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Samaški žudynės gali 
sudrumsti iškilmes 

Maskvoje
Visi IĮ pasaulinio karo 
dalyviai verti pagarbos

Samaški, Čečėnija, gegužės 7 
d. (NYT) — Rusijos Dūma užve
dė bylą ištirti, kas įvyko Sa-

» maški mieste balandžio 7-10 
dienomis, kai 3,000 Rusi
jos karių užėmė miestą, jį 
padegdami ir jo gyventojus iš- 
žudydami. Kaip rašo „The New

‘ York Times” korespondentas iš 
, Samaški miesto, tų įvykių skan

dalas grasina pažeisti Maskvo
je antradienį vyksiančių iš
kilmių orumui.

„Ką rusai padarė Samaški 
* mieste, vokiečiai mums darė per 

visą Antrąjį pasaulinį karą”, 
rašė savaitraščio „Maskvos 
žinios” vedamasis tarp daugelio 
kitų, įvairiuose laikraščiuose 
spausdintų vedamųjų, smer
kiančių šias žudynes. „Bet rusai 
tą padarė saviems žmonėms. Ir 
tai nedovanotina. Tai, kas tomis 
dienomis įvyko Samaški mieste, 
turi tik vieną apibūdinimą”, 
baigė vedamąjį minėtasis laik
raštis, — „genocidas”.

Daugėjant įrodymams, kad 
girti, narkotikų prisiėmę rusai 
kareiviai tyčiojosi iš gyventojų 
prieš puldami juos, Rusijos ka-

5 riuomenės vadai vis tvirčiau pa
brėžia tvirtinimą, kad šie kalti
nimai yra nesąmonė.

„Juk čia vyksta karas”, tvir
tino gen. Anatolij Kulikov, Ru
sijos pajėgų Čečėnijoje vadas, 
praėjusią savaitę įvykusioje 
spaudos konferencijoje. „Jie į 
mus šovė. Ne mes pirmi šovėme. 
Tiesa, kad žuvo 120 gyventojų, 
bet jie priešinosi mums ir su 
mumis kovojo”. Spaudos kon
ferencijoje jis priminė, kad 
karas yra baisus, ir žmonės

, žūva, bet gegužės 7 d., lygiai 
» mėnuo po to, kai Rusija pradėjo

Samaški miesto užėmimą, daro
si vis aiškiau, kad dauguma 
šiame meiste žuvusių niekuo
met rankoje ginklo neturėjo ir 
savo namuose nepriglaudė jokio 
kareivio. Nuo to laiko, kai 
čečėnai sukilėliai apleido 
miestą, jis iš viso nebuvo gina
mas.

Per Samaški miestą eina vie
nas iš dviejų geležinkelio kelių 
į Grozną ir jis taip pat yra ne
toli vieškelio, vedančio į sostinę.

Brazauskas tikisi, kad 
santykiai su Maskva 

nepablogės

»»

Vilnius, gegužės 4 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas tikisi, kad Lietuvos 
santykiai su Rusija nepablogės, 
jam atsisakius vykti į Maskvą 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos jubiliejinėms iškilmėms.

„Mes norėtume sulaukti 
ženklų iš Maskvos, liudijančių 
apie didesnį mūsų bylos, mūsų 
istorijos supratimą. Bet kartu 
esu įsitikinęs, kad mūsų dvi
šaliai santykiai nuo šių metų 
gegužės pradžios nepablogės”, 
pasakė A. Brazauskas, atsaky
damas į Reuters ir BNS kores
pondentų klausimus.

Pasak jo, Lietuva labai suin
teresuota santykius su Rusija 
plėtoti „lygiateisiu pagrindu, 
abiems pusėms naudinga kryp
timi”. Algirdas Brazauskas pa
sakė, kad prieš 50 metų „išsiva
davimo viltys, kurių tada buvo, 
nepasiteisino” ir kad „labai 
greitai išryškėjo stalinistinės 
diktatūros ir teroro tendenci
jos”.

Lietuvos prezidento vertini
mu, svarbiausios Molotovo-Rib-

Ir tai nulėmė šio miesto likimą, 
nepaisant gyventojų pastangų 
likti neutraliais. O čečėnų gy
nėjai iš tolo puolė rusus, kurie 
bandė naudotis per miestą ei
nančiu geležinkeliu ir vieškeliu 
ginklams tiekti. Sausio mėnesį 
apie 299 Čečėnijos gynėjų čia 
puldinėjo rusus, sprogdindami 
jų šarvuočius, sprogdindami ge
ležinkelio tiltus. Bet balandžio 
mėnesį, kai įvyko rusų puoli
mas, jie jau seniai buvo iš 
miesto pasitraukę. „Iš mieste
lyje likusiųjų beveik niekas 
nepajėgė panešti šautuvo”, 
pasakė buvęs 15,000 gyventojų 
turėjusio miesto gyventojas 
Hassan Chasanov. „Ir rusai tą 
žinojo . Čia nėra koks sunkiai 
pasiekiamas kalnų kaimelis. 
Lengva po jį pasivažinėti ir 
matyti padėtį, kas čia yra, ko 
jau nėra. Rusai jau tą žinojo, nes 
jie čiabįivo jau prieš puolimą” 
pasakojb Chasanov.

Neginčijama, kad vasario ir 
kovo mėnesiais Samaški mieste 
buvo čečėnų sukilėliai, bet 
balandžio 7 d., kai rusai 
paskelbė ultimatumą miestui 
atiduoti karinei vadovybei visus 
automatinius ginklus arba būti 
stipriai puolamiems, dauguma 
sukilėlių jau buvo pabėgę, ir 
puolimo nebereikėjo, sakė po 
žudynių išlikę miesto gyvento
jai, kai kurie Rusijos parlamen
to nariai ir reikalą tiriantys 
žmogaus teisių organizacijų 
nariai.

Tačiau Rusijos parlamento 
komisijos šiam įvykiui tirti 
pirmininkas Stanislav Govoru- 
chin, rusas nacionalistas, kurio 
filmai, apgailestaujantys Rusi
jos dalią, yra visoje šalyje gerai 
žinomi, smerkia žmogaus teisių 
organizacijų vadovus, kritikuo
jančius kariuomenės veiksmus 
Samaški mieste. Jis sako, kad 
juos visus reiktų į kalėjimą pa
sodinti ir kad ten nieko neetiško 
neįvyko.

Bet miesto kapinėse yra bent 
119 naujai supiltų kapų, ant 
kurių raudonais dažais užrašy
tas žuvusiųjų amžius rodo, kad jie 
buvo arba per jauni, arba per 
seni, kad būtų galėję dalyvauti 
kautynėse.

bentropo pakto ir Antrojo 
pasaulinio karo pasekmės Lie
tuvai buvo likviduotos 1989- 
1993 metais, tačiau kai kurias 
pasekmes, pavyzdžiui, okupaci
jos padarytą moralinę ir mate
rialinę žalą, Lietuva jaus dar 
ilgai.

Pasak A. Brazausko, vienas 
reikšmingiausių žingsnių, 
likviduojant Antrojo pasaulinio 
karo pasekmes ir sugrįžtant į 
teisėtą vietą tarp Europos 
valstybių, bus gegužės 29-toji, 
kai, kaip planuojama, Lietuva 
Briuselyje pasirašys Europos 
sutartį.

Čečėnijoje bus 
tęsiamos karinės 

akcijos
Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 

Pasibaigus vienašališkoms pa
liauboms, Rusijos ginkluotosios 
pajėgos naktį (gegužės 11-12 d.) 
pereis į puolimą, jei vyriausybė 
nesiims jokių priemonių taikai 
pasiekti, pareiškė Rusijos gyny-
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Pirmadienį Paryžiuje prie Triumfo arkos Prancūzyoje prezidentas Francois Mitterrand, ministras 
pirmininkas Edouard Balladur ir praėjusį sekmadienį išrinktas busimasis prezidentas Jacųues 
Chirac stebėjo 2,500 karių, nešančių sąjungininkių šalių vėliavas, iškilmėse minint Antrojo 
Pasaulinio karo 50 metų sukaktį.

Prancūzija turi naują 
prezidentą

Paryžius, gegužės 7 d. (NYT) 
— Jacųues Chirac, konservaty
viųjų partijai priklausąs Pa
ryžiaus meras, sekmadienį 
įvykusiuose rinkimuose buvo 
išrinktas sekančiu Prancūzijos 
prezidentu, laimėjęs 52% visų 
balsų. Lionei Jospin, buvęs 
švietimo ministras, priklausąs, 
tai pačiai Socialistų partijai 
kaip ir dabartinis prezidentas 
Francois Mitterrand, išbuvęs 
prezidentu 14 metų, prisipažino 
pralaimėjęs, surinkęs 48% visų 
balsų puse valandos po bal
savimo stočių užsidarymo 8 vai. 
vakaro.

Kalbėdamas kelių tūkstančių 
savo šalininkų miniai, susirin
kusiai Paryžiaus rotušėje, J. 
Chirac pareiškė: „Mūsų pagrin
dinė kova turi vardą: kova prieš 
bedarbystę. Mums reikia naujo 
priėjimo, naujų metodų. Prieš 
darydami bet kokį sprendimą 
turime klausti: ar tai padės dar
bams?”

Tai, kad šįkart buvo išrinktas 
konservatorius Jacųues Chirac, 
rašo „The New York Times” ko
respondentas Craig Whitney, 
reiškia, kad Prancūzijos 12.2% 
bedarbystė jau nėra tik socia
listų rūpestis. Dabar jau už šios 
problemos sukeliamas įtampas 
bus kaltinamas ir konservato
rius J.Chirac.

Prezidentas Francois Mitter
rand, 78 m. amžiaus ir sergąs 
prostatos vėžiu, jau ne kartą 
sakė, kad nori perleisti savo 
pareigas net prieš gegužės 20 d., 
kada pasibaigia jo kadencija. 
Dabar jau yra kam: 62 m. am
žiaus J. Chirac.

Pagrindinis busimojo prezi
dento planas, gelbėti kraštą, 
sukasi apie konkrečias paskatas 
privačiai pramonei didinti savo 
investicijas ir samdyti daugiau 
darbininkų. Jis norėtų kom
panijoms dvejus metus mokėti 
po 400 dol. į mėnesį už kiek
vieną naujai iš bedarbių gretų 
pasamdytą darbininką ir taip 
pat dvejus metus atleisti kom-

bos ministras Pavel Gračiov. 
Kalbėdamas apie besitęsiančias 
kovas, jis pasakė, kad dauguma 
čečėnų ginkluotų formuočių ig
noruoja Rusijos paskelbtą mora
toriumą.

Čečėnų daliniai toliau tebe
kovoja. Remiantis Rusijos 
vyriausiosios karinės vadovybės 
pranešimu, čečėnų kovotojai 
daug kartų apšaudė rusų pozi
cijas.

panijas nuo valdiškų mokesčių 
už kiekvieną tokį darbininką.

Jo pirmas oficialus pasirody
mas po išrinkimo buvo gegužės 
8 d. iškilmėse prie Triumfo Ar
kos su prez. F. Mitterrand, JAV 
viceprezidentu Al Gore, Vokie
tijos kancleriu Helmut Kohl ir 
kitais šalių vadovais, minint 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gi-

Manoma, kad jis paprašys už
sienio reikalų ministro, taip 
pat konservatoriaus, Alain 
Juppe būti ministru pirmininku 
vietoj dabartino premjero 
Edouard Balladur. Pastarasis, 
taip pat konservatorius, pirmuo
se, balandžio mėnesį vykusiuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
kandidatavo prieš J. Chirac, bet 
sekmadienį įvykusiame antra
me rinkimų ture jau jį rėmė. 
Alain Juppe, 49 m. amžiaus, yra 
įspėjęs, kad ateinančių kelių sa
vaičių laikotarpyje Prancūzija 
turės apsispręsti, ar atšaukti 
Prancūzijos 4,500 karių iš 
Jungtinių Tautų dalinių Bos- 
nijoje-Herzegovinoje, nes pran
cūzai patiria per daug nuostolių, 
ir ten jau nėra kalbų apie origi
nalią „taikos palaikymo” už
duotį, nes vyksta tikras karas.

Vienas amerikietis, pažįs
tantis ir A. Juppe ir J. Chi
rac, sekmadienio vakarą pa
reiškė: „Jie turės apsispręsti, ar 
nori prezidentinę kadenciją pra
dėti su Prancūzijos trispalvės 
nuleidimu”. O praėjusį rudenį 
susitikęs su JAV prezidentu Bill 
Clinton, Jacųues Chirac iškėlė 
tik vieną užsienio reikalą: 
Bosniją, paaiškino amerikietis.

Dauguma užsienio diplomatų 
pernai manė, kad E. Balladur 
laimės prezidentinius rinkimus. 
Bet jo populiarumas netrukus 
išnyko ir pirmame rinkimų ture 
jis atsidūrė trečioje vietoje, su
rinkęs tik 18.6% visų balsų. Ka
dangi balsai pasidalino tarp 
dviejų kandidatuojančių konser
vatorių, antron vieton pateko L. 
Jospin.

Jacųues Chirac 1976 m. spe
cialiai įsteigė specifinę kon
servatorių partiją tęsti buvusio 
prezidento Charles De Gaulle 
politinę viziją, ir dabar šios par
tijos kandidatai laimėjo visų 
svarbiausių valdžios institucijų 
kontrolę. Bet ir ši partija turėjo 
įvairių politinės korupcijos 
skandalų, kurie gali ypatingai 
neigiamai atsiliepti dabar, kai 
partijos vadovas tapo prezi
dentu.

Latviai minėjo
Nepriklausomybės

metines
Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 

Latvijos Seimo deputatai suren
gė iškilmingą posėdį, skirtą Lat
vijos nepriklausomybės atkū
rimo penktosioms metinėms. 
Latvijos Seimo pirmininkas 
Anatolij Gorbunov savo kalbo
je apžvelgė Latvijos istoriją nuo 
1990 metų.

Jis pažymėjo, kad gegužės 4 d. 
atkurta respublika ne visiems 
atnešė laimę. Tačiau penkeri 
metai Šalies gyvenime pernelyg 
trumpas laikotarpis, kad būtų 
galima daryti toli siekiančias 
išvadas. Svarbiausia, kad Lat
vija išliko kaip valstybė ir buvo 
pripažinta visame pasaulyje. Ji 
tampa lygiateise partnere nau
joms tarptautinėms organizaci
joms.

Dauguma suomių 
pasisako prieš NATO 

narystę
Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 

Beveik pusė suomių pasisako 
prieš Suomijos stojimą į NATO. 
Suomių laikraštis „Iltallethi”, 
paskelbė Statistikos instituto 
Taloustutkimus apklausos duo
menis, rodančius, jog 46 proc. 
suomių nenori, kad jų šalis įsi
jungtų į gynybinę NATO orga
nizaciją. 24 proc. mano, jog 
Suomija turėtų stoti į NATO, 
trečdalis apklaustųjų neturi 
aiškios nuomonės šiuo klausi
mu.

Moterų priešiškumas NATO 
gynybinei sąjungai yra didesnis 
negu vyrų. Tik 17 proc. apklaus
tų moterų pasisako už NATO. 
Tarp vyrų NATO šalininkų yra 
apie 30 proc. Statistikos in
stituto darbuotojai apklausė 500 
suomių. Apklaustųjų amžius 
15-74 metai.

Rašytojų Sąjunga 
ragina švarinti

kalbą
Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 

Spaudos atgavimo šventės pro
ga gegužės 7 d., Lietuvos Rašy
tojų Sąjunga paskelbė kreipi
mąsi į visuomenę su raginimu 
apginti gimtąją kalbą.

Penktadienį išplatintame ra
šytojų kreipimesi, be kita ko, 
rašoma: „Šiandien gimtąją kal
bą, deja, vėl reikia ginti. Lie
tuvių rašytojai, didžiai susirū
pinę dėl tokios padėties, labai 
norėtų priminti šį negerumą 
vienas kitam ir tuo rūpesčiu 
užkrėsti žmones. Tai ne tik mo-

Vilnius, gegužės 8 d. (Elta) — 
Lietuvos respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas, kalbė
damas iškilmingame antihitle
rinės koalicijos pergalės prieš 
fašizmą 50-mečio minėjime ge
gužės 8 d. pabrėžė, kad tiek sta
lininis, tiek fašistinis režimai 
buvo pikčiausi Lietuvos valstyb
ingumo priešai.

