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Valstybės vadovas: Lietuva gali 
pradėti derybas su ES 

Zalcburgas (Austrija), 
birželio 23 d. (Elta) — Antra
dienį kalbėdamas spaudos 
konferencijoje Zalcburge tre
čiajame Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybių ekonominiame 
forume, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pažymėjo, 
kad Lietuva yra pasirengusi 
pradėti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje dar šiais 
metais, „o Zalcburgo forumas 
yra puiki galimybė Lietuvai 
nušviesti padėtį šalyje ir 
įrodyti, jog ji gali dalyvauti 
Europos dialoge kaip pilna
vertė partnerė''. 

Tačiau V. Adamkus negalėjo 
atsakyti į klausimą, kada Lie
tuva galėtų įstoti į ES, nes tai, 
pasak jo, priklauso ne tik nuo 
Lietuvos, bet ir pačios ES 
valstybių. 

Jis tikisi, kad Austrija, kuri 
liepos mėnesį perims pirmi

ninkavimą ES, įrodys, jog 
mažosios valstybės gali akty
viai dalyvauti sprendžiant Eu
ropos reikalus. Lietuvos vado
vas pareiškė tikįs, jog Austrija 
puikiai supranta Lietuvos tik
slus bei parems Lietuvos 
siekius tapti ES nare ir pa
sidžiaugė, jog po 50 metų Rytų 
ir Vidurio Europos valstybės 
kaip lygiateisės bendradarbės 
gali įsilieti į Europos valstybių 
bendriją. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus apie Lietuvos ir 
Rusijos santykius, V. Adam
kus teigė, jog neseniai lanky
damasis Vilniuje, Rusijos už
sienio reikalų ministras Jev-
genij Pirmakov pareiškė, jog 
Rusija neprieštarauja Lietu
vos narystei ES, o tarp Lietu
vos ir Rusijos susiklostė nor
malūs kaimyniniai santykiai. 

Socialdemokratai ir centristai 
sutarė aktyviau bendradarbiauti 

Vilnius, birželio 22 d. 
(BNS) — Seimo Centro ir So
cialdemokratų frakcijos nu
sprendė aktyviau bendradar
biauti ir konkrečiai susitarė, 
kaip tai daryti. 

Bendrame frakcijų posėdyje 
pirmadienį pažymėta, kad bal
suojant dėl įstatymų projektų, 
centristų ir socialdemokratų 
nuostatos dažnai sutampa, o 
nepaisant partijų programų ir 
ideologijos skirtumų, yra daug 
požiūrių panašumo. 

Frakcijų seniūnų Egidijaus 
Bičkausko ir Aloyzo Sakalo 
susitarimu, įsipareigojama iš 
anksto derinti atskirus klausi
mus, priimtinus abejoms frak
cijoms, bendrai apsvarstyti 
kai kurių įstatymų projektus, 
bendrai siūlyti klausimus, 
svarstytinus Seimo komitetuo
se ir visuotiniuose posėdžiuo
se. 

Taip pat nuspręsta ateityje 
deleguoti vienos frakcijos ats
tovą į kitos frakcijos posėdį 
savo nuostatoms argumentuo

ti bei įsteigti koordinacinę 
grupę, kuri iš anksto svars
tytų bendros taktikos ir stra
tegijos klausimus. 

Abiejų frakcijų nariai vilia
si, kad šis pasitarimas bus pir
masis žingsnis, „konstruojant 
būsimo parlamentinio darbo 
modelį, atnešiantį daugiau 
naudos Lietuvos žmonėms", 
sakoma susitarime. 

Gegužės pabaigoje dėl akty
vesnio bendradarbiavimo Sei
me socialdemokratai susitarė 
su LDDP. Tada abiejų opozici
nių partijų prezidiumai pa
brėžė, kad Lietuvos žmonių 
socialinės būklės pagerinimui 
teigiamos įtakos turėtų nuo
latinis pasikeitimas nuomo
nėmis svarbiausiais vidaus 
politikos klausimais, taip pat 
LSDP ir LDDP frakcijų veik
los derinimas Seime, rengiant 
opozicijos darbotvarkes, pra
šymus Konstituciniam teismui 
ir ieškant sutarimo svarbiau
siais įstatymų leidybos klausi
mais". 

Apklausa rodo: 
lietuviai nori į NATO 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Daugiau nei pusė 
Lietuvos gyventojų balsuotų 
už stojimą į NATO, jei būtų 
surengtas toks referendumas, 
liudija viešosios nuomonės ty
rimo rezultatai. 

Pasak apklausos, kurią Lie
tuvos URM užsakymu atliko 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimo bendrovė „Baltijos ty
rimai", 51 proc. gyventojų bal
suotų už Lietuvos narystę 
NATO, 25 proc. būtų prieš ir 
24 proc. neturėtų nuomonės. 

55 proc. Lietuvos gyventojų 
remia Lietuvos pastangas įs
toti į NATO. Pagrindiniai ar
gumentai yra susiję su vals
tybės saugumu ir pasitikėjimu 
sąjunga. 

Pagrindiniai nepritarian
čiųjų narystei NATO argu
mentai yra Lietuvos pasiruo
šimo įstoti į NATO lygis, su 
tuo susijusios išlaidos ir neut
ralumo politikos privalumai. 

Nors 42 proc. Lietuvos gy
ventojų mano, kad narystė 
NATO yra brangus būdas sau
gumui užtikrinti, vienas iš tri
jų Lietuvos gyventojų mano, 
kad tai yra efektyviausia prie
monė. 

Jaunesni ir labiau išsi
lavinę gyventojai yra didesni 
NATO šalininkai. 

Birželio 23-ąją Vilniaus karininkų ramovėje buvo paminėtas 1941-ųjų birželio sukilimas. Tarp garbingų svečių 
— dr. Adolfas Darnusis (antras iš dešinės). 'Eltai 

Lietuva paminėjo 
1941-ųjų birželio sukilimą 

Sociologai taip pat daro 
prielaidą, kad stojimo į NATO 
šalininkų daugės, gerėjant gy
venimo sąlygoms ir bendrai 
ūkio padėčiai Lietuvoje, nes 
požiūris į narystę sąjungoje 
yra artimai susiję su finansine 
gyventojų padėtimi. Geriau
siai gyvenantys lietuviai daž
niau laiko narystę efektyviau
siu būdu valstybės saugumui 
užtikrinti. 

Lietuvos žmonės linkę ma
nyti, kad Rusijos įtaka ir 
NATO valstybių narių neno
ras priimti naujas nares buvo 
pagrindinė priežastis, dėl ku
rios Baltijos valstybės nebuvo 
pakviestos į sąjungą. 

25 proc. Lietuvos gyventojų 
mano, kad Lietuva bus pasi
ruošusi įstoti į NATO po 2-3 
metų, 31 proc. — po 5 metų, 
33 proc. — po 10 metų arba 
vėliau. 

Lietuvos gyventojai teigia
mai vertina vyriausybės pas
tangas pasiruošti NATO na
rystei. 36 proc. mano, kad vy
riausybė yra pakankamai ak
tyvi ir tik 2 proc. laiko ją pa
syvia. 

Dauguma lietuvių — 53 
proc. — pasisako už karinį pa
sipriešinimą, jei būtų užpulti. 
69 proc. Lietuvos žmonių ma
no, kad jų valstybinis saugu-

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) 
— Antradienį Vilniuje prisi
mintas 1941-ųjų birželio suki
limas, kurio dalyviams pavyko 
trumpam atkurti tuo metu so
vietų okupuotos Lietuvos ne
priklausomybę. 

57-ųjų šio sukilimo metinių 
proga Vilniaus karininkų ra
movėje buvo laikomos šv. Mi
šios. Po to surengtas minėji
mas prie pastato sostinės Ge
dimino prospekte, kur buvo 
įsikūręs karinio Lietuvių akty
vistų fronto štabas — jo nariai 
prieš pat sukilimą buvo suimti 
ir vėliau nuteisti. 

Tarp negausių minėjimo da
lyvių buvo ir žymus kovotojas 
už Lietuvos nepriklausomybę 
Adolfas Darnusis, kuris buvo 
vienas iš sukilimo štabo vado-

Beveik pusė 
užsienio labdaros 
\ Lietuvą ateina 

iš JAV 
Vilnius, birželio 23 d. 

(Elta) — Statistikos departa
mento duomenimis, įvairios 
institucijos ir fiziniai asmenys 
Lietuvoje praėjusiais metais 
gavo 236.1 mln. litų labdaros 
ir paramos, iš jos 79.2 proc. 
gauta iš užsienio valstybių. 

Beveik pusė užsienio labda
ros ir paramos ateina iš Ame
rikos (81.9 mln. litų — 44.2), 
daugiau kaip ketvirtadalis 
(50.1 mln. litų — 27 proc.) — 
iš Vokietijos. Iš Prancūzijos 
organizacijų gauta 7.4 procen
to, Švedijos — 5.7 proc. para
mos. Iš tarptautinių organiza
cijų ir jų padalinių gauta 
labdara pernai sudarė 1.5 
proc. visos iš užsienio gautos 
paramos. 

Valstybės valdymo instituci
joms ir įstaigoms teko daugiau 
beveik pusė (pinigine verte) 
visos labdaros ir paramos 
(46.6 proc.), visuomeninės or
ganizacijos jos gavo 24.7 proc., 
švietimo, kultūros ir sporto 
įstaigos — 14.5 proc., sveika
tos ir socialinės įstaigos — 
12.9 proc. 

Iš sveikatos ir socialinės ap
saugos įstaigų gautos labdaros 
bei paramos daugiausia teko 
ligoninėms (77 proc.) ir vaikų 
globos įstaigoms (12.1 proc). 

mas nėra pakankamai užtik
rintas. Bet 45 proc. nurodo, 
kad pavojingiausios yra vi
daus grėsmės, o 21 proc. pag
rindine grėsme įvardija Rusi
jos nepastovumą. 

vų, o Laikinojoje vyriausybėje 
jam patikėtas pramonės mini
stro postas. 

Minint šią sukaktį,buvo pa
dėta gėlių atmintinose vietose 
sostinės Antakalnio ir Rasų 
kapinėse, o pavakare Vilniaus 
karininkų ramovėje surengtas 
minėjimas bei karinio orkest
ro koncertas. 

Dešimtis tūkstančių sava
norių pritraukęs sukilimas 
prasidėjo 1941 m. birželio 22 

d. — po dienos Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė paskelbė at
kurianti nepriklausomą vals
tybę. Savaitę trukusiame su
kilime žuvo apie 2,000 kovoto
jų-

Šio pasipriešinimo judėjimo 
dalyviai maždaug mėnesiui 
buvo atkūrę Lietuvos nepri
klausomybę. Tai, istorikų ma
nymu, tapo pavyzdžiu toles
nėms partizanų kovoms, tuo 
pačiu pasauliui įrodant, kad 
Lietuva ne savo noru, o prie
varta buvo prijungta prie So
vietų Sąjungos. 

Rusija dar neatsiprašė dėl 
masinių trėmimų iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis dar kartą paragino Rusiją 
atsiprašyti Lietuvos dėl jos gy
ventojų masinių trėmimų. 

„Naujoji Rusija yra pasmer
kusi SSSR stalinistų įvykdytą 
Lietuvos aneksiją, bet dar ne
tarė apgailestavimo ir užuo
jautos žodžių dėl masinių 
trėmimų aukų. Ir šiam atviru
mo žodžiui jau ateina laikas, 
telkiant jėgas prieš bet kurios 
spalvos fašizmo prisikėlimą", 
rašoma Seimo pirmininko pa
reiškime. 

Kreiptis į Rusiją V. Lands
bergį paskatino Rusijos prezi
dento Boris Jelcin kalba, ku
rioje jis priminė 1941-ųjų 
birželio 22-ąją prasidėjusį ka
rą su Vokietija, kartu per
spėdamas dėl kylančios fašiz

mo grėsmės Rusijoje. 
Seimo pirmininkas pažymi, 

kad jau seniai laukta „tokios 
diagnozės apie šių dienų ru
siškąjį fašizmą". 

„Tai primena laikus, kai Ru
sijos demokratija ir Lietuvos 
demokratija stovėjo petys į 
petį, kai bendromis pastango
mis buvo pasmerkta Antrojo 
pasaulinio karo pradžia — 
1939 m. nusikalstamas Hitle-
rio-Stalino sąmokslas prieš 
Vidurio Europos tautas", pa
žymi V. Landsbergis. 

Jis pabrėžia, kad Lietuva 
prieš savaitę minėjo Sovietų 
Sąjungos įvykdytus masinius 
civilių gyventojų — lietuvių, 
žydų, lenkų — trėmimus iš 
Lietuvos, anot V. Landsbergio, 
„pagal tuos pačius Hitlerio-
Stalino sandėrius". 

80-uosius metus Vilniuje mi 
re buvęs ilgametis Clevelando 
ansamblio „Grandinėlė" vado
vas Liudas Sagys. 

Velionis gimė 1918 m. spa
lio 31 d. Majoriškių kaime 

Mirė buvęs „Grandinėlės" vadovas 
Liudas Sagys 

Birželio 20 d:eną, eidamas fprie Vilkaviškio). Baigęs Ma
rijampolėje gimnaziją, 1938 
m. įstojo į Klaipėdos pedago
ginį institutą, kurį baigė jau 
Vilniuje. 

Mokytojavo Švenčionių vi
durinėje mokykloje. Nuo 1942 
m. šoko ir dainavo Vilniaus fil
harmonijos ansamblyje. 

1945 m. Vokietijoje kartu 
su žmona Aleksandra Januše-
vičiūte įstojo į Čiurlionio an
samblį, su kuriuo 1949 metais 
emigravo į JAV, apsistojo Cle-
velande, kur po kiek laiko įkū
rė „Grandinėlę". 

Per 30 kolektyvo gyvavimo 
metų ansamblio gretas perėjo 
apie 500 jaunimo, įvyko per 
450 koncertų JAV, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Venezueloje, Vo
kietijoje, Anglijoje ir Australi
joje. 

1982 metais AleksaHra ir 
Liudas Sagiai buvo apdovano
ti JAV LB Kultūros tarybos 

Liudas Sagys premija už „Grandinėles" įs-

Baltarusija nesieks kompromiso 
dėl užsienio diplomatų 

Minskas, birželio 23 d. 
(Reuters-BNS) — Baltarusija 
antradienį atsisakė ieškoti su
sitarimo su Vakarais, kad iš
spręstų nesutarimą dėl užsie
nio diplomatų apgyvendinimo, 
dėl kurio daug Vakarų amba
sadorių protestuodami jau iš
vyko iš valstybės. 

„Jie išvyko laikinų konsul
tacijų su iškilmėmis bei šam
panu ir išreiškė viltį, kad grei
tai sugrįš. Mes nesiimsime jo
kių žingsnių, bet jie grįš", pa
reiškė žurnalistams UR mini
stras Ivan Antonovič. 

Japonijos reikalų patikė
tinis Baltarusijoje anksčiau 
pranešė antradienį išvyksiąs 
iš Minsko. Tai dar vienas pro
testo ženklas, dar labiau izo
liavęs Baltarusijos prezidentą 
Aleksandr Lukašenko. 

JAV ir Europos Sąjungos 
(ES) ambasadoriai jau pirma
dienį išvyko iš Baltarusijos, 
kai Minskas netikėtai neleido 
jiems patekti į diplomatų gy
venamąjį kompleksą „Droz-
dy". 

„Baltarusijos prezidento re
akcija į JAV ir ES ambasado
rių išvykimą buvo keista. Jis 
pasiūlė susitikti su diploma
tais, kurie jau išvyko iš vals
tybės", pareiškė Reuters Japo

nijos pasiuntinys Shigao Nat-
sui. 

Valdingasis A. Lukašenko, 
kuris taip pat gyvena „Droz-
dy", pirmadienį pasiūlė suren
gti susitikimą su ambasado
riais, jeigu šie negali išspręsti 
savo problemų per URM. 

