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Žinios iš Lietuvos — Elta 
— 

Brazauskas išvyko į 
Prancūziją ir 

Šveicariją 
Vilnius, birželio 15 d. (Elta) -

Birželio 14 d. su darbo vizitu į 
Prancūziją išvyko prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Vizitas 
truks dvi dienas. Šiandien prez. 
Brazauskas susitiks su Prancū
zijos prezidentu Franciois Mit-
terrand. Numatyti taip pat susi
tikimai su Prancūzijos Senato 
pirmininku, Prancūzijos Nacio
nalinio Banko valdybos pirmi
ninku, kai kuriais vyriausybės 
nariais. Paryžiaus miesto vado
vybe. Prez. Brazauskas vieną 
dieną praleis Lyons mieste. 

Birželio 17 d. Algirdas Bra
zauskas vyks į Šveicariją. Jis 
dalyvaus Crans-Montana kas
metiniame forume. Į forumą 
žada atvykti daugelio Europos 
valstybių vadovai, vyriausybių 
nariai, tarptautinių organiza
cijų, didžiausių bankų ir verslo 
kompanijų atstovai. Prez. A. 
Brazauskas skaitys pranešimą 
apie politinę ir ekonominę pa
dėtį Lietuvoje, atsakys j forumo 
dalyvių klausimus. 

Išvykdamas prezidentas sakė 
norįs supažindinti Prancūzijos 
prezidentą bei vyriausybės va
dovus su politine ir ekonomine 
padėtimi Lietuvoje, vykdomo
sios valdžios darbu, aptarti dvi
šalio bendradarbiavimo galimy
bes. Suprantama, bus kalbama 
ir apie Lietuvos tolesnį integ
ravimąsi į Europos poltines bei 
ekonomines struktūras. Algir
das Brazauskas tikisi sudominti 
Prancūzijos versl ininkus jų 
kapitalo investavimo Lietuvoje 
perspektyvomis. 

Prezidentas į Vilnių grįš 
birželio 21 dieną. 

Prezidentas kviečia daugiau 
rūpint i s t remtinia is 

Prez. Algirdas Brazauskas, 
Vilties ir gedulo dienos proga 
kalbėdamas per televiziją, pa
geidavo, kad vyriausybė skirtų 
daugiau lėšų tremtinių palai
kams į Lietuvą atvežti. 

1941 m. birželio 14 d. sovietų 
režimas, talkinant vietiniams 
okupantams, deportavo į Sibirą 
12,000 Lietuvos gyventojų, dau
giausiai inteligentų šeimų. Po 
karo buvo dar trys dideli trė
mimai. Kai kuriais duomeni
mis, iš Lietuvos deportuota 
300,000 gyventojų. Nemaža jų 
dalis, ypač pirmųjų trėmimų, 
žuvo Sovietų Sąjungos lage
riuose nuo bado ir šalčio. 

Kai kuriose Sibiro vietose 
yra vien lietuvių kapinės. 
Tačiau nemažai kapų, ypač 
Rusijos šiaurėje, reikia iden
tifikuoti. Tuo reikalu 1989-1990 
metais buvo išvykusios specia
lios ekspedicijos. Į Lietuvą 
atvežta apie 1,000 palaikų. 

Prezidentas apgailestavo, jog 
dabar palaikų perkėlimu rūpi
namasi mažiau. Pagrindine 
priežastimi jis nurodė žvmiai 
pabrangusias keliones. Jis sakė, 
kad vyriausybė turi surasti lėšų 
joms finansuoti. 

Prezidentas pažadėjo tarpi
ninkauti, kad buvusiems trem
tiniams būtų suteikta daugiau 
lengvatų. 

Lenkijos gynybos ministro 
vizitas 

Brazauskas: Užsienio 
ministerijai t rūksta pa tyr imo 

Šeštadienio v a k a r ą per 
Lietuvos televiziją transliuo
tame pasikalbėjime prez. Algir
das Brazauskas pripažino, jog, 
atleidžiant iš pareigų Lietuvos 
ambasadorių JAV Stasį Lozo
raitį, buvo padaryta klaida tuo 
atžvilgiu, kad iš anksto nebuvo 
surastas tinkamas kandidatas jį 
pakeisti. „Reikia supras t i" , 
kalbėjo Brazauskas, „kad am-
basaoriaus atšaukimas yra rim
tas žingsnis, kuriam reikia 
gerai pasiruošti". Jis pripažino, 
jog susitikime su LDDP Seimo 
frakcijos nariais Užsienio rei
kalų ministerijos vadovybė dėl 
to susilaukė priekaištų. Kritika, 
prezidento nuomone, visiškai 
pagrįsta. „Tačiau reikia at
siminti, jog Lietuvos užsienio 
politikai žengia tik pirmuosius 
žingsnius, jie neturi patyrimo, 
pagaliau trūksta ir specialistų", 
sakė prezidentas. Vis dėlto pre
zidentas pageidavo, kad minis
terijos vadovybė dirbtų atsa
kingiau ir operatyviau. 

Stasiui Lozoraičiui pasiūlytos 
ambasadoriaus pareigos Italijos 
respublikoje. „Šis pasiūlymas 
tebegalioja, ir mes laukiame at
sakymo", pasakė prezidentas. 
Jis pridūrė, jog tokį variantą 
buvo numačiusi ankstesnė ša
lies vadovybė ir buvę užsienio 
reikalų ministerijos vadovai. 
„Stasys Lozoraitis labai gerai 
pažįsta Italiją, jo darbas tenai 
galėtų atnešti daug naudos Lie
tuvai", pažymėjo Algirdas Bra
zauskas. 

Ministrė pirmininkė 
išrinkta Kanadoje 

Tansu Ciller (kairėje) priima gėles iš savo rėmėjų po to. kai pirmadienį ji buvo paskirta Turkijos 
ministre pirmininke. JAV-ose mokslus baigusi ekonomistė, 47-metė T. Ciller yra trečioji moteris 
paskirta vadovauti musulmonų gyvenamam kraštui. Prie jos stovi Mehmet Golhan, prieš ja buvęs 
ministras pirmininkas ir Turkijos galingiausios partijos „Tikrasis kelias" vadas. 

JT keršija už pakistaniečių 
nužudymą Somalijoje 

Mogadišu, Somaliją, birželio B i P Clinton!" 
14 d. - JAV ginkluoti lėktuvai Sis puolimas įvyko sekančią 
trečią dieną iš eilės apšaudo &*** P° to> k a i pakistaniečiai 
somaliečių ginklų arsenalus. JT taikos palaikymo daliniai ap-
Nors neminima, kad yra sužeis- š a u d ė protestuojančią minią, kai 
tų somaliečių milicininkų, buvo užmušta bent 20 somalie-
pranešama, kad trys civiliai čių ir sužeista daugiau, kaip 50. 
buvo sužeisti, kai viena raketa Jungtinių Tautų dalimai laiko-
nulėkė į šoną ir pataikė į gat- s i s*™ būstinėse, pasirodyda 

Birželio 14 d. oficialų vizitą 
Lietuvoje pradėjo Lenkijos gy
nybos ministras Janus Onysz-
kiewicz. Svarbiausias vizito 
tikslas — pasirašyti Lenkijos 
Gynybos ir Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijų sutartį dėl 
bendradarbiavimo karinėje sri
tyje. Ji buvo ruošiama beveik 
metus laiko. Vakar ministrai 
dar kartą suderino jos nuosta
tas. Birželio 15 d. įvyko oficiali 
pasirašymo ceremonija. 

Jonusz Onyszkievvicz ir dele
gacijos nariai, lydimi krašto ap
saugos ministro Audriaus But
kevičiaus, padėjo vainikus ant 
sausio 13-osios ir Medinnkų 
aukų kapų Antakalnio kapinė
se. Po to Rasų kapinėse Janusz 
Onyszkievvicz padėjo vainikų ant 
lietuvių karių kapų, o Audrius 
Butkevičius — ant lenkų. Mi
nistro Onyszkievvicz žmona su 
vaikais padėjo gėles ant Jozef 
Pilsduskio kapo. 

Lenkijos gynybos ministras 
lankėsi „Geležinio vilko" lauko 
kariuomenės brigados Rūdinin
kų baltalione. 

Šiandien ministrą Onyszkie
vvicz priėmė ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ir 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. 

veje esantį arbatos kioską, 
stovintį kelias dešimtis pėdų 
nuo tikrojo taikinio. 

Šis incidentas dar labiau 
sukurstė kylantį somaliečių 
pyktį prieš JAV ir Jungtines 
Tautas. Sostinės viduryje su
šauktame mitinge keli šimtai 
somaliečių protestavo prieš 
puolimus iš oro. Susėdę ant 
žemės jie skandavo: „Nuversti 

ministrai P. Gylys, G. Andrejevs 
ir T. Velliste. 

P. Gylys ir V. Andrejevs pa
smerkė Rusijos mėginimus 
susieti kariuomenės išvedimo 
reikalus su kitomis proble
momis, įskaitant ir žmogaus 
teises. . 

Estijos ministras priminė, kad siųstas laiške generolui Aidid 
derybos su Rusija dėl kariuo- nes jo nepavyko surasti. Bet 
menės išvedimo jau seniai gen. Aidid buvo matomas lai-
nejuda iš vietos. Kalbėdamas kantis spaudos konferencijas 
apie taikos palaikymo pajėgas, JAV-JT užpultose vietovėse. 

mi tik ginkluotuose malūnspar
niuose, kurie nusitoiinėja tai 
prie šio, tai prie to taikinio — tai 
pastato, tai protestuojančios mi
nios — jį apšaudyti. 

Jungtinių Tautų pareigūnai 
informuoja, jog tuo tarpu dar 
nėra šnekėta si su gen. Mo-
hammad Farah Aidid, kurio va
dovaujami milicininkai yra kal
tinami 23 pakistaniečių JT da
linių užpuolimu ir užmušimu ir 
59 karių sužeidimu birželio 5 
dieną. Dabartiniai puolimai 
vyksta, keršijant už tą užpuo
limą. 

Jungtinių Tautų specialus 
pasiuntinys į Somaliją Jona-
than Howe pranešė, kad praė
jusį sekmadienį sugrįžo jo 

Atėnuose svarstytos Baltijos 
valstybių problemos 

Š iau rės Atlanto bendra
darbiavimo tarybos užsienio 
reikalų ministrų susitikime 
Atėnuose praėjusį savaitgalį 
buvo svarstomos Baltijos vals
tybių saugumo problemos. Posė
dyje kalbėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų 

T. Velliste pasiūlė išplėsti 
tarptautinių struktūrų įgalio
jimus, kad jos galėtų laiku ir 
greitai reaguoti į įvykius. 
Ministro nuomone, mažoms 
valstybėms jų parama labai 
svarbi. 

Baltijos valstybių poziciją 
parėmė Norvegijos, Danijos ir 
Ukrainos užsienio reikalų 
ministrai. Atsakydamas į pa
teiktus kaltinimus, Rusijos 
užsienio reikalų ministras A. 
Kozyrev nurodė socialines ir 
ekonomines kariuomenės išve
dimo problemas. Pasak jo, šioms 
problemoms spręsti Rusijai 
reikalinga užsienio pagalba. 

Sausio 13-osios medalis — 
Britanijos Lordų rūmų nariui 

Birželio 12 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas įteikė 
sausio 13-osios atminimo medalį 
Didžiosios Britanijos Lordų 
rūmų nariui David Enals, kuris 
daugelį metų rėmė Londone vei
kiančios išeivių Baltų Tarybos 
pastangas, kovojant už šių šalių 
nepriklausomybę. ,1991 metų 
sausio mėnesį jis buvo vienas 
iš organizatorių didžiulio 
mitingo Londono centre, kuria
me buvo ryžtingai pasmerkti 

Generolas Aidid pirmadienį 
pareiškė, jog jis norėtų kal
bėtis su Jungtinėmis Tau
tomis, jei liautųsi puolimai. Bet 
J. Howe pasakė, jog gen. Aidid 

pirmiau turėsiąs nusiginkluoti, 
liautis kurstęs smurto veiksmus 
ir turėsiąs pradėti talkinti išty
rime, kas atsakingas už birželio 
5-osios susišaudymą ir paduoti 
į teismą nusikaltėlius. 

Jungtinių Tautų pareigūnai 
nurodė, kad ankstyvesni JT 
puolimai vyko naktį, pirmiau 
kruopščiai per žvalgybinius 
ištyrus taikinį, kad kuo mažiau 
būtų sužeistų civilių. Paskuti
nysis puolimas tačiau buvo pir
mas vykdytas dieną, rytui jau 
įdienojus, judrioje miesto daly
je. 

JAV kariuomenės atstovas 
informavo, jog puolimo taikinys 
buvo raketų šaudytuvas, laiko
mas mūru aptvertame kieme. 
Amerikietis JT atstovas tvir
tino, kad buvo iššauta tik viena 
raketa į šį taikinį ir kad nebuvo 
užmuštų. Bet liudininkai, jų 
tarpe ir reporteriai bei įvykį 
filmavę fotografai, pasakė, kad 
viena raketa pataikė į kioską, 
kita jau į tikrą taikinį. Dalis 
raketos liekanų tebėra įstrigusi 
į žemę prie kiosko, kuri buvo ap
taškyta krauju ir arbata po 
sprogimo. Šis užpuolimas įvyko 
po visos nakties šaudymo į 
įvairius taikinius, kur buvo 
laikomi generolo Aidid dalinių 
ginklai bei šaudmenys. 

O dieną prieš tai pakistanie
čiai JT daliniai pradėjo šaudyti 
į minią, kai pamatė apie 1,000 
somaliečių, žygiuojančių į pa
kistaniečių dalinių būstinę sos
tinėje, o minioje buvo matyti ir 
ginkluotų žmonių. 

Ottawa, Kanada, birželio 13 
d. (NYT) - Kanados gynybos 
ministrė Kim Campbell sekma
dienio vakarą buvo išrinkta 
Progresyviųjų Konservatorių 
partijos vade ir pirmąja mote
rimi, einančia Kanados minist
ro pirmininko pareigas. Šiame 
šimtmetyje iš viso pasaulyje tik 
20 moterų yra vadovavusios 
kraštui. Bet jai tebėra prieš akis 
kova laimėti kanadiečių pasi
tikėjimą. 

Partijos suvažiavime ji buvo 
išrinkta pirmininke 53% balsų, 
jos konkurentas aplinkos minist
ras Jean Charest surinko 47%. 
Šis partijos suvažiavimas buvo 
sušauktas po to, kai dabartinis 
Kanados ministras pirmininkas 
Brian Mulroney vasario mėnesį 
paskelbė atsistatydinąs, eida
mas paskutiniuosius metus ant
rosios penkerių metų kaden
cijos. 

Ji pažadėjo kanadiečiams „ge
rą valdžią, apgalvotus potvar
kius, teisingai žmonėms prista
tomus, atvirai išdiskutuotus ir 
kompententingai įvykdytus, 
skaitantis su kiekvienų mokes
čių mokėtojų centu". Nepaisant 
šių užtikrinimų, nesitikima, 
kad jai ilgai bus ramu. 

Pirmasis 46-metės ministrės 
pirmininkės Kim Campbell už
davinys bus sudaryti pareigų 
perėmimo kadrą, kuris jai padės 
ir vyriausybę pasirinkti ir nau
jiems rinkimams pasiruošti. Ji 
taip pat turės susitikti su dabar
tiniu ministru pirmininku B. 
Mulroney nustatyti valdžios 
perdavimo datą. Kai kurie ži
novai numato, kad tai galėtų 
įvykti labai greitai — net 
birželio 21 dieną. 