Minėjimas, kuriame dalyvavo 
Seimo ir vyriausybės vadovai 
bei nariai, politinių partijų ir 
organizacijų, kūrybinių sąjun
gų, Vilniaus miesto visuomenės 
bei respublikos ir jos sostinės 
savivaldybių atstovai, diploma
tinio korpuso nariai, vyko 
Lietuvos Operos ir baleto teatro 
rūmuose.

Algirdas Brazauskas savo 
pusvalandį trukusioje kalboje 
aukštai įvertino lietuvių an- 
tinacinio pogrindžio organiza
cijų — „Lietuvių fronto”, „Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungos” 
ir ypač — karinės politinės orga
nizacijos „Lietuvos laisvės ar
mija” — veiklą. „Didelį vaid
menį suvaidino 1943 m. pabai
goje įsikūręs Vyriausias Lietu
vos išlaisvinimo komitetas”, 
sakė jis.

Prezidentas dalyvavo 
iškilmėse Londone

Vilnius, gegužės 8 d. (Elta) — 
Lietuvos delegacija, vadovau
jama prezidento Algirdo Bra
zausko, gegužės 7 d. baigė 
dviejų dienų vizitą Londone, kur 
minėjo karo Europoje baigties 
50-tąsias metines.

Šv. Povilo katedroje, kur tą 
dieną buvo laikomos iškil
mingos šv. Mišios, prie Lietuvos 
delegacijos prisijungė ir grupė 
lietuvių karo veteranų bei tau
tiniais drabužiais apsirengusių 
vaikų. Po mišių Lietuvos prezi

Lietuva kol kas nepajėgia 
vykdyti NATO 
rekomendacijų

Vilnius, gegužės 4 d. (AGEP) 
— Lietuva kol kas nepajėgi 
atsižvelgti į NATO rekomen
dacijas geriau aprūpinti 
gynybos pajėgas, nes trūksta 
pinigų visai krašto apsaugos 
sistemai.

NATO Politinio karinio komi
teto ir Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijos atstovų bendrame 
posėdyje Briuselyje šią savaitę 
atkreiptas dėmesys, jog siekiant 
numatytos sąveikos, Lietuva 
turėtų padidinti tą gynybos biu
džeto dalį, kuri skiriama gyny
bos pajėgų aprūpinimui.

Dabar gynybos pajėgų aprūpi
nimui, t.y. ginkluotės, techni
kos, ryšio ir mokymo priemonių 
įsigijimui bei visos gynybos 
sistemos vystymui skiriama 
apie 6% krašto apsaugos biu
džeto. Tuo tarpu kitose NATO 
ar jos Vakarų partnerių šalyse 
šis procentas kur kas didesnis. 
Kaip sakė Lietuvai posėdyje 
Briuselyje atstovavęs gynybos 
politikos planavimo ir prog
ramų departamento direktorius 
Renatas Norkus, pavyzdžiui 
Švedijoje pajėgų aprūpinimui 
skiriama iki 30% gynybos biu
džeto.

kytojų ir redaktorių reikalas, o 
visų, ypač šeimų, pareiga. 
Skelbdami nepakantumą sve
timybei ir pamaiviškumui, visi 
tvirtai pasiryžkime kasdien šva
rinti savo kalbą”, ragina rašy
tojai.

dentas nuvyko į iškilmes kara
liškuosiuose Buckingham rū
muose.

Pagerbtos karo aukos

Vilnius, gegužės 8 d. (Elta) — 
Gegužės 8 d. vidurdienį, lygiai 
dvyliktą valandą, visos Lietuvos 
populiarios valstybinės ir priva
čios radijo stotys vienai minutei 
nutraukė transliacijas. Taip 
buvo pagerbtas Antrojo pasauli
nio karo aukų atminimas.

Tos pačios dienos vidurdienį 
valstybės vadovai padėjo gėlių 
atmintinose vietose: Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas padėjo gėlių ir tylos minute 
pagerbė Antrojo pasaulinio karo 
aukas prie Pirčiupiu Motinos 
skulptūros, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas šią dieną 
nusilenkė Antakalnio kapinių 
memorialiniame ansamblyje, o 
Panerių memoriale gėlių padėjo 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius.

Įamžintas Lietuviškosios 
16-osios divizijos atminimas

Vilnius, gegužės 8 d. (Elta) — 
Į Lietuvos Menininkų rūmus 
sostinėje gegužės 8 d. susirin
kusius II pasaulinio karo daly
vius pasveikino Lietuvos Seimo 
nariai, Pasaulinės karo vetera
nų federacijos atstovai. Pager
bime buvo pristatyta Lietuviš
kosios 16-tosios divizijos žu
vusiųjų atminimui skirta knyga 
„Atmintis”.

Leidinyje abėcėlės tvarka 
surašytos 9,350 žuvusiųjų lie
tuviškos šaulių divizijos karių 
pavardės, vardai, tėvavardžiai, 
gimimo metai, žuvimo data, ka
rinis laipsnis, dalinys, pareigos 
ir palaidojimo vieta. Knygos 
pradžioje — trumpa divizijos 
kovų kelių apžvalga.

Tačiau, pasak Krašto apsau
gos ministerijos sekretoriaus 
Valdo Sarapino, ministerija kol 
kas tiesiog nepajėgi skirti 
daugiau pinigų gynybos pajėgų 
aprūpinimui, nes jų neužtenka 
visai krašto apsaugai. Pernai 
valstybės biudžetas krašto ap
saugai liko skolingas 20 
milijonų litų.

Šių metų valstybės biudžete 
krašto apsaugai skirta 59% 
prašytų pinigų — 126.8 milijo
nus litų, tačiau Krašto apsaugos 
ministerija taip pat negali jų 
visų gauti. Per keturis pirmuo
sius šių metų mėnesius krašto 
apsauga gavo tik 62.3% iš biu
džete skirtų lėšų.

Valdas Serapinas sakė, kad 
ruošiamame 1996 ir 1997 metų 
Krašto apsaugos ministerijos 
biudžeto projekte jau pla
nuojama išlaidas gynybos 
pajėgų aprūpinimui padidinti 
maždaug iki 10%. Tačiau, pasak 
jo, tų planų realumas priklausys 
nuo to, kokios lėšos valstybės 
biudžete bus numatytos krašto 
apsaugai ir kaip jos bus realiai 
išmokamos.

KALENDORIUS

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė, Putinas, Servaida.

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Miglė, Roma, Skirgaudas. 1609 
m. mirė vyskupas Merkelis 
Giedraitis.



1 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 10 d.

-... ."U— . .

<^Ai skautybės
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Motinos Dienoje
Motinos dienoje sveikiname visas seses-mamytes, vadoves ir 

rėmėjas. Ši graži pavasario šventė teatneša Jums džiaugsmo ir 
laimės. Džiugiai ją švęskite apsuptos savo šeimos narių ir Jūsų 
vadovaujamų vienetų sesių.

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

ir LS Seserijos vadija Lietuvių Skaučių Seserijos vadijos suvažiavimo Putnam, CT dalyvės. Iš k. — ps. Aldona Lin- 
gertaitienė, v.s. Vida Jankauskinė, s. Aldona Pintsch, LS Seserijos Vyriausia skautininkė v.s. 
Birutė Banaitienė, s. fil. Laima Rupinskienė, v.s. fil. Meilė Mickienė, s. Rasa Karvelienė, v.s. 
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MINTYS APIE MOTINĄ 
- ŽEMIŠKĄJĄ IR 

DANGIŠKĄJĄ
LSS SESERIJOS VADUOS 

SUVAŽIAVIMAS

Mano motina dainavo dainą:
Jos akyse plaukė laivas.
Aš pasirėmiau aukštai ant

stiebo,
Ir daina isišaknyjo širdyje. 

Alfonsas Nyka - Niliūnas

Pats pirmiausias kūdikio žo
dis, pats lengviausias, gra
žiausias ir skambiausias žodis 
žemėje yra „mama”.

Apie motiną eiliavo poetai, 
apie ją dainavo visų tautų 
liaudys ir muzikai, apie ją 
kalbėjo ir tebekalba išminčiai — 
filosofai ir teologai.

„Ranka, kuri supa lopšį, valdo 
pasaulį”, — pasakė Servantes. 
O ir kiti apie motiną kalbėjo pa
garbiai ir mylinčiai:

— Už visa tai, kuo aš esu ar 
tikiuosi būti, esu dėkingas savo 
angeliškai motinai.

A. Lincoln
— Motina yra vaiko genijus.

G.W. Hegel.
— Motina visada atleidžia, 

tam juk ji atėjo ir į pasaulį.
A. Dūmas

— Gera motina verta šimto 
mokytojų.

V. Hugo
— Motina, reikia bučiuoti 

kiekvieną žemės pėdą, kurią 
yra palietusi tavo koja.

- t / . , ii; H. Heine
— Joks gausumo ragas negali 

išlieti tiek daug gėrybių, kaip 
laiminanti motinos ranka.

W. Shakespeare
... o mūsų rašytoja Nelė Ma- 

zalaitė taip pasisako:
„Jeigu tai būtų mano galioje, 

aš visose istorijose, virš visų did
vyrių vardų, uginimi išrašyčiau 
vieną žodį — MOTINA”.

Pagarba ir meilė motinai yra 
sena, kaip žmonija. Nenuosta
bu, kad motinos gerbimo kultas 
reiškėsi ir senosiose religijose. 
Lietuvių mitologijoje žinoma 
Žemyna, Žemynėlė, graikų — 
Rėja, egiptiečių — Bast. Įdomu, 
kad Pietų Amerikos Peru indė
nų gyvybės deivė buvo Mama. 
Juk ir Romos pirmuosius val
dovus, trojiečio Aereas sūnus 
Romulą ir Rėmą, išaugino vilkė, 
sako legenda.

Katalikai turi vieną didžiąją 
Motiną, Jėzaus Motiną Švč. Ma
riją, kurią Jėzus, mirtinoj agoni
joj ant kryžiaus, atidavė mums, 
o mus pavedė Jai. Apie tai Džiu
giojoj Naujienoj kalba evange
listas Jonas (19, 25-27):

— Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo 
jo Motina... Pamatęs stovinčius 
Motiną ir mylimąjį mokinį, Jė
zus tarė Motinai: „Moterie, štai 
tavo sūnus!” Paskui tarė moki
niui: „Štai tavo motina!” Ir nuo 
tos valandos mokinys pasiėmė 
ją pas save.

Tai buvo Jėzaus testamentas. 
Dvasine ir mistine prasme mes 
tapome Marijos vaikais kartu 
su Jėzumi. Apie tai gražiai 
paaiškina popiežius Pijus X 
knygoje „Ad diem illum”:

„Palaimintoji Mergelė pradėjo 
amžinąjį Dievo Sūnų ne vien 
tam, kad jis taptų žmogus... bet

taip pat, kad, priėmęs iš jos tą 
prigimtį, būtų žmonių Išgel
bėtojas... Todėl toje pačioje savo 
nekalčiausios Motinos šventoje 
įsčioje Kristus prisiėmė Kūną ir 
prisijungė prie savęs dvasinį kū
ną, susidedanti iš tų, kurie juo 
tikės. Tad galima sakyti, kad 
Marija, nešiodama savyje Išgel
bėtoją, tai pat nešiojo visus tuos, 
kurių gyvybė buvo išlaikyta Iš
gelbėtojo gyvybe. Tad dvasine ir 
mistine prasme, mes laikomi 
Marijos vaikais, o ji yra mūsų 
visų Motina”.

Irena B. K.

LSS šios kadencijos vadijos 
antrasis suvažiavimas (pirmasis 
buvo pareigų perdavimo metu) 
vyko 1995 m. balandžio 7-9 Put
nam, CT.

Suvažiavime dalyvavo: LSS 
Vyriausia Skautininkė — v.s. 
Birutė Banaitienė, VS pavaduo
toja — s. Valentina Čepienė, 
LSS sekretorė — v.s. fil Meilė 
Mickienė, LSS iždininkė — v.s. 
Irena Markevičienė, Atlanto ra
jono atstovė — s. Aldona 
Pintsch, Skautininkių/židinie- 
čių sk. vedėja — v.s. Vida Jan
kauskienė, Vyr. skaučių sky
riaus vedėja — ps. Aldona Lin-

GELEŽINIS VILKAS 
JŪRŲ SKAUTŲ VADOVAMS

Sveikiname veteranus jūrų 
skautininkus Vladą Petukaus- 
ką — Clevelando jūrų skautų il
gametį vadovą ir Bronių Stun
džią — Kanados jūrų skautinin
ką — vadovą, knygų autorių.

Už nuopelnus Lietuvių Skau
tų sąjungai ir ilgų metų darbą 
— vadovavimą, apdovanoti 
aukščiausiu LSS žymeniu — Ge
ležinio Vilko rodinu.

j.v.s. Vladas Petukauskas

j.v.s. Vladas Petukauskas į
L.S.S. įsijungė 1928 metais 
Kauno „Aušros” berniukų gim
nazijoje, D.L.K. Algirdo draugo
vėje. 1935 m. — skauto įžodis 
Kauno rotušėje. 1935 m. — Kau
ne pakeltas į paskautininko 
laipsnį. 1947 m. — į skautininko 
laipsnį pakeltas Ravensburg, 
Vokietijoje. 1958 m. Clevelande, 
JAV-se, buvo pakeltas į vyr. 
skautininko laipsnį.

Tai lyg mūsų daugelio kelio
nės žingsniai — Lietuva-Vokie- 
tija-JAV.

Ilgas skautiškų pareigų — va
dovavimo kelias: skiltininkas, 
valtininkas, laivo vadas — Kau
ne. 1946-49 metais mišraus tun
to Ravensburge organizato- 
rius-tuntininkas, rajono vado 
pavaduotojas, instruktorius 
Freiburge. 1950-52 m. Bostone 
— Lietuvių Skautų vietininkas 
ir L.S.B. jūrų skautų skyriaus 
vedėjas. 1952-53 m. Cleveland, 
OH, „Pilėnų” skautų tunto tun- 
tininkas. 1962 m. L.S.B. jūrų 
skautų skyriaus vietininkas, 
jūrų budžiu įgulos vadas

1935 metais karo laive, Klai
pėdoje, baigė vadovų kursus ir 
Buriavimo mokyklą Klaipėdoje. 
Prekybos laivyno plaukiojimo 
stažas — 6 mėn. II eilės jachtos 
vadas 1939 m. Prancūzų karo 
laivyno jachtklube 1947 I eilės 
jachtos vadovas. ,

LSS apdovanotas: Už Nuopel
nus, Lelijos ir Padėkos ordinais, 
Gyvybės Gelbėjimo žymeniu, 
Jūrų skautų Jubiliejiniu meda
liu.

Brolis j.v.s. Vladas Petukaus
kas save apibūdina: „Mano gy
venimas — skautija ir buriavi
mo sportas. Dabar, pagal gali
mybes, vis dar budžiu!”

j.v.s. Bronius Stundžia,
gyvenąs Kanadoje, jūrų skautų 
vadovas, buriuotojas, L.S.B. 
vadijos spaudos skyriaus vedė
jas, skautavimą pradėjo 1928 m. 
Kaune. Į jūrinį skautavimą 
įsijungė 1933 metais. 1936 m. 
baigęs buriavimo mokyklą Klai
pėdoje. 1939 m. — Kauno jūros 
skautų štabo narys, pakeltas į 
paskautininko laipsnį. Buriavi
mo instruktorius, jūros skautų 
vadų kursai Šventojoje. „Skau
tų aido” skyriaus „Jūros skau
tai” redaktorius.

1950 metais LSB jūrų skautų 
skyriaus vedėjas (dvi kadenci
jas). Jūrų skautijos tuntininkas 
Toronte.

Jo paruoštos knygos: „Buria
vimas ir jūrininkystė”, „Burės 
ir varikliai”, „Jūrinė termino
logija — žodynėlis”. Lietuvoje 
išleista „Septyniose jūrose”.

LSS apdovanotas Lelijos ir In
karo ordinais.

Sveikiname brolius Vladą ir 
Bronių. Linkime nepavargti dir
bant skautišką darbą Lietuvių 
Jūrų skautijai. Geri vėjai tely
di Jus kelionėje!

Gero vėjo!
L. K.

STOVYKLOS

Birželio 2 - 4 d. — Čikagos 
skautijos Jamboree ‘95.

