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Lietuvos RTV nelygiai skirsto 
laiką dėl referendumo 
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Vilnius, rugpjūčio o d. (LR) — 
Referendumo iniciatyvine grupė 
rugpjūčio 4 d. vakare išplatino 
pareiškimą, kuriame teigiama: 
„Vyriausioji rinkimų komisija 
1994 m. rugpjūčio 4 d. nuspren
dė, kad referendumo dieną rin
kėjai turės aštuonis kar tus 
balsuoti dėl vieno įstatymo". 
Kaip rašoma apie tai „Lietuvos 

'ryte", referendumo iniciatorių 
nuomone, taip buvo pamintas 
piliečių reikalavimas paskelbti 
referendumą, kuriuo būtų pri
imtas vientisas į s ta tymas . 
„Iniciatyvinė grupė šį Vy
riausios komisijos sprendimą 
dėl balsavimo biuletinių vertina 
kaip sąmoningą referendumo 
iškraipymą, vykdomą tam tikrų 
politinių jėgų užsakymu". 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas, paprašytas pako
mentuoti minėtą pareiškimą, 
teigė, jog sprendimas į balsa
vimo lapą (biuletenį) įtraukti 
balsavimus dėl kiekvienos įstaty
mo nuostatos priimtas vadovau
jantis Referendumo įstatymu. 

Pasak VRK pirmininko, refe
rendumo iniciatoriai, prieš 
įteikdami galutinį įstatymo 
projektą, patys suskirstė jį į 
aštuonias nuos ta tas . „ J e i 
įstatyme būtų likę straipsniai, 
kaip buvo anksčiau, bū tų 
balsuojama vieną kartą už visą 
įstatymą", aiškino Vaigauskas. 
Kartu jis išsakė prielaidą, kad 
referendumo iniciatoriai galėjo 
specialiai suskirstyti įstatymą 
į atskiras nuostatas tam, kad 
būtų priimtos nors kelios, la
biausiai priimtinos. 

Be to, Zenono Vaigausko nuo
mone, balsavimas ne už visą 
įstatymą, bet už atskiras jo 
nuostatas yra teisingesnis 
rinkėjų atžvilgiu. „Vieni galbūt 
pageidauja žiūrėti Seimo 
posėdžius per televiziją, kitiems 
gal labiausiai rūpi, kad būtų 
kompensuoti jų indėliai, tačiau 
nei vienų, nei kitų gali 
nedominti valstybinio turto 
privatizavimo problemos", sakė 
VRK pirmininkas. 

Jis taip pat pakomentavo ir 
kitą tą pačią dieną iniciatyvinės 
grupės išplatintą dokumentą — 

protestą dėl agitacijos „už" ar 
„prieš" referendumą valstybi
nėse masinės informacijos prie
monėse tvarkos pažeidimo. Mi
nėtame dokumente teigiama, 
jog valstybinis radijas „įžūliai 
pažeidinėja" VRK sprendimą 
vykdyti agitaciją (kampaniją) 
tik nustatytu laiku. Kaip pavyz
džiui pateikiami Seimo nario 
Kęstučio Jaskelevičiaus ir mi
nistro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus pasisakymai prieš 
referendumą per valstybinį ra
diją. 

„Iš VRK narių mes sudarėme 
komisiją, kur i perklausys 
minėtų pasisakymų įrašus ir 
nuspręs , ar buvo pažeista 
agitacijos tvarka" , sakė Z. 
Vaigauskas 

Pasak jo, rugpjūčio 9 d. ši ko
misija pateiks savo išvadas, ir 
jeigu paaiškės, kad protestas 
buvo pagrįstas, laikas, skirtas 
agitacijai prieš referendumą, 
bus atitinkamai sumažintas. 

Lietuvos Radijo/Televizijos 
ekonomikos ir ūkio direktorius 
J. Neverauskas, šiuo metu 
pavaduojantis Lietuvos RTV 
genralinį direktorių Laimoną 
Tapiną, paprašytas pakomen
tuoti referendumo iniciatorių 
protestą, informavo, jog K. 
Jaskelevičiaus, ir A. Šleže
vičiaus pasisakymų per vals
tybinį radiją įrašai yra perduoti 
Vyriausiajai Rinkimų Komi
sijai. „Jeigu VRK nuspręs, mes 
skirsime papildomai laiko už 
referendumą agituojančiai 
pusei", sakė jis. Kita vertus, J. 
Neverauskas pripažino, kad 
Lietuvos RTV „yra nusižen
gusi", nes ministras pirminin
kas agitavo prieš referendumą 
ne pagal iš anksto sudarytą 
tvarkaraštį. Nors, jo nuomone, 
šis nusižengimas nebuvo tyči
nis, radijo ir televizijos dar
buotojai buvo dar kartą įspėti, 
kad nepažeidinėtų referendumo 
agitacijos tvarkos. 

„Sunku kontroliuoti, kad nė 
vienoje laidoje nebūtų nė žodžio 
apie referendumą, tačiau mes 
stengsimės, kad visiems būtų 
sudarytos lygios galimybės", 
sakė J. Neverauskas. 

Socialdemokratai nepritaria 
referendumui, bet pritaria 

jo tikslui 
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (Elta) 

— Antradienį spaudos konfe
rencijoje Seimo Socialdemo
kratų frakcijos atstovai išdėstė 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos (LSDP) išplėstinio prezi
diumo nuomonę apie referendu
mą. 

Frakcijos seniūnas Aloyzas 
Sakalas teigia, kad referen
dumais priiminėti įstatymų ne
reikėtų, o juose turėtų būti 
svarstomi principiniai dalykai. 
LSDP ilgai nepateikė savo pozi
cijos referendumo klausimu, 
nes, likus daugiau nei 15 dienų 
iki balsavimo, dar gal ima 
pakeisti balsavimo lapo tekstą, 
tačiau referendumo organizato
riai to nepadarė. 

Socialdemokratai išskiria tris 
pagrindines problemas: nuver
tėjusių indėlių kompensavimą, 
valstybės turto grobstymą, nau
dojantis netobulais privatizaci
jos įstatymai bei vyriausybės 
nutarimais ir kovą prieš orga
nizuotą nusikalstamumą, teisė
tvarkos bei teisėsaugos sus
tiprinimą. 

LSDP prezidiumas pritaria 
referendumo iniciatorių kelia
mų problemų pagr įs tumui 
bei aktualumui ir mano, kad už 
žmonių nepasitenkinimą sukė
lusią situaciją iš dalies atsako 
ankstesnės vyriausybės, o la
biausiai — LDDP. 

Rugpjūčio 2 d. Vilniuje lankantis Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui John Major, su juo 
susitiko ir visų trijų Baltijos šalių ministrai pirmininkai. Po bendros spaudos konferencijos visi 
keturi nusifotografavo (iš k.): Estijos Mart Laar, Britanijos John Major, Latvijos Valdis Birkavs 
ir Lietuvos Adolfas Šleževičius. Tarp kitų dalykų buvo kalbėta ir apie visų trijų Baltijos šalių 
glaudesni integravimąsi. 

Vakarai galėtų 
paremti rusų 
r ep atrij avimą 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. <LR) — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
vadas Vytautas Landsbergis 
rugpjūčio 3 d. kalbėdamas 
Vokietijos radijuje ARD, sakė, 
jog Baltijos šalims susijungti 
daug padėtų tai, jei Vakarų 
šalys priimtų iš Latvijos bei 
Estijos norinčius emigruoti 
rusus bei kitataučius. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
tame pasikalbėjime pirmiausia 
buvo teirautasi apie rugpjūčio 
27-osios referendumą, kuris, 
žurnalisto nuomone, peržengė 
ekonominių reikalavimų ribas. 
Referendumo tikslus V. Lands
bergis išdėstė tokia tvarka: 
kova prieš korupciją ir neteisė
tas privatizavimo formas, po to 
— indėlių kompensavimo pro
blema. Pasak jo, tik apsaugojus 
valstybės turtą nuo išgrobstymo 
ir tik tada toliau jį privati
zuojant, gali atsirasti fondai ir 
santaupoms kompensuoti. 

„Jeigu referendumas laimės, 
juo bus priimtas ir tas įstatymas 
dėl valstybės valdininkų turto 
pajamų deklaravimo, kurį Sei
mo dauguma kartu su preziden
tu atmetė", sakė Landsbergis. 

Pasiteiravus, ar nebūtų tiksl
inga rengti pirmalaikius Seimo 
rinkimus, jei referendumu bus 
priimtas Tėvynės Sąjungos 
pateiktas įstatymo projektas. 
Landsbergis pabrėžė, kad ši par
tija jau praėjusiais metais pa
sisakė už ankstesnius Seimo 
rinkimus, tik rezervuotai buvo 
žiūrima į idėją surengti refe-

Rusija laikysis sutarčių, nors 
jos neratifikuotos 

Maskva, rugpjūčio 6 d. (BNS) 
— Rusija laikysis prezidento 
Boris Jelcino pasirašytų su
tarčių su Latvija bei Estija ir 
t ikisi to paties iš Baltijos 
partnerių, pareiškė Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas , kuris rūpinasi 
santykių su Baltijos valsty
bėmis klausimais, Sergėj Pri-
chodka. 

Jis pastebėjo, kad tiek Rusijos, 
tiek Latvijos bei Estijos par
lamentai šiuo metu atostogau
ja, todėl negali iki rugpjūčio 

31-osios ratifikuoti pasirašytų 
sutarčių dėl kariuomenės išve
dimo. Todėl, pasak S. Prichod-
kos, Rusija išves savo kariuo
menę laikydamasi šių sutarčių 
ir nemano, kad balandžio 30-ąją 
pasirašyti susitarimų paketai 
su Latvija, o liepos 26-ąja su 
Estija gali būti neratifikuoti ku
rios nors šalies parlamento. 

Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas atsisakė 
kalbėti apie galimus kurios nors 
šalies veiksmus, jei kita pusė 
atsisakvtų ratifikuoti sutartis. 

rendumą tiesiogiai dėi rinkimų. 
Jei toks referendumas nepasi
sektų, tai valdžia, jo nuomone, 
interpretuotų šį rezultatą kaip 
pasitikėjimą ja, nors iš tikrųjų 
žmonės dabartine valdžia nepa
sitiki. 

Vytautas Landsbergis sakė, 
kad labiausiai tiktų Seimo 
rinkimus surengti kitų metų 
pradžioje kartu su savivaldybių 
rinkimais. 

Tranzitas tvarkoj, 
koridorius — ne 

Paprašytas pakomentuoti 
„tranzito koridoriaus" proble
mą, aptartą ir Didžiosios Brita
nijos ministro pirmininko John 
Major vizito į Lietuvą metu, Sei
mo opozicijos vadas pareiškė: 
„Kažin, ar Didžioji Britanija 
padės mums atsilaikyti prieš 
Rusijos tolesnį spaudimą ir 
reikalavimus, pavyzdžiui, ap
saugoti' tą koridorių". 

„Mes nesame už tai, kad būtų 
uždraustas bet koks karinis 
tranzitas per Lietuvą, bet 
manome, kad Lietuva gali iš
vengti Lietuvą įpareigojančios 
sutarties. Aš nemanau, kad 
kuri nors Vidurio Europos ar 
Vakarų Europos šalis norėtų 
turėti karinį koridorių per savo 
žemę. Ir mūsų atveju tai yra dar 
susiję su ateitimi, kurioje mes 
matome, jog Karaliaučiaus sri
tis turėtų būti demilitarizuota, 
bet ne militarizuojama korido
riaus pagalba". — teigė V. 
Landsbergis. 

Žurnalistui pastebėjus, jog J. 
Major. atrodo, pritaria tokiam 
koridoriui, V. Landsbergis 
atsakė: „Aš manau, taip yra 
todėl, kad jis yra toli nuo čia. Be
je, jis pats padarė tokią išlygą. 
Manau, kad Vokietija gali mus 
geriau suprasti". 

Kaip paspartinti Baltijos 
valstybių integravimąsi? 

I klausimą, ar dabar, kai jau 
pasirašytos sutartys dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Latvi
jos ir Estijos, nebūtų galima 
paspartinti Baltijos valstybių 
intergavimosi proceso. Lands
bergis atsakė, kad Rusijai 
pasisekė pasiekti, jog kariuo
menės išvedimas nebūtų visiš
kas. Todėl, anot jo, šiandien 

sunku labai optimistiškai žiū
rėti į greitą Baltijos valstybių 
integravimąsi. 

„Turint galvoje labai didelį 
rusų gyventojų procentą Estijoje 
ir Latvijoje, kuris buvo dirbtinai 
padarytas Rusijos imperinės po
litikos dėka, šiandien kažin ar 
mes norėtumėm tokio trijų vals
tybių susijungimo, kad ir visa 
kitų tautų gyventojų masė galė
tų laisvai judėti visų trijų Balti
jos valstybių teritorijoje. Aš 
manau, kad tas jungimosi proce
sas galėtų vykti kiek vėliau, 
jeigu repatriacijos idėja, siūlo
mos repatriacijos programos 
būtų teisingai suprastos Vaka
ruose, gautų paramos ir būtų 
įgyvendinamos. Čia gali suvai
dinti vaidmenį ir emigracijos 
procesai, jeigu Vakarų šalys 
priimtų didelį skaičių rusų, 
kurie nori iš Latvijos arba Esti
jos emigruoti į Vakarus", kal
bėjo V. Landsbergis. 

Baltarusija aštrina 
Adutiškio klausimą 

Aptariant Lietuvos ir Bal
tarusijos nesutarimą dėl Adutiš
kio geležinkelio stotelės, Vytau
tas Landsbergis atsakė į klau
simą, ar tai simbolinis dalykas, 
ar tipiškas atvejis, kai mažos 
šalys, išsivadavusios iš impe
rijos, laikosi įsikabinusios 
mažiausių joms priklausančių 
žemės gabalėlių, ir dėl to kyla 
ginčai. 

Pabrėžęs, kad konflikto nėra 
arba dar nėra, jis tvirtino, kad 
dėl 5 hektarų susitarti, be abe
jo, galima, tačiau šį klausimą 
Baltarusija pradėjo labai 
aštrinti. Sakydamas, jog jam 
labai nesinorėtų matyti tokio 
Rusijos politikos pasisekimo, 
kaip Lietuvos ir Baltarusijos 
konfliktas, V. Landsbergis 
atkreipė dėmesį, kad konflikto 
atveju „Maskva būtų pirmasis 
kandidatas į tarpininkus ir 
taikytojus". 

Žmonės dar nelaisvi nuo 
grasinimų iš Rytų 

Vokietijos radijas ARD 
klausė: ar dabar, kai netrukus 
minėsime Baltijos kelio penk
tąsias metines, žmonės jaučia, 
kad gyvena laisvoje valstybėje? 

Pabrėžęs, kad žmonių galimy
bės bendrauti su pasauliu, pasi
rinkti savo veikimo būdus yra 
visiškai kitos negu prieš pen
kerius metus, kad laisvė šiose 
srityse iškovota. V. Landsbergis 
pastebėjo, jog žmonės nėra lais
vi „nuo netikrumo, nuo grasi
nimų, kurie kyla iš Rytų". 

Rusija reikalauja traukinius 
praleisti be vizų 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) 
— Rusija ir Baltarusija jau be
veik susitarė, kaip Rusijos tarp
tautiniai traukiniai aplenks 
Lietuvą, pranešė valstybinės 
įmonės Lietuvos Geležinkeliai 
generalinis direktorius Algirdas 
Kliorė. Pasak jo, jau sudaryti 
šių traukinių judėjimo per Bal
tarusijos teritoriją tvarkaraš
čiai. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis sakė, kad paleidus 
tarptautinius traukinius kitais 
maršrutais, jų susigrąžinti bus 
beveik neįmanoma. Be to, tokiu 
atveju Lietuva prarastų ir savo 
tarptautinius traukinių reisus 
iš Vilniaus į Budapeštą ir Sofiją, 
nes lietuviški vagonai yra pri
jungiami prie Rusijos tarptauti
nių traukinių. 

Kasdien per Lietuvą važiuoja 
septyni tarptautiniai traukiniai 
— iš Sankt Peterburgo per Var
šuvą į Berlyną, Lvovą, Kali
ningradą, Sofiją, taip pat iš 
Maskvos į Kaliningradą bei iš 
Talino į Minską. Kaip žinoma, 

Rusija jau anksčiau grasino ap
lenkti Lietuvą dėl ilgo trauki
nių stovėjimo prie sienos. Lie
tuva ėmėsi priemonių, ir nuo 
šių metų pradžios pasienyje 
traukiniai stovi ne ilgiau kaip 
40 minučių, o į Kaliningradą jie 
važiuoja visiškai nestodami 
šalies teritorijoje, išskyrus atve
jus, kai reikia techniškai juos 
apžiūrėti. 