Naujoji ministrė pirmininkė 
bus įpareigota šaukti naujus 
rinkimus, kurie turi įvykti prieš 
lapkričio mėnesį. O kraštas yra 
nualintas ilgai užsitęsusios 
recesijos, dviejų nepavykusių 
bandymų sustiprinti Kanados 
„naująjį federalizmą", pagal ku
rį provincijoms būtų duodama 
daugiau autonomijos, ir balsuo
tojų tarpe padidėjusiu cinizmu 
apie politines institucijas. Kim 
Campbell, iš Vancouver kilusi 
advokatė, nors žadėjo „naują 
darbotvarkę valdžiai ir naują 
priėjimą prie politikos", telai-
mėjo tik 48% pirmame suvažia
vimo balsavimų ture. Daugiau 
kaip pusę balsų ji laimėjo tik 
antrą kartą balsuojant. 

pirmininku išrinko dabartinį 
premjerą Brian Mulroney. 

Varžėsi i r kvebekietis 
Prieš Campbell ir Liberalų 

vadą Jean Chretien į partijos 
pirmininkus kandidatavo ir 
34-metis Jean Charest , kuris 
savo stipria retorika įtaigavo 
tiek daug partijos delegatų, kad 
vienas Gallup apklausinėjimas 
numatė, jog jis laimės pirmi-
ninkystę. J is būtų buvęs jau
niausias ministras pirmininkas 
Kanados istorijoje. Stengdama
sis savo jaunumą panaudoti 
savo naudai, j is pasakė: „Taip, 
aš esu ir jaunas ir energingas ... 
tokia yra ir Kanada" . 

Charest argumentavo, jog jis 
kvebekietis, s iekiant is , kad 
Quebec provincija liktų Kana
doje, taigi federalistas, būtų ge
riausias pasirinkimas Kanadai, 
siekiant geresnių santykių su 
Quebec. Jis ragino suvažiavimo 
delegatus jį išrinkti ir užsiun
dyti ant Parti Quebecois, norinčios 
provinciją atskirti nuo Kanados. 

Bet partijos delegatų nuomo
ne, dar vieną kvebekietį turėti 
ministru pirmininku būtų poli
tiškai n e n a u d i n g a partijai. 
K vebekiečiai valdo Kanadą jau 
24 iš paskutiniųjų 25 metų. 

Jeigu gyventojai nepasitikės 
banku, jie bus „nubausti" 

Partija t ebėra pasiruošusi 
duoti premjerą 

Vilnius, birželio 12 d. (Elta) -
Birželio 11 d. spaudos kon
ferencijoje Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Romualdas 
Visokavičius parafino Lietuvos 
gyventojus, akcines bendroves 
nešti pinigus į bankus, laikyti 
sąskaitose, nes p>. ešingu atve
ju gali tekti numatyti pinigų 
sumą, kuri būtu keičiama į 
litus, o kiti sąskaitoje esantys 
pinigai būtų įšaldomi. 

R. Visokavičių? pasakė, kad 
birželio 10 d. L to komiteto 
posėdyje buvo apt riami gyven
tojų santaupų ndeksavimo 
šaltiniai, nes sar.t lupos nuver 
tėjo 10-13 kartų 

Birželio 10 d. įregistruotas 
naujas bankas ..E^spres" — tai 
pirmasis pusės b.ijono talonų 
kapitalą surinkt" komercinis 
bankas Lietuvoj- Iš 24 dabar 

kruvinieji įvykiai Vilniuje. įregistruotų konv rcinių bankų 

tik keturiems suteikta teisė 
atlikti tarptautines operacijas; 
keliems tokia teisė dar bus 
suteikta. Dabar Lietuvoje yra 
900 banko įstaigų — bankų ir jų 
filialų. R. Visokavičius mano, 
kad reikėtų dvigubai daugiau. 
Jis įspėjo, kad neoficialios, 
neįregistruotos bankų įstaigos 
bus uždaromos ir už nuostolius, 
kuriuos patirs ten piunigus 
laikantys žmonės, Lietuvos 
Bankas neatsakys. 

R. Visokavičius pabrėžė, kad. 
įvedant litus, nebus atimama iš 
vienų ir atiduodama kitiems, 
nes labiausiai nukentėtų vidu
tinio turtingumo žmonės, o ne 
patys turtingiausieji. Be to, ne 
Lietuvos Banko pareiga aiškin
tis, kokiais būdais klientas 
uždirbo pinigus. Tai privalo 
atlikti mokesčių inspekcija ir. 
jeigu reikia, te isėsaugos 
darbuotojai. 

Jai kalbant dar prieš antrąjį 
balsavimą suvažiavime, kai 
kurie jos rėmėjai baiminosi, kad 
Kanada dar gali būti nepasi
ruošusi moteriai ministrei pir
mininkei. Cambell atsakė: „Aš 
jums sakau, jog nepaisant kas 
atsitiks rytoj, ar aš laimėsiu ar 
pralaimėsiu, mūsų partija yra 
pasiruošusi bet kurios žmonijos 
steigėjų lyties premjerui". 

Ružavais plakatais mojuojan
tiems ir valiuojantiems savo 
rėmėjams Campbell pasakė: 
„Mūsų, kaip partijos, pasirin
kimas aiškus: arba mes atsilie
piame į pasikeitimu vėjus, arba 
mes būsime nublokšti". Pasku 
tinis Progresyviųjų konservato
rių partijos suvažiavimas įvyko 
prieš 10 metų. Tuomet jie 

PLB pirm. B. Nainys 
išvyko \ Lietuvą 

Chicaga, birželio 15 d. — 
Pasinaudodamas „Pasaulio lie
tuvio" žurnalo vasaros atosto
gomis, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Bronius 
Nainys š.m. birželio 10 d. mėne
siui išvyko į Lietuvą. Ten jo 
laukia eilė darbų. 

Buvusį būstinės vedėją dr. 
Petrą Lukoševičių nuo birželio 
28 d. pakeičia Juozas Gaila, 
buvęs JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas. Jo laukia eilė 
darbų PLB būstinėje, su kuriais 
supažindins p i rm. Bronius 
Nainys. Vienas jų — Lietuvos 
kančios tomų paruošimas ir 
išleidimas. 

Lietuvos respublikos Seimas 
yra paprašęs PLB duoti pasiū
lymų, kaip išeivija pageidautų 
pakeisti dabar t in ius išeivių 
pilietybės ir nuosavybės atga
vimo įstatymus. Taip pat Sei
mas pareiškė susidomėjimą 
svarstyti galimybę į Seimą 
įvesti du išeivijos atstovus. 
Tiems r e i k a l a m s svars tyt i 
Seime — eigai darbotvarkėje 
gauti yra reikalingi 43 Seimo 
narių parašai. Šiais darbais taip 
pat rūpinsis PLB atstovas Vil
niuje, jiems eigą davus PLB pir
mininkui B. Nainiui. 

Lietuvoje būdamas. PLB pir
mininkas taip pat sutvarkys 
dalies „Pasaulio lietuvio" laidos 
spausdinimą Lietuvoje ir infor-
muosis dėl galimybių įsteigti 
Lietuvos konsulatus Sibire ir 
Karaliaučiuje. 

Greta darbų Lietuvoje, PLB 
pirm. Bronius Nainys birželio 
19-20 dienomis dalyvaus Ukrai
nos Lietuvių Bendruomenės su
važiavime Kijeve. Birželio 27 d. 
dalyvaus Lenkijos l ietuvių 
sąskrydyje Seinuose, o rytojaus 
dieną Varšuvoje susitiks su 
Lenkijos kultūros ministru. Į 
JAV grįš liepos 10 d. 

Visi Lietuvos bankai ruošiasi 
lito įvedimui, tačiau litas nebus 
susijęs su kuria ners viena 
užsienio valiuta, pasakė R. 
Visokavičius. 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 16 d.: Adelė, Benas. 
Julita, Tolminas, Jūra. 

B i r ž e l i o 17 d.: Adolfas, 
Laura, Daugantas , Liudgailė. 
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•>*£* SKAUTYBĖS 
kelias 

Redak to rė j .v . s . Irena Regienė 

PRO „SKAUTŲ AIDO" 
REDAKTORIŲ AKINIUS 
NEUŽMIRŠTAMAI MALONIOS 

NESĖKMĖS 

naujos neįprastos antraštės, ki
tiems nepatiko, kad panaikino
me krūvą senųjų skyrelių, o 
religinio rašinio autorius išbarė 
mane, kad aš išdrįsęs išbraukti 
vieną jo teksto kablelį; Bostono 
skaitytojas atsisakė žurnalo, nes 
šis esąs tapęs tik vienos vietovės 
atstovu, o.brolis iš Los Angeles 
išvadino visai nebroliškais žo
džiais, kad drjsome apkarpyti jo 
rašinį... 

Nekaip man sekėsi ir trečią 
kartą į „Skautų aidą" at-
sigrįžus, kai nelauktai žurnalui 
likus be redaktoriaus, skubos 
keliu telkta redakcinė skiltis. Šį 
kartą dalykai riedėjo visai prie
šinga linkme: patirties jau ne
trūko nė vienam šios skilties na
riui, bet dėl įvairių aplinkybių, 
pagrindiniai talkininkai vėliau 
pasitraukė, o man — neoficia
liam skiltininkui, neturėjusiam 
drąsos pasprukti, vėl teko pus
antrų metų petys petin keliauti 
su bendraamžiu „Skautų aidu". 
Stengiausi, tačiau nežinau ar 
ta i buvo redagavimas: greičiau 
medžiagos įnirtinga medžioklė. 
Nežinau net kokios nematomos 
gijos mane prie to žurnalo 
tuokart lakė - - pareiga, spau
dos liga? Gal pastaroji: juk aš jos 
apsėstas nuo 1947-ųjų... 

Juozas Toliušis 
(red. 1970-73, 

1979 vasaris, 1980 gegužė) 

„Palangos" tunto paukštytės ir „Kalniškių'" tunto vilkiukai Ramiojo Vandenyno rajono sueigoje. 
Nuotr. G. Radvenytės 

PRANEŠIMAS LS SESERIJAI 

s. J. Toliufis 

Turiu prisipažinti, kad su 
„Skautų aidu" nesisekė man 
nuo 1935-ųjų, kai tuokart su sa
vo bendraskilčiu Vytautu pasi-
rįžome pirmą kartą parašyti į 
spaudą. Abu jau skaitėme savąjį 
žurnalą ir „Ateities spindulius", 
kuriuos platino ir vis rašyti 
ragino gimnazijos kapelionas. 
Sėdome abu atkurti išgyventus 
nuotykius: Vytautas „Spindu
liams", kaip jis tarkavo ir kepė 
bulvinius blynus, o aš „Skautų 
aidui" apie skilties iškylą, 
kurioje aš pamečiau gražiai pa
darytą drožinį ir iš darbelių ga
vau dvejetuką. Netrukus skai
tėme Vyto feljetoną: padūkusiai 
gražiai atrodė, išspausdintas per 
pusantro „Ateities spindulių" 
puslapio. Manasis, deja, „Skau
tų aide" niekad nepasirodė. Tik 
daug vėliau pagalvojau, jog 
žiopliai skautai, kurie iškylose 
pameta daiktus, neverti spau
dos puslapių. 

Tų pačių metų vasarą penke
tukas mūsų pagėgiškių skautų 
stovyklavome su Kauno „aušro-
kų" tuntu Karmėlavos pašonė
je, kur pirmą sykį pamačiau ir 
„Skautų aido" redaktorių. Su
prantama, jog sąskaitų suvesti 
dėl to neįdėto rašinio negalėjau. 
Brolis A. Saulaitis buvo anos at
mintinos stovyklos viršininkas 
(atliekąs pogilvelinę praktiką), 
o „Skautų aido" redaktoriaus 
pavardės anuomet dar nežino
jau. 

Anam stovyklos viršininkui, 
šiapus Atlanto vėl tapusiam 
„Skautų aido" redaktorium, 
at leidau tik po 35 metų 
Čikagoje, kai 1970 metais 
pakvietė mane prie šio žurnalo 
vairo. Neįprastai teko pradėti, 
nes pirmą pusmetį skaitytojus 
lankė net du „Skautų aido" 
komplektai: naujojo vairininko 
nuo metų pradžios redaguojami 
numeriai Čikagoje ir praėjusių 
metų Oakvillės redakcijos 
besivėluojantys, įstrigę Put-
namo seselių spaustuvėje. Nei 
darbo romantikos nebuvo, apie 
kurią girdėjau iš buvusių 
redaktorių ar bendradarbių. 
Tačiau darbo tvėrėmės su ūpu, 
darėme daug eksperimentų: 
sesės Alės puslapiai su 
drabužėliais, Vlado lankstinu
kai žurnalo viduryje bei vis nau
ji margaspalviai viršel iai , 
humoro puslapio įvedimas (pro 
palapinės plyšį, Algio Drimbos 
nuotykiai...). Trumpai susumuo
jant — bandyta „Aidui" suteik
ti skirtingą, nei iki tol, žurna
listinį atspalvį, kurio gaires 
nustatė mūsų kolegijos narys 
brolis Balys. Naujoves išbady
dami, klydome, pasitaisydavo
me ir vėl mėginome iš naujo. 
Tobulėjome. Patys džiaugėmės, 
vienas kitą pagyre, tačiau ne
trūko tokių, kuriuos šokiravo 

Mielos Sesės, 
Jubiliejinei stovyklai artėjant, 

pranešu, kad stovyklai pasiruo
šimo darbai vyksta pilnu tempu. 
Pastovy kliu viršininkės jau su
s ta tė programas , subūrė 
vadijas. 

Stovyklų vadovų suvažiavi
mas Rakė š.m. gegužės 22-23 
dienomis buvo sėkmingas ir la
bai naudingas. Seserijos ir Bro
lijos pastovyklių vadovybės ap
tarė pastovyklių programas ir 
suderino visiems bendras pro
gramas. 

Stovyklų pasisekimas pri
klausys ne vien nuo stovyklos 
vadijos, bet ir nuo vienetų 
vadovių. Naudojuos proga pri
minti vienetams šiuos svarbius 
reikalus: 

Stovyklos registracija: Ne
vėluokite užregistruoti vykstan
čias J.S. seses. Registracijos 
mokestis užsiregistravusioms 
iki birželio 12 d. — 40 dol. 
Vėliau užsiregistravusios moka 
papildomą 15 dol. už kiekvieną 
stovyklautoją. 

Video konkursas viene
tams: Vienetai, kurie dar nepri-

SUSIPAŽINKIME 
,Seserija 75" viršininkė 
v.s. Birutė Banaitienė 

v.s. Birutė Banaitienė 

Sesė Birutė Banaitienė, da
bartinė LSS Vyriausia skauti
ninke ir Jubiliejinės stovyklos 
„Seserija 75" viršininkė, gimė 
1946 m. spalio 29 d. Emsdetten, 
Vokietijoje. 1948 m. su tėvais 
išvyko ir apsigyveno Anglijoje. 
Čia mokėsi ir skautąvo. 1965 m. 
atvyko į JAV-es. Čia vėl įsijun
gė į Lietuvių Skautų Seserijos 
veiklą. Bostone sukūrė šeimą su 
menininku s. Bronium Banaičiu 
ir užaugino du sūnus — sk. vy
tis Kęstutis (21 metų) studijuo
ja finansus ir vadovavimą 
Northeastern universitete. Bos
tone, o prit. skautas Romas (20 
metų) mokosi meno Massachu-
setts College of Art, Bostone., 
Kęstutis Bostono „Žalgirio" 
tunte yra „Kęstučio" draugovės 
draugininkas. Abu sūnūs yra 
baigę Bostono Lituanistinę mo
kyklą ir priklauso Tautinių šo
kių sambūriui. 

Seses Birutės vyras s. Bronius 
Banaitis yra buvęs „Žalgirio" 

tunto tuntininkas. Priklauso 
„Senųjų Lapinų" skautų vyčių 
būreliui. Dirba GTE. Profesija 
— industrijos menininkas. Bro
lis Bronius priklauso Bostono 
Vyrų sekstetui. ALTo Bostono 
skyriaus valdyboje eina iždinin
ko pareigas. 

Birutė ir Bronius priklauso 
„Sodauto" etnografiniam an
sambliui. Abu — Neo Lituanai 
ir priklauso Lietuvių Tautinės 
sąjungos Bostono skyriui. Biru
tė yra šios organizacijos valdy
boje iždininkė. Birutė yra advo
kato įstaigos vedėja ir notarė. 