Birželio 17 - 25 d. — Detroito 
skautijos stovykla Dainavoje, 
netoli Manchester, Mich.

gertaitienė, Prityrusių skaučių 
skyriaus vedėja — v.s. Giedrė. 
Stankūnienė, Jaun. skaučių 
skyriaus vedėja — s.fil. Laima 
Rupinskienė, Jauniausių skau- 
čių-Liepsnelių sk. ved. — s. Rasa 
Karvelienė.

Kitos vadijos narės, negalėju
sios suvažiavime dalyvauti, pra
nešimus atsiuntė raštu.

Jau penktadienio vakare va
dovės suskrido ir suvažiavo iš 
Bostono, Detroito, New Yorko, 
Čikagos ir Washingtono. Jau
kiame Putnamo seselių vienuo
lyno „Raudondvaryje”, prie se
sės Markevičienės paruoštų už
kandžių, iki vėlumos dalinomės 
įspūdžiais, mintimis ir rūpimais 
klausimais.

Šeštadienį, po pusryčių, VSP 
Valė Čepienė „oficialiai” 
atidarė suvažiavimą, perskaitė 
Putino eilėraštį „Pavasaris”, 
labai tinkantį atgyjančiai pava
sario gamtėi (nors po pietų dar 
teko pamatyti lengvai krentan
čias snaiges...). Po VS Birutės 
Banaitienės sveikinimo, išklau
sėme jos pranešimo apie Lietu
vos skautus. Kol kas skautai 
Lietuvoje dar nesusijungę — te
bėra pasidalinę...Bet jaunimas 
skautavimu domisi, ir mes tu
rime palaikyti ryšius ir remti

draugoves ar skiltis, bandyda
mos padėti jauniems vadovams.

Buvo išklausyti LSS iždinin
kės, „Gabijos” redaktorės, „Gin
taro” vadovių mokyklos ir Tie
kimo skyrių vedėjų pranešimai. 
Sekė skyrių vedėjų pranešimai, 
po kurių buvo ilgai diskutuota 
skautiškų programų pritaiky
mas šių dienų jaunimui. Ypatin
gas dėmesys buvo skiriamas re
liginei programai. Buvo surašy
ti konkretūs pasiūlymai Dva
sios vadovams, jų peržiūrėjimui 
ir patvirtinimui. Skyrių vedėjos 
peržiūrės patyrimų programas 
ir su pasiūlymais pateiks VS ir 
LSS vadijai patvirtinimui.

Sekmadienio rytą išklausiu
sios kun. V. Cukuro aukojamų 
Šv. Mišių, po skanių pusryčių 
vėl rinkomės į salę tolimesnėms 
diskusijoms.

Pasibaigus darbingam suva
žiavimui, vadovės dar aplankė 
kapines, padėdamos gėlių prie 
a.a. S. Lozoraičio ir neseniai 
palaidotos a.a. v.s. Emilijos Put- 
vytės kapų. Taip pat aplankėme 
skautininkę Eleną Abelkienę, 
gyvenančią Matulaičio namuo
se, kuri buvo labai dėkinga už 
jos prisiminimą ir linkėjo mums 
visą gyvenimą dirbti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Esame dėkingos seselėms Put- 
namę už malonų mūsų priėmi
mą ir globą LSS vadijos suva
žiavimo metu. mm

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams (■4 metų 3 mėn.
JAV.............................. >95 00 >55.00 >35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) >110.00 >60.00 >40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ >55 00 >4000 >30.00
Kanadoje ir kitur . . (U.S.) >60 00 >45 00 >35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... >100.00 >55 00
Tik šeštadienio laida >55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu >500.00 >250.000
Tik šeštadienio laida >160.00 >85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

„MUSŲ VYTIS 
PRANEŠA

>»

„Mūsų Vytis” žurnalo, leidžia
mo Akademinio Skautų sąjū
džio, pasikeitė redakcija ir ad
ministracija. Visa redakcinė 
medžiaga siunčiama: Dalia Je- 
čius, 1310 Wayside Drive, Vil
ią Park, IL 60181. Tel. 708- 
832-2809. FAX - 708-832-2893.

Administraciją perėmė Gina 
Mačiulis, 31 Ramsgate Drive, 
Palos Park, IL 60464. Tel. 
708-361-8831.

Skaitytojai prašomi kreipti 
dėmesį į adresą, nes „Skautų 
aide” buvo paskelbtas netikslus 
adresas.

Prenumeratos kaina lieka ta 
pati:

PRANEŠIMAS APIE VASAROS 
STOVYKLA

Čikag os skautų ir skaučių 
1995 metų vasaros stovykla 
„Miško aidai” liepos 22 - rug
pjūčio 5 d. vyks Rako stovykla-

Scouts Association, Ine. 
Registruojantis po birželio 30

d. bus pridėtas 30 dol. 
papildomas mokestis už

vietėje, Custer, Michigan. Čia kiekvieną stovyklautoją ir 
pateikiama pagrindinės žinios, nebus garantuojama vieta au

tobuse.

B. Stovyklos ir kelionės 
autobusu mokesčiai šeimai:

Stovyklaujant vieną savai
tę:

Vienas asmuo 175 dol.
Du asmenys 280 dol.
Trys asmenys 350 dol.
Keturi asmenys 385 dol.
Stovyklaujant dvi savaites:
Vienas asmuo 250 dol.
Du asmenys 400 dol.
Trys asmenys 500 dol.
Keturi asmenys 550 dol.
Kelionės autobusu mokestis 

— 50 dol. asmeniui (vykstant į 
vieną ar į abi puses).

Visi mokesčiai (stovyklos ir 
kelionės autobusu) turi būti 
pilnai sumokėti registracijos 
laikotarpyje.

Užsiregistravusiems, bet dėl 
kurių nors priežasčių negalin
tiems stovyklauti, mokesčio 
pinigai bus grąžinami, išskyrus 
30 dol. registracijos mokestis.

C. Su klausimais kreipia
masi į:

Stovyklos viršininkę s. Dalią 
Trakienę, tel. 708-598-5827

Viršininkės pavaduotoją v.s. 
Marytę Utz, tel. 708-423-0307

Administratorę, v.si. Rūtą 
Končienę, tel. 708-257-1315.

A. Registracija
1. Asmeniškai registracija 

vykdoma:
Jaunimo centre, Čikagoje, šeš

tadienį, gegužės 20 d. nuo 1:30 
iki 3 vai. p.p.

Lietuvių centre, Lemonte, šeš
tadienį, gegužės 20 d., nuo 1 iki 
2:30 vai. p.p.

Savaitgalio iškyloje — Džiam- 
borė, šeštadienį, birželio 3 d.

2. Paštu registracija vyk
doma:

Visi registracijos ir atpalai
davimo nuo atsakomybės lapai 
— pilnai užpildyti (su visais rei
kalingais parašais) ir stovyklos 
mokesčio čekis iki birželio 30 d. 
turi būti pasiųsti šiuo adresu: 
Rūta Končius, 1306 Acorn, 
Lemont, IL 60430. Turint klau
simų — tel. 708-257-1315. Če
kiai rašomi: Lithuanian

Liepos 22 d. - rugpjūčio 5 d.
— Čikagos skautijos stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich.

Liepos 30 - rugpjūčio 12 d.
— Kanados lietuvių skautų ir 
skaučių stovykla Romuvoje. 
Pirmą savaitę stovyklaus skau
tai,-ės, o antrą savaitę — vilkiu
kai ir paukštytės.

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

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

Garbės prenumerata — 20 dol. 
Metų prenumerata — 10 dol. 
Studentų prenumerata — 5

dol.
fil. Dalia Ječienė

„Mūsų Vyčio” redaktorė

• 1889 m. vasario 22 d.
Dakotos teritorija buvo padalin
ta į dvi valstijas: Pietų ir Šiau
rės Dakotą.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 81., Oak Lawn, IL

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marųustte Msdlcal Bulldlng

6132 S. Ksdzls
Chicago, IL 60629
Tsl. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt. ir šeštd 9 v r.-12 v pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgin, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

5132 S. Ksdzls Ava., Chicago 
(312) 779-5909 arba (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tsl. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St . Chicago IL

Tsl. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL

Tsl. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle IL 60532
Tel. 708-963-1410

Tsl. kablnsto ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicsro

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Ksdzls

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlllsr St., Elmhurst, IL 60128 

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tsl. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tsl. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Ksdzls, Chicago 60652 
Tsl. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r • 12, 
ketvd 12 • 4 v p p , penktd 12 - 6 v.v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Msdlcal Csntsr- 

Napsrvllls Campus
1020 E. Ogden Avs., Sults 310, 

Napsrvllls IL 60503
Tsl. 708-527-0000

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Ksdzls Ava., 
Chicago, III. 80652

1 f



t

Svečiai Draugo fondo vajaus proga ruoStame pokylyje Los Angeles, CA, balandžio 23 d. U kairės: 
Angelė Vaičekauskienė, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, 
Janina Čekanauskienė, Vytautas Šeštokas - DF komiteto Kalifornijoje pirmininkas, Alfonsą 
Pažiūrienė ir Elena Vidugirienė.

KUR EINA LIETUVA?
IGNAS MEDŽIUKAS

Kur tos gražios praeities 
dienos

Paskelbę atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę, valstybės 
priekyje stovintieji tautos vai
kai turėjo dėti daug pastangų, 
kad kraštas būtų apgintas nuo 
gausių priešų, kurie iš visų pu
sių kėsinosi mūsų kraštą nu
siaubti. Net iki 70% to meto 
valstybės pajamų turėjo būti 
skiriama krašto gynybai. Nors 
labai sunkiai, bet buvo išlai
kytas Lietuvos nepriklausomy
bės egzaminas. Kraštas greit 
atsigavo. Gal kad buvo nesunai
kintas konservatyvus ūkininkų 
luomas.

Negalima paneigti, kad pra
džioje mūsų valstybinio gyveni
mo viskas vyko sklandžiai, ne
buvo mėginama neteisingai pra
lobti, nes tam buvo užkirstas 
kelias. Teisingumas triumfavo.

Kūrėsi kooperatinės ir akci
nės bendrovės, kurios daugeliui 
suteikė darbo ir pragyvenimo 
šaltinį. Ūkininkai ėmė vartoti 
pažangesnes žemės apdirbimo 
priemones, kreipti dėmesį į 
rinkos reikalavimus. Darbščių 
naujakurių sodybos ir laukai 
teikė kultūringo krašto įvaizdį. 
Kūrėsi patriotinės organizaci
jos, kurios apjungė miestų ir 
kaimų jaunimą. Žodžiu, visose 
srityse buvo žengiama į šviesią 
krašto ateitį, jei ne raudonoji 
šmėkla iš rytų, kuri viską ap
vertė aukštyn kojomis.

Neviltis ir abejingumas
Lyg stebuklu prieš 5 metus 

buvo atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė. Kas gi dabar vyks
ta mūsų tėvynėje? Tai sužinome 
iš spaudas, laiškų, apsilanky
dami tenai ir iš pasikalbėjimų 
su pas mus apsilankančiais. Ži
nios nėra džiuginančios.

Štai viename laiške iš Lietu
vos veterinarinės medicinos

gydytojas J. L., dabar jau pen
sininkas, į JAV rašo: „Koks 
laikas atėjo, kad mes savo kie
mo šiukšles priversti nešti į vie
šumą. Juk viskas mūsų — ir 
maldos ir nuodėmės, ir pirmas 
kūdikio klyksmas, ir mirtys... 
Rodos, tas šiukšles galėtum su
želti į savo atšlaimo kampą ir 
pridengti šluotražiu nuo sveti
mų akių. Paskui jau kaip nors 
susitvarkytume. Deja, mūsų ne
laimei, tų šiukšlių tiek prisirin
ko, kad jos kyšo virš mūsų namų 
stogo. Ir jau jų niekuo nepri
dengsi. Blogiausia, kad jų ne
mato tik tie, kurie čepsi prie 
valstybės lovio. Net kai kaimy
nai rodo pirštais, jie apsimeta 
snaudžiančiais. Jei prieškarinėj 
Lietuvoje parašydavo laikraštis 
apie kokias krašto piktžaizdes, 
tai vis tiek kas nors reaguodavo. 
Dabar kaip nuo žąsino vanduo. 
Blogiausia, kad žmonės iš ne
vilties tapo visa kam abejingi. 
Jeigu kas prie kelio iškėlęs ran
kas raudodamas šaukiasi pagal
bos, mašinos prašvilpia pro šalį.
Visą Kauną žiemos pradžioje su
krėtė vienos šeimos nelaimė. 
Mergaitė ir jos jaunesnis broliu
kas Vilijampolėje čiuožinėjo ro
gutėmis nuo kalno. Buvo pava
karė. Staiga, pribėgęs jaunas 
maniakas pagriebė mergaitę ir 
dingo. Veltui berniukas verkda
mas stabdė mašinas, prašyda
mas pagalbos. Be šeimos ir arti
mųjų niekas nepuolė tą naktį 
ieškoti mergaitės. Tik po dienos 
kitos buvo surastas tas mania
kas, dar po poros dienų — jo 
motina, o mergaitės ir šiandien 
nėra... Todėl žmonės ir kalba, jei 
tai būtų buvusi prezidento anū
kė, po valandos būtų buvusios 
sukeltos visos Kauno policijos 
paieškos...”

Tauta žengia į prarają
„Tai tik vienas pavyzdys, jų yra

daugybė. Iš viso, kas pas mus 
vyksta, norisi sušukti senu 
romėnų šūkiu „Quo vadis pat- 
ria?” Tauta jau pasuko išmi
rimo keliu. Mirtingumas jau 
viršija gimstamumą. Ką tai 
reiškia tokiai nedidelei tautai, 
niekas nesuka galvos. Jaunos 
šeimos dažnai neturi nei buto, 
nei kitų sąlygų. Įstatymas leido 
išsipirkti užimtus valdiškus 
butus net tokiems asmenims, 
kurie turi po tris nuosavus. Štai 
ir demokratija! Kai pasižiūri į 
šunų parodas televizijos ekra
nuose, kai pamatai ne tik po
niutes, bet ir orius ponus, 
globojančius savo numylėtinius, 
pagalvoji — štai kaip žmonės 
myli gyvulėlius, gamtą. Bet kai 
pamatai alkanus apleistus naš
laičius, nedarnių šeimų į gatvę 
išmestus vaikus, vėl pagalvoji, 
ar tik nesušunėjome jau mes vi
sai. Vaikus, kūdikius iš gimdy
mo namų pradėjo pardavinėti į 
užsienį”.

Prikelti iš kapų 

vysk. Valančių

„Lietuvoje vyksta laisva pre
kyba laisvais keliais, įvežant 
niekalus arba prekes, kurių 
Lietuvoje yra, arba kurios 
lengvai gali būti pagamintos. 
Tai sukėlė neapsakomą nedar
bo grėsmę. O kas darosi su 
alkoholiniais gėrimais, jau per
žengtos visos ribos. Miestuose, 
miesteliuose, jau ir kaimuose, 
kaip carų laikais, išmarginti 
kioskai įvairiaspalviais bute
liais. Ne visi oficialių dirbtuvių 
gamybos, bet kas atskirs. Gal 
tik tas, kuriam jau paskambins 
varpai... Retai pakliūna maši
nos su spirito statinėmis prie 
sienos ar viduje jau „fabrikė
liuose”. Ar neteks kelti iš kapų 
vysk. M. Valančių, nes ligi šiol 
neturime, kas vadovautų tam 
kryžiaus žygiui prieš tautos kū
no ir dvasios nuodįjimą.

Yra tokia televizijos laida 
„Krantas”, kuri filmuoja ir rodo 
įvairius provincijos skaudulius. 
Buvo laida iš Dzūkijos tarpmiš-

LIETUVOS MILIJONIERIUS 
INVESTUOJA AMERIKOJE

Lietuvos vyriausybės nariai 
ar jų komisuos nuolat lankosi 
vakarų valstybėse, ieškodami 
prekybinių ryšių, ypač užsienio 
investicijų į Lietuvos pramonę 
bei prekybą, kad pakeltų kraš
to ekonominį lygį. To lygio nuo- 
smūkis slegia ne tik 90 proc. 
Lietuvos gyventojų, bet ir vals
tybinio aprūpinimo sektorių — 
šalpos, sveikatos, apsaugos, 
švietimo, komunikacijos, tei
sėsaugos ir buitinio aprūpinimo 
organizacijas.

