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Amb. A. Simutis: K. Bobelis 
asmeninę antipatiją 

S. Lozoraičiui pavertė 
valstybiniu reikalu 

Vilnius, birželio 10 d. (AGEP) 
— Lietuvos diplomatijos vete
ranas spaudoje sukritikavo Sei
mo narį Kazį Bobelį, kuris ko
laboravimu su KGB apkaltino ve
lionį Lietuvos ambasadorių 
Stasį Lozoraitį. „K. Bobelis 
labai nemėgo S. Lozoraičio. Tą 
savo asmeninį pyktį jis pavertė 
valstybiniu reikalu", pasikal
bėjime, spausdintame dienraš
tyje „Lietuvos rytas" sakė 87 
metų diplomatas Anicetas Si
mutis, jau šešis dešimtmečius 
dirbantis Lietuvai Niujorke. 

„Laikau K. Bobelį geros valios 
patriotišku žmogumi. Tačiau jis 
per daug pasiduoda savo ambici
joms", sako diplomatas apie jo-' 
kiai frakcijai nepriklausantį 
parlamentarą, kurio pasisaky
mai apie Stasį Lozoraitį sukėlė 
didelį dalies visuomenės ir 
politikų pasipiktinimą. 

Kazys Bobelis, daugelį de
šimtmečių išeivijoje vadovavęs 
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui, prieš dešimtį 
dienų buvusį ambasadorių Va
šingtone ir Romoje viešai pava
dino KGB kolaborantu. Tuos su
sitikime su Tauragės visuome
ne pareikštus kaltinimus jis pa
kartojo ir vėliau žurnalistams, 

remdamasis neseniai išleista 
knyga „Užkulisiai". 

A. Simučio nuomone, K. Bobe 
lis „norom nenorom pakliuvo 
ant to KGB kabliuko". Bet tuo 
pačiu jis sakė netikįs, kad K. 
Bobelis yra „toks naivus, kad 
pats patikėtų tokiomis nesąmo
nėmis". 

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos išleistoje knygoje ei 
tuojamos KGB agento ataskai 
tos Maskvai, kuriose minimas ir 
jo prieškario Lietuvos jaunystes 
draugas — Lietuvos diplomatas 
S. Lozoraitis. 

Pasak A. Simučio, aplink dip
lomatines tarnybas sukinėjasi 
daug žmonių, ir neišvengiamai 
tarp jų pasitaiko specialiųjų 
tarnybų darbuotojų. „Tik gaila, 
kad metamas šešėlis ant velio
nio gero vardo", sako A. Simu
tis, kuris paskelbtuose doku
mentuose nemato .jokių požy
mių, kad S. Lozoraitis būtų 
išdavęs kokias paslaptis". 

A. Simutis nuo 1936 m. dirbo 
Lietuvos konsulate Niujorke, 
nuo 1992 iki 1994 vadovavo Lie
tuvos misijai Jungtinėse Tau
tose ir dabar konsultuoja Lie
tuvos diplomatus JAV. 

Kauno miesto taryba gavo 
siūlymą Kazį Bobelį paskelbti 

persona non grata" Kaune 
Kaunas, birželio 10 d. (AGEP) 

— Liepos mėnesį įvyksiančiame 
Kauno miesto tarybos posėdyje 
galbūt bus svarstoma, ar Seimo 
narį Kazį Bobelį paskelbti ne
pageidaujamu asmeniu Kauno 
mieste ir rajone. Miesto meras 
Vladas Katkevičius pirmadienį 
šešiems miesto tarybos komite
tams pateikė svarstyti vienos 
visuomeninės organizacijos 
pareiškimą. Jų išvados lems, ar 
klausimas dėl Kazio Bobelio bus 
įtrauktas į eilinės sesijos dar
botvarkę. 

Trylika komiteto „Prieš skur
dą ir skurdintojus" narių krei
pėsi į miesto tarybą, pasipiktinę 
dėl pastarojo meto K. Bobelio 
kalbų apie tariamą velionio am

basadoriaus Stasio Lozoraičio 
bendradarbiavimą su KGB. 

Pasak pareiškimo, K. Bobelis, 
remdamasis nieko neįrodanciais 
teiginiais bei rinkiminėje kam
panijoje specialiai tendencingai 
juos interpretuodamas, viešai 
paskleidė šmeižikiškus gandus 
apie velionį, o paskui ėmė 
dangstytis autoritetu tų žmo
nių, dėl kurių likimo Kauno 
garbės pilietis Stasys Lozoraitis 
kovojo visą savo gyvenimą. 

Kaip pasakė Kauno meras V. 
Katkevičius, miesto tarybai dar 
nėra tekę susidurti su tokiu at
veju, kai būtų inicijuojamas 
oficialaus nepageidaujamo 
mieste asmens paskelbimas. 

K. Bobelis gali turėti 
problemų Užsienio reikalų 

komitete, sako V. 
Landsbergis 

Vilnius, birželio 10 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis mano, kad me
tės velionio ambasadoriaus ir 
kandidato į Lietuvos preziden
tus Stasio Lozoraičio kolabo
ravimo su KGB kaltinimą, Sei
mo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis 
„pats sau labai blogai padarė". 

Vilnius minės Gedulo 
ir Vilties dieną 

Vilnius, birželio 10 d. (AGEP) 
— Penktadienį, birželio 14 d., 
Vilniuje bus minima Gedulo ir 
Vilties diena. Nepriklausomy
bės aikštėje Vilniuje bus iškel
ta valstybinė vėliava su gedulo 
juosta, trėmimų aukos bus pa
gerbtos prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties paminklo. 

Vėliau Šv. Jonų bažnyčioje 
vyks Gedulo ir Vilties dienai 
skirtas koncertas. 

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje V. Landsbergis sakė, kad 
jis turės problemų Seimo Užsie
nio reikalų komitete, ir pabrėžė, 
kad negalima palikti ramybėje, 
kai apšmeižiamas „labai gerbia
mas visoje Lietuvoje žmogus". 
Pasak opozicijos vado, komite
to nariai yra parengę pareiš
kimą, kuris greitai bus paskelb
tas. V. Landsbergis išreiškė 
viltį, kad K. Bobelis apsigalvos 
ir atšauks tai, ką paskelbė. 

Opozicijos vadas pabrėžė, kad 
nėra pagrindo buvusį Lietuvos 
ambasadorių Vašingtone ir 
Romoje kaltinti bendradarbia
vimu su KGB, nes K. Bobelis 
remiasi KGB agento praneši
mais, kuriuos knygoje „Užku
lisiai" išleido Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga. Landsber
gis pažymėjo, kad leidėjai ne
galėjo perrašinėti agento pra
nešimų, nors kiti ten minimi 
žmonės .jau yra konstatavę. 

Gegužės 26 d., baigęs savo kadencija Lietuvoje, Vokietijos ambasadorius Lietuvai Reinhardt Kraus 
(kairėje) Molėtuose, kur netoli yra jo sodyba, surengė atsisveikinimo iškilmes. Ambasadoriaus 
R. Kraus atsisveikinimo įSkilmese dalyvavo Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, ministrai, 
diplomatai ir Seimo nariai Bet muzika ypatingai .suartino JJ su Seimo opozicijos vadovu Vytautu 
Landsbergiu (dešinėje). Ambasadoriaus atsisveikinimo iškilmės prasidėjo Klapėdos ir Šiaulių 
kamerinių orkestrų koncertu ir po ceremonijos Šventojo Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, kuriai 
remontuoti pats ambasadorius surinko daug tūkstančių litų. Molėtų vidurinėje mokykloje įvyko 
atsisveikinimo koncertas. Čia Panevėžio kamerinis orkestras atliko koncertą, kuriame am
basadorius alto smuiku atliko solo partiją. Ambasadorius per trijų metų kadenciją su koncertais 
išvažinėjo visą Lietuvą, turėjęs apie 120 koncertų. Nuotr. R. Urbakavičiaus „Lietuvos ryte" 

Teisėsaugininkai vilkina 
finansinių bylų sprendimą, 

teigia R. Ozolas 
Vilnius, birželio 10 d. (AGEP) 

— Seimo narys, Centro Sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozolas 
pirmadienį pareiškė, kad dabar 
jau paskutinį kartą klausias 
generalinį prokurorą Vladą Ni
kitiną, kada bus Seimo nariams 
atsakyta į paklausimą dėl už
sienio kreditų skirstymo sąlygų 
ir tvarkos. 

Spaudos konferencijoje cent
ristų vadovas priminė prieš du 
mėnesius pateikęs tokį paklau
simą kartu su Seimo nariu Kęs
tučiu Jaskelevičiumi, tačiau 
jokių atsakymų negavęs. Pasak 
R. Ozolo, visuomenėje prade
dant „ryškėti bendriems kre
ditų skirstymo bruožams", ne
galima galvoti, kad prokuratūra 
nieko nežino apie išgaravusius 
ir verslo bei gamybos įmonių ne
pasiekusius joms skirtus kre
ditus. 

Jau anksčiau kelis kartus 
skelbęs perdavęs medžiagą apie 
ekspremjero Adolfo Šleževičiaus 
„ir su juo susijusios grupuotės 
nelegalią finansinę veiklą", R. 
Ozolas teigė, kad vilkinamos ir 
neperduodamos teismui eks
premjero „manipuliavimo indė
liais" ir Aurabanko išteklių eik
votojų bylos. 

Seimo narys kaltino teisė
tvarkos institucijas, kad netin
kamai elgiamasi su finansiniais 
nusikaltimais. „Jei tik įmano
ma — bylos nekelti, jei tai tačiau 
neįmanoma — kiek galima už
tęsti tyrimą, o jei bylos išvis 
išplauti nepavyksta — taikyti 
visokias bausmių švelninimo ir 
eliminavimo priemones" — taip 
R. Ozolas apibūdino šių insti
tucijų „elgesio stilių". 

Kalbėdamas apie Aurabanką, 
Seimo narys tvirtino, kad 
reorganizavus jį i Turto Banką, 
iškyla nauja byla — dėl banko 
pertvarkymo projektą rengusių 
„vyriausybės, Seimo ir Lietuvos 
Banko pareigūnų nusikalsta 

kad jis (t.y., KGB agentas 
Charis) rašo ir apie nebūtus 
dalykus". 

V. Landsbergis pastebėjo „vi
suomenėje keistą bruožą", kad 
žmonės, nors ir neskaitę lei
dinio, girdi labai įtikinamai tai 
aiškinant ir linkę „suabejoti, o 
gal tikrai politiniai kaliniai taip 
parašė apie S. Lozoraitį". 

mos veiklos, slepiant anksčiau 
įvykdytus finansinius nusikal
timus". Tačiau, Ozolo nuomone, 
ši byla iki rinkimų nebus pra

dėta tirti. 
Paklaustas, kas bus, jeigu ge

neralinis prokuroras V. Nikiti
nas neatsakys j paklausimą ir 
šį kartą, R. Ozolas sakė esąs 
tikras, kad atsakys. Tačiau, jei 
atsakymas bus nepatenkina
mas, Seimo narys pažadėjo žur
nalistams dar vieną susitikimą. 

Atleistas Valstybinės 
mokesčių inspekcijos 

viršininkas 
Vilnius, birželio 5 d. (AGEP) 

— Valstybinės mokesčių inspek
cijos (VMI) viršininkas ir Fi
nansų ministerijos sekretorius 
Petras Navikas nuo birželio 6 d. 
atleistas iš pareigų. Ministras 
pirmininkas Mindaugas Stan
kevičius pasirašė potvarkį at
leisti VMI viršininką, abiems 
pusėms susitarus. 

P. Navikas vyriausiuoju mo
kesčių administratoriumi buvo 
nuo 1995 m. kovo mėnesio. Jį 
paskyrė tuometinis premjeras 
Adolfas Šleževičius. 

Petrui Navikui pernai pavyko 
smarkiai padidinti biudžeto 
įplaukas — anot A. Šleževičiaus, 
ketvirtąjį metų ketvirtį palygin
ti su pirmuoju jos išaugo 70%. 
Tačiau vėliau VMI viršininkui 
nesisekė pataisyti pašlijusių 
biudžeto reikalų. P. Navikas 

Seimas paliko radiją ir 
televiziją Visuomenės 
informavimo įstatyme 

Vilnius, birželio 6 d. (AGEP) 
— Valdančiajai LDDP frakcijai 
ir pagrindinei opozicinei frakci
jai — konservatorių — parėmus, 
ketvirtadieni Seimas atmetė 
Seimo Švietimo ir mokslo komi
teto pateiktą Visuomenės infor
mavimo priemonių įstatymo pa
taisą, kuria būtų iš šio įstatymo 
apskritai išbraukti radijo ir 
televizijos stočių veiklą regla
mentuojantys straipsniai. 

Komiteto bei kelių krikščio
nių demokratų frakcijai pri 
klausančių Seimo narių siūly
toje pataisoje buvo numatyta, 
kad radijo ir televizijos stočių 
veikla būtų nustatyta atskiru 
įstatymu. 

Visuomenės informavimo 
priemonių įstatymo projekto 
rengimo darbo grupės vadovas 
Rimantas Šukys prieš alterna-

Pasirašytas susitarimas dėl 
Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Čečėnijos 

Nazran, Rusija, birželio 10 d. 
Reuters) — Rusijos ir čečėnų de
rybininkai pirmadienį pasirašė 
susitarimą, kuriuo norima už
baigti jau 18 mėnesių užtrukusį 
konfliktą Čečėnijoje, susitarus, 
kad Rusija išves savo kariuome
nę iš Čečėnijos iki rugpjūčio 
mėnesio pabaigos. Abi pusės iš
reiškė pasitenkinimą susitari
mu, pasirašytu Nazran mieste, 
esančiu tik už Čečėnijos ribų, 
musulmonų apgyventame šiau
riniame Kaukaze. Sutartis ta
čiau nelietė būsimo Čečėnijos 
statuso Rusijos atžvilgiu, o šis 
klausimas tebėra didžiausias 
nesutarimo punktas tarp Rusi
jos ir nuo Rusijos atsiskirti 
norinčių čečėnų. 

Susitarimas pasirašytas po 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
paskutines kelias savaites su
intensyvintų pastangų žūtbūt 
užbaigti konfliktą, kuriame 
žuvo daugiau kaip 30,000 žmo
nių ir kuris tapo labai nepopu
liarus Rusijos visuomenėje, tuo 
pakenkdamas B. Jelcino gali
mybėms laimėti birželio 16 d. 
vyksiančius rinkimus. 

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos tarpi
ninkavimu laimėtas susitari
mas numato Rusijos kariuome
nės išvedimą iš Čečėnijos iki šių 
metų rugpjūčio pabaigos ir taip 
pat „Čečėnijos demilitarizavi-
mą" — t.y., čečėnų gynėjų nu
siginklavimą. 

Šia sutartimi čečėnai laimėjo 
naujo parlamento rinkimų da

tos atidėjimą, kad jie įvyktų tik 
po to. kai Rusijos kariuomene 
bus visiškai išvesta iš Čečėnijos. 
Čečėnai argumentavo, kad Ru
sijos siūlomą datą — ta pati, kai 
Rusijoje vyks prezidento rinki
mai — birželio 16 d — rinkimai 
negales būti nei laisvi, nei de
mokratiški, nes šalyje tebebus 
Rusijos kariuomene. 

Susitarime numatyta, kad 
nuo liepos 7 d. rusai pradės ar
dyti pietinėje dalyje savo už
statytas kelių blokadas, ir nu
rodyta kokie ginklai iš viso 
draudžiami. Bus kuriamos dvi
šalės darbo grupės sutarties 
vykdymui prižiūrėti, kurioms 
vadovaus čečėnų štabo vadas 
Aslan Maschadov ir Rusijos vy
riausias karo vadas šiame re
gione Viačeslav Tichomirov. 

Rusijos kariuomenes šaltiniai 
pranešė Rusijos Interfax žinių 
agentūrai, kad pagal anksčiau 
pasirašytą susitarimą čečėnai 
sekmadienį paleido 14 rusų karo 
belaisvių ir rusai paleido tiek 
pat čečėnų karo belaisvių. 

Po to, kai gegužės pabaigoje B. 
Jelcinas Maskvoje susitiko su 
čečėnų vadovu Zelimchan Jan-
darbijev, derybos greitai žengė 
pirmyn. „Per praėjusias paliau
bas, derybos vyko 45 dienas; 
šįkart turėjome proto jas už
baigti per penkias dienas. At
rodo, kad abi puses priėjome 
tašką, kad norime taikos", 
pareiškė Rusijos delegacijos va
dovas V. Tichomirov. 

buvo ypač kritikuojamas už ne
vykusias įstatymų pataisas, gin
čytiną įstatymų bei kitų doku
mentų traktavimą, verslininkų 
ir gamybininkų diskriminavi
mą mokesčių srityje. 

