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Šiauliai, rugsėjo 11 d. — Į 
Kryžių kalną prie Šiaulių rug
sėjo 9 d. rinkosi tikintis Lie
tuvos jaunimas. Kaip ir jų bend
raamžiai bei bendraminčiai, 
susirinkę Belfaste (Šiaurės Airi
joje), Paryžiuje (Prancūzijoje), 
Santjago de Campostela (Ispani
joje), Dresdene (Vokietijoje), 
televizijos tilto (satelitu) pa
galba jie galėjo tiesiogiai ben
drauti su popiežiumi Jonu Pau
liumi II tarptautinio renginio 
„EurHope”, vykusio Italijos 
mieste Loreto, metu.

Kaip rašo Gintaras Vitkus 
„Lietuvos ryte”, į Kryžių kalną 
susirinko apie 10,000 jaunų 
žmonių ir visos Lietuvos, atvyko 
Latvijos ir Estijos tikinčiųjų.

Dvi procesijos iš Šiaulių ir 
Meškuičių, nešdamos tautodai
lininko dievdirbio A. Teresiaus 
padirbtą kryžių ir koplytstulpį, 
apie 4 vai. p.p. patraukė Kryžių 
kalno link. Iš Meškuičių į Kry
žių kalną patraukusi tikinčiųjų 
kolona nusitęsė per du kilomet
rus. Kryžių ir koplytstulpį gie
dodami nešė visų Lietuvos vys-
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kupijų atstovai pakaitomis, kas 
3 kilometrus ir 300 metrų per
duodami juos kitos vyskupijos 
atstovams.

Į Kryžių kalną atneštus bei 
čia pastatytus kryžių ir kop
lytstulpį pašventino kardinolas 
Vincentas Sladkevičius.

Septintą valandą vakaro 
Kryžių kalne buvo aukojamos 
šv. Mišios, kurias koncelebravo 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius, apaštalinis nuncijus Balti
jos kraštams arkivyskupas Jus
to Mullor Garcia, Lietuvos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Juozas Audrys 
Bačkis, kiti Lietuvos vyskupai 
bei du vyskupai iš Latvijos. 
Mišių metu giesmes giedojo 
jungtinis Šiaulių Šv. Ignaco 
bažnyčios bei Kauno sakralinės 
muzikos mokyklos choras 
„Giesmė”.

Po Šiaulių bei Kretingos re
liginio jaunimo kultūrinių 
programų bei per Italijos 
telekompanijos RAI didžiuliame 
teleekrane pademonstruotų 
ištraukų iš Lietuvos televizijos 
filmo „Ramybė jums” apie 1993 
m. popiežiaus vizitą į Lietuvą 
priartėjo šio renginio kulmina
cija.

Pusė dešimtos vakare 
prasidėjo transliacija iš Loreto. 
Po to, kai popiežius pasveikino 
jaunimą, susirinkusį prie Kry
žių kalno, daugelis uždegė žva
kutes, o paskutiniuosius Šven
tojo Tėvo žodžius palydėjo en
tuziastingi šauksmai.

Anot „Kauno dienoje” rašan
čios Birutės Garbaravičienės, tą 
vėlų šeštadienio vakarą ir 
Lietuva galėjo pasijusti Europos 
dalimi. Ir į jos jaunimą Europos 
tautų akivaizdoje kreipėsi po
piežius Jonas Paulius II.

Televizijos tiltas iš Adrijos 
pajūrio Loreto miesto, sujungęs 
Belfastą, Paryžių, Santjago de 
Campostela, Kryžių kalną Lie
tuvoje ir Dresdeną įvairiom Eu
ropos tautų kalbom atkeliavęs 
į tūkstančių Europos piliečių 
namus, bylojo, kad šiame že
myne gyvenantis jaunimas, 
įžengsiantis į trečiąjį tūks
tantmetį, nori gyventi viltimi, 
meile, taika.

Šventasis Tėvas Loreto mies
te, esančiame vos už trijų šimtų 
kilometrų nuo kenčiančio Sara
jevo, ne tik kreipėsi į Europos

jaunimą, bet ir klausėsi jo 
minčių, giesmių, laimino ir mel
dėsi. Tą vakarą jis kalbėjo: 
„Atveriame širdį Dievo žodžiui, 
kad išvargintoje mūsų dienų 
Europoje pasėtume naują vilties 
sėklą”.

Be penkių minučių 10 vai. 
prasidėjo tiesioginė transliacija 
iš Kryžių kalno. Šią laidą vedu
siam RAI telekompanijos žurna
listui pristačius čia susirinku
sius žmones ir pasakojant Kry
žių kalno ir kartu lietuvių 
tautos kelią, buvo demonstruo
jami trys siužetai: apie popie
žiaus vizitą į Lietuvą, šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, palaikų 
perkėlimą į Arkikatedrą bei tą 
pačią dieną sumontuotas siuže
tas apie kryžiaus ir koplytstul
pio nešimą į Kryžių kalną.

Po to Šiaulių Šv. Ignaco baž
nyčios chorui giedant giesmę 
„Kryžiau šventas” kalbėjęs kop
lytstulpio ir kryžiaus autorius 
A. Teresius paminėjo, kad šis 
kalnas buvo nusiaubtas keturis 
kartus. Į popiežių visos Lietuvos 
tikinčiojo jaunimo vardu kreipė
si Vilniaus universiteto studen
tė D. Maksvitytė.

Trumputis Popiežiaus kreipi
masis lietuviškai visos Europos 
akivaizdoje tikinčiajam Lietu
vos jaunimui buvo nepaprastos 
svarbos ženklas. Tarsi ranka, iš
tiesta parodyti, kur link reiktų 
kreipti savo dvasios akis.

„Matydamas jus, brangus Lie
tuvos jaunime, gyvai prisimenu 
savo apsilankymą Kryžių kalne, 
trokštu jus apkabinti, vertin
damas jūsų tikėjimo paliudiji
mą. Likite visada ištikimi 
Kristaus kryžiui — meilės ir 
vilties versmei”.

Popiežius Jonas Paulius II, 
kreipdamasis į Europos jauni
mą, žygiuojantį 2000 metų link, 
linkėjo jam statyti kitokį pa
saulį, kuriame viešpatautų mei
lės civilizacija. Nors prieš kurį 
laiką sugriuvę istoriniai bar
jerai pažadino svajonę apie 
laisvės ir broliškumo pasaulį, 
sakė Šventasis Tėvas, bet 
įvykiai tuos lūkesčius apvylė. 
Tačiau tegul nė vienas nepasi
duoda nevilčiai, neatsisako už
duoties kurti Europą, ištikimą 
savo kilniai, vaisingai pilietinei 
ir dvasinei tradicijai.

Popiežius prisiminė ne tik Sa
rajevą, kurio gatvėse kasdien 
žūva žmonės, bet ir savo kartos, 
paženklintos II pasaulinio karo 
patyrimu, jaunystę. Todėl ir 
ragino atmesti bukinančios 
prievartos ideologiją, nepakan
tumą, tiesti brolybės kelius tarp 
tautų, gilinant abipusiškumo 
įstatymą, kuris įgyvendinamas, 
kai duodama ir gaunama — sa
ve dovanojant ir priimant kitą... 
Jis kvietė skleisti vaisingą 
Evangelizacijos kultūrą, kurio
je Kristus — gyvas vakar, šian
dien ir visados — yra kaip at
sakymas į neramius žmogaus 
širdies klausimus.

Popiežius priminė jaunimui, 
kad visai neseniai buvusioje 
Jugoslavijoje žuvo žmonės, 
stovėję eilėje prie maisto. Jis 
pasakė: „Jaunimas turi tarnau
ti gyvenimui ir siekti taikos”.

Milžiniškame ekrane buvo 
parodyti karo nuniokotos Bosni
jos vaizdai. Tuo metu choras 
giedojo „Salve Regina”. „Mes 
visi esame Sarajevo piliečiai šią 
naktį”, smuiku grojant liūdną 
melodiją, pasakė vienas iš 
jaunuolių susirinkusiai miniai

Rugpjūčio mėnesį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) vicepirmininkas Vacys Garbonkus 
lankėsi Vilniuje ir su Vilniaus miesto meru bei kitais pareigūnais tarėsi apie gyvenviečių statybas 
užsienio lietuviams, norintiems apsigyventi Vilniuje. Iš kairės, Vilniaus miesto tarybos sekr. Liud
vikas Sabutis, PLB vicepirmininkas Vacys Garbonkus, Vilniaus meras Alis Vidūnas, tarybos 
narys Ričardas Sabaliauskas, mero patarėjas Edvardas Jurgelionis.

Rusija išvedė dalįv
kariuomenės iš Čečėnijos

Maskva, rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Rusija paskelbė išvedusi dalį 
savo kariuomenės iš Čečėnijos, 
kaip numatyta liepos sutartyje 
su čečėnų nepriklausomybinin- 
kais.

Pasak rusų karinių šaltinių, 
Vidaus reikalų ministerijos bri
gada ir pulkas rugsėjo 9 d. išsi
kraustė iš stovyklos prie 
Asinovskaja kaimo maždaug 45

ir popiežiui. „Tik už kelių šimtų 
kilometrų nuo čia, kitoje Adri
jos jūros pusėje, kas dieną 
žmonės žūsta gatvėse ir aikš
tėse, ne tik kovos lauke”, sakė 
jis. „Moterys ir vaikai žūva, 
stovėdami eilėse prie vandens 
ar duonos”.

Tiesioginės transliacijos metu 
per televizijos tiltą granatos 
sužalotas jaunuolis iš Sarajevo 
sakė, kad jie laukia, kada baig
sis skerdynės. „Neužmirškite, 
mes su jumis”, atsakė Jonas 
Paulius II.

Iš Belfasto ir katalikų, ir pro
testantų jaunuoliai reiškė viltį, 
kad religinė nesantaika liausis 
jų gimtinėje. Prancūzijos jauni
mas kalbėjo apie taikų skirtin
gų etninių grupių bendrą gy
venimą.

Šventė Kryžių kalne tęsėsi ir 
pasibaigus tiesioginei translia
cijai iš Loreto. Čia susirinkę 
žmonės giedojo šventąsias gies
mes, šoko, dainavo iki antros 
valandos nakties.

Renginyje dalyvavusi 25 metų 
vienuolė sesuo Agnė iš Klaipė
dos sakė dar kartą įsitikinusi 
savo prieš penkerius metus 
pasirinkto kelio teisingumu bei 
tuo, kad per tikėjimą galima 
bendrauti su viso pasaulio 
žmonėmis. Iš Johannesburgo 
(Pietų Afrikos Respublikoje) į 
Kryžių kalną atvykusi 26 
metų gydytoja, Indijos pilietė 
Krishna Bhatt-Acharya sakė, 
kad Lietuvoje pamačiusi gin
taru inkrustuotą Kryžių kalną 
vaizduojantį paveikslą, iš 
pradžių pagalvojo, jog tai 
dailininko fantazija.

I šventę Kryžių kalne buvo 
atvykusi ir Marija Mironovą. 
Jos anksti mirusiam sūnui rusų 
aktoriui Andrejui Mironovui 
kryžius šiame kalne buvo 
pastatytas prieš septynerius me
tus. Dėl tokių būdu išreikštos 
pagarbos jos sūnui Marija 
Mironovą sakėsi Šiaulius ir 
Lietuvą laikanti antra savo 
tėvyne.

km nuo Grozno ir išvyko iš 
regiono. Kur jie bus dislokuoti, 
nepranešama. Žadama, kad kiti 
prie Asinovskaja kaimo įsikūrę 
Rusijos vidaus kariuomenės 
daliniai išsikraustys rugsėjo 12 
d.

Karinė sutartis, kuri buvo 
pasirašyta liepos 30 dieną po 
aštuonių mėnesių ginkluoto 
konflikto, numato dalinį rusų 
kariuomenės išvedimą mainais 
už čečėnų kovotojų nusigink
lavimą.

Rusija iki šiol atsisakydavo 
išvesti savo dalinius, nes, pasak 
jos atstovų, čečėnai netesėjo pa
žadų nusiginkluoti. Pasak Ru
sijos pareigūnų Čečėnijoje, če
čėnai turi sudėti apie 50,000 
ginklų. Iki šiol jie atidavė 
rusams mažiau nei 2,000.

Iki šiol tebėra neaišku, ar šis 
Rusijos pajėgų išvedimas yra 
didelio išvedimo pradžia, ar tik 
rusų geros valios demonstravi
mas.

Čečėnų kovotojai sako, kad 
rusų dalinių buvimas sulaiko

Clintonas gali vykti į
Maskvą tik pavasarį

Vašingtonas, rugsėjo 18 d. 
(Reuters) — Dabar kalbama, 
kad JAV prezidentas Bill Clin- 
ton galėtų vykti į Maskvą susi
tikti su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcinu ir kitais septyniais „Di
džiojo septyneto” pramoningų 
šalių vadovais tik ateinantį 
pavasarį. Susitikime jie aptartų 
atominių elektrinių bei ginklų 
saugumą.

„Svarstoma data apie balan
džio mėnesį, kad ji būtų de
šimties dienų tarpe nuo Černo
bylio avarijos sukakties”, 
pasakė Baltųjų rūmų pareigū
nas, prašydamas neskelbti pa
vardės. Didžiausios atominės 
elektrinės avarijos pasaulio 
istorijoje, įvykusios Černobylio 
atominėje elektrinėje, sukaktis 
bus balandžio 26 dieną.

Rusijos prezidento atstovas 
Sergej Medvedev, šiuo metu 
besilankantis Vašingtone su 
privačiu vizitu, pasakė, kad B. 
Clinton ir B. Jelcin susitiks 
spalio mėnesį Jungtinėse Tau
tose, ir tuo metu, daug kas bus 
nuspręsta”.

Susitikimą balandžio mėnesį 
pasiūlė B. Jelcin praeitą birželio 
mėnesį, „Didžiojo septyneto” 
susitikimo metu Halifax, Nova 
Scotia, Kanadoje.

juos nuo nusiginklavimo.
Rusijos saugumo tarybos sek

retoriaus pavaduotojas genero
las pulkininkas Valerij Manilov 
neatmeta galimybės, kad rinki
muose Čečėnijoje dalyvaus Džo- 
char Dudajev.

Anot rusų,Dž. Dudajev yra už 
įstatymo ribų, tačiau jis turi 
galimybę veikti legaliai, ir jei jis 
esminiai pakeis savo „anti
liaudinę poziciją, atgailaus bei 
bus amnestuotas, tai kaip Rusi
jos pilietis galės dalyvauti rinki
muose”, sakė V. Manilov spau
dos konferencijoje Grozne.

Jo nuomone, „didelė čečėnų 
tautos dalis nepalaiko Dž. 
Dudajevo, nes daugumai žmo
nių nusibodo karas, o su Dž. 
Dudajevu daugelis sieja grįžimą 
prie karo ir ginkluotos prieš
priešos”.

V. Manilov mano, kad „gink
luotas pasipriešinimas federa- 
linei valdžiai pasmerkė Duda
jevą kaip žmogų ir kaip poli
tikos veikėją”. Tuo pat metu jis 
pabrėžė, kad nors Rusijos gene
ralinė prokuratūra ir iškėlė 
Dudajevui baudžiamąją bylą, 
„pavadinti žmogų nusikaltėliu 
gali tik teismas”.

Suimtas Gruzijos
Saugumo pareigūnas

Tbilisi, Gruzija, rugsėjo 18 d. 
(AP) — Pirmadienį buvo suim
tas Gruzijos saugumo ministro 
pavaduotojas, kaltinant jį aten
tato vykdymu prieš Gruzijos 
prezidentą Eduard Ševardn
adze.

Temur Chachišzili, iki 1993 
m. buvęs Gruzijos vidaus rei
kalų ministras, yra aukščiau
sias Gruzijos pareigūnas iki šio 
suimtas ryšium su rugpjūčio 29 
d. automobilio sprogdinimu,

. kuriame E. Ševardnadze vos 
išvengė mirties.