Kaip paaiškino Susisiekimo 
ministerijos sekretorius Ar
vydas Leščinskas, Rusijos ge
ležinkelio administracija iš 
tiesų grasina pakeisianti tarp
tautinių traukinia maršrutus, 
jei Lietuva neįves juose bevizio 
režimo, kadangi dabar šie trau
kiniai važiuoja beveik tušti. 
Toks bevizis režimas dabar yra 
tik traukinyje Maskva-Kalinin-
gradas. 

Pasak A. Leščinsko, Susisie
kimo ministerija kreipėsi į Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
riją, prašydama priimti vienokį 
ar kitokį sprendimą, tačiau at
sakymo dar negavo. 

įsteigtas Lietuvos Vystymo 
Bankas 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (Elta) 
— „Lietuvos Vystymo Banko 
įsteigimas — tai didelė parama 
plėtojant Lietuvos ekonomiką ir 
ypač smulkųjį bei vidutinįjį 
verslą", pasakė finansų minist
ras Eduardas Vilkelis. Antra
dienį jis su Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Banko 
(ERPB) direktoriumi David 
Hexter pasirašė ERPB ir Lietu
vos vyriausybės sutartį dėl 
Lietuvos Vystymo Banko įstei
gimo. 

Po pasirašymo spaudos konfe
rencijoje buvo informuota, kad 
Lietuvos Vystymo Banko 
pradinis akcijų kapitalas sudaro 
5 milijonus ECU tarptautinis 
Europos Sąjungos piniginis 
vienetas). Banko steigėjai ir 
akcininkai — Lietuvos vyriau
sybė, atstovaujama Finansų 
ministerijos, kuriai priklauso 
64<£ akcinio kapitalo, bei Eu
ropos Pokonctrukcijos ir Plėtros 
Bankas, kuriam priklauso 36^. 
Iš 1.8 milijono ECU, kuriuos 
suteikė ERPB. Specialusis Bal
tijos Investicijų Fondas skirs 
50%: kitą pusę skirs ERPB iš 
savo šaltinių. 

Lietuvos pusės įstatinio kapi
talo dalį sudaro pastatas ir kitą. 
didesniąją dalį, pinigai — 2 mili
jonai JAV dolerių iš Švedijos 
suteikto 28.5 milijono dolerių 
kredito. Kitąmet šios lėšos bus 
skirtos iš valstybės biudžeto. 

Ypač didelę paramą steigiant 
Lietuvos Vystymo Banką sutei
kė Skandinavijos šalys ir jų 
įsteigtas Siaurės Salių Inves
ticijų Bankas, kurio specialistai 

„Mūsų ateitis gali būti tikrų 
nepriklausomų valstybių ateitis 
arba kokių nors pusiau sateli
tinių valstybių, pajungtų Mask
vos diktatui, statusas. Mums 
kartais atrodo, kad Vakarų 
valstybės sutiktų ir su vienu, ir 
su kitu variantu. O mes norėtu
mėm turėti kitokį Vakarų soli
darumo jausmą, tvirtesnę jų 
poziciją mūsų ateitis požiūriu", 
sakė Landsbergis. 

Baigdamas pasikalbėjimą, jis 
pastebėjo, kad Didžiosios Brita
nijos premjeras, viešėdamas 
Lietuvoje, išvengė atsakymo į 
klausimą, ar krizės arba didė
jančio RUSUOS spaudimo atveju 
mes turėsime tikrą Vakarų pa
ramą. 

parengė banko veiklos strategi
ją, konsultavo, apmokė Lietuvos 
Vystymo Banko darbuotojus. 

Žemdirbiai mokosi 
ekologiškai 
ūkininkauti 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (LR) — 
Penkiolika Lietuvos organi-
nės-biologinės žemdirbystės 
bendrijos „Gaja" narių rugpjū
čio 6 d. išvyko į Lenkijoje 
vykstantį tarptautinį simpo
ziumą, skirtą ekologinio ūkinin
kavimo organizatoriams. Jų 
tarpe buvo Biržų, Molėtų, 
Kauno rajonų ūkininkų, Žemės 
Ūkio Akademijos, Joniškėlio Že
mės Ūkio Mokyklos dėstytojų, 
Žemdirbystės Instituto moksli
ninkų. Delegacija taip pat ap
lankys kolegų — Lenkijos ekolo
ginio ūkininkavimo organizaci
jos ..Ekoland" narių ūkius, 
susipažins su ekologiškų maisto 
produktų eamvbos įmonių veik
la. 

Gajos bendrijai, vadovauja
moje Žemes ūkio akademijos 
profesoriaus Petro Lazausko, 
jau yra daugiau kaip šimtas 
narių ir rėmėjų. Ji priimta į 
pasaulinę ekologinio ūkinin
kavimo organizaciją IFOAM. 

Pagal šios organizacijos prog
ramą Gajos atstovai prieš kur} 
laiką sėmėsi patyrimo Šveica
rijos ekologiniuose ūkiuose. Be 
to. IFOAM Rytų Europos šalyse 
koordinatorė Ursula Soltysiak 
su „Ekoland" nariais surengė 
Molėtuose seminarą Lietuvos 
ūkininkams, norintiems gamin
ti grėsmes sveikatai nekeliančią 
žemės ūkio produkciją. 

Ekologiniai ūkiai kuriasi be 
veik visoje Lietuvoje. Aštuo 
niems Biržų, Molėtų, Varėnos 
rajonų ūkininkams, nenaudo
jantiems nuodų nuo vabalų gin 
tis. bei mineralinių trąšų jau 
trejus metus, suteiktos perei 
namojo laiko pažymos. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas 
(Jacintas. Jackus). Laisvydas. 

Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana 
Pranciška de Chantal; Agapi-
tas. Elena. Alė. Mantautas. 
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R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n e 

STOVYKLA „ARAS" RAKO 
ĄŽUOLYNE 

Čikagos skautai ir skautės vėl 
suvažiavo Rako ąžuolynan savo 
metinei stovyklai. Vėl atgijo už
žėlę miško takeliai , o i paukš
telių čiulbesį įsipynė sesių ir 
brolių ba l sa i , jų skambios 
dainos... 

Liepos 3 d. a tvykę skautai ir 
vadovai skubiai griebėsi įsikū
rimo d a r b ų , n e s padangę 
aptraukę pilki debesys grasino 
lietumi. Ne visi suspėjo laiku 
įsirengti palapines ir buvo lie
taus gerai išmaudyti. Naktis 
buvo labai nerami ir smarkus 
lietus sugriovė porą palapinių ir 
gerokai Aprausė tokiam ..malo
numui*" nepas i ruošus ius jų 
gyventojus. Buvo proga tapti 
..jūros skau ta i s ' ' ir pamilti 
..jūras". 

Lietui liovusis, stovyklautojai 
išsidžiovino ir baigė tvarkyti 
savo pastovykles — stovykla
vimas grįžo numatyton tvarkon. 
Kasdien kėlėmės anksti, val
gėme še imin ink ių paruoštą 
maistingą ir skanų valgį, mel
dėmės, gilinome ir praktiškai 
p r i t a i k ė m e s k a u t a m o k s l i o 
žinias, iškylavome, plaukiojome 
baidarėmis, o vakarais susėdę 
prie laužų dainavome. 

..Aro'" stovyklos pakraštyje 
buvo įsikūrusios ..Ąžuolo" ir 
„Gintaro"" vadovų.-ių mokyklos, 
kuriose 22 kursantams kursus 
pravedė vs Gilanda Matonienė. 
vs Kazys Matonis ir jų talki
ninkai. 

Stovyklaujančius nustebino 
gerai organizuota jaunų šeimų 
pastovyklė. Savo drausme ir 
žygiavimu jie stebino ir vete
ranus stovyklautojus. Jų pasi
rodymai prie laužų buvo gražiai 
ir įdomiai pravedami. Kitos 
pastovykles taip pat stengėsi 
kuo gražiau ir įdomiau Įvesti ir 
išvesti savo nar ius iš bendrų 
gairės nuleidimo iškilmių. 

Šeštadienio pavakare, nulei
dus s tovyklos gairę , buvo 
pagerbtas pernai gruodžio pa
baigoje tragiškai Karibų jūroje 
žuvęs jūrų budys jps. Aras 
Rimavičius ir į šį jo prisiminimą 
atvykę Aro tėvai ir sesutė 
Mirga. Stovykla buvo pavadinta 
a.a. Aro Rimavičiaus vardu, 
prisimini nui jo dalyvavimo ir 
vadovavimo daugelyje praėjusių 
stovyklų. Į gairės nuleidimą at 
silankė LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkas vs. fil. Kęstutis Je-
čius. LSS Brolijos jūrų skautų 
skyrimą vedėjas jvs fil dr. Algis 

Paulius, „Aušros Var tų" tunto 
tunt in inkė ps Renata Borucki, 
„Nerijos" tun-to tunt ininkė j s 
Vija Paulienė ir „Kernavės" 
tun to tuntininkei atstovaujanti 
Gailė Butts. 

Gražų sekmadienio rytą visi Žvalic 
stovyklautojai susirinko prie ><Ar0 

ežero, kur šv. Mišias aukojo sto
vyklos kapelionas kun. Jonas Nors praeityje turėta laužave-
Duoba, MIC, pirmą kartą sto- džių kursai, bet broliai silpnai 
vyklaująs šioje stovykloje. Jūros buvo atstovaujami laužų pasiro-
dienos iškilmes pravedė jūrų dymuose. 
budys v.v. Aidas Palubinskas. Šįmet oras buvo labai nepasto-
A.a. Arą Rimavičių ir visus vus. Dangus apsitraukęs debe-
mirusius brolius ir seses pager- simis negailėjo neprašomo lie-
biant , ežero viduryje į gelmes taus . Buvo ir gerokai šaltų 
b u v o n u l e i s t a s v a i n i k a s , naktų. Todėl ypač džiaugėmės 
Vainiką gabenęs burlaivis buvo saulėtomis dienomis; visų nuo-
lydimas sesių ir brolių garbės taika pakildavo ir kartu su sese 
regatos. Nuo kranto stebint Julija galėjome sakyti: „Leiskit 
vaizdas buvo įspūdingas. mums gamtoj gyventi ir džiaug-

Beveik kasdien vyko iškylos, tis su paukšteliais ir daina". 

i ..Kernavės" tunto paukštytės ir linksmos jų vadovės Nida Tijūnėlytė ir Nida Januškytė 
stovykloje. Rakė. 

Nuotr. LT 
AUSTRALIJA 

„DŽIUGO" TUNTO STOVYKLA 

įdomiausios buvo iškylos baida
rėmis su vienos nakt ies per-
n a k v o j i m u prie ne to l i ese 
esančio ežero. Nebuvo užmirštas 
ir spo r t a s į kurį įs i jungė 
nemažas būrys sporto entuzias
tų. Tradicinė sporto diena sto
vykloje buvo smagi ir sėkminga. 

Šioje stovykloje skautai ir 
skautės kasdien vieną valgi 
gaminosi patys. Gamindamiesi 
įrodė, kad galėtų patys išsimai
t int i ir be modernių virtuvių, ar 
virėjų. 

Vakaronių metu buvo atskiri 
ir bendri laužai. Laužų pasi-

Stovyklos pasisekimas pri
klauso ne vien nuo vyriausių 
stovyklos vadovų, bet nuo drau
gininkų, laivų vadų, skilti-
ninkų, o svarbiausiai — nuo 
pačių stovyklautojų nusiteikimo 
stovyklos programos vykdymui. 
Norintieji pakilti į aukštesnio 
patyrimo laipsnius, turėjo t a m 
už tenkamai galimybių, t i k 
gaila, kad kai kurie stigo noro. 

Ypač sesės pasižymėjo gražių 
darbelių projektais. Nuo jų 
neatsiliko ir jaunosios šeimos su 
savo atžalynu. 

Šįmet valgėme vien „Lituani-
rodymai įvairūs ir dauguma cos" valgykloje, kas buvo žymiai 
gana aukšto lygio. Buvo daug ekonomiškiau ir sutaupė mais-
dainuojama, nes skauta i ir to gaminimo darbuotojų skaičių, 
skautės kasdien mokėsi daina- Vyriausios šeimininkės parei-
vimo. Kaip visada, dainavime ir gas ėjo Daina Dumbrienė. Skau-
pasirodymuose pirmavo sesės, t a i ir skau tė s buvo l aba i 

SĖKMINGA JŪRŲ 
SKAUTUOS STOVYKLA 

LIETUVOJE 
Kapitoniškėse. Kaišiadorių N « s a n t vėjo, buvo labai įdo-

raj . , prie Kauno marių liepos m u s u ž 

7-18 d. vyko Kauno jūrų skau 

Po Velykų 1994 m., Togs ūky
je , Daylesforde. 4 d ienas sėk
mingai s tovyklavo t r i sdeš imt 
penki skauta i i r vadovai iš 
„Džiugo" tunto. S tovykla praė
jo sklandžiai ir l inksmai, šildant 
rudens saulutei , prie ga r saus 
Vombatų miško, Lukaič ių šei
mos atostogauti s k i r t a m e ūky
je. 

Stovyklos v i r š in inku buvo 
nauja „Džiugo" t u n t o tun t in in
kė vyr. sesė Pamela Sadauskie-
nė. Viršininko pavaduotoju — s. 
Povilas Kviecinskas. Adjutantu 
buvo s.v. Juozas Luka i t i s . Ad
ju tan to pavaduotoju — prit. 

patenkint i maistu. Gal negalėjo 
į t ikti t ik namuose iš lepint iems 
ir nežinantiems ko nori, o tokių 
visuomet pasi ta iko. 

Stovykloje la ikas labai greit 
bėga. Rodos, nespė jome įsi
rengt i , sus id raugau t i , o jau 
atėjo l i ūdn iaus ia d i ena sto
vykloje, kai r e i k i a g r i a u t i 
palapines, a rdyt i papuošimus, 
k rau t i s da ik tus ir su širdgėla 
sakyti : „Sudieu, sudieu . Gal ir 
vėl kada sus i t iks ime. . . " 

vs fil A . P a u ž u o l i s 

tų t u n t o . .Divyt i s" reng ta 
Lietuvos jūrų skautų stovykla. 
Daugiau negu 100 skautų iš 
Vilniaus, Jonavos, Kretingos. 
Klaipėdos, Panevėžio, Kauno 
rajono bei paties Kauno mokėsi 
jūr inių gudrybių, gerojo dar 
belio metu tvarkė mišką, la
vinosi skautoramose, varžėsi 
plaukiodami laivais, ilsėjosi ir 
linksminosi prie laužo ir disko 
tekose. 

rinktinės savanorių karininkais 
ir kariais . Stovykloje lankėsi 
Lietuvių skautų sąjungos A. 
Smetonos budžių įgulos vadovas 
Aidas Palubinskas, gintare 
Laima Pauliūtė bei keli jūrų 
skautai , bendravę prie laužo. 
Aidas ir Laima pravedė ir 
užsiėmimą su Kauno budžių ir 
g i n t a r i ų kandidata is , -ėmis . 
Stovykloje lankėsi ir Čikagos 
„Lituanicos" tunto tuntininkas 
js Marius Naris. Stovyklau-

s k a u t ė Daina Didžytė. Brolių 
vadovu — s.v. Rimas Skeivys. 
Sesių vadovė — sk. Rasa Statku
vienė, vilkiukų vadovė prit. 
s k a u t ė Daina Tamašauskai te . 

Visi skauta i stovyklavo pala
pinėse , t ik vilkiukai miegojo 
s e n a m e akmenin iame name, 
s t a t y t a m e 1860 metais. Vilkiu
k a m s ypač patiko pelės ir šikš
nosparnia i , kur ie gyvena tame 
sename name! 

Skau t in inkas Povilas Kvie
cinskas išmokė skautus įsireng
t i t ik rą miško stovyklą. 

Sekančią dieną visa stovykla 
turėjo iškylą ir ėjo iki pietų. Pie
t u m s iškylautojai paruošė aust-
r a l i š k ą , ,bush t u c k e r " — 
damper . 