Mindaugui Stankevičiui ta
pus vyriausybės vadovu ir 
pasiūlius P. Navikui atsista
tydinti, pastarasis metė iššūkį 
premjerui, viešai pareiškęs, esą 
premjeras pavedęs sufabrikuoti 
kaltinimus VMI viršininkui 
Vyriausybės vadovas mano, kad 
P. Naviko vadovaujama mokes
čių inspekcija tapo neefektyvi ir 
dirba ne valstybei ir visuome
nei, o tik pati sau. 

Naujas Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkas kol kas 
nėra paskirtas, praneša vyriau
sybės atstovas spaudai. 

Baltijos šalys nepakviestos 
į Vidurio Europos vadovų 

susitikimą Lenkijoje 

tyvų balsavimą pabrėžė, kad 
komiteto pataisa visiškai su
griautų visą įstatymą. Tuo tar
pu komiteto pirmininkas Bro
nius Genzelis teigė, kad įsta
tyme beveik visiškai nekalbama 
apie komercines radijo ir televi
zijos stotis, o tik apie valstybinę 
radijo ir televiziją. 

Pagrindini projektą parėmus 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos seniū
nui Andriui Kubiliui bei LDDP 
frakcijos nariui Vladui Būtėnui. 
už jį balsavo 49 Seimo nariai, o 
už Švietimo ir mokslo komiteto 
siūlymą — 28 parlamentarai. 

Toliau Seimas pradėjo priimi
nėti Visuomenes informavimo 
priemonių įstatymo straipsnius, 
reglamentuojančius radijo ir 
televizijos stočių veiklą. 

Vilmus, birželio 7 d. (AGEF, 
— Penktadienį Lankut mieste, 
Lenkijoje, prasideda Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių vadovų 
susitikimas. Į jį pakviesti Vi
durio Europos šalių. Ukrainos ir 
Italijos (šiuo metu pirminin
kaujančios Europos Sąjungai) 

Laukiama ko naujo 
NATO plėtimo 

procese 
Vilnius, gegužės 10 d. (Elta) 

— Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius tikisi, 
kad penktadienį Briuselyje ren
giamas NATO valstybių ir 
„Partnerystės taikos labui" pro
gramoje dalyvaujančių šalių 
gynybos ministrų pasitarimas 
suteiks „aiškumo ateičiai". 

„Tai, pasak ministro, turėtu 
atskleisti ir kelias naujas 
NATO plėtimosi proceso spal
vas". 

Linkevičius korespondentui 
pabrėžė, kad Briuselyje, Šiaurės 
Atlanto gynybinės sąjungos 
būstinėje vyksiančiame forume 
jis ketina plačiau pristatyti 
Lietuvos požiūrį į NATO plė
timąsi, taip pat apžvelgti mūsų 
šalies veiklą įgyvendinant prog
ramą „Partnerystė taikos la
bui". Kaip žinoma, Lietuva an
troji po Rumunijos prisijungė 
prie šios programos, Lietuvos 
kariai dalyvauja daugelyje 
„Partnerystės taikos labui" 
pratybų. 

— Rusijos prezidentas B Jel
cinas įsakė Rusijos centriniam 
bankui į vyriausybės sąskaitą 
pervesti 1 milijardą dolerių, ku
riais išmokės prarastų santau
pų kompensacijas pensininkams 

prezidentai. Lietuvos, kaip ir 
kitų Baltijos šalių vadovai, į šį 
birželio 7-8 dienomis vyksiantį 
susitikimą nepakviesti, pranešė 
Lietuvos prezidentūra. 

Artimiausi šiuo metu atosto
gaujančio Lietuvos prezidento 
vizitai numatyti birželio pabai
goje — i Florencijoje vyksianti 
Europos Sąjungos ir Asocijuo
tųjų narių vadovu susitikimą, o 
tiesiai iš Florencijos Lietuvos 
prezidentas vyks į Jungtines 
Valstijas. 

Italijos prezidentas Oscar 
Luigi Scalfaro į Lenkiją atvyko 
jau balandžio 5 dieną. Dvi die
nas truko jo oficialus vizitas 
prezidento Aleksander Kwas-
niewski kvietimu. 

Lenkijos. Čekijos. Slovėnijos. 
Vengrijos. Slovakijos ir Ukrai
nos prezidentai aptars Europos 
Sąjungos ir NATO plėtimąsi, 
siekdami nuraminimo iš Vaka
rų partneriu, kad šie procesai 
nenutrūko. ..Diskusijose daug 
dėmesio bus skiriama Vidurio 
Europos rolei suvienytoje Euro
poje, naujai saugumo statybai 
žemyne ir naujosios Europos 
Sąjungos politikai rytų atžvil
giu", sake Lenkijos prezidento 
atstovas spaudai Antoni Styr 
czula. 

KALENDORIUS 

Birželio 12 d.: Anupras. Kris 
tijonas. Rūta. Ramūnas. Mikan 
tė 1763 m. pakrikštytas poetas 
kun. Antanas Strazdas 

Birželio 13 d.: Šv. Antanas 
Paduvietis, kunigas. Bažnyčios 
mokytojas (1195 1231 >: Akvili-
na, Kunotas. Skalve 1994 m. 
mirė Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, jaun 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. birželio mėn. 12 d. 

&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j .v . s . I rena Reg ienė TiSD& 

KVIESLYS Į1996 METŲ LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUS 

LSS Tarybos PIRMIJA, vado
vaudamasi 'LSS Vadovybės 
rinkimų nuostatais ' , priimtais 
LSS Tarybos 1995 m. spalio 7 d. 
suvažiavime, kviečia LSS na
rius j korespondencinius LSS 
Vadovybės r inkimus. Jų TIKS
LAS yra išklausyti LSS vado
vybės pranešimus, susipažinti 
su rinkimų dalyvių pasisa
kymais ir pasiūlymais, priimti 
nutarimus organizacijos klausi
mais ir išrinkti LSS Vadovybe. 

a. LSS Tarybos Pirmijos pa
kviestas v.s. Romas Fabijonas 
priėmė 'LSS Vadovybės rinki
mų' PREZIDIUMO pirmininko 
pareigas. J i s sudarys 'Rinkimų 
prezidiumą', susidedantį iš 
MANDATŲ, NUTARIMŲ ir 
BALSŲ SKAIČIAVIMO komi
sijų, v.s. Romo Fabijono ir PRE
ZIDIUMO adresas yra: 21 Com-
mons Drive, Palos Park, IL 
60464. Jo telefono ir FAX 
numeris yra: (708) 448-4027. 
Prieš siunčiant FAX'ą prašau 
jam paskambinti pranešant, 
kad tą darysite. 

b . Rinkimų išlaidos bus sumo
kamos iš LSS Tarybos iždo. Tai 
yra dalis jūsų nario mokesčio. 
Rinkimų registracijos mokesčio 
nėra ir jis nebus renkamas. 

c. Rinkimai vyks pagal 'LSS 
VADOVYBĖS RINKIMU 
DARBOTVARKE, kuri yra jun
giama prie šio kvieslio. 

LSS Vadovybės rinkimai bus 
pravedami pagal LSS STATU-
TO/LSS VADOVYBĖS RINKI
MŲ NUOSTATUS, kurių kai 
kurias santraukas pateikiu: 

A. RINKIMŲ DALYVIAI: 
1. LSS įžodį davę, turintys 18 

metų amžiaus, ir yra išbuvę 
LSS nariais bent dvejus metus. 

2. Užsimokėję LSS Tarybos 
Pirmijos nustatytą nario mo
kestį už 1994, 1995 ir 1996 me
tus. Nauji nariai už - 1995 ir 
1996 -ietus. 

B. NARIO MOKESTIS: 
1. LSS Pirmijos nustatytas 

metinis nario mokestis yra 20 
dol. 

2. Nario mokestį LSS nariai 
moka savo vienetui, rajono ar 
šakos vadijai, ar LSS Tarybos 
iždininkui pagal LSS STATU
TE nustatytą tvarką. 

3 Rinkimų PREZIDIUMAS 
netur i t e i sės r ink t i nario 
mokesčio ir jo nepriims. 

4. Nario mokesčio nemoka ap
dovanoti 'Geležinio Vilko' or
dinu, jei yra apie tai pranešę 
savo šakos vadijai. 

5. Nario mokesčio nemoka ša
kų vadijų, su Pirmijos pri
tarimu, atleisti LSS nariai. 

C. RINKIMŲ DALYVIŲ 
SĄRAŠAI IR REGISTRACI
JA: 

1. Teisę turinčių rinkimuose 
dalyvauti sąrašus paruošia ir 
siunčia PREZIDIUMUI: Tary
bos iždininkas ir šakų ar rajonų 
vadijos. 

2. Pagal gautus sąrašus, PRE
ZIDIUMAS kiekvienam rinki
mų dalyviui siunčia regist
racijos lapą. 

3. Užpildęs registracijos lapą, 
rinkimų dalyvis jį grąžina 
PREZIDIUMUI su šia informa
cija: 

a. vyresniškumo laipsnis, var
das, pavardė, adresas ir amžius; 

b. kurioje ar kuriose sueigose 
(šakose) nori gali dalyvauti. 

BALSAVIMAS: 
1. Kiekvienas rinkimų dalyvis 

t u r i teisę dalyvaut i šiose 
sueigose: 

a. BENDROJE SUEIGOJE, 
kur renkami šeši (6) Tarybos 
nariai bendru sąrašu, Garbės 
teismas ir Kontrolės komisija; 

b. RAJONO SUEIGOJE: ku
rioje renkamas rajono vadas. 

c. VIENOS ŠAKOS SUEIGO
JE: kurioje renkami šakos vy
riausi skautininkai/ės ir jų 
pavaduotojai, ar Vadijos pirmi
ninkas ir jo/jos pavaduotojas, tos 
šakos keturi (4) Tarybos nariai 
ir Garbės Gynėjai. 

d. Dalyvis, aktyviai įsijungęs 
daugiau kaip vienoje šakoje 
(ASS ir BROLIJOJE), ar ASS ir 
SESERIJOJE) turi teisę balsuo
ti ir ANTROS ŠAKOS SUEI 
GOJĘ, bet tik už vyr. skauti
ninkus ar ASS pirmininką ir jų 
pavaduotojus, Garbės Gynėjus 
ir antros šakos keturis (4) Tary
bos narius. 

E. KANDIDATAI: 
1. Kandidatai į bet kokias 

pareigas gali būti tik: 
a. LSS Vadovybės rinkimų da

lyviai turį bent 21 metus ir bent 
paskautininkio/ės laipsnį; 

b . Neturi jokių renkamų 
pareigų bet kurioje LIETUVOS 
SKAUTŲ ORGANIZACIJOJE. 

2. Kandidatus gali siūlyti 
kiekvienas rinkimų dalyvis. 
Asmuo gali siūlyti t ik tiek 
kandidatų, už kiek jis turi teisę 
balsuoti. 

3. Kandidatą galima siūlyti 
t ik vienom pareigom . 

4. Kandidatą siūlantis PRE
ZIDIUMUI privalo pristatyti: 

a. Kandidato raštišką su
tikimą siūlomoms pareigoms; 

b. Trumpą kandidato biogra
fiją-

LSS VADOVYBĖS RINKI
MŲ NUOSTATAI yra vienin 
teles taisyklės PREZIDIUMUI 
ir visiems dalyviams. Visi LSS 
vadovai įpareigojami pranešti 
apie šiuos rinkimus savo viene
tų vadovams, kitiems LSS na
riams ir raginti visus rinki
muose dalyvauti. 

Tad, kviečiu visus brolius ir 
seses a t l ik t i savo t u r i m ą 
pareigą ir privilegiją — dalyvau
kite rinkimuose. Kiekvieno iš 
jūsų rankose yra SĄJUNGOS 
ateitis. Jūsų pasiūlyti ir išrinkti 
vadovai atstovaus jus, įgyven
dins jūsų idėjas, pageidavimus 
ir kartu sudarys planus ateities 
veiklai. 

Siūlydami kandidatus atsi
žvelkite į jų patirtį, pajėgumą ir 
norą atiduoti daugiau negu savo 
laisvalaikį SĄJUNGOS tęstinu 
mui, tobulinimui ir stiprėjimui. 
Irodykime visam pasauliui, kad 
savo pareigas atl iekame be 
priekaištų ir kad sugebame iš
rinkti kiekvieną atstovaujančią 
vadovybę. 

BUDĖKIME ir 
AD MELIOREM! 

LSSPirimja 
v.s. fil. Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos pirmijos 
pirmininkas 

Dažniausiai yra pamirštamos 
pareigos . . i r skėčiai. 

Pjer Veron 

Detroito lietuvių skautuos 45 m. veiklos sukaktuvėse sv. Mišių procesijoje - vilkiukas Algytis 
Kasputis, skautas Audrius Moss. paukštyte Laura Karvelyte ir „Baltijos" skautų tunto tun-
tininkas ps. Paulius Jankus. 

LSS VADOVYBES RINKIMŲ 
PREZIDIUMAS 

Mieli Broliai ir Sesės, 

Štai ir vėl nauji Vadovybės 
rinkimai. Pirmijos pirmininkas 
sudarė Prezidiumą ir paskelbė 
'Kvieslį'. Jau atėjo laikas akty
viai ruoštis tiems rinkimams. 
Su Biuleteniu siunčiu 'LSS 
Vadovybės Rinkimų Nuostatus' 
ir prašau atkreipti dėmesį į rin
kimų eigą: 

1. ASS, Brolija ir Seserija pri
stato LSS Vadovybės Rinkimu 
prezidiumui iki birželio 3 d. są
rašus skautų, turinčių balsa
vimo mandatą (nuostatų 11 pa
ragrafas). Je i tas sąrašas yra 
padarytas kompiuteriu, prašau 
prie sąrašo pridėti disketę ir 
pažymėti kokią programa var
tojate. 

2. AS Sąjūdžio Vadijos Pirmi
ninkas , Brolijos Vyriausias 
skautininkas ir Seserijos Vy
riausia skautininke yra atsa
kingi už sąrašų tikslumą, tai 
yra: 

A. Balsuotojai yra susimokėję 
nario mokestį už paskutinius 
trejus metus (nuostatų 7b para
grafas) 

B. Balsuotojai yra ne jaunes
ni kaip 18 metų amžiaus (nuo
statų 7a paragrafas). 

3. LSS Rinkimų Prezidiumas 
nario mokesčio nerinks. 

4. Rinkimų Biuletenis Nr. 1 
yra siunčiamas Pirmijos na
riam, ASS, Brolijos ir Seserijos 
vyr. skautininkų,-kių pavaduo
tojams bei šakų iždininkams ir 
rajonų vadams. Kartu su regist
racijos lapu, balsuotojai gaus tik 
Rinkimų Nuostatų ištraukas. 
Todėl prašau atkreipti dėmesį į 
Rinkimų Nuostatų 50 paragra
fą ir, reikalui esant, pasidalinti 
žiniomis su kitais rinkimų daly
viais. 

Budėkime, 
Romas Fabijonas 

Prezidiumo pirmininkas 

1996 METŲ LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI 

Teisę turinčių balsuoti sąrašai 
turėjo būti įteikti Rinkimų pre
zidiumui iki š.m. birželio 3 
dienos. Registracijos lapai, kan
didatų siūlymo ir pasisakymų 
formos balsuotojams bus išsiun
tinėti iki liepos 8 dienos. 

Registruotis balsavimui ir 
teisę balsuoti galės LSS nariai 
ir narės sumokėję nario mokes
tį už 1994, 1995 ir 1996 metus 
pagal gautus sąrašus. Sąrašus 
pateiks šakų ir rajonų vadijos ir 
Tarybos iždininkas. Kviečiu 
kiekvieną pasitikrinti ar esi 
susimokėjęs nario mokestį. Pri
menu, kad LSS Rinkimų pre
z i d i u m a s nebetur i te isės 

rinkti nario mokesčio ir jo 
n e p r i i m s . Nario mokest is 
mokamas vienetui, rajono ar 
šakų vadijai. ar Tarybos iždinin
kui. 

Negavę registracijos lapo pasi
tikrinkite su savo vieneto ar 
aukščiau minėtu iždininku ar 
jis/ji gavo jūsų nario mokestį. 
Kiekvienas turime pareigą pa
lengvinti kito darbą, o taip pat 
ir paraginti savo pareigūnus. 

Linkėdamas kiekvienam sma
gios vasaros tariu BUDĖKIME! 
ir AD MELIOREM' 

v.s. fil. Kęstutis J eč iu s 
LSS Tarybos pirmininkas 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOJE 
PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAS 

Vasario 16 ir balandžio 23 
dienų proga, LSS pirmįja apdo
vanojo ar pakėlė šiuos nusipel
niusius skautų vadovus ir vado
ves: 

Į paskautininkio/ės laips
ni: 

1. Aida Mikučiauskaitė — 
Čikaga, IL, 

2. Laima Pauliūtė — Čikaga. 
IL, 

3. Viktoras Garbonkus, j.ps. — 
Čikaga, IL. 

Į skautininko/ės laipsnį: 
1. Taiyda Chiapetta. j .s. — 

Čikaga, IL, 
2. Virginija Rimeikienė, j .s. — 

Čikaga, IL, 
3. Audra Žiurkevičiūtė. ps — 

Montreal, Kanada, 
4. Petras Jokubauskas, j .s . — 

Čikaga, IL. 
I jūrų vyresniąją skauti

ninke: 
1. Violeta Paulienė — Čikaga, 

IL. 