Manoma, kad T. Chachišzili 
yra šalininkas Ševardnadzės 
politinio konkurento Džaba 
Ioseliani, vadovaujančio pusiau 
kariškai sąjungai „Raiteliai”. 
Tos grupės vado, kuris yra ir 
Gruzijos parlamento narys, 
pavaduotojai ir asmens sargybi
niai jau suimti įvairiais, su bom
bardavimu nesusijusiais kalti
nimais. Jo raštinė parlamento 
rūmuose buvo užplombuoti po 
to, kai saugumo pareigūnai ten 
rado ginklų ir šovinių.

Ir E. Ševardnadze ir D. Iose- 
liani kandidatavo į prezidentus 
lapkričio 5 d. vyksiančiuose 
rinkimuose, bet Ioseliani pra
ėjusią savaitę atsiėmė savo kan- 
didatystę.

Elektrinė reikalauja, kad 
valdžia atiduotų skolą

Vilnius, rugsėjo 12 d. (LR) — 
Ignalinos Atominė Elektrinė 
rugsėjo 11 d. civiliniu ieškiniu 
kreipėsi į Lietuvos ūkinį teismą, 
kuriuo prašoma iš atsakovo — 
Valstybinės energetikos sis
temos — išreikalauti 189 mili
jonų litų skolą. Taip pat pra
šoma areštuoti šios organizaci
jos atsiskaitomąją sąskaitą 
Lietuvos Akciniame Banke tuo 
mastu, kiek ji skolinga ieškovei 
— Ignalinos Atominei Elektri
nei, rašo Valdas Bartasevičius 
„Lietuvos ryte”.

„Mums buvo labai sunku 
ryžtis tokiai akcijai, tačiau 
paprasčiausiai nėra kitos 
išeities”, pasakė Ignalinos 
Atominės Elektrinės generali
nis direktorius Viktoras Ševal- 
dinas. „Valstybinės energetikos 
sistemos, kuriai tiekiame 
elektros energiją, skolos velkasi 
nuo 1993 metų pabaigos ir 
nuolat didėja. Ieškinyje 
nurodyta 189 milijonų litų 
suma atspindi, kiek mums buvo 
įsiskolinęs elektros energijos 
pirkėjas iki šių metų rugpjūčio 
1 dienos. Dabar šis skaičius jau 
šoktelėjo iki 230-240 milijonų 
litų”, aiškino Ševaldinas.

Anot generalinio direktoriaus, 
atominėje elektrinėje ne dėl jos 
kaltės yra nepaprastai sunki 
ekonominė . padėtis. Jos skolos 
valstybės biudžetui, valstybi
nei socialinio draudimo įstaigai, 
„Sodrai” ir kuro tiekėjams 
sudaro apie 120 milijonų litų.

Branduolinio kuro atsargų 
liko tik keturioms savaitėms. 
Jeigu nepavyks gauti lėšų jam 
įsigyti — teks stabdyti jėgainę. 
Be to, laiku nepajėgdama įvyk
dyti savo įsipareigojimų ir dėl 
didėjančių palūkanų už bankų 
kreditus atominė elektrinė kas
dien patiria milžiniškus nuosto
lius. Nuo 1994 metų rugpjūčio 
iki šių metų liepos dėl skolų

Jungtinės Tautos
nori pasitraukti

iš Bosnijos
Niujorkas, rugsėjo 18 d. 

(NYT) — Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali netikėtai pranešė 
JT Saugumo Tarybai, kad JT 
turėtų nutraukti taikos 
palaikymo operacijas Bosnijoje 
ir kad jas turėtų pakeisti 
tarptautinės karinės pajėgos, 
nepaisant ar dabar vykdomi 
bombardavimai bei diplomati
nės pastangos privestų prie 
taikos sutarties.

Saugumo Tarybai adresuota
me laiške generalinis sekre
torius konkrečiai neminėjo 
NATO, bet buvo aišku, jog jis re
komendavo, kad NATO, iki šiol 
stipriai pasireiškęs taikos palai
kymo operacijose Balkanuose, ir 
toliau turėtų imtis atsakomybės 
už šį darbą, kuris Jungtinėms 
Tautoms jau labai daug kaina
vo — tiek pinigais, tiek ir 
patikimumo atžvilgiu.

Šis Boutros-Ghali pasiūlymas, 
nors šiuo metu nesitikėtas, yra 
tęsinys jo dažnai kartotų įspė
jimų Saugumo Tarybai, kad ji 
turinti apsispręsti, ar ji Bos
nijoje veda karą, ar prižiūri 
taiką. Jungtinių Tautų diplo
matų nuomone, laiško tone taip 
pat atsispindi augantis JT pa
reigūnų nepasitenkinimas tai
kos vardu vykdomais kariniais 
veiksmais prieš vieną kurią pu
sę.

valstybės biudžetui ir „Sodrai” 
jos sąskaita banke buvo areštuo
ta, ir šį sprendimą pavyko at
šaukti tik įsikišus vyriausybei.

„Mes suvokiame, kad Valsty
binė energetikos sistema nepa
jėgia atsiskaityti su mumis, nes 
jai savo ruožtu labai dideles 
sumas skolingi elektros energi
jos vartotojai. Tačiau vieną sykį 
reikia išeiti iš šio užburto rato”, 
sakė V. Ševaldinas.

Ignalinos Atominė Elektrinė 
nuo 1994 m. vasaros, kai buvo 
areštuota jos sąskaita banke, vis 
grasina paduoti Valstybinę 
energetikos sistemą į teismą.

Bet vyriausybės lygiu buvo 
paaiškinta, kad tai nepakeis 
situacijos, nes lėšų padengti 
dideliems įsiskolinimams pap
rasčiausiai nėra.

V. Ševaldinas sakė nesitikįs, 
jog net teismui įsikišus, Vals
tybinė energetikos sistema grei
tai atsiskaitys su elektrine. 
„Dabar svarbiausia bent juri
diškai įtvirtinti, kad elektros 
energijos pirkėjas mums skolin
gas 189 milijonus litų. Kitaip 
gresia, jog įsigalės skolos se
naties terminas, ir mes iš viso 
nieko negausime”, sakė jis.

Viktoro Ševaldino nuomone, 
Lietuvos energetikos sistema 
dirba labai neefektyviai. Elekt
ros energiją gamina daugiausia 
Ignalinos Atominė Elektrinė, o 
kitos energetikos įmonės didelę 
metų dalį iš esmės neveikia, 
tačiau tenka jas išlaikyti. (Ig
nalinos tiekiama elektros ener
gija maždaug perpus pigesnė 
negu gaminama Elektrėnuose). 
Lietuvai, be abejo, svarbu 
išsaugoti pajėgumą gaminti 
energiją.

Vis dėlto, pasak V. Ševaldino, 
tokios problemos turėtų būti 
sprendžiamos valstybės lygiu, o 
ne kurios nors pelningai ga
linčios ūkininkauti įmonės sąs
kaita.

„Dabar Lietuvoje elektros 
energijos vartotojai, apskai
čiavus ir įvairias lengvatas, 
vidutiniškai moka po 14 centų 
už kilovatvalandę. Dabar nu
statyta kaina realiai gali 
padengti elektros energijos 
gamybos ir tiekimo išlaidas. 
Pagal nustatytus tarifus mums 
turi būti mokama per šiuos 
metus vidutiniškai po 4.5 cen
to už kilovatvalandę”, kalbėjo 
elektrinės direktorius.

„Švedų specialistai reko
menduoja šiuos įkainius padi
dinti iki 11 centų. Vis dėlto”, 
sako Ševaldinas, „nors 
nustatyti tarifai ir neleidžia 
mums kaupti lėšų panaudoto 
kuro saugojimo bei reaktorių 
konservavimo fondams, tačiau 
mes įstengtume išsiversti, jeigu 
nebūtų įsiskolinimų. Realiai 
Valstybinė energetikos sistema 
mums moka tik po 2 centus už 
kilovatvalandę — tai tik 30% 
numatytos kainos”, kalbėjo V. 
Ševaldinas.

KALENDORIUS

Rugsėjo 20 d.: Šv. Andrius 
Kim Taegon ir Paulius Čong 
Hasang ir draugai, Korėjos 
kankiniai, tarp 103 nukankintų 
už tikėjimą tarp 1839 ir 1867 
metų; Fausta, Kolumbą, Jolita, 
Vainoras. 1869 m. gimė rašyto
jas Juozas Tumas — Vaižgantas.

Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas, 
evangelistas; Mantautas, Geis 
tautas, Vilkintė. 1850 m. gimė 
rašytojas Vincas Pietaris. 1901 
m. mirė poetas, dramaturgas 
Pranas Vaičaitis.
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ASL. SKAUTYBĖS

Odė-’

kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

„PRAEITIS / 50 M / ATEITIS” 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

Mielos sesės ir Mieli broliai,
Per savo gabią, energingą ir darbščią pavaduotoją, v. s. Marytę 

Utz, sveikinu kiekvieną čia dalyvaujanti.
Džiaugiuosi, kad nepagailėjote laiko ir entuziazmo dalyvauti 

šiame savaitgalyje. Esu tikras, kad čia šį tą pramokę ir sužinoję, 
sugrįžę entuziastingai pasidalinsite savo patirtimi su kitais, ypač 
jaunesniaisiais.

Mūsų visų tikslas, nors kartais užmirštamas, yra, naudojant 
Baden Powell’io skautybės sistemą, auklėti lietuvių jaunimą tapti 
sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais. Tą atlikti sugebame 
kiekvienas. Tad, kviečiu kiekvieną tyliai pasižadėti ir toliau stengtis 
šio tikslo siekti.

Turiu prašymą. Kadjieužmigčiau ant 'vado laurų ir būčiau 
paskatintas jūsų entuziazmo, prieš išvažiuodami įteikite sesei 
Marytei du sakinius, pageidaučiau raštu, pasirašyti nebūtina:

1. Ką atsiminsite iš šio savaitgalio už 30 dienų?
2. Ką stengsitės atlikti ar įgyvendinti skautavime ateinančių 

90 dienų laikotarpyje?
Kviečiu dalyvauti Tarybos suvažiavime spalio 6, 7 ir 8 d.
Budėkime kartu!

Brolis Kęstutis 
v.s. fil. Kęstutis Ječius

LSS Tarybos pirmininkas

SVARBI VIEŠNIA 
SUKAKTUVINIAME SUVAŽIAVIME
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Šį savaitgalį Dainavoje vyk
siančiame suvažiavime „PRA
EITIS - 50 METŲ LSS - 
ATEITIS” pakviesta maloniai 
sutiko dalyvauti ir mūsų sesė 
Regina Narušienė, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė. 
Džiaugiamės,kad tarp svarbaus 
profesinio darbo ir visuomeninio 
įsipareigojimo lietuvybės reika
lams rado laiko ir mato prasmę 
dalyvauti šiame jaunimo or
ganizacijos suvažiavime.

Gerbiama viešnia šeštadienį, 
rugsėjo 23 d., 5 vai. p.p. su 
suvažiavimo dalyviais pasida
lins mintimis apie bendrus išei
vijos reikalus, Lietuvių Bend
ruomenės pastangas lietuvių 
jaunimo atžvilgiu, Lietuvos jau
nimo atžvilgiu ir atsakys į vi
siems rūpimus klausimus. 
Džiaugiamės ir tikimės vertin
gų diskusijų ir malonaus pa
bendravimo.

Dauguma mūsų sesę Narušie- 
nę pažįstame kaip profesionalę 
teisininkę ir visuomenininkę, o 
beveik nieko apie asmenį. Pa
prašyta sutiko susipažinimui 
suteikti savo asmens žinių. Sesė 
Narušienė plačiai reiškiasi ir 
tebesireiškia įvairioje amerikie
tiškoje veikloje ir pareigose, yra 
įvertinta įvairiais garbės pažy 
mėjimais, viso to čia nevardin
sime. Trumpai pažvelgsime į as
meninį gyvenimą ir lietuvišką 
veiklą.

Sesė Regina Gytė Firantaitė 
Narušienė gimė Kaune 1936 m. 
spalio 12 d. Advokatė. Ištekėjusi 
— vyras Bernardas Narušis taip 
pat advokatas. Narušiai turi 
advokatūros įstaigą Narušis & 
Narušis, veikiančią jau 35 me
tus. Įstaigoje dirba septyni 
asmenys.

Sesės Narušienės šeimoje yra 
trys vaikai — Viktoras, Elena ir 
Susana, vaikaičiai — Jonas, 
Juozas ir Teresė. Gyvena Cary, 
IL, Waukegan/Lake County 
apylinkėje. Pradinę mokyklą 
baigė Augsburge, Vokietijoje, ir 
gimnaziją — Čikagoje. Univer- 
sity of Illinois įgijo politinių 
mokslų specialybės bakalaurą. 
Teisės daktaratą 1959 m. sutei
kė University of Illinois, Urba- 
noje.

Lietuviškoje veikloje pradėjo 
reikštis Vokietijoje: skautavo ir 
nuo 1948 m. tapo Bendruome
nės (Tremtinių) narė. Nuo 1957 
m. Akademinio Skautų sąjūdžio 
narė; Lietuvių Studentų s-gos

Urbanoje, IL, 1956 m. pirminin
kė; organizatorė „Darbas Lietu
vai” seminarų Washigtone 
1990-1991; patarėja ir teisės 
ekspertė Lietuvos ministrams 
pirmininkams Vagnoriui ir Šle
ževičiui; Visuomeninių reikalų 
tarybos vicepirmininkė (dr. A. 
Razmos vadovaujamoje LB val
dyboje 1990-1991), Vykdomoji 
vicepirmininkė JAV LB Krašto 
valdybos 1990-1994; JAV LB 
13-tos ir 14-tos tarybos narė; 
pirmininkė ir steigėja Amerikos 
Lietuvių advokatų draugijos 
(LABAS) 1994-1995; pirminin
kė Lithuanian Folk Dance Fes- 
tival, Ine., 1993-1994. Pirmi
ninkė JAV LB Krašto valdybos 
1994-1997 m.

Dėkojame sesei Narušienei už 
suteiktas žinias. Tikimės, kad 
tai bus pavyzdys ir paskata dau
geliui mūsų jaunesniųjų brolių 
ir sesių, kad, nepaisant kaip esi 
užsiėmęs, visuomet dar gali su
rasti galimybės atlikti dar vie
ną darbą ar įsipareigoti dar vie
noms pareigoms.

Iki pasimatymo šį savaitgalį 
LSS 50 mečio suvažiavime Dai
navoje.

IR
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Regina Gytė Firantaitė. Kažin ar ši 
paukštytė 1948 m. svajojo būti JAV 
LB Krašto v bos pirmininkė.

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Čikagoje

Spalio 1 d. Čikagos ir apy
linkių skautų ir skaučių bendra 
„Sugrįžimo iš stovyklų” sueiga 
Lemonte. 9 v.r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Po Mišių 
sueiga Lietuvių centre.
Spalio 6-8 d. — Akademinio 

Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus Metinė šventė Lietuvių 
centre, Lemonte.

1..,.

Kelionėje baidarėmis Žeimenos upe. Pirmoje baidarėje jūrų skautas Markus Savickį iš Vilniaus 
ir filisteriai Nijolė ir Leonas Maskaliūnai iš Čikagos.

KELIONĖ BAIDARĖMIS 
ŽEIMENOS UPE

Taip, baidarėmis keliavome 
Lietuvoje! Tris dienas plaukėme 
Žeimenos upe ir dvi naktis pra
leidome Lietuvos miškuose prie 
laužo; statėm palapines ir mie
gojome Lietuvos pušynuose... 
Dieną prieš kelionę, maršrutą 
aptarėme pas prof. Končių, Lie
tuvos ASS pirmininką. Jūrų ps. 
Henrikas-Vytautas Glosas pra
nešė apie paruošiamuosius dar
bus: dalyvauja 3 jūros skautai 
(mūsų palyda), iš Kauno atva
žiuoja akademinio sąjūdžio na
riai ir 4 iš Amerikos. Gražus vie
nuolikos asmenų būrelis.