Atšaukimas nereiškia 
santykių nutraukimo 

JAV ambasadoriaus atšau
kimas iš Baltarusijos nereiš
kia, kad abiejų valstybių san
tykiai nutraukiami, antradie
nį pareiškė JAV valstybės de
partamentas. 

JAV ambasados Baltarusi
joje spaudos tarnybos darbuo
tojai, išplatinę šį pareiškimą, 
pranešė, kad JAV ambasada 
neuždaryta ir siūlys visų rū
šių paslaugas Amerikos ir 
Baltarusijos piliečiams, kurie 
galės gauti neemigracinę vizą. 

Valstybės departamento pa
reiškime pažymima, kad Bal
tarusijos ambasadoriui Va
šingtone Valerij Cepkala, ku
ris dabar atostogauja Minske, 
pasiūlyta kol kas negrįžti į 
Vašingtoną. 

Kaip jau skelbta, buvo at
šauktas ir pirmadienį iš Mins
ko išvyko JAV ambasadorius 
Daniel Speckhard. 

Iš Minsko išvaryti ambasadoriai 
kviečiami įsikurti Vilniuje 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Lietuvos parlamen
taras Emanuelis Zingeris 
siūlo išguitiems iš Baltarusi
jos užsienio valstybių ambasa
doriams įsikurti Lietuvoje. 

„Vilnius, esantis tik už 190 
kilometrų nuo Minsko, galėtų 
būti tinkama ir saugi vieta 
įvairių valstybių ambasado
riams Baltarusijoje reziduoti", 
sakoma pareiškime, kurį an
tradienį paskelbė Seimo 
Žmogaus ir piliečio teisių bei 
tautybių reikalų komiteto pir
mininkas E. Zingeris. 

Pasak Lietuvos URM pa
reigūnų, tokia iniciatyva „nėra 
neįmanomas dalykas", ir di
plomatinėje praktikoje yra at
vejų, kai ambasadoriai įsiku
ria kaimyninėse valstybėse. 

Tačiau, kaip pažymėjo di
plomatas, dabartinėje situaci
joje toks sprendimas dar 

nebūtų tinkamas, nes val
stybės, atšaukusios savo am
basadorius iš Minsko, pačių 
ambasadų neuždarė ir paliko 
jose dirbti žemesnio rango di
plomatus. 

Kaip žinia, daugelis valsty
bių, įskaitant ES, JAV ir Ja
poniją, atšaukė savo ambasa
dorius iš Minsko, protes
tuodamos prieš autoritarinio 
prezidento Aleksandr Luka
šenko savivalę diplomatinių 
rezidencijų komplekse „Droz-
dy". 

Lietuvos ambasadorius Vik
toras Baublys irgi išvyko iš 
Minsko. 

Pasak E. Zingerio, Baltaru
sijos veiksmai, trukdant užsie
nio ambasadoriams patekti į 
savo rezidencijas Minske, „ne 
tik pažeidė Vienos konvenciją, 
bet ir elementarias ambasadų 
kolektyvų žmogaus teises". 

Baltijos jūros valstybių taryboje 
pirmininkaus Lietuva 

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) 
— Antradienį Lietuvai per
duotas pirmininkavimas Bal
tijos jūros valstybių taryboje. 

Pirmininkavimą šioje vie
nuolika valstybių ir Europos 
Komisiją vienijančioje organi
zacijoje Lietuva perims nuo 
liepos 1 d. ir pirmininkaus iki 
1999 m. liepos 1-osios. 

Vyriausybės sudarytai spe
cialiajai pirmininkavimo de
legacijai vadovauja Lietuvos 
ambasadorius Briuselyje Da
lius Čekuolis. 

Pirmininkavimas BJVT 
Lietuvai perduotas septinto
joje organizacijos sesijoje, ant
radienį pasibaigusioje Danijo
je. 

Be BJVT valstybių minist-

teigimą bei 30 metų darbą. 
A. a. Liudo Sagio laidotu

vės įvyks birželio 25 dieną. Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje už ve
lionio sielą bus aukojamos šv. 
Mišios, po kūnų jis bus pa
lydėtas ir palaidotas Vilniaus 
Antakalnio kapinėse. Meni
ninkų kalnelyje. 

rų, joje dalyvavo Europos Są
jungai pirmininkaujančios Di
džiosios Britanijos diplomati
jos vadovas Robin Cook, ES 
įgaliotiniai Hans van den 
Broek ir Ritta Bjerregaard, 
taip pat sesijos svečiai — Uk
rainos užsienio reikalų minis
tras Boris Tarasiuk, JAV Val
stybes departamento bei 
Prancūzijos URM pareigūnai. 

Lietuvos delegacijai vadova
vo užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, pristatęs 
Lietuvos pirmininkavimo 
BJVT tikslus demokratinių in
stitucijų ir žmogaus teisių, 
ekonominės integracijos ir so
cialines apsaugos, piliečių 
saugumo, švietimo, aplinko
saugos, branduolinio saugumo 
srityse. 

KALENDORIŲ8 " 
Birželio 24 d.: Šv. Jono 

Krikštytojo gimimas; Jonas, 
Simplicijus. Budyte, Eivilte. 

Birželio 25 d.: Vilhel
mas, Prosperas. Febronija. 
Baniute. Mantminas. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 24 d. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOS SKAUTAMS 
TRŪKSTA VADOVŲ 

Nors „Pasaulio lietuvio" ve
damuosiuose nepagailima kri
tikos ir aštrių žodžių dėl 
„skardenimosi" JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sijai, kuri retkarčiais Vilniuje 
posėdžiauja su Seimo atsto
vais — tos komisijos iškelia
mos, diskutuojamos problemos 
yra labai aktualios šiandie
ninei Lietuvai. Viena iš jų, tai 
Lietuvos jaunimo auklėjimas 
per ideologines jaunimo orga
nizacijas. Komisijos narė, bu
vusi aktyvi skautų,-čių veikėja 
JAV-se Liuda Rugienienė 
„Draugo" 1998.05.05 laidoje 
plačiau aprašė kovo 3 d. po
sėdį, skirtą jaunimo reika
lams, kuriame dalyvavo pa
kviesti Lietuvos Skautijos ta
rybos pirmininkas Mečislovas 
Raštikis su vyriausia skauti
ninke Ilona Vitkauskiene ir R. 
Katalikų federacijos pirminin
kas Vygandas Malinauskas su 
vicepirm. Vidu Abraičiu bei 
moksleivių sąjungos pirminin
ku Mindaugu Kuliava. Daly
vavo Švietimo ir mokslo mi
nistras Zigmas Zinkevičius. 
Jis, išvardinęs Lietuvoje vei
kiančias jaunimo organizaci
jas, pareiškė ministerijos nuo
monę, kad labiausiai remti
nos, daugiausiai narių turin
čios (maždaug po 3.000) Lietu
vos Skautija ir Ateitininkai. 

Apie skautų veiklą Lietuvoje 
platu pranešimą atliko Mečis
lovas Raštikis. Jo pranešimas 
buvo paskelbtas „Draugo" 
„Skautybės kelyje" š.m. gegu
žės 20 ir 27 d. laidose. Pra
nešimas daugiausia skirtas 
Lietuvos žmonių informacijai 
apie skautų veiklą, šios orga
nizacijos atkūrimą, struktūrą 
ir svarbą Lietuvos jaunimo 
auklėjimui. Iškeliamos veiklos 
problemos dėl neturėjimo ma
terialinės bazės, priemonių, 
stovyklaviečių, būstinių, mo
kyklų vadovybių prielankumo, 
Lietuvos vyriausybės dėmesio 
ir paramos. Pranešime pami
nėti ir nesusipratimai (gal tik
riau nesutarimai), kurie kyla 
tarp vadovaujančių asmenų, 
dėl skautybės ideologijos, jos 
tautinės ir pasaulinės struk
tūros ir praktiško skautavimo 
nesupratimo. Kitaip tariant, 
dėl tinkamų skautų-skaučių 
vadovų ir vadovių stokos. Tai, 
be abejo, yra pagrindinė kliū
tis išplėsti Lietuvoje skautų,-
čių vienetų veiklą, net ir tu
rint būstines bei stovykla
vietes ir materialinę bazę. 

Dėl to stebėtis netenka. Juk 
per 50 metų karų ir okupaci 

jos laikotarpį skautiško auklė
jimo ir veiklos Lietuvoje nebu
vo. Po 50 metų pertraukos 
Lietuvos Skautų Sąjungą 
1989 m. atkūrė prieškarinė
je Lietuvoje LSS nariais buvę 
skautai ir skautės, jau būdami 
pensininkų amžiaus. Pirmoji 
Lietuvos Skautų sąjungos va
dovų ir vadovių stovykla 1989 
m. prie Ūlos upės Dzūkijoje, 
jos surengime dalyvaujant ir 
išeivijos skautininkams, buvo 
pirmoji vadovų lavinimo liep
snelė, kuri turėjo plėstis po 
visą Lietuvą. Ten teko daly
vauti ir šių eilučių autoriui. 
Deja, ta liepsnelė neišsiplėtė 
ir užgeso. Dar sovietiniam 
tvaikui besisklaidant Lietu
voje, stokojant priemonių, lite
ratūros bei skautybę išgyve
nusių instruktorių gal ir nebu
vo reikiamų sąlygų paruošti, 
išugdyti jaunesniuosius skau
tų ir skaučių vienetų vadovus 
bei vadoves. 

Tiesa, sąlygų nebuvo atkurti 
Lietuvių Skautų sąjungą ir 
1945 metais pokario Vokieti
jos DP stovyklose. Laimė, kad 
ten buvo daug pajėgių, ener
gingų prieškarinės Lietuvos 
skautų,-čių vadovų,-ių, kurie 
tuoj pat pravedė skiltininkų, 
draugininkų kursus, vasaros 
stovyklas, aukšto lygio Biru-
tės-Kęstučio vadovų,-ių mo
kyklą ir mes, dar būdami gim
nazijos suole, buvom gerai pa
ruošti vadovavimui per tuos 
karo pabėgėlių stovyklose gy
ventus metus. 

Dėl vadovų,-ių neparuošimo 
Lietuvoje vargiai galima kal
tinti anuomet buvusius skau
tus ir skautes, dabar jau gar
bingo amžiaus pensininkus 
Lietuvoje, kentėjusius Sibire 
bei savoje žemėje, energiją jau 
sunaudojusius kovoje dėl duo
nos kąsnio, dėl komunistinio 
nužmoginimo, dėl ekonominio 
išsilaikymo ir šių dienų Lietu
voje. 

Tačiau kaltinti galime ir 
save, kad išeivijoje pilnai per 
tiek metų išgyvenę skautybę, 
turėdami gausias žinias ir pla
tų skautišką patyrimą juo ne
pasidalinome su sesėmis ir 
broliais Liituvoje. Gal saky
sime, kad nebuvo kvietimo? 
Kaip tam gydytojui pas ligonį? 
Bet ligonio lankymas yra vie
na iš krikščioniškų dorybių 
nelaukiant jokių kvietimų. 

Pernai dėjau pastangas LSS 
Vilniaus skautų,-čiū vadovų 
kursų pravedimui, dvi savai
tes lankantis Lietuvoje. Pir
mas bandymas nepavyko del 

„Nerijos" tun to g in ta rės džiaugiasi atl ikusios gerąjį darbelį — išvaliusios ir nudažiusios tun to būkJą PLC, Le-
monte. Iš k.: K a r i n a Turnery tė , Alisa Nalytė, Lina Lendraitytė, Kristina Jonušaitė ir Laura Jokūbauska i t ė . 

NEBEPASVEIKINSIU BROLIO 
VLADO... 

Nepamiršdavo brolis Vladas 
skautiškos veiklos kelyje su
tiktų sesių ir brolių. O jei sie
davo dar ir skautiškos spau
dos reikalai — jo siunčiamus 
laiškus su pluoštu įvairių 
skautiškų nuotraukų juose, 
dažnai tekdavo rasti pašto dė
žutėje. Su nuotraukomis bū
davo ir laiškelis su žiniomis iš 
jo gyvenamojo Clevelando. Pa
rašydavo jis ir apie savo nesi
baigiančius geruosius darbe
lius. Ką gi, visi gerai pažino-

gas. Tos jo nuotraukos, jose 
„pagauti momentai" buvo ver
tingos, malonios dovanos, 
skraidžiusios po visus pasau
lio kraštus, kur tik lietuvių 
gyventa. Jis buvo lyg koks 
mūsų išeiviško gyvenimo „bal
tasis metraštininkas". 

V.s. Vladas Bacevičius savo 
skautiškąją kelionę pradėjo 
1930 m. Kaune, Dariaus-Girė
no skautų dr-vėje. Nuo tada jo 
gyvenimo kelyje susidėstė visi 
kelio ženklai, kuriuos sekda-

jom paslaugųjį brolį Vladą, mas jis keliavo iki paskutinio 
kuriam nei skautų stovyklose, atodūsio, nors pastaraisiais 
nei judrioje Clevelando lietu- metais vis dažniau pasiskųs-
viškoje veikloje nebuvo nusta- davo savo nesveikata. „Man 
tytų „darbo valandų" ar atos- labai skauda rankos", — rašy-
togų. Brolis Vladas Bacevičius davo, bet žiūrėk, jis ir vėl at-
su foto aparatu ant peties ir siuntęs storą voką, kuriame, 
kitu, atsarginiu, buvo nuolati- be nuotraukų, dar ir keletas 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Liepos 26 d.— „Sietuvos" . 
vyr. skaučių ir skautininkių 
draugovės gegužinė Ateitinin
kų namų'sode, Lemonte. 

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
isikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas. 

nis visų skautiškų ir lietuviš
kų švenčių dalyvis. Jo nerei
kėjo prašyti, kad atvyktų pa-
fotografuoti. Netrukus pluoš
telį nuotraukų ir aprašymą 
atsiųsdavo net nepaminėda
mas, kiek lieki už tai skolin-

LSS vadovybės apsileidimo. 
Siūliau mūsų LSS Pirmijai 
planą Lietuvos skautų,-čių va-
dovų,-vių lavinimui vasarų 
metu su mūsų patyrusiais va
dovais ir vadovėmis tuo pačiu 
principu, kaip APPLE mokyto
jai vasaromis vyksta į Lietuvą 
ir ten mokytojams praveda pa
sitobulinimo kursus. Deja, 
mano planas pritarimo nesusi
laukė. Kad tas APPLE moky
tojų lavinimo planas sėkmin
gai veikia ir Lietuvoje labai 
vertinamas, rodo tai.kad AP-

gražių, kiekvienai progai tin
kamų, sveikinimo kortelių, pa
puoštų jo įkomponuota nuo
trauka. Taip bendravome su 
broliu Vladu: jis apdovanoda
vo tomis kortelėmis, o kitų 
švenčių, jo vardinių ar gimta
dienio proga keliaudavo jam 
skirtas laiškutis su dovanėle 
jame. 

J praėjusių Velykų sveikini
mo laiškutį jam neatrašiau. 
Atidėjau iki jo vardinių — 
Vladinių. Ruošiausi parašyti 
daugiau, paklausti, ar pasi
matysime VIII Tautinėje sto
vykloje. Juk teko žygiuoti ko
ne visų didžiųjų stovyklų ta
kais JAV-se, Kanadoje, Aus
tralijoje... 

Deja, atėjo netikėta, liūdna 
žinia, kad brolio Vlado VIII 
Tautinėje stovykloje jau nebe-

PLE pirmininkė V. Vėbraitė sutiksim. Jis buvo mums vi-
pakviesta Lietuvos Švietimo ir šiems pavyzdžiu kaip būti iš-
mokslo viceministrės parei- tikimu duotam skauto įžo-
goms. 