Vasario 16 dienos proga s. Le
okadija Vilimienė. Los Ange
les, C A apdovanota: LELI
JOS Ordinu 

Visus pakeltuosius ir apdo
vanotąją sveikiname ir linkime 
toliau darbuotis Lietuvių Skau
tų sąjungoje. 

Budėkime, Ad meliorem! 
v.s. fil. Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos pirmininkas 
s. fil. Donatas Ramanauskas 

LSS Tarybos sekretorius 

DVIRAČIV KELIONĖ Į 
RAKO STOVYKLAVIETE 

Informacinis susirinkimas dėl 
planuojamos dviračiais kelionės 
į Rako stovyklavietę vyks PLC, 
Lemonte. š.m. birželio 16 d., sek
madienį, 12 vai. r. (tuoj po šv. 
Mišių). 

Daugiau informacijų sužino
site kreipdamiesi į skautininką 

VISŲ ASS NARIŲ 
DĖMESIUI 

Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybės rinkimai vyks dar 
šiais metais. Raginame visus 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
narius rinkimuose dalyvauti. 
Primename, kad rinkimuose da
lyvauti gali tik asmenys pilnai 
užsimokėję nario mokestį už 
1994. '95 ir '96 metus. Paste
bima, kad nemažai ASS narių 
(ypač Čikagoje) dar nėra sumo
kėję nario mokesčio už 1996 me
tus. Visi prašomi nedelsiant na
rio mokestį sumokėti savo sky
riaus iždininkui arba ASS Vadi
jos iždininkui, jei nėra skyrių. 

ASS nariai Čikagoje moka na
rio mokestį savo skyrių iždinin
kams: 

FSS — Liudui Ramanauskui 
ASD — Danutei Ankutei 
Korp! Vytis — Andriui Pana

rni 

Visi nario mokestį mokantieji 
ASS vadijos iždininkui, mokes
tį siunčia: Laimis Venckus, 603 
14th Street, Santa Monica, CA 
90402. 

Ad Meliorem! 
s. fil. Gediminas Leškys 
ASS Vadijos Pirmininkas 

1996 METŲ LSS 
VADOVYBĖS RINKIMŲ 

DARBOTVARKĖ 

1. Rinkimų pradžia — 1996 m. 
gegužės 5 d. 

2. Sąrašai atsiunčiami Rinki
minei komisijai - birželio 3 d. 

3. Registracijos lapai išsiun
čiami iki — liepos 8 d. Kartu 
siunčiamos: kandidatų siūlymo 
ir pasisakymų formos. 

4. Dalyvių registracija iki — 
rugpjūčio 26 d. 

5. Kandidatų siūlymas iki — 
rugsėjo 19 d. 

6. Balsavimo lapai išsiunčia
mi iki — rugsėjo 30 d. 

7. Balsavimo lapai grąžinami 
iki — spalio 28 d. 

8. Rinkimų duomenys skelbia
mi iki — lapkričio 25 d. 

9. Tarybos, Garbės teismo ir 
Kontrolės komisijos pirmininkų 
rinkimai — nuo gruodžio 9 iki 
20 d. 
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LIETUVOJE 
LAUKIAMA 

STOVYKLAUTOJŲ 

J ū r ų skautija „Divytis" šią 
vasarą Trakų istoriniame vals
tybiniame parke prie ežero, 
pagal jū rų skautų programą, 
rengia stovyklą 10-16 metų 
miesto vaikams. I stovyklą gali 
būt i pri imta ir dalis socialiai 
remtinų vaikų, nes stovyklai 
numatoma Vyriausybės para
ma. 

Kauno jūrų skautų vadovai 
tur i šešerių metų stovyklų ren
gimo patirtį, pernai Trakuose 
irgi buvo surengę tokią stovyk
lą, kur i patiko vaikams ir jų tė
vams. 

Numatomos tokios pamai
nos: 

Liepos 2 — liepos 11 d. 
Liepos 11 — liepos 20 d. 
Liepos 20 — liepos 29d. 
Rugpjūčio 9 — 18 d. 
Rugpjūčio 18 — 27 d. 
Jei susidarytų grupė, gal būtų 

pama ina ir birželio antroje 
pusėje. 

J ū r ų skautijos „Divytis" 
vadovai 

Sus idomėję , informaci ja i 

„LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA 1945-1985" 

JAU ČIKAGOJE 

Čikagoje ir apylinkėse gyve
nantieji knygą užsiprenume
ravę ar jos išleidimą parėmę 
asmenys gali asmeniškai atsi
imti: 

pas vs fil Antaną Paužuolį 
Jaunimo centre, Čikagoje (na
mų tel. 312-581-7554); 

pas vs fil Aleksą Karaliūną, 
PLC, Lemonte (namų tel. 708-
257-0264); 

pas vs fil Kęstutį Jecių pa
skambinus tel. (708-832-2809) 

Kiekvienas skautas ir skautė 
(nepaisant amžiaus) turėtų šią 
knygą turėti. Knygos laiku 
neužsiprenumeravę, ją gali įsi
gyti pas aukščiau minėtus 
asmenis. Knygos kaina 30 dol. 

kreipkitės: Algimantas Malke
vičius, V. Krėvės pr. 1 0 0 - 4 1 8 , 
3041 Kaunas, Lithuania. 

IEŠKOMA S! VYTIS 
VĖLIAVA 

Baltijos universiteto Pinne-
berge 'Vokietijoje) akademikų 
skautų S! Vytis turėjo savo vė
liava. Kurį laika vėliavą saugo
jo fil. s. A. Treinys. Po jo mirties 
vėliava dingo. Žinantieji apie 
minimos vėliavos likimą malo
nėkite pranešti: Akademinio 
Skautu Sąjūdžio Būstinė, 14911 
East 127th St.. Lemont. IL 
60439. 

Vytenį Lietuvininką, tel. 312-
284-0100 (įstaiga) arba 708-
257-8617 (namai). 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

3*00 W. M St. Tel. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3v p.p -7vv . antr. 12:30-3v p.p. 
trėcd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p. 
penktd. ir sestd. 9 v r. - 12 v. p.p. 

•132 •• KsaMs Ava., 
(312) m O M O arba (312) i 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
DR. JOVITA KKRIUS 

3315 w. tm St.. Chicago. IL 
Tol. (312) 471-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Mills. IL 
Tol. (701) SM4101 

Valandos pagal susitarimą 

Toi. tmmm w huto: im W M W 
DR. P. KltlEUUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. MOt Ave., Ctooro 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd ; fteetd. 12 - 4 v. p.p 

C. DECKM, DOS, P.C. 

Pirmas apyl su Northurostsrn un-io 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėt angliškai) tai. 

Speciaiybs — Vidaus ligos 
7722 t . KoeMe, m i i n i , IL M M 2 

Tet 212-424.2123 
Valandos pagal susitarimą 

Ko*. M . (312) 471-
VIDAS J. NEMtCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 ». Katate Ave.. 
H.I 

VIDAS T. NOREIKA, D.O.S. 
DafHn Oytfytofaa 

ilAUR. V AK. INMANOJt 
su Charles E. Bene), D.D.t. 

202 2. Cafcjsaet M . 
CftMtiVftOft* M 4030*1 
Kas). (212) 020-1032 

Valandos pagal susitarimą 

•122 t . Ketfate Ave. 
CMeage, IL w a 
Tat 212-43C-77M 

RIMOAU0AS NEMKKAS, M.D. 
t . PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*517 W. M St., Burbame, IL 
T«4. 70S-423-S114 
Valandos susitarus 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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LIETUVOS ŽMONIŲ 
NUOTAIKOS IR 

RŪPESČIAI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Prieš paskutinius rinkimus į 
Seimą LDDP, daug žadėjusi, ne
pajėgė a r nesistengė savo paža
dų ištesėti. Gyvenimo lygis 
smarkiai krito. Nusikalstamos 
grupuotės, turinčios daug įta
kos, labai pakenkė gyventojų 
reikalams sužlugdant bankus ir 
kitas įmones. Todėl nukentėju
sieji išreiškia savo nuoskaudą ir 
nusivylimą organizuodami mi
tingus, kurie vyriausybei ir Sei
mui yra labai nemalonūs. Todėl 
valdžios žmonės tokius reiški
nius kal t ina viešosios tvarkos 
pažeidimu, o jų organizatorius 
vadina kurstytojais, sukelian
čiais neleistinus smurto veiks
mus. 

Kokia šiuo metu yra padėtis 
ir nuotaikos, sužinome iš Lietu
voje leidžiamos spaudos ir laiš
kų, kuriuos čia gauna giminės 
ir gyvenantieji draugai. 

Veterinarijos medicinos gydy
tojas, dabar jau pensininkas, L. 
rašo: „Keista ir mums patiems 
nesuprantama Lietuvos gyven
tojų socialinė sankloda. Keliai 
ir miestų gatves užpildytos mo
derniausiomis vakarietiškomis 
mašinomis. Visi vienu balsu 
šaukia, kad blogai. Bet tiems, 
kurie tūkstančius dolerių moka 
už mašinas, tikrai neblogai, o jų 
yra daug. Bet kiti yra be darbo, 
be duonos, kiti šąla — niekas į 
juos nežiūri. Net ir darbininkų 
tariamieji draugai. 

Gal reikėjo paklausti mūsų 
buvusį ministrą pirmininką 
Vagnorių, kodėl kraštą nuvai 
ravo į perkrikštų komunistų 
rankas . Prisimenu, kaip jis vis 
skundėsi, kad jo niekas neklau
so. Tai primena pasaką apie kiš
kio skundą, kurio nieks nebijo
jo. Po jo atėję į valdžią nesiskun
dė, kad jų neklauso. Net ir su 
konstitucija nesiceremonijo — 
kirto pagal kompartijos meto
dus iš peties. 

Prisisteigė daug partijų parti-
jėlių, susiskaldę ir vėl neobol-
ševikams bus į naudą, nors at
rodo, kad jie tikrai rinkimų 
nelaimės. Apie būsimus rinki
mus dažniausia kalbama tik 
pusbalsiai. Iš viso nežinia, kas 
išeis su rinkimais. Žmonės nu
sivylę, apatiški ir vis girdisi bal
sų, kad rinkimuose nedalyvaus. 

Rusijos riaumojanti meška ryš
kiau purtosi, palaikoma „blin
dų" ten už vandenyno. Jei ta 
meška atsisuks į Baltijos vals
tybes, be protesto daugiau nieko 
nesulauktume. Nukentėtume 
kaip čečėnai. 

Buvęs premjeras Šleževičius 
kair iarankiams padarė gerą 
„paslaugą" prieš ateinančius 
rinkimus. Jei mūsų žmonės dar 

ir dabar bus akli, tai jau neži
nau, kokių pamokų reikėtų. 
Kad būtumėt matę, kaip Seime 
tą vargšelį „mučijo" ir savi, ir 
svetimi, tai kaip žmogaus jau 
būtų gaila, o jis kaip užspęstas 
žvėrelis gynėsi net apsiputojęs... 

Nelabieji neobolsevikai taip 
nuvairavo kraštą, kad trūksta 
žodžių. Sužlugdyta pramonė, že
mės ūkis visai sugriautas. Be
darbių armijos. Inžinieriai 
džiaugiasi, jei kur gauna sargu 
dirbti ar silkes pardavinėti. 
Nusikaltimų dienos suvestinės 
šiurpą sukelia. Ne taip seniai 
Ukmergės kleboną dienos metu 
plėšikai pasmaugė, nors jis net 
girtuokliams prašantiems nesi
gailėdavo duoklės. Dar viena 
nelaimė grasina kraštui, tai 
pabėgėliai iš tolimiausių Azijos 
kraštų plaukia kaip lavina, ne
ša l igas, skurdą . Čečėnus 
burliokai t r ina ir niekaip ne 
sutrina. Pasaulis tyli lyg nema
tytų ir negirdėtų. Ar daug 
trūko, kad ir mus savo laiku bū
tų trynę, be apgailestavimų 
jokios pagalbos būtum nesu
laukę. 

Mane paima rūgšti šypsena, 
kai aš išgirstu mūsų miesto mo
terėles bėdavojančias valdžios 
nusprendžiamais sunkumais. 
Tai tos pačios, kurios gyrėsi bal
savusios už A. Brazauską. Per 
Ve lykas vietos klebonas 
skundėsi, kad tik per metines 
šventes bažnyčios būna pilnos, 
o per metus bažnyčią užlaiko tik 
moterėlės pensininkės iš savo 
paskutinių centų. 

Skurdas lyg trandis graužia 
vargšę Lietuvą, bet ne tiek me
džiaginis, kiek dvasinis. Gauja 
gobšuolių lipa per vargšų galvas 
ir grobia viską, padedant pažįs
tamiems valdininkams. Kyšiai 
nuo teismų iki ligoninių ir to
liau iki ubagynų. Laukiame rin
kimų, bet tyliai, bailiai lyg pe
lės po šluota. Apatija ir abejin
gumas mus galutinai paklup
dys". 

Aukšto rango dvasininkas G. 

• 1995 m. Lietuvoje staty
b o s įmonių atliktų darbų apim
tys mažėjo: atlikta darbų už 
1681.3 mln. litų, t.y. 8.6 proc. 
mažiau nei užpernai. 

Pagal įstatymą dėl nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnojamą
jį turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų nuo 1991 m. birželio 
pateikta 7,600 prašymų atgauti 
gyvenamuosius namus. 3,000 
atstatyta nuosavybės teisė į 
gyvenamuosius namus, 458 at
vejais atsiskaityta kompensaci
jomis ar kitomis lygiavertėmis 
patalpomis. 

Paminklas 1863 m. sukilėliams Šiauliuose. 

KOMUNISTŲ VADAS 
BONNOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europo je 

Danutė Bindokienė 

Nereikėjo... 

Pakviestas rusų - vokiečių 
iraugijos, gegužės 6-7 d. Bonno-
je lankėsi Rusijos komunistų va
das Genadij Ziuganov. Jis susi
tiko su Vokietijos partijų pir
mininkais, tačiau kanclerio 
įstaigą bei užsienio reikal" 
ministeriją matė tik iš tolo. 

Spaudos konferencijoje jam 
buvo keliami politiniai klau-

savo laiške mokslo draugui su
sirūpinęs dideliu krašto įsisko
linimu. Jis taip rašo: „Žmonės 
juokaudami sako, kad šių metų 
žiema buvo smetoniška. Viliasi, 
galgi sugrįš anų laikų gerovė ir 
pasitikėjimas vyriausybe. Mais
to kainos kyla, pragyvenimas 
sunkėja. Senatvės pensija dau
geliui nesiekia nė 100 Lt., o at
sitarnavusiems rusų armijos ka
rininkams ir neišvažiavusiems 
į „tėvynę Rusiją", Lietuvos val
džia moka 800-900 litų. Kas tu
rėjo susitaupęs vieną kitą litu
ką, tas dėjo į bankus, kurie 
žadėjo didesnes palūkanas už in
dėlius. Valdžia tuos bankus są
moningai susmukdė, pinigus 
tarp savęs pasidalino, o indėli
ninkų santaupos žlugo. Na dėl 
automobilių vagysčių, žmogžu
dysčių gatvėse, mafijos prievar 
tavimų ar butų apiplėšimų jūsų 
nenustebinsiu, bet su šitomis 
blogybėmis beveik nieko ir ne
daroma. Jei policija sugauna 
kokį nusikaltėlį, tai ji arba 
teismas išteisina, arba jis vėl ko
kiu nors būdu išsisuka ir toliau 
verčiasi savo pamėgtu amatu. 
Atrodo, dar negreit iš „duobės 
išlipsime". 

Besikuriantis ant atgautos že
mės, tremtinys sutinka daugy
bę kliūčių. Žemei dirbti reika 
lingas ne tik mechanizmas, bet 

simai, palietę taip pat ir Baltijos 
valstybes. Tačiau apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją vėliau, kadangi 
užklausus apie Boris Jelcino 
kandidatūrą, komunistų vadas 
atsakęs, kad B. Jelcin yra su
laukęs gražių metų ir po dviejų 
širdies priepuolių pavojinga jam 
patikėti valstybės vairą. 