Pirma diena

Puikus oras. Anksti, liepos 
3 d., jau buvome pakelyje iš 
Vilniaus į Švenčionėlius. Iš 
Švenčionėlių pradėsime kelionę 
Žeimenos upe iki Neries san
takos. Atsivežėme 4-ias sustato
mas sovietų gamybos baidares, 
kurias sustatyti trūko ir varžtų, 
ir vairų... Bet skautas sumanus: 
vietoje varžtų panaudojome vi
nis, o dėl vairo — na, vairuosime 
irklais. Šiaip-ne-taip, po gero 
pusdienio, sustatėme 3-is trivie
tes ir vieną dvivietę baidares. 
Visus dalyvius apdovanojome 
Čikagoje pagamintais marški
nėliais su ženklu — baidarės, 
irkluotojo, skautiška lelijėle ir 
įrašu „1995 MMM” — dovana 
Meilų, Milašių ir Maskaliūnų. 
Greitosiomis užkandę, išplaukė
me Žeimenos upe. O, koks šva
rus vanduo — tiesiog krištolas! 
Upės dugne gali matyti mažiau
sią akmenėlį. Žeimena labai 
vingiuota, o be vairo teko 
gerokai pasidarbuoti, vengiant 
atsitrenkimo į krantą ar už

šokimo ant išvirtusio medžio. O 
tų medžių privirtę kiekviename 
posūkyje! Vienoje vietoje net 
turėjome baidares persinešti, 
nes upė buvo visai užtvenkta 
neseniai išvirtusio medžio. 
Praplaukėme aukštus smėlėtus 
krantus ir nutarėm nakvoti pu-

METINĖ ASS ŠVENTĖ

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus 1995 m. meti
nė šventė vyks spalio mėn. 6-8 d.

Penktadienį, spalio 6 d., 
Akademija ir pakėlimai vyks 
7:30 v.v. Lietuvių centro 
Lemonte didž. salėje. Visi daly
viai dėvi uniformas ir spalvas.

Šeštadienį, spalio 7 d., Meti
nės šventės pokylis su menine 
programa, vakariene ir šokiais 
vyks Lietuvių centro Lemonte 
didž. salėje. Pradžia 6:30 v. vak.

Sekmadienį, spalio 8 d., 11:15 
vai. ryto šv. Mišios Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje. Po Mišių 
mirusių narių kapų lankymas.

Visi ASS nariai kviečiami 
dalyvauti. Apie dalyvavimą iki 
rugsėjo 30 d. pranešama fil. 
708-448-7279.

šyne. Ištraukę baidares į kran-» 
tą, statėme palapines, o mūsų 
vadovas tuč tuojau užkaitė čio
brelių arbatėlę. Vakarienei 
valgėme košę su šerniena ir 
briediena! Prie laužo dar ilgai 
dalijomės dienos įspūdžiais. Bet 
laikas miegoti! Sulindome į pa
lapines. Greitai šnabždėjimą 
pakeitė „vargonų balsai”, ku
rios užkliuvęs vėjelis nešė toliau 
į pušyną...

Antra diena

Skęstame!.. Rytas gražus. At 
sikėlę ėjome pasivaikščioti 
pušyne. Radom nuostabaus sko
nio žemuogių ir kelis grybus. Po 
pusryčių išplaukėme toliau, Pa
bradės link. Gamtovaizdis kei
čiasi. Vietoj pušynų nendrėmis 
apaugę krantai. Upė gausiai nu 
sėta baltomis ir geltonomis 
vandens lelijomis. Štai praplau
kėme pro dvi gulbių šeimynėles; 
viena su dviem, o kita su ketu
riais gulbiniukais. Gulbinas pa
sišiaušęs sukinėjosi pasirengęs 
ginti savo šeimyną. (Turbūt ne
žinojo, kad mes skautai — gam
tos draugai). Pradėjo niauksty
tis ir staiga lietus prapliupo, 
kaip iš kibiro. To nesitikėjome, 
nebuvome pasiruošę ir pa 
jutome šaltą lietų sunkiantis 
per nugarą. Nėra kur išlipti. 
Krantas arba status, arba ap 
augęs švendrėmis. Netoliese pa 
matėme pasvirusį medį, bet kol 
priplaukėme ir sustojome po 
medžiu jau buvome kiaurai šla
pi. Tačiau guodėmės, kad nors 
ant sprando nelyja. Siaip-ne- 
taip išsitraukėme palapinę, apsi
gaubėme ir sėdėdami baidarėje 
laukėme kol liausis lietus. Kai 
lauke lietus apstojo lyti, ant 
mūsų dabar dar daugiau lašėjo 
nuo medžio. Todėl nutarėme 
plaukti tolyn, — juk vis tiek jau 
esam šlapi. Vos atsispyrus nuo 
kranto įstrigo baidarė. Nei pi t 
myn, nei atgal! Nijolė sušuko 
„Mano ‘dugnas’ jau šlampa!” 
Tada suvokėme, kad užšokome 
ant nuvirtusio medžio šakos ir 
pradūrėme baidarę... Mūsų jū
ros skautukas šoko iš baidarės 
ir pasinėrė... vanduo virš galvos! 
Išsirioglinau iš baidarės, užli
pau ant paskendusio medžio ir 
bandžiau nustumti baidarę nuo 
tos šakos, o vanduo vis daugiau 
sunkiasi į baidarę — skęstame!.. 
Galų gale, su jūros skauto pa
galba, pristūmėme prisisunku
sią baidarę prie aukšto žolėto 
kranto. Nijolė paskubomis lipo 
iš skęstančios baidarės, griebėsi 
už žolių ir, mano pastūmėta 
kopė į krantą. Staiga kažkoks 
svoris krito man ant galvos! Pa
sinėriau vandenyje. Pasirodo, 
kad Nijolė, išrovusi dvi saujas 
žolių, slydo atgal į vandenį ir 
atsisėdo man ant galvos!... Galų 
gale išlipome šlapi, sušalę, o ir 
vėl pradėjo dar smarkiau lyti. 
Šiaip-ne-taip išvilkome į krantą 
vandens pilną baidarę, išsėmė-

me vandenį ir išsigraibstėme su

šlapusią mantą. Aplinkui gano

si karvės. Tolumoje matosi tro

besiai. Atskuba moteriškė ir 

lenkiškai varo mus lauk, kadan

gi mes ištrypsime karvėms žolę. 

Tuo laiku mus pasiveja kitos dvi 

baidarės su mūsų vadovu. Čia 

vėl pasirodė jūros skautininko 

gabumai. Pasiūlė nupirkti 5 Itr 

pieno ir šeimininkės tonas tuoj 

pasikeitė. Gavome ir adatų, ir 

siūlus,ir dar daržovių vakarie

nei. Susiuvo, iš abiejų pusių 

suklijavo 6” skylę, Išbandymui 

vienas plaukiau teiti nedrįso* į 

numatytą stovyklavietę netoli 

šeimininkės sodybos. Bet, kai 

pamatėme šeimininkės keturis 

sūnus grįžtančius iš laukų su 

dalgiais ir godžiai stebinčius 

mūsų seses, nutarėme vakarop 

ieškoti kitos nakvynės. Jau 

naktį priplaukėme kitų sto

vyklavietę. Vėl statėme palapi

nes, traukėme šlapius drabužius 

ir bandėme džiovinti ir patys 

džiovintis prie laužo. O tai buvo 

liepos 4 ji, Nijolės gimtadienis, 

kurio ji tikrai neužmirš. Po 

laužo sulindom į šlapių palapi

nę, gulėme ant šlapio matraco 

su neišdžiūvusiais drabužiais, 

užsiklojome sausu (!) miegmai

šiu, kurį mums paskolino sesės. 

Girdėjau, kažkas mūsų palapi

nėje visų naktį kaleno dari 

timis...

Trečia diena

Saulutė patekėjo ir, po kai '-tos 

ramunėlių arbatos ir pusryčiu

kų, jautėmės visai neblogai. Su

sikrovę savo mantų, dabar jau 

visi kartu išplaukėme I'abiadės 

link. Už Pabradės Žeimena kur 

kas gilesnė ir jau žymiai 

užteršta nebėra to skaidraus 

vandenėlio... Matosi daugiau 

vienkiemių,pi 'įplaukimu kelis 

tiltus važiuotiems ir pėstiems. 

Vienas tų siūbuojančių tiltukų 

nusileidęs iki vos kelias pėdas 

virš vandens paviršiaus. Pra

plaukdami turėjome gerokai 

atsilošti, kad skalpų nepatiktu

me. Žeimenos ir Neries santaka 

buvo pabaiga mūsų kelionės. 

Čia mus pasitiko vilniečiai, nu

vedė į savo sodą ir pavaišino 

namie darytu įvairių rūšių vy

neliu. Išardėme baidares, sudė

jome į maišus. Atėjo atsisveiki

nimo valanda... Buvo gaila pa 

likti šaunius jūros skautus ir 

mielus akademinio sąjūdžio na

rius su kuriais susigyvenome ir 

taip gražiai, maloniai ir su 

nuotykiais praleidome tris 

dienas baidarių kelionėje. Da

bar mums aišku, kodėl prof. 

Kolupaila taip mėgo baidarėmis 

plaukti Lietuvos upėmis... 

Baidarių žygio dalyviai iš 

Lietuvos: t.n. Jolita Buzaitytė, 

t.n. Rita Eirošiūtė, t.n. Ligita 

Lasauskaitė, senj. Giedrius 

Globys, j.sk. ps. Vytautas Glosas 

(vadovas), j.s. Dainius Čepulis ir 

j sk. Markus Savicki. Iš Ameri

kos: Aldona ir Romas Meilai, 

Nijolė ir Leonas Maskaliūnai.

vs. fil. Leonas Maskoliūnas
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Anksčiau jau buvo rašyta ir 
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-Juozo Prunskio vardo konkur 
sui rašiniai privalo būt išsiųsti 
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E. 127th Street, Lemont, IL, 
60439.

Konkurse kviečiami dalyvau
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Pirmas apyl su Norlhvvestern un to 
diplomu, lietuviams sulvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

3900 W 95 St Tel. (708) 422 0101
Valandos p reni sus lanmą- 

P nr,d 3 v p p ■ ž v v antrd 12 30 3 j (

trečd uždaryta v'etvd t-ivpp 
ppnkt ir šeštd 9 v f 12 v p p

6132 S Kedzie Avė . Chicago 
(312) 778 6969 arba (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . Chicago I.
. Tel. (31 2) 476-211 2

9525 S 79lh Avė Hick.ory Hills IL
Tel (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So 50th Avė.. Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller Si., Elmhurst, IL 60126 

708 841 2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652 
Tel 312 434 2123 

Holy Cross Physlclan Cenler 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel 312 884 4155 
Valandos pagal susitarimą

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

kardiologas Širdies i igos
7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, III. 606S2

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

tomis eilutėmis. Pasirašoma sla
pyvardžiu ir atskirame užklijuo 
tame voke parašoma pavardė, 
vardas, skautiškam vienetui 
priklausomumas ir adresas. Už 
atrinktą pirmąjį rašinį autoriui 
bus skiriama iš prel. ps. J. 
Prunskio vardo fondo 250 dol., 
antrajam — 150 dol. ir trečiajam 
— 100 dol.

Vydūno fondo valdyba

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 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 „Madlcara Aealgnment".
Sumokama po vizito.

Cardlac Olagnoala, Lt d. 
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ gydytoja

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Mills. IL
i mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai anlr 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
Pnklauso Holy Cross ir 

Palos Communily ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. ipne Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA. M D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarlten Medlcal Center 

Nepervllle Campue
1020 E. Ogden Avė , Sulte 310, 

Nepervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090

Valandos pagal susitarimą



Nuotr. Balio Buračo

KARALIAUČIAUS SRITIES 
PRIKLAUSOMYBĖ IR LIETUVA

Baigiantis Antrajam pasau
liniam karui,Stalinas jau Te
herano konferencijoje 1943 m. 
buvo pareiškęs pretenzijas į 
Rytprūsius, teigdamas, kad So
vietų Sąjungai reikalingas ne
užšąlantis Karaliaučiaus uos
tas. Be to, sakė Stalinas, tai 
padėtų užtikrinti saugumą nuo 
Vokietijos agresijos ateity. Nei 
Rooseveltas, nei Churchillis 
tam neprieštaravo ir todėl Stali
nas buvo tikras, kad gaus tą 
sritį.

Potsdamo konferencijoje 1945 
m. liepos mėn. Stalinas pakar
tojo savo argumentus, kodėl jis 
nori gauti šiaurinę Rytprūsių 
dalį. Trumanas ir Churchillis 
pritarė iš principo, tačiau Chur
chillis pastebėjo, jog tai reikštų 
pripažinimą, kad Rytprūsiai 
toliau nebeegzistuoja, kad ši 
sritis nebėra sąjungininkų kont
rolės tarybos žinioje. Be to, sakė 
Churchillis, tai įpareigotų bri
tus ir amerikiečius pripažinti 
Lietuvos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos, o tai esą klausi
mai, kurie turėtų būti spren
džiami Taikos konferencijoje. 
Tuomet Stalinas pasakė, kad 
visa, ką šiuo metu sovietų vy
riausybė prašo, yra tai, kad bri
tu ir amerikiečių vyriausybės 
pritartų, šį pritarimą užproto
koluotą ir pažadėtų paremti šios 
teritorijos perleidimą Sovietų 
Sąjungai Taikos konferencijoje. 
Churchillis ir Trumanas su tuo 
sutiko. („Betvveen War and

JUOZAS VITENAS

Peace. The Potsdam Conferen- 
ce”. By Herbert Feis, 221 psl.).

Visa tai buvo išdėstyta pareiš
kime „Karaliaučiaus miestas ir 
gretima sritis”, nusakant jos 
ribas su Sovietų Sąjunga ir 
pažymint, jog JAV prezidentas 
ir britų ministras pirmininkas 
pareiškė, kad jie parems šį 
Sovietų Sąjungos pasiūlymą 
būsimoje Taikos konferencijoje, 
(t.p., 347 psl.)

Taip šiaurine Rytprūsių dalis 
laikinai buvo paskirta valdyti 
Sovietų Sąjungai, o pietinė dalis 
— Lenkijai.

Netrukus po to Vakarų vals
tybių santykiai su Sovietų 
Sąjunga pradėjo atšalti, Stali
nui siekiant satelitais paversti 
užgrobtas Rytų Europos valsty
bes ir išstumti Vakarų vals
tybes iš Berlyno, 1948-1949 me
tais blokuojant šį miestą. Tokia 
padėtis nebuvo paranki sušauk
ti Taikos konferenciją, kurioje 
turėjo būti išspręsti teritoriniai 
ir kiti pokario klausimai.

Nepaisant to, sovietų vado
vams, matyt , rūpėjo įteisinti jų 
užgrobtas teritorijas, apeinant 
Taikos konferenciją. Todėl jie 
iškėlė mintį sušaukti visų Eu
ropos valstybių saugumo kon
ferenciją. JAV iš pradžių į tai 
žiūrėjo abejingai, bet vėliau jai 
pritarė ir tokiu būdu 1973 m. 
liepos 3 d. Helsinkyje buvo 
sušaukta Europos Saugumo ir

Bendradarbiavimo konferenci
ja, į kurią savo atstovus atsiun
tė 32 Europos valstybės, JAV ir 
Kanada. Konferencija buvo 
baigta 1975 m. rugpjūčio 3 d., 
priėmus Baigiamąjį aktą, ku
riame tarp kitų dalykų buvo 
išdėstyti saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje nuostatai.