Keista ir nesuprantama, ko
dėl dabartinė vyriausybė nesi
kreipia, nesudomina savo kraš
to turtuolių, kurie milijonus 
Lietuvoje surinktų dolerių iš
veža į užsienį ir ten investuoja.

Jei užsienio investitorių ka
pitalui Lietuvoje sudaromos pel
ningos sąlygos, be kurių niekas 
neinvestuos, juo labiau to reikia 
savame krašte išaugusiam kapi
talui, jei jis teisėtai sukauptas.

Sensacingą straipsnį Aurimas 
Drižius paskelbė „Lietuvos ai
do” sausio 20 d. laidoje, pagal 
bendradarbio JAV Gintauto 
Alksninio atsiųstą iškarpą iš 
JAV didžiausio Connecticut 
valstijos dienraščio „The Hart
ford Courant” (1994.05.27) 
straipsnio „Sisti rūmai vėl par
duodami”. Kaina 3.7 milijonai 
dolerių. Tokių rūmų, turinčių 
17 miegamųjų ir 33 vonios kam-

kių kaimo. Prieš filmavimo apa
ratą atsistojusi jauna mergina 
nė nemirksėdama rėžė: „Siurbia 
čia visi — vyrai ir moterys, jau 
ir vaikėzai. Kai ką įsiveža iš Gu
dijos, kiti verda tokį jovalą vie
toje. Aš nebijau, aš kovosiu su 
ta bjaurastimi iki galo”. Vėliau 
jau skundėsi, kad jai grasinama 
susidorojimu. Pagalvojau, kad 
tos merginos pavieni kova yra 
Donkichoto kova su malūnais.

Toj pačioj TV laidoje vyravo 
vietos skulptorius, medžio dro
žėjas, ilga barzdele, panašus į 
Dostojevskį. Jis sakėsi kuriąs 
sąžiningų, kitaip — kvailių par
tiją. Jis ir žmona jau priklauso 
tai partijai. Žmona čia pat jį ža
dėjo pasiūlyti į prezidento postą. 
Vienas asmuo parašė „Kran
tui”, kad šitokios partijos nariai 
sudarė sąlygas įsikurti kitai 
partijai, kurios narių skaičius 
toli pralenkė valdančią probol- 
ševikinę partiją, tai „ubagų par
tija”. Jei jos nariai su tuščiomis 
terbomis apsuptų Vilniuje par
lamento rūmus, tai būtų vaiz
das, kokio Lietuva nematė nuo 
Mindaugo laikų. Tai buvo pa
garsinta per „Kranto” laidą 
visam kraštui.

Taigi, gražu mūsų Lietuvoje: 
jei nori juokis, jei nori verk”.

barius, su kino teatru, Disco 
kambariu, dirbtinu vandens 
kriokliu bei dideliu tvenkiniu 7 
hektarų žemės plote, pardavi
mas būtų nesukėlęs jokios sen
sacijos lietuvių tarpe, jei nebūtų 
paskelbta, kad jų dabartinis 
savininkas yra lietuvis iš 
Mažeikių, „Romar” futholo 
komandos savininkas, Mažeikių 
„Naftos” produktų prekybi
ninkas Romas Marcinkevičius. 
Šiuos rūmus jis nupirko 1993 m. 
birželio mėn. už 2.7 mil. dolerių 
grynais, be jokių bankų tarpi
ninkavimų iš „People’s” banko, 
kuriame, JAV verslininkas B. 
Sisti rūmus buvo užstatęs už 3.9 
mil. dolerių paskolą, bank
rutavęs, skolos negrąžinęs, pa
kliuvęs į kalėjimą už suktybes.

Vargu ar futbolo komandai, 
nors ir pirmą vietą laiminčiai 
Lietuvoje, bei jos savininkui į 
kišenę nubyra milijonai dolerių, 
per metus ar antrus. Jei per tą 
laikotarpį valstybinės įmonės 
„Nafta” produktų pardavėjui 
Romui Marcinkevičiui į kišenę 
įplaukė trejetas milijonų dole
rių, o ne į valstybės iždą, tenka 
konstatuoti, kad jis labai „ga
bus futbolistas”..

Kaip kišenėje atsiranda mili
jonai dolerių ar stambios nuo
savybės, Lietuvoje šiandien yra 
„šventa karvė”, kurios nega
lima paliesti. Labai gaila, kad 
ir nauji Lietuvos valdininkai 
tų milijonų nepastebi, ir jų 
nenukreipia Lietuvos žmonių ir 
ekonominei depresijai sumažin 
ti. Tik vis daugiau prašymų, 
greta JAV investuojamų Lietu 
vos žmonių milijonų, ateina iš 
tėvynės našlaičiams, senelių na 
mams, vaikų prieglaudoms, gy
dymui ar Sibiro tremtinių grą
žinimui. Netrūksta balsų, kad 
ir Lietuvių fondo kapitalą 
reikia atiduoti Lietuvai, jos 
žmonių paramai. Gal, kad prie 
tos „paramos” prisigretintų dar 
vienas „futbolo žaidėjas”, ar 
kokios komandos savininkas ir 
Amerikoje nupirktų dar kelis 
subankrutavusių milijonierių 
rūmus.

Atrodo, kad patogiąp yra Lie 
tuvos žmonių uždarbį ar san
taupas iš „bankrutavusių” 
bankų išvežti į užsienį ir, 
sudarius delegacijas, lakstyti po 
vakarų pasaulį, beieškant in
vestitorių į Lietuvos ekonomi 
ką, arba naujų paskolų, nesirū 
pinant jų grąžinimu.

Br. Juodelis

• 1834 m. kovo 6 d. York 
miestelis aukštutinėje Kanadoje 
buvo inkorporuotas kaip Toron
tas.

Džiaugsmas pro ašaras
Lygiai prieš 50 metų — 1945 

m. gegužės 8 d. — pasaulis galėjo 
sušukti: „Laimėjom!” Oficialiai 
pasibaigė visą planetą sukrėtęs, 
nuo žmonijos istorijos pradžios 
negirdėtas — nematytas, 
pėdsakus kiekviename žemyne, 
ypač Europoje, palikęs karas. 
Net penkiasdešimt pokario 
metų nespėjo tų pėdsakų už
lyginti. Tiesa, beveik visur jau 
nuvalyti griuvėsiai, atstatyti 
pastatai, o miestų aikštėse stovi 
įspūdingi paminklai didvyriams 
pagerbti, žuvusiems prisiminti. 
Bet niekas neatstatys sugriau
tų gyvenimų, neužgydys žaizdų 
širdyje ir atmintyje.
Gegužės 8 d. žinių laidose ste

bėjome sukaktuvines iškilmes 
Londone, Berlyne, Vienoje, 
Amsterdame, Paryžiuje ir kitur. 
Su džiaugsmingomis kalbomis 
maišėsi liūdesys, kad tiek neati
taisomos žalos žmonijai pada
ryta; tarp nostalgiškų, Antrojo 
pasaulinio karo metu populia
rių, dainų aidėjo maldos ir gies
mės už tuos, kurie karo pabai
gos nesulaukė. Veltui stengė
mės išgirsti tvirtus pažadus, 
kad šią skaudžią pamoką di
džiųjų valstybių galvos gerai įsi
sąmonino ir visomis išgalėmis 
stengsis nepakartoti klaidų, pri- 
vedusių prie tokios visuotinės 
nelaimės. Tik galbūt tie 54 
tautų atstovai, praėjusį sekma
dienį Londone (Anglijoje) pasi
rašę ant alyvmedžio lapelių 
susitaikymo testamentą būsi
moms kartoms, paliko patį pras
mingiausią ir simboliškiausią 
šios sukakties prisiminimą. 
Gaila, kad JAV prezidentas 
pasirinko savo kelionei kitą 
kryptį ir nusprendė karo pabai
gos penkiasdešimtąjį jubiliejų 
švęsti ne Londone, o su tais, 
kurie pokario metais tapo viso 
laisvojo pasaulio priešais.

„Tikruoju žmogiškumu ir tei
singumu pasižyminti bendruo
menė nestatoma ant smurto ir 
apsiginklavimo pamatų”, — 
priminė šia proga popiežius 
Jonas Paulius H, kalbėdamas 
tikintiesiems, susirinkusiems 
tūkstantine minia Šv. Petro 
aikštėje. Jis ragino žmoniją su
naikinti savyje „karo kultūrą, 
kuri per 50 pastarųjų metų dar 
labai aiškiai puoselėjama. Didy
sis karo gaisras, tiesa, užge
sintas, bet pavojinga ugnis 
nuolat įsižiebia. Negesinama ji 
gali vėl išsiplėsti ir sunaikinti 
pasaulį.

Po visų iškilmių vis dėlto 
lieka realybė su kasdieniniais 
rūpesčiais ir problemomis. 
Didelė dalis Europos (nors

Danutė Bindokienė

galbūt kai kuriose iškilmėse 
oficialiai dalyvavo) negalėjo 
nuoširdžiai džiaugtis Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga: 1945 
m. ji ne visoms tautoms atėjo. 
Kaip Lenkijos Lech Walęsa išsi
reiškė: „Sąjungininkai Lenkiją, 
kuri taip pat kovojo prieš na
cius, paliko kentėti sovietų 
okupaciją daug dešimtmečių, 
tad ir karo pabaigos reikėjo il
gai laukti”. Lenkija į iškilmes 
Berlyne taip pat nebuvo pa
kviesta.

Juo labiau negali karo pabai
gos sukakties švęsti Baltijos 
kraštai. Kai New Yorke, Pary
žiuje, Londone ir kitur džiūgavo 
minios, sulaukusios taikos, mū
sų krašte dar tebekovojo parti
zanai, į Sibiro tolius riedėjo 
traukiniai su tremiamaisiais, o 
kalėjimų požemiuose aidėjo 
kankinamųjų klyksmai. Europa 
su ašaromis dėkojo išvaduoto
jams amerikiečiams, bet Lietu
va ir kitos, sovietams atiduotos, 
tautos veltui laukė pagalbos iš 
Vakarų. Kaip ir šiandien Mask
voje, sąjungininkai plojo vieni 
kitiems per petį, džiaugėsi 
nugalėję nacius, užsikimšdami 
ausis, kad negirdėtų žudomųjų 
pagalbos šauksmo.

Klausa nepagerėjo net per 50 
metų. Šiandien tolimoji Čečė
nija išgyvena panašią agoniją, 
bet ir jos maldavimų niekas ne
girdi. Ji- mas negalėjo net ga
rantuoti tų pažadėtųjų trijų 
savaičių paliaubų, kad čečėnai 
ramiai palaidotų žuvusiuosius... 
Antra vertus, kodėl jam reikėtų 
klausyti prašymų ar perspė
jimų, jei žino, kad vakariečiai 
patenkins visus norus? Geriau
sias įrodymas: balandžio 11d. 
Tarptautinio valiutos fondo 
Rusijai suteikta 6.8 bil. dol. 
paskola. Tų pinigų tikrai 
pakaks ir kovai su čečėnais, ir 
galbūt su kitomis „artimo už
sienio” valstybėmis, kurioms 
ateitų savižudiška mintis nepa
klusti didžiojo kaimyno 
užgaidoms.

Kadangi Bill Clinton yra kone 
vienintelis įtakingos valstybės 
prezidentas, viešintis Maskvoje, 
po iškilmių susitiksiantis dviejų 
dienų konferencijoje su Jelcinu, 
jo pareiga būtų priminti, kad ta 
bilijoninė paskola remiasi Rusi
jos pažadu sustabdyti žudynes 
Čečėnijoje. Bet mūsų pre
zidentas nepasižymi ryžtu prieš
tarauti savo bičiuliui Maskvoje, 
todėl Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos jubiliejų tegalime iš
gyventi su džiaugsmu pro aša 
ras.

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS 

4
Pasiuntinys kviečia mane į pulko štabą. „Gerai, lei

tenante, kad vakar Tamstos neišbaidžiau. Šiandien toks 
uždavinys: su žvalgų kuopa žygiuoti į aukštumėlę miške. 
Pasiruošti sekimui ir žvalgybai nuo Daugų pusės. Pulkas 
atvyks po 2-3 vai. Vykdyk!”

Pranešu žvalgams pasiruošti ir po gero pusvalandžio 
vykdau uždavinį. Nors visi dar be pusryčių, bet apie tai 
niekas nė žodžio. Žengiame ramiai, tyliai, pasidai
rydami. Smėlėta Dzūkijos žemelė ir Varėnos pušynėliai 
gražūs...

Už geros valandėlės pasiekėme tikslą — aukštumėlę 
X. Čia tvarkausi taip, kaip karo metu reikia tvarkytis, 
tuo labiau, kad dažnai praskrenda lėktuvai su juodais 
kryžiais. Lėktuvai gali mus savais kulkosvaidžiais 
„pašventinti” — aukos būtų beprasmės.

Po poros valandų gaunu vėl įsakymą: su būriu 
žvalgų žvalgyti Daugų kryptimi. Žinios apie pasiruošimą 
siųsti į aukštumėlę X. Ugnies liniją pereiti iki 4 vai. p.p, 
vėliau būsiu sulaikytas. Prie būrelio žvalgų savanoriu 
prisijungia jaunesnysis ltn. Ščegauskas, tai judrus ir 
linksmas karininkas. Ugnies linįją pereinam anksčiau.

Pakelėje pamatau sodybą. Sustabdau žvalgus, o pats 
einu į sodybą. Greit susišneku su šeimininke — gaunu 
kibirą pieno ir sūrį, o šeimininkas kepalą duonos suran 
da. Kol aš kalbėjausi su šeimininkais, žvalgai buvo

užsimaskavę, sekė mano ženklus. Parodžiau — du 
žmones, greit atbėgo paimti gėrybių. Apie 6 vai. vaka
ro mes jau buvome papusryčiavę. Dzūkuos žmonės 
pinigų neėmė, už tai kibirą grąžinom gerai išplautą.

Po pusryčių truputį pailsėję, „žvalgėme” toliau. 
Mano tikslas buvo ne žvalgyba. Apie vidurnaktį, tai jau 
buvo birželio 23-oji, ne per toliausia „užgrojo” graži sim
fonija — prieštankinių pabūklų, kulkosvaidžių bei 
automatų derinys. Kareiviai pradėjo dairytis. Matau, 
kad kiekvienas kažką sprendžia. Nuraminau. Lėtai 
žvalgėme toliau.

Pusvalandžiui praėjus, „muzika” pradėjo nurimti.
Mūsų kelio Daugai-Vilnius pakelėse pilna visokio 

karinio turto. Tuo tarpu jis niekam nereikalingas. 
Vasarą greit švinta. Šviesoje bus aiškesnis tikslas — 
Daugai.

Priėję Daugų ežerėlio rytinį krantą, sulendame į 
pušynėlį. Kareiviai mielai suvirsta ant žemės. Ltn. 
Ščegauskas stovi toliau. Jis seka ir klauso. Pagaliau aš 
apsižvalgęs sakau: „Vyrai, aš atgal negrįšiu. O jums 
patogiausia atsargiai patraukti į kaimą, čia slepiant 
ginklus. Kaime, dalinai pakeitę uniformą į civilinius 
drabužius, daugiau aprimus, keliauti arčiau prie savų”. 
Ltn. Ščegauskas šypsosi. Kareiviai atsisako skirstytis. 
Jie eis drauge.

Vorele, prisidengdami krūmais, einam į priekį. 
Netoli Daugų — didelis kaimas. Savo būrelį sustabdau 
krūmuose, o pats einu į kaimą. Mes valgėme tik vakar, 
6 vai. vakaro. Ko aš ėjau — visi suprato. Mane tuojau 
pasitinka kaimo mažieji „žvalgai”. Šie vyrukai man 
viską pranešė. Tarp kitko paklausiau: „Jūs, berniukai, 
šiandien pusryčius jau valgėt?” Atsakė: „Jau pietų 
laikas”. Mane pasitinka kaimo vyrai, moterys. O vaikai 
— žvalgai čirškia, kad mes nevalgę, alkani. Dviejose

trobose prasideda darbas, ir po pusvalandžio pietūs 
paruošti.