Lietuvos skautai ministerijų 
neturi ir nei vienas iš mūsų 
patyrusių skautų,-čių vadovų 
ministro ar viceministro port
felių negausime, tačiau padėti 
Lietuvos Skautijai vadovų,-ių 
lavinime turėtų būti mUsų ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos va
dovybes pareiga. 

j.v.s. Bronius Juodel is 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publushed daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuetdays 
following Monday observance of legal Holidays as well ai Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuaman Cathouc Press Society, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 60629-5589 
Periodical clasa postage paid a t Chicago. IL and additional mailing offices. 
Subacnption Rate. $95.00. Foreign countries $110. 
Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
M a ž i n a n t pašto i š la idas , pakv i t av imai u± gau t a s p renumera t a s 
nesiimdami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i r"^«*~ 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Kanadoje (Kanados dol ) $86.00 $65.00 $50.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro paštu $500 00 $250.00 
Tik Šeštadienio laida $160 00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą M nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

STOVYKLOS 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 

skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

L i e p o s 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

R u g p j ū č i o 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje* 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

R u g p j ū č i o 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

S a u s i o 2-10 d. — LSS 
Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo. 

SKAUTŲ VETERANŲ SUEIGA V. KRĖVĖS 
MUZIEJUJE 

1989 m pirmoje Lietuvos skautu vadovų stovykloje. Dzūkijoje, vadovybe pasiruošusi pnimti uždarymo paradą 
Šioje stovykloje dalyvavo ir keletas LSS skautininkų ir .skautininkių iš JAV 1S k jvs Bromus Juodel is 'Č ikaga ' , 
vs Laima Kiliuliene ' Bostonas . s J Dilba ' Bostonas i. vs Feliksas Šakalys, kun Sigitas Tamkevicius, vs Stefa 
(ie<igaudiene Clevelandas :r du Lietuvos skautų vadovai Eiles gale vs Česlovas Kiliulis Bostonas) Atokiau 
— skautas fotografas 

džiui, kaip nesudėtinga būti 
tikru skautu, neužimant jokių 
žymių pareigų, tik tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. O 
Artimui jis pradėjo tarnauti 
nuo pirmųjų skautiškų dienų, 
kai vienai mažai mergaitei 
Kalėdų metu su kitais drau
govės skautais atnešė Kalėdų 
eglutę ir dovanėlę. Apie tai po 
daugelio metų jam parašė ta 
anuomet buvusi maža mer
gaite, neužmiršusi to išgyven
to džiaugsmo. 

Už tuos nesuskaičiuojamus 
geruosius darbelius 1993 m. 
LSS apdovanojo jį Geležinio 
Vilko ordinu. Jį tai labai džiu
gino, ypač, kai į tą švente at
važiavo jo pasveikinti jaunys
tės metų brolis v.s. St. Ilgū
nas, su kuriuo daugelyje sto
vyklų darbavosi kaip stovykli
nio pašto viršininkai. 

Prieš mane — paskutinis ve
lykinis jo sveikinimas. Nebe
teks jo pasveikinti vardinių 
proga, niekad neteks „patekti" 
į brolio Vlado objektyvą, ne-
bepamatysim jo iš toli atei
nant su įprastine, stovyklų 
ženklais nusagstyta šiaudine 
skrybėle... 

Tešviečia amžinuosiuose 
skliautuose visi jo čia, žemėje, 

Lietuvos skautų sąjungos 
dr. Jono Basanavičiaus drau
govėje (draugininkas — medi
cinos mokslų daktaras Mečys 
Stukonis) tapo tradicija orga
nizuoti sueigas kultūros ir 
meno židiniuose, įžymių kul
tūros ir visuomenės veikėjų 
memorialiniuose muziejuose. 
Tokios sueigos jau įvyko Vil
niuje J. ir M. Šlapelių name-
muziejuje, V. Krėvės memo
rialiniame muziejuje. 

Turiningai ir įdomiai praėjo 
Dr. Basanavičiaus draugovės 
sueiga, organizuota Skautų 
veteranų aktyvisto Vytauto 
Jakelaičio š.m. balandžio 24 d. 

atlikti gerieji darbeliai, tegu 
šviečia mums jo gražus, tikro 
skautiškumo pavyzdys. 

Sesė Sofija Jel ionienė 
P.S. O gal ten, dausų kara

lystėje, taip pat švenčiamos 
vardinės, gal ir sveikinimo 
kortelė pasieks mūsų brolį 
Vladą, sėdintį ąžuolo lapų vai
niku papuoštoje kėdėje... 

V. Krėvės muziejuje, tema 
„Mes kartu su rašytoju ir pro
fesoriumi Vincu Krėve". Skau
tai veteranai su didžiuliu susi
domėjimu išklausė muziejaus 
vyr. mokslinės bendradarbės 
Aldonos Valauskaitės prane
šimą: „V. Krėvės patriotizmas 
tautos didvyriškumo versmė
se", išsamiai apžvelgė gausią 
ekspoziciją. 

Daliai skautų veteranų teko 
studijuoti Kauno Vytauto Di
džiojo universitete, atgimė pri
siminimai apie buvusį Huma
nitarinių mokslų fakulteto de
kaną prof. Vincą Krėvę. Ypač 
įdomių faktų apie įžymųjį 
įvairiažanrį rašytoją ir profe
sorių atskleidė skautas vete
ranas prof. Vytautas Maknys. 

Skautiškai pagerbę skautų 
globėjo šv. Jurgio dieną ir, 
skautiškomis tradicijomis už
baigę draugovės sueigą, skau
tai — veteranai išreiškė pasi
tenkinimą, aplankę V. Krėvės 
muziejų. 

A n t a n a s Chleb ingkas 

EDMUNDAS V&NAS, kLD^ &C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tet 773-586-7766 
valandos pagal •ujjjajjją 

DR. PETRAS V.KIS1EUUS 
INKSTU. POSLČS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMtor St , Elmhurst, IL 60126 

630441-2600 
Vafcndos pagal aasartmą 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Sutte 310 

Napervae. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Hkjhtand Ave., 
Tower 1. Surta 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
TeL (630) 436-0120 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hicfcory Hfc, IL 
1 mytia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tet (706) 506-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVTTA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. HfctoryH»».IL 
Tel. (706) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

EUOBJEC. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyt su Nortnwestem un-to 
(Sptomu, ketuviams sutvarkys danes 

už prieinamą kainą. Pacientai 
yffBmem< abtottuffiaj pŲnMuateJ 
Susitarimui (kalbėti angfiskai) 

TeL 706-422-6260 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 8 3 S t , Burtoank, H. 
Tet 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kecbie Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W. 95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal suetertmą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 1230-3v.p p 
trac. uždaryta, ketvtri 1-3v p.p. 
pentctad ir isštad, 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified. IntemaJ Medtooe 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croee Profeessdnai PavMon 

3fl.Souti 
Ufiuar*jnPlazaCXatCeSton*iAve. 

Otoego. IL 60629 
Tel. 773-471-7679 

1996 m lapkričio 3 d vs Vlado Bacevičiaus 80-jį g imtad ien i Cleve lande 
Švenčiant 18 k A n t a n a s Dundzila. Vladas Bacevič ius Albina B a k o n i e n e 
ir Stasys Tlfrūnas N u o t r A l d o n o s M i š k i n i e n ė s 

RUTH JORATĖ NESAVAS-
BARSKY. M.D. 

Bmrtky Devmatafcyfcs/ AssodMas 
Dermatologijos ligų. odos vežk) 

specialybe 
Kosmetine chirurgija 

• Rauketes • Saules dėmes 

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook. IL 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kabame lietuviškai 

http://St.Oak.Lawn.IL
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TĄ LEMTINGĄJĄ BIRŽELIO 
DIENĄ 

STASYS MAZILIAUSKAS 

1940 m. birželio 14 d. So
vietų Sąjunga įteikė Lietuvai 
pragaištingąjį ultimatumą, kad 
įsileistų neribotą jų kariuo
menės skaičių ir sudarytų so
vietams palankią Lietuvos vy
riausybę. O buvo manyta, kad 
tie santykiai su sovietais yra 
patys geriausieji, išlaikant jų 
įvestas raudonarmiečių įgu
las ir pasirašius savitarpio pa
galbos sutartį. A. Merkio pa
skutinysis ministrų kabinetas, 
tik prieš pusmetį sudarytas, 
buvo sovietams palankus. 

Pasitikėjimą Sovietų Rusija 
Lietuva buvo laimėjusi 1920.-
VII. 12 pasirašytąja Maskvoje 
gana palankia taikos sutarti
mi, kai ryžtingai nuo Maskvos 
kėslų apsigynė Nepriklauso
mybės kovomis. Tada Sovietų 
Rusija visiems amžiams atsi
sakė visų Rusijos suverenito 
teisių, kurių buvo turėjusi lie
tuvių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu, pripažino buvusių 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų ir 
Gardino gubernijų žemes et
nografiniu Lietuvos, tik ma
žąjį Suvalkų trikampį palie
kant nustatyti derybomis su 
Lenkija; užmokėjo 3,000,000 
aukso rublių ir leido išsikirsti 
jų 100,000 dešimtinių miško, 
kurį išsikirsti, deja, Lietuva 
nesuskubo. 

Kominterno pogrindis ne
priklausomoje Lietuvoje visą 
laiką buvo veiklus, bet nepa
vojingas. Greitai būdavo su
gaudomi veikliausieji nariai, 
kartais juos iškeičiant už Ru
sijoje kalinamus lietuvius. 
Viste tai nei kiek nedrumstė 
gerų santykių. Sovietų Rusijos 
ilgametis atstovas Pozdniako-
vas tapo labiausiai populiariu 
diplomatu Kaune. Jo ir rūmai 
Laisvės alėjos gale, Vytauto 
kalno papėdėje, buvo erdviau
si, tačiau tapdavo per maži, 
kai jis sukviesdavo visus Kau
no ponus ir pusponius švęsti 
revoliucines šventes. Nors 
svečidi susirinkdavo į šias su
gertuves b< žmonų, bet jų 
būdavo tokia gausybė, kad 
daugelis turėdavo pasitarnau
ti, pasiekdami bufetą per kie
no petį. Tokio artimo visų 
žymesniųjų susitikimo niekur 
kitur Kaune nebūdavo. 

Išgėrus kartais kildavo sąs
kaitų suvedimai ar neapy
kantos pareiškimai. „Maisto" 
bendrovės direktorius dr. K. 
Sruoga pasakojo, kaip jo brolis 
prof. Balys Sruoga pasi
karščiavo prie to bufeto, susi
ginčijęs su sietuvos žinių" re
daktoriumi J. Kardeliu ir tvo
jęs kumščiu jam į veidą, kam 
tas kritikuoja Valstybės teatro 
direktorių. Tuoj įsiterpė pats 
Pozdniakovas, esą, jo žmona 
prašo jį prie telefono, o nuėjęs 

rado žmoną, jau viską 
žinančią. Kitas tos ambasados 
žymūnas bematant Baliui 
Sruogai pranešė, kad jau taksi 
prie durų jo laukia. Labai ge
rai veikė jų organizacija, viską 
matanti ir žinanti... 

Bolševikų tikslas buvo drau
giškumu sau palenkti ar bent 
suminkštinti išmokslintuosius 
ir reikšminguosius, ir tas 
jiems sekėsi. Iš čia kilo nauja 
draugija žymiųjų — sovietų 
kultūrai pažinti, lengviau gau
ti leidimus ten lankytis, o ap
silankę kai kurie sugrįždavo 
jau kaip kovingai nusiteikę 
komunistai, pavyzdžiui, Liu-
das Gira, P. Pakarklis ir kiti. 

Etinės kultūros (laisvama
nius) ėmėsi irgi globoti, J. Pa
leckiui padedant, kuris iš bul
varinio žurnalisto pasikeitė į 
kovingą politiką ir, Pozdniako-
vui nurodžius, iš Maskvos at
vykusio komisaro Dekonozovo 
buvo 1940 .VI. 17 paskirtas 
perimti visas pareigas iš mi
nistro pirmininko A. Merkio, 
kuris ėjo ir pabėgusio prezi
dento A. Smetonos pareigas. 
J. Paleckis buvo rastas labiau
siai tinkamu įgyvendinti rei
kalingas machinacijas, kad at
rodytų, jog Lietuva savano
riškai prisijungė prie SSSR. 
Vėliau jį pakeitė kietesnės 
rankos profesionalai komunis
tai. 

Jau seniai buvo sukama 
kairėn. Aukščiau minėtas K. 
Sruoga yra pasakojęs, kad stu
dijuojant Vokietijoje, jo kolega 
J. Pajaujis — Javis vis saky
davęs: juo kairiau — tuo ge
riau. Prie to ir buvo visokiais 
keliais einama, boti bent 
„pažangiaisiais" arba „libera
lais" pakeliui į sovietų „rojų". 

Tautininkų vyriausybei įsi
galėjus, katalikiškoji ateiti
ninkų veikla gimnazijose buvo 
uždrausta. Nusikaltusieji bū
davo išmetami be teisės su
grįžti į tokią mokyklą. Dides
nių miestų tautininkai ir jau
nalietuviai rengdavo gerai iš
reklamuotas viešas paskaitas 
materialisto laisvamanio prof. 
Vabalo-Gudaičio, griežtai pa
sisakančio prieš žmogaus 
skirstymą į jo dvi dalis — 
kūną ir sielą, kurios nesą. 

Vis labiau reiškėsi kairė-
janti spauda, net atkreipusi 
Saugumo departamento dė
mesį kaip antivalstybinė, kai 
pasirodė pažangiausias žur
nalas „Literatūra", redaguoja
mas rimto rašytojo prof. V. 
Krėvės, kuris buvo vienas iš 
vadovaujančių ir tos naujos 
„draugijos sovietų tautų kul
tūrai pažinti". Pagaliau šis 
jaunųjų komunistų prirašo
mas žurnalas buvo sustabdy
tas, o V. Krėvė vėliau buvo 

Pražydo ramunes — Joninių vainikams pinti, kas „myli-nemyli" paklausti. 

pakviestas į J. Paleckio suda
rinėjamą „liaudies vyriausy
bę", kur jis tapo užsienio rei
kalų ministru ir ministru pir
mininku trumpam laikui. 

Nepabūgsta to kairumo net 
aukštesniojo rango karininkų 
tarpe, tik labiausiai prisibi
jota voldemarininkų po 1934 
m. pučo. Todėl tą skubųjį prez. 
A. Smetonos pabėgimą į Vo
kietiją nulėmė prosovietinis 
generolas, tuo metu Lietuvos 
kariuomenės vadas V. Vit
kauskas, dalyvavęs ankstyvą 
rytą. 1941 m. birželio 15 d., 
paskutiniame Lietuvos vy
riausybės posėdyje. Jis ten 
įtikino daugumą dalyvavusių, 
kad sovietų ultimatumą, de
šimčiai valandi duotą, Lietu
va turi priimti, o pats išsku
bėjo į Gadagojaus geležinkelio 
stotį prisistatyti atvykstan
čiam sovietų okupacinės ka
riuomenės vadui, savo kariuo
menei įsakęs, kad imtųsi visų 
galimų priemonių Sovietų Są
jungos armijai apsaugoti, nes 
ji ateina savitarpinės pagalbos 
ir įgulų sutarties teise. O ta 
„sutartis" Lietuvai buvo įbruk
ta, atiduodant iš Lenkijos ne
seniai atkariautą Vilnių ir 
truputį Vilniaus krašto. 

Besidžiaugiant Vilniumi, Lie
tuva ir toliau lengvai darė so
vietams nuolaidas. Lietuvos 
kariuomenės vadu 1940 metų 
pradžioje aukščiau minėtą V. 
Vitkauską paskyrė, vėliau ta
pusiu krašto apsaugos mi
nistru Paleckio vyriausybėje, o 
labiausiai užsitarnavusį ir pa
siaukojantį patriotą, kariuo
menės vadą generolą St. 
Raštikį atleido iš kariuomenės 
į atsargą. Tik kai buvo pa-
saukštintas prosovietinis ge
nerolas V. Karvelis, jo turėtai 
vietai užimti pašauktas Raš
tikis. Jis tapo Vytauto Di
džiojo aukštosios karo mokyk
los viršininku, o 1940.VI. 15 — 
sudarymui paskutiniausio mi
nistrų kabineto. Gal vis dar 
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PETRAS MATEKŪNAS 
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Plytos dar buvo panaudo
tos glifams, kampams ir kitose 
vietose. Abiejų rūmų stogai 
keturaukščiai, apdengti plokš
čiomis čerpėmis. 