Baigiamajame akte nekalba
ma apie užgrobtas teritorijas bei 
jų priklausomybę; tenkinamasi 
tiktai išdėstymu nuostatų apie 
valstybių suverenumą, valsty
bės sienų nepažeidžiamumą, te
ritorijos nedalomamumo gerbi
mą, nesikišimą į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Tačiau sovietų 
pareigūnai po Helsinkio konfe
rencijos ėmė aiškinti, kad Bai
giamuoju aktu buvo pripažin
tos Sovietų Sąjungos sienos ir 
tuo būdu Baltijos valstybės buvo 
pripažintos Sovietų Sąjungai. 
Kilus dėl to kritikai, prezi
dentas G. Ford, kuris buvo 
pasirašęs Baigiamąjį aktą, 
pareiškė, kad Amerikos politika 
Baltijos valstybių klausimu ne
pasikeitė. Ir iš tikro Jungtinės 
Amerikos Valstijos bei kitos 
valstybės toliau nepripažino 
Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Karaliaučiaus srities klausi
mas taip pat nebuvo svarstytas 
Helsinkio konferencijoje. Ta
čiau, logiškai galvojant, jei 
Baigiamuoju aktu Baltijos vals
tybes nebuvo pripažintos Sovie
tų Sąjungai, tai tas pats nuosta

tas turėtų galioti ir dėl Kara
liaučiaus srities. Be to, Hel
sinkio Baigiamasis aktas nebu
vo tarptautinė sutartis. Jo 
nereikėjo ratifikuoti šalių par
lamentams, todėl teisiškai jis 
nebuvo privalomas. Tai buvo 
konferencijoje dalyvavusių 
valstybių sutarimas joms rūpi
mais klausimais, o ne teisinis 
įsipareigojimas. Tiktai Sovietų 
Sąjunga, siekdama įteisinti sa
vo užgrobtas teritorijas, aiškino, 
kad jos sovietams buvo pripažin
tos Helsinkio Baigiamuoju ak
tu.

Gaila, kad ir dabartinė Lie
tuvos vyriausybė laikosi šios 
buvusios sovietų pažiūros ir 
tvirtina, kad Kaliningrado sritis 
yra Rusijos teritorija, pripažinta 
Baigiamuoju aktu.

Karaliaučiaus srities likimas 
iš tikro buvo išspręstas 1990 
metų rugsėjo 12 d. sutartimi, 
kurią pasirašė Vakarų Vokieti
ja, Rytų Vokietija, Sovietų 
Sąjunga, Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Didžioji Britanija ir 
Prancūzija. Tai yra vadinamoji 
4-2 sutartis (dvi Vokietijos ir 
keturios kitos valstybės). 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija, atsakydama į J.P. 
Kedžio užklausimą apie Rytprū
sių priklausomybę taip paaiški
no: „Vokietija ir sutarties šalys 
ratifikavo šią sutartį, ir todėl ji 
teisiškai privaloma. Rusijos 
federacija yra teisėta buvusios 
Sovietų Sąjungos paveldėtoja. 
Šiaurinė Rytų Prūsijos dalis nuo 
1946 metų priklausė Rusų fede
racijos teritorijai buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Todėl buvusi 
šiaurinė Rytų Prūsijos dalis yra 
vientisinė Rusijos Federacijos 
dalis”. („Laisvoji Lietuva”, Nr. 
9, 1995 m.).

Po šios sutarties sudarymo 
nebėra jokios prasmės kalbėti 
apie Taikos konferencijos su
rengimą Karaliaučiaus srities 
priklausomybei nustatyti, nes šį 
karą laimėjusių valstybių ir 
nugalėtos Vokietijos sutartis 
yra paskutinis sprendimas dėl 
Vokietijos.

Tačiau, sudarant 4 ir 2 sutar
tį, Lietuva nedalyvavo, nes tuo 
metu ji vos prieš keturis mėne
sius buvo paskelbus savo nepri
klausomybės atstatymą, rūpi
nosi jos įtvirtinimu ir todėl 
neturėjo galimybės ginti savo 
interesų, sudarant šią sutartį. 
Tačiau Lietuva į šiaurinę 
Rytprūsių dalį, ypač į Mažosios 
Lietuvos sritį, turėjo daugiau 
teisių, negu Rusija. Rytprūsiai 
yra lietuvių genčių žemė, kurio
je jie nuo amžių gyveno, išlaikė 
savo tapatybę ir 1918 m. norėjo 
susijungti su Lietuva. Tuo tar
pu Rusijai Karaliaučiaus sritis 
yra tiktai karo grobis, kurį ji 
siekia įsisavinti, įgabendama 
kolonistus ir rusindama.

Karo grobį paprastai dalinasi 
nugalėtojai. Lietuva, būdama 
okupuota, negalėjo teisiogiai 
dalyvauti kare, tačiau lietuviai

buvo įjungti į sovietų armiją, 
kurios gretose kovojo per šimtą 
tūkstančių lietuvių, iš kurių 
apie 40,000 žuvo. Kaip rašo dr. 
Algirdas Jakubčionis: „Kariauti 
sovietinės armijos gretose dar 
nereiškė kariauti už SSRS 
pergalę”. Anot jo, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Didžioji 
Britanija ir Sovietų Sąjunga 
„buvo sudariusios antihitlerinę 
koaliciją, o lietuviams kariauti 
Sovietų Sąjungos armijoje reiš
kė ir dalyvavimą kare antihit
lerinės koalicijos pusėje, įnešant 
tam tikrą indėlį į demokratinių 
šalių karą su nacionalistine Vo
kietija”. („Liet. rytas”. Nr. 109 
1995 m.).

Taip pat lietuviai maždaug 
ketverius metus savo krašte 
priešinosi nacių okupacijai, 
atsisakė sudaryti SS batalioną 
naciams padėti ir tuo būdu 
silpnino nacių karines pastan
gas. Sudarydami 4 ir 2 su
tartį, karo laimėtojai turėjo 
atsižvelgti į lietuvių įnašą kare 
ir į jų etninius, kultūrinius bei 
istorinius ryšius su Rytprūsiais, 
ir ypač su Mažąja Lietuva ir ją 
priskirti Lietuvai. Atiduodant 
Rusijai visą šiaurinę Rytprūsi- 
jos dalį, Lietuvai buvo padaryta 
didelė skriauda, kuri turi būti 
atitaisyta. Į šią skriaudą ypač 
turi atsižvelgti Rusija, kaip 
Sovietų Sąjungos paveldėtoja, 
nes Stalino suokalbis su Hitle
riu įtraukė Lietuvą į karo sūku
rį ir padarė jai neapskaičiuo
jamų nuostolių. Tariantis su 
Rusija dėl šių nuostolių atlygi
nimo, turėtų būti įtrauktas ir 
Mažosios Lietuvos pripažinimas 
Lietuvai. Kol tai nepadaryta, 
Rytprūsių klausimas negali 
būti laikomas išspręstu.

POLITINĖS PARTIJOS
PIRKS NEKILNOJAMA 

TURTĄ

Lietuvos vyriausybė patvir 
tino tvarką, pagal kurią 
politinės partijos ir politinės 
organizacijos gali privatizuoti 
nuomojamas ar kitaip teisėtu 
pagrindu naudojamas valstybi 
nio reguliavimo sričiai priklau 
sančias patalpas arba pastatus 
Paraiškas patalpas išsipirkti 
politinės partijos turės pateikti 
centrinei privatizavimo komisi 
jai. Nuomojamos patalpos bus 
išperkamos balansine verte.

Rugpjūčio 21 d. nutarimu, vy 
riausybė numatė, kad mokėjimo 
terminas gali būti atidėtas 
vieneriems metams. Tačiau per 
kant išsimokėtinai, privaloma 
mokėti, kainos dalis sudaro 25 
proc. patalpų balansinės vertės 
o už atidėtą sumą mokami 5 
proc. metinių palūkanų. Įsisko 
linimus politinėms partijoms 
reikės padengti lygiomis dali 
mis kas ketvirtį. Tuo pačiu 
nutarimu patvirtintos būtinų 
paraiškų ir sutarčių formos.

(KL, 08.25)

Dvikalbiškumas ir 
vienakalbiškumas

Įsivaizduokime kalbą, kurio
je yra daugiau kaip 600,000 
žodžių, kuria kalba per 350 mln. 
žmonių ir galbūt kita tiek sten
giasi išmokti. Apytikriai pusė 
visame pasaulyje spausdinamų 
knygų yra šia kalba ir bent 80 
procentų visų kompiuterinių 
programų bei tekstų taip pat ja 
parašyta. Iš tikrųjų tai nėra 
„gryna” kalba, nes joje pri
kaišiota žodžių iš maždaug pus
šimčio kitų kalbų, o jos „tėvai” 
buvo Skandinavijos vikingai, 
anglosaksai, normanai, prancū
zai ir dar kiti. Šiandien ta kalba 
jau įgavusi tarptautinės varto
senos pobūdį: ją vartoja pasaulio 
verslininkai, mokslininkai, me
dikai, diplomatai, kai atsiranda 
reikalas komunikuotis su kitų 
kraštų, kitomis kalbomis kal
bančiais.

Jau turbūt aišku, kad čia ap
tariama anglų, tiksliau sakant, 
amerikiečių kalba, kurią Di
džiosios Britanijos (šios kalbos 
gimtinės) kalbininkai ir šiaip 
„pasipūtėliai”, save laikantys 
kalbos žinovais, apkaltina išsi
gimimu, o amerikiečius—„kara
liškosios anglų kalbos” gadinto
jais, teršėjais.

Įdomu, kad tuo metu, kai vi
sos pažangesnės pasaulio tautos 
stengiasi savo gyventojus įtaigo
ti mokytis angliškai, jau ir pa
čioje Amerikoje prasidėjo judė
jimas vėl padaryti šią kalbą pag
rindine ir vienintele viešajame 
gyvenime, kur stipriai reiškia
si dvikalbiškumas, o kai kur — 
net daugiakalbiškumas. Šiame 
krašte 1994 m. buvo 8.7 proc. 
žmonių, gimusių kurioje kitoje 
šalyje, o apskritai Amerikoje 
kasdien galima išgirsti bent 
31.8 mln. gyventojų, kalbančių 
daugiau kaip 300 kalbų. Prasi
dėjus naujiems mokslo metams 
šį rudenį, trečdalis mokinių 
didžiųjų miestų valdiškose mo
kyklose pirmiausia namie iš
moko ir kalbėjo kita kalba, o tik 
vėliau — anglų. Daug į mokyk
lą ateina iš viso nemokėdami 
angliškai.

Tiesa, šio šimtmečio pradžioje 
ne Amerikoje gimusių buvo žy
miai daugiau (pvz., 1900 m. — 
per 12 proc., 1910 m. — beveik 
14 proc., tarp 1940 ir 1950 m. — 
9 proc.), bet anuomet naujieji 
ateiviai buvo daugiausia iš rytų 
bei vidurio Europos ir stengėsi 
kiek galima greičiau išmokti 
angliškai, įsilieti į vietinio 
gyvenimo srovę. Deja, jų uolu
mas ir noras prisitaikyti daugu
mą paskandino toje srovėje, 
įskaitant ir dešimtis tūkstančių 
lietuvių. Dabar didžiausi imi
grantų skaičiai yra iš Azijos 
kraštų ir ispaniškai kalbančių
jų valstybių. Vietiniai politikai

Danutė Bindokienė

ir verslininkai, norėdami įsigyti 
naujųjų imigrantų masės palan
kumą, balsus ir dolerius, sten
gėsi, kad jiems nereikėtų moky
tis anglų kalbos, kad visus kas
dieninius reikalus už savo na
mų sienų galėtų atlikti savo 
gimtąja kalba. Kartą prasidėjęs 
mažu judesiu, dvikalbiškumas 
pavirto didžiule griūtimi ir da
bar stengiamasi jų, jeigu ne su
laikyti (vargiai tai būtų įmano
ma), tai bent apvaldyti.

Atrodo, kad visas tas šurmu
lys, norint grąžinti anglų kalbų 
į kasdieninį Amerikos gyve
nimą, yra tik audra vandens 
šaukštelyje ir be reikalo suprie
šina visuomenę, turinčių ir taip 
pakankamai „progų” skaldytis. 
Anglų yra „draugiška” kalba — 
į ją lengvai priimami žodžiai iš 
visų kitų kalbų. Be to, anglų 
kalba — „slidi”, nejučiomis 
įsliuogia į kitaip kalbančiųjų 
žodyną ir ilgainiui išstumia ne
mažai senųjų žodžių, virsdama 
naujadarais, hibridais, verti
niais. Kai kurios Europos vals
tybės (pvz. Prancūzija) su ta 
„angliškąja okupacija” bando 
kovoti, nors iki šiol rezultatai 
nėra per daug viltingi. Be abe
jo, ir mes visi pastebime angli- 
cizmų, be atodairos kišamų, kur 
reikia ir kur nereikia, daromą 
žalą senajai, garbingajai lietu
vių kalbai, kurios nepajėgė iš
naikinti lenkai gudrumu, rusai 
prievarta, o kiti įvairiomis prie
monėmis. Tą dabar savanoriš
kai daro „modernūs” lietuviai...

Amerikiečiai neturėtų rūpin
tis anglų kalbos ateitimi savo 
krašte, nes nemokantys angliš
kai vis tiek lieka antraeiliai 
piliečiai ir geresnio darbo, ir 
kultūrinės-politinės-visuomeni- 
nės veiklos, ir daugeliu kitų at
žvilgiu. Ilgainiui, siekdami ge
resnio gyvenimo, imigrantai tu 
ri išmokti angliškai. Iš tikrųjų 
visi, kurie moka kalbėti bent 
viena — ar daugiau — svetimų 
kalbų, turi tuo didžiuotis, nes 
kiekviena kalba praplečia žmo
gaus akiratį ir pasaulėžiūrą. 
Svetimų kalbų mokymas, paly
ginant su Europos tautomis, 
Amerikoje visuomet tingiai vil
kosi iš paskos. Užuot skundęsi 
dėl svetimų kalbų atsiradimo 
savo kasdienybėje, amerikiečiai 
turėtų tai priimti kaip pozityvų 
reiškinį. Buvo netikslu ir sava
naudiška ankstesniais laikais 
reikalauti, kad kiekvienas nau
jas imigrantas bematant praras
tų savo tautinę tapatybę ir tap 
tų amerikiečiu (ką pagaliau ta 
sąvoka iš tikrųjų reiškia?). Būtu 
dar didesnė žala užslopinti pas 
kutiniųjų dešimtmečių pažangų 
ir grįžti į siaurus tautinio šo
vinizmo rėmus.

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠClŪTĖŠUOPIENĖ

1940 m. liepos 4 d.
O, platieji Lietuvos laukai, tamsiosios gil ios, ko liū

dit? Ko liūdite šiandieną, jūs padangių paukščiai? Jus 
laukų gėlės? Ar ir jus pritariate mūsų didžiam liūdesiui, 
mūsų rūpesčiams, musų ilgesiui.

Galbūt aš klystu, bet man rodos, jog šiandien visa 
gamta liūdi su tikraisiais Lietuvos sūnumis. Ir gėlės 
mano darželyje liūdnai lenkia prie žemes galvutes, 
sidabrine rasa drėkindamas žemę. Medžiai tyliai, tyliai, 
šlamena lapeliais, lyg nedrįsdami sudrumsti tos rimties, 
kuria paskutinėmis dienomis gyvena Lietuvos žmones.