Stovyklos metu skautai ir 
skau t ė s dažnai padėdavo virti 
valgį an t laužo Tikėkimės, kad 
grįžę namo, jie a t ims virtuvę iš 
savo tėvų! ., 

Laužas visada buvo vienas iš 
labiausia i mėgiamų renginių. 
Kiekvieną vakarą visi stovyk
lautojai <u malonumu susirink
davo prie ugnies. 

Ačiū visiems vadovams ir 
t ė v a m s , padėjusiems organi-

Jūru skautu stovykloje Kapitoniškėse. Kaišiadorių rajone. Iš dešinės stovykla aplankęs Lietu
vos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas. Kauno jūrų skautu ..Divyčio" tunto tuntininkas 
Aljrimantas Malkevičius, tunto vėliava ir jos palyda 

jančius ap lankė ir Lietuvos 
Respublikos prezidentas A. Bra
zauskas. Jis dalyvavo skau tams 
duodant įžodį, b u r i a v o K a u n o 
manose, ragavo bebrų gamintos 
ryžių košės, bendravo su skau
ta i s prie laužo. 

Stovykloje buvo įs teigta LSS 
Jū rų skautų š a k a . Kauniečių 
grupė ba ida rėmis p r a p l a u k ė 
sudėtingą Strėvos upės atkarpą. 
I stovyklą K a u n o jū rų skau ta i 
nakties žygiu a t i rk lavo , jo la i s" 
ir viena gelbėjimosi valtele, 
grįžo v i e n u t v i r t u , , jo lu" , 
buriuodami p r ieš labai stiprų 
vėją. Blogesni l a iva i buvo per-
buksyruoti su įgulomis . Vilnie
čiai nuo Kauno į stovyklą at
plaukė savo de san t i ne val t imi , 
o po stovyklos s u r e n g ė žygį iki 
Birštono. Kaunieč ia i rugpjūčio 
mėn. Žeimena ir Ner imi plauks 
iki Vilniaus. 

V A D O V Ų S E M I N A R A S 
L I E T U V O J E 

Liepos 22-24 d. Žervynose, 
1989 m. p i r m o s i o s vadovų 
stovyklos vietoje . m inė ta i sto
vyklai pažymėti i r LSS padėčiai 
aptart i , vyko LSS vadovų semi
naras . J a m e d a u g i a u s i a daly
vavo tebeveikiančios s. Pijaus 
Ambrozaičio Tarybos padal inių 
vadovai, ta ip p a t K a u n o ir 
Vilniaus jūrų skautijos vadovai, 
kai kurie a ts tovai iš K. Jurs -
kienės Tarybos vienetu, minėtos 
Tarybos brolijos vadovai . Semi
nare lankėsi ir kalbėjo LSS — 
Lietuvių Skautų sąjungos broli
jos Vyriausias s k a u t i n i n k a s v.s. 
fil. A lb inas S e k a s i š Los 
Angeles, s k a u t i n i n k a s Kuzma 
iš Kanados ir v s fil. V y t a u t a s 
Mikūnas iš Čikagos . Buvo visų 
vif-ningai pas i saky ta pr ieš ko-
respondencinio suvažiavimo bū

dą ir reikalauta kuo greičiau su
šaukt i suvažiavimą. Tą darbą 
privalėtų atlikti š.m. kovo mėn. 
vykusio suvažiavimo išrinkta 
komisija suvažiavimui šaukti , 
k i toms LSS vadijoms į šį darbą 
nesikišant . Diskusijose daly
vavo ir šios Komisijos pirminin
kas s. Andrius Milaknis bei kiti 
jos nar ia i . Pagal s. Pijų Ambro-
zaitį, kitos Tarybos pirmininkė 
s. Koletą Jurskienė, ne tuo 
adresu gavusi kvietimą, vėliau 
p r i t a rė kuo skubesniam LSS 
suvažiavimo šaukimui. Semina
rą organizavo pirmosios sto
vyklos Q989 m.) viršininkas S., 
Fe l iksas Šakalys. 

S K A U T A M S ATIDUOTA 
S T O V Y K L A V I E T Ė 

Po Lietuvos Respublikos pre
z i d e n t o Algi rdo Brazausko 
a p s i l a n k y m o Kapi toniškėse , 
Kaišiadorių rajone vykusioje 
L i e t u v o s jūrų skau t i jos 
stovykloje, Vilniuje, už Vala
kampių, viena buvusi pionierių 
stovykla buvo atiduota skau
t ams . Joje Brolijos vadovai ren
gia s tovyklas miesto vaikams. 
Nuo rugpjūčio 15 d. čia vyks 
brolių stovykla visiems Lietu
vos skau tams . 

A l g i m a n t a s Malkev ič ius , 
„Divyčio" jūrų skautų tunto 

Kaune tunt in inkas 
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zuoti ir pravesti stovyklą. Ačiū 
Daliai Didžienei, Julijai Lukai-
tienei, Gitui Tamašauskui ir 
Jurgiui Meiliūnui. Ypač visi dė
kingi Povilui Kviecinskui — 
mūsų stovyklos virėjui, kū r i 
mus maitino. 

s.v. J u o z a s L u k a i t i s 
„Tėviškės aidai" 

„ S I E T U V O S " DRAUGOVĖS 
IŠKYLA 

„Sietuvos" draugovės skauti-
ninkių, vyr. skaučių ir jų šeimų 
iškyla į Dyer, Indiana, vyks šį 
šeš tadieni , rugpjūčio 20 d. 
Kviečiamos ir draugovei nepri
klausančios sesės. Svet ingų 

skautininkų Ričardo ir Sofijos 
Kunstmanų sodyboje renkamės 
1 vai. p.p. Visos vykstame sa
vomis priemonėmis. 

• L e g e n d a pasako ja , kad 
Roma įkurta 753 m. pr. Kr. 
balandžio 21 d. Jos įkūrėjai — 
Romulus ir Rėmus. 

DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 olokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
f O .DANTŲ GYDYTOJA 
) - ( 7915 W. 171st 
\J\) Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal sust'anmą 

E U G E N E C. DECKER. DDS, P .C . 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus >r kraujo Ugos 

Necrvurgmis išsiplėtusi venų gvoymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel. 312-585-2802 

Pirm . ant' penktd 9 v r -3 v. p P . 
ketv 10 v ' -7 v v . trečd 
Šeštd 10 v r - - 2 v p p . 

Susitarimo nereikia trečd ir šešto 
Sumokama po vizito 

Kab. t e l . (312) 471 3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave. 
Chicago, Itl. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arta {708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422 0101 
Valandos pagal sus'tarimą 

PtnNd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penkt ir šeštd 9 v r - i 2 v p p 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 a'ta (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. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harie^ Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St. Ch.cago IL 
Tel. (312) 476-2112 

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
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rovėmis, nuo kurių kenčia ir gamtą, užteršė Narvos upę. Gi 
k i t i F s ^ o s bei kitų_ Baltijos santykius dabar teršia Rusija, 

kuri susipriešinimą išnaudoja 
savo politiniams t ikslams. 

— K a i p jūsų d a r b ą v e r t i n a 
T a l i n a s ? 

— Estijos valdžia mums labai 
palanki ir mūsų darbui talkina. 
Pasibaigus seminarui , Taline 
susitikome su Amerikos amba
s a d o r i u m i F r a s u r , m i e s t o 

Kauno Technologijos u-to USBF Savivaldybių mokymo centro darbuotojai: 'iš dešinės) dr. E. 
Jasaitis. R. Klepečius, R. Maciulevičiūtė ir atvykę iš Amerikos P. Solinger ir A. Pakštienė. 

TAIP STIPRINAMI 
DEMOKRATIJOS 

PAGRINDAI 
Pas ika lbė j imas su A u d r o n e 

Pakš t i ene , JAV-Bal t i jos 
fondo vyr. p r o g r a m ų 

a d m i n i s t r a t o r e 

- Gegužės 18-19 d. JAV-
Baltijos fondas (USBF) Nar
vos rajone, š iaur inė je Estijo
j e , s u r u o š ė s a v i v a l d y b i ų 
seminarą . Kas t en j u s nune
šė , k u r gyvena 98% r u s ų ? 

— Istorija jdomi. Praėjusių 
metų spalio mėnesį darbo kelio
nėje Taline aplankėme Ameri
kos ambasadorių Robert Frasur. 
J i s painformavo m u s apie 
susipainiojusią būklę šiaurės 
rytų Estijoje, ypač po savival
dybių rinkimų, ir pareiškė pa
geidavimą, kad mes savo prog
ramą pratęstumėme ir i Narvos 
sritį. Amerikos ambasados pa
stangomis šių metų kovo mėne
sį Narvos srities savivaldybių 
darbuotojų delegacija atvyko į 
Vašingtoną. Aplankė ir USBF 
įstaigą. Sutarėme, kad pas juos 
suruošime seminarą. J ie , kaip 
mums dabar papasakojo, manę. 
kad tai vien tušti pažadai ir 
tokio seminaro niekad neįvyk-
sią. Nustebo, kad po trijų 
mėnesių pažadas buvo įvykdy
tas. 

— Kokia buvo p a g r i n d i n ė 
s e m i n a r o t e m a ir k o k i a dės
tytojų sudėt is? 

— Dėstėme savivaldybių ad
ministravimo demokratinėje 
laisvos rinkos visuomenėje pa

grindus. Iš Amerikos buvo at
vykę ekonomijos vystymo ir 
gamtos apsaugos specialistai, 
savivaldybininkai: Lace Futch 
ir Frank Sherrill. prof. dr. Roger 
Caves — USBF patariamojo ko
miteto akademinių programų 
vedėjas ir Baltijos iniciatyvos 
direktorius Peter Solinger; ta ip 
pat Floridos u-to prof. dr. Edvar
das Jasaitis, kuris šiuo metu 
profesoriauja Kaune ir vadovau
ja USBF Savivaldybių mokymo 
centrams Kauno. Rygos ir Tartu 
universi tetuose, ir aš . Visi 
dėstytojai ne tik su geru teore
tiniu pasiruošimu, bet ir su 
praktine patirt imi. 

Mes šiam seminarui atvežėme 
anglų kalba paruoštą medžiagą, 
kurios dalis jau buvo išversta į 
rusų kalbą, „National Geogra-
phic" žemėlapius, miestų biu
džetų pavyzdžius. 

— Kur ia k a l b a vyko semi
n a r a s ? 

— Narvos miesto tarybos pi r 
mininkas Anatoli Paal atida
rymo žodį tarė estiškai, paro
dydamas pagarbą valstybinei 
kalbai. Vėliau buvo pereita į 
rusų kalbą. Buvo ir nesupran
tančių rus iškai . Tie galėjo 
klausytis vertimo į anglų kalbą. 
Scenoje stovėjo Estijos ir Ame
rikos vėliavos. Keturių daly
vaujančių miestų merams įtei
kėme Amerikos vėliavas. 

Talino ir Narvos televizijos 
stotys rodė daug semina ro 

momentų ir perdavė pasikal 
bėjimus su dalyviais ir USBF 
žmonėmis. 

— K o k i o m n u o t a i k o m suti
ko j u s v a d . „ r u s a k a l b i a i " i r 
k o k i u s k ė l ė k l a u s i m u s ? 

— Sut iko labai draugiškai , ir 
daugiausia diskutavome tiesio
ginius savivaldybių klausimus. 
Bet. kaip ir iš anksto tikėjomės, 
nukrypdavo ir į politiką. Girdė
jome nemaža kaltinimų Talinui. 
J ie domėjosi, ka ip t au t in ių 
mažumų klausimai sprendžiami 
Amerikoje, kokie reikalavimai 
gauti pilietybę, kokios mažumų 
ekonominės sąlygos. 

Mūsų paskai t in inkai dėstė, 
kad Amerikoje įstatymai priva
lomi visiems, nuo prezidento iki 
paprasto piliečio. Demokratijose 
savivaldybių balsas centrinėje 
valdžioje išklausomas, kai skun
dai pa remiami konsti tuciniais, 
te is iniais ir savivaldybių įsta
tymais. Pr iekaiš tų ir kaltinimų 
nepakanka . Bet iš t ikro jie 
skundėsi tomis gyvenimo nege-

valstybi'" miestai. Gi j iems 
atrodo, t a(9 tos negerovės t ik 
pas juos. 

— K a i p Jums a smen i ška i 
atrodo:*ar estų-rusų susiprie
š i n i m a s labai g i lus ir a r 
g a l j n r laukt i pilietinio su-
sitr .kymo? 

— Klausinte" sunkus. Teko 
daug kalbėti suėstais ir rusais. 
Susipriešinfmas gilus ir tu r i 
gilias šaknis. Galiu suprasti ir 
p. ' tei int i estų neapykantą. 
„Mes nesimaišome, kaip van
duo ir. alyva", kalbėjo miesto 
tarybos narė este. Visas Narvos 
k raš tas atsidavė labiau Rusija 
negu Estija. Bet, iš antros pusės, 
kalbantis su rusais, buvo gali
ma jaust i jų linkimą susitaikyti 
su tikrove. Čia yra Estija, reikia 
mokėti estų kalbą. Pageidavo 
estų kalbos pamokų televizijoje. 
Padarytas pirmas žingsnis — 
rusai žino, kad ne jie Estijoje 
valdančioji klase. Bet dar reikės 
nemaža laiko ir lėšų, kol san
tykiai sunormalės. 

Kaip minėjau, rusai mus pri
ėmė nepaprastai nuoširdžiai. 
Atvėrė mums savo širdis. USBF 
seminarą reiktų vertinti, ne t ik 
kaip treniruotę demokratijoje, 
bet ir kaip žmogiškosios rankos 
ištiesimą. Mes padarėme įnašą 
į šio Estijos rajono įtampos su
mažinimą, ir tai gali turėti 
išliekančių rezultatų. 

— K a i p Narvos ra jone susi
k o n c e n t r a v o rusai? 

— Gal maždaug kaip ir Ig
nalinos rajone Lietuvoje. Estijos 
šiaurės rytai turtingi skalūnais, 
iš kur ių išgaunamas uranijus. 
Rusai Narvos sritį padarė už
daru rajonu, brutaliomis prie
monėmis išgyvendino čiabuvius 
estus ir apgyvendino kolonis
tais. J a u auga jų trečioji kar ta , 
ir jie dabar jaučiasi čiabuviais. 
Į Ignalinos rajoną rusus atvedė 
atominė jėgainė. 

Dar ir dabar galima matyti. 
kaip skalūnų industrija sužalojo 

Danute Bindokiene 

Kai padangė blyksteli 
žaibais 

tarybos pirm. Tiit Vahi, Estijos i 
miestų s-gos atstovais, Soros i 
fondu. Visi sveikino ir dėkojo už 
Narvos seminaro suorganizavi- i 
mą. Kai grįžome į Vašingtoną, 
manau , kad ne be ambasado-
ritme žodžio, buvome pakviesti Į 
į Kongreso užsienio reikalų 
komisiją pateikti žodžiu ir raš tu 
informaciją apie padėtį Narvoje. 

— A r l ankė t ė s Latvi joje? 
— Taip, savo kelionę Baltijos 

valstybėse pradėjome nuo Ry 
gos. Atlikome visą eilę reikalų 
mūsų mokymo centre Rygos 
u-te, planavome su patariamąja 
komisija, posėdžiavome su Sei
mo nariais, informavome ir de 
rinomės su Amerikos įstaigo
mis. Bet noriu kiek grįžti į 
Estiją. Sekmadienį prieš semi
narą Narvoje, Tartu mieste 
dalyvavau katalikų bažnyčioje 
pamaldose. Prakalbino pirmo 
šios katalikų pradžios mokyklos 
vedėjas, jaunas vyras, didelis 
idealistas. Į tą mokyklą vaikus 
siųsti nori ir protestantai. Kai 
paklausiau, kokiai vyskupijai 
jie priklauso, atsakė, kad jų 

Lietuviai, savo teritorijos plo
tu nedidelio krašto žmonės, net 
ir ilgesnę gyvenimo dalį pralei
dę tokioje milžiniškoje vals
tybėje, kaip Amerika, vis tiek 
kažkur širdies gilumoje krūp
teli, kai žinių pranešėjai net ne-
mirktelėję pasako, kad va — 
vakarinėse Amerikos valstijose 
ga i s r a s s u n a i k i n ę s beveik 
400.000 akrų miško. Ir tokius 
pranešimus girdime kiekvieną 
vasarą 'šalia visų kitų gaisrų, 
nusiaubusių Kaliforniją. Flo
ridą ir ki tas valstijas). Čia ne 
vienas ar du namai, ar net visas 
namų kvar ta las kuriame did 
miestyje. Tokius gaisrus ugnia
gesiai paprastai nesunkiai kon
troliuoja ir užgesina. Minėtuose 
miškų plo tuose su ugnimi 
šiemet mėgino kovoti per 14,000 
žmonių. įjungę į tą kovą visas 
moderniausias ugniagesybos 
priemones bei žmogaus išmintį, 
o ugnelė sau šokinėjo šimta
mečių pušų. eglių ir kitų medžių 
kamienais, tarytum žaisdama ir 
erzindama pavargusius, nuo 
dūmų bei suodžių pajuodusiais 
veidais, gaisr ininkus. 