Netrumpa sesės Birutės ir lie
tuviško skautavimo istorija. Į 
LSS įsijungė 1953 m. Anglijoje. 
Vyr. skautės įžodį davė 1963 m. 
Buvo „Kregždžių" skilties skil-
tininkė Stoke-on-Trente, Angli
joje. Į „Baltijos" tuntą Bostone 
įsijungė 1968 m. 1973 m. - „Ži
dinio" pirmininkė. 1980-1983 
m. „Baltijos" tunto tuntininkė. 
1983-1986 m. - „Baltijos" tun-
tininkės pavaduotoja. Atlanto 
rajono stovyklose 1989, 1987, 
1984 m. buvo programos vedė
ja ir Seserijos stovyklos virši
ninkė. 1988-1990 m. Atlanto 
rajono Seserijos atstovė. VII 
Tautinės stovyklos Seserijos ad
jutante. LSF Šalpos skyriaus ve
dėja 1987-1991 m. Lietuvos Ka
sos iždininkė 1989-1991 m. 

Sesė Birutė buvo pakelta į pa-
skautininkės laipsnį 1982 m., į 
skautininkės — 1987 m., į vyr. 
skautininkės — 1991 m. Apdo
vanota Už Nuopelnus ir Lelijos 
ordinais. 

1991 m. vs. Birutė Banaitienė 
buvo išrinkta LSS Seserijos Vy
riausia Skautininke. 

Sesei Birutei linkime sėkmės 
ir džiaugsmo vadovaujant „Se
serija 75" Jubiliejinei stovyklai. 

siuntė sesei Mildai Arlauskie
nei savo „video", prašomi tai 
neatidėliojant atlikti. Norime, 
kad kiekvienas vienetas daly
vautų šiame konkurse. 

Uniforma: Vienetų vadovės 
atsakingos už sesių tvarkingą 
išeiginę uniformą stovykloje. 
Visos stovyklautojos turi daly
vauti su tvarkinga nauja unifor
ma. Ženklai, švilpuko virvelės 
ir pareigas žymintis medžiagi
nis ženklas — yra dalis unifor
mos. Jei dar neužsisakėte atitin
kamų ženklų ir virvelių iš 
Seserijos Tiekimo skyriaus, da
bar aukščiausias laikas tai at
likti. 

Darbo uniforma: J.S. bus lei
džiama dėvėti trumpas baltas 
kojines „bobby socks" prie dar
bo uniformos. Darbo marškinė
liai — tamsiai mėlyni ir pilki 
„Seserija 75". Sesės, dalyvau
siančios J.S., turės įsigyti pil
kus marškinėlius. Su išeigine 
uniforma sesės privalės dėvėti 
tamsiai mėlynas iki kelių koji
nes. 

Vienetų vėliavos: Visi viene
tai prašomi atsivežti vieneto vė
liavą —ji bus reikalinga parade. 

Stovyklos gairės: Kiek
vienas vienetas pasigamina J.S. 
gairę. Jos bus naudojamos vie
netų parade Stovyklos atida
rymo metu ir bendroje Seserijos 
aikštėje. Dėmesio! Vienetai, 
kurie turi ankstyvesnių J.S. gai
relių — prašome jas atsivežti. 

PASTOVYKLIŲ 
INFORMACIJA 

Stovyklos vadovų,-ių suvažia
vime buvo išklausytos ir sude
rintos visus stovyklautojus,-as 
liečiančios programos. Čia 
trumpai apie jas. 

Tautorama: Skautininkių/Ži-
diniečių pastovyklė paruoš Tau-
toramos stotis ir rodys visai sto
vyklai pirmadienį, rugpjūčio 2 
d. Į stotis sesės ir broliai eis 
pagal šakas — skiltimis. Laikas 
bus praneštas visoms pastovyk-
lėms. Pagal anksčiau numaty
tas datas vyks tautiški užsi
ėmimai pritaikyti atskiroms pa
što vykiems. 

Skautorama: Ruošia Skauti
ninkų pastovyklė „Rodom — da
rom" būdu. Tai trijų dienų ren
ginys, kuriame broliai ir sesės 
dalyvaus šakomis jiems skirtą 
dieną. 

Maudymasis: vyks kas dieną 
šakomis, skiriant valandą kiek
vienai. Jaunų šeimų pastovyklė 
eis maudytis jai patogiausių 
laiku. 

Vakarinė programa: Kiek 
vienai dienai nustatyta vaka
rinė programa. Įdomi — įvairi. 
(Čia dėl vietos stokos jos visos 
nespausdinam. RED) 

Lankymo laikas: Kasdien 
vyks kokios nors sporto varžy
bos, žaidimai, tautiški užsiėmi
mai ir kt. 

Lankymas — pilnoje išeiginėje 
uniformoje. Jei sportuoja ar lie
ka pastovy k lėje — darbo unifor
ma. 

Gairės pakėlimas — nuleidi
mas: Kas rytą Seserijos gairę 
pakels budinti skiltis. Kas va
karą vyks bendras Seserijos gai
rės nuleidimas. 

Sakų dienos: Kiekviena 
pastovyklė turės savo šakos 
dieną stovykloje pagal anksčiau 
nustatytą „Dienų mintys ir pro
gramos". Ypatingu būdu pažy
mėkite šią dieną, kad visa sto
vykla apie tai žinotų. 

ŪKIO SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS 

Maitinimasis: Stovykloje 
veiks dvi virtuvės — Seserijoje 
„Aušros Vartai" ir Brolijoje „Li-
tuanica". Sesės ir broliai valgys 
pagal šakas. Pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė vyks dviem pamai
nom kiekvienoje valgykloje. Pa-
stovyklėms valgymo laikas bus 
nustatytas, kai sužinosime pa-
stovyklėse stovyklaujančių 
skaičių. Ūkio skyrius parūpins 
visus valgymui reikmenis. Se
sės atsiveža savo valgymui reik-1 
menis naudojimui iškylose ir 
lauko virtuvei. 

Kiti reikalai: Michigan vals
tijos parėdymu šiukšlių stovyk
lose nebus galima laikyti. Val
gykloje bus dėžės šiukšlėms. 
Kiekvieną vakarą iš pastovyk
lių šiukšlės sunešamos prie 
valgyklos. 

Pastovyklių viršininkės priva
lo prižiūrėti, kad sesės neturėtų 
maisto palapinėse. Rakė daug 
gyvuliukų... 

Kiekvieną dieną 5-6 sesės — 
„darbo skiltis" dirbs virtuvėje. 

Pastovyklėms bus tiekiamas 
geriamas vanduo. 

Kiekviena šaka — Seserija/ 
Brolija/ASS gaus po vieną 
didelę palapinę su stalais. 

Lauko virtuvės skiltis tvarkys 
maisto užsakymą lauko virtu
vei. 

Ūkio skyriaus vedėja s. Ma
rytė Utz praneša, kad Rakė yra 
lauko virtuvės reikmenys. 
Nereikia vežtis puodų ir kt. 
Taip pat bus parūpinti grėbliai, 
kirviai ir kiti įrankiai. 

Audrų ir gaišto atvejų pra
timai („Fire and Strom Drills") 
stovyklose pradžioje bus praves
ti visiems stovyklautojams. 

Iki greito pasimatymo stovyk
loje! 

Budėkime kartu! 
v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Vyriausia Skautininke ir 
„Seserija 75" stovyklos viršininkė 

Jubiliejinei skautų sto
vyklai labai reikalingi šaukš
tai, šakutės, peiliai, įvairūs vir
tuvei reikmenys ir palapinės. 
Galintieji šiuos daiktus pa
aukoti, prašomi atgabenti juos 
į šį savaitgalį Lietuvių pasaulio 
centre vyksiančią skautų,-čių 
savaitgalio stovyklą. Jei pagei
daujate, kad daiktai būtų pa
imti iš jūsų namų, praneškite 
Marytei Utz, tel. 708-423-0307. 
Gera proga atiduoti jums nebe
reikalingus daiktus ir paremti 
jaunimo organizaciją. 
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Anonimas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanlay Ava. , Benryn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. (706) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą i 

6321 Avondala, St*. 102 
— - į , , ..«•""•» Chicago. IL 60631 
^ ^ • ~ Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVItek. M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr, ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hll ls. IL 

Tai. 706-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v p.p.—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Ro<*f 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9: antr 12-6: penkt 10-12; 1-6. 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldl.ig 

6132 S. Kadzla 
Chicago. IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šestd. 9 v r.-12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 7764969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls, IL| 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechiairginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr. penkt 12-3 v.p.p. ketv 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312 )737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai : antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnato te l . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-565-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941 -2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS,M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susiiarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava . , Sutta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312 586-3166 
Namu 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm. ant r . ketv ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Kyla pavojus per medžius 

NEPAMATYTI MIŠKO 
„Šiąnakt nenakvokite na

mie", — paslapčia tėčiui j ausį 
anų, 1940 m. birželio 14 d.,; 
šnibžtelėjo Veiverių miestelio 
komunistėlis, kuriam buvo iš-
anksto žinoma, kad tą šiltą, jaz
minais pakvipusią birželio 
naktį apylinkėje vyks baisūs 
dalykai. Tas vienas vienintelis 
sakinys pripildė mano šviesias 
vaikystės dienas siaubo, dar il
gai pasikartojančio nuo kiekvie
no garsesnio sunkvežimio moto
ro suburzgimo. 

Mūsų šeima paklausė perspė
jimo ir išvengė pražūtingos ke
lionės į „sovietinį rojų", bet kitą 
rytą miestelyje buvo daug pla
čiai atvertų durų, gailiai kau
kiančių šunų, baubiančių alka
nų karvių ir paraudusių nuo 
slopinamo verksmo kaimynų 
akių. Ir dabar, po daugiau kaip 
50 metų, tos skausmingos 
dienos pažymi visą žydintį bir
želio mėnesį „Baisiojo" epitetu. 

Tačiau dešimtys tūkstančių 
lietuvių anuomet išdardėjo 
užkaltuose vagonuose į Rytus. 
Mums artimiausia geležinkelio 
stotis buvo už 3 km. — Mauru
čiuose. Mačiusieji „gyvųjų 
prekių" pakrautus vagonus, gir-
dėjusieji verksmą, aimanas, 
maldas ir keiksmus, to vaizdo 
jau niekuomet negalėjo ištrinti 
iš atminties, todėl, išeivijoje mi
nint anų baisiųjų įvykių su
kaktis, kone kiekvienas čio
nykštis lietuvis gali papasako
ti savo įspūdžius, išgyvenimus 
ir netekimo skausmą. Kartais 
atrodo, kad normali mūsų 
gyvenimo slinktis sutriko kaip 
tik anų metų birželio 14-15 d. ir 
nuolat vis grįžta praeitin, kad 
iš naujo sukrėstų ir niekad, o 
niekad, neleistų pamiršti. 

Tačiau iš čia ir kyla pavojus, 
kad „per medžius galima nepa
matyti miško", kaip liaudis 
sako. Tas nuolatinis „Baisiojo 
birželio" tragedijos linksnia
vimas išeivijoje gerokai susiau
r ina įvykių apimtį. Mes 
dažniausiai kalbame apie kelias 
1941 m. birželio mėnesio dienas, 
iki vokiečių-sovietų karo pra
džios, bet tas siaubo laikotarpis 
Lietuvoje tęsėsi kur kas ilgiau, 
kone visą okupacijos metą, 
pasiekęs aukščiausią laipsnį 
1944-1953 metais. Per tuos de
vynerius metus iš Lietuvos iš
tremta daugiau kaip 100,000 
žmonių. Jeigu dar prie šio skai
čiaus pridėtume visus, žuvusius 
partizanų kautynėse, nukan
kintus kalėjimuose, stribų būs
tinėse, sušaudytus tariamų 
teismų sprendimais ir be 
sprendimų... 

Dar tik neseniai pradėta ati
darinėti slaptieji archyvai, ku
riuose rasti dokumentai, liudy-
jantys tokį žiaurų lietuvių tau
tos genocido, kokio galbūt nėra 
buvę pasaulio istorijoje. Dalis tų 
dokumentų jau buvo skelbta 
Lietuvos spaudoje, bet kyla pa
vojus, kad likusieji gali „dingti 
be pėdsakų" dabartinės vy
riausybės rūpesčiu. 

„Lietuvos aidas", 1992 m. 
liepos 30 d. laidoje išspausdino 
straipsnį, pavadintą „Didysis 
Sibiro kančių kel ias" (Do
kumentai liudija). Tiems, kurie 
ruošia Baisiojo birželio 
minėjimus ir apsiriboja juose tik 
1941 m. birželio įvykiais, verta 
plačiau su šia dokumentine me
džiaga susipažinti. Ne tik su šia, 
bet pasirūpinti, kad neišnyktų 
užmarštyje tolimesnis mūsų 
tautos kančios -skeliąs, kad do
kumentai būtų kruopščiai su
rinkti ir išleisti. Būtų labai 
svarbu šiuos dokumentus išleis-

BILIETAS KELIONEI TRAUKINIU 
Birželio trėmimus prisiminus 

AR R. KALANTA BUVO 
PSICHINIS LIGONIS? 

IGNAS MEDŽIUKAS 
ti a n g l ų k a l b a ir plačiai 
paskleisti, kaip buvo padaryta 
su „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikomis". Tos knygos 
buvo geriausias mūsų ginklas, 
suprantamiausia ir efektingiau
sią kovos su komunistinio 
režimo smurtu priemonė. Joks 
k i t a t au t i s , paskaitęs „Kro
nikas", negalėjo likti daromai 
skriaudai abejingas, lygiai kaip 
niekas neliktų nesukrėstas ir 
„kančių kelio dokumentų". 

Kai kurios, genocido paliestos, 
tautos (pvz. žydai) stato savo 
aukų atminimui milžiniškus pa
minklus ne t ik savo krašte, bet 
ir kitose šalyse. Didžiausias ir 
efektyviausias paminklas mūsų 
tautos genocido aukoms būtų 
tokių dokumentų rinkinys, 
išleistas anglų kalba. Puiku, 
kad PLB ruošiasi spausdinti 
Lietuvos kančios istoriją net 16 
tomų, bet kur kas naudingiau 
šiuo metu būtų nedelsiant su
rinkti tokius dokumentus ir 
išleisti angliškai kalbančiai 
visuomenei. 

Štai dar kelios nuotrupos iš 
minėto straipsnio „Lietuvos 
aide". 

„1948 m. rugpjūčio mėn. Lie
tuvos KP II sekretorius A. Tro-
fimovas visiškai slaptai rapor
tavo VKP(b) Ck sekretoriui A. 
Kuznecovui, kad buvo planuota 
išvežti 15,000 šeimų, bet išvežė 
tik 11,400, nes dalis numatytų 
tremti žmonių pasislėpė. Analo
giškus pranešimus siuntė ir Lie
tuvos KP I sekretorius A. Snieč
kus G. Malenkovui. Vidaus 
reikalų ministerijos duome
nimis, 1948 m. buvo išvežta 
11,233 šeimos, 39,482 žmonės.... 
A. Sniečkus 1949 m. gegužės 17 
d. pranešė, kad 1949 m. kovo 
25-28 d. buvo išvežta 8,817 
še imų, 29,180 žmonių, o 
balandžio mėn. dar papildomai 
išvežta 636 šeimos, 3,090 žmo
nių, tarp jų pavienių 863 žmo
nės. Iš viso išvežtos 9,053 šei
mos, 32,270 žmonių. Iš jų 7,763 
„buožių", 1,417 vidutinių, 205 
neturtingų valstiečių ir 122 „ki
tos" šeimos. Tarp jų buvo 10,438 
vyrai, 12,978 moterys ir 8,854 
vaikai. ... Iš Lietuvos TSR teri
torijos priklauso ištremti 6,000 
buožių ir 2,500 banditų bei na
cionalistų šeimų (taip įsakė 
„Visiškai slaptai. Asmeniškai" 
Ričardas Čepas Lietuvos KP(b) 
CK sekr. drg. A. Sniečkui). 
Operacija buvo pradėta visoje 
respublikoje vienu metu — kovo 
25-tą; apskrityse 6 vai. ir 
užbaigta 1949 m. kovo 28-ją 18 
vai. Vilniuje, Kaune ir kituose 
respublikos miestuose operacija 
pravesta visiškai tvarkingai per 
naktį ir užbaigta 6 vai. ryto. 