Kambarių skaičius nevieno
das. Kairiajame pastate yra 
trys kambariai, o dešiniajame 
tik viena salė. Kairiajame 
sparne viename kambary, 
šiaurės rytų kampe yra sie
noje slapti laiptai, kuriais ga
lima nueiti į pusrūsį. Šis kam
barys, kaip manoma, buvęs 
kunigaikščio. Visų kambarių 
lubos skliautinės su gotinėmis 
žvaigždėmis. 

Trečiame aukšte kairiojo 
sparno kambarių lubos su 
žvaigždiniais skliautais. Šia
me aukšte langų angos skyrė
si nuo kitų romų dalies langų. 

Virš trečio aukšto abiejuose 
sparnuose yra šaudymo pas
togės, sujungtos iš kiemo pu

sės masine galerija, kuri eina 
prie donžono sienos. 

Dešiniame sparne, antrame 
aukšte yra didelė reprezenta
cinė salė, turinti 20 m ilgio ir 
10 m pločio. Joje išlaikyta 
griežta simetrija. Jos lubų 
skliautai papuošti gotiškomis 
žvaigždinėmis, o langų stiklai 
— vitražiniai. Grindys kera
minių plytelių. Sienos tinkuo
tos. Per salės restauravimą 
užtikta net trys tinko sluoks
niai. Trečio tinko sluoksnio 
paviršius buvo padengtas ta
pyba, kurią aprašė 1822 m. 
dail. Vincas Smakauskas. Kai 
kuriose sienos vietose tų pa
veikslų dažai buvo nukritę. Jų 
vietoje buvo palikusios tik 
dėmės, įsisukusios į tinką. Iš 
viso per restauravimą rasta 
12 paveikslų. Tapybos moty
vai, kaip atrodo, bizantinio 
stiliaus, bet jų reikšmė dar 
neišaiškinta. 

Žiemos metu šiltas oras ėjo 
tiesiai į patalpas, išskyrus tik 
reprezentacinę salę, kurioje 
buvo apšildomos grindys. Vė-

svajota pasipriešinti sovie
tams ginklu Suomijos pa
vyzdžiu, kuri prieš tris mė
nesius sudarė taikos sutartį 
su SSSR, prieš tai padariusi 
jiems begalinius nuostolius, ir 
tik dalelę savo teritorijos 
jiems užleidusi Suomija tapo 
labai vieninga, beveik nenuga
lima. Jei Lietuva būtų stojusi 
kovon su sovietais, galbūt 
Suomija vėl būtų išėjusi ko
von, kaip ji padarė, Vokietijai 
pradėjus SSSR pulti 1941 m. 

Derybose dėl savitarpio pa
galbos ir įgulų Lietuva buvo 
puolama už sudarymą su Lat
vija ir Estija apsigynimo su
tartų, o Lietuvos atstovai vi
saip įtikinėjo Staliną ir Mo
lotovą, kad tokios sutarties 
nėra sudarę Tačiau Pabaltijo 
Santarvė nUo 1934.K.12 lai
koma konstituciniu aktu (L.E. 
XXI, 291 p.). Vis dėlto tas 
užpuolantis ultimatumas buvo 
įteiktas padieniui . vispms 
trims įtariamosioms, prade
dant Lietuva. 

Kai Lietuva nesiryžo gintis, 
tuo būdu demoralizavo ir Lat
viją bei Estiją nesiginti, o, kas 
laisvės negina, yra nevertas 
jos. 

To meto Sovietų Sąjunga ne
buvo galinga po neseniai da
rytų masinių „valymų" ir re
formų, iššaudžiusi ją sukū
rusius generolus, Stalino prie
šus, jų tarpe ir lietuvius — J. 
Uborevičių bei V. Putną. Vis 
dar nuskurdusi revoliucinėmis 
reformomis plačioje tėvynėje, 
metėsi į kovą pasirengti užim
ti visą Europą. Lietuva jau 
turėjo gerai organizuotą, mo
derniai ginkluotą kariuomenę, 
išdėstytą taip, kad įsibrovęs 
priešas būtų tuojau sulaikytas 
ir pašaukto rezervo jėgomis 
atmuštas. Net ir priešo tankus 
mūsų artilerijos keturi pulkai 
ir kitos priemonės būtų greitai 
nutildę, o ir mūsų karo avia
cija su savo 260 lėktuvų būtų 
ugningai pasitikusi sovietus 

dar jų žemėje. 
Jei Lietuva tuo metu būtų 

didvyriškai stojusi į šią gyvy
biškai reikšmingą kovą, tą pat 
būtų padariusi ir Latvija su 
Estija, o galbūt ir Suomija. 

(Bus daugiau) 

JONINIU NAKTIES 
BURTAI 

Vilniuje Joninių arba Rasos 
šventę organizuoja savival
dybės kultūros ir meno sky
rius bei sostinės Etninės veik
los centras. Joninių šventė 
sostinėje antradienio, birželio 
23-iosios vakarą, prasidėjo 
tradicinėje vietoje — prie Ne
ries, tarp Žaliojo ir Baltojo 
tiltų, o jos programoje senieji 
papročiai ir naujosios, dar tik 
kuriamos, tradicijos. Vilniaus 
folkloro ansambliai dainavo 
senąsias Rasos šventės dai
nas, pamokė žolynų burtų. Su
sirinkusieji išgirdo kompozi
toriaus Algirdo Klovos kompo
ziciją „Rasų žaidimai", laimę 
nešantį fejerverką — ugninį 
parčio žiedą — dovanojo 
„Bakas". 

Ypač iškilmingai Jonines 
planavo švęsti Jonų, Jonių ir 
Janinų sostinė Jonava. Bir
želio 23-iąją jau dešimtą kartą 
visas miestas rinkos Joninių 
slėnyje. Šventėje dalyvavo ge
riausieji rajono meno vienetai 
taip pat dainininkai, šokėjai, 
muzikantai iš Kaišiadorių, 
Kėdainių, Utenos, Klaipėdos 
bei bičiuliai iš Lenkijos. Šei
mininkai tikisi, kad kitąmet, 
kai Jonava minės 250-ąsias 
metines, visų pamėgtos Jo
ninės bus paskelbtos oficialia 
miesto švente. 

Rytų Lietuvos kultūrinės 
veiklos centras kartu su Die
veniškių istoriniu regioniniu 
parku rengė Joninių šventę 
Dieveniškėse. Čia viešėjo Vil
niaus folkloro ansamblis 
„Ula", vadovaujamas Janinos 
Bukantaitės. (Elta; 

Danutė Bindokienė 

Eikime paparčio žiedo 
ieškoti 

Šv. Jono naktis! Joninės! 
Magiškoji burtų ir pasilinks
minimų šventė, kai lankos 
pakvimpa vasaros žiedais, 
laukuose banguoja išplaukę 
rugiai ir kviečiai, o sodriu va
saros pradžios žalumu di
džiuojasi medžiai bei krūmai, 
kol dar nenuvargino jų karš
čiai, kol neapkramtė kenkėjai. 
Smagu ir žmonėms, nes pa
vasario darbų šurmulys jau 
praeityje, o vasaros skubėjimo 
įkarštis — dar tik užuomina 
žemdirbio pasąmonėje. Kol 
sužvangės plakami daigiai, 
kol pribręs vasarojaus varpos 
ir nuo grūdų svorio nusvirs 
prinokę žiemkenčiai, galima 
pasilinksminti. O Jonines ta
rytum kaip tik tokiai progai 
užsakytos... 

Tai vidurvasario šventė, 
švenčiama nuo žiliausios se
novės ne vien Lietuvoje, bet 
daugelyje kitų Europos tautų. 
J i skirta ne tik pasilinksmin
ti, bet, kaip ir gausybe kitų 
ankstyvųjų švenčių, ypatingo
mis apeigomis, būrimais ir 
veiksmais užtikrinti . kad 
bręstantis derlius bus saugiai 
surinktas iš laukų ir visi — 
seni ir jauni , suaugusieji ir 
vaikai, vyrai ir moterys - r li
kusią metų dalj bus laimingi, 
linksmi, sveiki. O jauniesiems 
Šv. Jono naktis gal i atsakyti 
į labiausiai rūpimą klausimą: 
kas mane pamils; su kuo bus 
amžinais ryšiais surištas ma
no gyvenimas? 

Krikščionybė nepaneigė se
nųjų švenčių, nes su jomis ko
voti būtų buvę beprasmiška — 
per daug giliai žmonių pa
pročiuose, tradicijose, giliau
siose kultūros gelmėse buvo 
jos įsišaknijusios. Kaip ir dau
geliui kitų pagoniškų švenčių 
buvo pritaikytos naujos sąvo
kos, nauji vardai. Jos tapo vie
nu veiksmingiausių įrankių 
(jeigu taip galėtume pavadin
ti) naujosioms tikėjimo tie
soms įskiepyti, su Dievu, Jo 
Motina, šventaisiais ir svar
biaisiais, Šv. Rašte apra
šytais, įvykiais eilinius žmo
nes supažindinti. 

Tad ir Lietuvoje pagoniškoji 
vidurvasario Rasų šventė įga
vo naują Joninių vardą, vi
siems suprantant , kad. jeigu 
ne Rasos, Joninės būtų tik 
kita eilinė šventė, pavadinta 
šventojo vardu, nors, šiuo at
veju, labai populiariu. Kažko
dėl Jonas Krikštytojas (juk 
tai jam skirta ši šventė) buvo 
vienas populiariausių lietuvių 
liaudies šventųjų. J i s vaiz
duotas liaudies mene, apipin
tas pasakomis, legendomis, o 
Jono vardas plačiai paplitęs ir 
labai dažnas Lietuvoje iki šių 

dienų. Nors kalendoriuje buvo 
ir daugiau Jonų, bet juos vi
sus liaudis laike tik „Jo
nukais", o svarbusis Jonas tai 
tas, kurio vardas minimas 
birželio 24 d. 

Sovietų okupdjos dešimtme
čiais krikščioniškosios buvo 
draudžiamos švęsti. Net pa
čios didžiosios, sakykim, Ka
lėdos, buvo laikomos darbo 
diena ir už jų šventimą kai 
kur taikomos bausmes arba 
bent perspėjimai (Velykos to 
išvengdavo, nes visuomet 
būna sekmadienį). Ateistinė 
sistema nebūtų toleravusi Šv. 
Jono šventes, bet Kasų — kas 
kita. Iš tikrųjų buvo visai 
priimtina, kad katalikiška lie
tuvių tauta savo šventes 
remtų pagoniškais papročiais. 
Pagonybe juk ateizmui nepa
vojinga, seniai mirusi, o, be 
to, j didesnį dėmesį senajam 
lietuvių tikėjimui nelabai pa
lankiai žvelgė Katalikų Baž
nyčios hierarchija, tad j au 
vien del to komunistams jis 
atrodė ir patrauklus, ir ska
tintinas. 

Ryškiausiai tie senieji, pago
niškieji papročiai pasirodo 
Užgavėnėse ir Joninėse. Iš 
tikrųjų jie ne tik ..prisikėlė iš 
užmaršties' , bet tvirtai įleido 
šaknis į mūsų tautiečių tėvy
nėje pasąmonę. iš dalies 
užgoždami krikščioniškąją tų 
švenčių prasmę. Suprantama, 
Užgavėnės nėra religine šven
tė, bet Jonines galėtų bent 
krikščionišką vardą išlaikyti. 

Vienaip ar kitaip. Joninės 
suteikia gerą progą paben
drauti, pasilinksminti ir grįž
ti į giliausios lietuvių tautos 
senovės šaknis. Gražu, kad 
neseniai atvykę į šį kraštą 
mūsų tautiečiai ruošia Joni
nių pasilinksminimus. Į juos 
turėtų ne tik lankytis, bet ir 
aktyviai įsijungti anksčiau čia 
įsikūrusieji. Tai gražus papro
tys, vertas platesnio dėmesio 
ir išlikimo. 

Tad eikime šiąnakt paparčio 
žiedo (bent mintimis) ieškoti. 
Juk jis žada išmintį ir kito
kius dvasinius bei fizinius lo
bius. Pasidalinkime tais at
rastais turtais su savo tėvyne, 
su jai vadovaujančiais politi
kais, kad jie pažintų tikrąsias 
vertybes, išmoktų skirti tiesą 
nuo melo ir šventai atliktų pa
reigas, kurioms yra išrinkti ar 
paskirti. Pasidalinkime su vi
sa lietuvių tauta, kad ji ne
išsigąstų laikinų sunkumų, o 
eitų tvirtai užsibrėžtu keliu į 
ateitį. Pasidalinkime savo tar
pe, čia. užsienyje, kad turė
tume daugiau pakantumo ir 
išmoktume darbuotis tam pa
čiam tikslui. 

liau tiek reprezentacinėje sa
lėje, tiek ir kituose kamba
riuose įrengti labai puošnūs, 
renesansinio stiliaus židiniai, 
kurių koklių per tyrinėjimą 
buvo surasta griuvėsiuose. 

Po kunigaikščių rūmais yra 
pusrūsiai. Juose buvo laiko
mas midus, vynas, ižt as, gink
lai, maisto produktai ir kiti 
reikalingi daiktai. Taip pat 
veikė virtuvė ir apšildymo 
krosnys: kairiojo sparno pas
tate krosnies pakura išėjo tie
siai į kiemą, o dešinio sparno 
— rūsyje. Tai buvo pirmasis 
Lietuvoje centrinis šildymas. 

Dabar salos pily įrengtas 
muziejus. Į jį sudėti visi daly
kėliai, rasti pilies teritorijoje 
per jos restauravimą: įvairių 
rūšių plytos, ginklai, monetos, 
langų vitražų likučiai, taurių 
Šukes, gyvulių kaulai ir kiti 
daiktai. 

Fronte tarp kunigaikščių rū
mų stovi kvadratinės išvaiz
dos aukščiausias pilies pasta
tas — donžonas. Skaitant nuo 
vartų slenksčio, jis turi 33 m 

aukščio. Susideda iš 6-ių 
aukštų. Jo ketvirtame aukšte, 
kaip manoma, buvo Šv. Jurgio 
koplyčia Baigiasi dvišlaičiu 
stogu, apdengtas, kaip ir kuni
gaikščiu rūmai, plokščiomis 
čerpėmis. Jo stogo trikampy iš 
kiemelio pusės yrą penkios 
įvairaus aukščio langų išvaiz
dos nišos. Pločio jos yra vieno
dos. Žemiausios kraštutinės, o 
aukščiausia vidurinė. Trijose 
vidutinėse nišose yra nedideli 
langeliai, kurie baigiasi arko
mis, o frontiniame fasade, toje 
pat vietoje yra atviri penki to
kios pat išvaizdos, kaip ir kie
mo pusėje nišos, langai. Po at
virais langais, išskyrus tik 
kiemelio pusę, visai arti stogo, 
yra po tris langelius kiekvie
name šone. Visi langai, tiek 
donžono frontiniame, tiek ir 
šoniniuose fasaduose, kaip ir 
kunigaikščių rūmuose, baigia
si arkomis. Kai kurie langai, 
esantieji donžono kiemelio pu
sėje, dar aprėminti figūrinė
mis plytelėmis. 