Teigiama, kad daugumą šie-
ganytojas esąs, Vilniuje rezi- I m e t l n i ų miško gaisrų, kaip ir 

Amerikos vėliavos įteikimas Sillamae miesto merui. Iš kairės: vertėjas Peter 
Solinger. Audronė Pakštienė ir Aleksander Novohotski. 

duojąs, Vatikano pronunicijus 
Jus to Mullor Garcia. Kitą sek
madienį, V.22 d., Taline kata
likų bažnyčioje sutikome vizi
tuojantį vyskupą Garcia. Po pa
maldų susipažinome ir papasa
kojome apie savo darbą. Pagyrė, 
kad nešame demokratiją, ku r 
jos labai reikia. Iš Talino jis ruo
šėsi vykti į Tartu. 

— Kokius p l a n u s a p t a r ė t e 
Lietuvoje? 

— Frakcijų vadai ir Seimo 
pirm. Česlovas Juršėnas palan
kiai vertino mūsų spalio mėnesį 
ruošiama seminarą parlamenta
rams tema „Derybų menas ir 
e t ika" . Kauno Technologijos 
universitetui šį rudenį atsių
sime du profesorius dėstyti vi
suomeninių reikalų administra
cijos kursą ir du iš ten stažuotei 
atvesime į Hamline u-tą Mine-
sotoje. Pavasario semestrui į 
Kalifornijos u-tą San Diego 
mieste atvyks po vieną profeso
rių iš Latvijos ir Estijos. 

— G a u n a t e n e m a ž a s s u m a s 
iš įva i r ių fondų ir A m e r i k o s 
va ldž ios . Ar v i s u o m e n ė s fi
n a n s i n ė p a r a m a d a r reikal in
ga? 

— Jei paramos neateitų, mūsų 

(Nukelta į 5 psl.) 

kitais metais, sukėlė žaibai. 
Ugnis ir perkūnas 'arba bent 
žaibas) — senovės dievaičiai, 
daugelio t au tų laikyti pagar
boje, ir šiandien dar nepaklus
nūs žmogaus valiai, nors moks
lininkai mėgina išaiškinti jų 
atsiradimo procesą ir pažaboti 
savo t ikslams. Galbūt ugnis 
labiau tiems aiškinimams pasi
duoda: kodėl dega. kas dega. 
kaip dega ir kaip tą degimą su
tramdyti... Bet perkūnija tebėra 
kone tokia pat paslaptis, kfd ir 
tada. kai pirmieji žmonės su 
baime stebėjo dangų raižančius 
žaibus, s taigaus trenksmo su
trupintus milžiniškus medžius, 
ar po audros degantį mišką. Be 
abejo, žaibas suteikė žmogui ir 
tą nuostabia dangaus dovaną — 
ugnį. įgalinusią jį greičiau ženg
ti pažangos keliu. Pagal legen
das, ugnį j Žemę atnešę gerada
riai (ar tai buvo graikų Prome
tėjus, ar lietuvių liaudies kregž
dutė, ar gandras* dievu buvo nu
bausti vienokia ar kitokia baus 
me. Šiuo atveju ugnis nubau
džia žmogų, kuris neatsargiai su 
ja elgiasi, mirtimi nubaudžia ir 
nepaisančius žaibo pavojų... 

Šiandien mokslininkams la 
i bai aišku, dėl ko girdime per

kūno trenksmą, bet žaibo atsi
radimas — tai jau kitas reikalas. 
Žaibai tebėra palyginti nedaug 
t y r i n ė t i . Tik pas t a r a i s i a i s 
metais j juos pradėta kreipti 
daugiau dėmesio, galbūt ir dėl 
to, kad žaibai patys j save pri
vertė tą dėmesį atkreipti. Kas
met JAV žaibai mirtinai nu
trenkia 150 žmonių (sužeistieji 
neskaičiuojami), sukelia daug 
gaisrų, sugadina elektros įren
gimų ir elektra varomos techno
logijos, pridaro daug kitokios ža
los. Apska ič iuo jama , kad 
pasaulyje žaibai blyksteli apie 
S.6 mil. kartų per parą, kartu 
pagamindami maždaug bilijono 
voltų elektros jėgą. Pernai JAV 
vasaros metu buvę 15 mil. žai
bo blykstelėjimų, o šiemet, nors 
vasara dar nepasibaigė, užre
gistruoti 16,457,154 žaibai. Tik 
apie 20 proc. žaibų pataiko į ku
ri Žemes objektą, kiti išsisklai
do padangėje, nepadarydami 
jokios žalos. 

Kai pasaulinėje politikoje, 
kuri turi, ar neturi lietuviams 
itakos nuolat siaučia „audros1', 
rašyti apie tokį natūralų reiški
nį, kaip žaibas — atrodo beveik 
nemoralu. Tačiau kartais nusi
bosta nuolatinis švaistymasis 
žodžiais, kaltinimai, pareiškimai 
ir pasiteisinimai, kad norisi 
•kaip viduramžiais) grįžti „atgal' 
i gamtą*', gaivalingąsias, primi
tyviąsias šios planetos jėgas, 
vykstančias milijonus metų 
prieš žmogaus atsiradimą, ir bū
siančias po jo išnykimo. Kai ku
rie mokslininkai linkę tikėti, 
kad galbūt su žaibo talka 
Žemėje prasidėjo pirmosios 
molekulės, iš kurių išsivystė 
visa gyvybė, o taip pat žmogus. 
Su tuo nesunku sutikti , nes ir 
šiandien turime žmonių, kurie 
mėgsta ..žaibuoti, griaudėti", 
staigiai užsiplieksti ir ne vieną 
..gaisrą" savoje visuomenėje su
kelti. Kiti. turėdami tą dieviško
sios kibirkšties žybtelėjimą, 
savo aplinkai suteikia daug 
naudos, uždegdami ir kitus di
džių darbų ugnimi. 

Šiaip ar taip. dvidešimtojo am
žiaus pabaigos žmogus į žaibo jė
gą vėl pradeda žvelgti su pa
garba. Ne tokia pat akla baime, 
ka ip mūsų senol ia i , kurie 
meldėsi į Perkūną dievaitį, bet 
kaip i pavojingą ir nuostabią 
gamtos galią, j kurią lengvabū
diškai numoti ranka būtų ir 
neprotinga, ir nenaudinga. 

NEBUVO LEMTA ZUTI 
J U O Z A S KULIUKAS 

ATSIMINIMAI 
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1945 m. sausio mėnesi labai daug prisnigo. Buvo 

labai šalta. Mašinos nebegalėjo važiuoti per gilų sniegą, 
tai kelias dienas turėjome dirbti fabrike. Bet po kelių 
dienų sniegas ištirpo. Mus vėl vežė akmenų skaldyti. 
Kai nuvažiavome, pamatėme, kad obelys dar pilnos 
obuolių. Negalėjome suprasti, kaip tie obuoliai nenušalo, 
bet atrodė dar skanesni. Mes, grįždami iš darbo, parsi 
veždavom lazdynų šakelių ir pindovome tas pintines. 
Kurį laiką sargybiniai nieko nesakė, bet vėliau jau ne 
beleido pasiimti pintinių, kai ėjome į darbą, liepdavo 
palikti sargybinių būstinėje. Po kiek laiko uždraudė laz
dyno šakeles iš viso atsivežti į lagerį. 

Kartą lagerio viršininkas bandė iš manęs lazdynus 
atimti . Kai apsisukau su tomis šakelėmis, jis keletą 
kartų apsivertė. Buvo aukštas, laibas, išdžiūvęs. Jeigu 
taip būčiau padaręs keletą mėnesių anksčiau, nežinau, 
kokią bausmę man būtų už tai davę. bet tuo laiku lagerio 
komendantas tik pagrasino, pakeikė ir tuo viskas bai
gėsi. 

1945 metų vasario gale, o gal jau kovo pradžioje, 
šveicarai nutraukė elektros tiekimą. Kai vokiečiai ne 
turėjo elektros, sustojo veikti fabrikas. Mes nebeturė 
jome darbo. Iš karto dar kasėme netoli fabriko esančiame 
kalne slėptuves. Man reikėjo gręžti kompresuoto oro 
grąžtu. Darbas buvo tikrai sunkus ir labai daug dulkių. 
Vandens nebuvo, tai. kol išgreždavau kelias skyles, ne
begalėjai net atsikvėpti. Padirbęs porą dienų daugiau 

ats isakiau gręžti. Tos darbo grupės viršininkas iš sykio 
manęs labai prašė, žadėjo duoti daugiau maisto, o pas
kui pradėjo gras in t i — net pistoletu. Tačiau tuo laiku 
mažai kas ėmė į galva. Neėmiau nė aš. 

Netoli fabriko miestelyje sąjungininkai pradėjo 
bombarduoti . Vokiečiai, matyt , nesitikėjo bombar
davimo, nes juk visai netoli buvo Šveicarija. Kilo didelė 
panika. Subombardavo ir tą fabriką, tai mums reikėjo 
valyti jo griuvėsius, o, ku r dar buvo galima, remontuoti 
ne tik fabriką, bet ir namus miestelyje. 

Miestelyje, kur buvo laikomi pieninės arkl ia i , bom 
ba pataikė tiesiog į arklidžių vidurį. Vieną arklį permetė 
per dviejų aukš tų namą i antrą pusę. Kieme, netoli 
namo, bomba nesprogo ir dar galas kyšojo iš žemės. Buvo 
kalbama, kad dažnai meta bombas su pavėluotu 
sprogimo mechanizmu. Kadangi mums reikėjo ten valyt1, 
griuvėsius ir naujai uždengti stogą, visi bijojo tos bom 
bos, nes niekas nežinojo, kada ji sprogs. 

Daug bombų nesprogdavo. tai ten buvo specialios 
karo belaisvių grupės , kurios turėjo tokias bombas 
iškasti. Belaisviai buvo skiriami į tas grupes, kai kuo 
nors nusikalsdavo: j i ems leisdavo pas i r inkt i bausmę — 
pakar t i , sušaudyti a rba iškasti bombas. Aišku, visi pa 
sirinkdavo dirbti su bombomis. 

1945 m. balandžio pradžioje pranešė, kad daugumą 
belaisvių iš ten siųs į didesnį lagerį. Lagerio komendan 
tas pasirinko keliolika belaisvių, kurie j a m geriausiai 
patiko, o kitus nuvežė į geležinkelio stotį. To miestelio 
geležinkelis dar nebuvo visiškai sudaužytas , tad gale 
jome išvažiuoti. 

Mus nuvežė į lagerį, kur iame anksčiau buvome. Pa 
tekau dar ir ) tą patį baraką, a tskira i nuo rusų. Vilin 
geno miestas buvo ta ip pat labai suna ik in tas , tai mus 
varydavo griuvėsių valyti , kai ką remontuoti Nors 
visi žinojo, kas a ts i t ik tų , jei sugautų ką nors paimant 
iš valomų namų. bet mažai kas į tą pavojų kreipė de 

mesio. Toje vietoje namai buvo daugiausia kelių aukštu, 
tai kiekienas gyventojas rūsyje turėjo kambariuką, kur 
laikydavo maistą, vaisius ir daržoves. Nors namai buvo 
labai apgriauti, bet rūsiai daugiau likę sveiki, tai 
belaisviai iš jų dažnai pasiimdavo maisto. 

Civilių mažai teko matyti. Kaip ir anksčiau, galė
jome maišytis su kitų tautybių belaisviais. Ten buvo 
daugiausia prancūzų, lenkų, jugoslavų, belgų, bet taip 
pat amerikiečių ir anglų. Kaip ir kituose karo belaisvių 
lageriuose, nebuvo karininkų, tik kareiviai . Mūsų ba
rakai buvo aptverti spygliuotų vielų tvora, bet vartai 
būdavo atviri, tai galėjome vaikščioti visame lageryje. 

Vieną dieną atvarė šimtus rusų prie mūsų barako. 
Mūsų vartus uždarė, o kiti mus perspėjo, kad neitume 
į jų baraką. J ie visi j au buvo teismo teist i , keletas net 
nuteisti mirties bausme. Tą bausmę ir vykdydavo, nes 
radome prie barako užkastų. Tai mes stengėmės su jais 
nieko bendra neturėti . 

Mūsiškiai palaikė ryšius su kitų tautybių belaisviais. 
Teko girdėti, kad prancūzų kariuomenė nebetoli. Buvo 
kalbama, kad lagerio komendantas su visais sargybi
niais pasiduos prancūzams, bet lenkai nesut inka, kad 
rusų belaisviai paliktų lageryje kartu. J ie nori. kad 
rusus iš to lagerio išvestų. Vadinasi ir mus kartu. Iš viso 
ten buvo 1.200 belaisvių. 

Netrukus davė įsakymą apleisti lagerį. Mes visi kei-
kėm lenkus, kad ir mus priskyrė prie rusų. Suskirstė 
į keturias grupes, dar pasakė, kad kiekvienas gaus po 
Raudonojo Kryžiaus siuntinj Pirmoji grupė gavo pake 
tus ir išėjo pro vartus, taip pat ir antroji ir trečioji grupė. 
Mes buvome paskutinėje grupėje Ėjome prie sandėlio 
pasiimti skirtųjų paketų, kai pasigirdo šautuvų ir 
kulkosvaidžių šūviai, artilerijos sviedinių sprogimai 
Trečiosios grupes keletas belaisvių grįžo atgal . Toje 
grupėje buvo ir keli lietuviai Vieną sužeidė, peršovė per 
pilvą. Mes visi išlakstėmė po lagerį, kur kas galėjome. 

Nežiūrėjome, kieno tai barakai, kad tik galėtume kur 
pasislėpti. Kad nereikėtu iš to lagerio eiti . daugumas 
pasislėpė priešlėktuviniame bunkeryje. Po kiek laiko 
viskas aprimo. Jau pradėjo temti. Išėjau iš bunkerio ir 
galvojau, gal pasiseks kur surasti Raudonojo Kryžiaus 
paketą. 

Naktis buvo šviesi, galima gerai matyti. Už lagerio 
vartų vokiečių sargybiniai stovi rikiuotėje, o belaisviai 
juos nuginkluoja! Kai mes tai pamatėme, nubėgome į 
bunkeri. Kiekvienas šaukia, kiek tik gali. kad karas jau 
pasibaigė. 

Daugumas išėjo iš bunkerio, bet vis dar girdėjome 
nelabai toli kulkosvaidžių ir šautuvų garsus. Keli nuė
jome prie sandėlio, kur buvo sukrauti Raudonojo Kry
žiaus paketai. Ten stovėjo vokietis sargybinis ir pasakė, 
kad negali mūsų leisti į sandeli. Sako. įsakymą davęs 
kažkoks prancūzų vadas, o jeigu į sandėlį leis. prancūzas 
jį patį sušaudys. Jis atstatė i m u s ' šautuvą, tai 
pasi t raukėm. Nežinojom- ar }is būtų šovęs, ar ne. bet 
pagaliau supratom, kad tikrai mums atėjo karo belaisvio 
dalios galas. 

Baigėme belaisvio gyven imą 

Nepastebėjome, kaip prabėgo ta nakt is . Rytojaus 
rytą prancūzai perėmė lagerio valdymą. Vokiečių 
vadovybę, viršininkus ir sargybinius uždare. Viską 
perėmė daugiausia belaisviai — lenkaj ir prancūzai, bet 
buvo ir kitų tautybių, tik nebuvo leidžiama vadovauti 
rusams Mūsiškiai taip pat nesikišo, nes belgai ir 
prancūzai nelabai mėgo pabakiečius. Ten dar buvo apie 
300 rusu Mes nuėjome i tą patį baraką, kitą dieną dar 
į jį grįžo daug belaisviu, buvusių trečioje grupėjt. Jie 
pasakojo, kad mieste dar yra vokiečiu kareivių. Juos ten 
apšaudė, tai nemažai žuvo Kas atsitiko su pirmosiomis 
dviem grupėm, taip ir nebuvo galima sužinoti. 

