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SKAT reikalavimai 
bus svarstomi Seime 

Viln ius , rugsėjo 26 d. — 
Rugsėjo mėnesį bene didžiausią 
dėmesį Lietuvos žiniasklaidoje 
patraukė vadinamasis SKAT 
incidentas, kai Kauno sava
norių r inkt inės dalis, pasiėmę 
ginklus, pasitraukė iš tarnybos 
postų į mišką. Rugsėjo 26 d. 
„Draugą" pasiekė nepriklau
somo korespondento suglaustas 
tų įvykių reportažas, kuris 
parodo, jog SKAT incidentas 
yra sudėtingos padėties išdava. 

Rugsėjo 16 d. į Kazlų Rūdos 
miškus prie Kauno pasitraukė 
keliasdešimt Savanoriškosios 
Krašto Apsaugos Tarnybos 
(SKAT) žmonių, kurie prisijun
gė prie miške jau nuo liepos 31 
d. buvusios Jono Maskvyčio 
dešimties žmonių grupės. Su 
savimi jie išsinešė 133 auto
matus ir pistoletus, kurie buvo 
paimti iš SKAT kuopų ginklų 
sandėlių. Šio poelgio priežastimi 
laikomas rugsėjo 9 d. pri imtas 
sprendimas surinkt i ginklus iš 
kuopų ir laikyti centralizuotai. 

S a v a n o r i ų r e ika l av ima i 

Išėję į mišką savanoriai patei
kė deklaraciją prezidentui, Sei
mui ir Nacionalinio Saugumo 
Komitetui, kurioje reikalau
jama priimti Krašto Apsaugos 
sistemos funkcijas, sudaryti 
karo prokuratūrą ir tribunolus, 
išplėsti SKAT kontražvalgybos 
tinklą, SKATui pavesti kovą su 
organizuotu nusikals tamumu, 
valstybės sienos apsaugos tar
nybą palikti KAM sudėtyje, iš
duoti savanoriams ginklus ir 
šaudmenis j namus. 

Aštuonios pagrindinės Lietu
vos politinės partijos — LDDP. 
S o c i a l d e m o k r a t ų p a r t i j a . 
Demokratų partija, Krikščionių 
Demokratų partija. Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
torių), Liberalų, Tautininkų ir 
Centro Sąjungos partijos — 
išplatino pareiškimą, kuriame 
teigiama, kad partijos, nors ir 
suprasdamos SKAT problemas, 
galėjusias paskat in t i tokius 
veiksmus, nepri taria pasirink
tam jų sprendimo būdui. „Tokie 
veiksmai kenkia Lietuvos vals
tybės interesams, tarptaut i 
niam prestižui bei saugumui", 
buvo sakoma pareiškime. 

S u d a r y t a Se imo komisi ja 
padėč i a i t ir t i 

Seime buvo sudaryta Nikola
jaus Medvedevo vadovaujama 
komisija padėčiai Kauno apskri
ties teritoriniame gynybos štabe 
tirti. 

Rugsėjo 17 d., su savanoriais 
miške susitiko SKAT štabo 
viršininkas Jonas Gečas, Seimo 
sudarytos komisijos narys A. 
Patackas. 

Spaudos konferenciją surengę 
Seimo sudarytos komisijos na
riai Saulius Pečeliūnas ir I. Už
davinys. S. Pečeliūnas pasakė 
jog pakeit imai SKAT vyko to
dėl, kad iki šiol visos institucijos 
veikė savarankiškai , ir tai tu
rėjo t a m t ik ros ne ig iamos 
įtakos, todėl dabar veiksmai yra 
koordinuojami. Seimo komisija 
ir vyriausybė susi tarė, kad 
Jėgos tarnybos" nesiimtų ak
tyvių veiksmų padėčiai spręsti, 
kad visi veiksmai būtų derina
mi su komisija. 

N e n o r m a l u kel t i b y l a s 
k o v o j a n t i e m s su 

nusikaltėliais 

Popiet įvykusioje spaudos 
konferencijoje J. Gečas pasakė. 

kad jis nepateisina tokių prie
monių (kokių ėmėsi SKAT dali
nys), „net ir esant labai labai 
svarbiems motyvams, kurių dalį 
aš suprantu ir jiems pritariu. 
Sis incidentas turėtų būti paša
lintas taikiomis priemonėmis", 
jis sakė. Situaciją, kai sava
noriams, kovojantiems su nusi
kalstamumu, keliamos baudžia
mosios bylos, J . Gečas pavadino 
nenormalia. 