Ženklo kareiviams kartoti nereikėjo. Greit susėdo 
už stalų. Karo metu ir valgyt be apsaugos negalima. Visi 
pavalgėm sočiai. Dvi karo dienos — dukart valgėm, bet 
tai netrukdė gerai nuotaikai. Nesekiau, bet man atrodė, 
kad ne vienas kareivis šį tą ir į savo duonmaišį įsidėjo. 
Kada valgysim daugiau — neaišku...

„Žvalgai” (mažieji) pranešė, kad ne per toliausia 
rytuose yra geras būrys raudonųjų. Ltn. Ščegauskas 
čiumpa už lengvojo kulkosvaidžio ir nori pagąsdinti 
bėglius. Aš jį subaru, kad negalima šaudyti, nes mes, 
16 vyrų, turime tik 25 šovinius. Tai vienai serijai. O jei 
bolševikai atsigrįžtų? Kas tada būtų? Mes šovinių netu
rim. Visus „iškeptų”.

Mažieji žvalgai vėl man pranešė, kad jau už kelinto 
kalno viskas ramu. Turime toliau žygiuot. Bet kur 
vokiečiai? Moterys atnešė trispalvę. Paduodu kareiviui: 
„Nešk!” Komanduoju: „Šautuvus pasikabink. Paskui 
mane žengte, marš!” Kaimo žmonės linki laimės. Mes 
einame į nežinią.

Štai ir Daugai. Nieko negirdėt, nieko nematyt. Prie 
bažnyčios, aikštėje — vėliavos stiebas. Ltn. Ščegauskas 
pažiūri, ar už šventoriaus tvoros nieko nėra. Ryžausi 
pavojingam darbui: „Vėliavą ginklu gerbk! Himnas!” 
Ačiū Dievui, viskas praėjo laimingai. Ant šalmų rau
donuoja žvaigždės. Kareiviai dairosi, kuo nuskust. Greit 
susigriebia - durtuvais. Visiem vietoj žvaigždžių — 
plieno spalvos apskritimai.

Aplinkui namuose nė gyvos dvasios nematyt. Nors 
mūsų „spektaklį” kas nors papasakotų. Tikiuosi, kad 
kaimo mažieji žvalgai pamatys savo vėliavą.

Toliau dar įdomiau. Vesdamas žvalgus, išgirdau 
kryžminėje gatvėje birbiant motociklą. Pristabdęs karei

vius, išėjau į priekį ir staiga: „Halt! Gewehr ab. Ich habe 
kein Gewehr, nar litauische Soldaten” (Stok! Atiduok 
ginklą! Aš neturiu ginklo, tik 15 Lietuvos kareivių 
(vok.). Pasirodė ir antrasis motociklininkas. Automa
tai paruošti. Aš stoviu tarp vokiečių ir saviškių. Nejauki 
tyla. Kareiviai stovi šautuvus pasikabinę. Ltn. 
Ščegauskas už jų.

Pagaliau vokietis surinka dar kartą: „Gewehr ab” 
ir parodo artimiausio motociklo priekabą. Įsakau po 
vieną eiti prie priekabos, nešant šautuvą už vamzdžio 
ir dėti į priekabą. Paskutinis buvo su lengvuoju kulko
svaidžiu „ZB Bruno”. Į priekabą su duonmaišiu įdėjo 
ir 25 šovinius. Kareivis norėjo šovinius išpilt, bet vokie 
tis neleido.

Po šitos „procedūros” vokiečiai (lauko žandarmerija) 
žiūrėjo kitaip. Jei kas nors ne taip, tai žandarai mus 
galėjo lengvai sušaudyt — Krieg ist Krieg (Karas 
pasilieka karu (vok.).

Įtampa atslūgo. Vokiečiai nurodė aikšteles pavėsy, 
kur galima susėst. Mudu su ltn. Ščegausku pasodina 
toliau, kad su kareiviais nekalbėtume. Pats įdomiau 
sias „manevras” baigėsi laimingai.

Taip besėdint, prisiminiau mamos pasakojimą, kaip 
kulka paklydėlė įkrito į kibirą vandens, kurį mamai aš 
padėjau nešti, paskui — 1939 m. žygį į Vilniaus kraštą, 
kaip Daugų ežero vėsus vandenėlis vakare mus 
atgaivino. Būčiau gal daug ką prisiminęs, mane 
pažadino vokietis, kuris visą laiką mus „ganė”. Ant 
plento Alytus-Vilnius stovėjo atvira lengva mašina, 
kurioje buvo vairuotojas ir vienas karininkas. Šis rankos 
mostu pakvietė sėstis į mašiną.

(Bus daugiau)

)
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LEONARDĄ ŠIMUTĮ 
PRISIMINUS
VYTAUTAS RADŽIUS

Vienas žymiausių veikėjų 
Amerikos lietuvių gyvenime 
buvo daugeliui mums pažįsta
mas Leonardas Šimutis. Jo 
veikla mums, kurie čia gyvena
me jau daug dešimtmečių ir 
kurie atvykome tik po Antrojo 
pasaulinio karo, yra nepapras
tai svarbi.

Atvykęs Amerikon 1913 m., 
ruošėsi kolegijoje ir univer
sitetuose savo ateities gyveni
mui, studijuodamas teisę, anglų 
kalbą, literatūrą, žurnalistiką ir 
sociologįją. Bet po metų jau 
pradėjo organizuoti čia gyve
nantį jaunimą į draugijas, būre
lius, steigė vyčių kuopas, cho
rus, režisavo vaidinimus. Būda
mas katalikiško įsitikinimo bei 
principų, ypač kreipė dėmesį, 
kad jaunimas būtų auklėjamas 
tais doros pagrindais, kurie 
labiausiai galėjo pasitarnauti 
lietuvių tautos gerovei.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę jis čia tuoj surinko į 
Tautos fondą daugiau nei 
350,000 dolerių, 1919 metais 
sakydamas prakalbas įvairiose 
lietuvių gyvenamose vietose.

1926 metais grįžo į Lietuvą ir 
buvo išrinktas į Lietuvos Seimą, 
tačiau po metų iš tų pareigų 
pasitraukė ir grįžo į Ameriką.

1940 metais rusi — Sovietų 
Sąjungai — okupu. os Lietuvą, 
Šimutis, turėdamas katalikiško
sios srovės lietuvių pritarimą, tą 
pačią dieną sukvietė Čikagos 
lietuvių veikėjų pasitarimą ir 
ėmėsi organizuoti bendrą už 
laisvą Lietuvą kovojančių orga
nizacijų lietuvių tarybą, ir tų 
pačių metų rugpjūčio 10 dieną 
sudarė Pittsburge su tautine 
srove — sandariečiais — Lietu
vai gelbėti tarybą, kuri vėliau 
susitarė ir su socialistais ir tapo 
jau Amerikos Lietuvių Taryba, 
dabar populiariai ALTu vadina
ma. Tais pačiais metais jis buvo 
išrinktas tos tarybos pir
mininku. Tuo ir pradėjo didžiai 
prasmingą ir svarbią Lietuvai 
politinę veiklą, kuri dar nenus
tojo tos prasmės ir šiandien, 
tęsiama jau kitų žmonių.

Jis vadovavo penkioms ALTo 
delegacijoms pas Amerikos pre
zidentus ir Valstybės sekreto
rius, o su Senato ir Atstovų 
rūmų nariais turėjo nuolatinį 
ryšį, daugelį jų asmeniškai pa
žindamas, o su jų vadais net 
dažnai susitikdamas privataus 
pobūdžio pasitarimuose. Tuo 
metu tai buvo labai svarbu. 
Šimučio tebuvo vienas tikslas — 
laisva Lietuva. O tai jam sekda
vosi: laimėjo nuo pat pirmosios 
protesto prieš rusų okupaciją te
legramos tuometiniam Valsty
bės sekretoriui Cordell Hull, iki 
pat išgauto Amerikos nuolatinio 
nepripažinimo, kad Lietuva pri
klausytų sovietams.

L. Šimutis nuo pat pirmųjų 
pasitarimų buvo už visų lietu
vių jungimą, kad visų pakraipų 
bei įsitikinimų veikėjai kartu 
veiktų Lietuvos išlaisvinimui. 
Pradžioje ta jo mintis buvo 
priimta su abejonėmis, tačiau 
vėliau visi įsijungė į bendrą 
sąjūdį už Lietuvos laisvę. Ir tas 
Amerikos lietuvių sąjūdis, 
ALTo vadovaujamas, jau 1940 
metų liepos 23 dieną išgavo 
Amerikos viešą paskelbimą, 
kad nepripažįsta Sovietų Sąjun
gos smurto ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos okupacijos. Tai davė 
stiprų akstiną vesti toliau 
Lietuvos laisvės kovą iki Rau
donoji Armija bus priversta

ke, Baltijos tautų laisvės reika
lai pasikeitė iš pagrindų, ir 
okupacija tęsėsi 50 metų.

Amerikos Lietuvių taryba, 
Šimučio rūpesčiu, nuo pat 
1941 metų organizavo Vasario 
16-osios minėjimus po visą Ame
riką, kur tik gyveno bent keli 
lietuviai. Rusija nuolatos darė 
žygius diplomatiniais kanalais, 
kad Pabaltijo valstybės būtų 
pripažintos jai, bet ALTui reikė
jo kiekvienam naujam preziden
tui daryti demaršus, kad to 
neįvyktų. Tuo metu buvo pradė
ti ryšiai su Senato bei Atstovų 
rūmų nariais. Jau net tada buvo 
pradėta lietuvių vadus pristaty
ti Amerikos vyriausybei kaip 
nacius. Ir čia ALTui teko visa 
tai paneigti.

1943 m. buvo sukviestas pir
masis Amerikos lietuvių kon
gresas ir jame buvo nutarta 
įsteigti šalpos fondą lietuviams 
tremtiniams ir jį suorganizuoti 
pavesta ALTo vykdomajam ko
mitetui, o Šimučiui sudaryti to 
fondo pagrindus kartu su ad
vokatu Oliu.

Vėliau ALTo rūpesčiu buvo 
įsteigtas Informacijos centras, 
labai daug pasitarnavęs Lietu
vai žinių teikimu iš už „geleži
nės uždangos”. Pradėta Ameri
kos Kongrese minėti kasmet 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė, dar vėliau, po kele- 
rių metų intensyvios veiklos, 
ALTas laimėjo tai, kad mūsų 
tėvai ir mes patys galėjome at
vykti į Ameriką. ALTo pastan
gomis buvo pravestas specialus 
įstatymas, pavadintas „Išvie- 
tintųjų asmenų aktu, Nr. 774”, 
leidžiąs mums atvykti į šį kraš
tą iš įvairių stovyklų Europoje. 
ALTas taip pat išrūpino radijo 
transliacijas per „Amerikos 
balsą” į Baltijos pavergtus 
kraštus, kurios tebetęsiamos ir 
šiandien.

1951 metais ALTo suvažiavi
me New Yorke buvo patvirtin
tas — prelato Krupavičiaus idė
ja — Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimas, sutarus, jog 
Bendruomenė rūpintis lietuvių 
kultūros ugdymu, lietuvybės iš
laikymu ir apskritai lietuvių 
švietimo reikalais, Amerikos 
Lietuvių tarybai paliekant 
politinį Lietuvos laisvės darbą 
šiame krašte, o šalpos sričiai 
neseniai įsteigtas BALFas.

Svarbus buvo įvykis, kai 
ALTo pastangomis buvo sudary
tas Amerikos Kongrese komite
tas ištirti rusų okupacijai Balti
jos kraštuose, kuriam pirminin
kavo atstovas Charles Kersten.

1961 m. buvo suorganizuotas 
Bendras Pabaltiečių komi
tetas — JBANC, kuris ir 
toliau efektingai veikia, ir yra 
Washingtone išlaikoma įstaiga 
kartu su latviais ir estais. Tada 
to komiteto pirmininku buvo iš
rinktas Leonardas Šimutis, ku
ris ir čia sugebėjo apjungti trijų 
tautų atstovus.

Bet po 25-erių metų pirminin
kavimo Šimutis nebesutiko būti 
ALTo pirmininku, tačiau iš tos 
laisvės kovos už Lietuvą nepa
sitraukė iki mirties, 1975 metų 
balandžio 17 dienos.

Ne visi šio Žemaitijos sūnaus 
Leonardo Šimučio atlikti darbai 
čia suminėti, tik svarbieji, kurie 
surišti su jo politine veikla 
ALTo organizacijoje. Bet Šimutį 
„pagarbino” ir Maskvoje išleis
tas vadovėlis KGB busimie
siems agentams, kaip sužino
jome iš dabar archyvuose rastos

Leonardas Šimutis.

LIETUVIŲ FONDE 
PASIŽVALGIUS

Lietuvių fondo tarybos posė
dis, pirmininkaujant Marijai 
Remienei, įvyko balandžio 28 d. 
PL centre, Lemonte. Pirminin
kė pasveikino naująjį LF 
tarybos narį Arvydą Tamulį ir 
kitus penkis, perrinktus į 
tarybą trejų metų kadencįjai. Be 
to, pirmininkė pasidžiaugė ge
rai pavykusiu narių suvažiavi
mu, kuris įvyko kovo 25 d. pir
mą sykį ne Jaunimo centre. Šis 
suvažiavimas buvo gausesnis ir 
įdomesnis tuo, kad iššaukė kai 
kurių diskusijų, ypač dėl LF 
įstatų pakeitimų. Padiskutavus 
ir išsiaiškinus, visi siūlomi 
pakeitimai suvažiavimo buvo 
priimti. Dabar laukiama LB ta
rybos narių patvirtinimo. Suva
žiavimas pravestas tvarkingai: 
už jo gerą suorganizavimą buvo 
padėkota LF valdybai ir jos pir-

ti (Šimutis) jėgas Lietuvos ‘iš
laisvinimui’ iš tarybinės oku
pacijos”

mininkui Stasiui Barui.
Po to buvo skaitomi visų kitų 

taryboje veikiančių komisijų 
pranešimai. Valdybos pirm. Sta
siui Barui buvo malonu praneš
ti apie fondo kapitalo didėjimą. 
Per nepilnus keturis mėnesius 
kapitalas paaugo 410,000 dole
rių. Auga ir naujų narių skai
čius. Šiuo metu fonde yra 6,797 
nariai. Per pirmus tris mėnesius 
įstojo 25 nauji nariai. Lietuvių 
fondo raštinės darbai didėja. 
Įvairių prašymų bei laiškų vis 
daugėja, ypač iš Lietuvos, nes 
vis plačiau tautiečiai tėvynėje 
sužino apie šį fondą. Į visus laiš
kus stengiamasi laiku atsakyti. 
Prašymai, kurių terminas pasi
baigė kovo 15 d., jau yra padau
ginti ir įteikti pelno skirstymo 
komisijos nariams.

Finansų komisijos pirminin
kas Povilas Kilius aptarė bend
rą LF finansinį stovį, kuris yra 
pasigėrėtinai geras. R. M. Gray- 
bill, Ind. tvarko LF „portfelio”

Ir šiandien Šimučio palikimas atsargiai ir per tris mėne-
per Amerikos Lietuvių tarybą s^us kapitalas paaugo puse mili-
kalba Bendrojo Pabaltiečių ko
miteto raštu prezidentui Clin- 
tonui, prieš jam vykstant į „per
galės” šventę Maskvoje, jog 
Pabaltijui karas baigėsi tik 
1994 metų rugpjūčio 31 d., kai 
buvo išvesta okupacinė kariuo
menė, kad rusai tebevykdo ge
nocidą Čečėnijoje ir kad vis 
grasinama panaudoti jėgą, ap
ginti rusams, gyvenantiems 
„artimame užsienyje”, nors tie 
patys rusai nenori gyventi Rusi
joje ir pasilieka gyventi Bal
tijos kraštuose, priimdami jų 
pilietybę.

Baigiant šią apžvalgą, tenka 
dar priminti, jog šis taurusis 
Amerikos lietuvis, žinodamas, 
kad spauda yra didžiai reikš
minga bet kokioje veikloje, savo 
didelę gyvenimo dalį taip pat 
atidavė „Draugui”, būdamas šio 
dienraščio redaktoriumi 41 
metus.

jono dolerių, kuris duoda 10 
proc. palūkanų. L. fondo kapi
talo didžioji dalis laikoma kor
poracijų akcijose ir tuo tarpu ne
numatoma daryti pakeitimų. 
Tenka tik didžiuotis, kad kapi
talas auga, ir finansai gerai 
tvarkomi.