• Bus daugiau) 
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ANTANAS SMETONA -
PATRIOTAS IR 

VALSTYBININKAS 
(Dvigubos sukakties proga) 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Tautos a tg imimo laikotarpy
je Antanas Smetona buvo vie
nas balsiausių tautos laisvės 
šauklių ir. laisvę atgavus, — 
vienas Nepriklausomybės akto 
signatarų. O tarpkarines Lie
tuvos gyvenime, du ka r tus 
buvęs valstybės prezidentu, 
suvaidino pagrindinį vaidmenj. 
Nors buvo ir nesklandumų, bet 
to sunku išvengti, nes politiniai 
vandenys retai tykiai teka t ik 
pasroviui. 

Šio straipsnio tikslas nėra 
svarstyti praei t ies nuodėmių ir 
būti vienų kaltintoju, kitų išri-
šėju, bet iškelti faktą, kad suėjo 
120 metų nuo pirmojo ir pasku
t in io L ie tuvos respubl ikos 
prezidento gimimo ir 50 metų 
nuo jo mirties. 

A n t a n o S m e t o n o s j a u n y s t ė 

Antanas Smetona gimė 1874 
m. rugpjūčio 10 d. Užulėnio 
kaime. Taujėnų vis., Ukmergės 
apskrity. Baigęs Taujėnų pra
džios mokyklą ir kiek privačiai 
pasimokęs, įstojo į Palangos pro
gimnazijos trečiąją klasę. Bai
gęs progimnaziją galvojo tapti 
kunigu, bet pakeitęs nuomonę, 
įstojo į Mintaujos gimnaziją. Čia 
jis tuoj įsijungė į slaptą prieš-
rusišką veiklą. 1896 m. rudenį 
už lietuvių mokinių kurstymą 
neskaityti rusiškai maldos buvo 
iš gimnazijos pašalintas. Po 
didelių pastangų, jo malonės 
prašymą šviet imo ministrui 
patenkinus , buvo vėl priimtas, 
bet ne į Mintaujos, o į Petrapi
lio IX gimnaziją, kurią baigė 
1897 m., taigi jau būdamas 23 
metų amžiaus. Tais pačiais 
metais įstojo i Petrapilio univer
siteto Teisių fakultetą. Gimna
zijoje p a s i r e i š k ę s t a u t i n ė s 
sąmonės veržlumas, universite
te dar sustiprėjo. 1899 m. už 
protestą prieš studentų teisių 
varžymą buvo pašalintas iš uni
versiteto, dvi savaites kalintas 
ir po to i š t remtas į Vilnių. Po 
dideliu sunkumų pavykus uni
versi tetan grįžti, jis 1902 m. už 
lietuviška veiklą vėl pašalina
mas iš universi teto ir suima
mas. Šį kar tą pasisekė greit 
grįžti ir tų pačių metų rudenį 
universi tetą baigti . 

Baigęs aukštąjį mokslą, An
tanas Smetona įsikūrė Vilniu
je ir plačiai įsijungė į lietuvišką 
veiklą. 1904 m. vedė Sofiją Cho-
dakauskai tę . 

Per 17 metų laikotarpį, t.y. 
nuo universi teto baigimo 1902 
m. iki 1919 m. balandžio 4 d., 
kada Lietuvos Valstybės Tary
ba jį išrinko pirmuoju Lietuvos 
valstybes prezidentu. A. Smeto
na pasižymėjo kaip gabus visuo
menininkas , laikrašt ininkas, 
knygų autorius, kul tūrininkas 
bei politikas. Lietuvos valstybės 
atstatymo reikalais važinėjęs po 
užsienius ir taręsis su įvairių 
kraš tu vyriausybių atstovais. 

Pirmą kartą išrinkus valsty
bės prezidentu, A. Smetona jau 
buvo sulaukęs 45 m. amžiaus, 
taigi jau subrendęs žmogus. 
1920 m. birželio 19 d. jis perdavė 
prezidento pareigas Steigiamo
jo seimo pirmininkui Aleksand
rui Stulginskiui. 

Antanas Smetona žmogus 
ir moksl ininkas 

Savo išvaizda jis nesudarė ap
sukraus politiko įspūdžio Iš pir
mo žvilgsnio jis daugiau primi 
ne vaist ininką, gydytoją ar 
kokio banko direktorių. Buvo 
nesudėtingo būdo — daugiau 
namu žmogus, vengė dažno sve-
čiavimosi ir eidavo tik ten, kur 
būtinai reikal inga. Buvo jaut
rus, bet gilus žmogus, kurį jau
nos valstybės nepasisekimai 

labai jaudino. Santykiuose su 
žmonėmis buvo kuklus ir gana 
demokratiškas, bet niekuomet 
neprarasdavo savo kone aristo
kratiško orumo. 

Antanas Smetona buvo moks
lo žmogus ir paskelbė nemažai 
mokslo darbų. 1923 m. buvo 
pakviestas eiti Lietuvos univer
siteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto meno teorijos ir istori
jos katedros docento pareigas, 
vėl iau, pe rke l t a s filosofijos 
katedron, buvo pa tv i r t in tas 
tikruoju docentu. J i s mokėjo 
daug kalbų, be vertėjo laisvai 
susikalbėdavo prancūziškai, vo
kiškai, rusiškai, lenkiškai ir 
patenkinamai kalbėjo angliš
kai. Iš senųjų kalbų mokėjo 
lotynų ir graikų tiek, kad galėjo 
iš jų laisvai versti. Būdamas 
mokslininkas, jis buvo didelis 
knygos, meno ir gamtos mėgė
jas. 1932 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas A. Smetonai sutei
kė filosofijos garbės daktaro 
laipsnį. 

Antanas Smetona buvo tikin
tis žmogus. J a m jau prezidentu 
esant, prezidentūroje besilanką 
visų tikybų dvasininkai visuo
met jo būdavo priimami be eilės 
ir neretai net pavaišinami. Jo 
prezidentūros ilgametis kance
liarijos viršininkas buvo kun. 
dr. Pijus Bielskus. Vienas jo 
vyriausybės ministrų pirminin
kų buvo kun. Vladas Mironas. 
Faktas , kad baigęs progimna
ziją, jis pa ts buvo bestojąs į 
kunigų seminariją — net įstoja
muosius egzaminus jau išlaikęs 
į Žemaičių kunigų seminariją 
rodo. kad Antanas Smetona 
buvo giliai t ikintis žmogus. 

J o ilgametis asmens adjutan
tas pulk. Vaclovas Šliogeris, 
kur is visuomet būdavo arti pre
zidento ir todėl gerai turėjo 
žinoti, savo atsiminimų knygo
je: ..Antanas Smetona, žmogus 
ir valstybininkas", rašo: „A. 
Smetona buvo religingas žmo
gus ir su didžia rimtimi išklau
sydavo mišias. Jis puikiai žino
jo, kada reikėjo sėdėti, kada at
sistoti ar klūpoti — to daugelis 
mūsų šviesuomenės jau nebe
mokėjo". Anot pulk. Šliogerio. 
Antanas Smetona buvo švelnios 
sielos, t a i k a u s būdo. geras 
žmogus. 

Antanas Smetona politikas 
ir va ls tybininkas 

Antano Smetonos taut inės 
krypties pasaulėžiūra gimė ne 
iš karto: jis tik vėliau tapo tos 
idėjos kūrėju ir ideologu. Jo 
galvosenoje ilgai kaitaliojosi 
įvairios pakraipos ir jis gana il
ga i save l a ikė deš in iuo ju 
liberalu, siekiančiu vienybės 
labui suderinti įvairių politinių 
srovių įsitikinimu skir tumus. 
Bet to siekio turėjo atsisakyti 
pamatęs, kaip tarp 1920 ir 1926 
metų jvairių koalicijų vyriau
sybės jauną valstybe privedė 
prie liberalinio chaoso, gre
siančio nepriklausomybės pra
radimo pavojumi. 

Jaunoje Lietuvos valstybėje 
reiškėsi didelė politinė įtampa ir 
savitarpė nesantaika. Partinis 
susiskaldymas, pasirodęs jau 
valstybes kūrimosi pradžioje, 
pirmuose nepr ik lausomybes 
metuose dar stipriau pasireiškė, 
daugiausia iš Rusijos atsinešto 
socialinio radikalizmo ir neri
boto raudonojo demokratizmo 
srovių. Ir Steigiamasis seimas, 
ir kiti. paprastieji seimai tą 
radikalizmą piršo, stengdamiesi 
įgyvendinti tiek konstitucijoje, 
t iek visose reformose. įvairios 
politines srovės viena su kita 
varžėsi ir nesugyveno. Tie su
siskaldymai ir vyriausybę padą 
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rė nevieningą, todėl bejėgę. 
Pirmasis paprastasis seimas, 

i š r inktas 1922 metų pabaigoje, 
nedavė jokios partijų daugumos 
ir dėl nenugal imų tarpusavio 
ginčų bei rietenų 1923 metų 
pavasarį, taigi prieš kadencijos 
galą, turėjo būti paleistas. Nauji 
r inkimai daugumą davė krikš
č i o n i š k a j a m b l o k u i , k u r i s 
sugebėjo išlaikyti vyriausybę 
per visus trejus metus . Tačiau 
partijų varžytinės tuo metu dar 
paaštrėjo ir nauji 1926 metų rin
kimai praėjo užnuodytų rietenų 
atmosferoje. Kairiųjų partijų 
opozicija, pasinaudodama tikro
mis ir prasimanytomis vyriau
sybės klaidomis, su mažumų 
pagalba paveržė iš krikščioniš
kojo bloko daugumą seime. 

Nauja koalicinė vyriausybė 
buvo sudaryta iš valstiečių liau
dininkų, socialdemokratų ir 
t au t in iu mažumų atstovų. Bet 
v i e n y b ė s nebuvo . Social
demokratai buvo veržlūs, turėjo 
gerai paruoštą savo siekių 

programą ir visur trukdė vy
riausybei veik:; Jų įtakoje 
būdamas, nauja- - seimas tuo
jau panaikino karo stovį ir kitus 
tvarkai pa la iky . suvaržymus. 
Tuo pasinaudojo liberališkasis 
elementas, daugiausia komu
nistai. Prasidėjo ji} demonst
racijos po Kauno gatves ir 
įvairūs išsišokimai net prieš 
kariuomenę. Labai sauvaliavo 
ir lenkiškoji mažuma. Kilo 
konfliktas su Bažnyčia. Nusi
gandusi visuomenė dar daugiau 
susirūpino, kai Vidaus reikalų 
minis ter i ja pradėjo nuolai
džiauti priešvai-iybmiams gai
v a l a m s . L ie tuva d ide l ia i s 
šuoliais skubėjo prie priešvals
tybinių gaivalų anarchijos. Kai 
įsidrąsinę komunistų būriai 
triukšmavo ir net užpuldinėjo jų 
giedamam internacionalui ne
sa l iu tuojančius mūsų kari
ninkus, o studentijos protesto 
eisena prieš tuos priešvalstybi
n ius g a i v a l u s buvo labai 
žiauriai raitosios policijos išvai-

kvta, suprantama, kad visuome
nė, o ypač karininkija, negalėjo 
l tai ramiai žiūrėti ir nereaguo
ti. 1926 m. gruodžio 17 dieną 
karininkų įvykdytas pervers
mas pr iver tė a t s i s t a t y d i n t i 
ministrų kabinetą ir valstybės 
prezidentą dr. Kazį Grinių. 
Naujuoju valstybės prezidentu 
se imas vėl išr inko A n t a n ą 
Smetoną. 

Gruodžio 17 dienos perversmą 
iššaukę įvykiai ir aklą turėjo 
įtikinti, kad Lietuvos piliečiai 
demokratinei gyvenimo formai 
dar nebuvo priaugę. Pats An
tanas Smetona apie ta i taip išsi
reiškė: „Demokratiškai gyven
ti bei naudotis jos vaisiais rei
kia išmokti. Tos tiesos dėsnio 
reikia ieškoti žmogaus sąmonė
je, gebančioje skirti, kas y ra 
ge ra ir k a s yra p i k t a . . . " 
Sut ikdami, kad apl inkybių 
diktuojama Antano Smetonos 
įvestoji valdymo forma nebuvo 
perdėm demokratinė, bet ji ta ip 
pat nebuvo autokrat inė, nes 
buvo ministrų taryba, o vėliau 
ir seimas. Lietuvoje visi gyven
tojai, nors j ie būtų skir t ingų 
tautinių ar tikybinių mažumų, 
naudojosi visomis laisvėmis. 
Žemės reformos įstatymas, ypač 
nepatikęs lenkams dvarinin
kams ir kitiems s tambiems 
žemvaldžiams, pal ietė visus 
vienodai: tiek lenkus, tiek lietu
vius. Jokių įstatymų, nukreiptų 
prieš taut ines mažumas, An
tano Smetonos valdymo laikais 
Lietuvoje nebuvo. Lietuvoje 
nebuvo jokio antisemitizmo. 
Reikia pabrėžti, kad tuo metu 
Latvijoje ir Estijoje buvo pana
šios, ar net dar griežtesnes val
dymo formos, negu Lietuvoje. 

Antanas Smetona ne visiems 
įtiko. Bet. reikia atsiminti , kad 
j i s r e spub l ikos p r e z i d e n t u 
išbuvo net 15 iš 22 nepriklau
somybės metų. Tai yra i lgas 
l a iko t a r p a s , s u t e i k i a n t i s 
negerovių ieškantiems progų jų 
surasti ir reikšti nepasitenkini
mą. Vieno fakto niekas negali 
užginčyti: Antanas Smetona 
sutramdė tautos vidaus priešus 
ir įvedė Lietuvoje tvarką. 

Antanas Smetona t ragiškai 
mirė 1944 m. sausio 9 d., 
Cleveland. Ohio. Jung t inėse 
Amerikos Valstijose. 
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SUDAROMA LIETUVOS SEIMO IR LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOS ŠIAURĖS AMERIKOJE KOMISIJA 

Ši pavasar į De t ro i t . MI. 
vykusiame JAY-ių ir Kanados 
LB krašto valdybų pasi tar ime 
dalyvaujančiu pri tarimo sulau
kė siūlymas Lietuvos Seimo 
įstatymu formalizuoti Lietuvos 
ir užsienio lietuviu ryšius. Bu
vo pasisakyta už sukūrimą nuo
latinės komisjos. kurios paskir
tis būtų puoselėti Lietuvoje ir 
Šiaurės Amerikoje (JAV-se ir 
Kanadoje) gyvenančių lietuvių 
bendradarbiavimą, rūpintis abi
puse pagalba ir parama, keistis 
moksline, kultūros ir kita infor
macija, teikti pasiūlymus Lietu
vos Seimui ir ki toms valstybi
nėms institucijoms komisijos 
veiklos klausimais. 

Konkrečių žygių minėto siūly
mo įgyvendinimo reikalu ėmėsi 
liepos mėnesį Lietuvoje viešėję 
JAV LB Krašto \a ldybos pirm. 
Vytas Maciūnas, vykdomoji vi-
cepirm. adv. Regina Narušienė 
ir Visuomeniniu reikalų tarybos 
pirm. Algimantas Gečys. Atvy
kę Lietuvon savo lėšomis. LB 
pareigūnai trejetą dienu pralei
do Lietuvos Seime, susitikinėda
mi ir įtaigodami politinių par
tijų vadovus sukur t i Lietuvos 
Seimo ir lietuviu išeivijos Šiau
rės Amerikoje komisiją. Kal
bantis su partijų vadovais, mo
tyvuota, kad. jei panašaus pobū 
džio komisija anksčiau būtų vei

kusi, būtų buvę gal ima su 
mažinti, jei ne išvengti, išeivi
joje kilusių nepasitenkinimų del 
pilietybės atstatymo, mui tų bei 
vizų mokesčių, nuosavybės at
gavimo, atskai tomybės už lab 

darą. neteisėtos emigracijos ir 
kitais išeivijai opiais klausi
mais. LB-nės atstovai asmeniš
kai pasimatė su Tėvynės sąjun
gos pirm. Vytautu Landsbergiu. 
Centro sąjungos pirm. Romual
du Ozolu. Socialdemokratų par
tijos pirm. Aloyzu Sakalu. Tau
tininkų sąjungos pirm. Riman
tu Smetona. Krikščionių demo
kratų partijos pirm. pavaduoto
ju I. Uždaviniu ir amb. C. Stan
kevičiumi. Politinių kalinių ir 
tremtiniu sąjungos pirm. Baliu 
Gajausku ir -;i Lietuvos demo
kratinės darbo partijos pirm. 
Adolfu Šleževičium, kuris taip 
pat yra Lietuvos ministras pir
mininkas. Kiek anksčiau klau
simas buvo aptar tas ir pritari
mas gautas iš Demokratų par
tijos pirm. Sauliaus Pečeliūno. 