Šiandieną man svyra galva nuo rūpesčių ir sunkios 
kaip švinas mintys skverbiasi, kankina. Prieš akis graži, 
didinga, Lietuvos praeitis: Mindaugas, Algirdas, Kęs
tutis, Vytautas Didysis. Po jų — nelemtoji, atnešusi 
Lietuvai pražūtį, unija. Šimtmetinė vergija, karas. 
Pareikalavusios milžiniškos aukos nepriklausomybės 
kovos ir... 1918 metų vasario 16 toji. Nepriklausoma 
Lietuvos Respublika. Lyg sapnas prabėgo 20 laisvės 
metų. Daug pasiekta laimėjimų, neapsieita be klaidų, 
betgi pažanga padaryta ir, jei niekas į mūsų daržą 
nesikėsintų, būtų galima gražiai, laisvėje gyventi.

Mintimis grįžtu į 1939-sius metus. Ruduo. Baigtas

Vokietijos-Lenkijos karas. Į Maskvą išvyksta Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Visų lietu
vių patriotų mintys tuomet sukosi apie mūsų sostinę — 
Vilnių. Kiek lūkesčių, kiek vilčių! Kiek pasitikėjimo mes 
tuomet rodėme Sovietų Sąjungai. Patys būdami taikūs, 
pasitikėjome ir kitais. Ir kaipgi nepasitikėti, jei vals
tybė yra davusi žodį ir dar raštu patvirtinusi? Ir tokia 
didžiulė, turinti žemės turtų. Mes tikėjomės, kad sovie
tai laikysis 1920 metais liepos 12 dienos sutarties ir 
priskirs nuims visų, buvusį lenkų okupuotą, kraštą. 
Kaip skaudžiai teko nusivilti, kuomet sužinojome, kad 
sovietai, nesilaikydami sutarties, pasiliko sau Švenčio
nis ir kitas lietuviškas sritis.

Ir kaip sunku buvo, aš tikiu, sutikti su jų reikala
vimais, bet,matyt, kitaip negalėjo.

Lietuvio nujautimas niekuomet neapgauna. Tai dar 
vienas įrodymas. Ministrui Urbšiui išvykus Maskvon, 
kaimiečiai lyg nujausdami kalbėjo: „Ne prieš gerą, ne 
prieš gerų”. Kiek aš tuomet stengiaus juos įtikinti, jog 
sovietai yra didelė valstybė ir Lietuvos neskriaus. Mano 
gera nuomonė žuvo tuoj, kai tik sužinojau, jog dalis mūsų 
teritorijos lieka rusams, o kita dalis — Vokietijai. 
Sąmokslininkai pasidalijo... Tuomet pamačiau tikrąjį 
didžiulės Rusijos veidą, suprasdama jos „taikingą” 
politikų.

Nuo dienos, kurių Lietuvai buvo grąžintas Vilnius, 
prasidėjo tikras spaudos ir radijo chaosas. Visi šaukė ir 
rašė apie sovietų sąžiningumą, apie padarytą lietuvių 
tautai neužmirštamų gerą, apie mūsų draugingumą 
SSSR ir kitką. Sovietai iš savo pusės lietuvių tautos 
adresu taipgi nešykštėjo pagyrimų. Iš to bendro chaoso

aiškiai išsiskyrė lietuvių pusės pataikavimas ir veidmai
nystė. O sovietų — grasinimas ir taip pat veidmainystė.

Mūsų vyriausybė dėl politikos turėjo užtrenkti savo 
sąžinės duris ir kalbėti tik lūpomis, o ne širdimi. Mes, 
tikrieji Lietuvos vaikai, visa tai supratom ir kentėjom 
ramiai, tyliai, su tikra lietuviška kantrybe. Visus 
vyriausybės įsakymus vykdėme, viską aukodami Dievui 
ir tėvynei.

Iš Maskvos grįžta Užs. reikalų ministras Juozas Urb
šys. Parveža jis Lietuvai „dovanų” — Vilnių, bet už tai 
sovietų daliniai įžygiuoja į Lietuvą. Vėl prasideda spė
liojimai ir nekantrus laukimas „kažko”. Tas „kažkas” 
giliai įsirėžė lietuvio sąmonėn, kankina jį keldamas abe
jones Lietuvos ateitimi. Kiekvienas savęs klausia: ar 
išsilaikysime?

Lietuviai patriotai, dėję centą prie cento, aukoję 
ginklų fondui, sunerimo savo rūpesčiuose. Buvom 
raginami rinkti geležies laužą — rinkome. Kaip nuošir
džiai buvo sutiktas šis šauksmas, kokiu stropumu buvo 
renkamas metalo laužas. Rinkau ir aš jį.

Birželio 12-toji. Lietuva puošiasi, džiūgauja mat rytoj 
Tautos vado vardinės. Jaunimas džiūgauja, bet širdys 
prislėgtos. Kaip įrodyti, kad mes mylime savo prezidentą 
ir jį sveikiname vardinių proga. Kiekvienas savo 
nuožiūra. Ėmusi prezidento paveikslą, papuošiu jį 
gėlėmis ir nakties glūdumoje einu puskilometrį prie 
Pušaloto vieškelio ir prisegu paveikslą prie kelrodžio 
stulpo ir tegul mato mūsų priešai, kad tauta myli savo 
prezidentą.

Tą vakarą paslaptingai šlamėjo Lietuvos girių 
karaliai — ąžuolai, laumės pridengė pievas gedulo

skraiste, medžiai ašaromis laistė žemę. Rodos matau 
dabar virš Gedimino kalno plasnojantį juodų paukštį, 
kuris savo milžiniškais sparnais uždengia visą Lietuvą. 
Tai mūsų nepriklausomybės mirties pranašas.

Birželio 15 dieną mūsų krašto žaliąsias pievas 
apgula dulkės ir raudonos žvaigždės. Neramus šešta
dienis. Tą dieną aš amžiais atminsiu. Jei aš tą dieną 
mačiau ašarotas lietuvio akis, tai neklausiau, ko jos 
ašaroja. Jam, kaip ir man, gaila žūstančios laisvės, žūs
tančių tėvynės sūnų, žūstančios nepriklausomybės.

Birželio 16-toji. Lietuvą aplekia žinia: Tautos vadas 
pabėgo! Prasidėjo baisus chaosas. Tautos vadas api- 
beriamas bjauriais šmeižtais, išleidžiamos įvairiausios 
karikatūros. Susidarė dvi skirtingos nuomonės. Vieni 
už — kiti prieš. Pirmieji teisina, jog pabėgimas buvo tei
sėtas ir neišvengiamas, norint išsaugoti gyvybę*. Antrieji 
gi, užsispirdami rėkė, jog jis išdavęs savo tautą.

> Vyksta ruoša būsimiems Liaudies seimo rinkimams. 
Laikraščiai ir radijas užimti propaganda bei įvairiais 
patarimais balsuoti. Per tas dienas klausytojų ausys 
pavargo nuo įvairių agitatorių šauksmų. Menu pirmąjį 
mūsų bažnytkaimio susirinkimą. Atvažiavo gražia 
mašina trys vyrai ir moteris. Suėjo apie 30 žmonių, kurių 
daugumą sudarė lietuviai patriotai — priešingi sovie
tams. Bet ir tie, kurie gal širdyje pritarė agitatoriams, 
ir tie po kalbų neišdavė jokio garso — neplojo jiems. Gal 
vengė pažįstamų. Baigus kalbėti agitatoriui, žodį gavo 
valstiečiai. Kalbėjo daugiausia moterys ir mergaitės, 
tarp jų buvo ir mokytoja Žagūnytė.

(Bus daugiau)



t

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Genocido aukoms paminklas Ginkūnų kapinėse.
Nuotr Petro Pociaus

KONFERENCIJA AR 
FARSAS?

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

GENOCIDO AUKOMS 
PAMINKLAS GINKŪNŲ 

KAPINĖSE
Rugpjūčio 20 d. Lietuvos PKT 

sąjungos Kuršėnų skyriaus de
legacija vykome j Šiaulius daly
vauti paminklo Ginkūnų kapi
nėse, pašventinimo iškilmėse.

12:30 vai. vyko pamaldos Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Šv. 
Mišias už žuvusius partizanus, 
ryšininkus, kalinius ir trem
tinius aulcojo monsinjoras A. 
Svarinskas. Savo pamoksle jis 
pasmerkė LDD partiją ir da
bartinę valdžią už ekonominį 
bei moralinį nuosmukį Lietuvo
je, už rinkiminių pažadų „pa
miršimą” savo rinkėjams, už 
derlingų Lietuvos laukų paver
timą „usnių plantacijomis”, už 
milijardinių užsienio paskolų 
„pravalgymą” ir pravažinėjimą 
turistinėms kelionėms. Jis pri
minė, kad artėja nauji rinkimai 
į Seimą, ir mums nevalia viso to 
pamiršti!

Iš bažnyčios gausi procesija su 
vėliavomis patraukė į Ginkūnų 
kapines. Nors saulutė ir negai
lestingai kepino, bet dūdų or
kestras ir puiki šventiška nuo
taika gaivino žingsniuojančius. 
Trijų kilometrų kelio lyg nebū
ta!

Pagaliau prieš mūsų akis di
dingas kryžių paminklas. Nors 
projektą ir matėme makete, ta
čiau statinys pralenkė visus 
mūsų lūkesčius— ir architektū
riniu sumanymu, ir techniniu jo 
atlikimu. Didingas, balto mar
muro kūrinys, pakilęs virš ka
pinių medžių viršūnių, byloja: 
„Praeivi, nulenk galvą tiems, 
kurie žuvo už tavo ir visų mūsų 
laisvę!”

Paminklą šventino mons. Sva
rinskas. Savo trumpoje, tradiciš
kai patriotinėje kalboje, jis 
įvardijo mūsų tautos kančias, 
atneštas raudonųjų nužmogėju- 
sių okupantų ir mūsų tautos iš
davikų, pardavusių savo sąžinę 
už „Judo skatikus”.

dinimą. Tačiau „pagalių kaišio- 
jimas j ratus”, jo žodžiais ta
riant, dar labiau skatino siekti 
užsibrėžto tikslo. „Nesuskai
čiuosi, kiek naktų nemiegota, — 
kalbėjo jis, — sprendžiant pro
jektavimo ir statybos proble
mas. Daug kartų atrodė, kad 
viskas žlunga! Tačiau žemaitiš
kas užsispyrimas davė vaisius!” 
Jis pasidžiaugė, kad likimas lė
mė Šiaulių skyriui „surasti” 
buv. Vorkutos lagerio politkali
nį G. Tamašiūną, kuris kryžių 
paminklą ir suprojektavo.

Projekto autorius G. Tamašiū- 
nas pasidžiaugė, kad jam pasi
sekė įgyvendinti savo svajonę — 
Žydriąją Paukštę — pavaizduoti 
mūsų tautos visų genocidų aukų 
tragediją. Juk kryžių stiebų, 
laužytos ir kampuotos linijos — 
tai tragiški partizanų, politinių 
kalinių, ryšininkų, ir tremtinių 
šeimų likimai.

Pats paminklo išplanavimas 
išraiškingai paaiškina šio kūri
nio idėją — architektas A. Plai- 
pa granitinių plokščių su įrašais 
išdėstyme įgyvendino mintį, kad 
įis priklauso visoms Lietuvos ir 
Šiaulių krašto genocido au
koms.

Lietuvos PKT sąjungos pirmi
ninkas B. Gajauskas pasi
džiaugė, kad žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę 
atminimas tautoje saugomas. 
LDD partijos pastangos nutylėti 
apie partizaninę kovą su oku
pantais kalba apie tai, kad dau
gelis jų „yra prikišę nagus” vyk
dant genocidą Lietuvoje. O šitas 
paminklas kaip ir kiti pastaty
ti paminklai bei kryžiai, bylos 
mūsų vaikams ir vaikaičiams 
apie mūsų tautos sūnų ir dūk- 
terų sudėtas aukas ant tėvynės 
laisvės aukuro! ,

Lietuvos partizanų vadas J.' 
Čeponis savo kalboje pabrėžė, 
kad valdančioji LDDP ir jos vy-

Rugpjūčio 30 dienos rytą Ki
nijos vadovai paleido tūkstan
čius balandžių, atidarant gau
siausią viso pasaulio moterų 
konferenciją. Keista, kad tą 
reikšmingą konferenciją su
šaukė užkietėjusi, komunistinė 
Kinija, dar taip neseniai stipriai 
raišiojusi mažų mergaičių kojas, 
kad jos neaugtų, sužalojant jas 
visam amžiui, kaip to reikalavo 
tūkstančio metų tradicija, trak
tavusi mergaites, kaip be
verčius padarus. Naivus Vaka
rų pasaulis yra visas pasiruošęs 
„mylėti” tuos, kurie dar ne
seniai buvo didžiausi priešai, 
kaip buvusi Sovietų Sąjunga, 
dabar tapusi „demokratine 
Rusija”, nors jos taktika ir 
užsienio politika nėra labai 
pasikeitusi, ką įrodo jau kelis 
metus terorizuojama maža ir 
pasauliui mažai tepažįstama 
Čečėnija.

Daugiau kaip dvidešimt tūks
tančių atskridusių delegačių 
buvo suvežta į Hyairou prie
miestį, iš kurio Kinijos sostinę 
Beijingą galima pasiekti 
automobiliu tik per 90 minučių, 
nors konferencija vyks sostinėje. 
Delegatėms buvo pranešta, kad 
jų patogumui kursuos auto
busai, bet, pasiteiravus dėl iš
vykimo, joms buvo nurodyti 
taksiai, už kuriuos reikia 
mokėti po 24 dolerius, važiuo
jant į vieną pusę. Delegatės taip 
pat skundėsi, kad policija nuo
dugniai iškratė jų lagaminus, 
ieškodama „antikomunistinės” 
ar religinės literatūros. Norin
čios užmegzti pažintis ar susi
tikti su jau pažįstamomis, 
dalyvės atsimušė „į mūrinę 
sieną”, nes registracijos parei
gūnai jokios informacijos ne
davė, o bandydamos apsikeisti 
telefonų numeriais, kad galėtų 
laisvai pasišnekučiuoti, ir to ne
galėjo padaryti, nes ant kamba
riuose esančių telefonų nebuvo 
užrašyti numeriai. Pasi
skundus, pareigūnai teisinosi, 
kad jie rūpinasi delegačių sau
gumu. Aplankymas įdomių vie

tovių taip pat neįmanomas, nes 
nėra nei žemėlapių, nei infor
macijos, tik blankūs žvilgsniai..

Kodėl viso pasaulio moterys 
suplaukė į Kiniją, tą paskutinę 
raudonojo tvano salą, kurioje te- 
besiaučia komunistinis teroras? 
Daug prie to prisidėjo ir Hillary 
Clinton pasiryžimas vykti į tą 
konferenciją. Gudrūs kiniečiai, 
norėdami pritraukti kaip 
galima daugiau delegačių ir 
papildyti vakarietiška valiuta 
savo iždą, „ištrėmė” penkiolikai 
metų kalėjimo už „šnipinėjimą” 
nubaustą kinų kilmės Amerikos 
pilietį Wu,kurio tikslas buvo 
pasauliui paliudyti Kinijos 
kalėjimų žiaurumus, pats juos 
išgyvenęs. Toks Kinijos poelgis 
neva „pagerino” santykius su 
JAV, tai ir Hillary galėjo ke
liauti, kaip gegužės mėnesį į 
Maskvą keliavo prezidentas... 
Kaip graudžiai naivu!

Antra vertus, neatrodo, kad 
moterims bus kokia nauda iš tos 
konferencijos, kurios organi
zavimas primena nevykusiai 
sukurtą farsą, o ir jos rengimas 
pradėtas su reikšminga diskri
minacija, draudžiant konfe-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŽMOGAUS MEILĖS
Ar.laiiiis l’iiCt-.uA

Dūdų orkestras iš Šiaulių sky- riausybė nedalyvauja paminklų 
genocido aukoms statybos ren
giniuose, vengia žodžio partiza
nas, dažnai apdovanoja ordinais 
ir prisidėjusius prie genocido 
vykdymo, o tie, kurie to nusi
pelnė — pamirštami! Tačiau is
torija padarys savo išvadas ir 
įvertins nusipelniusius.