Apie pelno komisuos pirmą 
posėdį informavo tarybos pir
mininkė Marija Remienė. Ba
landžio 21 d. įvyko pirmas pel
no skirstymo komisuos posėdis 
ir buvo pasiskirstyta pareigo
mis. Komisuos pirmininkės pa
reigoms vienbalsiai buvo išrink
ta L. fondo tarybos narė Daina 
Kojelytė, o sekretoriumi — LB 
atstovas Juozas Baužys. Kiti 
pelno skirstymo komisiją suda
ro: iš LF tarybos — dr. Gedimi
nas Balukas, dr. Vytas Narutis 
ir antrininkas Vaclovas Mom- 
kus, o LB skirti atstovai — dr. 
Petras Kaufmanas, Vitalija 
Sužiedėlienė ir antrininkas Gin
taras Čepas. Be to, pirmame po
sėdyje dalyvavo L. fondo tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
valdybos pirmininkas Stasys 
Baras, garbės komiteto pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, 
JAV LB Krašto pirmininkė Regi
na Narušienė ir LB tarybos pir-. 
mininkas Zigmas Brinkis. Posė
dyje dalyvavo ir LF valdybos 
sekretorė Alė Steponavičienė, 
kuri posėdžio nutarimus pro
tokolavo. Sekantis pelno skirs
tymo posėdis yra numatytas ge
gužės 12 d. Tenka pabrėžti, kad 
paramos prašantieji nesikreip
tų į LF raštinę ar atskirus pelno 
skirstymo komisijos narius dėl 
atsakymų. Pelno paskirstymą 
turi patvirtinti LF taryba ir tik 
po to kiekvienam bus pranešta 
raštu, kam ir kiek paskirta ar 
nepaskirta. Nors pelno paskirs
tymo komisijos nutarimas yra 
galutinis, bet LF taryba turi 
teisę atmesti tokį LF pelno pa
skyrimą, kuris prieštarauja 
U.S. Internal Revenue nuosta
tams.

Dr. Gediminas Balukas infor
mavo apie meno paveikslus, ku
rie yra LF nuosavybėje. Rudenį, 
spalio mėn., ruošiama daili
ninko Prano Domšaičio turtin
ga akvarelių paroda Lemonto 
Dailės muziejuje.

Posėdžio gale patikėtinių ta
rybos pirmininkas, dr. Antanas 
Razma informavo apie išmokė
jimus iš paskirtos vieno milijono 
ir 150,212 dolerių Lietuvai. Jau 
išmokėta 555,135 dol., o neiš
mokėta 595,077 dol. Visi išmo
kėjimai yra daromi Jabai atsar
giai,^stropiai sekant ir tik gavus 
sąskaitas už atliktus darbus ar 
įsigytus daiktus.

Sekantis LF tarybos posėdis 
bus birželio mėn. 9 d., kuriame 
bus peržiūrėti ir patvirtinti 
pelno skirstymo komisijos 
nutarimai.

Marįja Remienė
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CLASSIFIED GUIDE
REĄL ESTATE REAL ESTATE

pa«itraukti Ir vėl tų pačių metų medžiagos, Amerikos Lietuvių 
spalio 15 dieną prezidentas Ro- tarybą ir jos pirmininką aptar-
oseveltas priėmė pirmąją lietu
vių delegaciją, Simučio vado
vaujamą, ir pareiškė, jog Lietu
vos nepriklausomybė tik laiki
nai pertraukta. Tačiau, kai 
Amerika tapo Rusijos talkinin-

damas, kaip „vieną reakcin
giausių emigracinių organizaci
jų, įsikūrusių iškart po tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje, 
1940 metais, kai reakcingi emi
grantai Amerikoje ėmėsi vieny-

OAK LAWN rlTĮjl 
REALTY L“
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (valdų nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus 706-496-7000 
Fax. 708-499-7008

Rm. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

X RE/MAX 
REALTORS

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

GREIT
PARDUODA

■6,
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ; 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan- ' 
tuotai ir sąžiningai. . , ’

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—*30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

. FRANK ZAPOUS 
32081/s Weet 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

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

Kokybiškai atlieku vidau* Ir lauko 
namų remontus, dažymą ir šiaip apy
vokos darbus. Pigiai, greitai, 
sąžiningai. Turiu rekomendacijas.
Kreiptis: 708-656-6599.

HERBAUFE
Tai gera priemonė išvalyti orga
nizmą nuo šlakų, sureguliuoti 
kraujo spaudimą, sumažinti 
svorį, nervinę įtampą. Vėl būsi
te energingas ir žvalus!

Tel.: 1(718) 847-7452

RIMAS L. STANKUS

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

FOR SALE 
6 unlt apt. bldg. 

Evergreen Park, IL
4—2 bedrm. apts., 2—1 
bedrm. apt. New roof, new 
hot water heater. Ask
$299,000

First Investment
R.E. Corp. 

708-594-7900

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg. 
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 9428 Į 
mšn. + 1 mšn. „aocurlty dep" Ir 
„leaae”. Kreiptis į Almą: 312-476-9727.

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

•y. sa«Mr.- S?
J

*

Lietuvių fondo narių suvažiavime, įvykusiame kovo 25 d., LF Tarybos narys
šimučiui visada užteko laiko. Vytautas Kamantas ir LF Tarybos pirmininkė Marija Remienė.

No One Offers You 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy atcess

to Riga, Tallinn, Moscow, St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okec ie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offires of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

I0> New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal. P.Q 514-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

Lith u aman- Ameri

can malė, 32,5’4”,ex- 

cellent skape, light 

hair. blue eyes, exceptional 

athlete, book autbor. poet, 

scbolar, carpenter, land- 

scaper, gardener, goat 

herder, excellent cook ; En- 

joys music, outdoors, mov- 

tes, sports exercise, nature 
6? much more, would likę to 

correspond vvith young 

Lithuanian lady of similar na

ture. with high morals vvho 

would likę to meet a faithful 

young man to possihly share 

lite Wlth. Luoking forward to your 

letter and pboto. God Bleas!

Rote r t Balaicius P.O Box 18. 

Mountain City, TN 37683

Kaina tik $25

čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

Many happy 
retnrns.

Give the gift thal gives back 
more than you've given Foras 
little as $25, you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gifl 
certificate upon purchase.

A puhlic tervue of this ncuspaper

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci- : 
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- > 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dol. Užsakant paštu, dar ! 
pridedama 2.80 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

I



Iš užsienio lietuvių
spaudos

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 10 d.

.LIETUVA UGNIKALNIO 
PAPĖDĖJE”

Į >M

t ♦

„Pasaulio lietuvis” (1995, 
balandis) Chicago, IL.

Žmonių moralės stiprinimas 
yra vienas iš svarbiausių valsty
bės politikos tikslų. Valstybės 
valdžia šiuo laiku nesugebės su
sidoroti su šiuo uždaviniu, nes 
ji jaučiasi nepilnavertė, žmonės 
mažai ja pasitiki. Net išrinkus 
naują valdžią, šiuo požiūriu 
mažai kas pasikeistų. Dabartinė 
mokykla taip pat mažai galėtų 
nuveikti, nes ji dar nesusitvarko 
su savo bėdomis. Pagrindinis 
vaidmuo tenka Bažnyčiai ir 
viešosios informacijos priemo
nėms. Sociologinių apklausų 
duomenimis, 77 proc. žmonių 
pasitiki Bažnyčia. Matyt, tiek 
pat laiko save katalikais. Ta
čiau sekmadieniais į bažnyčią 
eina tik kas penktas-šeštas — 
jauni žmonės — dar mažiau. 
Todėl dorovinis auklėjimas per 
bažnyčias gali pasiekti tik mažą 
visuomenės dalį.

Jei žmonės neateina į bažny
čias, tai Bažnyčia turėtų ateiti 
į namus spaudos, radijo ir tele
vizijos laidų pavidalu. Vyskupas 
Sigitas Tamkevičius, kalbėjęs 
LKMA Kauno skyriaus susirin
kime, išsakė katalikiškosios 
spaudos sunkią būklę. Leidžia
mi 3 savaitraščiai ir keletas 
žurnalų. Jų tiražas vos po keletą 
tūkstančių, ir tuos pačius sunku 
išplatinti. Katalikų „Mažoji 
studija” valstybiniame radijuje 
turi 15 minučių rytines ir pus
valandžio — valandos popietines 
programa*, sekmadieniais iš 
Vilniaus arkikatedros trans
liuojamos Mišios. Televizija 
sekmadieniais pusę valandos 
rodo „Katalikų TV studiją”. Be 
komentarų aišku, kad krikščio
niškosios pasaulėžiūros forma
vimui ir doroviniam auklėjimui 
minėtos laidos tėra lašas infor
macijos jūroje.

Televizija yra pati veiks
mingiausia priemonė ugdyti > 
žmonių pasaulėžiūrą. Lietuvoje, 
neskaičiuojant vietinių studijų, 
kabelinių laidų ir daug kur ma
tomos Lenkijos televizijos, 
veikia trys televizijos kanalai. 
Anksčiau pirmuoju kanalu buvo 
rodoma Lietuvos programa, ki
tais dviem — Maskvos. Televi
ziją privatizuoti pirmoji pradėjo 
Liucija Baškauskaitė, atvykusi 
į Lietuvą iš JAV. Ji perėmė 
Rusijos televizijos kanalą, kurį 
pavadino TELE-3. Dabar šiuo 
kanalu rodoma įvairi programa, 
iš Rusijos televizijos liko tik 
informacinė laida. Kitas kana
las, kuris rodė „Ostankino” 
programą, buvo išnuomotas 
bendrovei „Litpoliinter”, 
vadovaujamai verslininko Ro
mo Bubnelio. Šiai bendrovei su
bankrutavus, ir nesugebėjus 
sumokėti nuomos, sutartis buvo 
nutraukta. Kovo viduryje nau
ju nuomininku tapo UAB „Lais
vas nepriklausomas kanalas”, 
kurio lėšų ištekliai taip pat abe
jotini. Greičiausia kanalo daly
bos tuo nesibaigs.

Katalikų Bažnyčia turėtų iš
naudoti kiekvieną progą įsitvir
tinti televizijoje. Žmonių mora
lės kėlimui vienas televizijos 
kanalas gali daugiau reikšti 
negu dešimtys naujų bažnyčių: 
jas kartą per savaitę aplankytų 
kelios dešimtys tūkstančių žmo
nių, o televizija kasdien ateitų 
į milijonų žmonių namus. Tokią 
veiksmingą žmonių dvasios 
brandinimo priemonę patikėti 
verslininkams, kurie be pelno 
dar gali turėti paslėptų tikslų, 
yra neatsakinga. Nusikaltimai 
televizijos vardu jau vyksta 
mūsų pašonėje. Nelaukime, kol 
jie mus užplūs.

Lietuvos žmonės supranta te
levizijos svarbą. Valstybei ir 
tautai gresiančio pavojaus atve

ju, jie stojo ginti parlamentą ir 
televiziją. Prie Televizijos bokš
to sudėta daugiausia aukų. 
Šiandien vėl reikia ginti televi
ziją nuo verslo ir antikultūros 
šlamšto. Šiam žygiui kviesti 
turėtų Bažnyčia, nes ja labiau
siai pasitiki žmonės. Žygio 
tikslas — aukštos meninės ko
kybės programos, keliančios 
žmonių dvasią ir tautos moralę.

„GERIAUSIAS 
SPRENDIMAS -

PAKLUSTI MASKVOS 
NORUI”

„Tėviškės aidai”
(1995, vasario 14 d.), 

Melbourne, Australia
„Rusijai atrodė geriausia, kad 

tvarkos nekeisime”, į klausimą 
apie LDDP vadų išgirtąsias 
tranzito taisykles, turėjusias įsi
galioti Rusijos kariniam tranzi
tui nuo sausio 1-osios, atsakė 
Lietuvos diplomatijos šefas 
Povilas Gylys.

Tai reiškia, kad Rusija iš 
esmės be Lietuvos žinios per su
verenią mūsų teritoriją galės 
vežti aviacijos bombas ar iki 
dantų ginkluotus smogikus. 
Taip buvo išvedant rusų armiją 
iš Vokietijos. Maskvai paliepus, 
LDDP panorėjus, Lietuva liko 
su ilga nosimi.

Nors buvo galima numanyti, 
kad Rusija, dėl nepasisekusio 
karo Čečėnijoje atsidūrusi di
desnėje tarptautinėje izolia
cijoje, mėgins šią izoliaciją 
įveikti. Todėl palankus režimas 
prekyboje su Lietuva jau buvo 
numatytas. Tą ji ir padarė karo 
Čečėnijoje metu, tačiau sugebėjo 
išsiderėti iš dabartinės Lietuvos 
valdžios daugiau negu buvo 
planavusi.

Sunku pasakyti, ar Maskva 
planavo į savo generalinio štabo 
akademiją pasikviesti mokytis 
„Geležinio vilko” brigados vadą 
pulkininką Č. Jezerską, bet tai 
taip pat sutapo su Rusijos karu 
Čečėnijoje. Lietuva pasielgė 
nepadoriai, pamynusi mažai 
valstybei būtinus solidarumo 
principus.

Kai Rusijos generalinio štabo 
akademijos auklėtiniai bombar
duoja čečėnų miestus, šaudo į 
čečėnų moteris, vaikus, Lie
tuvos pulkininkas klausosi pa
skaitų toje pačioje akademijoje. 
Net užmirštant sudaužyto Groz
no, tūkstančių nužudytų čečė
nų, vien merkantilistiniais 
sumetimais vadovaujantis, 
galima klausti, ko įmanoma 
išmokti Maskvos karo aka
demijoje? Čečėnijos kampanija 
parodė, kad rusų generolai 
nemoka kariauti.

„IGNORUOJAMA
AGRESIJOS GRĖSMĖ”

„Dirva” (1995.05.04),Cleve- 
land, Ohio

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Andrėj KozyreV viešai ir 
pakartotinai tvirtina, kad Rusi
ja turinti pilną teisę ginkluota 
jėga „ginti savo tautiečius ar
timame užsienyje”, tuo turėda
mas minty iš Rusijos nasrų išsi
laisvinusias Baltijos valstybes. 
Vakarai į tuos grasinimus ne
reaguoja, nuduoda kad negirdi, 
kaip nesistebėjo Rusijos karinio 
tranzito „sutartimi” pi Lietuva, 
kad „Kaliningrado srityje” ga
lėtų turėti karo bazę. Karo su 
kuo? Amerikos vyriausybė yra 
ypač suinteresuota gerų ryšių 
palaikymu su Rusija, nors ti
krieji motyvai nėra labai 
aiškūs. Rusija nepasižymi ver
tingais eksporto gaminiais, ne
turi tarptautinės valiutos pri
pažinimo, tik valdo didelius, 
žaliavomis turtingus plotus, ku
rių ji nesugeba ir nepajėgia 
išnaudoti, praradus didelę dalį 
vergų darbo jėgos. Vakarai tyli 
dėl Rusijos agresijos Čečėnijoje,

Maestro Alvydas Vasaitis diriguoja Lietuvių operos chorui „Draugo” koncerto metu balandžio 
2 d. Jaunimo centre. Dabar choras vėl visu tempu įsitraukė į „Perlų žvejų” operos ruošą, nes 
gegužės 14 d. ir premjera nėra labai toli. . Nuotr JonQ Tamulaičio

beginklių kalniečių, moterų ir 
vaikų žudymo, neteisėtos in
vazijos, nesiunčia jokios pagal
bos, kaip tą daro Afrikoje. Ga
lingieji Vakarai net nepajėgia 
sustabdyti skerdynių Ruandoje, 
kai vyriausybės daliniai išžudė 
tūkstančius pabėgėlių.

Kozyrevo žodžiai skamba pa
našiai į prieš penkis dešimtme
čius Stalino pasakytą tvirtini
mą, kad Baltijos valstybės 
laukia „išlaisvinimo iš kapita
lizmo ir fašizmo” ir kad savo 
prašymu ir noru tapo Sovietų 
Sąjungos narėmis, Sandari „ge
ležinė uždanga” tą mitą palaikė 
net penkis dešimtmečius. Baisu, 
bet nesunku įsivaizduoti, kaip 
buvusių, gerai užsimaskavusių 
enkavedistų provokaciniai veiks
mai gali iššaukti ir „pateisin
ti” Rusijos ginkluotą agresiją 
prieš Lietuvą, Latviją ar Estiją, 
o Vakarų pasaulis tik abejingai 
stebės, siųs savo atstovus su 
filmavimo aparatai^ir užpildys 
žiūrovų televizorius žiauriais, 
sensacingais vaizdais...