Prie pakeliamo tilto angos 

vartai, pro kuriuos įeinama į 
kiemelį, buvo uždaromi net 
dviem vartais — nuo pakelia
mo tilto pusės geležinėmis 
grotomis, o iš kiemelio pusės 
medinėmis durimis. Kad būtų 
saugiau, užstumdavo dar rąs
tu, kurį įsprausdavo į skyles, 
padarytas abiejose glifo pusė
se. Tarp vartų angoje grindys 
iš akmenų, o lubos skliausti-
nės. 

I donžono aukštus ir į kuni
gaikščių rūmus galima įeiti iš 
kiemelio pusės per galerijas ir 
laiptelius, įrengtus donžone. 
Antrame donžono aukšte grei
čiausiai buvo sargybos būs
tinė. 

Prie donžono frontinio fasa
do yra medinis kilnojamas til
tas, o jo užpakaliniame fasade 
nedidelis kiemelis, kurio ilgis 
20 m, plotis 11 m, išgrįstas ak
menimis. Jo šiaurinė dalis 
nuolaidesnė. Išilgai jo viduriu 
eina nedidelis griovelis, į kurį 
nubėga lietaus vanduo. 

(Bus daugiau) Nuotr. Alberto Kerelio 
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DIDIEJI SPORTO RENGINIAI 
LIETUVOJE 

Į Nemuno salį renkasi ir užsienio lietuviai 
Birželio 23-29 dienomis Lie- sportininkus bei gausius sve-

tuvoje vyks Lietuvos Tautinės cius prabils Lietuvos preziden-
olimpiados ir VI Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių varžybos. 
Iš numatytųjų dviejų renginių 
programos, net 13-kos sporto 
šakų: badmintono, buriavimo, 
lengv. atletikos, sportinių šo
kių, graikų — romėnų imtynių, 
dziudo, teniso, biliardo, kėglių 
(,,bowlingo), krepšinio, stalo te

tas Valdas Adamkus, kuris 
1991 m. Lietuvoje vykusiose 
Pasaulio liet. sporto žaidynėse 
buvo JAV lietuvių sportininkų 
delegacijos vadovas. 

Čia reikia pažymėti ir apie 
birželio 30 d. Vilniuje numaty
tas abiejų sporto renginių 
uždarymo iškilmes. Pradžioje 

niso, orientacijos sporto, futbo- su žaidynėmis bus atsisveikin-
lo atstovai varžysis Kaune. ta Vingio parke, o tos dienos 8 

Kaip žinome, prieš 60 metų v.v. vyks Olimpiados ir žaidy-
Kaune buvo pravesta I Lietu- nių ugnies užgesinimo iškilmės 
vos Tautinė olimpiada, kurioje Operos ir baleto teatre, 
dalyvavo ir gausi JAV lietuvių Paminėjome tik pagrindinius 
sportinė delegacija. Ir šį kartą šių didžiųjų sportinių švenčių 
atvyksta sportininkai iš JAV įvykius. O jų bus žymiai dau-
bei kitų valstybių, nors jų bus giau. Apie tai iš Kauno pra 
žymiai mažiau. nešiu kitą kartą, tuoj po pir-

II Lietuvos Tautinėje olim- mosios IILTO varžybų dienos. 
piadoje, pagal vėliausias ži- Taigi Kaunas, Vilnius bei kiti 
nias, yra užsiregistravę 32 Lietuvos miestai jau yra pasi-
užsienio lietuviai sportininkai, ruošė ir laukia svečių, o ypač 
Tačiau VI Pasaulio lietuvių užsienio lietuvių. 
sporto žaidynėse, kur gali da
lyvauti visi sporto mėgėjai, ne
paisant jų meistriškumo, keti
na varžytis daugiau negu 700 
sporto entuziastų iš 17 už
sienio valstybių (199 iš Rusijos, 
196 — Latvijos, 70 — Kanados, 
68 — JAV, 61 — Australijos ir 
kt.). 

Šių dviejų didžiųjų sporto 
renginių organizaciniam direk-
toriatui vadovauja Algirdas 
Raslanas, kuris koordinuoja 
įvairių darbuotojų veiklą bei 
rūpinasi šių svarbiausiųjų 
1998-siais metais Lietuvoje 
sportinių renginių pasisekimu. 
Jis ir organizacinio komiteto 

Edvardas Šulaitis 
Kaunas 

SPORTO ŠVENTĖS — 
FILATELIJOJE 

Reikšmingi sporto įvykiai — 
antroji Lietuvos tautinė olim
piada bei šeštosios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės — 
įamžinti ir Lietuvos filateli
joje. Na- iąjį Tautinei olimpia
dai bei iuidynėms skirtą pašto 
ženklą valstybės įmonė „Lie
tuvos paštas" išleis į apyvartą 
birželio 23 dieną, praneša 
ELTA. 

Šį pašto ženklą sukūrė daili-
pirmininkas, Seimo pirm. pav- ninkas Kostas Katkus. Naujo-
aduotojas Arvydas Vidžiūnas jo ženklo nominali vertė 1,35 
teigia, kad įvairiose vietovėse. Lt, tiražas — 0,5 milijono vie-
kur vyks šių įvykių renginiai, 
jau baigiama pasiruošti sve
čių priėmimui. 

Teko lankytis ir pas Lietu
vos Tautinio olpmpinio komi
teto Kaimo apskrities tarybos 
atsakingą sekretorių Praną 
Majauską, kuris yra paten
kintas organizacinių pasiruo-
šiamųjų darbų eiga. 

Name, kuriame yra įsikū
rusi jo įstaiga, veikia ir Spor
to muziejus. Čia dar praėjusį 
penktadienį sparčiai vyko re
monto darbai, nes norima iki 
II Lietuvos Tautinės olimpia
dos jį iš pagrindų atnaujinti, 
kad iš viso pasaulio atvyku
sieji svečiai jį matytų visame 
gražume. 

P. Majauskas papasakojo, 
kad Sporto muziejaus patal
pose (Muziejaus gt. 7) birželio 
23 d. 12 vai. vyks parodos, 
skirtos LTOK atkūrimo de
šimtmečiui, atidarymas. Bir
želio 27 d., 4 v.p.p. tame 
pačiame muziejuje bus Pasau
lio lietuvių sporto veteranų 
forumas. Čia juos apdovanos 
pats Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. O tokių ve
teranų čia dalyvaus arti 60 ne 
tik iš Lietuvos, bet ir viso pa
saulio. Iš JAV atvyksta Vla
das Adomavičius, Vytautas 
Grybauskas ir kt. (Reikia 
pažymėti, kad V. Grybauskas 
yra dažnai matomas televizi
jos ekranuose, kai šių sporto 
renginių reklamose jis už
dega olimpinę ugnį per praė
jusias žaidynes). 

Taip pat Kaune bus didžiulė 
Spurto šventė, skirta abiems 
rf-ngimams. Ji yra vadinama 
..Muzikos, sporto, šviesos ir 
pirotechnikos šou". Tai įvyks 
birželio 27 d., 7:30 v.v. S. Da
riaus ir S. Girėno sporto kom
plekse. 

Tą dieną 12 vai. bus šv. 
Mišios arkikatedroje bazili
koje. 1:30 v p.p. — oficialus 
svečių priėmimas Rotušėje. 
N'uo 6:30 v.v prasidės eisena 
— paradas miesto gatvėmis į 

netų. Jį atspausdino Kauno 
„Spindulio" bendrovė. 

Birželio 23 dieną Vilniaus 
apskrities centriniame pašte 
korespondencija bus antspau
duojama specialiu pirmos die
nos datos antspaudu. 

Be to, nuo birželio 23-iosios 
iki 30-osios Kauno apskrities 
centriniame pašte korespon
dencija bus antspauduojama 
specialiu šioms sporto šven
tėms skirtu proginiu antspau
du. (Elta) 
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Seimo rūmuose Vilniuje birželio 12 d. vyko Taiseto lagerių kalinių 
suvažiavimas. Čia vienas to suvažiavimo programos epizodų, pagerbiant 
žuvusius ir mirusius politinius kalinius. Nuotr. Eltos 

IŠ KGB ARCHYVŲ APIE BALFO VEIKLĄ 
Pasitraukus sovietiniams 

okupantams iš Lietuvos, atsi
rado galimybės plačiau pa
žvelgti ir patyrinėti KGB 
veiklą ir metodus, jų paliktus 
dokumentus bei kitus raštus. 
Labai įdomūs vieno KGB ge
nerolo majoro apibūdinimai ir 
pasii įkymai apie BALFą, 
skirti aukštajai TSRS KGB 
mokyklai, josios kursantams, 
parašyti maždaug 1986 me
tais. Siame straipsnyje bus ci
tuojami vertimai iš rusų kal
bos, todėl skaitytojai prašomi 
neužsigauti dėl mums ne
įprastų išsireiškimų ir termi
nologijos. 

Kad BALFas daug nuveikė 
ir dabar dar reiškiasi savo 
veikla, stiprindamas ir pagel
bėdamas Lietuvai, tegu liudi
ja, kad ir Lietuvos priešų pa
sisakymai. Šie KGB užrašyti 
samprotavimai apie BALFą 
gal ir nėra labai tikslūs, bet 
vis tiek leidžia įsivaizduoti, 
kad KGB savotiškai „gerbė" ir 
vertino BALFo veiklą, nes į 
tai kreipė didžiulį dėmesį ir 
kovai skyrė milžiniškas lėšas, 
organizuodama antibalfišką 
propagandą ir priemones. Ci
tuojame: 

J'riešininko spec rnybos 
su nacionalistinės emigracijos 

pagalba siekia atnaujinti pra
eityje teistų už valstybinius 
nusikaltimus asmenų ardo
mąją veiklą, ieško būdų pa
remti juos moraliai ir ma
terialiai. Tas ypač ryšku emi
grantinės nacionalistinės or
ganizacijos BALF veikloje. 
Šios organizacijos vadeivos ir 
aktyvistai siuntė į respubliką 
laiškus, kuriuose kvietė prie
šiškus elementus kreiptis į 
BAlFą su skundais dėl gyveni
mo sąlygų Tarybų Sąjungoje ir 
materialinės paramos prašy
mais. Į panašius laiškus dau
giausiai atsiliepdavo naciona
listiniai elementai, kurie per 
metus iš užsienio gaudavo 
apie 500-600 rublių siuntinius 
(viename paskutiniųjų BALFo 
suvažiavimų nurodyta, kad 
kasmet į respubliką pasiun
čiama siuntinių; kurių vertė 
apie 120,000 dolerių). Daugu
ma siuntinių buvo adresuota 
praeityje represuotiems kuni
gams, taip pat nacionalistams, 
atliekantiems bausmę Dubra-
vos PDJ. 

BALFas siunčia atstovus į 
respubliką, siekdamas išaiš
kinti praeityje represuotus ir 
priešiškai nusiteikusius nacio
nalistus, kad taip" būtų galima 
juos skatinti tęsti priešišką 
veiklą, suteikiant materialinę 
ir moralinę pagalbą. Šitaip du 
kartus iš VFR į respubliką at
vykęs buvęs vokiečių žvalgy
bos agentas Svilas BALFo nu
rodymu ėmė ieškoti Lietuvos, 
TSRS teritorijoje asmenų 
anksčiau teistų už ypatingai 
sunkius valstybinius nusikal
timus, įtraukdamas į savo 
veiklą kai kuriuos asmenis, 
kartu buvusius lageryje. Svilo 
parinktų asmenų adresu BAL
Fas vėliau siuntė vertingus 
siuntinius". 

Šių eilučių autoriui tenka 
pastebėti, kad Vytautas Svilas 
nebuvo joks vokiečių žvalgy
bos agentas, bet Lietuvos par-

S. Dariaus — 
centrą Ten 

Girėno sporto 
susirinkusius 

Antn.jai Lietuvos tautiniai olimpiadai bei Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms įamžinti Lietuvos filatelija i&leido 
olimpiadai bei žaidynemr, skirtų paSto ženkių ir vokų. Nuotr. Eltos 

tizanas, kovojęs Tauragės ir 
Jurbarko apylinkėse. Man bu
vo gerai pažįstamas, vienas 
artimiausių draugų, nes kartu 
teko kalėti Vorkutos sovieti
niuose lageriuose, o ir vėliau 
po jų, Chruščiovo laikais, teko 
kartu dirbti Respublikiniame 
Vandens ūkio projektavimo 
institute, prie topografinių-
geodezinių nuotraukų ir dre
nažo projektų Suvalkijos kol
chozams. Jam pavyko „pra
laužti" geležinę Sovietų Są
jungos uždangą sukombina
vus fiktyvinę santuoką su vie
na mergina iš Klaipėdos kraš
to, repatrijuojančia į Vakarų 
Vokietiją. Po didelių pastangų 
ir nervų karo jis pagaliau at
vyko į Vakarų Vokietiją, buvo 
ilgalaikis Vasario 16-tosios 
gimnazijos mokytojas, akty
vus Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas, atsidavęs 
Lietuvos patriotas. 

Labai įdomūs KGB požiūriai 
į BALFą; šiai sovietinei orga
nizacijai vaidenasi Amerikos 
kapitalistų Centrinė žvalgy
bos valdyba, sutrumpintai jų 
rašoma ČŽV, nors daug ką 
apie BALFą apibūdina teisin
gai ir gana detaliai. Cituoja
me: 

„Bendras Amerikos lietuvių 
pagalbos fondas (BALF), su
kurtas 1944 m. ALT iniciaty
va. Su visais savo filialais 
įvairiuose JAV miestuose įėjo 
į Amerikos „Savanoriškų orga
nizacijų pagalbos užsienyje są
jungą". BALFo vadovai nuo 
pirmųjų organizacijos susikū
rimo dienų užmezgė glaudų 
ryšį su JAV spectarnybomis. 
Daugeliui BALFo filialų vado
vauja ČŽV r "tikrinti agentai. 
Kai kurie BALFo vadeivos tuo 
pat metu yra ALT h- kitų 
emigracinių nacionalistinių 
organizacijų nariais. Pusę di
rektorių tarybos — vykdomojo 
BALFo organo — narių skiria 
reakcingų lietuvių emigrantų 
partijos, kurios už tai gauna 
sprendžiamojo balso teisę 
skirstant organizacijos pini
gines lėšas. 

BALFo atstovai periodiškai 
važinėja iš JAV į kitas kapita
listines šalis, kuriose gyvena 
lietuviai emigrantai, ir kviečia 
juos aktyvinti kovą prieš 
TSRS, kol nebus atkurta „Lie
tuvos nepriklausomybė". 

Iš paskutiniųjų KGB paci
tuotų eilučių visiškai aišku, 
kad šiandien geresnio BALFo 
veiklos apibūdinimo ir nerei
kia. BALFas kovojo ir toliau 
kovos įtvirtindamas dar glež
ną dabartinės Lietuvos Ne
priklausomybę, rėmė ir ypa
tingai toliau rems į vargą pa
tekusius Lietuvos žmones, 
ypač tuos, kurių veiklos ir au
kos nevertino buvusi LDDP 
vyriausybė: Lietuvos politi
nius kalinius, tremtinius, par
tizanus ir kitus patriotus, ku
rie per ilgą ir žiaurų 50-ties 
metų sovietinį laikotarpį ne
leido ištrinti pasaulyje Lietu
vos vardo, negailėjo tautos 
laisvei nei savo jaunystės, nei 
sveikatos, pagaliau nei savo 
kraujo bei kančių. Dauguma 
jų jau žilo amžiaus, ligoti ir 
yra pirmieji kandidatai išvyk
ti amžinybėn. 

Štai kodėl ir šiandieną rei
kalinga Amerikos lietuvių pa
rama ir dėmesys labdaringai 
BALFo veiklai. 

