GALVOSŪKIO NR. 159 
ATSAKYMAI 

Kryžiažodžio atsakymai: 1. 
Manvydas. 2. Naugarduką. 3. 
Gediminas. 4. Tautvilas. 5. 
Švarnas. 6. Ruklys. 7. Durbės. 
8. Mykolas. 9. Vladislovas. 10. 
Elena. 

GALVOSŪKIO NR. 160 
ATSAKYMAI 

1. Arčiau Baltijos jūros yra 
Šilutė, bet ne Šilalė (B. Kvik
lio „Mūsų Lietuva", 4-190 ir 
689, Boston, 1968). B. Balnas 
Šv. rašte pirmą kartą yra mi
nimas Mozės I knygoje — Pr. 
22-3). C. Lietuvos Taryba, 
siekdama užtikrinti Lietuvai 
laisvę, savo politiniuose 
sprendimuose buvo budri ir 
lanksti. (E. Gerulis ,Mūsų 
sparnai", Nr. 65, 45-49 psl., 
1990; E.L. 6-124, 1978). D. 
Dviejų žodžių sakinys su ketu
riomis *č": Čičinskas čiūčiuoja. 
E. Vytis, Vyčio — reiškia mū
sų tautos ir valstybės herbą. 
Vytis, vyties — tai reiškia 
šakelės rykite. 

1. Ką reiškia žodis „parolė"? 
2. Kiek Lietuva neteko gyven
tojų, valdant Maskvos komu
nistams? 3. Kiek Lietuva nete
ko gyventojų, valdant Berlyno 
naciams? Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis. 4. Geležinė kumelai
tė, lininė uodegaitė. 5. Geleži
nis tvartas kvietiniais deng
tas. 6. Ne taip seniai praėjo 
Jurginės, pasiskaitę ta tema 
literatūros, atsakykite į šiuos 
klausimus: (kryžiažodis) 1. 
Jurginės švenčiamos tada, kai 
sugrįžusi... ledą nuspiria. 2. 
Per Jurginės, kaip ir per Vely
kas, vaikai džiaugiasi... 3. Kas 
dažniausiai būdavo vaizduoja
ma Žemaitijos kryžkelių kop
lytėlėse? 4. Arkliaganių vaišių 
patiekalas Jurginių šventėje? 
5. Ką mergaitės Šv. Jurgio 
dienos rytą sėja savo darže
liuose? 6. Jurginės — žem
dirbių... metai. 7. Lietuvių my
limiausias gyvulys. 8. Ką mer
gaitės turi daryti, sėdamos 
rūtas? 9. Koks paukštis par
lekia Šv. Jurgio dieną? 10. 
Atėjus Jurginėms nugalimas 

piktasis ligų, bado, neder
liaus... ryjantis žmones ir gy
vulius. 7. Vienas lydinys suly
dytas iš dviejų metalų, kurių 
santykis lydinyje 1:2, o kitame 
lydinyje tų pačių metalų san
tykis 2:3. Kokiu santykiu rei
kia paimti abu lydinius, no
rint gauti trečią lydinį, kuria
me tų metalų santykis būtų 
17:27? 8. Ar Ričardas Nbconas 
buvo respublikonas ar demok
ratas? 

GARSI DAINININKĖ 
Vieną rytą pabudusi, ruo-

šiaus eiti į moyklą. Kai išėjau 
laukan, labai nustebau, prie 
durų laukė daug žmonių, pra
šydami mano parašo (autogra-
fo).Aš paklausiau, kas atsiti
ko. Jie man paaiškino, kai aš 
dainavau mokykloje, visiems 
labai patiko. Aš dabar pasida
riau labai garsi. Atvažiavo 
spaudos atstovai, aš jiems pa
pasakojau apie save. Jie para
šė spaudoje straipsnių apie 
mane ir padėjo man surengti 
koncertą. Dabar aš esu labai 
garsi dainininkė. Dabar eida
ma į mokyklą nenustembu, 
kai prie durų mane pasitinka 
žmonės ir prašo mano parašo. 

Vita Loginaitė, 
5 skyriaus mokinė 

Čikagos lit. m-la 

LINAI 
Mažytė Lietuva nuo senų 

laikų garsėjo linais. Lino 
melsvos akys šypsosi .mūsų 
gimtoje žemėje. Gražiausių 
dainelių sudėjo lietuviai apie 
lino šakelę. Ploniausias dro
beles išaušdavo iš lino darbš-
čiausiosios lietuvaitės. Jos siū
davo drabužius iš lino audi
nių. Linine lovatiese dengdavę 
ąžuolinę lovą. Žėri saulė, pu
čia gaižus vėjelis. Išdžius dir
va, laukuose sės linus. Bus 
puikiausio darbelio. 

Gintarė Svirupskaitė, 
5 skyriaus mokinė 

Čikagos lit. m-la 

PASIKEITĘS 
GYVENIMAS 

Vieną rytą pabudusi dėjau 
knygas ir ruošiaus eiti į mo
kyklą. Kai išėjau į lauką, nus
tebau, nes prie durų stovėjo 
daugybė žmonių ir jie visi 
prašė mano parašo. Pasijutau 
keistai ir nesusigaudžiau pa
dėtyje. Išėjusi direktorė pasa
kė man, kad nereikia eiti į mo
kyklą. Tada vėl grįžau į vidų. 
Apie tą įvykį galvojau visą 
dieną. Vakare įsijungiau tele
viziją ir per žinias rodė, kad 
aš esu kino žvaigždė. Labai 
keista! Rytojaus dieną vėl apie 
mano namus vaikščiojo daug 
žmonių. Gavau paštą. Viena
me laiške parašyta, kad aš esu 
kviečiama į filmo atidarymą. 
Aš sutikau. Pagaliau atėjo ir 
tas lauktas vakaras. Daug ki
no žvaigždžių atsilankė. Stai
ga suskambėjo mano žadin
tuvas. Tai buvo tik gražus 
sapnas. 

Gintarė Svirupskaitė, 
5 sk. mokin. 

Čikagos lit. m-la 

MANO MALDELĖ 

Ačiū Dieve, už šią dienelę. 
Padėk mano tėtei ir seneliai. 
Padėk visiems gyviems ir mi
rusiems ir atleisk jų nuodė
mes. Padėk man dieną ir nak
tį. Leisk man būti laimingai ir 
gerai visiems! 

Vita Loginaitė, 
5 skyriaus mokinė 

Čikagos lit. ra-la 