„IŠNIEKINTOJE
DARBININKU ŠVENTĖJE”

„Darbininkas” (1995.04.28) 
Brooklyn, NY. ‘

Darbininkų šventė, gegužės 
mėnesio pirmoji diena, laisva
jame pasaulyje yra turėjusi ne
maža reikšmės, kai buvo dar il
gos darbo valandos, menkas at
lyginimas, prastos darbo sąly
gos, jokios apsaugos susirgus ar 
darbo netekus, jokių unijų. Dar 
ir dabar darbininkai ne visur 
turi išsikovoję geresnes darbo 
sąlygas ir teisingesnį socialinį 
jų reikalų aprūpinimą.

Dabartinėje nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai nedarbas auga 
labai sparčiais tempais, kai 
bankrutuoja viena gamykla po 
kitos, ir žmonės demonstracijose 
ir piketuose laiko plakatus su 
žodžiais „darbo”, darbo žmonių 
šventė įgauna vėl kitą prasmę. 
Tikriausiai šiemet Lietuvos 
žmonės neatsidžiaugs „darbinin
kų solidarumu pasaulyje”, o 
reikalaus tik darbo ir nor
malaus atlyginimo už jį.

Katalikų Bažnyčia savo litur
gijoje gegužės pirmąją dieną 
paskyrė šv. Juozapui, kaip ypa
tingam darbininkų globėjui. 
Katalikams nereikib daug 
dėstyti, kas yra šventasis 
Juozapas. Visi žino, kad jis buvo 
Šventosios Šeimos galva, kad 
Kristus buvo jam klusnus (ko
kia dieviška pamoka vaikams ir 
jaunuoliams savo tėvelius gerb
ti ir mylėti), kad jis buvo kuklus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• „Los Angeles dramos 

sambūris. 40 metų (1954 - 
1994)”. „Draugas”, Chicago, 
1995. „Ar jūs kada girdėjote 
apie vaidintojų grupę, kuri 
metų metais ruoštųsi vai
dinimui, paskirtų tūkstančius 
valandų repeticijoms, tada 
išsinuomotų gražią menę — ir 
vaidintų pustuštėje salėje ar 
visai be žiūrovų?...”, tokiais žo
džiais Bronys Raila pradeda 
pratarmę jubiliejaus proga iš
leistame leidinyje. Jame 
aprašomas Los Angeles dramos 
sambūrio įkūrimas, toliau 
pasakojama apie prie teatro 
vairo stovėjusius režisierius, 
paminint jų pastatymus; 
kolektyvo didesnes išvykas; 
supažindinama su pastatymų 
dailininkais, dekoratoriais; apie 
sambūrio reikšmę rašo Bernar
das Brazdžionis; aprašomi 
kolektyvo rengti konkursai, 
dalyvavimas dramos festiva
liuose.

Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis, kuriose atsispin
di sambūrio veikla nuo pat jo 
įkyrimo. Tai lyg metraštis, atei
nančioms kartoms parodantis 
prasmingą ir pasiaukojantį 
darbą, išsaugant lietuvybę 
Amerikoje.S

• „Skautų aidas”. 1995, Nr. 4 
Leidžia Lietuvių skautų sąį. Re
daktorius — v.s. Antanas 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis, 2345 
West 56 Street, Chicago, IL 
60636. Administratorė — v.s. 
Albina Ramanauskienė, 4613 
W. 106 PI. Oak Lawn, IL 60453.

Mėnesinis žurnalas, kuriame 
atsispindi skautų visuomeninis, 
kultūrinis gyvenimas. Leidinys 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis.

• „Newsletter”, Moterų są
jungos žiniaraštis. 1995, spring. 
Redaktorė Angelė Balčiūnas. 
Red. adresas: 2601 W. Mar- 
ųuette Road, Chicago IL 60629. 
Lietuvių-anglų kalba žiniaraš
tyje nušviečiama Moterų są
jungos veikla; iliustruotas nuo
traukomis iš renginių, pokylių.

• „Trimitas”. 1995, vasaris. 
Leidžia Lietuvos Šaulių są
junga. Redaktorius — Vytautas 
Zenkus. Administratorė Laima 
Užkurnienė. Adresas: Laisvės 
alėja 34, 3000 Kaunas; tel.: 
224647.

Tai Lietuvos Šaulių sąjungos 
mėnesinis žurnalas, kuriame jos

darbininkas ir visų Šventosios darbą, problemas, istoriją at- 
Šeimos vargų ir džiaugsmų spindintys

toriją
straipsniai. Šiame

dalyvis.
Dabar šv. Juozapo garbė yra 

didinga, nes jis pastatytas visos 
didžiulės šeimos — Katalikų 
Bažnyčios — globėju. Pasirinku
si šv. Juozapą savo globėju, 
Katalikų Bažnyčia ragina pas jį 
eiti visokeriopais dvasiniais rei
kalais. Ir eina visi tikintieji: 
bažnytinės draugijos, parapijos, 
šalpos organizacijos, prieglau
dos, ligoninės, darbininkų gru
pės, visi jo vardu pakrikštyti ir 
šiaip įvairių luomų vyrai ir 
moterys, turintieji kokį svarbų 
reikalą, sielvartą, nelaimę, nu-

numeryje: sąjungos vado nauji 
įsakymai, šaulių uniformos dė
vėjimo taisyklės, tradiciniame 
skyrelyje „Susipažinkime” sve
čiuojasi Lietuvos Šaulių 
sąjungos Rokiškio rinktinė.

• Stanislovas Kiškis. „Aš pa
darysiu jus žmonių žvejais”.

siminimą ar sąžinės graužimą. 
Ir ta pastovi, nenutraukiama 
meldėjų bei prašytojų grandinė 
geriausiai paliudija, jog šv. 
Juozapas prašymų išklauso. Juk 
neitų, jei nieko negelbėtų.

CICERO

Kaišiadorių vyskupijos kurijos 
leidykla, 1994.

Po šešerių metų, jei Dievas 
duos, knygos autorius, prelatas 
Stanislovas Kiškis, švęs gar
bingą 100 metų jubiliejų. Visą 
savo gyvenimą jis praleido, 
tarnaudamas Bažnyčiai, buvo 
besikuriančios Kaišiadorių 
vyskupijos liudininku, būdamas 
aukštų humanistinių idealų, 
stengėsi padėti visiems, kam 
buvo reikalinga parama. Už tai, 
už didžiulę Tėvynės meilę ir 
nepalaužiamą tikėjimą beveik 
ketvirtį savo amžiaus praleido 
tardymo kamerose, karceriuose, 
Šiaurės ir Sibiro lageriuose, o, 
grįžęs į Lietuvą, nenuilstamai 
dirbo jos ir tikėjimo labui. Ši 
knyga — tai trumpa, labai vaiz
džiai parašyta prelato autobio
grafija.

• „Eglutė”, 1995, kovas. Lei
džia JAV LB Švietimo taryba. 
Vyr. redaktorė — Nijolė Nausė
dienė, administratorius — Vik
toras Kučas. Adresas: 13154 
Sparrow Ct., Lockport, IL 
60441.

10 kartų per metus išeinantis 
žurnaliukas lietuvių kalba 
vaikams. Šiame numeryje 
gausu eilėraštukji, rašinių 
Velykų tema, pasakų mėgėjai 
galės sutikti burtininkę, 
sužinoti, kodėl lakštingala — 
mylimiausias lietuvio paukš
telis. Apie Pietų Afrikos gyven
tojus — bušmenus — sužinos

KĄ DARYTI, JEI...?
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo 
rūpesčio valandą.

ir

CHICAGO

besidomintys istorija, kelionę po 
Lietuvą, po Žemaitiją, siūlo 
Baltimorės, Karaliaus Mindau
go šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, rašantys apie šį Lietuvos 
kampelį.

• „Bridges”, 1995, balandis. 
Redaktorė — Audronė Gulbinie
nė. Adresas: 2715 Allegheny 
Avė., Philadelphia, PA 19134.

10 kartų per metus išeinantis 
žurnalas anglų kalba, rašantis 
politinėmis, ekonominio, visuo
meninio gyvenimo temomis. 
Šiame numeryje: Asta Banionis 
rašo apie Amerikos Kongreso 
atstovų pagalbą ir žygius, atlie
kamus Lietuvos labui; Algirdas 
Rimas pateikia Lietuvos ekono
mines naujienas; Jeanne Dorr, 
rašanti Lietuvos našlaičių, be
globių bei invalidų gyveni
mo temomis, kviečia Amerikos 
žmones ir organizacijas prisi
jungti, teikiant pagalbą; Ramu
nė Kubiliūtė aprašo lietuvių 
kalbos mokytojų konferenciją, 
vykusią vasario 26 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte; patei
kiamas įdomesnių renginių, su
kakčių kalendorius, sporto nau
jienos; žurnalas gausiai ilius
truotas nuotraukomis.

• „Kultūros barai”. 1995, 
Nr. 4. Leidžia valstybinė įmonė 
„Kultūros barų” redakcija. Vyr. 
redaktorius — Bronys Savuky
nas. Red. adresas: Universiteto 
5, 2600 Vilnius MTP; fax: 
610538.

Mėnesinis kultūros ir meno 
žurnalas. Numeryje — Riman
tas Vėbra išsamiai nagrinėja 
nacionalizmą, kaip reiškinį, jo 
atsiradimo priežastis; patei
kiamos dalyvavusiųjų forume 
„Kultūros žurnalai šiandieninė
je Lietuvoje” mintys; spausdina
ma ištrauka iš spaudai pareng
tos Kazio Sajos knygos „Rasi 
rasoj rasi”; apie lietuvių muziką 
Vakarų Europos bažnyčiose ra

šo Jūratė Landsbergytė; teatro

A.tA.
SIMUI PAULIUI

mirus, žmonai ONAI, dukterims ROMAI, IRENAI, 
ALDONAI ir sūnums ALGIUI, EDMUNDUI, ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vilūne, Justinas, Vytenis, Audrius 
ir Vilija Kirvelaičiai

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 

312-476-2345

temomis — Rasa Vasinauskaitė 
ir Irena Aleksaitė. Žurnalas il
iustruotas nuotraukomis, pa
veikslų reprodukcijomis.

• „Pensininkas”, 1955 , Nr. 
3. Leidžia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, 2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629, tel.: 
(312) 476-2655. Redaktorius — 
Karolis Milkovaitis, 18421 
Lemon Drive, 415, Yorba Linda, 
CA 92686; tel.: (714) 777-1617. 
Administratorė — Elena Siru
tienė Čikagoje.

Tai 8 kartus per metus išei
nantis žurnalas, įdomus ir pa
trauklus ne tik pensininkams. 
Šiame numeryje: Danutė Bindo- 
kienė apžvelgia jau beprade
dančius nykti mūsuose Velykų 
papročius; daug straipsnių 
sveikatos klausimais: sužinosi
te apie galvos skausmą — 
migreną, rasite patarimų ser
gantiems diabetu, kaip vartoti 
antibiotikus ir kt. Numeryje 
pateikiami patarimai atosto
gaujant, kaip visada, yra „Įdo
mybių kampelis”, valgių recep
tai, „Seklyčios”, Vyresniųjų 
lietuvių centro, buvusių bei bū
simų renginių kalendorius.

• „Vytis”. 1995, Nr. 4. Lei
džia Lietuvos vyčiai. Redaguoja 
Marytė Abbott. Administruoja 
Richard Niedvares, tel.: (312) 
764-3996; fax: (312) 764-5847. 
Redakcijos adresas: P.O. Box 
1934, Grand Central Sta., N Y 
10163-1934; tel./fax: (718) 
937-3352.

Žurnalas anglų kalba, rašan
tis visuomeninio, politinio, 
kultūrinio Lietuvos vyčių 
gyvenimo temomis. Šiame 
numeryje vyrauja straipsniai 
Velykų tema, skaitytojai galės 
susipažinti su Lietuvos am
basados Vašingtone darbuo
tojais (pateikiami biografiniai 
duomenys su nuotraukomis): 
žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kviečiame visus dalyvauti
,,Pagalba Lietuvai” konfe
rencijoje. Ji atvira visiems. 
Asmenys, kurie užsimoka re
gistracijos mokestį, turi teisę 
dalyvauti visose konferencijos 
paskaitose, diskusijose, gauna 
pusryčius, pietus, vakarienę ir 
„Žinyną” — leidinį. Kurie nori 
dalyvauti tik atskirose kon
ferencijos paskaitose ar dalyse, 
yra laukiami ir jiems nereikia 
mokėti registracijos mokesčio. 
Bus prašoma tik palikti auką. 
Ypač kviečiame visus atkreipti 
dėmesį ir dalyvauti penktadie
nio pranešime, kurį padarys dr. 
Kenneth Leavitt ir Timothy D. 
Jaroch apie jų įsteigtą Vilniuje 
Baltijos-Amerikos terapijos ir 
chirurgijos kliniką. Praneši- 
mas-vakaronė bus gegužės 12 
d., 7 vai. vak., „Seklyčioje”. 
Kita labai įdomi ir verta dėme
sio paskaita yra Reginos Švo- 
bienės, labdaros fondo „Kaimo 
vaikai” Lietuvoje darbuotojos, 
kuri kalbės apie mūsų pastan
gas padėti Lietuvos žmogui ir 
kaip į tai žiūri lietuviai Lietu
voje. Ši paskaita bus šeštadienį,
7 vai. vak., Šv. Kazimiero vie
nuolyno patalpose. Kviečiame 
visus dalyvauti.

Apolonija Steponavičienė,
„Komitetas Lietuvos invali
dams gelbėti” pirmininkė, „Pa
galba Lietuvai” konferencijos 
metu, vadovaus „Suteikiama 
pagalba Lietuvos invalidams” 
diskusiniam būreliui. „Pagalba 
Lietuvai” konferencija, ruošia
ma JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos, įvyks gegužės 13-14 d., 
šv. Kazimiero vienuolyno 
patalpose, Čikagoje. Norinčius 
konferencijoje dalyvauti, 
prašome registruotis iš anksto, 
skambinant šiais telefonais: 
(312) 476-0664; (312) 476-2655; 
(312) 436-0197.

„Lietuvos ryto” š.m. ba
landžio 20 d. laidoje plačiai 
paminėta žinia, kad dr. Anta
nui Razmai yra paskirtas 1995 
m. „Ellis Island” garbės 
medalis, kuris bus įteiktas 
gegužės 21 d. New Yorke.

x Auroros lietuviai per Vy
tautą Vizgirdą atsiuntė auką 
$95 padėti našlaičiams Lietu
voje. Taip pat $150 ir nori būti 
globėjai vienai našlaitei iš Sin
tautų apylinkės. Jie neužmiršo 
ir Lietuvos Tremtinių ir jiems 
paskyrė $30. „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas Lietu
vos našlaičių vardu dėkoja ge
riesiems Auroros lietuviams už 
našlaičių varganų dienų pra- 
skaidrinimą. 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Ieškoma patyrusi, res
toranuose dirbusi virėja 
lietuviškam restoranui. Alga 
susitarus. Darbas kasdien. 
Kreiptis: tel. 312-767-9866.

(sk)

JAdvokatas
GINTARAS P. ČEPĖNĄ!
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. <1-3121 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. <7081 301-4866
Valandos pagal susitarimą .

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629
Tel. 1-312-776-8700

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Sekmadienis — Motinos
diena — jau čia pat. Ar užsakė- atsinešė iš Lietuvos, iš savo gim- 
te sau ir mamai vietą į Palai- tosios Suvalkijos, kur prabėgo
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos ruošiamus pietus? Nebūtų 
gražu, jeigu mama pati turėtų 
net ir pietus Motinos dieną 
gaminti, o, dalyvaudami šiuose 
pietuose, ne tik sudarysite mo
tinėlei džiaugsmą, bet parem- 
site Pal. J. Matulaičio misijos 
darbus, klestėjimą ir sėkmingą 
veiklą, tarnaujant Čikagos piet
vakarinių priemiesčių lietuvių 
sielovadai. Vietas rezervuoti 
galima pas Aldoną Palekienę 
708-448-7436 arba Birutę Na
vickienę 708-739-0363.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės su
eiga penktadienį, gegužės 19 d., 
7 v.v. vyks pas Baniutę Kro- 
nienę, 6428 Rich Road, Claren- 
don Hills, IL. Prelegentė — 
„Draugo” redaktorė Aldona Za
ilskaitė kalbės apie dvasinį mo
ters gyvenimą. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Ona Mažionytė, Chicago, IL, 
siųsdama „Draugo” prenumera
tos mokestį, dar pridėjo 105 dol. 
Linkėdami gerų dienų laikraš
čio rėmėjai, nuoširdžiai 
dėkojame už dosnią dovaną, 
kuri yra tikrai labai vertinama 
ir brangi.