S u d a r y t a g r u p ė padėč ia i 
va ldy t i 

Prezidentas A. Brazauskas 
sukūrė darbo grupę „incidentui 
SKATe valdyti". I ją įtraukti E. 
Bičkauskas (vadovas), A. Butke
vičius, J. Karosas, G. Kirkilas, 
N. Medvedevas, S. Pečeliūnas, 
generalinis prokuroras A. Pau
lauskas, Saugumo tarnybos di
rektorius J. Jurgelis, Prezidento 
patarėjas A. Sadeckas, vidaus 
reikalų minis t ras R. Vaitiekū
nas. 

Dar būdamas Turkijoje krašto 
apsaugos minis t ras Audrius 
Butkevičius patvirt ina Stasio 
Knezio parengtą įsakymą, ku
riame sakoma, kad Jonas Mask-
vytis bei keletas kitų grupėje 
esančių asmenų yra kalt inami 
kriminalinio pobūdžio nusikal
timais, tačiau vengdami atsa
komybės, naudodamiesi politi
niais bei patriotiniais motyvais 
jie bando į t raukt i į neteisėtą ir 
nusikalstamą veiklą ir kitus as
menis. „Tokią grupės veiklą 
vertinu ka ip neteisėta ir nu
sikalstamą ir įsakau ... grą
žinti ginklus į SKAT ginklų 
saugyklas iki rugsėjo 20 d. 12 
vai. ir prisistatyti vadovybei. 
Asmenys, nevykdę įsakymo, at
sakys už savo neteisėtą veiklą 
pagal Lietuvos Respublikos įsta
tymus", buvo rašoma įsakyme. 

Lie tuvos policijos padal i
niuose paskelbtas „sustiprintas 
darbo var ian tas" — visi polici
jos pareigūnai budėjo savo dar
bo vietose ir laukė tolesnių 
nurodymų. 

Rugsėjo 18 d. Seimo komisijos 
pirmininkas N. Medvedevas, jo 
pavaduotojai I. Uždavinys ir S. 
Pečeliūnas paskelbė pareiš
kimą, adresuotą prezidentui, 
kuriame sakoma, kad pradėtas 
derybas dėl incidento ta ikaus 
sureguliavimo bus galima tęst i 
tik a tšaukus A. Butkevičiaus 
įsakymą a rba jam atsistaty
dinus. A. Brazauskas pareiš
kimą atmetė kaip nekonstitu-
cinį. 

Min. A. Butkevičius praleido 
beveik visą dieną tardamasis su 
savanoriais Kauno miškuose. 
Grįžęs jis pasakė, jog konfliktas 
bus sureguliuotas taikiai, jeigu 
jo nepolitizuos įvairiausi poli
tikieriai, „kur ie mano, kad y r a 
pribrendusi situacija kokiam 
nors net ikėtam politiniam įvy
kiui, kuris gali sudaryti gali
mybes naujiems politiniams rin
kimams. Ministras žadėjo atsis
tatydinti , jei savanoriai iki 
nustatyto termino ginklų ne
grąžins. 

L a n d s b e r g i s pa l a iko SKAT 

Rugsėjo 20 spaudos konferen
cijoje opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, jog būti
nas tarpusavio pasitikėjimas 
gyvybiniais Lietuvai klausi
mais, reikia turėti aiškią na
cionalinio saugumo politiką. 
SKAT, kaip s t ruktūra , yra bū
tina ir tur i atlikti teritorinės 
gynybos funkcijas, sakė Lands
bergis. 

Prez. Bill Clinton 
priėmė Pabaltijo 

prezidentus 

Pabaltijo šalių prezidentai ir ministrai pirmininkai buvc susitikę rugpjūčio 27 d. aptar t i visoms 
trims šalims bendrų reikalų. Jų prezidentai pirmadienį susitiko su JAV prezidentu Bill Clinton 
ir šią savaite kalba Jungtinių Tautų sesijos atidaryme Nuotraukoje (iš k.) Latvijos premjeras 
Valdis Birkavs, Estijos premjeras Mart Laar, Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis, Estijos prezi
dentas Lennart Meri, Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas ir jos ministras p i rmininkas 
Adolfas Šleževičius. 