Iš tremta 8,765 šeimos, iš viso 
28,981 žmogus. Iš jų: buožių 
šeimų — 6,817, banditų-nacio-
nalistų — 1,948. ...Ištremiamųjų 
į sodin imas buvo vykdomas 
50-tyje stočių. Pakrauti 1,474 
v a g o n a i , įrengti pervežti 
žmones žiemos sąlygomis. 
Suformuoti 24 ešelonai, kurie 
pakrovus buvo siunčiami pagal 
paskyrimą. Ešelonų išsiuntimas 
pilnai baigtas kovo 29 d". 

Jeigu mes savo tautos geno
cido kelią minėtume ne tik 
birželio viduryje, bet kiekvieną 
metų dieną, mums pritrūktų 
dienų ir valandų, kad pajėg
tume visas aukas prideramai 
paminėti . Todėl yra labai svar
bu tuos genocido dokumentus 
surinkti ir išsaugoti busimom 
ne tik mūsų tautos, bet ir kitų 
kraštų tautoms, kad skaitytų, 
įsidėmėtų ir jau niekad tokie 
įvykiai nepasikartotų. 

D.B. 

Dėdės Šamo žemę vis daugiau 
aplanko Lietuvos žurnalistai, 
spaudos darbuotojai. Šie ap
si lankymai su seminarais, 
ekskursijomis, JAV spaudos 
pažinimu labai naudingi mūsų 
tautiečiams Vakarų pasaulio 
spaudos etikos pažinimui, savo
jo akiračio praplėtimui. 

Neseniai buvo proga pabend
rauti su 40 metų amžiaus gabiu, 
energingu vieno Lietuvos dien
raščio redaktoriumi. Žurnalis
t iką baigęs 1975 metais 
Vilniaus universitete. Nuo tada 
aktyvus spaudos darbuotojas. 
Nuo tada ir komunistų partijos 
narys. Dabar aktyvus žurnalis
tas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatyme. Labai kalbus, ne
vengiąs analizuoti dabartį ir 
prisiminti praeitį. 

— Ar praeitis netrukdo da
barčiai? — užklausiau. — Jūs gi 
buvęs komunistų partijos narys. 

— Buvau. Reikėjo būti, dir
bant žurnalistinį darbą. Ar dėl 
to šiandien turiu nusišauti? Juk 
žinote, kad, keliaujant trauki
niu, reikalingas bilietas. 

— Ne visada. Jūs, be abejo, 
žinote, kiek daug tūkstančių be 
bilietų traukiniais keliavo... į 
Sibirą. 

— Žinau tas baisias keliones 
traukiniais, sunkvežimiais ir 
baržomis į Sibirą. Tuo metu 
manęs dar nebuvo šioje žemėje. 

BRONIUS JUODELIS 

Per antruosius trėmimus buvau 
kūdikis. Mano bilietas nepri
sidėjo prie kelionių traukiniais 
ar sunkvežimiais, ar, juodu var
nu" be bilietų, — aiškino redak
torius. 

Panašių aiškinimų ne kartą 
teko girdėti susitikimuose 
Lietuvoje. Tikėt! jais, ar ne? Tą 
gal geriausiai žino gyvi išlikę 
Sibiro tremtiniai;^ kaliniai. Gal 
geriausiai tą žino Kaulai amžino 
įšalo žemėje, Lietuvos giriose ir 
kalėjimų kiemuose ar žvyrduo
bėse. Kažin, ko jie reikalautų? 
Keršto, atlaidumo ar atgailos už 
bilietų savininkų at l iktą 
„narsumą", jiems dabar atidir
bant žuvusių dirbtą, bet neuž
baigtą darbą tėvynei. 

Kiek daug „traukinio bilietų" 
— Lietuvos komunistų partijos 
nario pažymėjimų per 50 metų 
okupacinį laikotarpį buvo iš
duota. Juos gavę, kai kurie 
mūsų tėvynainiai sudarė 
tremtinių sąrašus, „supakavo" 
į gyvulinius vagonus be maisto 
ir vandens (bevežant net 
gyvuliai girdomi ir šeriami) ir 
be bilietų traukiniais išsiuntė 
tūkstančius nekaltų tautiečių į 
Sibiro mirties stovyklas. Savie
ji atliko ir varovų pareigas, kar
tu su pasigailėjimo neturinčiais 
mongolais raudonojoje armijoje. 

Kai ištremtųjų lietuvių Sibire nei kaulų nebuvo galima surasti ar atpažinti, 
žmonės parsivežė bent žemės saują iš tų vietų, kur jie kentėjo ir mirė. 

Nuotr. Kęstučio Svėrio 

Į Sibirą keliavo be bilietų ir 
mano tėvai, ir trys seserys. 
Jauniausioji, šešerių metų, 
pirmąją žiemą atsigulė į amžino 
įšalo žemę. Po Stalino mirties 
gyviesiems sugrįžus, Tarybinės 
Lietuvos pareigūnai su „trauki
nio bilietais", juos kaip raupsuo
tus vijo iš tėviškių, nepri
registravo, stumdė iš vietos į 
vietą, net atgal į Sibirą. 

Šiandien tie buvę taip galingi 
„traukinio bilietai" skelbiami 
negaliojančiais. 

— Jie galioja! Tik kitu vardu, 
— šaukia buvusių Sibiro trem
tinių ir kalinių laiškai iš Lietu
vos. Nėra pagrindo netikėti, kai 
į seimą, aukštus valdžios postus, 
miestų, rajonų, įmonių, preky
bos, finansų, naujų „kolchozų" 
vadovybes suvažiavo, kaip į Či
činsko dvarą, senųjų „traukinių 
bilietų" savininkai su naujais 
„bilietais", nežinia kokia kaina 
nupirktais. O kaip būtų gera, 
kad į tuos postus suvažiuotų tik 
su mums visiems vienodu bilie
tu — Tėvynės ir Artimo meile. 

Skaičiau tik vieną maloniai 
nustebinusį pareiškimą „Gim
tajame krašte" (1993 metų nr. 
3). Tai vyriausio redaktoriaus 
Algimanto Bučio „nuodėmės 
išpažinimas". J is pasisako 
buvęs komunistu ir tą komu
nizmą nuoširdžiai gynęs, „kaip 
Kristaus mokymui artimą 
idealą". Jo praregėjimą nulėmė 
1983 metais viešnagė pas tėvą 
— „dypuką" Anglijoje. Jis rašo: 
„Ir tik palaipsniui, per kiauras 
naktis skaitant tėtės bibliotekos 
knygas, Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos tomus, 
ki tus išeivijos leidinius, 
anuomet neprie inamus ir 
uždraustus Lietuvoje, ėmė ver
tis akys"... Jis rašo, kad „nuo 
1991 metų sausio 13 dienos 
nepr iklausau ir niekad 
nepriklausysiu jokiai politinei 
partijai". Galima dar pridurti, 
kad, JAV mūsiškiams statant 
„geležinę užtvarą", 1985 metų 
rugsėjo mėn. Šviesos-Santaros 
suvažiavime lankėsi tas pats 
gabus literatūros kritikas ir 
poetas Algimantas Būčys, 
poetas Marcelijus Martinaitis, 
rašytojas Vytautas Martinkus ir 
aktorius Laimonas Noreika. Jų 
atvykimui tuo metu gal ir 

buvo reikalingi ne tik lėktuvo, 
bet ir „traukinio bilietai". Čika
goje Jaunimo centre jų atliktas 
literatūros vakaras buvo „pike
tuojamas", nors be langų iš-
daužymų. Kad tas neatsitiktų, 
Jaunimo centro vadovybė ne
beleido svečiams suruošti išleis
tuves. 

Okupantai ir jų bendrininkai . 
Lietuvoje draudė bet kokį jau
nimo pasireiškimą, jeigu jis 
nebuvo numatytas komjaunimo 
programoje. Jų tikslas — lietu
vius susovietinti ir nutautinti. 
Toks, rodos, nekaltas pagoniškų 
laikų Rasos šventės prisimini
mas buvo laikomas nelegaliu ir 
susirinkusius persekiojo milicija 
sujos parankiniais. Tokios šven
tės būdavo rengiamos įvairiose 
Lietuvos vietose: Kernavėje, Pa 
jautos slėnyje, prie Ignalinos 
ežerų ir kitur. Ne vienas iš 
dalyvavusių prisimena, kai mi
licija jaunimą vaikė, mušė laz
domis, spardė. Tai buvo neteisy
bės ir smurto metai. Tautos 
kantrybės styga buvo per
tempta. 

1972 m. gegužės 14 d. Kaune, 
įmesto sode, prie Muzikinio tea
tro, šaukdamas „Laisvės Lietu
vai", susidegino Romas Kalan
ta. Tai buvo protestas prieš 
okupantų brutalų elgesį su jau
nimu, kuris nenorėjo taip galvo
ti, kaip jie liepė. Viena iš Rasos 
šventės dalyvių prisimena, kad 
tos šventės buvo sielų bendrys
tės su Romo Kalanta įrodymas. 
„Kiekvienas pagal išgales, sąži
ningai ir tikėdami aušra, ėjome 
Romo Kalantos takais ir ta
keliais". 

Šis įvykis Lietuvoje buvo su
kėlęs audringą Lietuvos jauni
mo protestą prieš okupantus. 
Įvyko didelės demonstracijos. 
Milicija Kaune sulaikė 319 as
menų kurių 52 buvo tarnauto
jai, 190 darbininkų, 34 studen
tai, kiti be nuolatinio darbo. 
Kaip aktyvūs dalyviai, admi
nistracinėmis baudomis po 10 
parų buvo nubausti 50 asmenų. 

Nebegrįš į tėvynę Sibiro tai
goje amžinam poilsiui likę, 
birželiuose išvežti, tremtiniai. 
Negrįš jie, radę poilsį Šv. 
Kazimiero, Tautinėse ir dtur 
plačiam pasaulyje tyliuose kapi
nių plotuose. Kažin, ar mes 
sugrįšime? 

Birželių trėmimai į Sibirą 
neįpareigoja mus statyti prieš 
dabar t inę Lietuvą naujas 
„geležines užtvaras", bet kartu 
su „traukinio bilietus" sudegi
nusiais ar dar bedeginančiais 
broliais ir sesėmis Lietuvoje 
tiesti naujus kelius. Jie turi mus 
vesti į vieningą, pilnutinį ne
priklausomos Lietuvos at
statymą, vadovaujantis poeto 
Bernardo Brazdžionio šauksmu: 
„Kviečiu lietuvį burtis prie 
lietuvio"... 

4 milicijos vaikų kambarių 
įskaitą įtraukti 48 nepilna
mečiai. Sulaikyti nedirbantys 
gavo priverstinius darbus. Apie 
demonstravusius dirbančiuo
sius pranešta jų darbovietėms. 

Okupantai, pasijutę labai ne
patogiai, kad jaunimas nesi
džiaugia „laimingu" socialisti
niu gyvenimu, paskleidė gan
dus, kad Romas Kalanta buvęs 
psichinis ligonis, padugnių at
stovas. Jo net vardą uždrausta 
viešai minėti. 

Kauno Sąjūdžio Mokslinių ži
nių propagavimo klubas ..Žy
nys", Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga, Kauno 
skyrius, Lietuvių jaunimo ben
drija „Lituanica" parašė pareiš
kimą, kurio po 1 egzempliorių 
išsiuntinėjo Lietuvos Seimui, 
Respublikos prezidentui, vy
riausybei, Generaliniam pro
kurorui ir kai kuriems laikraš
čiams. Pareiškime rašoma, kad 
gegužės 14 d. suėjo 21 m., kai 
Muzikinio teatro sodelyje Kau
ne susidegino Romas Kalanta . 

Kauno prokaratūra 1972 m. 
gegužės 19 d. pateikė klausimus 
penkiems psichiatrams (J. Šur-
kui, J. Gutmanui, J. Andriuške-
vičienei, V. Berner iu i , A. 
Daukšienei), kurie tada skubiai 
pripažino Romą Kalantą psichi
niu ligoniu ir tą pačią dieną 
paskelbė kauniečiams per tele
viziją miesto vykdomojo komite
to pirmininkas Mikučiauskas, o 
kitą dieną (1972.5.20) pakarto
jo „Kauno tiesa". 

Tuo metu Kauno medicinos 
instituto prof. J. Brėdikis , 
rašydamas „Kauno tiesai", pa
laikė tų psichiatrų pripažinimą 
(diagnozę). Dabar jis yra Sveika
tos apsaugos ministras. 

1989 m. kiti psichiatrai (L. 
Radavičius, A. Narinkevičius, 
E. Mikaliūnas, D. Pūras) nu
statė, kad R. Kalanta buvęs 
psichiškai sveikas. Ta ig i 
nuomonės visiškai skirtingos. 

Pareiškėjai prašo, kad t ie 
patys psichiatrai atsakytų į tuos 
pačius klausimus, kuriuos jiems 
buvo pateikusi Kauno prokura
tūra 1972 m., dabar esant 
nepriklausomai Lietuvai, kada 
nieko nereikia bijoti. 

Ministras pi rmininkas A. 
Šleževičius ant gauto tuo reika
lu pareiškimo gegužes 10 d. 
uždėjo rezoliuciją: „Sveikatos 
ministerijai. Generalinei proku
ratūrai. Prašau atsakyti pareiš
kėjams ir informuoti Vyriausy
bę". Laukiama, koks bus at
sakymas. 

Žmogus — tragiškas medis. 
Jis laukia vaisių, dar nepražy-
dęs, ir nori žydėti, jau numetęs 
vaisius. 

Anonimas 

Tironas pastoviai iššaukinėja 
vienur ar kitur karą, kad jo pa
va ld in iams reiktų stipraus 
vado. 

Sokratas 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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„Mokytojas Stasys Barzdukas, gimęs 1906. vėliau 

buvo šios gimnazijos direktorius. 1944 pasitraukė į 
Vakarus. Su prof. Pr. Skardžium ir J. M. Laurinaičiu 
paruošė „Lietuvių kalbos vadovą", išleistą 1950 Vokie 
tijoje. Emigravęs į JAV, buvo šio krašto Lietuvių Bend
ruomenės kūrėjas ir pirmasis pirmininkas, JAV lietu
vių gyvenimui atidavė savo geriausias jėgas. Mirė 1981 
m. Cleveland'e, ten ir palaidotas.) 

Šiais mokslo metais gyvenau su ramiu klasės 
draugu (ir suolo draugu!) Ambraziejum Jonynu. 
Kambarėlį nuomavome Aušros gatvėje, priešais mok. 
S. Navicko namus. Tačiau aš čia tik pernakvodavau. 
Aštuntoje klasėje kasdien, nuo pirmadienio iki šešta
dienio imtinai, turėjome šešias pamokas. Paskutinioji 
pamoka baigdavosi 13 vai. 40 min., o 14 vai. jau turė
davau būti pas savo mokinį — šito reikalavo korepe
titoriaus ,amatas\ Ir kasdien taip iki 21 vai. Grįžęs į 
savo kambarėli, Jonyną rasdavau prie knygų Jis, la
bai kruopštus mokinys, beveik nedalyvavo jokioje 
veikloje už klasės ribų. Dirbo ir dirbo! Gyvenime taip 
pat nuožmiu darbu toli nusispyrė, tapęs Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto direktoriaus (K. Korsako) 
pavaduotoju. I šį tarnybos laiptą įsikabino ne ko
munistų partijos keliu, bet atkaklumu ir parei 
gingumu. 