Punktualiai jis atvyko į spau
dos konferenciją pareikšdamas, 
kad savo apsilankymu Vokieti
joje yra laimėjęs Rusijoje daug 
balsų. Kodėl? Juk tikrovėje jis 
atvyko į Vokietiją pas B. Jelcino 

ir arklelis. Derliui sukraut i rei
kia kluono ar sandėlio. Ant gry-
no lauko besikuriančiam žem
dirbiui iš kur visa tai paimti, jei 
valdžia t ik savo p a r t i j a 
rūpinasi. Skolos užsieniui jau 
peržengė 4 milijardus, vidaus 
skolos daugiau 1 milijardo litų. 
Kai ši valdžia perėmė valstybės 
vairą, biudžetas buvo subalan
suotas, skolų nebuvo. Dabar ir 
vaikų vaikai nepajėgs skolų iš
mokėti. Taigi ateit ies prognozė 
liūdna. 

Gydytoja Z. savo laiške gimi
nėms tarp kita ko rašo: „Gyve
name kaip anksčiau ir dirbame, 
esame patenkinti, tik baisu tos 
komunizmo šmėklos, nes jos la
vonas dar neužkastas. Rinkimai 
parodys, ar dar kartą dauguma 
lietuvių juos r inks. Tikimės, 
kad ne". 

Taigi, kaip matome, nuotai 
kos Lietuvos žmonių yra pras-

•tos, bet rinkimai j Seimą artėja, 
todėl yra vilčių, kad rinkėjai 
išrinks gerą vardą turinčius 
atstovus, kuriems tikrai rūpi 
visuomenes gerovė ir krašto 
ateitis Juk atėjo laikas paga 
liau iš liūno išbristi. 

Nuotr Juozo Polio 

draugą H. Kohlį? Kodėl jis ne
skrido į Londoną ar Paryžių? 
„Ne, ne, — sakė G. Ziuganov, — 
vokiečiai geriausiai mus pažįs
ta , o mes vokiečius. Mūsų „biz
nier ia i" gražiausias eilutes už
sisako Vokietijoje ir jos yra tin
kamiausios rusų figūrai". 

Vokiečių spauda, komentuo
dama jo atsakymus rašo, kad G. 
Ziuganov nori savo tėvynėje pa
rodyti, kad Vakarų Europoje j is 
yra suprantamas, pripažįstamas 
net vokiečių. Ir gudrus kaip 
laputė rusas. J is negalvoja apie 
pasaul inę revoliuciją, tačiau 
nori visame pasaulyje įgyven
dinti žmogaus teisę, ypač pa
brėždamas rusų mažumų prob
lemas Baltijos kraštuose. 

Kaip jis mano ar įsivaizduoja 
ta ikingai , be jokio sukilimo, 
pilietinio karo vėl atstatyti Sov. 
Sąjungą? Labai paprastai: buvu
sios respublikos turi kartu pa
mažu „suaugt i" , panašiai kaip 
Europos Sąjunga. Kaip su Balti
jos valstybėmis? J is gerbia Lie
tuvos, Latvijos, Estijos suve
renitetą, tačiau spaudimas bus 
padarytas joms „užsukus" naf
tos čiaupą. 

Ta pačia proga vokiečių spau
da pranešė Rusijos NTV televi
zijos apklausos pasekmes. Pasi
rodo, kad rinkimuose nelaimės 
nei Jelcin, nei Ziuganov. Abiejų 
kandidatų populiarumas siekia 
28 procentus. Po jų eina libera
las Fiodorovas — 6 proc.. Žiri 
novskij 5 proc. ir M. Gorbačiov 
— tik su 2 proc. visų Rusijos 
gyventoju balsų. Tokiu būdu nė 
vienas kandidatas nesurinks 
reikalaujamos 51 proc. daugu 
mos Prireiks antro balsavimo. 
Jame Jelcin surinks 40 proc . 
Ziuganov 36 proc. balsu. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" laikraštis savo komen 
tarė pabaigoje pažymėjo, ar bal 
tiečiai. lenkai, ukrainiečiai ir H. 
Kohl bijo to klastingo žmogaus 
G. Z iuganovo ( „ F a l s c h e n 

Jeigu svetimtautis antropolo
gas pradėtų analizuoti lietuviš
kąjį charakterį, galbūt pirmiau
sia pastebėtų, kad lietuviai 
mėgsta tarpusavius kivirčus, 
nepakenčia ramybės ir dažnai, 
net dirbtiniu būdu, mėgina ją 
sudrumsti: negali išjungti as
meniškumo iš visuomeninių 
ginčų ar politinės retorikos; yra 
daugiau linkę kritikuoti ir su
vedinėti senas sąskaitas, negu 
užmiršti, atleisti, dirbti bendrai 
gerovei. Lietuviai taip pat nuo
lat pademonstruoja žvirblių pul
ko mentalitetą: kai du pradeda 
garsiai čirškėti ir kautis, bema
tan t įsijungia visas pulkas ir iš 
nedidelio triukšmelio kyla di 
džiausiąs alasas. 

Tokių „alasų" per pastaruo
sius metus tarp tautiečių už 
sienyje jau ne kartą pasigirdo. 
Vėliausias prasidėjo birželio 
pradžioje, o jo garsas atbangavo 
per Atlantą ir tapo pačių inten
syviausių pokalbių tema. Atro
do, kad kiekvienas turi savo teo
riją ir pagražinimus, nors, 
manome, nedaugelis yra susi
pažinęs su tuo „pamazgų kibi
ru", iš kurio taškomasi. 

Sių metų pradžioje Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga išleido knygą, pavadin
tą „Užkulisiai. Iš naujausios 
Lietuvos istorijos. Dokumentų 
rinkinys" (vyr. red. D. Kuodytė). 
Tai specialaus KGB agento Ju-
l iaus Slavino (dažniaus ias 
slapyvardis — Charis) smulkūs 
tarnybiniai pranešimai savo vir
šininkams apie asmenų, orga
nizacijų bei apskritai „komunis
tinei sistemai pavojingą" veik
lą. Chario šnipinėjimo laukas 
labai platus, pranešimai iš
samūs, tada jis turėjo savo darb
davių ypatingą pasitikėjimą ir 
buvo siuntinėjamas į užsienį. 

Galbūt įdomiausi Slavino-
Chario (pranešimuose jis save 
vadina „šaltiniu") reportažai 
yra iš Italijos, ypač iš susitikimų 
su S tas iu Lozoraičiu (jau
nesniuoju). Tai dėl tų pokalbių 
detalių jau nuo knygos pasi
rodymo kilo „pašnibždinės užuo
minos", kurias visu ryškumu 
viešumon iškėlė dr. Kazys Bo
belis, kalbėdamas prieš maž 
daug savaite Tauragėje. 

Kaip buvo skelbta Lietuvos 
spaudoje, dr. Bobelis S. Lozorai
tį apkaltino kolaboravimu su 
KGB, nes jis Italijoje daug kartų 
susitikinėjęs su „šaltiniu", po
kalbiuose pateikęs medžiagos 
apie užsienio lietuvių organiza 
cijas, asmenis, veiklą ir siekius. 
Slavinas kiekvieną žodį už

registravęs ir pas iuntęs į 
Maskvą. 

Knygą „Užkulisiai" teko skai 
tyti pora kartų. Tai šiurpą ke
liantis tekstas, kuris akivaiz 
džiai parodo KGB tinklo veiklą 
ir veiksmingumą. Agentai 
mokėjo prieiti prie įtakingų 
žmonių ir iš jų išgauti norimus 
pasisakymus. Imunitetą prieš jų 
vartojamus metodus retas te
turėjo. Pakliuvo ant „kabliuko" 
ir S. Lozoraitis, pakliuvo dabar 
ir K. Bobelis, ištaręs neapgalvo 
tus žodžius ir gal būtų sugriovęs 
tai. ką per pastaruosius metus 
buvo pastatęs. Tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje tautiečiu nuo 
monė, susiformavusi preziden 
tinių rinkimų kampanijos metu. 
dr. Bobeliui palanki nebuvo 
tačiau, besidarbuodamas kaip 
užsienio lietuvių atstovas Sei
me, jis savo pareigas atliko są
žiningai ir. kai buvo svarbu, sto
jo tikrųjų vertybių pusėje (prisi
minkime jo pasisakymą dėl 
prem. A. Sleževičiaus pašali
nimo). K. Bobelis juk turėjo ži
noti, kad su mirusiais, ypač la 
bai tautos vertinamais asme
nimis, kovoti nedera, nes laukia 
pralaimėjimas, kadangi mirusy
sis negali nuo kaltinimų ir jo 
vardo suteršimo apsiginti, už jį 
kovoja gyvieji. Dr. Bobelis savo 
žodžiais pakenkė ne Lozoraičiui, 
o sau. 

Ar S. Lozoraitis buvo KGB 
kolaborantas? Be jokios abe
jonės — ne! Tačiau jį. kaip 
daugelį kitų užsienio lietuvių, 
galime apkaltinti „išeiviškojo 
naivumo sindromu". Jis per 
greitai ir per lengvai pasitikėjo 
Chario draugiškumu, nuošir
dumu, net buvo pasiryžęs su
daryti sąlygas, kad „šaltinis" 
pasiliktų laisvajame pasaulyje. 
Kalbėdamas visiškai atvirai. 
Lozoraitis daug kartų minėjo vi
siems išeiviams rūpimus klau
simus: kaip padėti Lietuvai 
gyvenant užsienyje, kad „Lietu
voje reikia stiprinti nacionalinę 
savimonę, kovoti su Kremliaus 
diegiama rusifikacija, stiprinti 
katalikų bažnyčią — nacio
nalinių tradicijų saugotoja, pro
paguoti lietuvišką kultūrą. 
padėti Lietuvai..." (psl. 68). 

Kadangi pokalbiai. Lozoraičio 
nuomone, buvo privatūs, tarp 
dviejų bičiulių, jis apie kai ku
riuos dalykus gan kritiškai išsi
reikšdavo, ypač apie tuometini 
VLIKopirm. K Bobelį Tai. gal 
būt su buvusia aštria antipatija, 
užsilikusią po rinkimu, paska 
tino K. Bobelį „atsirevanšuoti". 
Nereikėjo... 

Mann")? Sunku pasakyti, ka
dangi jo atsakymai buvo gerai 
formuluoti pareiškiant, pvz.. 
kad investuotojai gali būti 

ramūs, kadangi visos sudarytos 
prekybinės sutartys bus ger
biamos, nesitikint to iš B. 
Jelcino pusės. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Jis Manche8terio lietuviams patikęs, būtų gal 

ir ilgiau jų tarpe pasilikęs, tačiau liga pakirtojo sveika
tą. Išbuvęs apie porą metų, grįžo į Lietuvą ir mirė. Po 
to Manchesteryje atsirado kunigas Gečys. Pabuvo kiek 
ir vėl išvažiavo. Vėliau jo vieton atvyko kun. V. Sla-
vynas. Pastarasis, išbuvęs apie trejus metus, sugrįžo į 
Lietuvą. 

Antrojo pasaulinio karo metu Manchesterio lietu
vių skaičius žymiai sumažėjo. Jau čia gimę lietuvių 
šeimos sūnūs, kaip britų piliečiai, buvo paimti į kariuo
menę. Senesniųjų skaičius taip pat kasmet mažėjo, kai 
tuo tarpu Mostono kapinėse vis daugiau atsirado naujų 
antkapių su lietuviškomis pavardėmis. 

Vokiečių bombonešiai karo metu lankė ne tik Lon
doną ir Coventry miestus. Jie pasiekė ir kitus didesnius 
šios salos miestus, neaplenkė ir svarbaus pramonės cent
ro Manchesterio. Vieno tokio bombardavimo metu smar
kiai buvo apgadinta St. Williams koplyčia. Po to jau ne
buvo įmanoma joje laikyti pamaldas. Nebeturint kur 
prisiglausti, lietuviai nenoromis grįžo į senąją St. Chad's 
bažnyčią. Laikui bėgant, jų skaičius mažėjo. Rochdale 
Road apylinkėje gyvenantieji pradėjo lankyti naujai pa
statytą Šv. Patriko bažnyčią. Jau ir vardas nusako, kad 
šioje bažnyčioje vyrauja airiai Mažiau praktikuoją lietu 
viai katalikai, laikui bėgant rečiau besilankydami 

pamaldose, pradėjo nutausti, nes ir lietuviškuose ren
giniuose jų nesimatė. 

Tuo metu Manchesterio lietuviams aptarnauti buvo 
paskirtas pranciškonas kunigas Ambrosius Staškūnas, 
kilęs iš Glasgowo. Matydamas tokią suirutę Manches
terio lietuvių tarpe, jis nesiėmė juos organizuoti, bet 
numojo ranka. Karui pasibaigus, atsisveikino ir išvyko 
į Indiją misionieriauti. 

Kaip jau minėjau, po Antrojo pasaulinio karo Man
chesterio lietuviai, netekę bažnyčios ir kunigo, pabiro. 
Tačiau ne visi dėl to nuleido rankas. Daugumas ir toliau 
nenustojo vilties, stengėsi palaikyti ryšius su lietuviais, 
gyvenančiais kitose Didž. Britanijos vietose. 

Kai 1946 metais liepos 13-14 d. Londone buvo 
sušaukta Didž. Britanijos lietuvių katalikų kongresas, 
iš Manchesterio atvyko net aštuoni atstovai. Jų tarpe 
buvo Jonas Muraška, Sr., Simas Misiukevičius, E. Puo-
džiūnaitė, Vincas Astrauskas ir dar keturi, kurių var
dų neteko girdėti. Kongrese Manchesterio lietuviai pasi
žadėjo dėti pastangas laike penkerių metų vėl įsigyti 
lietuviškus maldos namus, arba bent išsirūpinti lietu
vį kunigą. Pastarasis užsimojimas jiems pavyko jau už 
kelių metų. Deja, bažnytėlės nebeįstengė įsigyti iki šios 
dienos. 

Apytikriai iš Vokietijos D.P. stovyklų per 1947 1949 
metus į Didžiąją Britaniją įvairiems darbams atvyko 
apie 5,000 lietuvių. Iš jų nemažas skaičius pateko j Lan-
cashire apygardą, kurios centras Manchester. Šitie 
naujieji ateiviai buvo lyg stiprinanti kraujo transfii/ija 
tuo laiku merdinčiai lietuviškai veiklai Senieji išeiviai 
„dypukus" pasitiko labai nuoširdžiai ir savo naudingais 

patar imais šiame kraš te dar nenusimanantiems tau 
tiečiams daug padėjo. 

Kartu su naujais ateiviais Britanijon atvyko ir keli 
lietuviai kunigai: P. Kairūnas . J. Kuzmickis ir A. Pet
raitis. Pradžioje jie. kaip eiliniai darbininkai, buvo 
įjungti į hostelio darbus. Bet po dešimties mėnesių jiems 
pavyko išsikovoti lietuvių katalikų dvasios vadovų 
teises. 

Kun. J. Kuzmickis 1948 metais apsigveno Bradforde, 
Yorkshires apygardoje. Iš čia jis kiekvieną mėnesį lanky
davo kaimyninio Manchesterio lietuvius, laikydamas 
jiems Mišias. Pamaldoms lietuviai dabar rinkdavosi į 
jaukią Notre Dame vienuolyno koplyčią, Bignor ir Hey-
wood Street gatvių kampe. Seniems veikėjams papra
šius ir Salfordo vyskupui H. V. Marshall tarpinin 
kaujant. lietuviai ja ir dabar tebesinaudoja. 

1949 m. į Didžiąją Britaniją atvyko kun. Just inas 
Steponaitis. Apsigyveno Widnes miestelyje. Šv. Patri
ko klebonijoje. Jam teko aptarnaut i gan didelį rajoną, 
siekiantį net Corby ir Kettering'ą. Tačiau didžiausią jo 
„parapiją" sudarėme mes. Manchesterio lietuviai. 

Kun. S teponai t i s , gyvas, energ ingas , visada 
linksmas ir didelis patriotas, bematant išjudino ir pagy
vino bemerdinčią lietuvių veiklą. Susipažinęs su senai
siais ir naujaisiais ateiviais, juos ragino ruošti bažny
tinius ir taut in ius minėjimus. Ne tik kitus ragindavo, 
bet ir pats visur dalyvaudavo Jo rūpesčiu ir iniciatyva 
Sister of Notre Daine vienuolyno salėje p-nedavome 
Kristaus Karaliaus šventes, minėdavome šv. Kazimierą. 
Mot mos dienos minėjimuose pacerhda vm» ~avo fn, v;is 
ar iau mirusias motina.-, birželio n*, nesi (nuirdavome 

pirmojo bolševikmečiu Sibiran išvežtųjų mūsų brolių ir 
sesių. 