Ir kiti kalbėjusieji — Šiaulių 
miesto meras A. Lankauskas, 
Stašiškis, A. Šilkus — džiaugėsi 
paminklo reikšme atsikurian
čiai nepriklausomai Lietuvai. 
Dalinosi prisiminimais apie 
kovą partizanų ir ryšininkų ei
lėse. Dėkojo šiauliečiams už pas
tangas ir įdėtą ryžtą, sukuriant

riaus, politinių kalinių bei 
tremtinių choras giedojo Lie
tuvos himną. Vaiskiame Ginkū
nų danguje plaikstosi tautinės 
ir Šiaulių, Panevėžio, Ukmer
gės, Radviliškio, Telšių, Kur
šėnų skyrių vėliavos...

Lietuvos PKT sąjungos Šiau
lių skyriaus pirm. Č. Dirkė 
išsamiai papasakojo paminklo 
projekto gimimo istoriją, pami
nėjo tuos sunkumus, ypač finan
sinius. su kuriais buvo susidur
ta statybos metu. Paminėjo, kai 
kurių „buvusių miesto šulų” 
priešingas nuomones ir pastan
gas trukdyti šio kūrinio įgyven

tokį didingą pamin' t. Kal
bėjusieji jau minėjo; ančius 
Seimo rinkimus 19bo metais. 
Ar pasimokė iš savo klaidų bal
savusieji už LDD partiją? Ar ir 
vėl susižavės jų „rožiniais” 
priešrinkiminiais neįvykdytais 
pažadais?

O dūdų orkestras ir Šiaulių 
skyriaus choras gaivino iškil
mių dalyvius tremtinių parti
zanų dainomis ir giesmėmis: 
„Benamių malda”, „Partizanų 
motinai” ir kt. Iškilmės baigė
si Maironio „Lietuva brangi”.

Renginys baigėsi. Skirstėmės 
su pakilia nuotaika. Ne, nepa
miršo tauta savo didvyrių. Ne
pamiršo ir nepamirš!

Lietuvos PKT sąjungos Šiau
lių skyriui, vadovaujamam 
energingo pirmininko Č. Dir- 
kės, tariame nuoširdų ačiū už šį 
milžinišką nuveiktą darbą.

Jonas Vaišnoras 
Kuršėnai

rencijoje dalyvauti Taivano ir 
Tibeto delegatėms. Būtų puiku, 
kad pasaulio moterys būtų pa
skelbusios boikotą ir griežtai 
atsisakiusios vykti į Kiniją. De
ja, boikotui neįvykus, reikia 
tikėtis, jog delegatės, kad ir la
bai suvaržytos ir uždarytos, lais
vajam pasauliui galės ką nors 
papasakoti. Tiesa, jos mažai ką 
matys. Be jokio kontakto su gy
ventojais ar disidentais, nema
tys Kinijos miesto gyvenimo bei 
nuotaikų. Amerikos spauda taip 
pat spėlioja, kad delegatės 
neturės sąlygų daryti prane
šimus savo kraštams.

Taigi iš tos konferencijos kon
krečių rezultatų moterų naudfc 
nereikia tikėtis. Ar ji paveik 
Afrikos tauteles, kurios žiauriai 
fiziškai žaloja mergaites jų 
„brandinimo” ceremonijomis? 
Ar Amerikos darbdaviai pakels 
atlyginimus moterims, dir
bančioms tą patį darbą kaip 
vyrai? Juk tai konkrečios pro
blemos, kurios jaučiamos visų 
moterų pilietinių teisių ir pro
fesinio gyvenimo srityse. Mo
terys grįš į savo gyvenamuosius 
kraštus ir tęs toliau savo teisių 
gynimą vyrų sukurtų tradicijų 
aplinkoje, nes konferencija, 
nepaisant joje padarytų išvadų 
ir nutarimų, jokios teisinės 
jurisdikcijos neturės.

Gaila naivių Vakarų, kurie 
aklai pasitiki komunistų 
pažadais...

• Antanas Paskųs. „Žmo
gaus meilės”. Išleido „Katalikų 
pasaulio” leidykla. Vilnius, 
1995 m. 158 psl.

Mūsų laikais, kada dvasinės 
vertybės, tarp jų ir meilė, nupi
gintos, sumenkintos ir pavers
tos rinkos prekėmis, šios knygos 
autorius bando atgaivinti tik
rąją meilės sampratą, gvildena 
žmogaus meilės išraiškas, 
kurios visos „turi kažką, kas 
traukia jas visas Dievop, savo
jo šaltinio link”.

Knygoje apžvelgiami lyčių 
skirtumai biologinėje, psicholo
ginėje ir dvasinėje plotmėje, 
aprašomi meilės pavidalai, pra
dedant žemesniąja, biologine ir 
baigiant teologine, dieviškąja 
meile.

Knygą galima gauti teirau- 
jantis: Į laisvę fondas, c/o A. Par- 
gauskas, 8908 Butterfield Lane, 
Orland Park, IL 60462.

• „Skautų aidas”, 1995 m. 
birželis. Leidžia LSS Tarybos 
pirmija. Redaktorius — v.s. An
tanas Saulaitis ir Pelėdų skiltis, 
2345 West 56 Street, Chicago, 
IL 60636. Administratorė — v.s.

Albina Ramanauskienė, 4613 
W. 106 PL, Oak Lavvn, IL 60453.

Šiame numeryje: aprašymai iš 
pasaulio skautų organizacijų 
gyvenimo, nuotraukos ir repor
tažai iš Clevelando, Detroito, 
Kanados, Philadelphijos, Čika
gos bei kitų vietovių.

• „Observer”, 1994 m. Nr. 
5-6. Leidžia Lietuvos Romos 
katalikų federacija Amerikoje. 
Spausdina „Draugo” spaustuvė, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

Žurnalas — anglų kalba, at
spindintis Lietuvos nūdieną, is
torinius momentus, kurie lėmė 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Albertas Čižauskas pateikia 
istorinį straipsnį „Gyvenimas 
su Vytautu Didžiuoju”; kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
išsamiai aprašo kazimierietės 
Maria Kaupas gyvenimą ir 
veiklą Lietuvoje, Pažaislio vie
nuolyne bei emigravus į 
Ameriką. įdomus ir nuotai
kingas, iliustruotas nuo
traukomis žymaus Lietuvos 
fotografo Balio Buračo kūrybos 
bei gyvenimo aprašymas.

• „Trimitas”, 1995 m. birže- 
lis-liepa. Leidžia Lietuvos šaulių 
sąjunga. Redakcijos adresas: 
Laisvės alėja 34, 3000 Kaunas, 
Lietuva; tel.: 224647.

Šiame numeryje: Lietuvos bei 
užsienio šaulių organizacijų 
veiklos aprašymai, reportažai iš 
šaulių stovyklų, kovinių pra
tybų aprašymai. Besidomintys 
Lietuvos šaulių istorija ras 
straipsnių bei nuotraukų. 
Žurnale yra ir šaunamųjų 
ginklų nuotraukos bei charak
teristikos. Leidinys gausiai 
iliustruotas nuotraukomis.

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over tbe past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT’s transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS,iLITHUANIA.

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

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

KKIlK ____

I0T Nevv York: 212 869-1074.
Chicago: 312-236-3388. 
los Angeles: 213-934-5151.

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

Toll-free 800-223-0593.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą Dir
bu ir užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Atlieku visus darbus su kompiuteriu.
Priimu užsakymus dėl žurnalų ir knygų 
leidimo. Darbas bus atliekamas laiku ir są
žiningai Galiu ištaisyti korektūros klaidas, 
galiu daryti vertimus į 7 kalbas Kreiptis:
Nijolė, tel. 708-301-5881, fax. 708- 
301-5781.

HELP VVANTED

GRE/T
PARDUODA

RE7MAX 
REALTORS 

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

IEŠKO DARBO

• 45 m. geras, sąžiningas lietuvis
ieško bet kokio darbo.

Tel. 1-708-636-5190.

Ieškoma moteris tarp 30-50 m. padėti 
senesnio amžiaus moteriai maisto gamini
me ir namų ruošoje ir gyventi kartu: 6 die
nos į sav., antradieniais laisva. $550 į mėn., 
Westchester priemiestyje. Skambinti tarp 
3-5 vai. p. p 708-562-5583.

Darbui šiaurinėje miesto dalyje 
reikalingi patyrę dažytojai. 
Reikia turėti savo transporto 

priemonę.
Tel. 312-523-7289

Moteris ieško bet kokio darbo, tel. 
312-776-3104 arba 312-925-5410.

Jauna moteris ieško 
bet kokio darbo 

Tel.: 312-471-9931

FOR SALE

Nocodah, Wlseonsin, arti šventovės, prie 
13 kelio, parduodu 5 akrus žemės su dauę 
medžių Teirautis 904-441-8143.

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE

NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Alighieri. Vertė A. Tyruolis. 
96 psl.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI. Turto paveldėjimas tes- 
tamentų-turto palikimai — jų apsauga. Dipl. teis. Pr. 
Šulas. 88 psl.

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Spaudoje skelbtų straipsnių rinkinys. 
Jonas Kutra. 117 psl.

TRYS ŽODŽIAI arba gyvenimo magija. Juozas Švaistas. 176 
psl.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. A. 
Alekna. 300 psl.

LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. H. Lukaševičius. 231 psl. 
LUKŠIŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psl.
JAUNUOLIŲ MALDOS. Kun. P. Kirvelaitis. 159 psl. 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmės. Kun. dr.

P. Aleksa. 254 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 213 psl. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Premijuotas romanas. Vacys

Kavaliūnas. 234 psl.
KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ. Poezija. Kun. Ričardas 

Mikutavičius. 63 psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
PRIEŠAI Raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 168 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl.
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. švaistas. 176 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. H. Mošinskienė. 176 psl. 
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimai. Ona Nar

butienė. 169 psl.
ANGLŲ NOVELĖ Novelių antologija. Sudarė P. Gaučys. 459 

psl.
ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas šimutis. 227 

■ psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyventojams pridedame State Sale tax 
8.75% nuo knygos kainos.
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MIRĖ JONAS KĘSTUTIS 
VALIŪNAS

1995 m. rugsėjo 2 d., po ilgos 
ir sunkios vėžio ligos Švecinge
ne mirė visuomenininkas Jonas 
Kęstutis Valiūnas. Jis gimė 
1917 m. kovo 24 d. ūkininkų 
šeimoje Samyluose, Kauno ra
jone. Jaunus neteko tėvo. Jo ma
ma pardavė ūkį ir su 4 vaikais 
persikėlė i Kaunu, kur atidarė 
maisto produktų parduotuvę. 
Kadangi jai buvo labai sunku su 
4 mažais vaikais, tai Jonų 
paėmė globoti dėdė Kalvarijoj, 
kuris jį leido j pradžios mokyk
lų, progimnazijų ir vėliau Mari 
jampolės gimnazijų. 1931 me
tais mama jį pasiėmė atgal į 
Kaunu, kur lankė Aušros gim
nazijų ir po to aukštesniųjų 
technikos mokyklų, kurių baigė 
elektros inžinierium.

Atlikdamas būtinų karo tar
nybų, baigė Karo mokyklų ir 
įsigijo atsargos leitenanto laips
nį. Nuo 1940 m. dirbo Lietuvos 
pašte inžinierium. Kadangi šio
je pozicijoje buvo nepamaino
mas, tai joje išbuvo iki karo 
pabaigos ir tokiu būdu išvengė 
karo tarnybos vienam iš didžių
jų kaimynų. 1944 m. pasitraukė 
į Austrijų, vėliau į Vokietijų. Iš 
pradžių apsigyveno Mem- 
ingene, kur dirbo „Minties" 
mėnraščio redakcijoj.

Negalėdamas grįžti į Lietuvų. 

ir nematydamas ateities Vokie

tijoje, jis, kaip dauguma lietuvių 

pabėgėlių tuo metu, buvo jau 

pakėlęs sparnus skrydžiui per 

Atlanta, bet, susitikęs žmonų 

Ingę, nutarė pasilikti, sukūre 

šeimų, užaugino 5 vaikus, kurių 

3 baigė Vasario 16 osios gim

nazijų.

Beveik visų laikų po karo, iki 
išėjimo į pensijų, tarnavo lietu
vių darbo kuopose prie ameri
kiečių Armijos, ilgiausiai 
Švecingene, kur jis per 40 metų 
vadovavo tiltų statybos kuopai.

Jonas Kęstutis Valiūnas buvo 
labai didelis patriotas. Džiaugė
si, kad jo vokietė žmona ir trys 
vaikai išmoko lietuviškai. Savo 
kuopoje šventė visas lietuviškas 
šventes. Dažnai surengdavo mi
nėjimus, į kuriuos kviesdavo 
aukštus amerikiečių pareigū
nus ir jiems taip primindavo 
Lietuvos likimų. Stengdavosi 
pavyzdingai pasirodyti ir tinka
mai atstovauti lietuviams, dar
bus galimai geriau atliekant už 
kitus. Taip jo vyrai pastatydavo 
pantoninį tiltų per Reinu, grei
čiau už visas kitas kuopas. Dėl 
to susilaukė daug pagyrimų ir 
garbės raštų iš amerikiečių. Ir

tuo metu, kai lietuvių skaičius 
kuopoje mažėdavo, jis nė vienos 
vadovaujamos pozicijos neati
duodavo kitataučiui.

Jo kuopa labai daug padėjo 
lietuviškoms institucijoms, ypa
tingai Vasario 16-osios gimnazi
jai: padėjo statyti barakus, 
atliko žemės darbus, statant 
mergaičių bendrabutį ir klasių 
pastatų, atlikdavo įvairius 
remontus ir 1.1. Jis buvo didelis 
skautų rėmėjas ir globojo 
Jubiliejinę stovyklą 1971 
metais Švecingeno miškuose, 
kurioje dalyvavo 300 skautų ir 
skaučių.

Nuo 1962 metų iki mirties jis 
buvo Vokietijos lietuvių ben
druomenės tarybos nariu. Tris 
metus buvo tarybos pirmininku, 
o Vokietijos LB valdybai jis 
priklausė 10 metų, 7 metus 
buvo pirmininku.

Gimnazijos kuratorijai 
priklausė nuo jos įkūrimo 
1968 m. iki pat mirties, 
o kuratorijos valdybai paskuti
nius 13 metų. Jo iniciatyva Hiu- 
tenfelde įsigyta sodyba su pilim 
buvo pavadinta Romuva.

Posėdžiuose jis atkakliai kovo
davo už savo pozicijas, lengvai 
nepasiduodamas, bet bendrai 
buvo linksmas žmogus, pajuo
kaudavo ir mėgdavo papasakoti 
anekdotų.

Jonas K. Valiūnas prieš kele
tu metų susirgo vėžiu, bet sten
gėsi nepasiduoti. Nepaisant 
sunkių operacijų ir vis mažėjan
čių jėgų, jis toliau ėjo savo 
pareigas kuratorijos valdyboje. 
Dar rugpjūčio gale dalyvavo po
sėdyje, jau ryškiai ligos pažen
klintas, suprasdamas savo padė
tį, bet dar planuodamas ateitį. 
Sutiko dar ir šiais metais kan
didatuoti į VLB tarybų, bet rin
kimų jau nesulaukė.

Jo urna su pelenais buvo pa
laidota rugsėjo 12 d. Šlienavos 
kapinėse Samyluose (Kauno 
rajone).