Neapsigindamas mokinių ir rinkdamasis tik tuos, 
kuriuos buvo lengva pasiekti ir kurie daugiausia 

mokėjo, užsidirbdavau visoms išlaidoms padengti ir 
taupiau studijoms. Taigi studijoms! Juk reikės važiuo
ti į Kauno didmiestį, kuriame vos du kartus teko buvo
ti su ekskursijomis. Vis po vieną trumputę dienelę, 
nuvažiavimą ir parvažiavimą įskaičiuojant. O 
finansinės paramos nejaučiau iš niekur. Savo pamokas 
paruošdavau tik vėlyvomis valandomis, o namų temas 
ir panašius darbus atlikdavau sekmadieniais. Klasėje 
pamokų metu nežioplinėjau ir dėl pirmosios vietos 
varžiausi su Stepu Nenortu, gabiu ir mielu vaikinu. 
(Karo metu sunkiais keliais jis atsidūrė Londone, ten 
baigė inžinerijos studijas, ten ir gyvena). 

Ta aštuntoji, paskutinė klasė gimnazijoje... 
Nieko nestebinau savo ūgiu. Karinio parengimo 

rikiuotėje stovėjau antras nuo galo — nuo žemojo galo. 
Buvau vos užtraukęs septynioliktuosius metus. Nei 
krepšininkas, nei plaukikas, nei kitoks rekordinis spor
tininkas. Bet literatas. Kelios mūsų klasės mergaitės 
jau flirtavo su ulonų pulko leitenantėliais, pačiais 
žemiausiais (būtų baigta, jei kas iš mokytojų sužinotų!) 
ar šiaip su Alytaus valdžios viengungiais, o aš, vaikas 
šių subrendėlių akyse, vos drįsdavau žvilgtelėti į 
žemesnių klasių mergaites, ypač į šeštokes, arba pasi
džiaugdavau iš tolimesnių gimnazijų gautais mergaičių 
laiškeliais, ataidinčiais mano .literatūrinę kūrybą' 
moksleivių spaudoje. 

Kaip dabar yra Japonijoje, taip tada Lietuvoje iš 
abiturientų buvo reikalaujama išpildyti tam tikrus 
fizinės kultūros reikalavimus. Turėjome laikyti 
egzaminėlius iš įvairių sportų sričių bei iš gimnastikos 
vadinamas Bronzos ženklui. Bet šiam ženklui gauti 
reikėjo 18 metų amžiaus. Stepas Nenortas, Vytautas 
Pakalniškis ir aš šio amžiaus .reikalavimo' išpildyti 
negalėjome. Specialiu Švietimo ministerijos dekretu 
mums leido laikyti Jaunių ženkliukui, tad buvome 

nepribrendėliški abiturientai. Bet jau ir tada spėjau 
įsivelti į vieną situaciją, pareikalavusią daug rūpesčio. 

Mokslo metų pradžioje dalyvavau literatūros vaka
re kažkurioje Marijampolės gimnazijoje. Susipažinau 
su nei patinkančia, nei patraukiančia mergaite, kur i 
kažkodėl idealizavo Alytų ir troško jį pamatyti. Pasa
kiau draugiškai — atvažiuok, parodysiu. Tai buvo 
nelaimės šauksmas. Prieš Užgavėnes gavau šios 
gražuolės laišką, kad tų kelių dienų atostogoms ji 
atvažiuosianti... Negalėjau tikėti! Alytaus gimnazis
tės buvo ,sarmatlyvos\ niekados į tokį nuotykių ne
drįstų veltis, o ši marijampolietė atvažiuos pas 
berniuką, kuris pas šeimininkę kampelyje gyvena ir 
pats nori į tėviškę nuvykti.. Kur aš ją dėsiu? Jei tokią 
viešnią atsivesčiau, šeimininkė tuojau išvarytų ir dar 
gimnazijos vadovybei praneštų. Gelbėdamasis iš 
nelaimės, suradau alytietę klasės draugę, kuri sutiko 
mano viešnią apnakvydinti ir pavalgydinti. O Petrą 
Sėdžių, gerą bičiulį, prisikalbinau, kad ir jis nevažiuo
tų tėviškėn, o man padėtų su ta Marijampolės amba
sadore Alytaus miestui tvarkytis. Sutiko gal iš kole-
giškumo, gal iš smalsumo — greičiausiai! Sutartą 
valandą abu laukėme geležinkelio stoties perone gar
bingos viešnios, visai nesitikėdami, kad ji pasirodys. 

Pasirodė. lYaukinys dar judėjo, o raudonskruostė 
jau stovėjo prie lango ir mojo. Nutirpome abu, bet 
džentelmeniškai su ja praleidome dvi dienas, pra
švilpėme savo juodai dienai suspaustas santaupas , 
išlydėjome atgal ir atsidusome. Šis įvykis mane ir 
Šedžių dar labiau suartino, ir abiems mums teko 
praleisti ateisiančią vasarą. Ta mergaitė laiškais mane 
pasiekdavo dar kelerius metus, paskui tilo ir nutilo 
amžinai. Gal ištekėjo. O tai jau amžinai... 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 

PROF. DR. JUOZAS 
NAVICKAS PAS 
ATEITININKUS 
SENDRAUGIUS 

Bostono ir apylinkių atei
tininkai sendraugiai gegužės 23 
d. susirinko savo įprastoje susi
rinkimų vietoje pas Verutę 
Keturakienę, South Bostone 
susipažinti su prof. J. Navicko 
knyga „Vertybės ir dorovė". 
Susirinkusiems buvo didelė 
maloni staigmena, kai į susi
rinkimą atvyko ir pats knygos 
autorius su visa savo šeima. 

Skyriaus pirm. Stasė Cibienė 
trumpai nušvietė prelegento 
kun. dr. V. Cukuro ir knygos 
autoriaus nueitą gyvenimo 
kelią. Ji pastebėjo, kad kun. V. 
Cukuras yra kompetentingas 
kalbėti filosofinėmis ir 
teologinėmis temomis, apvai
nikavęs savo kunigišką 
pašaukimą dvigubu doktoratu 
— teologijos ir filosofijos. Dr. J. 
Navickas, ilgametis Boston Col-
lege filosofijos profesorius ir Sv. 
Jono kunigų seminarijos vizi
tuojantis profesorius, dabar dėl 
sveikatos sunegalavimo yra 
išėjęs į pensiją. Jo kultūrinis 
įnašas didelis: keletas filosofijos 
knygų anglų kalba ir nemažai 
s traipsnių filosofinėmis 
temomis anglų ir lietuvių perio
dikoj. „Vertybės ir dorovė" 
išleista LKM Akademijos 1988 
metais yra jo stambus veikalas 
lietuvių kalba. 

Kun. V. Cukuras knygos ap
tarime autorių pavadino gar
saus fenomenologo Max Scheler 
dvasios sūnumi, nors jam įtakos 
turėjo ir Immanuel Kant , 
Vladimir Solovjov, Feod^r 
Dostojevsky, Dietrich v o n 
Hildebrand, Stasys baiKausMs 
ir kiti. Tačiau dr. J. Navickas 
visados liko savaimingas savo 
išieškota tiesa ir vertybėmis. 
Knyga keturių pagrindinių 
dalių. Pirmoje dalyje autorius 
aiškina, kas yra filosofija. Ant
roje dalyje nagrinėjama morali
nė filosofija, kaip viena iš dau
gelio filosofijos disciplinų. Tre
čioji koncentruojasi aptarimu 
vertybių ir moralės, kurios yra 
nepriklausomos, bet artimos 
viena kitai. Ketvirtoji dalis ski
riama aptarti specifinius etikos 
dėsnius, į ska i tan t sąžinės 
klausimą ir moralinę dorybę. 

Paskaita buvo nepaprasta, 
nes išsivystė tarsi dialogas tarp 
paskaitininko ir autoriaus: susi
domėjimas buvo didelis. Po kele-
tos paklausimų, prof. J. Na
vickas padėkojo už jo knygos 
aptarimą ir įvertinimą. Na
vickų šeimos draugė G. Mic
kevičienė įteikė Aldonai 
Navickienei puikių rožių puokš
te. 

Susirinkimas tęsėsi, svarstant 
skyriaus einamuosius reikalus. 
ižd. D. Keturakytė priminė na
rio mokestį, pirm. S. Cibienė 
pranešė veiklos planus: atei
nantį rudenį paminėti Maironio 
jubiliejų f nors ir pavėluotai), o 
birželio mėnesį švęsti Jonines 
Putname. Dr. C. Masaitis, Jo

ninių iniciatorius, kvietė visus 
susirinkti Putname, šv. Mišiose 
prisiminti a.a. J Leimoną. 
mirusį prieš 30 metų, po to 
rinktis jo namuose ir senais 
papročiais švęsti Jonines. 

Susirinkimai sklandžiai 
pirmininkavo J. Rygelis. 
Sekretoriavo B. Paliulis. Pabai
goje giedotas ateitininkų him
nas. Sekė bendri pašnekesiai 
prie kavutės. 

Stasė Cibienė 

KELIONĖ l ANTARKTĮ 
LMK federacijos Bostono 

klubo balandžio 24 d. susirin
kimą pradėjo pirm. Elena Va-
syliūnienė, pakviesdama pa
skaitai Liudą Šmidtaitę - Ven-
gortienę. Ji pasirinko kalbėti ir 
parodyti skaidres apie Antarktį. 
J i su svo vyru dr. Veingortu ir 
sūnumi buvo išvykusi su „Lind-
blatt" suorganizuota turistų 
ekskursija į Antarktį. Pirma 
jiems teko nuskristi į Argen
tiną, iš kur prasidėjo kelionė 
laivu, ,,Lindbaltt" bendrovė 
surado rusų laivą, kurie yra 
labiau patyrę kelionėse plau
kioti pro didelius ledynus. Tai 
buvo ir mokslinė ekspedicija. 
Be laivo rusų įgulos, buvo 30 
amerikiečių turistų. Tarp rusų 
įgulos buvo ir lietuvis gydytojas 
dr. Viesulas, kuris kelionės 
metu bendravo su lietuviais 
turistais. Kaip vėliau teko pa
tirti, sugrįžus į tuo laiku dar 
Sovietų Sąjungą, už bausmę dėl 
draugystės su užsieniečiais 
buvo pasodintas į kalėjimą. 
Toliau Liuda Veingortienė pa
sakojo, kaip iš didžiojo laivo tu
ristai buvo perkeliami mažais 
laiveliais į salas, kur matė 
tūkstančius pingvinų. Pingvi
nai yra vandeniniai paukščiai, 
žiemą išplaukia į pietus, o 
vasarą grįžta į Antarktį. Tos 
pačios porelės susiranda iš balsų 
ir judesių. Visą laiką praleidžia 
vandenyje, tik peri sausumoje. 
Kitose salose turistai matė ruo
nius. Ekskursija po Antarktį 
užtruko 2 savaites. 

Paskaitininke buvo giliai 
paveikta pingvinų instinktų 
galia. Visa tai jai priminė 
begalinę Dievo išmintį, suku
riant pasaulio gyvūnija. Turis
tus žavėjo gražios dangaus spal
vos, užgesę ugniakalniai su 
šiltais geizeriais, kuriuose 
turistai galėjo maudytis, nors 
išlipus iš vandens bvuo šaltas 
oras. Baigiant kelionę, laive 
turis tams buvo suruoštos 
vaišės. Kelionė buvusi įdomi 
nors kartais tekę patirti ir 
audras. 

Vai Vaičjurgienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Motinos dienos minėjimo dalyvius Omahoje su programoje dalyvavusiais jaunaisiais „Aušros' 
grupės šokėjais supažindina jų mokytoja Gražina Reškevičienė. 

buvo suruoštas sekmadienį, 
gegužės 9 d., parapijos salėje, 
tuoj po lietuviškų šv. Mišių. 
Susirinko nemažas būrys sve
čių. 

Skautininke Irena Lileikienė, 
vietininkijos vietininkė, pa
sveikino susir inkusius ir 
pakvietė visus atsistojimu ir 
giesme „Marija, Marija" pa
gerbti visas mirusias ir gyvas 
motinas. Ilgametė skautų 
rėmėja Ona Kartanienė pa
skaitė gražių apsakymų apie 
motiną ir motinų meilę jų 
vaikams. 

Kuklaus minėjimo progra
mėlę atliko patys mažiausieji ir 
geriausieji „Aušros" šokėjų 
grupės daigeliai. Malonu buvo 
stebėti mažųjų veidelius ir 
judesius, reiškiančius žvirblio 
pokalbį su pilkuoju karvelėliu, 
apie aguonėlių sėjimą, augimą, 
žydėjimą... Buvo gražu stebėti 
mažuosius šokėjus. Šokyje 
„Noriu miego" mažųjų dėmesys 
taktui ir šokio judesiams buvo 
labai nuoširdus. Žiūrovai ne
gailėjo jiems katučių. 

Visas dešimtukas šokusiųjų 
yra mišrių šeimų mažieji. Jų 
mokytoja, ilgametė „Aušros" 
grupės vadovė Gražina Reške
vičienė. atidavusi širdį tautinių 
šokių puoselėjimui, surenka 
mažuosius, turinčius lietuviškas 
šaknis, ir per tautinį šokį lipdo 
juos prie lietuviško kamieno, 
kad jie žinotų ir gerbtų savo 
tėvų ir senelių kilmę. Tuo būdu 
Gražina Reškevičienė, būdama 
skautė, atlieka pasigėrėtinai 
gerą darbelį tautiškumo labui. 

Visuomenė vertina Omahos 
lietuvaites skautes ir jų pastan
gas pagerbti mamytes. Linkime 
sesėms skautėms ir toliau bu
dėti lietuviškų tradicijų ir tau
tiškumo sargyboje. 

J advyga Povilaitienė 

ST. PETERSBURG, FL 
MOTINOS DIENOS 

PAMINĖJIMAS 
Amerikos Lietuvių Katalikių 

Moterų sąjungos 76-ji kuopa St. 
Pe te r sburge švent i ška i 
paminėjo Motinos dieną. 
Kuopos narės dalyvavo Sv. Var
do bažnyčioje, kurioje šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Šv. 
Kazimiero misijos klebonas 
kun. Steponas Rapolas. Mišių 
aukas nešė kuopos narės Mari
ja Zubrys ir Irene Daktanas. 

Po Mišių į Amerikos Lietuvių 
klubą a tvykus ias A.L.K. 
Moterų s-gos 76-tos kuopos na
res ir kitus svečius maloniai 
pasitiko klubo pirmininkas An
tanas Gudonis. Kuopos narės 
rinkosi į mažąją salę. Tą dieną 
visiems patarnavo vyrai klubo 
nariai. 

Po pietų klubo pirm. A. Gu
donis, pasveikinęs v isus , 
pakvietė kuopos pirmininkę 
Valeriją Leščinskienę pravesti 
programą. Pasveikinusi visas 
sąjungiečių vardu, Valerija 
paprašė susikaupimo minute 
pagerbti mirusias kuopos nares 
ir visas motinas. Kadangi Mo
tinos diena yra žymiausia kuo
pos veikloje, buvo paminėtos 10 
metų šiai kuopai priklausančios 
narės — Vanda Gruzdienė, 
Elena Vilnis ir Marija Polterai-
tienė. Joms visoms buvo įteiktos 
baltų gėlių puokštės. Paminėjo 
ir kuopos organizatorę Donna 
Kamm, kuri tą dieną viešėjo Ft. 
Myers pas savo sūnų David. 
Visos paminėtos yra kuopos 
valdybos narės ir dalyvauja 
įvairioje veikloje. Baltomis 
gėlėmis buvo papuošti ir klubo 
vyrai, taip nuoširdžiai tą dieną 
dirbę ir visiems patarnavę. 

Paskaitą skaitė rašytoja Van
da Vaitkevičienė, o Valerija 

fši p-

OMAHA, NE 
SKAUTĖS PAGERBĖ 

MOTINAS 

„Neries" ir „Vinco Kudirkos" 
vietininkijos skautės Omahoje 
puoselėja gražią tradiciją 
kasmet Motinos dienos proga 
suruošdamos mamyčių pager 
bimą. Šįmet toks pagerbimas 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

IJTKRATCRA 
19451990 

•>af 

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

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30 00 
Užsisakant paš'u, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 

ItAtt 
About? 
GOD, SERVICE, 

ETERNITY... 
Only by experiencing the 
divine, through service to 
God. can the restlessness 

of the human heart be 
quenched. 