Tuomet Manchesteryje lietuvių dar buvo žymiai dau
giau kaip šiandien. Tad netrukus buvo suorganizuotas 
ne tik bažnytinis choras, bet ir gan stiprus mišrus choras 
bei taut inių šokių grupė. Choristai ir šokėjai įvairių 
renginių metu atlikdavo didžiausią programos dalį 

Seselių vienuolių koplyčioje iš pradžių, per lietu 
viskas pamaldas vargonavo Rūta Dargytė. Vėliau atsi 
rado Gaidelis, Petrauskas ir Rudaitis. Jiems i.š Manches 
terio išsikėlus, kurį laiką mums vargonavo sesele Te 
resė. Bet, metams slenkant, užaugo Justino ir Mag 
dalenos Navickų duktė Bernadeta. Ji perėmė vargo 
ravimą ne tik seselių koplyčioje, bet taip pat per lietuviš
kas Mišias grodavo St. Mary's bažnyčioje Eccles mies 
te. Ten lietuviams pamaldos būdavo kiekvieno mene 
sio antra sekmadienį. 

Neturint nuolatinių chorvedžių, choras ne visada bū 
davo vienodo pajėgumo. Bet dėl to nenukentėdavo gie 
dojimas bažnyčioje. Antanui Jakimavičiui vedant 
tenoru, traukdavome „Pulkim ant kelių", Marijos ir 
kitas žinomas giesmes. 

Lietuvoje gyvendami per Sekmines žalumynais 
papuošdavome savo namus, kvepiančias berželiu šakas 
apkaišiodavome apie duris, kiekvienas kraštas turi 
savas tradicijas. 

Anglijoje Sekminės dar nepamirštos. Ypač stipriai 
švenčiama Manchesteryje. Ten Sekminių savaite kiek 
vienais metais sutraukia tūkstančius lankytoju iš kitų 
vietovių pasižiūrėti garsiųjų Sekminių procesijų J a s 
rengia parapijos ,fius daugiau) 
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SUSTABDYKITE LAIKRODĮ 
PAGALIAU ĮVYKO! 

ALDONA JURKUTĖ 

Rodos taip ir norėtųsi sušukti, 
kai pagalvoji, kad šiemet mes. 
Hanau I Vokietijoje I Lietuvių 
gimnazijos pirmos laidos abitu
rientai minėsime 50 metų gim
nazijos baigimo sukaktį. O rodos 
taip neseniai, karo veiksmų 
atblokšti į Vokietiją, o karui 
pasibaigus rinkomės į Hanau — 
„Dievo paukš t e l i ų " , ka ip 
kažkas pavadino „Displaced 
Persons" stovyklą. 

Stovykloje kūrėsi įvairios in
stitucijos, chorai, tautinių šokių 
šokėjų grupes, įvairūs kursai, o 
mums nutraukusiems Lietuvo
je mokslą, buvo džiugi žinia, jog 
steigiama lietuvių gimnazija. 

Prisimenu, atėję pirmą dieną 
į klasę radome užtektinai stalų, 
deja, kėdžių visiems neužteko. 
Aišku, merginoms teko kėdės, o 
mums keliems berniokams, te
ko susirūpinti ir rasti bet kokį 
sėdėjimui tinkamą baldą. Pasi
leidom medžioklei į netoli buvu
sį JAV kariuomenės šiukšlyną. 
Neturėdami daug laimės, nuta
rėm kad vienintelis „baldas" 
ant kurio būtų įmanoma sėdėti, 
buvo benzino skardinė. Žino
ma su improvizacija, nes lent
galiu reikėjo uždengti ranke 
nas, tačiau jau turėjom ant ko 
sėdėti ir siekti mokslo. Bet buvo 
ir problemų (lyg netyčia) kai 
-praeidamas „klasiokas" paspir
davo skardinę ir sėdintis at
sidurdavo ant grindų. Kai 
šiandien pagalvoji apie tai . tos 
nesėkmės nebuvo ..baisios", net 
savotiškai linksmos. Netrukus 
s tovyklos stal ių d i rb tuvės 
sukalė suolus ir jau mokėmės 
normaliose sąlygose. 

Mūsų aštuntosios klasės mo
k in i a i susirinko iš įvairių 
Lietuvos miestų, bet didesnę 
klasės dalį sudarė gimnazistai 
iš Kybartų. Jos ir jie. pažindami 
vieni kitus, kurį laiką dominavo 
klasės gyvenime, bet neilgai, 
palyginti per trumpą laiką 
susigyvenome. Gal bendras liki
mas, stovykla, o gal. kad klasėje 
buvo daugiau merginų nei ber
niokų. Netrukus pasijutome 
kaip viena šeima ir net po 
penkiasdešimt metų mūsų ry
šiai liko labai artimi. 

Gimnazijoje turėjom labai 
ge rus mokytojus, ne t pro
fesorius, kurie mums — aštun 
tokams teikė ypač didelį dėmesį, 
nes mažiau negu už metų turė
jom išeiti į Vokietijos univer
sitetus, kur mūsų laukė svetima 
aplinka ir kalba. Ypač prof. 
Simas Sužiedėlis ruošė mus tam 
svarbiam mūsų gyvenimo žings
niui — stojimui į universitetą. 
Prof. Stanaitis, prof. Jonikas ir 
kiti mokytojai ruošė mus rūpin
damiesi mūsų ateitimi. Daugu
mas tų mokytojų yra jau apleidę 
šį pasauli, tačiau visad prisi
minsime ir būsime dėkingi už jų 

pastangas mus mokant. 
Vienas iš įdomiausių mokyto

jų buvo mūsų klasės auklėtojas, 
prof. Stanaitis. Prisimenu, kai 
vieną dieną iššaukęs prie lentos 
mokinį paprašė išspręsti mate
matikos uždavinį. Deja, šiam 
berniokui matematika nebuvo 
svarbiausias jo gyvenimo tiks
las. „Na, tai matai , broleli, 
kaime buvo toks berniokas", sa
ko prof. Stanaitis, jis kiekvieną 
dieną kilnojo veršį, ir štai, vieną 
dieną pakėlė karvę. O tu, mie
lasis, nori iš kart pakelti karvę. 
Sėsk!" Po pertraukos moksle ir 
šiek tiek „pauosčius laisvės" 
buvo sunkoka grįžti prie senos 
gimnazijos disciplinos. O abitū-
ra ir pilna „laisvė" tebuvo vos 
už nepilnų metų. 

Ne kartą gimnazijos direkto
rius Petras Maldeikis nutvėrė 
mus UNRRA klube, ar kitame 
draudžiamame renginyje. Ne 

Buvo birželio 1-ji. Kažkam 
gimė pirmasis kūdikis, kažkur 
buvo pasirašytos paliaubos. Nuo 
pavasario potvynių nukentėju
sieji tebeplaukiojo valtelėmis, o 
Čikaga buvo bepradedanti klie
dėti princesės Dianos viešnage. 
For tūna ta i tądien šventė var
dines ir dar daug kas vyko ir 
įvyko gyvenimiškame 1996-jų 
m. birželio 1-os dienos šurmu
lyje. 

O prie Jaunimo centro vietos 
mašinai pastatyti jau nebuvo, 
nors lijo ir visur aplink telkšo
jo balos. Galingų televizijos 
mašinų nebuvo, bala jų nema
tė, nes, žinojau, ir be jų įvyks, 
kas tur i įvykti. Jaunimo centro 
kavinė buvo pilnut pilnutėlė! 
Kai kurių veidai pažįstami ir 
sut inkami kone kiekviename 
renginyje, kitų pamatyti čia 
pirmą kartą. Lengviau atsidu
sau. Aha, vadinasi, naujieji 

kartą teko teisintis, ar net gauti atvykėliai iš Lietuvos neliko 
abejingi radijo studijos „R" 
skelbimams (ačiū Ramunei Zda
navičiūtei ir Raimundui-Mariui 
Lapui!), perskaitė apie ruošiamą 
v a k a r o n ę „ D r a u g e " (ačiū, 
mieloji Redaktore, už skelbimus 
ir už vedamuosius, kuriuose 
palankiai atsiliepdavote apie 
naujosios kartos atvykėlius iš 
Lietuvos) ir gausiai susirinko, 
supratę, kad šių metų birželio 
I-jai lemta tapti labai svarbia. 

Išt isus metus nuo praėjusių 
Joninių grupė naujųjų atvykė
lių — entuziastų puoselėjo mintį 
susiburti . Du kar tus rinktasi , 
svarstyta, geranoriškai pasigin
čyta. Norų ir minčių būta įvai
rių: vieni teigė, jog būtina įkur
ti naują, savarankišką grupę su 
sava i s įs ta tais , kūrybiniais 
planais, neturinčiais nieko ben
dra su jau egzistuojančia JAV, 
krašto LB, būta ir kitos nuomo
nės — glaustis prie esamos 
bendruomenės, — juk esame iš 
vienos žemės, viena kalba kal
bame, galime ir po vienu stogu 
dirbti . Buvo sutarta, jog bū
simoji apylinkė (gal — padali
nys?) kursis ne ter i tor in iu 

sumažintą elgesio pažymį. Ta
čiau tai jaunos dienos, kurias 
šiandien prisimenam su šypse
na. Pagarba visiems. įsteigu
siems šią gimnaziją ir sudariu
siems galimybę mums (ir vėliau 
kitiems) baigti gimnaziją gimtą
ja kalba. Ne tik vokiečių, bet ir 
kitų kraštų universitetai pri
pažino mūsų gimnazijos diplo
mus. Atvykus į JAV stojant į 
universitetus, gavome kreditus 
už mūsų mokslą lietuviškoje 
gimnazijoje. Gal net perdaug. 
nes pradėjus mokslą reikėjo la
biau pasitempti. 

Baigę gimnaziją išsiskirstėme 
po įvairius universitetus, tačiau 
atostogų metu ir savaitgaliais, 
kai grįždavom į stovyklą pasi
imti papildomo maisto davinio, 

susitikdavom ir bendraudavom. 
Ypač populiari buvo „meilės 
alėja" — gatvelė, vedanti iš 
stovyklos į laukus. Čia gal ir 
prasidėjo pirmieji romansai, čia 
vaikštinėjom būriais kalbėda
miesi ir labai dažnai dainuo
dami. 

Prasidėjusi emigracija išskirs
tė mus po įvairias šalis. Daugu
ma atsidūrė JAV, kiti Kanado
je, o išvykusieji į Australiją po 
kurio laiko atvyko į Ameriką. 
Per praėjusių penkiasdešimtme
tį buvo ruošiami keli susitiki
mai. Šiemet, liepos 7 dieną, sek
madieni. Hanau lietuvių gimna
zijos pirmos laidos abiturientai 
minės jau auksinę — 50 metų 
gimnazijos baigimo sukaktį. 
Pradėsime 11 vai. ryto šv. Mi-
šiomis Palaiminto Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje. Lemon-
te. Sv. Mišių metu giedos klasės 
abiturientė. Čikagos Lietuvių 
operos solistė Danutė Stan-
kaitytė. 12:30 vai. p.p. priešpie
čiai — Brunch Courtright's res
torane . 8989 Archer Ave. . 
Willow Springs, IL. 

Susitikimas ruošiamas dieną 
po X Tautinių šokių šventės, 
kad iš toliau atvykę galėtų 
dalyvauti šokių šventės rengi
niuose. O dalyvauti žada buvę 

pagrindu, bet veiks išvien su 
Lietuvių Bendruomene. Buvo 
svarstyti krašto LB įstatai, kai 
kuriuos punktus, turint galvoje 
naujosios apylinkės savitumą, 
ketinta šiek tiek pakoreguoti. 
Dar žiemą buvo tariamasi dėl 
būties pobūdžio, veiklos formų 
bei principų. Tačiau įteisintos 
apylinkės nebuvo, dirbo vien 
entuziastai save vadinę tiesiog 
iniciatyvine grupe. Paulius 
Guobužis, Alvydas Pakarklis. 
Angelė Paulaitiene, Apolonija 
ir Petras Steponavičiai, Ar
vydas Reneckis, Gintaras Tar-
nauskas... Šis nedidelis būrelis 
žmonių įrodė, kad, vadovau
jantis gerais norais, bendramin
čiams pritariant ir padedant, 
galima išties nemažai padaryti. 
Tikrai neprisvilo pirmasis nau
josios kartos atvykėlių blynas — 
smagiai ir turiningai organizuo
tos Užgavėnės. Fantastiškus 
blynus tąsyk kepė P. Stepona
vičius, įrodęs, jog blynų kepimas 
anaiptol nėra vien moterų 
išimtinė teisė. Jaunimas gana 
sėkmingai pasirodė ŠALFo 
organizuotose sporto varžybose. 
Bet... apylinkės vis dar nebuvo, 
nors jos pavadinimas — „Kran
tas" buvo surastas nelengvai, 
bet prigijo akimirksniu ir, at
rodo, visiems laikams. 

Tą lietingą birželio 1-ąją pir
mąkart susirinko daugiau nei 
pakankamai žmonių ir „Kran
tas" pagaliau save įteisino. 
Tiesa, susirinkimo eigoje vėl 
studijuoti LB įstatai, tiksliau, 
tie punktai, kurie jau buvo šiek 
tiek pakeisti anksčiau vyku
siame susirinkime. Diskutuota, 
kokį balsą naujoji apylinkė 
turės Lietuvių Bendruomenėje 
— lygiateisį, patariamąjį, be
teisį? Ir ar iš vis turės tą balsą. 
Pagyvensim, pamatysim. 

Buvo išrinkta naujosios kar
tos lietuvių apylinkės valdyba. 
Tie, kurie praeityje savo veikla 
įrodė, kad yra vemti būti valdy
boje, iš entuziastų tapo valdybos 
nariais. Pasiūlytos ir naujos 
kandidatūros. Štai visos pavar
dės tų, kuriais patikėta: A. Au-
gustaitis, P. Guobužis, A. Jur
kutė, A. Pakarklis, A. Paulai
tiene, G. Tarnauskas, Žilvinas 
Usonis, Arūnas Satkus. 

Gerai prisimenu ir ankstesnį, 
gruodyje vykusį susirinkimą. klasės draugai iš Connecticut, 

Michigan, Tennessee, Kanados J a m e d a lyvavo Čikagoje viešė-
į s Čikagi os apy-ir dauguma 

linkių. 
Gaila, kad per daugelį metų 

yra nutrūkęs ryšys su kai ku
riais bendraklasiais. Jei kas iš 
tų „pražuvusių" skai tys šį 
rašinėlį ir norės informacijos, 
kviečiu susisiekti su Anatolijum 
Milūnu, 440 Roe Court, Dow-
ners Grove, IL 60516. Tel. 
708-964-4162. 

A. Milūnas 

Hanau lietuviu gimnazijos pirmoji abi tur .^ntu Lurti S m liepos T H minės i an t i gimnazijos bai 
Kimo 50 metu sukakt į i.š k I eit — Elena Imhrasai te MiMa Briedytė , Regina MiklaseviCiūte. 
klases auklėtojas prof. dr. O Stanait is . Gražina Čaphkai te . Adolfina K a m e n k a i t e . Stefa Alvikyte 
II eil. - Lile Kolyte. Alfa Zalyte. Irma Laisvenai te . Ramute K u k u t y t e . S t a se Kučiauskai te . Siga 
Bertasiūte. Li Jasai tyte, Regina Ginkute. Danute Stąnkaityte III eil. - Anatoli jus Milijanavičius. 
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N u o t r Pr. R e m e i k o s 

jęs Lietuvos Ateitininkų fede
racijos vadas Arvydas Žygas. 
Visą susirinkimą tuomet įra
šiau į juostelę, bet net „Margu
tis" jos nepanaudojo. Sakė — ne
įdomu. Ir gerai, nes dabar tin
kamas laikas priminti šiltus ir 
prasmingus Arvydo tada pasa
kytus žodžius: „Pasaulis labai 
keičiasi. Šiandien nebūtinai 
reikia gyventi etnografinėje 
žemėje, kad būtum to krašto ar
ba tos tautos žmogus. Neseniai 
iš Lietuvos atvykę žmonės turi 
labai savitą savo gyvenimo pro
blematiką ir patirtį, todėl to, ką 
išgyveno žmonės, gyvenę ko
munizmo epochoje ir komunis
tinėje priespaudoje, niekados 
nesupras to neišgyvenę žmonės. 
Susibūrimas yra būtinas, jis pa
dės išvystyti dialogą tarp čia 
esančių ir atvykstančių lie
tuvių. O jų iš Lietuvos atvyks 
vis daugiau ir daugiau. Ir jūs 
būsite tas branduolys, kuris tar
si pirmieji namai padės atvyku
siems rasti gyvenimo pradžios 
čia pagrindą. Būta tarp jūsų ir 
mūsų nesusipratimų. Tai ne
buvo iš blogos valios. Patikė
kite, turim labai daug mus jun
giančių ir visai mažai mus ski
riančių dalykų. Reikia tuos skir
tumus pašalinti ir liks tik vie
nijantys: meilė Lietuvai , 
tautine ištikimybe, krikščioniš
kos kultūros idealai. Pasaulis 
keičiasi ir visai nesvarbu, kur 
mes užaugome — Bostone, Čika 
goję. Vilniuje ar Kėdainiuose 
Sveikinu ir džiaugiuosi' Tikiu, 
kad jūsų darbas ir veikla atneš 
dnug gero ne tik šio krašto 

Lietuvių Bendruomenei, bet tai 11 
bus didžiulė parama ir šaltinis 
atgimstančiai Lietuvai. Mūsų 
didžiausias uždavinys dabar — > 
statyti tiltus tarp šio pasaulio ir 
Lietuvos. Jūsų sambūris kuo 
sėkming iaus i a i ga l ė tų t a i 
daryti. Prašau, priimkite ir 
mane į savo tarpą!" 