Gedulinės pamaldos ir at
sisveikinimas su velioniu buvo 
surengtas rugsėjo mėn 9 d. 
Hiutenfeldo katalikų bažnyčio
je. Mišias, kuriose dalyvavo per 
šimtą žmonių, atnašavo gim
nazijos kapelionas kun. Alfon
sas Kelmelis. Po Mišių kalbas 
pasakė gimnazijos ir Vokietijos 
LB vardu — A. Šmitas, Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas Vingaudas J. Da
mijonaitis, Aušros tunto skautų 
tuntininkas Petras Veršelis ir 
vokiečių Šiaulių sąjungos atsto
vas iš Švecingeno. Jonas Va

PRISIMINTAS 
A.A. STEVE RUDOKAS

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Pavarčius spaudos lapus, 
mirgėte mirga iškeliaujančių 
Amžinybėn liūdni pranešimai. 
Prieš 46 metus, tik mums at
vykus į šį kraštą, daugiausiai iš
keliaudavo po Pirmojo pasau
linio karo atvykę lietuviai. 
Šiandieną, norint nenorint, 
reikia pripažinti, kad „lenk
tyniaudami” iškeliauja į Amži
nybę po Antrojo pasaulinio karo 
atvykę politiniai pabėgėliai.

Turbūt, nerasi nė vienos 
tautos, kuri taip gražiai ir 
dažnai prisimintų savo miru
siuosius, kaip mes, lietuviai. 
Prisimename mirusiuosius mir
ties metinių proga, penkerių 
metų ir 1.1. Tai yra gražus 
pavyzdys kitataučiams.

Š. m. liepos 19 d. mirties meti
nių proga buvo prisimintas tau
rus lietuvis, daugelio organi
zacijų narys, visuomeninis dar
buotojas, mylimas vyras, tėvas 
ir senelis a.a. Steve Rudokas. 
Šis liūdnas vienerių metų mir
ties prisiminimas pradėtas šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kun. 
Vito Mikolaitis Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, Čikagoje. Po gedulo pa
maldų velionio žmonos Stasės 
visi buvo pakviesti pusryčiams 
į „Seklyčią”. Nors žmonių buvo 
gana daug, sakyčiau, kaip per 
laidotuves, pusryčiai buvo 
„karališki”: ir kiaušinienės, ir 
blynų visokių rūšių. Užvalgius, 
geriant kavutę, kaip jau įprasta, 
buvo tartas žodis. Pirmasis 
LKDS Čikagos skyriaus vardu 
kalbėjo dr. Petras Ironis Jo- 
kubka. Savo žodyje jis prisiminė 
velionį kaip sąžiningą, pareigin
gą organizacijos narį, daug 
padėjusį ir darbu ir aukomis. 
Sekanti kalbėtoja buvo Antani
na Repšienė. Ji kalbėjo R.L. b- 
nės ir savo vardu. Ji pažymėjo, 
kad a.a. Steve buvo nepamaino
mas organizacijos iždininkas. 
Taip pat jis buvo R.L. b-nės 
tarybos prezidiume, eidamas vi
cepirmininko pareigas. Kokioje

liūnas labai mėgdavo šaudymo 
sportą, reguliariai treniruodavo
si, dalyvaudavo varžybose, ir 
kelis kartus tapo Vokietijos 
meistru savo klasėje.

Vokietijos lietuviai pasiges 
Jono K. Valiūno, nes jis buvo 
aktyvus žmogus ir gyvai reiškė
si lietuviškoje veikloje, ą g

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 ir 
rūpesčio valandą.

organizacijoje jis dirbo, savo 
pareigas atliko kuo geriausiai. 
Taip pat ji priminė, kad Steve 
buvo artimo meilės asmenybė: 
nepaisant kokiu laiku į jį kreip
sies, jis visuomet tuojau padės. 
Dar žodį tarė LKVS „Ramovė” 
Čikagos skyriaus pirmininkas 
Juozas Mikulis. Jis taip pat 
apgailestavo velionio netekimą, 
nes buvo labai pareigingas ir 
sumanus organizacijos valdybos 
narys. Praėjo metai laiko nuo jo 
mirties, bet dar visi pasigenda 
a.a. Stevo.

Po visų kalbų velionio žmona 
Stasė trumpu žodžiu padėkojo 
visiems už maldas bažnyčioje, ir 
už atsilankymą pusryčiams bei 
tartus jo prisiminimui žodžius.

Trumpai apie velionį. Steve 
Rudokas gimė Latvijoje ir 
mažas buvo parvežtas į Lietuvą. 
Buvo baigęs gimnaziją ir norėjo 
stoti į Karo mokyklą, bet rusų 
okupacija sutrukdė. Komunis
tams antrą kartą grįžtant į 
Lietuvą, velionis pasitraukė į 
Vakarus. Iš Vokietijos emigra
vo į Angliją. Ten gyvendamas 
per metus laiko baigė gimnazi
jos anglų kalbos kursą. Vėliau 
atvyko į Ameriką. Dirbo mies
te, vairavo autobusą, traukinė
lį ir 1.1. Turėjo gražų balsą ir 
klausą, todėl priklausė cho
rams: Vyčių ir parapijos. Pri
klausė daugeliui organizacijų; 
kurių vardu šermenyse ir atsis
veikino: Vyčių — Evelina Ože- 
lienė, Ramovėnų — Ed. Ven- 
gianskas, V.D. šaulių rinktinės — 
A. Paukštė, ALTo ir Tautos fon
do — A. Repšienė, R.L.B - VI. 
Pauža, LKDS Čikagos skyriaus 
vardu — P. Jokubka, Anglijos 
klubo — J. Šidlauskas, Zarasiš- 
kių klubo — A. Nevardauskas, 
Venezuelos klubo vardu — Ule
vičius ir Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos choro valdy
bos vardu — V. Momkus. Laido
tuvių Mišiose giedojo parapijos 
choras.

Taigi nenuostabu, kad mirties 
metinėse dalyvavo arti šimto 
žmonių. Iškeliavo į Amžinybę 
sirgęs vos keletą mėnesių savo 
namuose, žmonos Stasės slaugo
mas.

Tikime ir maldaujame Gerąjį 
Dievulį, kad už velionio gerus 
darbus žemėje bus suteiktas 
džiaugsmas ir ramybė Danguje.

Ant. Repšienė

Inž. Juozas Gibaitis, kurio vienuolik
tosios mirties metinės sukako š.m. 
rugsėjo 3 d. (mirė 1984 m. rūgs. 3 d.). 
Jo sūnus, adv. John A. Gibaitis, gy
venantis Čikagoje, ta proga prisiminė 
savo tėvą.

MUZIEJUI - 500 KUNIGO 
SKULPTŪRŲ

Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčioje 
buvo atidaryta kunigo skulpto
riaus Antano Rimavičiaus 
skulptūros darbų paroda. Ši 
paroda skirta kunigo 130-ajam 
gimtadieniui paminėti. A. 
Rimavičius gimė 1865 m. Šaky
noje. Kunigavo įvairiose Latvi
jos parapijose, specialiai 
skulptūros meno nesimokė. Tes
tamentu savo kūrybinį paliki
mą, kurį sudaro apie 500 skulp
tūrų, kunigas A. Rimavičius 
užrašė Šiaulių „Aušros” mu
ziejui.

PAGERBTAS LIETUVOS 
GENEROLAS

Šilalės rajono Kvėdarnos 
seniūnijos Padievyčio kaime 
buvo iškilmingai paminėtos ge
nerolo P. Liatuko, buvusio 
Lietuvos krašte apsaugos mi
nisterijos valdytojo ir vyriau
siojo kariuomenės vado, nukan
kinto Lukiškių kalėjime, mir
ties 50-osios metinės. Generolo 
duktė V. Liatukaitė-Černienė 
atidengė paminklinį akmenį, 
kurį pašventino monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas. Iškilmėse 
dalyvavo Seimo narys A. Kubi
lius, Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas J. Andriškevi
čius, rajono vadovai, aplinkinių 
kaimų gyventojai.

Šilalės rajono taryba yra 
nutarusi vieną Kvėdarnos 
miestelio gatvę pavadinti 
Lietuvos kariuomenės kūrėjo P. 
Liatuko vardu.

t *

A.tA.
VLADAS SELIUKAS

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. rugsėjo 18 d., 4:05 vai. p.p., sulaukęs 88 

. metų.
Gimė Latvijoje, Rygos mieste. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Katharina Klaus, sūnus Albert, mar

ti Linda, duktė Marion, žentas Hilding Bucht; anūkai: Jon, 
Christina ir Angelą; svainės Elsa su vyru Steve Powers ir Lot- 
ti su vyru Helmut Freund.

Priklausė Carpenters union, Local 434.
Velionis pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 20 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Donnellan Funeral Home laidojimo numuose, 10525 S. 
Westem Avė., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Cajetan parapijos 
bažnyčią, 11234 S. Artesian, Chicago, IL, kurioje bus aukoja
mos 11 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, žentas, anūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Bukauskas-Leonard. Tel. 312-238-0075

m ....... —

PADĖKA

A.tA.
EDNA MARIJA VAŠKELIENĖ 

Tunkūnaitė
Mūsų mylima Žmona, Motina, Sesuo mirė 1995 m. liepos 

mėn. 14 d., palaidota Gardner, Mass.
Nuoširdžiausiai norim padėkoti visiems, kurie aukojo šv.

Mišias, maldas, aukas šeimai, Lietuvos našlaičių globai, 
Lietuvos Vaikų vilčiai, „Saulutei” ir „Dana Farber Cancer 
fund”.

Ačiū už užuojautas žodžiu, laiškais, gėlėmis ir spaudoje.

Liūdinti Vaškelių šeima: seserys Ona Budėjienė, Van
da Šerkšnienė su šeimomis, brolis Edmundas, giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje.

A.tA.
VIKTORUI LINUI

mirus, mielą kolegę dr. MARIJĄ LAURUŠONYTĘ, 

netekus gyvenimo draugo, širdingai užjaučia ir kar

tu liūdi.

Dr. Irena Kuraitė

A.tA.
VACLOVUI TAMOŠAIČIUI

tolimoje Australijoje mirus, negalėjusią parymoti prie 

brolio karštojo seserį ONUTĘ TOLIUŠIENĘ ir visą 

TAMOŠAIČIŲ šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Alė ir Vytautas Namikai

pi ip žnviniem - savanoriams, partizanams, šauliams paminklo Krekenavoje 
(Panevėžio rajone) — kairėje Lietuvos Saulių sąjungos II sk. viri. Vytautas 
Ž.iura, dešinėje — svečias iš JAt Klemensos Stravinskas.

Nuotr Jono Ivaškevičiaus

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

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, žmoną ZUZANĄ, dukterį MILDĄ su vyru 

STASIU TAMULIONIUS, sūnų VAIDOTĄ su žmona 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Algė ir Adolfas Šležai 
Vida ir Vytenis Šilai

CHICAGO 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

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tel.: 1-800-994-7600 TINLEY PARK

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, žmonai ZUZANAI, dukteriai MILDAI, sūnui 

VAIDOTUI su šeimomis gilią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime.

Vitalis ir Gražina Damijonaičiai 
Robert ir Vida Brown

A.tA.
SOFIJAI SAVICKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį REGINĄ 

VALATKAITIENĘ, žentą VYTAUTĄ VALATKAITĮ 

ir artimuosius.

Regina ir Vytautas Juchnevičiai

l i
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Stasiui Žilevičiui atsiųstas žymuo, kuriuo jis pagerbiamas už žydų gelbėjimų 
nacių okupacijos metais Lietuvoje.

Stasys Žilevičius, gyv. Palos 
Hills, IL, ir jo brolis Adomas 
Žilevičius, gyv. Telšiuose, Lie
tuvoje, buvo apdovanoti specia
liu žymeniu—„Righteous Among 
the Nations”, ir medaliais už 
žydų gelbėjimą nacių okupacijos 
metais Lietuvoje. Žymenys ir 
rnedaliai paskirti „Yad Va- 
shem” organizacijos („The Holo- 
caust Martyrs’ and Heroes’ 
Remembrance Authority”, o 
oficialų raštą pasirašė šios 
organizacijos pirmininkas, dr. 
Mordecai Paldiel. Džiugu, kai 
iš Izraelio apie lietuvius pasi
girsta ir pozityvios žinios, nors 
tokių didvyriškų darbų, kuriuos 
atliko broliai Stasys ir Adomas 
Žilevičiai, anuomet Lietuvoje 
buvo gausu, tik per mažai jie 
iškeliami viešumon.

„Draugas” yra dėkingas 
Valerijai Žadeikienei, kuri vėl 

atėjo redakcijai į talką, pava
duodama atostogaujančius as
menis.

„Margučio II” radijo trans
liacijos prasidės rugsėjo 25 d., 
9:05 vai. vak., iš WCEV stoties 
1450 AM bangomis. Girdėsime 
kalbant Vytautą Radžiu, Bro
nių Siliūną, Leoną Narbutį, o 
vėliau ir kitus talkininkus.

JAV LB Kultūros tarybos
Žurnalisto premijos komisija, 
susidedanti iš pirmininko Bro
niaus Juodelio bei narių — An-

,.«» ■>■•■ >”rt'

Amerikos Lietuvių tautinės
sąjungos valdyba rengia litu
anistinių mokyklų mokytojų 
pagerbimą spalio 8 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Šv. Mišios bus Palai
mintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčioje 11 vai. ryte, o po jų, 
12:30 vai. p.p., akademinė ir 
meninė dalis vyks PLC didžio
joje salėje. Visi Čikagos ir 
apylinkių lietuviai, ypač tie, 
kurie lankė lituanistines mo
kyklas, kurių vaikus mokė lit. 
mokyklų mokytojai, kviečiami 
rezervuoti šią datą ir gausiai da
lyvauti lietuviškojo švietimo iš
eivijoje auklėtojų pagerbime.

Čikagos ateitininkų jaunu
čių Partizano Daumanto-Die- 
lininkaičio kuopos susirinki
mas sekmadieni, spalio 1 d., 
vyks Lemonte. Po 9 vai. r. jau
nimo šv. Mišių Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijoje, rinksi
mės Ateitininkų namuose. Susi
rinkimas prasidės 10:15 vai. ry
to. Visi prašomi dėvėti unifor
mas. Taip pat prašoma neuž
miršti atnešti mokslo priemonių ¥
— dovanų siuntiniui „Žiburio” 
mokyklai Lietuvoje.

Sofija Galante, Oak Brook, 
IL, ir vėl pridėjo 105 dol., siųs
dama „Draugo” prenumeratos 
mokestį. Tai labai didelė morali
nė ir finansinė pagalba laikraš
čio leidimo darbe, žinome, kad 
esame ne vieni, nes dienraštis 
turi tikrų draugų. Linkėdami

tano Juodvalkio ir Juozo Žygo, gražių rudens dienų, tariame 
rugsėjo 18 d. posėdyje aptarė
premijos kandidatų pristatymo 
procedūrą ir kvalifikacijas, ku-

KR1STINA TĘSIA 
MOKSLUS

Rugsėjo mėn. Kristina Dau
girdaitė išvyko studijuoti „Libe- 
ral Arts and Sciences” į Brown 
universitetą, esantį Providence, 
Rhode Island. Kristina, Tomo ir 
Nijolės (Binderytės) Daugirdų 
dukra, birželio mėnesį su pagy
rimu baigė New Trier Town- 
ship, Winnetka, IL, aukštesnią
ją mokyklą. Joje besimokydama, 
Kristina pasižymėjo moksle, bu
vo „National Merit” stipendijos 
baigminių varžybų narė ir Illi
nois valstijos „Scholar”. Visus 
ketverius metus ji buvo savo 
mokyklos geriausių mokinių są
rašuose. Ypač pasižymėjo besi
mokydama svetimas kalbas, 
technologiją, istoriją bei poli
tinius mokslus. Vokiečių ir loty
nų kalbos klasėse Kristina gar
sėjo savo darbštumu ir buvo pri
imta į „National Classical Lea- 
gue, Latin Honor Society”. Pir
maisiais ir trečiaisiais savo 
mokslo metais Kristina apdova
nota sidabro medaliu, o Illinois 
valstijos mokinių, laikančiųjų 
lotynų kalbos egzaminus, tarpe 
Kristina gavo antrąją vietą iš 
visų valstijos gimnazistų. Ji 
priklausė ir buvo veikli „Ger- 
man Honor Society”, tad baigu
si ketvirtuosius mokslo New 
Trier aukštesniosios mokyklos 
Tarptautinio klubo už gerą mo
kymąsi ir užsiangažavimą tarp
tautiniam bendradarbiavimui, 
apdovanota stipendija.