The Mariaus OjThe 
Immaadate Conception... 

An international 
community of Priests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

.•"*"•• 1 LSįp 

The 
Marians 

FAITH IN AOlON 

IEŠKO 

Leščinskienė į programą gražiai 
įpynė įvairių eilėraščių posmus. 
Minėjimas buvo gražus ir sklan
džiai pravestas. 

Motinos dienos proga, prisi
mindamas savo motiną, Kazi
mieras Mereckas Katalikių Mo
terų veiklai paremti paaukojo 
10 dol. 

IŠKILIAUSIA MOTERIS 

A.L.K. Moterų sąjungos sei
muose būna renkama „Iškiliau
sia moteris". 76-ji kuopa šiais 
metais tokiam pagerbimui no
minuoja Lietuvos Vyčių ir vi
suomenėje pasižymėjusią 
veikėją Loretą Stukas. 

RUOŠIASI KELIONEI 
Į LIETUVA 

A.L.K. Moterų s-gos 76 kuo
pos pirmininkė Valerija Leš
činskienė šiomis dienomis 
ruošiasi vykti dviejų savaičių 
atostogoms. Žada aplankyti 
daugelį metų nematytus gimi
nes. Jos grįžtančios lauks daug 
darbų ruošiantis artėjančiam 
A.L.K. Moterų sąjungos seimui. 

D. G. 

Lietuvė studentė ieško atskiro 
kambario Illinois universiteto ra
jone. Skambinti Neringai; 

312-225-0926 

Moteris Ieško darbo. 
Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
senelius arba vaikus. Skambinti 
Danai, tel. 312-778-8595. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS „ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
joas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-36E4 

(312) 58 ^ 3 6 i l 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje. 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius \ Lietuvą 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

T e l . 585-6624. Nuo 8 r y t o iki 6 V.V. 
Kalbėti lietuviškai 

PRAŠOME 
INFORMACIJOS! 

Jungtinė JAV-Rusijos Komisija 
karo belaisvių — kare dingusių
jų (POVV/MIA) likimui tirti, ieško 
žinių apie amerikiečius kalinius 
buvusiose Sovietų Sąjungose 
teritorijose. Ypatingai ieškoma 
informacijos apie JAV lėktuvą ir 
jo įgulą sovietų pašautą 1950 
m. balandžio 8 d. virš Baltijos 
jūros, 20 km į vakarus nuo Lat
vijos miesto Liepojos. Bet kokia 
informacija šiuo reikalu bus lai
koma konfidencialiai. Praneš
kite: tel. 703-325-1752, fax 
703-325-1759; rašykite: Task 
Force Russia, attn.: DAPE-
ZB-TFR-H, 200 Stovall St., 
Alexandrla, VA 22332-0004. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos. USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

G RE AT ' 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 3 

(312) 586-5959 1 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 

Ramute Klimiene (kairėje* ir Rūta Gauryte dažo lietuviškus margučius S< nt 
tie Lietuvos Dukterų draugijos pravestoj pamokoj, balandžio 4 d 

ž T 
^ " ^ INTERNATIONAL 
JJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visui 
C ARGO — siunčiame oro linija 

Zaib^Š* 
i kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

..ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatynr 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•528 South 79th Avenue 
Mlckory HM, Illinois 60457 
T U 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Uetuva 

iu į namus 

Telefonai: 77 76 »7 y 77 83 92 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

HELP VVANTED 

LAMCO CO. 
VVashington. D.C. 

Ieško darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išorės įrengimus; 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Pradžiai $5 i 
vai Kreiptis: tel. 202-244-2373 

Ieškom darbščios ir tvarkingos jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1V2 m amž., padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis Į Viliją, tel. (darbo
vietės) 1 909-920-0373. (namų) 
1-619 868 4882. 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

NIGHT OF THE WAWK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that under-
took a raid into Soviet territory and 
of David Luger who sacrificed his 
life for his crew members. left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spirited away to 
a top-design facility in Uthuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brovvn, the author of the 
famous book ..Flight Of The Old 
Dog", iš recognized as the "best 
military adventure vvriter in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York. Book price $22.95. Ship
ping & handling in USA $3.50 
Canada — $5.00 Illinois residents 
add $2.01 sales tax Send order to: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629-5589. 
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DAUGIAU APIE LENKU 
UNIVERSITETĄ VILNIUJE 

E. RINGUS 

Prieš porą savaičių Čikagoje 
lankėsi jau trečias atstovas 
lenkų u-to. Šį kartą net pats 
rektorius R. Brazis. Jis neva 
buvo iškviestas draugijos, su
kurtos remti lenkų u-tą Vilniu
je. Kol kas dar nebuvo paskelb
ta, kaip jam pavyko. Prieš jo 
atvykimą „Dziennik Zwiazko-
wy" išspausdino straipsnį, 
apšviečiantį lenkų mažumos 
padėtį Lietuvoje. Be nuolatinių 
skundų dėl blogo lenkų trakta
vimo, nušviesta jų kultūrinė 
padėtis. Iš 300,000 lenkų tik 
3.2% turi aukštesnį išsilavi
nimą, patį žemiausią laipsnį iš 
visų Lietuvos mažumų. Aišku, 
kaltinama Lietuvos vyriausybė, 
kuri neva kliudė lenkams pa
tekti į aukštesnes mokyklas. 
Sako, kad į lenkiškas mokyklas 
buvo siunčiami blogiausi moky
tojai, kurie vartojo rusų kalbą. 
Autorius nutyli, kad lenkai, 
galvodami, jog Sovietų imperi
ja liks per amžius, ignoravo 
valstybinę, t.y. lietuvių, kalbą 
ir dėl lenkiškumo išlaikymo per 
daug nesirūpino. Perestroikai 
atėjus, pastebėta, kad imperija 
gali sugriūti. Tuomet, Varšuvos 
kurstoma, lenkiška bendruome
nė atkuto ir pradėjo reikalauti 
daugiau teisių. Prieita net prie 
to, kad entuziastai pradėjo sva
joti apie autonomiją. 

Čikagoje gegužės 23 suruošta
me b >nkete rektorius davė 
lenkiškc universiteto apžvalgą. 
Jis įsteigtas 1991 metais . 
Pradžioje užsirašė 200 kandi
datų. Dabar jų liko tik 105. 
Dėstomoji kalba yra lenkų. Yra 
atidaryti trys fakultetai: filo
loginis, ekonominis, gamtos ir 
net medicinos. Steigėjai pra
džioje reikalavo, kad jiems būtų 
leista naudotis Vilniaus u-to 
patalpomis. Tas jiems nepavy
ko, todėl studentai naudojasi 
įvairių lenkiškų mokyklų pa
talpomis. Klasėse kartais būna 
tik keli klausytojai. Lietuvos vy
riausybė jokių varžymų nedaro, 
nes pagal Lietuvos įstatus pri
vačios mokymo įstaigos nėra 
varžomos. Tačiau vyriausybė 
finansiškai neprisideda. Studen
tai atleidžiami nuo karinės prie
volės. Į klausimą, kodėl įsteig
tas universitetas, rektorius at
sakė, kad lenkų visuomenei 
trūksta savų mokytojų. Bet jis 
pridėjo, kad Pedagoginiame ins
titute lenkų kalbą studijuoja 20 
studentų ir Vilniaus universi
tete atidaromas polonisitikos 
skyrius, kuriame tikimasi 20 
studentų: 10 lietuvių ir 10 
lenkų. Dar nėra išpręstas diplo
mų pripažinimo klausimas. At
rodo, kad finansiniai sunkumai 
šį projektą sužlugdys, r :• su 
Amerikos ir Lenkijos pagalba 
sunku bus gyvuoti, profesorių 
kelionės iš Lenkijos į Vilnių ir 

jų išlaikymas daug kinuoja . 
Bandymas paruošti mokytojus 
Lenkijoje irgi eina sunkiai, nes 
beveik visi išsiųsti, negrįžta į 
Vilnių. 

Įdomesnis s t ra ipsnis apie 
lenkų u-tą buvo paskelbtas 
„Kultūra" žurnale, kuris dabar 
leidžiamas Paryžiuje ir Varšu
voje. Straipsnio autorė paprašė 
pavardės neskelbti, kadangi bi
josi čiabuvių reakcijos, tik pa
sivadino „vilnietė iš užupio". 

Štai ištrauka: „1944 m. liepos 
mėn. Lietuva vėl buvo prijung
t a prie Sovietų Sąjungos. 

NKVD susitvarkė su lenkų par
tizanais ir dalimi inteligentijos, 
išsiunčiant į gulagus. 1945-1946 
metais vyksta masinė emigraci
ja į Lenkiją iš miesto ir kaimų. 
Lenkiškos inteligentijos beveik 
neliko. Likusieji be pasiprieši
nimo rusifikuojami ir noriai 
prisideda prie komunistinės 
tvarkos, kad priešintųsi „lit-
vvinizacijai". Nenuostabu, kad 
lenkų didžiuma ir dabar balsa
vo už Brazauską. Pagal mane, 
lenkiško u-to idėja yra tipiškai 
lenkiška, pilna emocijos ir 
mažai logikos", — baigia savo 
mintis sena vilnietė. 

O bijotis autorė turėjo pagrin
do, nes Č. Milosz (lenkų poetas), 
būdamas Vilniuje, griežtai 
nepritarė lenkų u-to projektui. 
Už tai jis gavo negražių epitetų 
iš vietinės lenkų visuomenės. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 16 d. 

Bronė Lukštaitė Kova ir Joi»as Kova-Kovalskis 1965 metais. Kairėje 
Aleksandras Tornau. 

SU OPOZICIJOS NUOMONE 
NESISKAITOMA 

Lietuvos Seimo krikščionių 
demokratų frakcijos ir Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
p i r m i n i n k a s inž. Povilas 
Katilius, po išeivijos krikščionių 
demokratų sąjungos suvažia
vimo Putnam, Ct. ir pranešimų 
New Yorke, Clevelande, Bos
tone ir Čikagoje, lankėsi „Drau
go" redakcijoje. Ta proga p. 
Katilius sutiko atsakyti į keletą 
klausimų; 

— Ką ga lė tumėt pasakyt i 
apie kr ikšč ionių demokra tų 
parti ją Lietuvoje? 

— Šių metų balandžio 25 d. 
įvyko trečioji po atsikūrimo 
Lietuvos Krikščionių demok
ratų partijos konferencija. Par
tija turi 44 skyrius su beveik 
8,000 nar ių . Pag r ind in i s 
dėmesys kreipiamas į politinio 
darbo suaktyvinimą. Siekiame, 
kad partijos veikloje dalyvautų 
kuo daugiau politinių veikėjų, 
kuriems yra priimtini krikš
čioniškosios demokratijos prin
cipai. Svarbu t inkamai pasi
ruošti savivaldybių rinkimams. 
Nuo savivaldybių r inkimų 
rezultatų daug priklausys poli
tinio gyvenimo kryptis. Tai 
turės įtakos ir kitiems Seimo 
rinkimams bei Lietuvos atsta
tymui. 

— Mūsų žiniomis, Lietuvos 
Krikščionių Demokra tų par
tija tur i 9 a t s tovus Lietuvos 
Seime. Kaip sekas i d a r b a s ? 

— Krikščionių demokratų 
frakcijoje yra 10 Seimo narių. 
Vienas iš jų nepr ik lauso 
krikščioniu demokratų partijai. 
Krikščionių demokratų frakci
ja dirba Tėvynės Santaros 
koalicijoje. Šioje koalicijoje yra 
52 Seimo nariai. LDDP, laimė
jusi r inkimus, ėmėsi telkti 
valdžią savo partijos rankose. 
Politizuojami teismai, įskaitant 
konstitucinį teismą. Su opo
zicijos nuomone nesiskaitoma. 
Pažeidusi įstatymus, pakeitusi 
rinkimų įstatymą, atėmė trims 
seimo nariams mandatus ir be 

naujų rinkimų perdavėjuos val
dančios partijos kandidatams. 
LDDP trukdo LKDP ir kitoms 
opozicinėms politinėms jėgoms 
laisvai reikšti savo požiūrį svar
b iaus ia i s valstybės ir 
visuomeninio gyvenimo klau
simais per valstybinę televiziją. 
Televizijos politinės laidos fak
tiškai cenzūruojamos. Truk
doma steigt is nepriklau
somiems televizijos kanalams, 
trukdomos ir net sulaikomos 
opozicinių partijų siuntos paštu. 
Esant tokioms sąlygoms, opo
zicija gali daugiausia nuveikti, 
aiškindama valdančios partijos 
kai kurių priimtų sprendimų 
žalingumą ir nenaudingumą. 
Pavyzdžiui, naftos terminalo 
vietos parinkimo trukdymas ir 
statybos pradžios vilkinimas jau 
vertintinas kaip nusikaltimas. 

— Kokie, J ū s ų nuomone, 
va ldanč ių jų pavoj ingiausi 
veiksmai šiuo metu? 

— Manau, kad pavojingiausia 
valdžios pozicija užimta 
santykiuose su Rusija. Vėl gi 
galvojama apie bendras tarp
valstybines organizacijas dėl 
naftos išgavimo su buvusiomis 
SSSR šalimis. Lietuvos 
gamyklos išnuomojamos Rusi
jai, nereikalaujama skolų grąži
nimo. Galvojama priimti Rusi
jos siūlymą iš naujo tartis dėl 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Stabdomas žemės grąžini
mas savininkams ir stengia
masi atgaivinti kolektyvinę 
nuosavybę. 

— Ką manote apie Lietuvos 
ateitį? 

— Manyčiau, kad dabartinė 
padėtis laikina. LDDP daugu
ma ir jos vadovaujama vyriau
sybė negalės įvykdyti savo 
priešrinkiminių pažadų ir iš 
esmės pager in t i Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Per arti
miausius rinkimus politinių 
jėgų išsidėstymas turės 
pasikeisti. 

N.M. 

NEUŽMIRŠKIME... 
Jau prabėgo septyni mėnesiai, 

kai iš mūsų pasaulio išėjo Bronė 
Lukštaitė Kova. 

Mums Bronė ir Jonas Kova-

persimesti žodelį Bronės 
motina, p. Lukštienė. 

Savo motiną Bronė gerbė, 
brangino ir ja rūpinosi. Ji supro-

nepataisomas. 
Bronės sveikata ir jos tei

giama, gyva asmenybė pradėjo 
pamažu irti, grėsė apakimas. 
Regėjimui vis blogėjant, ji buvo 
priversta atsisveikinti su archi
tektūrine karjera, išėjo į pensiją. 
Dar vieną smūgį išgyveno, kai 
mirė motina, sulaukusi netoli 
šimto metų. Jau tada Bronė 
pradėjo rimtai sirgti. Ieškojo 
pagalbos medicinoje, ėjo nuo 
vieno gydytojo prie kito, nei 
vienas jai nepadėjo. Vieną dieną 
gerokai sukrėsta skundėsi, kad 
gydytojas jai pasakęs, jog 
neilgai belikę gyventi. Nei 
Bronė, nei aš tuo netikėjom, 
priskyrėm nejautrią pastabą 
gydytojo gremėzdiškumui. Bro
nei gi tuo metu labiau rūpėjo, 
kaip prailginti savo vairuotojo 
leidimą... 

Išėjo dar viena kūrybinga ir 
darbšti asmenybė. Mažėja skai
čius tų, kuriuos išaugino, 
išmokė Nepriklausoma Lietuva, 
kurie išjos iškeliavo, tikėdami, 
kad neša ją savyje, kad parneš 
kada nors namo. Nyksta lietu
vių išeivių tauta, nuo mirš
tančio kamieno atsiskyrusi, į 
atgimstantį nebeįaugusi. Kiek
vienas išeinantis darosi vis 
brangesnis, vis artimesnis. 
Todėl nepamirškime jų, laiku 
paminėkime jų nuve ik tus 
darbus. L> T o r n a u 

• Everestas yra aukščiau
sias mūsų planetos kalnas. 
Pirmą kartą jo viršūnę pasiekė 
Edmund Hillary (Naujoji Zelan
dija) ir Tenzing Norgay (Nepal) 
1953 m. gegužės 29 d. 