Bronius Mačiukevičius „Don Carlo” operoje.

x Motinai geriausia kultu- x A.a. Kazimiero Vaičio 
rinė dovana bus šį sekmadienį, prisiminimui, Lietuvos 
kai po pietų ją nusivešime į našlaičiams aukojo Teresa L. 
„Perlų žvejų” operos spektaklį. Patton $100 ir John W. Čade 
Šios operos bilietus šią savaitę $50. Velionio giminėms 
iki šeštadienio 1 vai. p.p. dar reiškiame užuojautą, o aukoto- 
bus galima gauti „Patria” jams dėkojame. „Lietuvos 
parduotuvėje, 2638 W. 71st St., Našlaičių Globos” komitetas, 
tel. 312-778-2100, o sekmadienį 2711 W. 71 St., Chicago, IL 
bilietai bus pardavinėjami nuo 60629.
1 vai. dienos Mortono bilietų
kasoje. Paskambinus į „Patria”,
bilietai bus rezervuoti ir juos * Irena ir Petras Kazlaus- 
bus galima atsiimti prieš spėk- kai jau antri metai globoja naš- 
taklį bilietų kasoje, 2423 S. lait* LietuvQje • Našlaičio 
Austin Blvd. Čia dar gaunami Param4 pratęsdami, atsiuntė 
ir autobusų bilietai. Autobusai $150’ metini globos mokestį, 
išvyks 1:30 vai. p.p. nuo 69-tos f1-6"8 Kazlauskienė ne tik auko- 
ir Washtenaw gatvių Marųuette Ja’ ^t taip pat ir dirba našlaičių 
Parke ir sustos Brighton Parke globos komitete. Dėkojame! 
prie bažnyčios, 44 g-vė ir Cali- ”Lie‘UVO8 Našlaičių Globos”
fomia, paimti važiuojančių į komiteta8» 2711 W. 71 St., 

Chicago, IL 60629.operą. Prašome dalyvauti šiame 
vieninteliame spektaklyje su 
savo mamytėmis! Jūsų laukia 
mūsų Opera ir svečiai daini
ninkai iš Lietuvos — Ramutė 
Tumuliauskaitė, Bronius Tama
šauskas, Arvydas Markauskas, 
Liudas Norvaišas, režisierius 
Eligijus Domarkas, mūsų 
maestro Alvydas Vasaitis ir 
Lietuvių Operos choras su chor
meisteriu Ričardu Šoku bei 
chormeisteriu Manigirdu Mo- 
tekaičiu.
• • (sk)

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

BRONIUS
MAČIUKEVIČIUS - 

CHORISTAS IR SOLISTAS

Bronius Mačiukevičius Lietu
vių operos chore Čikagoje dai
nuoja jau daug metų. Meilę 
dainai ir pomėgį dainuoti jis

vaikystės metai. Nuo tada 
daina Bronių lydi per gyvenimą, 
kur jis bebūtų — Vokietijoje, ar 
Amerikoje. Su daina Bronius iki 
šiol nesiskiria.

Jo balsas atsiskleidė, įgavo 
spalvą ir grožį po studijų pas 
vokalo pedagogą Mr. Onofrei. 
Bronius dalyvavo daugelyje 
Lietuvių operos spektaklių, o 
nedideles boso solo partijas 
atliko operose: „La Traviata” 
„Pagliacci”, „Tosca”, „Gra
žina”, „Maras”, „La Forza dėl 
Destino”, „Pilėnai”, „Dux Mag
nus”, „Norma”. Labiausiai jam 
atmintyje liko vienuolio vaid
muo Verdi operoje „Don Carlo”. 
Po premjeros spaudoje apie 
Bronių rašyta: „Vienuolis-impe- 
ratorius (Bronius Mačiukevi
čius) savo sodriu, plataus diapo- 
zono balsu visai operai suteikė 
beveik tobulą pradžią ir pa
baigą” („Draugas”, 1985 m., nr. 
98. M.D.). •

Broniaus balsas skamba su 
tokia pat energija bei optimiz
mu ir šiemetinėje operoje, Bizet 
„Perlų žvejai”, kurią publika 
pamatys ir girdės gegužės 14 d., 
Morton aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

A.B.

Redaguoja J. Putas. Medžiagą

MAMYTĖS DIENAI

Gražios gėlės. Spindulėliai 
Jų taurelėn rieda.
Mūs mamytė mums gražesnė už 
Gražiausią žiedą.

Aukso varpas puikiai skamba, 
Te dangus jį girdi, —
Mūs mamytė turi gerą 
Gryno aukso širdį.

Viktoras Šimaitis

MOTINOS DIENĄ

Tarp žiedų, tarp margų,
Ją matau prie rūtų...
Kad kančios nei vargų 
Niekad čia nebūtų!

Pagarba tau, Mamyt! 
Skubame linkėti:
Laime, jai atplukdyk 
Rožę, ne erškėtį!

0 brangi! Iš gėlių 
Ta, visų gražiausia,
Tau primins, kad myliu 
Širdimi — karščiausiai.

Jonas Minelga

MOTINOS DIENA
Motinos diena yra ypatinga, 

nes mes visi mylime savo ma
mytes. Jos mums viską daro. 
Pavyzdžiui, jeigu tu nesutvarkai 
kambario gerai, tai ji padeda su
tvarkyti. Ji padeda su namų 
darbais. Su mamyte gali apie 
viską pakalbėti.

Motinos dieną reikia leisti 
mamytėms pailsėti. Galima pa
ruošti valgį arba išeiti į 
restoraną tą dieną. Yra gražu 
nupirkti ar padaryti dovanėlę ir 
parašyti kortelę. Šią dieną mes 
gerbiame savo mamytes, dėko
jame, apkabiname, pabučiuoja
me.

M — mylinti. A — atsakinga. 
M — moko. Y — ypatinga. T — 
tvarkinga. E — energinga.

Dalia Slavikaitė 
Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios”)

MOTINOS DIENA
Nereikia daug aiškinti moti

nos reikšmę šeimai, visi tai žino 
ir praktiškai vykdo. Tos dienos 
paskelbimas ir viešas paminė
jimas, yra tik motinų pager
bimas už jų pasiaaukojimą vai
kams. Šiandien daug rašoma 
mūsų spaudoje apie Lietuvos 
vaikelius, kurie pergyvena 
sunkias dienas neturėdami 
mamyčių. Ateistinis komuniz
mas daug žmonių sugadino dva
siniai, jų tarpe atsirado ir 
motinų, kurios savo vaikams ta
po svetimos. Jų nėra daug, bet 
gaila, kad nuo jų kenčia vai
keliai, kuriais turi rūpintis sve
timi žmonės. Visi vaikučiai 
džiaukitės savo geromis mamy
tėmis ir jas nuoširdžiai mylėkite 
ne tik Motinos dieną, bet per 
visas metų dienas. Pasimelskite 
į Dievo Motiną, kad ji globotų 
nuskriaustus vaikelius ir naš
laičius, kurie sunkiai pergyvena 
šią Motinos dieną. Paprašykite 
savo tėvelių, kad jie ir maža 
auka prisidėtų prie tų vargs
tančių vaikelių gyvenimo page
rinimo. Tegu jų skausmo ašara 
pasikeičia į džiaugsmo ašarą. 
Tad linksmai ir gražiai praleis
kite šią Motinos dieną, savo 
klusnumu ir maža talka mamy
tėms suteiksite daug džiaugs
mo. •

Redaktorius

Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 
3208 W. 8M> Place, Chicago, IL 60629

GALVOSŪKIS NR. 156
Visi domis tuo dalyku, 
daug jis blogo padarytų, 
bet ir gero nemažai, 
nes galingas jis labai.
Raidžių šešetą' rašiau

' paskiau vieną pakeičiau, — 
ir štai — giminaitį gaunu seną, 
kurs seniai danguj gyvena. 
Kas tai? R.A.

Lietuvos kaimo mama su vaikeliais.
Piešė H. Naruševičiūtė-Žmuidzinienė

VELYKŲ RYTĄ
(tęsinys)

Meldžiuosi, lūpomis šnabždė
damas (labai tyliai kalbėdamas) 
mano atmintinai išmoktas kas
dienines maldeles, ir akimis 
seku nekasdienines iškilmes. 
Vėliavos, altorėliai, nešami 
mergaičių, žvakių daugybė, rau
donai apsirengę patarnautojai, 
tas neįprastas pasiruošimas, 
bažnyčios tarnų lakstymas, bal
dakimą nešančių vyrų rim
tumas...

Kai pirmieji saulės spinduliai, 
tokie raudoni ir iškilmingi, at
simušė į bažnyčios langus, prie 
Kristaus karsto suskambo loty
niški giesmės žodžiai, o netru
kus ir per visą bažnyčią nuplau
kė galinga „Linksma diena 
mums prašvito”.

Galingai ir linksmai gaudė 
(skambėjo) varpai, dundėjo būg
nai, skambėjo varpelių melodi
jos ir liejosi su choro traukiama 
giesme. Procesija išsiveržė į 
šventorių. Ir taip iškilminga 
buvo žengti giesmės džiaugsme 
ir saulės spindulių grožyje. Kai 
procesija vėl įsiliejo (įėjo) bažny
čion, elektros šviesos jau buvo 
užgesusios. Mirgėjo altoriuose 
žvakės ir kvepėjo smilkalu ir 
vašku. Niekados savo širdyje 
dar nebuvau išgyvenęs tokio gi
laus džiaugsmo. Jaučiau, kad 
gerasis Dievulis tikrai šį rytą 
prisikėlė ir laimina laukus ir 
žmones. Lyg danguje būčiau at
sidūręs. Ir neprailgo tos valan
dos bestovint tarp susigrūdusių 
(arti vienas prie kito) žmonių.

Kai po visų iškilmių ir maldų 
su mama išėjome į lauką, sau
lutė jau visai smagiai šildė. 
Visais keliais žmonės skubėjo 
namo pėsti, važiuoti. Buvo net 
raitų vyrų. Aš bėgau pirma ma
mos net pasišokinėdamas. Visai 
nesijaučiau pavargęs. Ausyse 
tebeskambėjo aleliuja, ir buvo 
be galo linksma širdyje.

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIO NR. 136 
ATSAKYMAS

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Šis žvaigždynas yra vadina
mas Liūto vardu, taip mokslo 
žmonės jį pavadino.

GALVOSŪKIO NR. 137 
ATSAKYMAI

1. Baranauskas. 2. Ralys. 3. 
Antanas. 4. Zailskaitė. 5. Džiu
gas. 6. Žitkevičius. 7. Inkilas. 8. 
Ožka. 9. Nemunas. 10. Ivinskis. 
11. Stulginskis. Iš pirmųjų rai
džių — Brazdžionis.

SKAUTŲ MUGĖ

Bostono lietuviai skautai 
kiekvienais metais ruošia 
Kaziuko mugę. Daug žmonių 
ateina į mugę. Mes skautai la
bai daug dirbame. Mugėję 
veikia laimėjimai, žaidimai, vai
dinimas ir yra maisto. Mums la
bai smagu, kad žmonės mūsų 
darbą įvertina. Šiais metais 
mugėje negalėjau dalyvauti, nes 
sirgau. Tą dieną buvo ir mano 
gimtadienis, gavau dovanų, 
todėl nebuvo labai liūdna.

Aleksas Hauser, 
Bostono lit. m-los mokinys.

GALVOSŪKIO NR. 138 
ATSAKYMAI

Iš žodžio „kardinolas” galima 
padaryti nemažai žodžių. Štai 
keletas pavyzdžių: Radio, rado, 
kranas, nori, laka, sako, sala, 
nardo, dora ir t.t.

GALVOSŪKIO NR. 139 
ATSAKYMAS

Kai Jėzaus apaštalai pamatė 
besiartinant šventyklos policiją 
suimti Jėzų, Petras išsitraukė 
savo kardą ir nukirto vyriausio
jo kunigo tarno ausį. Jėzus 
sudraudė Petrą ir sugydė tarno 
ausį. Plačiau aprašyta šv. Luko 
evangelijoje. Apaštalų ginklai 
buvo romėniški kardai — trum
pi dviašmeniai. Jie tuos kardus 
nešiojo būdami Jeruzalėje, nes 
numatė, kad gali būti pavojus jų 
gyvybei. Naudojo tik apsigyni
mui. Jėzus jiems to nedraudė.

GALVOSŪKIO NR. 140 
ATSAKYMAI

1. Skaistyklos dogma buvo pa
skelbta 1274 metais Lijono 
mieste, Prancūzijoje. 2. Lietuvių 
kalboje daugiausia žodžių pra
sideda raide P. Po to seka rai
dės S, K, A ir t.t. (Žiūr. lietuvių 
kalbos žodynus.) 3. Nekalbant 
apie raides X, Q, W, mažiausiai 
žodžių lietuvių kalboje praside
da raidėmis H. Z, F, C, Č, O ir 
t.t. 4. Milano mieste popiežius 
Inocentas IV (1243-1254) pri
ėmė Mindaugo siųstą lietuvių 
delegaciją ir 1251.VII.17 suteikė 
jam Lietuvos karaliaus vainiką 
(L.E. 8-533; 23-293). 5. Viešpats 
Jėzus Kristus iškilmingai įjojo 
į Jeruzalę, sėdėdamas ant asilo. 
Šioms iškilmėms jis pasirinko 
asilą dėl dviejų priežasčių: a) 
Anais laikais, jau nuo žynio 
Balaamo laikų, asilas buvo skir
tas joti iškilmėse įžymiems, ka
rališkiems asmenims (G. Ric- 
ciotti, „Kristaus gyvenimas”, 
733 psl., London, 1962 + E. 
Brit. 2:1056, Chicago, 1968). b. 
Turėjo įvykti pranašo Zachari
jo pranašystė, jog Jeruzalėn ka
ralius įjos ant asilo (Zch. 9:9; Mt 
21:2-7; Jn 12:15; Sk. 22:5 ir Apr. 
2:14).

j

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 157
Reikia panaudoti skaitlinę 4 

aštuonis kartus taip, kad sudėję 
visus ketvertukus gautumėte 
atsakymą 500.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 158
(Žiūrėkite piešinėlį)

Gerai įsižiūrėję į piešinėlį, pa
rašykite, kurią jums gerai žino
mą pasaką jis vaizduoja?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 159

Šiame raidyne yra pasislėpę 
Lietuvos upių ir ežerų pavadi
nimai. Juos atskirkite ir api
braukite: A. Akelės, 2. Akija, 3. 
Akilna, 4. Akinis, 5. Akis, 6. 
Akys, 7. Akivaras, 8. Aklai, 9. 
Aklas, 10. Aklė.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 160
1. Kas Šv. Rašto trijose kny

gose yra rašęs apie vaivorykštę? 
2. Iš kur anglų klb. kilo žodis 
„mile” — 5,280 pėdų arba 1,609 
km? 3. Kur Šv. Rašte rašoma 
apie gegutę ir šikšnosparnį? 4. 
Erdvėse šviesos šaltiniui artė
jant, matome vieną spalvą, o 
tolstant — kitą spalvą. Kokia 
spalva apsireiškia šviesos šalti
nis artėdamas arba toldamas? 5. 
1251.VII.17 arba 1253 metais 
Lietuva tapo karalija. Karalijos 
terminas privalėjo egzistuoti iki 
1795 metų. Kas, kada ir kuriuo 
oficialiu aktu karalijos terminas 
buvo degraduotas (pažemintas) 
į „kunigaikštiją”? Ar tai buvo 
lenko Dlugošiaus „nuopelnas”?

Kas teisingai atsakys į visus 
klausimus ir juos plačiau paaiš
kins, gaus 10 taškų, o kas at
sakys trumpai ir apytikriai — 
tik 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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