Siūlymui sukurti komisija pri
tarė visu Seime atstovaujamų 
partijų vadovai. Lietuvos Seimo 
teisiniam skyriui talkinant , 
dviejų dienų bėgyje buvo pa
ruoštas Lietuvos Respublikos 
Seimo projekt.isnr. 1079. Pagal 
projektą, komisiją sudaro devy
ni Seimo nariai 'po vieną 
atstovą nuo politinių partijų ir 
politinių o;v nizacijų). penki 
JAV ir trvs Kanados Lietuvių 
bendruomene- tarybos parinkti 
atstovai. Komisija darbo posė
džiams renkasi nemažiau kaip 
du kartus per metus. Išnagrinė 
jusi klausimus ir ištyrusi pro
blemas, komisai paruošia pra 
nešimus Seimui, parengia įsta 
tymo projektus. Komisija pri 
ima sprendimus bendru susita-
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja tvamų nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100. res.: 312-778-3971 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi West 95th Street 

Te l . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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 

Mt \ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

I E Š K O B U T O 

J .M.Z . Cons t ruc t ion Co. 
Custom carpeting. rec. rm. addi-

nons: kitchen. bathrm.. basement 
S. deck construction: dry-vvall hang-
ng & tapmg. aluminum siding. sof-
fit. facia & seamless gutters; 
replacement glass block wmdows: 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing: all colors: 
ch imneys rebui l t . T e l . 
708-620-9942. 

Ieškau 2 arba 3 mieg. kamb. 
buto antrame aukšte Brighton 
Pk., toliau [ vakarus, net prie
miesčiuose. Skambint: 
312-778-6724. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. bu 
tas 71 St. ir Mozart Ave. apyl vyr. 
amžiaus žmonėms. Tel. 312-778-
1700; vakarais - 708-839-1784. 

išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St ir VVashtenavv Ave , vie
nam arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta $325 ( mėn 
Kreiptis i Almą nuo 8 v.r. Iki 3 p.p., tel . 
312-476-8727. 

BUTAI PENSININKAMS, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje Pasinaudokite proga, 
kreipkitės Villa Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, Ct. 06277. 

H E L P V V A N T E D 

Gyvulių l igoninei , Glen Ellyn IL 
reikalingas prižiūrėt 3jas. Reikia 
prižiūrėti gyvulius ir vaiyli ligoninę; 5 
dienos savaitėje — 37.5 vai. Alga ir bu
tas. Turi turėti žalią kortelę. Skam
bint i : 708-665-1500. 

rimu. Komisijos posėdžiuose su 
patariamojo balso teise kvie
čiami dalyvauti Lietuvos vyriau
sybės , min i s te r i jų ir k i t ų 
valstybės ir visuomeninių insti
tucijų atstovai. Komisijos nariai 
turi teise Lietuvoje ir užsienio 
valstybėse priimti liudijimus ir 
pravesti apklausą sujos veikla 
susijusiais klausimais. Seimas 
skiria patalpa Seimo rūmuose 
komisijos veiklai, o Lietuvos 
valstybė finansuoja komisijos 
veikla iš valstybės biudžeto. Ko
misija steigiama ketverių metų 
laikotarpiui. Jam pasibaigus. 
Seimas įvertins jos a t l ik t ą 
darbą ir priims sprendimą dėl 
tolesnės komisijos ve ik los . 
Komisijai pirmininkauja vienas 
iš Seimo narių ir vienas iš LB 
tarybų skirtų atstovų. 

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
Lietuvos Seimas svarstys pa
ruošto įstatymo projektą. Jį pri
ėmus, komisija veiklą pradėtų 
dar šiais metais. Neabejojama, 
kad komisija galėtų tapti būtinu 
forumu nagrinėti bei spręsti 
išeivijos ir Lietuvos klausimus. 
Tikimasi, kad pašalines jėgos ir 
asmeninės ambicijos nuo bėgių 
nenuvers šiuo metu į laimėjimą 
sėkmingai riedančio svarbaus 
projekto. 

LB Inf. 

MACHINIST 
South suburban job shop has an 
immediate opening for experienc-
ed machinist to operate Bridgeport 
mills. Mušt have own basic tools 
and make set ups. 

ALPHA MACHINE CORP. 
17511 DuvanOr . 
Tinley Park, IL 

Call tor appointment. 
(708) 532-2313 

Mušt be able to communicate m English. 

Tenoras Placido Domingo 
bus VVashington operos meno di
rektorius, bet kar tu dar eis ir 
Los Angeles operos muzikinio 
patarėjo pareigas. 

V I L E I Š I A I 

TRIJŲ BROLIŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas Kučys 

Inž. Petro. adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės (vykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas. Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų. 

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis. 

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir (rišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama ..Drau
go"' administracijoje Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4.00 dol.. Į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2 36 dol. mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W 63rd Chicago. IL 50529. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 

VIENIŠI PASAULIA I , romanas Alė Rūta. 265 ps l . 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS Kun. Ant . 

A lekna. 300 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI , neįtikėtinos istorijos. Česl. Grin-

cevič ius. 131 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokiet i joje. Sabik-

Vogulov. 103 psl 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI , prem. romanas. Vacys Kavaliūnas. 234 

psl . 
LAIŠKAI Ž M O N Ė M S . Giovanni Papini. 215 psl. 
P IRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 176 psl 
G Y V E N I M O VINGIAIS, romanas. Dr. P. Karveliene. 360 psl. 
KALBININKAS JUOZAS SENKUS, biografija. Pr. Naujokai

t is. 77 psl. 
GYVOJI DVASIA. I, II. I I I . IV t. Mąstymai kiekvienai metų 

d ienai . Kun . dr. J. Vaitkevičius, M.I.C. 
ONA. noveles anglų kalboje. Vyt. Beliajus. 100 psl. 
MISTINIAME S O D E . atsiminimai. My. Vaitkus. 207 psl. 
V IENOS A ISTROS ISTORIJA Mig Unamuno 159 psl. 
SEPTYNIOS VIENATVĖS, poezija. O V Milašius 

Pastaba . Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
pr ideda sales tax 8.75%. Tačiau visi — tiek Illinois, t iek ir 
kitų vietovių knygų užsakytojai, dar prideda supakavimo 
išs iunt imo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 

' 
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SOFIJA OŽELIENĖ 
Sofija Tyrulytė-Oželienė, gi

musi 1900.10.25 d. Biržuose, į 
Amžinybę iškeliavo 1994.08.04. 
Čikagoje. Palaidota Šv. Kazi
miero kapinėse, gre ta savo vyro 
pulk. dr . K. Oželio, Karo 
ligoninės viršininko. Lietuvoje 
ir išeivijoje buvo didelė visuo
menininke, vargstant iems pa
galbos organizatorė. Per dvide
šimt metų negalavo akių nusil
pimu. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
su tėvais buvo atsidūrusi Rusi
joje, Rogač iove (Mogilevo 
gubern.), kur baigė šešias gim
nazijos k lases , o grįžusi į 
Lietuvą. 1918-19 m., mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje. 1920 m. 
ištekėjo už k a r o gydyt. K. 
Oželio. Išaugino tris vaikus, 
išeivijoje baigusius aukštuosius 
mokslus. Tai būtų gal net trafa
retinis Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pradžios inteli
gentų šeimos kel ias . Sofijai 
Tyrulytei rūpėjo padėti vargs
tant iems, sergant iems, ligo
niams. 

1922 m. gruodžio mėn., S. Ože-
lienės iniciatyva, prie Karo 
ligoninės buvo sukur tas ..Ka
riams, ligoniams ir invalidams 
globoti moterų komi te t a s" , 
kuriam ji vadovavo visą laiką. 
Tą komitetą sudarė Kauno įgu
los karo gydytojų žmonos, para
gintos Karo sanitarijos virši
ninko gen. V. Nagevičiaus. Ko 
mitetas, visuomenės remiamas, 
per trumpą laiką sugebėjo mate
rialiai paremti ka r ius ligonius, 
invalidus ir užsilikusius laisvės 
kovų sužeistuosius, besigydan
čius Karo ligoninėje. Tais pa
čiais metais surengė jiems Kū
čias, pirmąją Kalėdų dieną ap
lankė su dovanėlėmis Karo li
goninės ir a t s k i r u lazaretų 
Kauno įguloje virš 1,300 ligonių 
ir surengė koncertą, kuriame 
pas i rodė i šk i l i e j i L ie tuvos 
operos da in in inkai . Koncertas 
įvyko an t ro aukš to ligoninės 
koridoriuje, kur io auditoriją 
sudarė gulintys ir sėdintys su 
ramentais ligoniai. Ypač ko
mitetas rūpinosi džiovininkais 
kariais, besigydžiusiais Švei
carijoje, kur iems buvo suteikta 
virš 6,000 litų parama, o ke
liems karo inval idams už 3,000 
litų įtaisė rankų ir kojų pro
tezus. 

Sofija Oželienė 

1925 metais Oželienė buvo 
viena iš Kar ių šeimų moterų 
draugijos steigėjų, kuri 1935 m. 
pasivadino D.L. Kunigaikš
t ienės Birutės draugija. Ože
lienė buvo tos draugijos ilga
metė vicepirmininkė, o 1934-35 
m. — pirmininkė. Draugijos 
garbės pirmininkėmis buvo Ona 
Stulginskienė ir Sofija Sme
tonienė. Draugija veikė trimis 
sekcijomis: švietimo-kultūros, pe-
pedagoginė ir karių ligonių ir in
validų globos, kurias sudarė tas 
pats 1922 m. Oželienės įsteigtas 
komitetas. Draugijos narės Vė
linių dieną lankydavo ir puoš
davo gėlėmis bei žvakutėmis 
kar ių kapus, ruošdavo invali
dams Kūčias, o materialinei 
pa ramai negaluojantiems ka
r iams telkdavo lėšas. Čia ak
tyviausia buvo Sofija Oželienė. 
1934 m. sekcija suorganizavo 
trijų mėnesių sanitarijos kursus 
su prakt ika Karo ligoninėje. 
Prasidėjus II Pasauliniam ka
rui , 1939 m. rugsėjo mėn. gale. 
sekcija, paraginta kariuomenės 
vadovybės, suorganizavo medi
ciniškos tvarsl iavos kursus. 
Oželienės iniciatyva buvo su
šauk ta s Lietuvos moterų orga
nizacijų atstovių pasitarimas su 
t iks lu įsijungti į kursų pra-
vedimą. Sekcija pagalbos krei
pėsi į visuomenę: pradėjo plauk
t i rietimais drobė, pirštinės, 
kojinės, baltiniai ir piniginės 
aukos. Birutietėms uoliai talki
no: Katalikių moterų d-ja. Mote
rų taut in inkių d-ja, studenčių 
korp. Filia Li thuania , Patria. 
Samogitia, Giedra, šaulės, skau
tės. Po 3 mėn. uolaus darbo di
delės stirtos tvarsčių, baltinių ir 

paklodžių, Kariuomenės šv. pro
ga buvo perduotos kariuomenės 
vadovybei. Toliau sekcija suor
ganizavo priešcheminės apsau
gos dviejų laidų kursus. 

1927-28 m. Oželienė buvo Pa
ryžiuje su vyru, kuris ten gilino 
teismo medicinos žinias Pary
žiaus Medicinos institute, o ji 
pati prancūzų kalbos ins t i tu te 
mokėsi prancūzų kalbos. 1928-
33 m. buvo Kūdikių gelbėjimo 
d-jos „Lopše l i s" valdyboje; 
1929-33 m. - Vytauto Didžiojo 
komiteto iždo sekcijos period. 
r i nk l i avų k o m i t e t o p - k ė ; 
1922-26 m. buvo „Vaikelio Jė
zaus" d-jos i r 1924-26 m. 
,.Moterų taut iniam la ivynui 
remti" d-jos valdybų narė. At
vykusi į JAV, Čikagą, su M. Tu-
miene ir M. Babickiene 1951 m. 
atkūrė D.L. K. Birutės d-ją i r ja i 
pirmininkavo iki 1958 m. ru
dens. 1960 m. netikėtai mi rė 
vyras ir Sofijai pradėjo nega
luoti akys. 

Vis dėlto ji nenustojo bū t i 
veikli visuomenininke. „L.D.K. 
Birutės karių šeimų moterų 
draugi jos d v i d e š i m t m e t i s " 
veikalui parašė tos draugijos 
veiklos Nepriklausomoje Lietu
voje istorinę apžvalgą. 1974 
metais Čikagoje išleido (spaus
dino , ,Draugo" sp.) k n y g ą 
„Dienų vitražai". Tai Lietuvos 
Kauno intel igent i jos k e l i ų 
šeimų gyvenimo vaizdai, perpi
nant juos su Lietuvą užgriuvu
sių įvykių perpasakojimu. Vei
kalą pradeda 1939 m. gruodžio 
mėn. Lietuvos įvykiais, ka i 
buvo a tgautas Vilnius, kokias 
tris savaites prieš tų me tų 
Kalėdas. Jos pažįstamų bei 
draugų gyvenimo vaizdai t ė r a 
tik fonas, beletristine forma 
padedantis nušviesti to la iko 
Lietuvos valstybės gyvenimo 
įvykius. Knygos pirmieji pus
lapiai, po 1990 metų Kovo 11 d.. 
kai kur ia prasme, verti ypat in
go dėmesio, nes 1939 m. pa
baigoje Lietuvos veikėjų t a r p e 
atsirado žmonių, kurie Vilnių ir 
jo kraštą visų pirma ver t ino 
kaip naujas galimybes savo eko
nominei veiklai — kuo greičiau 
įsigyti ten nusmukusias, apleis
tas įmones, namus, investuoti 
savo kapitalą į to krašto įmones 
ir pan. Po sovietų bazių įvedimo 
žmonės pradėjo kalbėti: „Vil
nius mūsų, o mes rusų", bet kas
dieninis gyvenimas slinko pir
myn; kasdieniniai reikalai nu-

ALBERTAS PAUUKAITIS 
PALIKES ŠIRDYJE IR 

ATMINTYJE 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 

LDK Birutės draugijos Sanitarinės sekcijos talka, ruošiant tvarsčius 1939 m. Stovi — antroji iš 
kairės — Sofija Oželienė. 
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Gyvenimo sąlygoms nepalan
k i a i sus idė jus , Pau l ika ič ių 
šeimos galvai Albertui neliko 
kitokio pasirinkimo, kaip t ik 
pal ik t i beveik dvidešimt metų 
buvusią gūžtą East St. Louis 
mieste. Todėl, išlaikęs fede
r a l i n ė s valdžios n u s t a t y t u s 
egzaminus paštininko tarnybai 
gaut i , Albertas ir žmona Mar ta 
su t r imis mažamečiais vaiku
čiais su ta rė keltis Čikagon, k u r 
jo laukė vaidinė pašto tarnyba. 

Tiek pačiai Paulikaičių šei
mai , t iek ir East St. Louis apy
l i nk ių l i e tuv iams šis nuo
sprendis buvo ir skaudus, ir ža
l ingas, nes šeima spėjo šioje 
vietovėje ne tik įsigyventi, bet 
i r susigyventi . O susigyveno ir 
įgijo čia gyvenančių lietuvių 
pagarbą ir meilę savo darbštu
m u lietuviško darbo dirvonuose. 

Dar vos t ik atvykęs Ameri
kon , Coll insvil le miestel in , 
Alber tas suorganizuoja ir vado
vauja l ietuvių liuteronų Jeru
zalės parapijos chorui, kur iame 
uoliai dalyvavo ir Marta su bro
liais. Šis mišrus choras, sudary
t a s iš pabėgėlių nuo komuniz
mo, ne t ik Dievą šlovino bažny
čioje, bet tapo pagr indin iu 
l ietuviškų programų dalyviu 
g re t a esančiame East St. Louis 
mieste . Dar po Lietuvių Trem
t in ių Bendruomenės skraiste 
buvo suorganizuotas dainuojan
t is , šokantis ir vaidinantis „Ne
m u n o " ansamblis, kurio choro 
vedėjas buvo Albertas Paulikai-
t i s . J is ir jo būsimoji žmona 
Mar t a ansamblyje ir dainavo, ir 
šoko, ir vaidino. Kai kiek vėliau 
sus ibūrė orkestrėlin valdantys 
muzikos instrumentus, Albertas 

s tumdavo mintis apie galimų 
pavojų grėsmę. 