Kovalskis buvo draugai. Jaunas jektavo ir pastatė prie savo 
architektas Jonas Kovalskis, tik 
ką sugrįžęs iš Paryžiaus su 
pasižymėjimais, jau dėstė 
Kauno universitete, kai Alek
sandras Tornau pradėjo ten 
studijuoti architektūrą. Bronę 
Lukšaitę Aleksandras prisiminė 
kaip gražią, judrią blondinę, 
pasižyminčią neeiliniu talentu, 
ir kaip vieną iš tik dviejų mo
terų, suspėjusių pabaigti archi
tektūros studijas nepriklau
somoj Lietuvoj 'antroji buvo Ste
fanija Statkevičiūtė Traškienė). 

Atvykusi į Ameriką, Bronė 
viena pirmųjų lietuvių išeivių, 
ir turbūt pirmoji lietuvė mote
ris, išlaikė State of Illinois 
reikalaujamus egzaminus ir 
gavo teisę praktikuoti archi
tektūrą. Jos ir Jono Kovos-Ko-
valskio darbams apibūdinti 
kaip tik galėtu sau pasidaryti 
projektu kas nors iš jaunesnių 
architektų. Kodėl nieko negir
dėti iš lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos? Bronė jai. 
rodos, vadovavo? 

Mūsų gyvenime Bronė ir 
Jonas buvo mieli draugai, 
branginami pokalbininkai. 
Buvome taip įsitaisę, kad vieną 
šeštadienio vakarą važiuo
davome praleisti pas juos į jų 
namelį Albany Ave.. kitą jie at
vykdavo pas mus. Diskusijoms 
neužtekdavo vakaro, gailė-
davomės. kai vėlus laikas pri
versdavo skirtis. Lyg fotografija, 
išlikęs atmintyje vaizdas, kai 
Jonas, susinėręs rankas ant 
galvos, su ištikimu šuniuku Ša
chu prie kojų ir lengva šypsena 
veide, ramia: nagrinėja pasaulio 
problemas, ir girdėti Bronės 
mandagūs prieštaravimai, kai 
retkarčiais jo teigimai pasirody
davo per daug fantastiški: ,,Ką 
tu. Jonai!... Retkarčiais, iš savo 
kambario išeidavo su mumis 

namo priestatą su dideliu, švie
siu kambariu, su kaip tik 
senam žmogui p r i t a iky ta 
prausykla ir visais patogumais. 
Prie lango pastatė jos seną 
siuvamąją mašiną, su kuria 
motina kurdavo savo mo-
distinius šedevrus. 

Šeštadienių rytais Bronės 
rutina buvo nuvežti savo mo
tinėlę į miestą, į Marshall Field 
krautuvę, pasižiūrėti medžiagų. 
P. Lukštienė gražiai mokėjo 
siūti moteriškus rūbus, turėjo 
labai jautrią akį spalvoms ir jų 
deriniams. Pasigrožėjus p. Lukš-
tienės kūriniais, buvo aišku, iš 
kur savo meniškus sugebėjimus 
atsinešė jos dukterys — kerami
kė Eleonora Marčiulionienė, 
architektė Bronė ir jaunėlė 
Genė Draugelienė, Amerikoje 
dirbanti kaip braižytoja. 

Apie Bronės profesinę karjerą 
turėtų pakalbėti profesionalai. 
Žinau, kad jai sekėsi, kad dar
bovietėje buvo branginama, kad 
jai patikėdavo stambius pro
jektus, neretai užsienyje. Į 
užsienį ją kartais lydėdavo 
Jonas Kova, tada jau išėjęs į 
pensiją. Vienoje tų kelionių, bai
gus kelių mėnesių darbą Angli
joje 1977 meta is , beveik 
pakeliui į namus, Bronę ištiko 
skaudi nelaimė, staiga ir ne
tikėtai mirė Jonas. 

Ką reiškė Jonas Kova Bronės 
asmeniniame ir profesiniame 
gyvenime, galima tik spėlioti, 
bet aišku, kad jo reikšmė ir 
įtaka buvo milžiniška, gyvybiš
ka. Nepaisant, kad Bronė ir po 
jo mirties elgėsi savarankiškai, 
nepriklausomai, kad ir toliau 
dirbo savo architektūrinėje fir
moje ir gyveno tame pačiame 
name, vis dėlto atplyšimas 
neliko be pasekmių. Nuostolis 
buvo iš tiesų nepaprastas ir 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro nariui 

A.tA. 
STASIUI PULKAUNINKUI 

mirus, jos seserims, sesers dukrai LAIMAI KASIU-
LIENEI ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Choras ir dirigentas 

J 
A.tA. 

JUOZUI PLIKAIČIUI 
netikėtai ir staiga užbaigus žemės kelionę, giliame 
liūdesyje pasilikusius tėvus, dr. JUOZĄ ir BARBARĄ 
PLIKAIČIUS, seseris TERESĄ ir KRISTINĄ 
užjaučiame visa širdimi ir kartu liūdime. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Augusta ir Vacys Šauliai 
Vida ir Vacys Tumasoniai 
Janina ir Rimas Vienužiai 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

mirus, seserį JANINĄ ŠALNIENĘ su šeima ir kitus 
gimines užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų Juno Beach, FL skyrius 

NEW JERSEY, NEVY YORK - „Lietuvos Atsiminimai 
sekmadienis!* nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Mali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas. 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung. 
N. J. 07060. Tel. 908-753 5636 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 r̂ ̂ r 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skamDinu: i-/08-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad., 
trečd., ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

Smagus „Suktinis" Neringos stovykloje. Stovyklai dar reikia vasarotojų, todėl Nekaltai Prade 
tosios Marijos seserys maloniai kviečia visus registruotis ir smagiai pastovyklauti gražioje 
lietuviškoje aplinkoje. 

Nuotr. Danguolės Kuolienės 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPC»T 

*e>*° 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ..tax free" parduotuves 
Nemažai sutaupysite! 

Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre-
d tą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1*800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 



DRAUGAS, t rečiadienis , 1993 m. birželio mėn. 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

D a r k a r t ą p r i m e n a m e , kad, 
siųsdami „Draugo" redakcijai 
k o r e s p o n d e n c i j a s , l a i š k u s , 
pranešimus ar šaip kokį reikalą 
t u r i n t su r e d a k t o r ė m i s , 
užrašyki te „Redakci ja i" an t 
voko. Vokas t ik ra i greičiau pa
k l i u s į r e d a k t o r i ų r a n k a s , 
„ n e p a k l y s d a m a s " admin i s t 
racijoje ar kur kitur. Kar ta is dėl 
šios priežasties susi trukdo svar
bių žinučių spausdinimas, nes 
laiškas redakcijoje ats iranda per 
vėlai . 

Galbūt čia gera proga dar 
ka r t ą paminėti , kad Telkinių 
skyrius tvarko Irena Regienė; ji 
t a ip pat rūpinasi Skau tų ir 
Sporto skyriais. Pirmojo pus
lapio redaktorė y ra Aldona 
Zailskaitė (ji šio puslapio pa
ruošimu ir apsiriboja). Už visą 
„Draugą" (visus jo skyr ius ir 
p u s l a p i u s ) a t s a k i n g a y r a 
Danutė Bindokienė. Korektūras 
— bent vasaros metu — skaito 
Juozas Masilionis ir Bronius 
Juodelis , o dienraščio „lau
žymo" (dabar geriau t iktų saky
ti — klijavimo) darbą at l ieka 
Dana Karužienė. 

K u n . A. L i p n i ū n o mokslei
vių ateit ininkų šventė bus atei
nant į penktadienį, birželio 18 
d., 6 vai. vakaro. Šventė prasi
d ė s šv. Miš iomis J ė z u i t ų 
koplyčioje. Mišias aukos kun. 
An tanas Saulaitis, SJ , j is vado
vaus ir moksleivių įžodžiui. Po 
Mišių šventės dalyviai r inksis 
Jaun imo centro mažojoje salėje 
tolimesnei programai ir vai
šėms. Čikagos bei apylinkių 
atei t ininkai (ir neatei t ininkai) 
kv i eč i ami a t v y k t i i r pasi 
džiaugti šia jaunimo švente. 

„ P a s a u l i s m u z i k o j e " , birže
lio 17 dienos radijo laidoje per 
W.C.E.V. stotį, 1450 AM banga, 
6:05 vai. vak. bus paminėt i bai
siojo birželio įvykiai. Transliuo
j a m a anglų k a l b a , vadovė 
L u c i n a Miga la . K v i e č i a m e 
pasiklausyti . 

C i ce ro apy l inkės L B va ldy
b a rengia cepel inų p i e t u s 
birželio 20 d., sekmadienį , tuoj 
po 11 vai. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos salėje. Pe lnas ski
r i a m a s Kuršėnų vaikų namų 
šalpai . Visi maloniai kviečiami 
a tvykt i , skaniai pavalgyti , tuo 
pa rems i t visko stokojančius 
va ikus Lietuvoje. 

x P a m a l d o s su šv. Mišių 
a u k a reiškiant padėką švč. Jė
zaus ir Marijos širdims bus bir
že l io 19 d., š e š t a d i e n i 6 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie
č i a Židinys . 

(sk) 

x T R A N S P A K s i u n č i a tal-
p i n t u v u s (konteinerius) į Lietu
vą k a s s a v a i t ę . S iunčiame 
„ A I R C A R G O " . P i n i g a i per 
vedami doleriais. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., C h i c a g o . IL 
60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d 

A D V O K A T A S 
Vytenis L ie tuvn inkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Ses. M a r g a r i t a Ba re ika i t ė 
birželio 25 d. išvyksta visai va
sarai į Lietuvą dirbti jaunimo 
stovyklose. I Lemontą grįš t ik 
rugsėjo mėnesį. 

J A V L B Visuomenin ių rei
ka lų t a r y b a paska i t a s bei 
simpoziumus Southfield, MI 
įvyksiančioje konferencijoje mo-
deruoti yra pakvietusi visuome
nininkus LF valdybos pirm. Sta
sį Barą, dr. Joną Valaitį, dr. 
Antaną Razmą, adv. Reginą 
Narušienę, inž. Algimantą Gečį, 
inž. Algį Rugienių ir Pasaulio 
Lietuvių J a u n i m o sąjungos 
pirm. Paulių Mickų. 

C h e m i k a i , fizikai, biologai , 
matemat ika i ir kitų griežtųjų 
mokslų specialistai: dar ne per 
vėlu pasisiūlyti su pranešimu 
8-tajam Mokslo ir Kūrybos 
s i m p o z i u m u i , ku r i s v y k s 
Čikagoje lapkr. 25-28 d. Skam
b i n k i t e (401-884-9572) šio 
skyr iaus programos vedėjui 
Donatui Šatui, arba rašykit jam 
adresu: 99 Shanandoah Rd., 
Warwick, RI 02886. 

Apie dalyvavimą kitų mokslo 
šakų sesijose galima sužinoti 
pas K. Keblį (504-751-1252) 

G in t a ro vasarvietėje , Union 
Pier, Michigan, vasaros metu 
kiekvieną sekmadienį, 10 vai. 
ryto (Čikagos laikui bus auko
jamos šv. Mišios lietuvių kalba, 
pradedant birželio 27 d., iki 
rugsėjo 5 d. sekmadienio prieš 
Labor Day. Apylinkių lietuviai 
ir vasarotojai raginami šiose Mi
šiose dalyvauti . 

L ie tuv ių p e n s i n i n k ų s-gos 
narių sus i r inkimas — pobūvis 
įvyks birželio 17 d., ketvirta
d ienį , 1 va i . p .p . Š a u l i ų 
namuose. Bus t rumpi prane
š i m a i , m e n i n ė p r o g r a m a , 
Bronės Variakoj ienės vado
vaujama, šiltas mais tas ir t.t. 
Nariai laukiami su dovanomis 
dovanų paskirs tymui . 

V a i v a G a b r i e l ė L a g u n a -
vičiūtė (ne Garielė) pakrikštyta 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
gegužės 23 d. 

E l e n a R ū k a s iš Čikagos, 
lankėsi „Draugo" administraci
joje ir pasirinko įvairių leidinių. 
E. Rūkienė kurį laiką yra dir
busi „ D r a u g o " spaus tuvės 
rinkimo skyriuje. 

x „ L i e t u v o s A i d ų " rad i jo 
geguž inė įvyks b i rže l io 20 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Gros K. Ramanausko orkestras, 
bus įvairus lietuviškas maistas. 
Salė vėsinama. Visi kviečiami. 

(sk) 

x I e š k a u p u s b r o l i o Ana
tol i jaus Maciulevič iaus , 65 m. 
arba jo vaikų, nuo 1949 m. gyv. 
JAV-bėse. Atsiliepkite, rašy
k i t e : V i l i j a M i š i n y t ė J ū -
r ė n i e n ė , P a v a s a r i o 17, 2055 
Vi ln ius , L i t h u a n i a . 

(sk) 

x D Ė M E S I O A M E R I K O S 
L I E T U V I A I ! L I T U A N I C A 
C O M M E R C E & C A R G O , 
INC. ne t ik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai pr ieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
kl ientams. Atliekamos įvairios 
p r e k y b i n ė s operac i jos su 
Lietuva. Skambinki te arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r! 
- 3 v. p p. Tel. 312-585-8700, fax 
312-585-8922. 6607 S. P u l a s k i 
Rd., C h i c a g o , I L 60629. 

(sk) 

L B M A R Q l 
APYLINI 

P A J 

LB Marąue 
kės valdyba 
sva r s t ė nei 
reikalų ir pas 
bo. Pirmiaus 
P a l u k a i t i e n 
valdybos nar i 
supakavo Sek 
dėžių įvairių: 
pasiuntė Liet 
ir seneliams, 
kritiška. 

Kitas svari 
susiartinimo 
birželio 20 d. 
Mišių, Šv. ] 
Gimimo para 
bus iš trijų p< 
va su pyrai 
at l ikta t run 
g ramė lė . S 
kaina labai j 
8 dol. suaug 
vaikams. Ta 
už s imokė t i 
mokestį, kas 
nesuspėjo atl 
gera proga ar 
valdybos nar 
pabendrau t i 
p r a l e i d ž i a n 
popietę. Dar 
kad visas ga 
riamas Lietu 
bei senelių p 

Lietuva, ai 
ekonominėje 
gia beaprūp 
pagalba labi 
todėl vald; 
kviečia Mai 
plačių apylin 
ats i lankymu 
kilnaus šalpt 
nariai nuošin 
renginys pas 
tų pakanka 
užpirkti našh 
rūbelių, nes 
trūksta. 