Spalio revoliucijos, Raudono
sios vėliavos ordinų Felikso 
Dzeržinskio vardo aukštosios 
TSRS KGB mokyklos vado
vėlyje tiesiogiai neradau pa
minėta Marios ir Antano Ru
džių pavardžių, tačiau kituose 
KGB straipsniuose ir knygose 
kaip „Atsargiai Balfas" ar 
„Balfo Emisaras" iie Amerikoj 
plačiai žinomi garbingi as
menys yra visaip koneveikia
mi. Ypatingai pasižymėjęs šia
me darbe buvo Vytautas Mi
niotas, nusipelnęs LTSR žur
nalistas, komunistų partijos 
narys, matyt tampriai turėjęs 
ryšių su KGB, nes operavo 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscapincjVmainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasrsr*jon. D.C., laiko dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

« GYVYBES DRAUOSMS. 
Agentą* Fftrtt Zapost Ir Of. MOT. Auka* 

S. Kana U U kaajvaMua 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Waat 9881 Straet 
TeL (708) 424-6664 

(773)581 

HELPWANTED 
Seamstresses & driver part ome 

A full time; drapery & valances. 
Verttdrape* Mfg. Inc. 

TeL 773-478-9272. 

Perkate automobili? 
Turite Kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst ui vairo 

šiandien! 
(630) 579-1033 
Kviesti Ričardą 

GREIT PARDUODA 

?• RE/MAX 
REALTORS 

(773)5K-5t5S 
(M) 425-71* 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONS1RUCIION 
Staiaua darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *skfngs*. 

"soffits*, 'decks*. 'gutters*. plokšti 
ir "shtngte* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo drauduną. 
. S^anetfa. tat 630-241-191Z, 

SEMIDRTVERS 
Needed whh CDL No Haz. Mat to 

trmvel in the Midwest. Mušt be abte to 
speak & write English. 

708-343-0125 
Askfor Charite 

7 ».m. to 5 p.m. Mon. thm Fri. 

MC 
Siunčiame automobiliai ir komerci

nes «•••"*— j Lietuva, Automobili 14 per
siuntimas nuo $1350 priklausomai nuo 
automobilio. 

Kreiptis: 3U-«53-9S14aiba 312-913-
06*8. fax 312-913-SS71. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
BaSMas aaataaSj mmmtmtmt arba 

afjĮal —putai aa«aaa881 — Į aiHtrirje 
arba auto-varfytuiėse. Padėsime persiųsti 
automobili, inotociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininku 

Ttt.7aHtl.S3St. 

G.L.Qual i ty 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto-
mobilį autovaržytinese. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-953-9516 

LIETUVOS PAŠTAS SUNKINA SPAUDOS 
GAVIMĄ 

Atstačius Lietuvos neprik
lausomybe, atsistatė ir jos lie
tuviškoji spauda, per visą so
vietinės okupacijos laikotarpi 
buvusi tik komunistinės pro
pagandos garsiakalbiu. Soviet
mečiu ne vienas ii mūsų išei
vijoje skaitėme veltui siunčia
mą „Gimtąjį kraštą" ar kokią 
„Tiesą", norint patirti, kiek 
ten buvo melo, „didžiosios tė
vynės" liaupsinimo ir kiek ne
apykantos mums, užjūryje gy
venantiems. 

Okupacijos metais ir tėvynei 
laisvę atgavus, išeivija labai 
domėjosi Lietuvos žmonių 
būkle ir įvairiais būdais daly
vavo jų gerovės pakėlime. 
Spauda buvo ir yra to Lietu
vos žmonių gyvenimo bei pa
čios valstybės atsistatymo vei
drodis. Todėl suprantame, ko
dėl užsienio lietuviai gausiai 
prenumeravo Lietuvos spaudą 
nuo jos atstatymo 1990-1992 
metais ir tą prenumeravimą 
vyresnioji lietuvių išeivijos 
karta tęsia iki šių dienų. 

JAV bei Kanadoje gaunama 
Lietuvos spauda atkeliauja 
oro paštu, nors toks persiunti
mas labai pabrangina bet ku
rio laikraščio ar žurnalo pre
numeratą. Moderniame tele
komunikacijos ryšių pasaulyje 
kito kelio nėra. Tačiau staigūs 
ir smarkūs prenumeratos pa
didėjimai, ypač pensininkui, 
yra skausmingi. O išeivijos 
pensininkai ir sudaro apie 
95% visų, iš Lietuvos prenu
meruojamų, laikraščių bei 
žurnalų Amerikoje. 

duomenimis ir slapta informa
cija, prieinama bei žinoma tik 
sovietiniam saugumui. M. ir 
A. Rudžiai Lietuvos Politinių 
kalinių ir Tremtinių sąjungos 
yra pagerbti ir pristatyti apdo
vanojimui. Malonu, kad Maria 
Rudienė ir šiandieną tebėra 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkė. 

Povilas Vaičekauskas 

Man esant „Lietuvos aido" 
įgaliotiniu JAV, lengviausia 
analizuoti jo prenumeratų ki
limą. Tarp didžiųjų Lietuvos 
dienraščių „Lietuvos aido" 
prenumerata yra žemiausia. 
Gal būtų tiksliau kalbėti apie 
paties dienraščio kainą ir jo 
persiuntimą oro paštu į JAV, 
negu apie prenumeratą. 

„Lietuvos aido" skaitytojui 
JAV pats dienraštis, iki šių 
metų birželio 1 dienos, kaina
vo tik 35 doleriai, o 95 dole
rius, iš tos 130 dolerių meti
nės prenumeratos, paėmė Lie
tuvos paštas už persiuntimą 
arba po 7 litus ir 30 centų už 
vienos savaitės siuntą, po 5 
numerius voke. Šių metų bir
želio 4 d. „Lietuvos aido" 5 nu
merių vokas oro paštu jau kai
navo 10 litų ir 30 centų arba 
43% daugiau. Pagal naują Lie
tuvos oro pašto kainą, vien 
metiniam „Lietuvos aido" per
siuntimui reikalingi 535 litai 
ir 60 centų, arba 133.90 dole
rių, kai visa prenumerata yra 
tik 130 dolerių. O kur tie var
gani 35 doleriai pačiam „Lie
tuvos aidui"? Juos „suvalgys" 
Lietuvos pašto mokesčiai, pa
didėję 40 dolerių per metus 
vienam prenumeratoriui. Tas 
parodo, kad „Lietuvos aido" 
metinė prenumerata turi boti 
pakelta iki 170 dolerių arba 
daugiau. Tas pats ir visai ki
tai Lietuvos spaudai. 

Kaip į tai reaguos dabarti
niai „Lietuvos aido" prenume
ratoriai? Jie dar gerai prisi
mena 1994 metų rugpjūčio 1 
dieną, kai nuo 90 dolerių me
tinės „Lietuvos aido" prenu
meratos, ji pašoko iki 130 do
lerių, dėl pridėto 121% oro 
pašto kainos pakėlimo. Tada 
nubyrėjo apie trečdalis „Lietu
vos aido" prenumeratorių 
JAV. Be abejo, dalis nubyrės 
ir dabar dėl taip staigaus ir 
aukšto Lietuvos pašto pas
laugų pabrangimo. 

Bronius Juodelis 

http://Ttt.7aHtl.S3St


KARD. AUGUSTINĄ CASAROLI 
PALYDINT Į AMŽINYBĘ 

Birželio 9 d. Viešpats 
pašaukė pas save didelį 
Bažnyčios hierarchą, kard. A. 
Casaroli. Jo ilgų metų veikla 
aukštose Vatikano diploma
tinėse pareigose jau įrašyta 
neužmirštamai Bažnyčios, o 
taip pat ir žmonijos istorijoje. 
Ji buvo susijusi ir su Lietuva 
— bažnytine ir politine pras
me. Aš turėjau progos velionį 
asmeniškai pažinti ir per daug 
metų lietuviškus reikalus jam 
priminti, apie juos jį pastoviai 
informuoti, o taip pat iš jo 
gauti nurodymų ir patarimų. 

Mirė, eidamas 84 metus, po 
trumpos ligos. Gimė 1914 m. 
lapkričio 24 d. centrinėje Itali
joje, Piacenzos diecezijoje. Bai
gęs vidurinį mokslą diece
zinėje Piacenzos seminarijoje, 
teologijos studijas tęsė gar
sioje Alberoni kolegijoje. 1936 
metais vyskupo buvo pa
siųstas aukštesnėms studi
joms į Romą, į Bažnytinę Vati
kano diplomatų akademiją. 
1937 metais gegužės 27 buvo 
įšventintas kunigu. Po trejų 
metų, 1940 m., buvo paskirtas 
dirbti Vatikano Valstybės 
sekretoriato politiniame sky
riuje. Čia, kildamas pareigose 
iki aukščiausio laipsnio, bū
tent, Vatikano Valstybės sek
retoriaus, per ištisus 50 metų, 
buvo itin vertinamas garsaus 
kard. Domenico Tardini, o taip 
pat arkiv. A. Samore, betarpių 
jo viršininkų. 1961 m. vasario 
24 d. popiežius Jonas XXIII 
paskyrė Casaroli pirmosios 
Valstybes Sekretariato sekci
jos pasekretoriumi. Sekreto
riumi buvo arkiv. A. Samore. 
Nuo tada prasidėjo jo kelionės 
į Vieną, Budapeštą ir Pragą. 
Tai buvo pirmieji žingsniai 
Vatikano vadinamos „Ostpo
litik", t.y. atsargūs bandymai 
ieškoti kontaktų, ieškoti kom
promisų su komunistiniais 
kraštais. 

Ne visi šiai veiklai pritarė. 
Atsirado prieštaraujančių pa
čioje Romos kurijoje. Buvo bai-
minimosi Vakarų pasaulio po
litikų tarpe; šaltasis karas 
tarp Vakarų ir komunistinio 
pasaulio juk vis dar vyko. Šv. 
Dvasia tačiau lenkė Bažnyčios 
vairą, nepaisant sunkumų ir 
net laikinų pralaimėjimų, tik
ra kryptimi iki pagaliau pa
siekto užtikrinto laimėjimo, 
kurio visi šiandien esame liu
dininkai. 

Mons. A. Casaroli buvo vie

nas pagrindinių įrankių, pra
dedant ir vykdant „Ostpo
litik". Jau 1961 metais atsto
vavo šv. Sostui politinėje kon
ferencijoje Vienoje. Pažymė
tina, kad tuometinis Vienos 
kardinolas Koenig buvo vienas 
iš didelių „Ostpolitik" rėmėjų. 
Po dviejų metų (1963) mons. 
Casaroli vėl atstovavo Vatika
nui kitoje politinėje konferen
cijoje Vienoje. Iš čia buvo 
pasiųstas į Budapeštą kard. 
Mindzenty reikalu. Jis po re
voliucijos buvo Amerikos am
basadoje kaip politinis pa
bėgėlis. Amerikos vyriausybei 
tai sudarė tam tikrų sunku
mų. Buvo siūlyta, kad jis. 
apleistų Vengriją. Bet Mind
zenty nenorėjo apleisti savo 
krašto ir savo tikinčiųjų. 
Mons. Casaroli buvo pavesta 
įtikinti kardinolą, kad yra su
darytos sąlygos jam laisvai 
persikelti į Vatikaną. Bet jis 
atsisakė siūlymą priimti. Vė
liau buvo pasiųstas mons. 
Zagon. Jis kardinolui pareiš
kė, kad yra šv. Sosto ne kvieti
mas, o įsakymas palikti kraš
tą ir persikelti gyventi į Vati
kaną, (sakymą reikėjo vykdy
ti. Bet kard. Mindzenty tai 
skaudžiai išgyveno. Tai man 
pačiam teko išgirsti iš paties 
kankinio Kardinolo lūpų, kai 
jį su vysk. A. Deksniu aplan
kėme Vienoje. 1965 metais lan
kosi Pragoję. Turi pavedimą 
tartis su komunistine vyriau
sybe dėl ištremto Pragos arki-
vyskup Beran paskyrimo kar
dinolu ir leidimo vykti iš
kilmėms į Romą. Sutikimą 
davė su sąlyga, kad daugiau 
nebegrįžtų į Čekoslovakiją. Ta 
pačia proga mons. A. Casaroli 
išgavo iš Pragos vyriausybės 
sutikimą, kad arkidiecezijai 
valdyti, vietoj išvykstančio Be
ran, būtų paskirtas mons. 
Frantisek Tomasek. 

1966 mons. A. Casaroli vėl 
siunčiamas į komunistinę Ju
goslaviją atnaujinti 1952 nu
trauktų su šv. Sostu santykių. 

1967 metais pakartotinai 
siunčiamas užmegzti ryšius su 
komunistine Lenkija. Arkiv. 
Samore paskyrus kardinolu, jo 
vietoje politinio skyriaus Seg-
reterijoje di Stato paskiriamas 
mons. A. Casaroli ir tuo pačiu 
paskiriamas tituliniu Cartagi-
nos arkivyskupu. Pats po
piežius Paulius VI konsekravo 
arkiv. A. Casaroli Šv. Petro 
bazilikoje liepos 16. Nauju pa-

Pavuaria gėriai aavo veidu Lietuvoa ežerėlyje. Nuotr. V. Kapočiau* 

sekretoriumi buvo paskirtas 
mons. Achile Silvestrini. Tuo 
pačiu metu Paulius VI arkiv. 
A. Casaroli paskyrė po
piežiškos komisijos Rusijai 
pirmininku Pirmą kartą ar
kiv. Casaroli buvo pasiųstas į 
Maskvą 1971 m. kovo 24. 
Turėjo pasirašyti šv. Sosto 
vardu Jungtinių Tautų vardu, 
įsipareigojant atsisakyti ato
minių ginklų. Ta pačia proga 
susitiko su Sovietų Sąjungos 
Užsienių reikalų ministru ir 
komisaru religiniams reika
lams. Tai buvo pirmas po dau-
fiau kaip 50 metų oficialus 

v. Sosto kontaktas su So
vietų Sąjungos vadovais. Pa
žymėtina, kad ta proga arkiv. 
A. Casaroli į Maskvą lydėjo 
mons. A. Bačkis, kuris tuo 
metu jau dirbo Valstybes se
kretoriate, arkiv. Casaroli 
priklausomybėje. 

1973 liepos mėn., nuo 3 iki 7 
d., dalyvavo Helsinkyje pa
ruošiamoje konferencijoje dėl 
tarptautinio Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Europoje. Ši 
konferencija baigė savo dar
bus ir buvo pasirašytas iš
kilmingas didelės svarbos do
kumentas, turėjęs daug reikš
mės kelyje į pavergtų Sovietų 
Sąjungos tautų išsilaisvinimą. 
Šio dokumento paruošimui šv. 
Sostas aktyviai dalyvavo. Pa
skutiniam posėdžiui pirminin
kavo arkiv. A. Casaroli ir do
kumentą pasirašė. 

Naujai išrinktas popiežius 
Jonas Paulius II 1979 m. ba
landžio 28 d. arkiv. A. Casaro
li paskyrė Vatikano valstybės 
pro-sekretoriumi. O tų pačių 
metų birželio 30 d. jį paskyrė 
kardinolu ir Valstybės sekre
toriumi Kiek prieš tai buvo 
pasiųstas į Lenkiją, kad at
liktų paruošiamus darbus pir
majai popiežiaus kelionei į 
Lenkiją. 

Antras didelės reikšmės at
liktas darbas Bažnyčios tarny
boje yra paruošimas ir pasi
rašymas naujo konkordato su 
Italijos Respublika. Šiame 
darbe kardinolui sėkmingai 
talkino prel. A. Bačkis, kuris 
tuo metu jau ėjo Valstybės 
Sekretariato politinio skyriaus 
pasekretoriaus pareigas; sek
retoriumi buvo arkiv. Achile 
Silvestrini. 