Šiuo metu A. Žygas yra Lietu
voje, bet tikiu, kad sužinojęs 
džiaugsis ir sveikins tautiečius, 
trumpai ir aiškiai: „įvyko ta i , 
kas turėjo įvykti!" 

Taigi, belieka išrinktai valdy
bai susitikti, pasiskirstyti parei
gomis ir pradėti a ts tovaut i 
naujajai lietuvių bangai, kuri 
yra „Krantas". 

Nors minėjau, kad galingų 
filmavimo mašinų, kamerų ir 
akinančių šviestuvų nebuvo, 
tačiau, tai sakydama, gal buvau 
ne visai teisi. Nes tą vakarą ka
vinėje buvo sava — Amerikos 
lietuvių televizija ir jos įkūrėjas 
Arvydas Reneckis, kuris pirma
sis iš naujosios lietuvių kartos 
įrodė, ką galima pasiekti dir
bant, mylint tą darbą ir... t ikint 
sėkme. Arvydas filmavo. Valdy
boje dirbti dėl savo užimtumo jis 
negalės, bet, neabejoju, kad 
„Kranto" veiklai pagarsinti vie
tos ir laiko jo laidose visada bus. 
Birželio pirmoji išties istorinė 
diena — pirmą kartą iš naujųjų 
atvykėlių (nemanau, kad labai 
turtingų!) buvo renkamos aukos 
ALTui paremti. Ir aukojo! Tai 
dar labiau visus suvienijo, suar
tino. 

Na, o po rimtosios dalies gali
ma buvo su pirmą kartą sutik
tais bičiuliais kalbėti ir kalbėti 
apie kiekvieno kitaip supran
tamą ir įsivaizduojamą „Kran
tą". Kam kalbėti buvo sunku, 
A. Pakarklio padrąsintas galėjo 
savąjį krantą nupiešti. Žinoma, 
kad aktyviausi šioje srityje bu
vo vaikai! „Kranto" vaikai nuo 
šiol. 

Buvo trypiama polka. Šešta
dienio poilsio vakarų organiza
torius A. Augustaitis nepagai 
Įėjo gerų žodžių Jaunimo cent
rui už patalpas ir pagalbą, už 
supratingumą ir norą padėti 
susiburti visų kartų, visų ban
gų žmonėms. Ir „Kranto" taip 
pat. 

Nebuvo gėlių. Sveikinimo te
legramų. Ilgų ir nuobodžių 
kalbų. Tačiau vienas svečias iš
ta rė „sveikinu ir džiaugiuosi". 
Tai — Vytautas Radžius, daly 
vavęs susitikime nuo pradžios 
iki galo, šiltai pasveikinęs susi
rinkusius, palinkėjęs sėkmės 
naujai „Kranto" valdybai jis pa 
kvietė visus iki vieno turinčius 
balsą (kuris lietuvis prisipažins 
jo neturįs) įsijungti į operos 
chorą. „Opera laukia jūsų, nes 
jūs —jos ateitis". Ar begali būti 
nuostabesnis pasveikinimas! 

Ant mano palangės, kampu
tyje tarp lango rėmo ir oro vė
sintuvo paukščiai susisuko liz
dą. Prieš kelias savaites lizdas 
tapo linksmas. Ankstyvais ryt
mečiais alkani paukštukai rei
kalauja maisto, cypsi, snapeliais 
bandydami vėsintuvo sienelės 
stiprumą. Miegoti neįmanoma, 
bet kenčiu. Akimis vis paglos
tau naujuosius įnamius, nuo
mos mokesčio už palangę nerei
kalauju. Nebaidau ir negąsdinu 
jų. Žinau, kad mano gerumas ir 
atlaidumas padės jiems greičiau 
išsiauginti sparnus, o man bus 
atsidėkota kokiu tūkstančiu 
neišdainuotų giesmių. 

Nepagailėkime gerų žodžių 
bei pritariančių šypsenų ir bir
želio 1-osios naujagimiui „Kran
tu i" , o krantiečiams palinkė
kime ilgo, prasmingo ir jau nie
kados nenutrūkstančio skry
džio! 

CLASSIFIED GUIDb 
MISCELLANEOUS 

• Kaunas. Gegužės 5-12 d. 
Vilniuje ir Kaune paskaitas 
šeimos ir santuokos klausimais 
skaitė prancūzų kunigas Denis 
Sonet, Prancūzijos vyskupų 
konferencijos Šeimos komisijos 
koordinacinio centro CLER 
dėstytojas, ilgametis kapelio 
nas, knygų autorius 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Orf Mgr 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208V* We»t 95th Street 

T«t. (708) 424-8654 
(312) 881-8654 

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

-*— 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriui FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmer.tus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
Rolandas— 708-424-7183 

Vytas—312-92S-0208 

Apt. Fer Rent 
Vlc. BrtgMon Pfc. 6 rms . stove, retrig , 
walMo-wall carpeting; encl rear porch; haat 
mcld : ctean. quiet bldg Reterences. cradit 
check. $575 per mo + 1 mo. sec. depo-
sit No pets Preferabty Lrth. speaking. 

CaM 708-44»-70t7 

HELP VVANTED 

MANUFACTURING 

NOW! ! 
At 

U.S. 
Robotics 

• A s s e m b l e r s 
• S o l d e r e r s 
• I n v e n t o r y 

T e c h n i c i a n s 
• M a c h i n e 

O p e r a t o r s 
• S h i p p i n g / 

R c c e i v i n g 

Apply Now! 
24 Hour Job Line 
847-853-3705 
aVi Olsten 
Staff-ng Services 

8600 W. Bryn Mawr 
C H I C A O O 
|on CTA UM») 

EOE 

Palanooie limnnnŲlaml 

50 m nuo jūros kranto, 5 mm nuo cen
tro; butai 2 kamb. su visais patogu
mais. Atskiri dusai ir vonios, bendras 
baseinas ir pirtis. Vilniaus aerouoste 
sutinkame ir atvežame j Palangą. 
Pasibaigus atostogoms, nuvežame 
atgal i aerouostą. Pageidaujant 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą. Informacija: Lietuva, Pa
langa, Neringos 22a, tel/faz 
370-3643088. Kainos: atvežimas ii 
Vilniaus aerouosto $75. Nuoma: 1 
mėn. $380-700, su pusryčiais 
$700480:1 u v . $178-200, su pus
ryčiais $210-238; 1 d. $3048, su 
pusryčiais $35-40. 

tIS. Savings Bonds 
MakeGreatGiffs. 
pT " = * 

* • * 
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UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAOO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J . Van Roonan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmes ištakos, 
analizuojama ta ligi Šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlmif-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, proteaionaJai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgijo 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidirima8 tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Univerai-
ty Press of America, Inc., Lanham, New York'and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dot. HHnois gyv. dar prideda 2 doi. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

4548 W. tSrd SL, 
CMcago, IL 80829 

Vilius Pėteraitis 

LIETUVIŠKAI A N GLIŠKAS 

ŽODYNAS 
A p i e 30,000 žodžių. 579 psl. 

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su persiuntimu 22.50 

Olinois £vv p r ideda State sale tax 1.75 do l . 



Juozo Kapočiaus mirtis — 
skaudi netektis ne vien tik ve
lionio šeimai ir artimiesiems, 
bet ir Lietuvai, jos inteligenti
jai, visiems lietuvišką žodi ir tie
są mylintiems žmonėms". 

Lietuviai, lankydamiesi nuo
šaliame Cape Code, turėtų ne
pamiršti t rumpam sustoti Co-
tuit kapinėse, ir čia savo apsi
lankymu pagerbti Lietuvių En
ciklopedijos išeivijoje tėvą Juozą 
Kapočių. 

Liko našlė, dvi dukros, sūnus 
ir vaikaičiai. 

Alfonsas Petrut is 

A.A. PETRAS 
PADVAS 

DRAUGAS, trečiadienis. 1996 m. birželio men. 12 d. 

Juozas Kapočius darbo kambaryje prie savo išleistų Lietuviu Enciklopedijos tomų. 
Nuotr. Kazio Daugėlos 

A.A. JUOZAS KAPOČIUS 
Lietuvių enciklopedijos išeivijoje 

tėvo netekus 

Cape Codo lietuvių apylinkė 
neteko dar vieno savo nario: 
balandžio 13 d. staiga mirė bu
vęs žymus skautų vadovas Liu
das Končius, o dabar, po kelių 
savaičių, gegužės 22 d. savo na
muose mirė ilgokai sirguliavęs 
Juozas Kapočius, LDK Gedimi
no ordino III laipsnio kavalie
rius. Velionis buvo spaustuvi
ninkas, leidėjas, verslininkas, 
nepailstantis LB ir kitų organi
zacijų veikėjas. Nepriklausomo
je Lietuvoje turėjo nuosavą cin-
kografiją ir spaustuvę. 

1944 m. rugpjūčio mėn. Rau
donajai armijai artėjant prie 
Lietuvos, jis pas i t raukė Vokie
tijon ir ten sulaukė Pasaulinio 
karo pabaigos. 

1949 m. birželio 24 d. atvyko 
Amerikon. 1953 m. Bostone 
įsteigė nuosavą spaustuvę, kuri 
daugiausia leido lietuvių klasi
kų veikalus. Didžiausias jo nuo-

' pelnas yra dviejų enciklopedijų 
išleidimas: „Lietuvių enciklope 
dijos", turinčios 37 tomus, ir pc 
to anglų kalba šešių tomų „En 
cyclopedia Li tuanica" . Išeivijo 
je, kar tu su pre la tu Balkūnu, 
kalbininku Barzduku ir kitais 
aktyviai dalyvavo pastangose 
po vienu sparnu apjungti lietu
vių išeiviją. Taip gimė mums 
dabar žinoma Lietuvių Bend
ruomenė — legali, nepolitinė or
ganizacija. Kapočius priklausė 
ir Lietuvių Taut inei sąjungai, 
kurios vadovybė už nuopelnus jį 
pakėlė garbės nar iu . 

Tapęs pensininku. Kapočius 
apsigyveno Cape Code ir čia, 
kiek sveikata ir jėgos leido, dir
bo lietuvišką darbą LB Cape Co
do apylinkės apimtyje. 

Lemtingomis Lietuvai dieno
mis — 1988-1990 metais, nors 
negaluodamas, j is nuolat skam
bindavo man telefonu, klausda
mas — ką skelbia Vilniaus radi
jas užsienio l ietuviams, arba — 
ką apie Lietuvą rašo „New York 
Times" dienrašt is ir pan. Ve
lionio t roškimas buvo: galimai 
greičiau priartinti Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę. 

Kai 1990 metais kovo 11 d. 
Lietuva pasiskelbė atstatanti 

savo nepriklausomybę. Kapo
čius šį istorinį įvykį sutiko su di
deliu džiaugsmu. Tą jaučiau iš 
jo kalbos ir balso, kalbėdamas 
su juo telefonu. 

Velionis Kapočius noriai įsi
jungė į išeivijos teikiamą me
džiaginę, finansinę paramą Lie
tuvos žmonėms. Pvz., viename 
apylinkės susirinkime J. Kapo
čius pasiūlė paremti Lietuvos 
ginklų fondą ir čia pat pareiškė 
šiam fondui skiriąs penkis šim
tus dolerių. 

Kad velionis buvo neeilinis as
muo, rodo ir tai, kad dabartinės 
Lietuvos prezidentas Brazaus
kas pernai jį apdovanojo DLK 
Gedimino III laipsnio ordinu. 
Kai toji žinia pasiekė Kapočių, 
jis buvo silpnas, dar pilnai ne-
atsigavęs po ligos ir operacijos. 
Pokalbiuose su juo buvo jau
čiamas pasididžiavimas, kad 
laisvos Lietuvos vyriausybė 
įvertinojo nuopelnus išeivijoje. 

Paskutinis su Juozu Kapo
čium atsisveikinimas įvyko 
John Lawrence laidotuvių na
muose Cotuit miestelyje, kuria
me jis gyveno. Nepaisant, kad 
viešai nebuvo jokios žinios apie 
Kapočiaus mirtį, tačiau per tau
tiečių lūpas ir telefonu apie tai 
laiku sužinojo dauguma draugų, 
pažįstamų, bičiulių. Atsisveiki
nimas buvo trumpas. Po kuni
go maldų, man, kaip apylinkės 
pirmininkui, teko tar t i žodį. Iš
kėliau Kapočiaus kai kurias gy
venimo akimirkas, įstrigusias 
mano atmintin. Pavadinau jį 
modernių laikų Lietuvos knyg
nešiu, nes jo leidiniai, jo knygos, 
enciklopedijos buvo skirtos mums. 
išeivijai, kad nepamirštume sa
vo tėvynės ir lietuvių kalbos. 
J u k niekas tada negarantavo, 
kad Lietuva greitu laiku nusi
kra tys vergovę ir vėl taps lais
va. 

Kalbėjęs Bostono apylinkės 
pirmininkas Aidas Kupčinskas 
prisiminė laikus, kai dar gyven
damas sovietinėje Lietuvoje jis 
išgirdo pranešimą, kad Juozas 
Kapočius Amerikoje leidžia lie
tuvių enciklopediją. Tada jiems 
buvo neįtikėtinas įvykis. Inž. 

Brutenis Veitas, kalbėjęs Lietu
vių Tautinės sąjungos Bostone 
vardu, trumpai išvardino velio
nio nuopelnus šiai organizacijai. 
LB Bostono apygardos pirmi 
ninkas Česlovas Mickūnas per
davė našlei ir visai Kapočiaus 
šeimai LB JAV krašto valdybos 
pirmininkės Reginos Narušie-
nės ir savo užuojautą. 

Kapočių šeimos vardu atsi
sveikino vaikaitis, chemijos 
daktaras, Arūnas Pabedinskas 
iš Toronto, Kanados. Gražia lie
tuvių kalba, šiltais ir nuošir-
džiais žodžiais jis jautriai prisi
minė savo senelį, kurį vaikai 
anūkai vadindavo dieduku, 
trumpai — „Dūku". Arūnas sa
kė, kad diedukas kai kuriais 
klausimais buvo užsispyręs, ne
nuolaidus. Tačiau vėliau. — 
kaip sakė Arūnas. — jaunimas 
pamatė, kad tas užsispyrimas 
visiems išėjo į naudą. 

Gegužės 24-tą, penktadienį, 
po Mashpee vietovėj, amerikie
čių parapijos bažnyčioje aukotų 
gedulo Mišių, karstas su gausia 
automobilių palyda, vyko į Co
tuit miestelio kapines, visai ne
toli velionio namų. Kunigui 
sukalbėjus maldą, o dalyviams 
sugiedojus Lietuvos himną — 
Lietuva, Tėvyne mūsų... žemiš
kieji Juozo Kapočiaus palaikai 
palikti amžinam poilsiui. j 

Tauraus lietuvio, patrioto I 
Juozo Kapočiaus netektis buvo 
išgirsta ir nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Naujasis Lietuvos ministras 
pirmininkas Mindaugas Stan
kevičius dienraštyje „Draugas" 
pareiškė viešą užuojautą, kurio
je tarp kitko rašoma: Juozas 
Kapočius, kaip ir Vaclovas bei 
Mykolas Biržiškos, Vincas Krė
vė-Mickevičius, prof. Steponas 
Kolupaila, Bronius Kviklys, 
Stasys Santvaras, Juozas Gir
nius stovėjo prie šio milžiniško 
enciklopedinio leidinio ištakų ir 
vairo. Jų dėka buvo išsaugoti la
bai svarbūs istoriniai ir kultūri
niai klodai, kurių turtais šian
dien naudojasi ir visa Lietuva". 

Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke dr. Petras Anusas 
1995 m. lapkričio 23 d. Bostone, 
Lietuvių namuose, per Kariuo
menės šventės minėjimą Juozui 
Kapočiui ant kaklo užkabino 
Gedimino ordiną, laiške rašė: 

PUOSELĖJA VYSK. 
VALANČIAUS ATMINIMĄ 

Vyskupo ir rašytojo Motiejaus 
Valančiaus sodyboje Nasrėnuo
se, Kretingos rajone, įvyko tre
čiasis meninio skaitymo kon
kursas. J a m e dalyvavo Žemai
tijos moksleiviai. 