Toliau val< 
prieš rudenį 
su orkestru i 
tąjį pelną j 
šalpos reikah 
valdyba pati 
atlikti, reiku 
iš jaunesnių 
apylinkė sus 
pensininkų, 1 
gių jaunų žrr 
kviečiami ir 
savo pagalb 
Valdybos k1 

kurie y r a 
ninkauti ir | 
laiko, pastar 
tiems darbar 
dalykai skir 
tantiems tau 
kuri žengia 
klausomo g> 
Jūsų pagali 
tikrai įverti: 

Apol ina 

x Bal t ia i 
Lietuvą pei 
tomi gavėju 
rankas. Teir 
t e l . 1-800-: 
l-800-772-7( 

x ATLAP 
iš pirmųjų 1 
si kompiut 
vimą ir tolia 
ne tik į Lieti 
Estiją, Uki 
Rusiją. Laiv 
teineriai) išs 
pirmadienį, 
liauja kiekvi 
siunčiame ( 
Suteikite dž 
nėms. Mūši 
tiškų maist< 
kaina $99. 
Chicago , L 
434-2121. I 
775-7363. 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Dangiama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Nor in t 
ti sklypus 2 
kreiptis į V; 
kus , 540 i 
Sunny Hill 
904-773-333 

UETTE PARKO 
KĖS VEIKLA 
JUDĖJO 
ette Parko apylin-
savo posėdyje ap-

»mažai a k t u a l i ų 
įsiryžo griebtis dar-
sia pirm. Aldonos 
nės sukv ie s t i 
iai ir jų talkininkai 
klyčios sandėlyje 19 
i rūbų bei avalynės, 
tuvos našlaitynams 
i, kurių padėtis y ra 

•bus dalykas — ta i 
5 pietūs, ruošiami 
., tuoj po 11:30 vai . 
Mergelės Marijos 

apijos salėje. Pietūs 
>atiekalų ir dar ka-
įgais. Taipgi bus 
mpa meninė pro-
Svarbiausia, k a d 
jau nedidelė — vos 
igusiems ir 4 dol. 
i proga bus galima 

ir so l idarumo 
.s dar tos pareigos 
tlikti. Taip pat bus 
rčiau susipažinti su 
riais ir savitarpyje 
i , k a r t u įdomiai 
it s ekmad ien io 
r t enka pažymėti, 
autasis pelnas ski-
uvos našlaitynams 
prieglaudoms, 
itsidūrusi sunkioje 
! būklėje, nebeįsten-
pinti tų, kuriems 
iausia i reikalinga, 
lyba nuoš i rdž ia i 
trąuette Parko ir 
nkių lietuvius savo 
a prisidėti prie to 
)os darbo. Valdybos 
rdžiai dirba, kad tas 
sisektų ir susidary-
amai lėšų pigiai 
laičiams avalynės ir 
5 j iems visko labai 

ldyba planuoja dar 
į surengti gegužinę 
ir šokiais, kad gau-
galėtų panaudoti 

lams. Visų tų darbų 
ti viena nepajėgia 
ia ir daugiau talkos 
4Jų tarpo. Juk LB 
įsideda ne vien iš 
bet ir iš pilnai pajė-
nonių. J ie yra ypač 
r prašomi atsiliepti 
ba ir dalyvavimu, 
cviečiami, jau kai 

pasižadėję t a lk i -
paaukoti šiek t iek 
ngų ir,žinoma, lėšų 
ms paremti. Visi tie 
riami mūsų vargs-
utiečiams Lietuvoje, 
i pirmuosius nepri-
yvenimo žingsnius, 
iba ir parama bus 
inta. 
a r a s P . B a g d o n a s 

E x p r e s s p in igai į 
jr 5 d i e n a s ! Prista-
ii doleriais tiesiai į 
raukitės nemokamu 
- S P A R N A I a r b a 
'624. 

(sk) 

NTA I E , Inc. viena 
kompanijų pradėju-
;terizuotą aptarna-
au siunčia siuntinius 
tuvą, bet ir į Latviją, 
;rainą, Baltarusiją, 
vo talpintuvai (kon-
siunčiami kiekvieną 
. Oro siuntos iške-
/ieną šeštadienį. Per-
dolerius į Lietuvą, 

žiaugsmo savo gimi
au naujų amerikie-
to s iunt inių 66 sv. — 
. 2719 W. 71 St., 
IL 60629, tel. (312) 
Iš t o l i a u - 1-800-

(sk) 

t p i rk t i bei p a r d u o -
ar namus , prašome 
fyt. a r Genę Belec-
A m b a s s a d o r Ct„ 

Ils, F l a . 32428, tel . 
33. 

(sk) 

Redaguoja J. PUčas. Medžiagą siųst 

L A I S V E S L I E T U V A I 
(Romui Kalanta i ) 

Ne gegužio žieduos, jo liepsnoj 
aš degu, 

„Laisvės Lie tuvai" , šaukia dar 
lūpos. 

Mirš tu aš , bet mūs pavergtai 
t au ta i tegu 

Laisvės Varpas vėl bokštuose 
supas. 

Aš dėl laisvės degu. Liepsnos 
laižo mane , 

Jos pavers pelenais mano kūną. 
O pasauli , regėk — tau ta kraujo 

k lane , 
Bet jos gyvastis amžiais nežūna. 

N e motulės r anka , bet ugnis 
taip baisi 

M a n o žydinčius skruostus 
paliečia. 

Dėl Tėvynės degu. Būsim 
amžiais laisvi! 

Liepsnos šaukia kovon, liepsnos 
kviečia... 

N e gegužio žieduos, o liepsnoj 
aš degu 

„Laisvės Lietuvai!", šaukia 
dar lūpos. 

Skelbki t žinią visiems 
kunigaikščių ragu, 

K a d nemirsim vergais ir 
suklupę.. . 

Skelbki t žinią visiems, jaunoj 
ta ip širdy 

N e š a m laisvės troškimą ir 
Kristų. 

O pasauli , klausyk, a r t u 
šauksmą girdi? 

L a i s v ė s L ie tuva i ! Dėl jos 
mirt i aš drįstu.. . 

L a i m u t i s Š v a l k u s 

R e d . Šis e i lėraš t is m u m s 
p r i m e n a ž i a u r i u s T ė v y n ė s 
l a i k u s , k a d a pačiame vasaros 
grožyje Lie tuva t ampa verge. 
Žudomi, t remiami ne t ik kariai , 
b e t moterys , seneliai ir vaikai . 
U ž ką? Už ta i , kad j ie mylėjo 
s a v o ž e m ę , l a i svę , k a l b ą , 
paproč ius . Pavergėjui n ieko 
n ė r a šventa . 

Vienas trečdalis mūsų negau
sios t au to s tapo kankin ia i s . 
J u o s j au šiandien globoja Dievo 
r a n k a . Mums lieka t ik skaudus 
pr i s imin imas ir didelė pamoka, 
ka ip re ik ia branginti laisvę ir 
už ją kovoti. Nors mūsų Tėvyne 
š iandien laisva, bet kova nė ra 
ba ig ta . Dar daug pavergėjo 
l i ekanų Lietuvoje. Mes t u r ime 
budėt i ir dirbti, kad tau tos 
š a k n y s l iktų nepaliestos, kad 
t a u t a amžiais išliktų gyva. 

M A R Y T Ė IR Ž I O G A I 

Vieną saulėtą dieną, ka i 
M a r y t ė ir Tomas gr įžo iš 
mokyk los , jie galvojo, kokį 
projektą padaryti. Tomas patarė 
da ry t i ką nors apie paukščius . 
Mary tė norėjo ką nors daryt i su 
vabalais . Abu pasidėjo kuprines 
knygų, išsiėmė dėžutę iš lentynos 
ir nubėgo į parką. Surado vietą, 
k u r buvo daugiau gėlių. Čia 
pradėjo ieškoti žiogų. Tuoj juos 
sugavo ir įdėjo į dėžutę. Marytė 
t ruput į pradarė dangtelį, kad jie 
g a u t ų oro. Dar kartą pažiūrėjo 
į juos. J a i pagailo žiogų ir 
p lačiau pradarė dėžutę. Žiogai 
t o t ik ir laukė. Greit iššoko iš 
d ė ž u t ė s ir pasislėpė žolėse. 
Tomas , pamatęs tuščią dėžutę, 
pak l ausė sesutės, kodėl ji t a ip 
p a d a r ė . J i viską p a a i š k i n o 
Tomui . Tada jie nuėjo ieškoti ki
t o k i ų vabalų . Po v a l a n d o s 
sėkmingo darbo grjžo namo ir 
pradėjo planuoti savo projektą. 

A d e l ė R o č y t ė 
Marque t te Parko lit. m-los 

6 sk. mokinė 

• 

K. ZVAIG 
Įsteigtas Lietuv 

3206 W. 6BCh Place, Chicago, IL 60629 

Oooo! Ar visas tas pyragėlis man? — klausia Kristina Q 
Nuotr. Dai 

B O L Š E V I K Ų 
S I A U T Ė J I M A S 

L I E T U V O J E 

Sausio mėn. tryliktąją dieną 
ūsai užėmė lietuvių televizijos 
totį. J ie tą žygį suruošė slaptai, 
įorėjo, kad lietuviai nesužinotų, 
lietuviai sužinojo, apsupo bokš-
ą ra tu , protestavo, meldėsi ir 
lainavo. 

Sovietų kareiviai a tvyko su 
anka i s ir šautuvais . Ketu
riolika žmonių žuvo. Lietuviai 
covojo be ginklų. Tie, kurie 
n i rė tą naktį, bus minimi kaip 
lidvyriai. 

A u d r a Ricci 

Lietuvos teritorijoje įvyko tra
gedija, kuri pateko į istorijos 
lapus. Lietuvius, kurie buvo 
susirinkę aplink Vilniaus tele
vizijos bokš tą , užpuo lė 
sovietų-rusų kareiviai. Tankais 
ir šau tuva is rusų kareivia i 
pradėjo žudyti lietuvius, kurie 
nieko nedarė, tik dainavo. 

Keturiolika žmonių tą naktį 
žuvo, daug atsirado ligoninėse. 
Liūdna, kad šitaip įvyko. Lietu
viai parodė, kad jie yra drąsūs 
mirt i už tėvynę. 

M i n d a u g a s M i n g ė l a 
Detroito Žiburio lit. m-los 

mokiniai . (Lietuvos prisikė
limas) 

ČIGONO V A I K A S 

K a r t ą ū k i n i n k a s n u t v ė r ė 
(sugavo) čigono vaiką sode 
obuol ius r a š k a n t ( sk inan t ) . 
Čigonėlis ir sako: 

— O, pone, ką darysi, tai 
daryk, tik per tvorą nemesk. 

Ūkin inkas taip greit nesusi
gaudė (nepagalvojo) ir išmetė 
čigonėlį per tvorą. Tada či
gonėlis, stovėdamas už tvoros, ir 
sako: 

— Gerai tau sode buvo mane 
sugauti. . . 

Girdėjo, kad skamba, t ik neži
no, kokioj bažnyčioj. 

K a s p r i e bažnyč ios a r t i 
gyvena, visuomet bažnyčion 
vėlai nueina. 

Viena bėda tai ne bėda, dvi 
t rys tai žmogų suėda. 

B A L T O J O Z 
P A S A G 
(Legendi 
(Tęsinys 

— Tai nuneš k ar; 
mūsų žemę! — kalb 

Valdovas pastatė 
ant ąžuolinių grind 
į rūmus, kaip a tskt 
tiniai ir pranešė, kj 
ry tuose t e l k i a s i 
kazokai ir totoriai 
kalavijais. 

Nusijuokė karali 
— Tegu nur imst 

gas išsklaidys jų p 
Kitą dieną pasi 

klupo (atiklaupė) p 
ir kalbėjo: priešas t, 
giasi) pulti jo žerr 
karalius ir liepė ai 
žirgą. Jis nujos 
priešams, kad pali 
kalavijus makštyje 
savo bandų (gyvul 

Bet vos užsėdo ai 
go, kaip j is sužv< 
atmetė galvą. Mie: 
pamatęs laukų ph 
piestu (ant užpak 
lyg norėdamas sk 
kojos nusviro (pal 
Karal ius spaud< 
draskė šonus, o žirj 
jomis mynė) vieto> 

Grįžo valdovas ir 
kad patikrintų pa 
maršalai ir didiką 
galvas, — jie džia 
darbu. Vėl karalių 
go, bet jis t ik mu: 
galvą ir nejudėjo. 

Tada valdovas Ii 
tyti žirgą. Vėl užs 
ugnys, skambėi 
išmušė sidabro pg 
dariai gi sode šol 
karaliui: 

— Tai nus lys 
žemyn) sidabras, 
sutruks... 

Valdovas sėdosi j 
spustelėjo pent im 
josi piestu ir išlė 
Skriste perskrid 
pasileido l a u k a 
nepasiekė girios, k 
moji pasaga; ties u 
ji, o prie pirmo 1 
nuskambėjo į žol 
krito paskutinė 
Žirgas sustojo viel 
galvą! Karalius g 
dvarą. 

P a i 
(Bus dau 

ZDUT£ 
ių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

OKUPANTO Ž I A U R U M A I 
L I E T U V O J E 
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tunu. 
nos Čyvienės 

;IRGO 
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alių per visą 
>ėjo žmonės, 
žirgą tvarte 

ų ir vos grįžo 
įbėjo pasiun-
ad tolimuose 

( renkas i ) 
su aštriais 

us ir tarė: 
a, mano žir-
iulkus. 
untiniai vėl 
>rieš valdovą 
aikstosi (ren-
les. Perpyko 
įvesti baltąjį 
ir pasakys 

ktų lenktus 
ir grįžtų prie 
ių)! 
i t baltojo žir-
mgė gailiai, 
sto vartuose, 
įtumas, šoko 
alinių kojų), 
:risti, tačiau 
inko) žemėn. 
i pen t inus , 
gas trypė (ko-
je ir žvengė, 
šaukė dvarą, 
sagas. Suėję 
i tik nulenkė 
ugėsi kalvių 
s lipo ant žir-
istė (lingavo) 

epė perkaus-
ūdegė kalvių 
darni kūjai 
įsagas. Juok-
to ir kalbėjo 

(nuš l iauš 
tai lengvai 

i balną, ir, vos 
iš, žirgas što
ke iš kiemo, 
o miestą ir 
is. Bet da r 
;aip trūko pir-
pe lūžo antro-
calno trečioji 
ę. Prie ežero 
ir nuskendo. 
:oje ir nuleido 
rįžo pėsčias į 

1991 m. sausio 13 d. sovietų 
kariuomenė pradėjo pult i ne
ginkluotus lietuvius prie radijo 
ir televizijos bokšto Vilniuje. 
Tankai suvažinėjo neka l tus 
lietuvius, kurie t ik norėjo lais
vės Lietuvai. Kareiviai mušė 
lietuvius šautuvais, kai lietu
via i , sus ikab inę r a n k o m i s , % 

dainavo patriotines dainas. . 
Sovietų Sąjungos kariuome

nės kareiviai apsupo ir pagrobė 
televizijos bokštą. Transliacijos 
tuo jau buvo n u o t r a u k t o s . 
Mašinos su garsiakalbiais važi
nėjo, skelbdamos, kad sovietų 
kariuomenės t ikslas yra prižiū
rėti ir saugoti Lietuvos gyven
tojus. 

Ka i viskas pasibaigė,žuvo ke
turiolika žmonių, šimtai sužeis
tų ir daug nerastų. Sovietų pa
reigūnai pasauliui skelbė, kad 
nužudytieji mirė ne nuo kulkų 
ir tankų, bet nuo širdies smūgių 
ar mašinų katastrofos. Tačiau 
visas pasaulis matė nuotraukas, 
kuriose žmogaus kojos buvo ma
tomos po sovietų tanku . Sovie
tai mėgino apgauti pasaulį, bet 
nepasisekė, nes n iekas jais 
netikėjo. 

L i n a s V i t k u s 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinys. (Vardan tos 
Lietuvos) 

GALVOSŪKIO N R . 161 
ATSAKYMAS 

Pažaislis — žaislas. 

GALVOSŪKIO N R . 162 
ATSAKYMAI 

1. Patektume į Latviją net du 
kartus. 2. Rokiškis l iktų deši
nėje pusėje linijos. 3. Nuo pu
siaujo toliausiai nutolęs yra 
Vilnius. 4. Bre tkūnas gimė už 
43 metų. 5. Kopernikui mirus, 
Bretkūnas buvo 7 metų berniu
kas . 

GALVOSŪKIO N R . 163 
ATSAKYMAS 

Apskritimą dalija į lygias dvi 
dalis linija nr . 1-6. 

GALVOSŪKIO NR. 164 
ATSAKYMAS 

Ši žvaigždžių formacija vadi
nama Lokio vardu. Je i įsižiū
rėsite į piešinėlį, surasi te pana
šumo su lokiu (meška). Viršuje 
esantys Grigo ratai sudaro lyg 
balną ant lokio nugaros. 

GALVOSŪKIO N R . 165 
ATSAKYMAS 

1. Kovas. 2. Karolis. 3. Grafas. 
4. Kiemas. 5. Lempa. 6. Gėlytė. 
7. Budėk! 8. Pelėda. Vidurinėje 
skersinėje linijoje — Klaipėda. 

Ir bitės be bario (pykčio) 
nebūna. 

ilius J u r k u s Taip puola, kaip bitės prie 
giau) medaus. 