Popiežius Jonas Paulius II 
savo artimiausiam bendradar
biui, Vatikano sekretoriui, su
teikė plačiausias galias, rū
pinantis visuotinės Bažnyčios 
reikalais. Prie šių priklausė ir 
rūpesčiai persekiojama Baž
nyčia Lietuvoje. Daryta vis
kas, kad palengvintų padėtį. 
Noriai priimdavo mūsų duoda
mas informacijas. Jomis pasi
naudodavo. Niekad Šv. Sostas 
nenusilenkė Maskvos siūly
mams, o kartais net spaudi
mams, dėl hierarchįjos ar 
net politinėms implikacijoms 
Maskva neslėpė savo siekių su 
tam tikrais pažadais, kad Šv. 
Sostas uždarytų mūsų atsto
vybę, sustabdytų Vatikano ra
dijo lietuviškas laidas, o taip 

pat kolegijos vadovybę ati
duotų į jiems palankias ran
kas. Svarbiausia, siekė, kad šv. 
Sostas tiesioginiai ar netiesio
giniai pripažintų Lietuvos in
korporavimą į Sovietų Są
jungą. Minint Lietuvos Krikš
to jubiliejųl987 metais, kai 
popiežius Jonas Paulius II as
meniškai norėjo aplankyti Lie
tuvą, o ne sovietų Sąjungą, su
tikimo nebuvo duota. O pra
šant, kad būtų leista ta proga 
j Lietuvą vykti Valstybės sek
retoriui kard. A. Casaroli, 
Maskvos atsakymas taip pat 
buvo neigiamas. Pakvietė 
tačiau dalyvauti 1988 metais 
iškilmingam minėjimui pirmo
jo krikščionybės tūkstantme
čio Rusįjoje, j kurį buvo kvies
ti ir Lietuvos Bažnyčios atsto
vai. Kard. A. Casaroli nuvyko 
ir dalyvavo. Ta proga Krem
liuje susitiko su Gorbačiovu, 
kuris po metų atsilankė Vati

kane, buvo priimtas šv. Tėvo 
bei Valstybės sekretoriaus 
kardinolo Casarolio. 

Prieš pasitraukdamas iš Val
stybės sekretoriaus pareigų 
1990 m. gruodžio mėn., kardi
nolas dar atliko daug svarbių 
įsipareigojimų. 1990 pradžioje 
atsilankė Vengrijoje. Dalyvavo 
a.a. kard. Mindszenty iškil
mingame minėjime. Perskaitė 
šiai progai skirtą popiežiaus 
Jono Pauliaus raštą. Pasirašė 
taip pat parlamente doku
mentą, kuriuo atnaujinami 
dplomatiniai santykiai tarp 
Vengrijos ir Šv. Sosto. 1990 
rugsėjo 30 d. New Yorke pasi
rašė UNICEF dokumentą dėl 
Vaikų teisių bei jų apsaugoji
mo; 1990 lapkričio 21 d. 
Paryžiuje Vatikano vardu pa
sirašė Europos Unijos stei
giamąjį dokumentą. Šiuo 
kard. A Casaroli apvainikavo 
savo diplomatinę veiklą. 

Kard. A. Casaroli laikomas 
„Ostpolitk" tėvu. Kiek žinau, jį 
laikyčiau vadinamos Rytų po
litikos ne tėvu, o kantriu dar
buotoju. Vykdė vyresniųjų 
valią bei nurodymus. O vyres
nieji — Jonas XXin. Paulius 
VI ir Jonas Paulius I, ypač II, 
buvo šv. Dvasios įkvėpti, Die
vo Motinos užtarimu. Tai buvo 
kelias į komunistinio slibino 
sunaikinimą ir tikėjimo lais
vės užtikrinimą, o su tikėjimo 
laisve drauge užtikrinama vi
sokeriopa žmonijos laisvė. 

Rašau šias mintis, kai Šv. 
Petro bazilikoje vyksta iškil
mingos laidojimo apeigos, va
dovaujant popiežiui Jonui 
Pauliui II, kuris savo pa
moksle apie velionį kardinolą 
ir .Ostpolitik* pasakė tai, ką 
aš, tik pasisavindamas, aukš

čiau pakartojau. 
Kaip asmuo kard. A. Casaro

li buvo kuklus, švelnus, kal
boje atsargus. Tai buvo geros 
savybės diplomatui. Tas jam 
padėjo sėkmingai vesti dialogą 
net labai nepalankiais atve
jais. Buvo lankstus žodžiuose, 
bet tvirtas principuose. Kard. 
A. Casaroli buvo diplomatas, 
bet jis visada buvo ir kunigas, 
kaip ir dauguma kitų Vatika
no diplomatų. Dalį savo laisvo 
laiko skyrė sielovadai. 

Prel. Ladas Tulaba 

• Vilnius. Balandžio 4-5 d. 
Vilniuje lankėsi Šv. Jono kon
gregacijos — prieš ketvirtį 
amžiaus Prancūzijoje prasi
dėjusios vienuolinės ben
druomenės — įkūrėjas ir ge
neralinis prioras tėvas Mane 
Dominiąue Philippe, OP. Jis 
aplankė jau penkerius metus 
gyvuojantį Šv. Jono vienuo
lyną, kur drauge su gausiai 
susirinkusiais bendruomenės 
draugais šventė Verbų sekma
dienio Mišias, priėmė trijų pa
sauliečių pasišventimą būti 
Šv. Jono kongregacijos obla-
tais, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje skaitė paskaitą 
.Priimkite Šventąją Dvasią". 

• Alytus. Alytaus Šv. An
gelų Sargų parapijos vikaro 
kun. G. Marcinkevičiaus kvie
timu šv. Jurgio atlaidų iš
vakarėse čia lankėsi Garliavos 
jaunuoliai, kuriems vadovavo 
VDU studentė, ateitininkų va
dovė A Kruglevičiūtė. Jaunie
ji svečiai žaidė krepšinį, run
gėsi prie šachmatų ir šaškių 
lentų. Po varžybų jaunimas 
linksminosi šokių salėje. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 24 d. 

AA KAZIMIERĄ LIETUVNINKĄ 
PRISIMENANT 

„Aras"... „leisk numirt bent tė
vynės laukuos...", prie karsto, 
atsisveikintojų žodžiuose ir 
širdyse buvo išsakyta, kuo ve
lionis labiausiai švytėjo ir ko 
esame netekę. 

Kazimieras buvo švelnaus 
būdo, ramus, taktiškas, neuž
gaulus, su žiupsneliu taiklaus 
humoro. Visada pasiruošęs 
kam nors padėti. Jo darbštu
mui nebuvo ribų. Turėjo ta
lentą statybai ir namų apyvo
kos darbams. Šioje srityje jis 
dirbo sunkiai, atiduodamas 
savo širdį, ne tik šeimai, kurią 
besąlyginiai mylėjo, bet jo pas
laugumą patyrė giminės bei 
draugai, kurių jis niekada ne
stokojo. 

Nors turėjo 2 atviras širdies 
operacįjas, tačiau nesiskundė 
nuovargiu, neatmetė pagalbos 
nei vienam prašančiam. Labai 
mėgo dainą ir giesmę, tad pri
klausė parapįjos bažnytiniam 
chorui nuo pat jo įsikūrimo 
pradžios. 

Savo atsisveikinimo kalboje 
sūnus Vytenis iš skausmo nu
trūkstančiu balsu, išsakė savo 
vaikystės neužmirštamą pri
siminimą, kai jis susipešė su 
savo broliuku Gintaru. -Vyte
nis sakė: „Aš, būdamas vyres
nis ir stipresnis, Gintarą už
gavau. Būdamas kaltas, turė
jau būti nubaustas. Tėtis nusi
juosė diržą. Laukiu, laukiu... 
pasuku galvą — matau tėtį su 
nukarusiomis rankomis ir 
skruostais riedančiomis ašaro
mis... 

Po paskutinio atsisveikini
mo ir šv. Mišių. a.a. Kazimie
rą lydėjo gausybė jį mylėjusių 
ir gerbusių žmonių į Šv. Kazi
miero kapines. Atlikus reli
gines apeigas, jo karstas, už
bertas gintarais, Lietuvos že
mele ir rožėmis apklotas, ty
liai skendo amžinybėn. 

Dėkojame Dievui už tokį Ka
zimierą ir maldaujame jam 
šviesaus poilsio švelnioje Vieš
paties globoje. 

Nors jo čia nebėra, bet mūsų 
širdyse Kazimieras Lietuvnin
kas lieka nemarus! 

U* 

Prieš metus laiko a.a. Kazi
mieras, kartu su žmona Adele 
ir dukra Žibute, išvyko į Lie
tuvą aplankyti gimimų ir pa
sidžiaugti tėvynės grožiu. Jie 
apsistojo Kazimiero pussese
rės A Andrėnienės šeimoje. 
Vos porą dienų pasidžiaugus 
viešnage, nakties metu Kazi
mieras pajuto stiprius skaus
mus krūtinėje. Išsauktoji pir
moji pagalba neišgelbėjo. Už
geso žiburys, kuris švietė ir 
šildė. Sustojo plakusi širdis, 
kuri mylėjo. 

Aa. Kazimieras buvo pašar
votas Andrenų namuose, kur 
karstas skendo jų sodo gėlėse 
ir dvasininkų bei giminių mal
dose prie karsto ir Kauno 
katedroje. 

Karstas, apjuostas lietuviš
komis gedulo juostomis, buvo 
išlydėtas iš tėvynės Lietuvos į 
Ameriką, šalį, kuri mus pri
glaudė nelaimėje. 

Čikagoje buvo pašarvotas 
Petkaus laidotuvių namuose. 
Gausiai susirinko giminės, 
draugai ir pažįstami jo atsis
veikinti. 

Nors trumpai pažvelkime į 
Kazimiero Lietuvninko nueitą 
gyvenimo kelią: gimė Vilka
viškio apskrityje. Nuo komu
nizmo teroro pasitraukė Vo
kietijon. Vėliau atvyko Ameri
kon ir po keletos metų vedė 
Adelę Juškaitę. Jų darniame 
gyvenime švietė trys žibintai: 
Dievas, Tėvynė ir Artimo mei
lė, šioje dvasioje išaugino 2 
sūnus ir dukrą: Vytenį — ad
vokatą, Gintarą — architektą 
ir Žibutę — terapijos specia
liste. Jie visi sukūrė lietuviš
kas seimas, kuriose klesti tie 
patys siekiai, o lietuvių kalba 
yra brangiausia vertybė. Tad 
aštuoni a.a. Kazimiero vai
kaičiai gražiai kalba lietu
viškai. Tai yra šviesus paliki
mas naujai atgimusiai tėvynei 

Lietuvai. Kazimieras buvo 
jautrus lietuviškiems reika
lams. Aukojo visur pagal savo 
išgales. 

Tyliai skambant mėgsta
miausiai Kazimiero dainai 

A.tA. 
ELENA MALONĖ 

Gyveno Manmette Parke, Čikagoje. 
Mirė 1998 m. birželio 21 d., sulaukusi 78 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Nuliūdę liko: vyras Petras Malonė, sesuo ir brolis su 

šeimomis Vokietijoje. 
Velionė pašarvota birželio 25 d., ketvirtadienį, nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Manmette laidojimo namuose., 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks birželio 26 d., penktadienį. Po religinių 

apeigų laidojimo namuose 10 vai. ryto, velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sesuo ir brolis su šeimomis. 

Laidotuvių direkt Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

„Tik vieno maldauju, o Viešpatie geras, 
leisk numirt bent Tėvynės laukuos..." 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES 

SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZIMIERAS 

LIETUVNINKAS 
1998 m. birželio 22 d. sukanka vieneri metai, kai 

besilankant Lietuvoje, netikėtai į Amžinuosius Namus 
iškeliavo mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis. 

Jo brangiam atminimui, Šv. Mišios bus aukojamos birželio 
28 d., 10:30 v.r., sumos metu, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke, Šv. Šeimos Viloje, Lemont, IL, 
ir Kauno katedroje, Lietuvoje. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 
a.a. Kazimierą savo maldose. 

Liūdinti šeima 

Ui tuos, kurie jau baigė žemės kelią, "•'•'•-' -
Už tuos, kurie prašyti nebegali -
Atmindami beribę Tavo meilę, 
Mes meldžiame Tave, o Visagali! 

Šermeninė giesmė iš Lietuvos 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ZITA LEVICKAITĖ 

JUŠKIENĖ 
1998 m. kovo 18 d. sukako vieneri metai, kai mūsų brangi 

Žmona, Mama ir brangi Močiutė per anksti išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. 

Užjos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios birželio 27 d., 11 vai. 
ryto Pal. J.Matulaičio misijos bažnyčoje, Lemont, IL. Po mišių -
paminklo šventinimas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse (sec. 70). 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
kartu su mumis už a.a. Zitą 

Giliai liūdintys: vyras Vilius, dukros: Virginija ir 
Silvija, sūnus Viktoras ir sesuo Regina su šeimomis. 

AutA. 
VYTAUTUI GIRDVAINIUI 

mirus, šioje skausmo ir liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
žmoną VITA, brolį KĘSTUTĮ ir visus jų artimuosius. 

Petras ir Vita Bulikai 

Didžiajam ir ištvermingajam tautinių šokių išeivijoje 
puoselėtojui 

A.tA. 
LIUDUI SAGIUI 

iškeliavus pas Viešpatį, jo žmoną ALEKSANDRA SAGIENE 
skaudžios netekties valandose, nuoširdžiai guodžia ir giliai 
kartu liūdi 

Lietuvių Tautinių šokių institutas 

. i I i I 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

JAV leidžiamas periodi
nis „Who's Who" leidinys 
spausdina pasižymėjusiu. 
verslo, pramonės, vadybos bei 
kitoje veikloje pavardes ir 
trumpas apybraižas. Į šį pre
stižinį leidinį nelengva patek
ti, tačiau 1999 m. laidoje bus 
pateikta informacija apie Ma
riją Reinienę, „Draugo" lei
dėjų — Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos valdybos 
pirmininkę. JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. ir labai veiklią 
lietuviškos visuomenės narę, 
be kurios darbščių rankų ir 
sumanaus vadovavimo daug 
būtinų darbų nebūtų atlikta.-
Sveikiname! 

Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis oficialiam vizitui at
vyksta į Čikagą birželio 28 d. 
ir bus iki liepos 3 d. Ministrą 
globos Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas. Vizito metu mi
nistrą lydės Kultūros ministeri
jos Tarptautinio bendradarbia
vimo skyriaus vadovė Vida 
Pabarškaitė, kartu atvyksta ir 
ministro dukra Indrė 
Šaltenytė. Susitikimas su 
Čikagos visuomene ruošiamas 
birželio 28 d., 5 vai. popiet, 
Jaunimo centro kavinėje, o lie
pos 1 d. — Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Be to, mini
stras apsilankys Lietuvos ge
neraliniame konsulate, susi
tiks su dienraščio „Draugo" 
vyr. redaktore Danute Bindo-
kiene, lankysis ,.Margutyje 
II", susitiks su Stanley Balze-
ku ir LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remiene, kuri 
rengia susitikimus su visuo
mene. 

L.K.V. s-gos „Ramovė" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks sekmadienį. 
birželio 28 d.. 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Marija Reinienė. 

Į Smithsonian Institute, 
Washington, DC, ruošiamo 
tautybių festivalio atidarymą 
birželio 24 d., išskrenda 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė ir Ramutis Pliūra. 
Visi jie atstovaus JAV Krašto 
valdybai. Festivalyje labai ak
tyviai pasirodys ir lietuviai, 
atvykę iš tėvynės. 

Būrelis ltfdT/1998 mokslo metų Čikagos lit. mokyklos abiturientų. Iš 
kairės: Indrė Noreikaitė, Rima Griauzdytė ir Karolis Žukauskas. 

Nuor. V. Žukausko 

A.a. inž. Kazimieras Pa
bedinskas staigiai mirė bir
želio 23 d. Vilniuje. Gimęs Lie
tuvoje, didelę savo gyvenimo 
dalį praleido užsienyje, bet 
pastaruoju metu buvo grįžęs 
gyventi Lietuvoje. Jis buvo 
veiklus ateitininkas, „Kęstu
čio" korporacijos narys, pri
klausė ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. Parašė ir iš
leido atsiminimų knygą apie 
savo ilgo ir brandaus gyveni
mo kelią. Šiapus Atlanto liki 
du sūnūs — Jonas ir Leonas, 
marčios, vaikaičiai ir provai
kaičiai. Bus laidojamas Pa
nevėžyje. 