Nasrėnuose susirinko Motie
jaus Valančiaus kūrybos gerbė
jai, jo pažiūrų puoselėtojai, 
tolimi giminaičiai. Lankstinuką 
„Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gimtinės muziejus" išleido vys
kupo giminaitis Klaipėdos tarp
tautinės jūrų perkėlos direkto
rius Vytautas Vaičekauskas. 

Jis yra vyskupo proproprosū-
nėnas, pagal vyriausiosios 
vyskupo sesers Marijos liniją. 
Jis sudarė septynių savo gimi
nės kartų genealoginį medį. P. 
Vaičekauskas stengiasi puoselė
ti žymaus giminaičio atminimą. 
Kartu su savo sūnumi Valde 
maru — jūrų agentūros „Kran 
tas Shipping" generaliniu di
rektoriumi — žada įsteigti 
kasmetinę 1,000 dol. premiją už 
mokslinius ir literatūrinius 
darbus. (LR. 05.15) 

Petras Padvas 

Balandžio 6 d. netikėtai staiga 
mirė a.a. Petras Padvas. Velio
nis priklausė daugeliui orga
nizacijų, bet daugiausia darbo ir 
sielos įdėjo šaulių organizacijai. 
Buvo vienas pirmųjų narių, at
gaivinus šaulių organizaciją 
Čikagoje Pradžioje dėvėjo šau-

NAUJAS ŠVENTOJO 
RAŠTO LEIDIMAS 

Remiant Vidurio Europos ka
talikiškoms Biblijos draugi
joms Latvijoje pasirodė naujas 
Naujojo Testamento leidimas. 
15,000 egzempliorių tiražas 
platinamas per parapijų įstai
gas ir bažnytinius knygynus. 
Austrijos Katalikų Biblijos 
draugijos duomenimis, Latvijo
je pasibaigus komunistinei prie
spaudai labai padidėjo krikštų 
skaičius. 1982 m. buvo pakrikš
tyta maždaug 7,000 asmenų, 
tuo tarpu 1992 m. daugiau negu 
30,000. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 9) 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
ZUZANAI, dukroms MARYTEI AMBROZAITIENEI, 
ALDONAI BRIZGIENEI, sūnums ANTANUI ir JUO 
ZUI, jų šeimoms ir artimiesiems ir kartu liūdime. 

Algimantas ir Roma Čepuliai 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus , jo žmoną ZUZANĄ, sunūs ANTANĄ ir 
JUOZĄ, dukras MARYTE AMBROZAITIENE ir 
ALDONĄ BRIZGIENĘ, jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Regina ir Algirdas Osčiai 

A.tA. 
PETRUI ABROMAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ONUTEI, 
sūnui, dukroms ir jų šeimoms. 

Juozas ir Teklė Santai ir ju šeima 
• 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past fe\* vears, LOT Polish Airlines has 
established the most comprebensive netvvork of 
destinations m Eastern Europe, with VVarsavv as the 
strategic hub. The network is convenientlv linked 
with LOT's transatlantic route, givmg passengers 
from New York. Nevvark and Chicago easy access 

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

Take advantage of LOT's lovv fares. the luxurv of 
L( )T's fleet of new Boeings and ATRs and the tom-
fort o< the nevv mternational terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your resetvations today! 

A.tA. 
PETRUI ABROMAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ilgametei 
BALF'o darbuotojai velionio žmonai OLGAI, dukroms 
RITAI ir KRISTINAI, sūnui JONUI, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems. 

BALF'o skyrius Lemont, IL 

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

New York: 212-069-1074. 
Chicago 312-23*-HM. 
Los Angeles 213-934-5151. 

Montreal. PQ.: 514-844-2674 
Toronto. Ont : 416-236-4242. 
Toli free 800-223-0593. 

Mielajam Draugui, Nepriklausomos Lietuvos karo 
lakūnui 

A.tA. 
Ltn. VACIUI NUMGAUDUI 

mirus, užjaučiame žmoną OLGĄ ir dukras ŽIVILE tr 
MAGGIE bei jų šeimas ir kar tu liūdime. 

Irena ir Stasys Krosniūnai 

lių uniformą, kaip Lietuvoje, 
vėliau pakeitė į dabartinę. Iki 
mirties šaulių organizacijos val
dyboje turėjo įvairias pareigas. 

Tauragės Lietuvių klube a.a. 
Petras Padvas buvo aktyvus 
valdybos narys. Ilgą metų eile 
lankydavo susirgusius narius. 
Paskutinius šešerius metus bu
vo valdybos vicepirmininkas. 
Taktiškas, nemėgdavo ginčų ir 
ilgų diskusijų. Savo nuomone 
pasakydavo drąsiai, kartais 
žinodamas, kad ne visi su ja 
sutiks. 

Paskutiniu laiku pradėjus gal 
voti apie klubo 40 metų veiklos 
sukakties minėjimą suruošiant 

kuklų banketą. Petras Padvas 
mielai tam pritarė, sakydamas 
..Kodėl mums nepasidžiaugti ilgų 
metų darbo vaisiais". Jo staigi 
mirtis verčia pagalvoti, kad ne
verta ilgai laukti 

A.a. Petras Padvas iškeliavo į 
amžinybe, bet pradėtą darbą 
reikia tęsti. Vietoje jo j valdybą 
pakviestas sutiko jeiti taip pat 
daugeliui organizacijų priklau
santis aktyvus klubo narys Jus
t inas Šidlauskas. 

A.a. Petro Padvo liūdi žmona 
Emma. likusieji valdybos ir 
klubo nariai. 

V ladas Pal iul ionis 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus , jo žmoną ZUZANĄ, dukter is MARYTE 
AMBROZAITIENE, ALDONĄ BRIZGIENĘ. sūnus 
ANTANĄ IR JUOZĄ, jų še imas bei gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

Ona ir Juozas Baužiai 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą žmonai ZUZANAI, 
dukra i MARYTEI ir dr. KAZIUI AMBROZAIČIAMS. 
sūnums ANTANUI ir JUOZUI bei kitiems giminėms. 

Aldona ir Viktoras Naudžiai 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus , velionio dukteriai , klubo narei , MARYTEI 
AMBROZAITIENEI ir jos šeimai bei kitiems artimie
siems reiškia gilią užuojautą. 

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubas 

Indiana 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

m i r u s žmonai PRIMAI, dukra i DANUTEI su vyru, 
seseriai SOFIJAI SALIENEI su šeima, giminėms bei 
ar t imies iems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
l iūdime. „ , „ „ t 

Elena Z. Larter 
Jūra ir Darius Gvidai 
Kazys Jonaitis 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, jo žmonai PRIMAI, dukrai DANUTEI ir žentui 
RIC KREBS, seseriai SOFIJAI SALIENEI, seserims 
ir broliui Lietuvoje ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojauta reiškia 

Santara-Šviesa 
Metmenys 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesy likusius: žmoną 
PRIMĄ, dukrą DANUTE su vyru, seserį SOFIJĄ SA-
LIENE su šeima ir visus gimines bei art imuosius čia 
ir Lietuvoje. 

Myra Arienc 
Genė ir Adolfas Armaliai 
Roma ir Danielius Degėsiai 
Janina Gerdvilienė 
Leontina Jankauskienė -
Irena Jakštienė 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Elena ir Adolfas Miliai 
Ona ir Pranas Michclevuiai 
Natalija Paramskienė 
Gražina Pauliukomene 
Elena Turtuliene 
Vytautas Rutelionis 
Ona Siaudikiene 
Stasys ir Sofija Vaškui t 
l^eokadija ir Juozas Zvymai 

St. Petersburg, FL 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. birželio mėn. 12 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šv. A n t a n o parapija, Cicero, 

IL. ši savaitgal į parapijos aikš
tėse turės šv . Antano šventės 
festivalį, su įvairiomis pramo
gomis ir įvairių tautybių val
giais. Festivalyje sekmadienį 
nuo 11 vai . ryto iki 2 vai. p.p. 
veiks ir l i e tuvių palapinė. Čia 
bus galima gauti kugelio, mūsų 
še imininkių namuose gamintų 
spurgų (pončkų) ir linksmoje ge
gužinės nuotaikoje pabendrauti. 

N o r i m e praneš t i drau
gams ir pažįstamiems, kad bir
žel io 10 d. Kaune m i r ė vete
rinarijos prof . dr . T o m a s 
Šniukšta . Prašome prisiminti jį 
savo maldose. Šol iūnų š e i m o s . 

Kad M a r ą u e t t e P a r k o apy
l inkė būtų saugesnė, ypač Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios bei mokyklos aplinka, 
Lietuvos vyčių 112 kuopa įtaisė 
šviesas , kurios buvo pirmą 
karta įjungtos gegužės 21 d. 
Patariama, kad visi Marąuette 
Parko apyl inkės gyventojai 
pas is tengtų apsišviesti savo 
kiemus, laiptus, apskritai savo 
aplinką, tuomet visokiems nie-
kadėjams bus sunkiau veikti ir 
ramius gyventojus bauginti . 
Šviesa yra saugumas, todėl 
nusikaltė l ius vadiname „pa
tams ių gaivalais". Sutemus įsi
junkime Šviesas aplink savo 
namus. 

DaiL. P o v i l o Purino kūr in ių 
p a r o d a atidaroma birželio 15 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte, 14911 127th St. Visuo
menė kvieč iama atidaryme da
lyvauti ir apskritai parodą, kuri 
t e s i s i k i rugpjūčio 31 d., 
aplankyti 

z Dr . L e o n a s Se ibut i s i š 
v y k s t a į L ie tuvą , liepos 3 d. to
l iau operuoti urologinius pa
cientus Antakalnio klinikinėje 
ligoninėje Vilniuje. Kabinetas 
bus uždarytas iki rugsėjo mėn. 
4 d. E s a n t reikalui, prašau 
skambinti į namus708>448-6o45 
arba į Šv . Kryžiaus l igoninę ir 
būsite nukreiptas pas pava
duojantį urologą. 

(sk) 
z G e o r g e P. Derėska, Lynd-

hurst OH, kas mėnesį Lietuvos 
našlaičiams siunčia po $10. 
Dėkojame! Lietuvos Naš la i č ių 
g lobos" komitetas , 2711 W. 71 
S t , C h i c a g o , IL 60629. 

(sk) 
z TRANSPAK praneša: 

„Balandžio 17 d. Vilniaus Šir
dies chirurgijos klinikose sep-
tyniol ikamečiui buvo perso
dinta širdis. Tai jau aštuntoji 
širdies persodinimo operacija. 
Pirmoji tokia operacija Lietu
voje buvo atlikta 1987 metais 
profesoriaus A. Marcinkevi
čiaus". P in iga i , s iunt in ia i ir 
k o m e r c i n ė s siuntos į L ie tuvą . 
Maisto siuntiniai . T R A N S 
PAK, 2638 W. 69 S t , C h i c a g o , 
IL, tel . 312-436-7772. ( s k ) 

„ D r a u g o " g e g u ž i n e i , kuri 
ruošiama l iepos 28 d. prie 
„Draugo" pastato, t. marijonų 
sode, būtinai reikia laimikių, 
kad „laimės šul inys" būtų ku
pinas. Laimikius prašome atvež
ti j „Draugo" administraciją 
darbo valandom. 

ALTo Č i k a g o s s k y r i u s ren
gia Baisiųjų birželio trėmimų ir 
lietuvių tautos genocido apskri
tai aukų paminėjimą birželio 16 
d-, sekmadienį. Vėl iavos bus 
pakeltos 10 vai. r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos aikštėje, 
po to — 10:30 vai. r. bus iškil
mingos Mišios parapijos bažny
čioje, kurių metu eiedos parapi
jos choras, vad. Antano Lino; 
vargonininkas — R. Šokas. Po 
Mišių — minėjimo akademinė 
dalis vyks parapijos salėje. 
Rengėjai kviečia visus lietuvius 
atlikti tautinę pareigą, pagerbti 
mūsų tautos kankin ius , ir gau
siai paminėjime dalyvauti. 

Dr. V a l d a s S a m o n i s , Toron
to universiteto profesorius, Dai
navoje įvyksiančioje Lietuviškų 
studijų savaitėje kalbės apie 
Lietuvos ekonomikos posūkius 
priešrinkiminiame laikotarpyje. 
Dr. V. Samonio paskai ta bus 
birželio 27 d., ketvirtadienį. 

A.a. V i n c o R a s t e n i o ir Emi
lijos R a s t e n i e n ė s labdaringas 
palikimas ats iuntė 1,000 dol. 
„Lietuvos Vaikų vi l t ies" komi
tetui ir 4,000 dol. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui. Tą 
4,000 dol. sumą prašė paskirs
tyti taip: 1,500 dol. dešimčiai 
našlaičių metinė globa, o 2,500 
dol. dešimčiai našlaičių-invali-
dų studentų. „Lietuvos Vaikų 
vilties" ir „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas yra labai 
dėkingas už auką ir primena, 
kad įstaigos adresas yra 2711 
W. 71st. St., Chicago, IL 60629. 

Šiuo metu , „Lietuvos Va ikų 
vi l t ies" d ė k a , Čikagoje gydosi: 
Sonata Dulaitytė, 13 m. iš Tau
ragės; Robertas Kačinskas, 8 m. 
iš Kauno; Regimantas Nemke 
vičius, 7 m. iš Šilų; Edita Sku
čaitė, 7 m. iš Prienų; Gintarė 
Siutilaitė, 15 m. iš Klaipėdos; 
Paulius Steponavičius, 18 m. iš 
Panevėžio; Žaneta Ščepona-
vičiūtė, 7 m. iš Radviliškio ir 
Igne Vyšniauskaitė , 4 m. iš 
Mažeikių. Los Angeles „Lietu
vos Vaikų vi l t ies" skyrius glo
boja: Aušrą Einorytę, 14 m. iš 
Rokiškio; Laurą Jakimavičiūtę, 
17 m. iš Raseinių, Darių Kili-
joną, 17 m. iš Ukmergės; Ingri
dą Kuokalaitę, 17 m. iš Panevė
žio; Darių Naujoką. 10 m. iš 
Šiaulių ir Viktoriją Vitaitę, 3 m. 
iš Vilniaus. 

Advokatas "" 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. rulMki U., Chicago, II 60629 
(V) b), i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 70S-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo' 
Td. 312-284-0100 

Kasdien 9-6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
nuoširdžiai dėkoja A. ir B. Au-
gaičiams už $250 auką. Dosni 
auka padės LML toliau gydyti 
tuberkulioze sergančius vaiku
čius. 

(sk) 
x Trave l C e n t r e , Ltd . siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis j Te
rese L e s n i a u s k i e n ę , tel. 847-
526-0773. (sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis i Vyt . a r G e n ę Be lec 
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct., 
S u n n y Hil ls , FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x C h i c a g o s V e n e z u e l o s 

Lie tuv ių d r a u g i j o s gegužinė 
i vyks b irže l io 16 d., s e k m a 
dieni , 12 va i . Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Tėvo dieną. Visi 
tėvai bus pagerbti. Gros Rama
nausko orkestras, bus geras 
lietuviškas maistas ir laimės 
šulinys. Kviečiame visus. Val
d y b a . 

(sk) 

. S p e c i a l ū s a u t o b u s a i į K 
T a u t i n i ų š o k i ų š v e n t e v y k s 
iš: Marąuette Parko, Brighton 
Parko, Oak Lawn ir Lemonto. 
Šiais autobusais vykstančių re
gistracija rūpinasi Marąuette 
Parko LB apylinkės pirm. A. 
Palukait ienė. Vykstančių re
gistracija vykdoma „Sekly 
čioje": antradieniais ir ketviita 
dieniais tarp 6-8 v.v., šešta 
dienais — tarp 9-12 v. ryto ii 
sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki 
2 vai. p.p. Bi l ietus autobusams 
galima užsisakyti paštu pas A 
Palukait ienę, 7253 So. Rich 
mond A ve., Chicago, IL 60629 
Bilieto kaina v ienam asmeniu: 
i abi puses 6 dol. Užsisakant 
paštu pateikiama asmens pa 
varde, vardas, adresas, tele
fonas; įdedamas 6 dol. čekis 
(čekis rašomas Aldona Palukai
tis vardu) ir pridedamas sau 
adresuotas vokas su priklijuotu 
pašto ženklu bilietų pasiun
timui. Nede lsk i te , nes užsi
sakymų autobuse vietų ter
minas netrukus baigsis. In
formacijai tel. (312) 471-0811. 

B a l t ų t a u t ų t r ė m i m ų minė
j i m a s įvyks birželio 14 d., 
penktadienį, 12:30 vai. p.p., 
Daley Plazoje. Čikagos miesto 
centre. Autobusai nuo „Sek
lyčios" ir nuo Nekalto Prasi
dėj imo parapijos bažnyč ios 
Brighton Parke išvažiuos 11:30 
vai. r. Kaina v ienam asmeniui 
4 dol. Autobusai sugrįš 2:30 vai. 
p.p. Bi l ietus užsisakyti arba 
gaut i g a l i m a „Seklyč ioje", 
skambinkite tel. (312)471-0811. 