Sofija Oželienė rašo, kad į tra
dicinį naujų, 1940-tųjų, metų su
t ik imą Kar ių Ramovėje prezi
dentas A. Smetona, kviečiamas 
atsisakė atvykti, nes: „...džiaug
t i s nėra ko, nes prieš pusę metų 
ne tekome Klaipėdos, kraš te 
įvestos svetimos valstybės ka
r iuomenės įgulos. Įsiliepsnojęs 
Europoje, karas žaibiškai plečia
si. Aš net ikiu Hitlerio-Stalino 
d raugys t e . Esame didžiojoje 
kryžkelėje tarp rytų ir vakarų. 
Ką pavasaris atneš, težino Visa
gal is Dievas...". Toliau veikalo 
vaizdai rišasi su Sovietų ulti
m a t u m u , Sovietų bei vokiečių 
okupac i ja , pa s i t r auk imu iš 
Lietuvos, gyvenimu stovyklose, 
ir 1949 m. išvykimu į JAV, t.y., 
visų 10 metų vaizdai, daugiau 
išgyventi daugelio naujų atvy
kėl ių į JAV. 

S. Oželienė čia, išeivijoje, buvo 
lyg Nepriklausomos Lietuvos 
visuomenės veikėjų Mohikanas. 
J i , nors ir sunkiai negaluodama, 
t i k r a to žodžio prasme, nemokė
jo negalvoti, nekalbėti, nesirū
pint i Lietuvos gyvenimu. Iške
liavo į Amžinybę didelė Lietu
vos moteris, motina, birutietė, 
l ietuvė. 

J o n a s D a m a u s k a s 

jų tarpe svajingai virkdė smui
ką, dainavo solo, duetus. 

Keletas metų bendro lietuviš
ko kultūrinio darbo suartino tą 
darbą dirbusius, todėl nenuosta
bu, kad kai kurių suartėjo ir 
širdys. Albertas ir Mar ta tapo 
vyras ir žmona, vėliau gi — tė
vas ir motina trijų vaikučių: Ri
manto, Dianos ir Ritos. Panašiai 
suartėjo ir daugiau porų. Seimų 
kūrimas šiek tiek pristabdė vi
suomeninį darbą. „Nemuno" 
ansamblis sustojo dirbęs, kol 
a ts ikūrė jau kitu vardu: „Auš
ros" choras. Chorą ir vėl vedė 
Albertas Paulikaitis. 

Jaunosioms šeimoms beau
g a n t t i ek s k a i č i a i s , tiek 
amžiumi, teko ir vėl atgaivinti 
savaitgalio l i tuanis t inę mo
kyklą, kurios mokytoju ir cho
relio vedėju sutiko būti darbš
tusis Albertas. „Aušros" choras 
ir šeštadieninė mokykla vėl tapo 
minėjimų ir švenčių programų 
organizatoriai ir atlikėjai. Iki 
pat išsikėlimo Čikagon Pauli
kaičių šeima šiuose vienetuose 
aktyviai dalyvavo. 

Esame girdėję tokį posakį: 
kar tą skautas — visados skau
tas . East St. Louis buvo toks 
„amžinų" skautų būrelis, pasi
vadinęs „ Š a r ū n o " skautais 
vyčiais. Šiame būrelyje skauta-
vo ir Albertas. 

Todėl nenuostabu, kad išsike-
liančią iš East St. Louis Pau
likaičių šeimą vietinė lietuvių 
bendruomenė su dideliu apgai
lestavimu išlydėjo Čikagon. 

Įsikūrę Čikagoje. Albertas ir 
Marta įsijungė į lietuvių liu
teronų Tėviškės parapijos reli
ginį ir kultūrinį gyvenimą bei 
veiklą. Toje veikloje Albertas 
aktyviai dalyvavo iki jo svei
katos sunegalavimo. Mėgo Al
ber tas iš k i tų kalbų versti 
giesmes, eilėraščius. Ne vieną ir 
savo yra parašęs. Viename jo 
rašyto eilėraščio kiekvieno 
posmo paskutinėje eilutėje Al
bertas vis kartoja: „Ar, Tėve, 
Tavo valios tarnas paklusnus..." 
Ir pasikvietė Aukščiausiasis 
Alber tą į savo dangiškąjį 
chorą... 

Netekusi vyro, liūdi žmona 
Marta, tėvo netektį skaudžiai 
išgyvena sūnus ir dukros, gimi
naičiai pasiges nuoširdaus ir 
mielo šeimos nario, o lietu
viškoji bendruomenė pajus di
delį nuostolį, netekusi kruopš
taus darbuotojo. 

Tebūna tau, Albertai, leng
va svetingoji Amerikos žemelė, 
o artimiesiems gili užuojauta. 

Z. Grybinas 

TAIP STIPRINAMI 
(Atkelta iš 3 p.) 

darbas nutrūktų. Fondų ir val
džios duodami finansai yra reg
lamentuojami griežtomis tai
syklėmis. Kai kurioms išlaidų 
pozicijoms gaunamų pinigų nau
doti negalima. Dėkojame vi

siems, kurie mūsų darbą ver 
tina ir jo palaikymu: aukoja 

— A r l ietuviškoji s p a u d a 
USBF veikla domisi? 

— Spaudai siuntinėjame savo 
biuletenį ir specialius praneši
mus. Tikimės, kad mūsų darbo 
reikšmė bus geriau suprasta ir 
parodytas didesnis dėmesys. 

Kalbėjosi J u o z a s Kojelis 

atlanta IE, Inc. 
€uUėj4Ht TMėdmritf samšBmf *tetuč. 

«u* S.*H. tuf^pūcio- f 6et. Uu&o> naujai 
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$0.49 už svarą iki 100 svarų 

$0.39 už svarą virš 100 svarų 

2719West71 Street, 
Chicago, IL 60629 

(312)434-2121 1-800-775-SEND 

LIETUVOS ŽURNALISTAI 
MOKĖSI IŠ Š V E D U 

Liepos 16-17 d. „Klaipėdos" 
viešbutyje Švedijos žurnalistų 
tarybos narė Inga Lena Fisher 
ir žurnalistė Caroline Bilander 
surengė jau trečią seminarą 
(pirmasis įvyko Vilniuje, kiti du 
— Klaipėdoje) Lietuvos žurna
listams. 

A.tA. 
MONIKA KRASNICKAITĖ 

LIULEVIČIENĖ 
Atesnykai, Dzūkija 1904 m. liepos 26 d.—1994 m. rugpjūčio 

15 d. Annandale, VA užmigo Viešpatyje. 
Motina. Auklėtoja. Lietuvių ir prancūzų kalbų mokytoja 

Lietuvoje ir Vokietijoje. Fabriko darbininkė Amerikoje. Obeli-
jos Nendrės ir Mildos Kvietytės vardais parašiusi keturias 
knygas. Ateitininkė pirmūnė. Viena iš Vytauto Didžiojo 
universitete ateitininkių Birutės Korporacijos steigėjų. Visą 
gyvenimą aktyvi ateitininkė. Ji liudijo tiesa, meilę gyvenimui 
ir Lietuvai, palikdama mums giliai tikinčios taurios asme
nybės pavyzdį. 

Dėkingi Dievui už jos dosnaus ir darbštaus gyvenime 
dovana lieka: sūnus prof. dr. Arūnas Liulevičius ir marti 
Aušrelė; dukra Saulė ir žentas prof. dr. Feliksas Palubinskas: 
dukra Auksė ir žentas dr. Petras Kaufmanas. Vaikaičiai dr. 
Vėjas ir Gytis Liulevičiai; Linas su žmona Grace. Ginta su 
vyru Alium Meilum, Kovas su žmona Monica. Milda ir Aidas 
Palubinskai; Viktoras, Arius ir Vyga Kaufmanai. Provai
kaičiai Viltis ir Almantas Meilai. Brolis Stasys su šeima ir 
daug kitų artimų giminių. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d. nuo 
2:00 iki 9:00 v.v. Petkaus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadienį, rugpjūčio 19 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame velionės bendraminčius ją prisimin
ti maldoje. 

Prisikėlimo viltyje. 
Šeima 

Pranešame, kad po ilgų negalavimu 1994 m. rug
pjūčio 14 d. Moraga, CA mirė 

A.tA. 
ALGIRDAS VOKIETAITIS 

Velionio Algirdo palaikai bus palaidoti Lietuvoje. 

Liūdesyje pasilikę: s ū n u s A l g i r d a s K a a r e , se
s u o G r a ž i n a ir b r o l i s Kęs tu t i s . 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS SKRIPKUS 

Minint mūsų mylimo Brolio, kurio netekome 1993 m. rug
pjūčio mėn. 20 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos š.m. rugpjūčio mėn. 20 d. 8 vai. ryto. šeštadieni. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misijos koplyčioje. Lemont, IL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta dieną 
prisiminti velionį Vladą savo maldoje. 

Nuliūdę: brolis, sesuo, giminės ir artimieji. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BRONĖ VESELKIENĖ 
Mūsų mylima Žmona ir Sesutė mirė liepos 22 d. ir buvo 

palaidota liepos 26 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vieta. 
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Kuzinskui ir 

kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 
Dėkojame kan V Zakarauskui už gedulingas šv. Mišias 

ir kleb. J. Kuzinskui už apeigas kapinėse 
Mūsų gili padėka giminėms ir draugams už šv. Mišių 

aukas, už aukas „Lietuvos Vaikų Vilties" fondui ir pareikš 
tas mums užuojautas spaudoje. 

Didelis ačiū karsto nešėjams, atlikusiems paskutini 
patarnavimą velionei. 

Dėkojame sol. D Stankaitytei už gražu giedojimą pamal 
dų metu 

Dėkojame iaid. direktoriui A. Petkui už gerą ir rūpestinga 
patarnavimą 

Nuliūdę: vyras Jonas Veselka ir brolis Kazys Linkui 
su Seimą. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

S: 
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
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Muz. komp. Dar iaus La
pinsko operos „Karalius Min
d a u g a s " va izda juos tė bus 
rodoma rugpjūčio 21, sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. PLC 
Lemonte. Libretą parašė pats 
operos kompozitorius Darius 
Lapinskas, naudodamas poeto 
Kazio Bradūno poeziją ir iš
traukas iš poeto Justino Marcin
kevičiaus dramos — poemos 
„Karalius Mindaugas". Visus 
a t s i l anky t i kviečia PLC 
renginių komitetas. Įėjimas 
nemokamas. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
šį sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 
12 vai. aukos šv. Mišias Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje. Po 
pamaldų Lietuvių klubas rengia 
vasaros švente — gegužinę Stan
kūnų restorano sodelyje. 

BALFo gegužinėje, sekma
dienį, rugpjūčio 21 d., ruošiamo
je Jaunimo centre, dalyvaus 
ilgametė BALFo Centro valdy
bos pirmininkė Maria Rudienė. 
Gimusi ir augusi šiame laisvės 
krašte, ji uoliai ir sumaniai 
vadovauja šalpos organizacijai 
— BALFui, šelpiančiam mūsų 
seses ir brolius Lietuvoje. Visi 
dalyvaukime šioje gegužinėje. 

Koncer tas po atviru dan
gum penktadienį, rugsėjo 16 d., 
7 v.v. vyks Ateitininkų namų 
sodelyje, Lemonte. Dalyvavimo 
auka 5 dol. asmeniui (paramai 
Lietuvoje vargstančių vai
kučių). Visus dalyvauti kviečia 
„Saulutė", našlaičiams Lietu
voje globos komitetas. 

XII A m e r i k o s L ie tuv ių 
Kongresas š.m. spalio 29-30 d. 
vyks Čikagoje, L. K. Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Kongrese spalio 29 d. specialius 
pranešimus atliks Lietuvos am
basadorius Washingtone Alfon
sas Eidintas, apie Lietuvos 
užsienio politinę veiklą kalbės 
— dr. Kazys Bobelis, apie 
Amerikos pabaltiečių veiklą — 
dr. Jonas Genys. 

x Už a.a. Stasį Matutį šv. 
Mišios bus atnašaujamos Pal. 
Jurgio Matulaičio Misijos baž
nyčioje, sekmadienį, rugpjūčio 
21 d., 9 vai. ryto. Prašome gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose. Žmona ir vaikai . 

(sk) 

x P l a u k i a m e į Havajų sa
las! Septynių naktų kelionėje 
aplankysime 4 salas: nuostabią 
Oahu, didžiąją Hawaii, tropiki-
nių sodų salą Kaua i ir gražiąją 
Maui. Visas salas aplankysime 
nekeisdami viešbučių ir ne
bandydami suspėti į lėktuvus. 
Išplauksime iš Honolulu vasario 
18-25 d., 1995. Reikia užsi
registruoti iki rugpjūčio 30 d. 
Informacijai skambinti Ameri
can TraveI Service tel. 708-
422-3000. 

fsk) 

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka ta s Gibai t i s 
5247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Te l . 1-312-776-8700 

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Operos vyrų choras šį šeš-
tadienį gieda Rūtos Stroputės ir 
Tauro Bublio vestuvėse, kurios 
bus Palaimintojo Jurgio Matu
laičio bažnyčioje Lemonte. 
Choro vyrai renkasi 4 vai. 
popiet. 

Amerikos pilietybę turėti 
yra svarbu. Dažnai neįverti
name to, ką galime lengvai įsi
gyti. Socialinių reikalų taryba 
siūlo visiems, kurie dar neturi, 
bet turi teisę gauti Amerikos 
pilietybę, ją priimti. Jeigu atsi
rastų bent 50 asmenų Čikagoje 
ir apylinkėse, mes pakviestume 
imigracijos advokatus ir 
pareigūnus į „Seklyčią", kad 
būtų galima čia atlikti visus for
malumus. 

Suinteresuotieji kviečiami 
skambinti informacijai ir regist
racijai į Soc. reikalų raštinę dar
bo dienomis, tarp 9 vai. r. ir 4 vai. 
p.p., 312-476-2655. 

Dr. Linas Sidrys ateitininkų 
studijų dienose Dainavoje rug
sėjo 3 d. kalbės tema: „Poslin
kiai lietuvių dvasinėje kultūroje 
Lietuvoje ir išeivijoje". 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės iš
kyla šį šeštadienį, rugpjūčio 20 
d., vyks Dyer, Indiana, skauti
ninkų Ričardo ir Sofijos Kunst-
manų sodyboje. Visos narės ir jų 
šeimų nariai laukiami 1 vai. 
p.p. Kviečiamos ir draugovei 
nepriklausančios skautininkės. 

Sol. Virgilijus Noreika, bai
gęs savo sutartį Caracas mies
te, Venecueloje, jau grįžo į 
Lietuvą ir pradės dėstyti 
Muzikos akademijoje. Grįžo ir 
kiti menininkai, nes jiems to 
krašto valdžia neleido dainuoti 
koncertuose, nors to sutartyse 
nebuvo įrašyta. 

Kun. Vincent Radvina, San
ta Rosa, CA., prisiųsdamas lai
mėjimo bilietėlių šakneles pri
dėjo 240 dol. auką „Draugui'*. 
Džiaugiamės tokia dosnia auka 
ir tariame nuoširdų ačiū kuni
gui Radvinui, kuris suteikė ne 
tik materialinę bet ir moralinę 
paramą mūsų laikraščio leidimo 
darbe. 

Midway aerodromas, esan
tis, galima sakyti, pačiame Či
kagos mieste, pamažu atgyja, 
kaip liudija mero Richard M. 
Daley paskelbta statistika. Nuo 
1993 m. aerodrome dirbančiųjų 
skaičius padidėjęs 1,100, atsi
radus naujų darbų, kai aero
dromu pradėjo naudotis dau
giau oro linijų ir keleivių. Tvir
tinama, kad šiuo metu Midway 
yra judriausias nuo 1960 metų. 
kai buvo atidarytas konkuren
tas — O'Hare aerodromas. Iš 
Midway kasdien pakyla 261 
lėktuvas su skrydžiais į 71 
miestą, o šių metų birželio 
mėnesį aerodromo skrydžiais 
pasinaudojo 815.274 keleiviai. 
Su pagausėjusiu judėjimu didė
ja ir triukšmas, kuriuo skun
džiasi apylinkės gyventojai. 
Meras prižadėjo bent apsaugoti 
mokyklų pastatus nuo lėktuvų 
ūiimo ir iki 1996 m. bus perre-
montuota 10 apylinkes mokyk
lų, įtaisant triukšmą mažinan
čias lubas. 