Pirmiausiais dvejais mokslo 
metais Kristina priklausė New 
Trier plaukimo komandai. 
Būdama trečioje klasėje 11994 
m.) apdovanota žymeniu už pa
sižymėjimą technologiniuose 
moksluose (Junior Book Award 
for Outstanding Performance in 
Technology). Tais pačiais metais 
išrinkta prezidentiniam žyme- 
niui ir laimėjo stipendiją į 
Washington, DC, kur lankė pa
skaitas ir susipažino su vyriau
sybės darbais bei atstovais iš 
Baltųjų rūmų, Senato, Kong
reso, Vyriausio teismo. Kristina 
taip pat buvo aktyviai įsijungu
si į „Model United Nations” 
Georgetown universitete, Wa- 
shington, DC, ir University of 
Chicago, o šalia to buvo Har- 
vard universitete „Model Cong- 
ress” programoje.

Z^JGŽDUTE
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

VASARĖLĖ TĖVELIŲ 
SODYBOJE

Ak kaip laukiau vasarėlės, 
Taip ilgai ji slinko.
I tėvelių jaukų ūkį 
Vėl mes susirinkom...
Jau toli paliko miestas 
Ir jo dulkės karštos,
Čia skrajosiu be kepurės 
Vienmarškinis, basas.
Čia karvytė baltnosytė 
Pieneliu pritvinkus,
Laižosi raina katytė 
Kambarin įlindus.
O paršiukai rubuiliukai 
Žvygauja ir kriuksi.
Neprišersi jų, brolyti, 
Nesistenk — patrūksi.
Sargis Margis kiemą saugo 
Rimtas, susimąstęs.
Suk ratu aplink jo būdą,
Gali tuoj įkąsti 
Tų vištyčių apželtkojų 
Kiemas pilnutėlis,
Lesalus aš joms nešioju,
Man gi — kiaušinėlis. 
Raudonbarzdis kalakutas 
Šuldu buldu šneka,
Kaip bajoras pasipūtęs, 
Aukštai galvą neša.
Ak kaip gera čia viešėti, 
Mokausi be knygų,
Reikia dirbti, netingėti — 
Matau be barimų.
Gyvulėlius kaip globoti, 
Vabzdžių nekankinti, 
Nedraskyt paukštelių lizdo, 
Daržo neišminti.
Ten namai ir visas kiemas 
Duonele taip kvepia.
Ir jauti, koks gyvas grumstas 
Tėviškėlės žemės.

Danutė Lipčiūtė-Augienė

rios bus greitai paskelbtos. Žur
nalisto premijos 1995 metų me
cenatas yra Lietuvių fondas.

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

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

Tel. (7081 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

ačiū už dovaną.
x TRANSPAK praneša: 

„Spėjama, kad Lietuvos pavadi
nimas yra kilęs iš hidronimo 
Lietava, Lietauka (Neries inta
kas, Jonavos raj.). Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk.)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)
x Lietuvoje gyvenanti mo

teris ieško šiame krašte esan
čių savo giminaičių — amžiaus 
pradžioje Amerikon išvykusios 
Elzbietos Dubikaitytės-Rač- 
kienės vaikų ar anūkų. Ji ma
no, kad giminės galėjo būti įsi
kūrę Chicagoj ar Philadelphįjoj. 
Jei turite kokių žinių apie paieš
komuosius, būkite malonūs pa
skambinti, tel. 313-769-4527.

(sk.)

Kristina Daugirdaitė

Kristinos tėvai, sesuo Andre
jų ir brolis Kristoforas džiau
giasi jos pasisekimais. Taip pat 
džiaugiasi seneliai — Kristupas 
ir Halina Daugirdai, gyvenan
tys Wilmette, IL. ir močiutė Ja
nina Binderienė, gyvenanti Flo
ridoje.

Dr. Petras Kisielius, Jn„ ap
rašomas „Chicago Sun-Times’ 
dienraštyje rugsėjo 3 d. (Tami- 
Bartlett, „New Avvareness Aids 
Treatment”), kur jis pasisako 
AIDS, urologuos, prostatos vėžio 
ir kitais sveikatos klausimais, 
paminėdamas, kaip pažiūros į 
šias ligas paskeitė per pastaruo
sius du dešimtmečius. Dabar jau 
daug laisviau ir atviriau apie 
jas kalbama, o pacientai, net 
labai visuomenėje žinomi ir 
įtakingi asmenys, nevengia vie
šai prisipažinti, kad serga ta ar 
kita liga. Straipsnyje pažymi
ma, kad dr. P. Kisielius yra uro
logas Elmhurst, Memorial ligo
ninėje. Straipsnis iliustruotas 
dr. Kisieliaus nuotrauka.

ZUIKIO PYRAGAI

Daugumas jūsų gal ir nežino, 
kas yra zuikio pyragai. Gal ir 
negirdėjote apie juos, o ragauti 
tai tikrai neragavote. O jie labai 
skanūs. Daug skanesni už viso
kias saldžias sušaldytas košes, 
už čiulpiamus saldainius nuo ša
kaliukų (pagaliukų), už kramto
mą gumą, net už Coca Colą. Bet 
pyragus vaikams zuikiai kep 
davo tik Lietuvoje. Gal ir dabar 
tebekepa?

Vaikai tų pyragų labai lauk
davo. Jų parnešdavo lauktuvių 
iš kur nors pareidami tėvai ar 
vyresnieji broliai. Dažniausiai 
mamytei įduodavo zuikis par
nešti vaikams. Ir keisti buvo tie 
zuikiai! Gal truputį juokingi — 
niekados patys neatiduodavo 
savo pyragų tiesiog vaikams, o 
vis per tarpininkus.

Čia papasakosiu apie Marytę, 
kuri buvo dar visai maža, bet 
jau žinojo, kad zuikutis kepa 
pyragus ir labai myli gerus 
vaikus. Ji buvo gera gerutė, ir 
niekados zuikutis jos nepamirš
davo.

Marytės mamytė, šventą die
ną pareidama iš bažnyčios ar iš 
svečių, vis parnešdavo zuikio 
pyrago. Kai kada būdavo 
cukrumi apibarstyta bandelė, 
balta ir puri kaip pūkas, ką tik 
iš krosnies, kvepianti. Kitą 
kartą — didelis riestainis, kurį 
beveik ant galvos galėdavai už
simauti. Tik truputį, truputį 
Marytės galva buvo perdidelė — 
netilpdavo. Kai kada tik juodos 
duonos gabaliukas, truputį ap
trintas ir apdžiūvęs, bet vis tiek 
daug skanesnis negu duonutės 
riekė virtuvės stalčiuje. Bet 
labiausiai mergaitė mėgdavo 
šalmėtinį saldainį, kuris būdavo 
ilgas kaip lazdutė ir įvyniotas į 
spalvotą popierį, iškarpytą vi
sokiais garbinėliais.

Pranas Naujokaitis 

(Bus daugiau)

Lietuvių tautinė puošmena 
(tautodailė)

KELEIVIAI IR PLATANAS

Vasarą, vidurdienio metą, 
kaitros kamuojami (kankinami) 
keleiviai pamatė plataną 
(didelį, plačiais lapais medį), 
sulindo po jo šakomis ir išsitiesę 
šešėlyje ilsėjosi. Pakėlę akis j 
plataną, jie pradėjo kalbėtis, 
kad plantanas nevedąs vaisių ir 
žmonėms esąs nenaudingas. Tai 
išgirdęs platanas atkirto (at
sakė):

— Kur jūsų dėkingumas? 
Džiaugdamiesi mano gerada
rybe, vadinate mane nenau
dingu ir bevaisiu medžiu.

Ezopas

LIAUDIES PASAKOS

Pradžioje liaudies pasakos 
buvo pasakojamos tik žodžiu. 
Praėjo daug laiko kol žmonės jas 
užrašė. Daug pasakų buvo ne
realios.

Man patinka pasaka „Teisybė 
ir Neteisybė”. Teisybė ir Ne
teisybė vaikščiojo. Kai išalko 
beveikščiodamos, Teisybė davė 
Neteisybei savo duonos. Kai 
Teisybė išalko ir neturėjo 
duonos, paprašė Neteisybės. 
Neteisybė paprašė, kad ji 
atiduotų savo abi akis už duoną. 
Be akių Teisybė negalėjo matyti 
ir negavo duonos. Tad saugo
kitės Neteisybės!

Andrius Vaškys

Liaudies pasaka yra žmonių 
išgalvota. Vienas žmogus pasa
kė kitam, šis kitam žmogui ir 
taip toliau. Mes nežinome kas 
parašė liaudies pasakas. Štai 
liaudies pasakos pavyzdys: 
„Kartą karalius ir grioviakasys 
kalbėjosi. Grioviakasys buvo labai 
išmintingas. Jis atsakė į klausi
mus pirmą kartą, nors ir labai 
keistai. Jis gavo aukso”. 
Žmogus, kuris atrodo neprotin
gas, gali būti labai protingas.

Jonas Bird

Liaudies pasaka aiškina apie 
visokius dalykus. Liaudies 
pasakos yra skirtingos, nes jos 
aiškina įvairius dalykus. Mano 
mėgstamiausia pasaka yra 
„Daugnora”. Žmogus eina į 
mišką medžių kirsti. Vienas me
dis sakė, kad jo nekirstų, nes jis 
gali duoti viską, ko tik nori. 
Žmogus paprašė per daug ir nie
ko negavo. Man patinka tos rū
šies pasakos, kai žmonės gauna 
ką nori, o paskui nieko neten
ka. Per daug nereikia norėti.

Tadas Sąjauskas
Visi Baltimorės Karaliaus 

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

AUKSINIŲ PINIGŲ 
PUODAS

(Lietuvių liaudies pasaka)

Netoli Jukainių gojaus (miš
kelio), prie Tarvainių kapinių, 
pamatęs pinigus degant, jis nu
ėjęs pasižymėjo tą vietą, kad 
vėliau galėtų atrasti. Tuomet 
buvo Didysis Šeštadienis. Jis 
galvoja: jei ilgiau lauksiu nėjęs 
pinigų kasti, gali kitas išimti, — 
gal ir kitas taip matė, kaip ir aš. 
Tą patį vakarą, niekam nieko 
nesakydamas, apsirengė, 
pasiėmė kasimo įrankius — ir 
eina pinigų kasti. Atėjęs į tą 
vietą viską teberado kaip buvo 
pasižymėjęs. Pradėjęs su ilgu 
iešmu žemę badyti, užtiko kietą 
daiktą. Žmogus apsidžiaugė ir 
manė, kad jau jo pinigai. 
Pradėjo žemę kasti. Ilgai kasė ir 
iškasė didelį puodą, dviejų gor
čių (apie poros galonų) didumo. 
Atidengė tą puodą ir pamatė 
pilną auksinių pinigų. Iškėlė tą 
puodą iš duobės ant krašto, bet 
niekaip negali atsistoti. Susi
rietė kaip kamuolys ir ritinėjas 
ant žemės. Mano sau: Dievuliau 
tu mano, argi reiks visą gyveni
mą būti invalidu? Ritinėjos, riti- 
nėjos, kaip koks kamuolys ant 
žemės, paskui sumanė įdėti 
atgal pinigus į tą duobę — gal, 
išsitiesiu atgal, kaip buvęs. 
Įritino atgal tą puodą į duobę, 
pradėjo rankomis kapstyti 
žemę, nes su kastuvu nebegalė
jo, kai tik tuos pinigus užkasė, 
tuojau ir išsitiesė. Tikriausiai 
tie pinigai buvo užburti. (Piktur
na, Viduklės apyl. Užrašė P. 
Jasiulytė).

RŪTELĖ

(Atpasakojimas)
Lietuvos kunigaikštis Karibu

tas turėjo dukrą vardu Rūtelė, 
Ji bėginėdavo po pilį, dainuo
davo daineles. Dažnai atsisės
davo po senais medžiais ir klau
sydavosi jų ošimo. Ji greitai 
augo. Užaugusi Rūtelė buvo 
labai graži mergaitė. Daug 
kunigaikščių norėjo ją vesti, bet 
ji nenorėjo. Vieną kartą tėvas 
jei pasakė, jei per pusę metų

neišsirinks sau būsimo vyro, tai 
jis pats jai paskirs. Rūtelei tas 
nepatiko. Ji nutarė pabėgti į 
šventovę. Nubėgusi pas Krivių
Krivaitį, jį prikalbino, kad ją pri
imtų vaidilute. Kunigaikštis iš
siuntė pasiuntinius visur, kad 
surastų Rūtelę. Pasiuntiniai at
vyko ir į šventovę. Krivaitis 
apie tai pranešė Rūtelei. Tada 
ji pabėgo iš šventovės į girią. 
Atsisėdo po ąžuolu ir prašė 
dievų pagalbos, kad nereikėtų 
vėl grįžti pas tėvą. Dievaitis ją 
pakeitė į gražią gėlę. Pasiun
tinys, kuris ieškojo Rūtelės, 
surado tą gėlę ir suprato, kad tai 
Rūtelės ženklas. Nuo to laiko tą 
gėlę pavadino rūtelės vardu.

Daina Žiaugraitė, 
Bostono lit. m-los 

mokinė.

DAINAVOS PRADŽIA 

Kaip atsirado ežerėlis

Dainava čia buvo. Kilo didelė 
audra ir padarė Spyglį.

Michael Juška, 4 būrelis

Aš jums papasakosiu, kaip 
Spyglio ežerėlis atsirado. Seniai, 
labai seniai, Dainava turėjo die
vaitį, kuris ją valdė. Spyglio dar 
nebuvo. Dievaitis sugalvojo 
kaip padaryti šį ežerą, kad 
žmonės būtų patenkinti. Jis pu
šyne nukirto vieną pušį. Tada 
jis liepė darbininkams iškasti 
didelę duobę. Dievaitis įmetė 
pušį į tą duobę. Savo burtais 
padarė ežerą ir pavadino jį 
Spygliu.
Kęstutis Daugirdas, 1 būrelis

Viena baidyklė verkė sėdė
dama. Ji padarė didelę duobę. Į 
tą duobę įkrito jos viena ašara 
ir pasidarė Spyglio ežeras. Ta
da visi žmonės pradėjo plaukti 
ežere.

Saulius Fabionovich,
1 būrelis

Aš manau, kad aš žinau, kaip 
atsirado Spyglio ežeras. Skren
dantis didelis akmuo iš dangaus 
pramušė didelę duobę ir toje 
duobėje ištirpo. Galėjo atominė 
bomba sprogti ir padaryti didelę 
duobę. Arba Paulius Bunyan su 
savo jaučiu Babe padarė pėd
sakų, o Spyglys galėjo būti vie
nas iš tų pėdsakų. Kai pradėjo 
smarkiai lyti ir pripildė duobę 
vandeniu ir taip atsirado 
Spyglys.

Vytukas Vaitkus, 1 būrelis 

Žmonės

Pirmieji žmonės atvažiavę į 
Dainavą, pasakė savo drau
gams. Tada daugiau ir daugiau 
žmonių pradėjo važiuoti į Dai
navą.
Jonukas Domanskis, 1 būrelis

Visi Dainavos stovyklautojai 
(Dainavos pasakų pilies laikraš
tėlis. 1994 JAS stovykla)

Čikagon lituanistinės mokyklos mokiniai, dalyvavę deklamavimo konkurse, kuria įvyko lapkričio 

Nuotr. Dano* Mikužienės
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