Z e n o n a s P e t k u s , Park 
Ridge, IL, s iųsdamas „Draugo" 
laikraščio prenumeratos mokes
tį, vėl apdovanojo 105 dol. Jis 
jau ne v ieną kartą yra atsiun
tęs dosnias aukas. Gerą draugą 
turėti yra pati brangiausia 
dovana laikraščiui. Nuoširdžiai 
dėkojame už mūsų darbų įver
tinimą, leidžiant dienraštį, su
teiktą pagalbą. 

x V i d a G i l v y d i e n ė . A l ida 
Vi ta i tė , E u g e n i j u s B u t ė n a s , 
T a u r a s B u b l y s , A i d a s Pa lu
b i n s k a s , J o n a s Var iakoj i s ir 
K a r o l i s Ž u k a u s k a s at l iks 
vaidmenis Antano Škėmos vie
no veiksmo DRAMOJE „Kalė
dų Vaizdelis", o antroje progra
mos dalyje pasikeis kaukes ir 
parodys geriausius ir juokin
giausius škicus iš „Antro Kai
mo" repertuaro. Spektakl is 
įvyks t r e č i a d i e n i , l i e p o s 3 d., 
7:30 v .v . J a u n i m o c e n t r o sce
noje . Tai gera proga pradėti X 
Tautinių šokių šventės savait
galio l inksmybes! Bilietai gau
nami: L i o n F r a m e , 3125 W. 
71 st St. , te l . 312-778-6322. 

(sk) 
x I rena Kairytė , Lithuanian 

Mercy Lift nuolatinė rėmėja, pa
aukojo $ 2 0 0 . A u k a skirta 
tuberkulioze sergantiems vai
kučiams. Nuoširdžiai dėkojame 
panelei Kairyte i už dosnią 
auką. 

(sk) 
x A.a. J u o z o B e t k a u s k o at

m i n i m u i V. ir A. Marchertai ir 
V. ir A. Lauraičiai paaukojo $50 
Lithuanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame už auką ir reiš
kiame gil ią užuojautą šeimai. 

(sk) 
x V a s a r o s m e t u T R A N S 

P A K į s ta igos Lemonte va
landos: p e n k t . 3 v .p .p . - 7 v.v. , 
s e k m d . 8:30 v.r. - 1 v. p .p . 
Š e š t a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 
T R A N S P A K tel . Lemonte : 
708-257-0497. 

(sk) 

Redaguoja J. Piačat. Miitrfiiti ««p*»: 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtos Lietuvių Mokytoj* Sąjungos Chicagos •kyrimm 

3308 W. flBCh Place, Chicago, IL 00629 

x P e n s i j a i š V o k i e t i j o s ! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, H a n s ą Trave l 
B u r e a u . 

(sk) 
x J u o z a s B a c e v i č i u s patar

nauja į s i g y j a n t v a i r a v i m o 
t e i s e s . S k a m b i n k i t e : 7 0 8 -
403-7334. 

(sk) 

P U S K , V Ė J E L I 

Pūsk, papūsk, vėjeli, 
Nešk dainelę mano 
Per marias ir girią 
Ten toli toli, 
I šalelę brangią, 
Kur tėvai gyveno, 
N e s tik tu, vėjeli, 
Ten skrajot gali. 

Nešk dainelę mano, 
Lai ten broliai girdi, 
Kad aš jų seselė 
Mylima esu, 
Kad Tėvynės meilės 
Turiu pilną širdį 
Ir nesididžiuoju 
Svet imu pasu. 

Pūsk, papūsk, vėjeli, 
Nešk dainelę mano, 
Neški mano meilę 
Žemei Lietuvos. 
Nors esu už marių, 
Nors už okeano, 
Bet esu dalelė 
Tos pačios tautos. 

L a i m u t i s B. Šva lkus 

L I Ū D N I PRISIMINIMAI 

Birželio mėnuo yra gražus va 
saros mėnuo. Žmonės laukia va
saros ir džiaugiasi jos sulaukę. 
Tik Lietuva nesidžiaugė sulau
kusi 1940-1941 metų. Jūs jau 
žinote, kad tais metais rusai 
okupavo Lietuvą ir įvyko pir
mieji nekaltų žmonių trėmimai 
į Sibirą ir suėmimai. Tie skau
dūs mūsų tautai įvykiai nebus 
pamiršti, kol l ietuvių tauta bus 
gyva. Tie įvykiai į l ietuvių tau
tos istoriją bus įrašyti juoduose 
gedulo rėmuose ir bylos ne tik 
mums, bet ir visam kultūrin
gam pasauliui apie rusų-komu-
nistų sužvėrėjusi elgesį. Gal per 
švelnus išsireiškimas „sužvėrė
jusi", nes žvėrys drasko savo 
aukas, kai yra alkani. Okupan
tai savo aukas draskė būdami 
persisotinę. Nebesugrąžinsime 
kas yra žuvę, ja i s rūpinasi Dan
gaus Valdovas. Mums svarbu, 
kad daugiau nebepasikartotų 
okupacija, kad Lietuva išliktų 
visam laikui laisva ir nepri
klausoma valstybė. Šių dienų 
įvykiai mums kelia rūpesčių. 
Turime veikti ir dirbti, kad pa
sikeistų valdžia. Turime prisi
minti ir tuos momentus, kai Lie
tuvai pavojaus metu žmonės 
meldėsi, prašydami Dievo pa
galbos. Birželio mėnesį bažnyčia 
yra paskyrusi Švenčiausiai Jė
zaus širdžiai, ta proga reikėtų 
daugiau prašymų siųsti į Aukš
tybes. Redaktor ius 

K A A Š Ž I N A U A P I E 
L I E T U V A 

Aš tiek daug žinau apie Lie
tuvą, kad visko net negaliu ap
rašyti. Lietuva yra labai graži 
šalis: ji turi daug miškų, sodų, 
laukų, upelių. Vienos iš gražiau
sių upių yra Nemunas ir Neris. 
Jos susitinka prie Kauno mies
to. Kaunas seniau buvo laikino
ji Lietuvos sostinė, tačiau vėliau 
vėl tapo Vilnius tikroji sostinė. 
Vilniuje yra Gedimino pilis. Ge
diminas buvo žymus Lietuvos 
kunigaikštis . Buvo dar daug 
kitų kunigaikščių. Mindaugas 
buvo pirmas Lietuvos karalius 
ir buvo apkrikštytas. Jis gavo 
karaliaus vainiką ir sujungė 
Lietuvos žemes. Vytautas buvo 
didis karvedys, jis gyveno Trakų 
pilyje. Kadangi Lietuva daug 
kariavo už savo kraštą, turėjo 
daug kareivių. Kareiviai ir su
kilėliai norėjo jūros ir Klaipėdos 
uosto, turėjo kariauti dėl to. 
Klaipėda yra miestas ir uostas 
prie Baltijos jūros. Čia galima 

Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, Žemaičių valdovas, gyveno Trakų pilyje su 
savo gražuole žmona Birute ir savo devyniais vaikais — 6 sūnumis: Petriku, 
Vaidotu, Butautu, Vytautu, Tautvilą, Zigmantu ir 3 dukrelėmis: Miklauae, 
Danute ir Ringaule. 

rasti gintaro. Kaip matote , 
Lietuva yra graži ir ypatinga 

tebs- R i ta B r a d ū n a i t ė , 
Baltimores Karal iaus 

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

M A N O M A M A 

Mano mama gimė ir užaugo 
Vilniaus mieste, Lietuvoje. Ji 
ten lankė vaikų darželį, pra
džios ir vidurinę mokyklą. Ji 
gyveno Antakalnyje, mažame 
butelyje. Ji buvo pakrikštyta 
Šv. Mykolo bažnyčioje, o Pirmą
ją komuniją priėmė Šv. Onos 
bažnyčioje. Kiekvieną vasarą ji 
važiuodavo į Raudonės miestel į 
pas savo močiutę ir senelį , kad 
ten praleistų tris mėnes ius va
saros atostogų. Kartais v ienai 
savaitei nuvažiuodavo į Palan
gą su savo tėveliais . Mano ma
ma man dažnai pasakoja apie 
savo vaikystę, praleistą Lietu
voje. 

Kai mes buvome nuvykę į Lie
tuvą, mes aplankėme Palangą 
ir pravažiavome pro kitas ma
mos atmintyje palikusias, vieto-
v e s A l v y d a s K n a s a s , 

Bostono lit. m-los mokinys 

K O D Ė L A Š LAUKTU 
P A V A S A R I O 

Laukiu aš pavasario, kad 
skaisti saulė šviestų gėlėms ir 
gyvuliams. Gyvuliai ats igaus, 
gėlės žydės, bus gražesnis pa
saulis. Medžiai, daržai, žolė ir 
gėlės lauke augs ir žydės. Pa
sibaigus vasarai, duos mums. 
gardžių vaisių. Bus labai pikta, 
kai žmonės mindžios žolę ir 
laužys gėles. Bus smagu pasi
džiaugti, kai medžiai pasipuoš 
lapais. Pavasari žmonės sodins 
medžius, daržoves, gėles. Žemė 
bus lengva ir minkšta nuo viso
kių žalumynų. Užaugs krūmai 
ir bus dideli, kaip žali sviedi
niai. 

Pavasario saulė sušildys žemę 
ir duos daugiau šviesos pasau
liui. Pavasarį galėsime eiti į 
lauką su lengvu švarkeliu. Ma
no šeima bus linksma, kai pava
saris atkeliaus. Sniegas ištirps 
ir jį pakeis žalia žolė. Bus links
miau, kai nebebus šalta, sau lę 
laikysime savo rankose. Pa va 
sarį nebus didelių, juodų debe
sų, skraidys padangėje lengvi 

Piešė dail. Vanda Griajorovic 
p a v a s a r i n i a i debesys. 

Ka i kurie gyvul iai pabus iš il
go ž iemos miego. Tada j i ems bus 
š i l ta ar n e t karšta , kada j i e sto
v ė s ant žolės netol i j ų n a m ų . 
Žvirbl ia i savo da inomis žadins 
ž m o n e s . Pavasar i s ir jo skais t i 
sau lė pažadins visą pasauli nau
j a m g y v e n i m u i . Visą ž e m e pri
p i ldys š i l u m a ir grožis. 
L i n a D o v i l a i t ė , 5 sk. mokinė , 

Čikagos l it . m-la 

P S I C H O L O G I N I A I 
P A Š N E K E S I A I 

Psichologijos pašnekes ia i y r a 
labai įdomūs , j ie m a n labai pa
t inka . A š manau , kad ir v i s i ems 
p a t i n k a . Pon ia A u k š t u o l i e n ė 
praveda pamoką. Ji y r a labai 
malon i . V i e n ą kartą j i užrišo 
m u m s a k i s , kad m e s negalė 
t u m e matyt i . Mūsų vadovas tu
rėjo m u s apvest i apie s tovyklą . 
Turėjome pas i t ikėt i k i t u . Vi
s i e m s labai patiko. Ač iū , ponia 
A u k š t u o l i e n ė ! 

N i d a D e g e s y t ė , 8 būre l i s 
J A S vasaros s tovyk la 

Dainavoje 1995 m. 
(„Ke l iaujame per pasaul į") 

M A N O M O Č I U T Ė I R 
T Ė V U K A S 

M a n o sene l ia i g y v e n a Mont-
realyje . J i e yra labai sve ik i ir 
d a u g dirba namuose . Močiutė 
m ė g s t a s iūt i ir dirbti darže. 
T ė v u k a s v i s k ą s u t a i s o , k a s 
r e i k a l i n g a . T ė v u k a s pardavė 
d a u g ž e m ė s savo g y v e n i m e ir 
le ido močiutei būt i savo namuo
s e s u d e v y n i a i s va ika i s . Mano 
moč iu tė ir t ė v u k a s labai my l i 
m a n e . 

K r i s t i n a Š l e k y t e , 
VVashingtono K. Donela ič io 

l it . m-los mok inė . 

Močiute ir senelis. 
Piefte Kristina Šlekyte 

G A L V O S Ū K I O N R , 161 
A T S A K Y M A S 

1. Ž m o g u s pervedė ožką. Vi! 
kas kopūsto neėda. Grįžo a tga 
2. Pernešė kopūstą ir atsived 
ožką. 3 . Pervedė vilką. 4. Grjž 
a tga l ir pervedė ožką. 

G A L V O S Ū K I O N R 164 
A T S A K Y M A S 

037037037037 X 21 = 7777 
77777777 

G A L V O S Ū K I O N R . 1 6 5 
A T S A K Y M A I 

1. Žodis „Zero" yra ki lęs U 
arabų ir ang losaksus pasieki 
per i spanus ir prancūzus. 2 
1945.VTH.9, n u m e t u s atomini 
bombą ant Japonų Nagasaki 
miesto , žuvo 40 ,000 žmonių. 
(L.E. 19-475, Boston, 1959). 
3 . 1945.H.14-15 naktį , bombar 
duojant Drezdeno miestą, žuve 
250 ,000 žmonių (L.E. 5-182. 
Boston, 1955). 4 . Žodis , A b r a 
kadabra" y r a ki lęs iš graikų 
„abrasadabra". Manoma, kad 
š i s kabal i s t i škas žodis atsirado 
treč iame š imtmetyje po Kris
t a u s g i m i m o , Aleksandrijos 
gnost ikų bazil idų sektoje, ku
r i o s v y r i a u s i a d e i v ė b u v o 
Abraxas. Senovėje buvo mano
ma, kad žodis „abrakadabra" 
turi m a g i š k ą gal ią, todėl jį 
užraš inėdavo ant įvairių a m u 
lėtų. Kabal i s t ika — tai judaiz
mo religijos mist inė-magiška 
srovė, kuri žve lgė į Senojo 
t e s tamento žodžius ir skaičius 
simboliškai. (Tarp Žodžių Žody
nas , H ir 354 psl., Vilnius, ) £ § ? ; 
J. Ayto's Dict ionary of Word 
Origins, p. 2 , N e w York, 1991). 
5. Dizel io arba dizelio motorą 
1897 m e t a i s išrado vokiet is 
Diesel Rudolf (1858-1913). (L.E. 
4-538 ir 5-80, Boston, 1954 ir 
1955). 

P A G A L V O K I T E 
1. Žiurkė, dant imis kąsdama 

kietą daiktą, koki gali pasiekti 
spaudimą v iename kvadratinia
m e cent imetre? 2 . K ą lietuvių 
kalboje re i šk ia žodis „ratilas"' 
3 . Ka i Napoleonas mirė, kokie 
amž iaus t a d a buvo prezidentai 
Lincolnas? 4. Austrų-Italų pa 
sienyje, a u k š t ų ka lnų leduos* 
buvo ras tas nuostabiai gera 
i šs i la ikęs ant ik in ių laikų žmo 
gaus suledėjęs lavonas — „ice 
man". Kada tas žmogus gyve 
no? 5. K a d a pirmą kartą gra 
mafonu buvo įrašytas Carus* 
dainavimas? 
Ats iuntė k u n . dr . E . G e r u l i s 

P A G A L V O K I T E 
A T S A K Y M A I 

1. A leksandras (1492-1506; 
buvo paskutinis Lietuvos valdo
vas , valdęs Lietuvą atskirai nuo 
Lenkijos (A. Šapokas „Lietuvos 
istorija", 192 psl., Vokietija). 
2 . Ž y d u s i š L i e t u v o s 1495 
metais išvarė valdovas Aleksan
dras (1492-1506). Žydai iš Angli 
jos buvo išvaryti 1290 metais. U 
Prancūzuos 1306 m., 1394 m. ir 
1682 m. Iš Saksonijos - 1 3 4 9 m. 
Iš Vengrijos — 1360 m. ir 1582 
m. Iš Belgijos' - 1370 m. Iš 
Čekijos — Slovakijos 1380 m. ir 
1744 m. Iš Austrijos - 1420 m. 
Iš Olandijos - 1444 m. Iš Ispani
jos — 1492 m. Iš Lietuvos — 
1495 m. Iš Portugalijos — 1498 
m. Iš Prūsijos - 1510 m. Iš Itali
jos Neapol io ir Sardinijoe — 
1540 m. Iš Bavarijos —1551 m. 
(Behind Communism by Frank 
L. Britton, psl. 6). 3. Ozono 
skylė erdvėse buvo rasta 1986 
metais . 4. Laisvės statula N e w 
Yorke buvo pastatyta 1886 me
tais , po to 1889 metais Paryžius 
pasipuošė Eifelio bokštu. 5. Iš 
Vi ln iaus arčiau yra Stockhol-
mas , bet ne Maskva. 
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