IŠARTI IRTOLI 

VINCO DOVYDAIČIO 
VARDO SCENOS 

VEIKALŲ KONKURSAS 

Prisimindami ir pagerbdami 
ilgametį Los Angeles Dramos 
sambūrio valdybos pirminin
ką aktorių Vincą Dovydaitį, 
daugelį savo gyvenimo metų 
paaukojusį, kad gražus lietu
viškas žodis nuolat skambėtų 
Los Angeles scenoje, jo vardu 
skelbiame penktąjį Dramos 
sambūrio konkursą. Kviečia
me Lietuvos ir išeivijos rašy
tojus gausiai dalyvauti ir pra
turtinti lietuvių teatrą naujų 
veikalų derliumi. Dviems, 
konkurso vertinimo komisijos 
išrinktiems, laimėtojams ski
riamos 1,500 ir 1,000 dolerių 
premijos. 

Konkurso sąlygos: 
Veikalas (drama, tragedija, 

komedija ir t.t.) turi būti, 
1. naujas ir niekur neskelb

tas; 
2. tekstas išspausdintas; 
3. trukmė ne ilgesnė kaip 

dvi valandos; 
4. veikėjų skaičius ne dides

nis kaip šeši ar septyni (pa
geidautina kiekybinė pusiaus
vyra tarp vyriškų ir moteriš
kų vaidmenų); 

5. dekoracijų ir pastatymo 
atžvilgiu pritaikytas nedidelei 
scenai ir patogus gastrolėms. 

Veikalą pasirašyti slapyvar
džiu, o siunčiant kartu įdėti 
atskirą užklijuotą voką, ku
riame būtų autoriaus pavar
dė, adresas ir telefono nume
ris. Veikalus prašome atsiųsti 
iki 1998 metų gruodžio pir
mos dienos adresu: Aloyzas 
Pečiulis (LADS), 653 Pier 
Avenue, Santa Monica, CA 
90405. 

Premijuotų veikalų autoriai, 
dalyvaudami konkurse, su
teikia Los Angeles Dramos 
sambūriui išskirtinę teisę tre
jus metus statyti sambūrio pa
sirinktu laiku ir pasirinktose 
vietose. 

LADS valdyba 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. TeL 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S..'olasta Rd., Chicago. IL 60S29 

(1 /2 bl į fiai^ nuo Batzefco muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

: *.T25 5 BelJ Rd., Lockport, IL 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 &Kedzie Avenue 
Chicago, IX 60639 
TeL 773-776-8700 

ToD free 24 hr. 888-7760742 
Darbo vml. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SeJtad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

r ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 773-184-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Lietuvos našlaičių stu

dentų studijoms aukojo: Van
da Prunskienė, Oak Lawn, 
IL, $1,500, dr Albina Pruns
kienė, Indian Head Park, IL, -
$1,000, Liuda Flores, Hous-
ton. TX, - $250, Marija Bajo-

rūnienė, Pompano Beach, FL, 
- $240. Dr. Albina Prunskie
nė aukojo $1,000 kun. Ro
mualdo Ramašausko vaikų 
namų paramai. Lietuvos našlai
čių studentų ir vaikų vardu 
dėkojame aukotojams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71SL, Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel teL 847-3926320. 

(sk.) 
• Tauragės Lietuvių klu

bo valdyba praneša, kad š.m. 
birželio 28 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. šaukiamas pusmetinis 
narių susirinkimas Saulių 
namuose. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. 

(sk.) 

Vytautas Didysis Lietuvos karalius 
Piešė Kristina Lingertaitytč 
Boston lit. m-los 7 sk. mokinė. 

Šventas Jonas garsus šven
tasis. Jo vardadienis sutampa 
su vasaros pradžia. Ta proga 
atsirado daug įvairių papročių 
daugelyje kraštų, na ir mūsų 
Lietuvoje. 

Antalieptės apylinkėse yra 
užrašytas toks paprotys. Joni
nių išvakarėse visi eina arklių 
ganyti. Vyrai atsineša gėrimų, 
o moterys užkandžių. Tada iš 
savo tarpo išsirenka „nuota
ką" ir jaunikį". Tyrinėjama, 
koks bus tos „poros" gyveni
mas. Jeigu viskas gražiai pra
eina, tai bus geras tų metų 
derlius, o jei įvyksta koks ne
susipratimas, tai bus blogas 
vasarojus ar šiaip kokia ne
laimė atsitiks. Tai labai aiški 
derlingumo pažadinimo apei
ga. Tokios „vestuvės" daromos 
ir Sekminių rytą. 

Pasakose minimas ir papar
čio žiedo ieškojimas. Anot tų 
pasakojimų, papartis tik vieną 
kartą pražysta Šv. Jono naktį. 
Tą žiedą radęs, tampa visa ži
nąs ir turtingas. Tą žiedą rasti 
nelengva, nes jį saugo daug 
baidyklių, kurios daugelį ieš
kotojų išgąsdina. Tik drąsiau
siam pasiseka surasti. Kaip 
žinote, papartis nežydi, tik pa
sakose galima tą „žiedą" rasti. 

Šv. Jono naktį jaunimas 
linksminasi. Degina laužus, 
aukštai iškeltas smalines sta
tines degina, šoka, dainuoja ir 
smagiai praleidžia naktį. Tai
gi Joninės ir šiais laikais įvai
riai švenčiamos ir atgaivina
ma daug pamirštų papročių. 

Redaktorius 
AUGA ĄŽUOLIUKAS 

Pirmą kartą apie Vasario 
16-ąją aš sužinojau iš savo se
nelio. Jis man papasakojo, 
kaip lageryje politiniai kali
niai paminėdavo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
dieną — vasario 16-ąją, iškel
davo trispalvę vėliavą. Nuo to 
laiko, artėjant šiai šventei, aš 
visada pagalvoju, kokia brangi 
mūsų seneliams buvo Tėvynė, 
kaip jie kovojo už laisvę. 

Dabar, atkūrus nepriklauso
mybę, mes Vasario 16-osios 
proga, prie savo namo visada 
iškeliame trispalvę vėliavą. O 
prieš devynerius metus šiai 
dienai atminti mano tėveliai 
pasodino ąžuoliuką, jis jau ge
rokai ūgtelėjo, sutvirtėjo. Įdo
miausia, kad savo lapų vaini
ko jis nenumeta ir žiemą. 
Kada tik pažvelgiu į ąžuoliu
ką, visada prisimenu, kaip 
Lietuvai buvo sunku atgauti 
nepriklausomybę. 

Vasario 16-tą mes vėl iškė
lėme savo valstybės simbolį — 
trispalvę vėliavą. Tos trys 
vėliavos spalvos teikia vilties, 
kad mes jau visada gyvensime 
laisvėje. 

Rita Rimkutė, 7 kl. mokinė 
Vidmantai, Kretingos 

rajonas 

MANO ŠEŠTADIENIS 

— Vaikai, važiuojam!.. 
— Gerai, mama, jau einam, 

palauk! 
Jau ir vėl šeštadienis! Oi, 

kaip greitai mano savaitė pra
bėgo! Jau laikas važiuoti į mo
kyklą. Nenoriu. Man nepatin
ka anksti keltis, noriu miego. 

Sėdime mašinoje — ji per 
maža mūsų šeimai. Važiuo
jant, nėra daug ko matyti, tik 
medžiai įdomūs, gražiomis 
spalvomis pasipuošę. Jaučiu 
nuovargį... Nenoriu kalbėti. 
Galvoju apie mokyklą, ką man 
šiandien reiks veikti? Ar bus 
egzaminai? 

Taip begalvojant, atvažiavo
me į mokyklą. Einame į klasę. 
Po pamokų skautų sueiga. Po 
sueigos važiuojame pro Mar-
ąuette Parką pas močiutę. 
Gražiai atrodo medžiai. Kiek 
pabuvę pas močiutę, vėl atgal 
į namus. Tada žiūriu televiziją 
arba einu miegoti, jei esu la
bai pavargusi. 

Aušra Brooks, 
9 klasės mokinė 

Čikagos lit. mokyklos 

PASAKA 

Buvo devyni broliai ir sesuo 
Elenytė. Tėvui mirus, Eleny
tei teko kumelė, o broliams po 
kumelį. Broliai išėjo į karą ir 
ilgai negrįžo. Elenytė pasi
kinkė kumelę ir išvažiavo jų 
ieškoti. Sutiko kiškį, kuris jai 
padėjo. Sutiko piktą laumę, 
kuri ją apgavo. Surado bro
lius. Tik jauniausias brolis ją 
pažino iš žiedo. Laumė buvo 
nubausta. Ji prilipo prie ku
melės, išteptos degutu. Ku
melė ją išvežė. Po to visi vai
kai laimingai gyveno. 

Audra Brooks, 
7 klasės mokinė, Čikagos 

lit. m-la 

AR ATSPĖSITE ŠIAS 
MĮSLES 
(Pabaiga) 

Žodžio krosnis gimtinė yra 
Lietuvos ir Latvijos žemės. Iš 
visų indoeuropiečių kalbų tik 
šios dvi tokį žodį pažįsta. O 
reiškė jis iš pradžių paprastą 
akmenų krūvą ir kilo iš to pa
ties veiksmažodžio krauti, 
kaip ir žodžiai krūva, krovi

kas, krovinys. Mat senovės 
lietuviams krosnis atstodavo 
pirtyse ar jaujose sukrautos 
akmenų krūvos. Vėliau, jau 
kitokioms krosnims atsiradus, 
šiuo žodžiu imta vadinti tik 
pirties ir jaujos krosnis. Kaip 
senovės romėnai pasimokė 
krosnis statyti iš graikų, taip 
mūsų protėvius trobose iš mo
lio krosnis dirbti bus pamokę 
rytiniai jų kaimynai. Todėl lie
tuviai molinę krosnį ir pavadi
no pasiskolintu iš baltarusių 
kalbos žodžiu pečius. Balta
rusių, rusų, ukrainiečių, lenkų 
ir kitų slavų kalbų krosnies 
pavadinimai yra kilę iš veiks
mažodžio peku, o šis, moksli
ninkų manymu, yra tas pats 
žodis, kaip ir lietuvių kepu, 
tik lietuviai čia p ir k sukeitė 
vietomis. 

Kristijono Donelaičio „Me
tuose" jūs galbūt skaitėte, kad 
būrai šildydavosi pas „kūkalį 
mielą". Štai dar ir trečios 
krosnies vardas. Jis kilęs iš 
vokiečių die KacheL Beje, 
Donelaičio kakalys turi dar 
vieną giminaitį mūsų ben
drinėje kalboje. Tai žodis kok
lis. Jo šaltinis taip pat yra vo
kiečių die KacheL Bet kaip 
čia nutiko, kad iš to paties 
žodžio lietuvių kalboje atsira
do du skirtingi? O buvo taip. 
Kakalys į mūsų kalbą ati
drožė tiesiausiu keliu iš pačių 
vokiečių, o koklis, iš karto į 
Lietuvą kelio neradęs, klai
džiojo po Lenkiją ir, kol mūsų 
kraštą pasiekė, gerokai pasi
keitė. Norėdami išsiaiškinti 
visą mūsų kakalio ir koklio 
istoriją, mes būtume priversti 
iš Vokietijos patraukti į se
novės Romą, iš ten į graikų 
žemes, tačiau to nedarysime, 
nes šiuos kelius išmindžio
jome, ieškodami mūsų kami
no gimtinės. Neiškentę tik 
pridursime, kad graikiškai ka-
kabos reiškia „tirpyklė, kep
tuvė". Taigi iš keptuvės visa 
krosnis atsirado. 

Algirdas Sabaliauskas 

SPROGUSI VARLĖ IR 
JAUTIS 

Silpnasis žūsta, mėgdžioda
mas stiprųjį. 

Varlė išvydo jautį ganantis 
lankoje ir, pavydėdama augu

mo didelio, raukšlėtą odą iš
pūtė. Tada savų vaikų pak
lausė: „Kas didesnis: aš ar 
jis?" Varliukai tarė: „Jautis!" 
Dar labiau jinai suskato pūs
tis. Vėl vaikų teiraujasi: (klau
sia) „O kas dabar?" Varliukai 
sako: „Tik ne tu!" Galop varlė 
dėl nesėkmės taip perpyko, 
kad pūtėsi, kol sprogus krito 
negyva. _ . 

Fedras 
DRUGELIŲ SPALVOS 

Kaip drugeliai (peteliškės) 
gauna savo spalvas? Padidina
mo stiklo pagalba galima ma
tyti, kad daugelio sparnai yra 
padengti gražiais, lyg iš dulke
lių sudarytais žvyneliais.kurie 
dengia vienas kitą panašiai, 
kaip čerpių stogas. Tie ploni 
žvyneliai duoda vabzdžiui 
spalvą, formą ir sudaro gra
žius raštus (pattern) ant spal
vų. Minkšti žvyneliai greit nu-
sitrina, palietus pirštais. Jie 
yra kaip dulkelės. 

PAGALVOKITE NR. 5 

1. Ar pasitaiko žymių žmo
nių iš kairiarankių tarpo? 2. 
Krikščionys savo tikėjimą, 
vilti ir meilę išeiškia trimis 
simboliais: kryžiumi, inkaru 
ir širdimi. Ar Šv. Rašte daž
nai yra minimas inkaras? 3. 
Kada buvo išrasta patranka? 
(Atsiuntė kun. dr. E. Geru
lis). 4. Balta kaip sniegas, juo
da kaip žemė? 5. Balti laukai, 
juodi grūdai, žąsimi aria? 6. 
Ar auga Lietuvos giriose, aly
vos? 7. Kurioje JAV valstijoje 
yra šios vietovės (piešinėlis). 

Aigustė Mockutė, Čikagos lit mokyklos darželio mokinukė, priima 
švietimo tarybos skirtą konkursinę premiją i* ČLM direktorės Jūratės 
Dovilienės siu mokslo metų užbaigimo į.Akilmėse Jaunimo centre 

Nuotr Vlado Žukausko 

PAGALVOKITE NR. 4 
ATSAKYMAI 

1. Katė savo ramybės pasi
tenkinimą išreiškia murkimo 
garsais: „Murr" arba angliš
kai „Purrr" (Webester's III 
Newlnt Diet., psl. 1847 , Chi
cago, IL 1966m.). 2. Apaštalas 
Paulius rašo, kad Rojus yra ne 
ant žemės, bet dangaus trečia
me padalinime — skyriuje. (2 
Kor. 12:4; Lk 23:43; Apr. 2:7. 
Žiūr. Č. Kavaliausko vertimo 
komentarą 430-rae puslapyje). 
3. Obsesija — kai puolama iš 
išorės. Posesija — kai puola
ma iš vidaus. (The History of 
VVitchcraft by M. Summers, p. 
202, N.Y., 1993; Web8ter*s 
Dict., p. 1558+1770, Chicago, 
1966; Pr. 3:4-13; Mt 4:24; 8-
16; 12:22; Mk 1:32-34). 4. 
Lėktuvas. 5. Laiškas. 6. Gar
sas atsiranda nuo judančio 
daikto. Jis priklauso ir nuo 
priemonių, kuriomis keliauja: 
oras, vanduo, žemė, metalas. 
Tuščioje erdvėje nėra garso. 
Garsas eina bangomis. Oru 
eina apie 1,100 pėdų per se
kundę (750 mylių per va
landą) prie 32*F. Temperatūra 
kyla, garsas greitėja. Vande
niu prie 46"F apie 4,708 pėdas 
per sek. (3,210 mylių per va
landą). Plienu apie 11,160 
myl. per vai. greičiu. 7. Skirtu
mai: namas mažesnis, šiukšlių 
indo nėra, berniuko megztu
kas skirtingas, lentelė su ratu
kais dingo, krūmas mažesnis. 
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