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

'sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visu rOftuj s t o g u s 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• Naująjį, Katalikų Bažny
čios patvirtintą ir išleistą 
Katekizmą (anglų kalba) galima 
gaut i ir „Drauge" . Tai 
„Cathechism of the Catholic 
Church", išleistas Liberia 
Editrice Vaticana — Urbi et 
Orbi Communications. Stambus 
veikalas, 803 psl., minkštais 
viršeliais; kaina 20 dol., per
siuntimas — 3.75 dol. 

• Algirdas Julius Greimas, 
Saulius Žukas, „Lietuva Pabal
tijy". Istorijos ir kultūros bruo
žai. Išleido „Baltos lankos'', 
1993. Pratarmėje rašoma, kad 
„knygos idėja susiformavo dar 
prieš atgaunant Lietuvai nepri
klausomybe, o rašytaji, girdint 
grėsmingą sovietinės armijos 
variklių gausmą po kovo 11d. 
akto. ...Prancūzų leidykla Gai
li mard norėjo išleisti Europos 
tautų kultūrai skirtą enciklope
diją. Ieškodama autorių, leidyk
la kreipėsi į prof. A. J. Greimą 
ir siūlė rašyti didesnį, visą Pa
baltijį apimantį, straipsnį". Ši 
knyga ir yra kiek ilgesnis teksto 
variantas. Knyga 158 psl., 
iliustruota nuotraukomis, žemė
lapiais ir faksimilėmis; kaina 5 
dol.; užsakant paštu, pridėti 
3.75 dol. persiuntimo išlaidoms 
padengti. Gaunama „Drauge". 

• Andre Frossard (Pran
cūzų akademijos narys), „Jono 
Pauliaus II pasaulis", išleido 
..Baltos lankos", 1993 m. Iš 
prancūzų kalbos vertė Aldona 
Merkytė. Knyga skirta popie
žiaus Jono Pauliaus II vizitui į 
Lietuvą 1993 metais paminėti. 
Reikia pažymėti, kad knygos 
šriftas labai stambus ir todėl 
tinkamas vyresnio amžiaus 
žmonėms, kurie turi problemų 
su regėjimu. Kaina 5 dol., per
siuntimo išlaidoms padengti rei
kia pridėti 3.75 dol. Gaunama 
„Drauge". 

Nors vasaros karščiai Čika
gos per daug šiais metais nevar
gina, daug miesto gyventojų vis 
dėlto nori atsigaivinti Michiga-
no ežero bangose: kaip neišnau
doti progų, kai savo pašonėje 
turi tokį brangų turtą — milži
nišką gėlo vandens plotą. Ta
čiau ežere ne tik žmonės, bet ir 
kenksmingos bakterijos mėgsta 
„plaukioti". Šią vasarą jau pa
sitaikė užteršto vandens ir kai 
kuriose vietose uždrausta net 
bristi į vandenį. Visų mėgstami 
Indiana Dunes paplūdimiai už
daryti tris savaitgalius iš eilės, 
taip pat kai kur Čikagos ir Lake 
apskrities paplūdimiai, nors 
pačioje Čikagoje taip bolgai dar 
nėra. Iš 32 paplūdimių, kuriuos 
nuolat tiria Parkų priežiūros 
įstaiga, tebuvo iki šiol uždaryti 
2 — prie 31 ir prie 67 gatvės. 
Pernai visoje Amerikoje už
drausta maudytis 2.400 paplū
dimiuose. 

x 3 0 ^ NUOLAIDA SIUN
TOMS J LIETUVĄ! Laivu tik 
40 centų už svarą. Air Cargo 
tik $1.80 už svarą. Kainos galio
ja siunčiant iš Čikagos ir iš kitų 
valstijų. Pervedame pinigus 
doleriais. Amerikietiško maisto 
rinkinys 42 sv. — $69. LITU-
ANICA C & C INC., 6607 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 

x LIETUVIŲ GOLFO DIE
NA! Tradicinė Li thuanian 
Chamber of Commerce orga
nizuojama Lietuvių Golfo Diena 
šiais metais įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio mėn. 31 d. Silver 
Lake Country Club, 147 St. ir 
82 Ave. Laimėtojams skiriamos 
vertingos dovanos. Standard 
Federal Banko prezidento Davė 
Mack dėka dalyviai bus vaiši
nami gaivinančiais gėrimais ir 
užkandžiais. Dėl rezervacijų 
skambinti Golfo Dienos vadovui 
Algiui Baliūnui. tel. 708-
403-6151. 
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Artojas 

JONVABALIS 

Dieną jo nepamatysi. 
Po lapu jis dieną tįso. 
Tyliai miega, visas žalias — 
Jis ir pats tarsi lapelis. 

Kai sutems, 
Išvysi tuoj, 
Kaip ugnelė virpa 
Tai naktinėj pamainoj 
Jonvabalis dirba. 

Algimantas Baltakis 

MANO TĖTUKAS 
Aš labai mėgstu savo tėtuką. 

Jis mane erzina. Aš labai mėgs
tu kai jis mane erzina. J is 
papasakoja apie savo jaunystę 
— kai jis arklius ganė. Papa
sakoja apie savo mamą ir dau
giau. Kai jis ateina pas mus, aš 
jam skaitau. Vieną kartą, kai 
mes iš kalnų grįžome ir vėl aš 
mačiausi su tėtuku, su juo ilgai 
kalbėjau. 

Lina Bird 

MAN PATINKA SESUTES 
IR BROLIUKAS 

Man labai patinka mano ma
žos sesutės ir vyresnis brolis. 
Mes daug žaidžiam. Aš su broliu 
žaidžiu astronautus, riterius ir 
daug daugiau. Sesutės ir aš žai
džiam su lėlėmis. Aš joms skai
tau knygas, aš su jomis labai 
mėgstu žaisti. Aš labai mėgstu 
viena skaityti. Mes kartais 
skambinam muz'kos instru
mentais. Ana, mano penkia
metė sesutė dainuoja, o aš 
skambinu pianinu Mano brolis 
Jonas groja gitara. Mano mažy
tė, trijų metų sesutė, tik žiūri. 
Aš labai mėgstu savo sesutes. 

Lina Bird, 
Baltimorės karaliaus Mindaugo 
lit. m-los mokinė (,,Mūsų 
žinios'"). 

ATOSTOGOS MĖNULYJE 
(Pabaiga) 

Po keletos dienų pradėjau 
galvoti, ar ne keista, kad aš 
visai nesu alkana? Nesu pavar
gusi, nenoriu miego. Geriau 
negalvoti apie tuos dalykus, bet 
eiti džiaugtis žmonėmis, 
spalvomis ir gražia gamta. 
Nutariau savo naujus draugus 
išmokyti žaidimą „Mes jokių 
žaidimų nežaidžiam, —jie man 
atsakė". Aš jiems aiškinau, kad 
be žaidimų neįdomu. Mes 
turime daug laiko, būtų įdomu 
pažaisti. Aš mokėjau daug žai
dimų ir pasiryžau juos išmokyti, 
bet jie nesutiko ir pradėjo nuo 
manęs trauktis atgal. 

„Mėnuli, mėnuli", - šaukiau. 
Jis atsiliepė: „Kaip sekasi ato-
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* * f r y rmrtizm 
Piešė M a r i u s H a u s e r , 

Bostono lit. m-los mokinys. 

stogauti?" — paklausė. „Gerai!" 
— atsakiau. „Aš noriu visus 
išmokyti žaisti, bet jie nenori. 
Kas čia darosi Mėnulyje, kad 
niekas nežaidžia, niekas ne
valgo, niekas nemiega ir niekas 
nesiskiria vienas nuo kito, jie 
visi vienodi. Kodėl?" 

„Matai, vaikeli, čia nėra taip. 
kaip tavo pasaulyje. Mes nežai
džiam. Žaidime turi kas nors 
pralaimėti. Pralaimėjęs žmogus 
gali būti nepatenkintas. Gali 
atsirasti pykčio tarp žmonių. 
Mes čia nevalgom, nes maistas 
gali ne visiems patikti, ar gali 
kam nors jo pritrūkti ir vėl 
nesusipratimai. Mes čia nemie
game. Jei žmogus blogai išmie
gos, jis bus piktas. Čia visi 
gyvena vienodai, nesiskiria 
vienas nuo kito, nepavydi 
vienas ki tam, visada yra 
linksmi ir patenkinti. 

„Bet palauk!" — mėginau pa
aiškinti. „Taip negali būti. Visų 
norai yra skirtingi. Visi žmonės 
turi gyventi pagal jų gabumus, 
pagal jų norus. Jei kas negerai, 
turime mėginti pakeisti savo 
gyvenimą, kad būtų geriau. Čia 
pas jus nėra gyvenimas. Čia jūs 
gyvenate be tikslo. Aš noriu 
grįžti namo!" Pradėjau šaukti: 
„Noriu grįžti namo! Noriu grįžti 
namo!" 

..Vaikeli, kodėl tu taip šau
ki?" — išgirdau mamos balsą. 
„Gal susapnavai kokią baisią 
dvasią. Nustok šūkauti, ateik į 
kambarį, dar sušalsi. Vakaras 
gražus, bet turi grįžti prie 
pamokų. Prieš eidama miegoti, 
dar turi susitvarkyti savo 
kambarį. Užteks tau džiaugtis 
ta mėnulio pilnatimi. Ilgai 
žiūrint, gali pradėti vaidentis 
keisti dalykai, sapnai. Geriau 
galvok, kas čia žemėje darosi". 

„Ateinu, mamyte, tuoj viską 
padarysiu!" Kartu su mama 
uždarėme duris nuo šviečiančio 
mėnulio spindulių. 

Iš Detroito „Žiburio" lit. m-los 
laikraštėlio „Laisva Lietuva". 
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snndras Conkhn 
Rako stovykloje stebisi jaunas stovyklautojas Alck 

Nuotr Indre* Tijūnelipnea 

SPĖKITE 
1. Koks laikrodis be ratų? 
2. Tėvo šautuvas nenutil-

domas, motinos ašaros nesulai
komos, dukters kasa nesupina
ma. 

3. Žala žalaičiulė dangų laižo. 
4. Be rankų, be kojų — dan

gumi lipa. 
5. Pilnas aruodas raudonų 

kiaušinių. 

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
ATSAKYMAI 

1. Saulutė. 2. Laikrodis. 3. 
Varpas. 4. Armonika. 5. Upė ir 
nupjauta pieva. 

ŽĄSIS IR GERVĖ 
Ežero pakraščiu bebraidžio

dama, gervė išgirdo, kaip žąsis 
beplaukiodama gyrėsi: 

— Ar yra kitas toks paukštis, 
kaip aš? Galiu plaukioti, lakio
ti ir vaikščioti. Kas gali su ma
nim susilyginti? 

— Liaukis (nustok) besigy-
rusi, paikioji (kvailioji) žąsele! — 
tarė gervė. — Juk visi sako, kad 
pagyro puodas niekad netau
kuotas. Ir kuo gi tu gali girtis? 
Tiesa, kad plaukioji, lakioji ir 
vaikščioji, bet ar gali taip skra
joti, kaip erelis, taip plaukioti, 
kaip lydeka, ir taip bėgioti, kaip 
briedis? Geriau mokėti vienas 
kuris daiktas, bet gerai, negu 
daug, o viskas blogai ir menkai. 

Ksaveras S a k a l a u s k a s -
Vanagė l i s 

PESLYS IR GYVATE 
Peslys (paukštis) sugriebęs 

gyvatę nuskrido padebesiais. 
Gyvatė atsisuko ir įkirto paukš
čiui. Abu iš aukštybių nukrito, 
ir peslys nusibaigė. 

— Kaipgi tu, — tarė gyvatė 
pesliui, — pasidarei toks bepro
tis, kad užsimanei žudyti tuos, 
kurie nieko blogo tau nepadarė? 
Teisinga bausmė tave ištiko už 
mano pagrobimą. 

Žmogus, kuris tik savo norus 
tenkina ir silpnuosius skriau
džia, susidūręs su stipresniu, 
turės atkentėti ir už seniau 
padarytas piktadarybes. 

Ezopas 

AUTOBUSE 
Autobuse prie lango sėdi jau

nuolis, langas iki pusės pravi
ras. I autobusą įlipo viena seny
va moteris ir atsisėdo šalia 
jaunuolio. Pamačiusi, kad lan
gas atidarąs, sako jaunuoliui: 

— Gal galite uždaryti langą, 
gatvėje yra šalta? 

— Jeigu uždarysiu, ar manai, 
kad gatvėje pasidarys šilčiau? — 
atsakė jaunuolis. 

P IEŠINYS 

Piešiny saulutė šviečia. 
Švyti, šildo. 
Juoktis kviečia 
Smėlio bokštelius — gelsvai, 
Kopų boružes — rausvai. 

Piešiny saulutė šviečia. 
Švyti, šildo... 
Juoktis kviečia 
Vėjo debesį — melsvai, 
Pušį kopose — žalsvai. 

Jū ra ošia. Bangos šnara. 
Piešiny šviesu ir gera. 

Graž ina Ragalevičienė, 
Lietuva 

RAGAINA 
(Padavimas) 

Tilželės dešinėje pusėje yra 
Vi lman tynų aukš tuma , su 
tr imis kauburiais (aukščiau 
iškilusiomis vietomis). Seni 
žmonės pasakoja, kad čia 
gyvenę Ragainės kunigaikščio 
trys sūnūs milžinai. Šie trys 
kauburiai buvo jų suolai. J ie 
mėgdavo ant jų saulėlydžio 
metu sėdėti iki vėlyvos nakties. 

Ilgainiui čia milžinams pasi
darė per ankšta (per mažai vie
tos). J ie nutarė persiskirti . 
Gyvenę iki šiol taikingai, nebe
norėjo vienas nuo kito ir 
paskiau nutolti. Todėl sau pasi
rinko artimas vietas. Vyresny
sis pasilaikė Vilmantynų aukš
tumos trijų kauburių kalną, 
antrasis pasirinko kairiajame 
Nemuno k ran te Varpilį, o 
trečiasis — anapus Nemuno 
Rambyno kalną. Prieš tai dar 
atliko milžinai tolimą kelionę. 
J ie norėjo pažinti pasaulį ir 
paieškot i laimės. Po daug 
mėnesių jie laimingai sugrįžo ir 
kiekvienas parsinešė atminimą: 
varpą, kirvį ir akmenį. 

Dabar jie pradėjo statyti sau 
pilis. Visi dirbo išsijuosę (labai 
įtemptai). Nebuvo tais laikais 
taip lengva pilį statyti. Milžinai 
teturėjo tik vieną kirvį, kurį 
parsigabeno iš tolimo krašto. 
Kai vienas pabaigdavo darbą, 
numesdavo kirvį kitam, o pats 
ilsėdavos. Kirvis nuolat be per
traukos keliaudavo ratu. 

Galingas Ragainės valdovas 
išdidžiai ir džiaugsmingai sekė 
savo milžinų sūnų darbą. J is 
taip pat nenorėjo nusileisti: 
liepė paduoti kirvį ir pastatė 
naują pilį, kuri savo didumu ir 
puikumu viršijo visas kitas 
pilis. Taip išaugo Ragainės, 
Rambyno, Varpilio ir Vilman
tynų pilys. Kiekviena iš jų kuo 
nors išgarsėjo: Rambynas — 
laukų akmeniu, Varpilis — tvir
tumu, o Vilmantynai — varpu. 

Vilmantynų milžinas padėjo 
varpą po rytiniu kauburiu, todėl 
jis vadinamas Varpo kalnu. 
Daug atsilankydavo paklausyti 
varpo, norėdami sužinoti, ar li
gonis pagis, ar mirs. Užlipę ant 
pranašaujančio kalno viršūnės, 
pridėdavo ausį prie kalno 
k iaurymės ir laukdavo at
sakymo. Jei niekas neatsiliep
davo, tai reiškė gera. Išgirdęs 
šiurpulingą (liūdną) skambesį, 
suprasdavo ateinant mirtį. Kar
tais varpas kimiai (dusliai) 
suskambėdavo vidurnaktį, visi 
žinodavo, kad kuris nors apy
linkėje mirė... 

J o n a s Remeika 
(Bus daugiau) 

Charakterio gali ir neturėti, 
tačiau charakteristika reikalin
ga-

Blogai žiniai ausų nereikia. 
Kokiai gyvulių rūšiai priklau

so atpirkimo ožys? 