Po to įvykusioje spaudos kon
ferencijoje Egidijus Bičkauskas 
pažadėjo nenaudoti jėgos kon
flikto sprendimui. 

Se imo komis i ja n u m a t o 
SKAT funkc i jas 

Seimo sudarytos komisijos 
posėdyje parengtas Krašto ap
saugos sistemoje iškilusių prob
lemų sprendimo priemonių pla
nas. Numatytos SKAT funkci
jos: teritorinė gynyba, mobi
lizacinis darbas , ' rezervų ren
gimas, žandarmerijos tarnyba, 
pagalba likviduojant gamtos 

Prez. Brazauskas 
kalbėjosi su PLB 

delegacija 
New Yorkas , rugsėjo 27 d. — 

Pasaul io Lietuvių Bendruo
menės delegacija pirmadienį 
9:30 v.r. susitiko su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
atvykusiu į New Y orka Jungti
nių Tautų sfcaijos ai«*arymui. 
Delegaciją sudarė PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys ir vi-

nelaimes bei palaikant viešąją cepirmininkai: Rimas Česonis, 

treji metai, ka i klausimas svars
tomas, bet d a r nė ra išspręstas , 
ir atrodo, kad Lietuvos Seime jis 
kryps ta už L ie tuvos ribų gyve
nant iems l ie tuviams nepatenki
nama l inkme. Žinome apie J ū s ų 
asmeniškas pas t angas tą klausi
mą išspręsti m u m s pa lankesne 
prasme ir, už ta i dėkodami, 
prašome J u s t a s pa s t angas sus-

tvarką, valstybinės svarbos ob
jektų apsaugą. Plane taip pat 
siūloma patvirtinti nacionalinio 
saugumo koncepciją, parengti 
valstybės karinę doktriną, kitus 
norminius juridinius dokumen
tus. 

Valstybės Gynybos tarybos 
posėdyje buvo pažymėta, kad 
reikia priimti įstatymus, regla
mentuojančius krašto apsaugos 
sistemoje tarnaujančių žmonių 
socialinės garantijas, patvirtinti 
nacionalinio saugumo koncepci
ją, karinę doktriną, ilgalaikę 
kraš to apsaugos sistemos plėto
jimo programą. 

Su savanoriais miške toliau 
tarėsi min. Audrius Butkevi
čius, tačiau nesėkmingai. SKAT 
štabo viršininkas J . Gečas ir 
Kauno apskrities teritorinės 
gynybos štabo viršinnkas V. Vil
kelis atsistatydino. 

Rugsėjo 21 d. A. Butkevičius 
oficialiai pareiškė atsistaty
dinąs, bet prezidentas A. Bra
zauskas atsis tatydinimo ne
priėmė. 

Su savanoriais miške tarėsi 
p a s i t i k ė j i m o g r u p ė , k u r i ą 
sudarė N. Medvedevas, S. Pe
čeliūnas, A. Lozuraitis ir G. 
Kirkilas. Sutar ta , kad savano
riai kitą dieną pasi trauks iš 
m i š k o ir grąž ins g i n k l u s . 
Spaudos konferencijoje A. But
kevičius pareiškė, kad „tai buvo 
gerai suplanuota politinė pro
vokacija, jai seniai ir sėkmingai 
buvo ruošiamasi". 

A. Sakalas LSDP spaudos 
konferencijoje pareiškė abejojąs, 
ar savanoriai būtų išėję į mišką, 
jeigu įtakingi politiniai veikėjai 
nebūtųjų padrąsinę. A. Sakalo 
nuomone, reikia patraukti atsa
komybėn akcijos organizatorius. 

Se imu i p a t e i k t a s s p r e n d i m o 
p l a n a s 

Rugsėjo 22 d. Kauno rinktinės 
savanorių re ika lavimus pa-

Vacys Garbonkus ir dr. Pe t ras tiprinti ir paveikti Seimą sukur
ti tokį įs tatymą, kur i s leistų 
Lietuvos p i l i e tybę a t s t a t y t i 
visiems už Lie tuvos ribų gyve
nant iems l i e tuv iams , pašali
n a n t r e ika lav imą a t s i sakyt i 

PLB valdyba įteikė Lietuvos gyvenamo k ra š to pi l ietybės ir 
prezidentui trumpą raštą ir jį grįžti gyvent i į Lietuvą". 

Prezidentas pasakė , jog šį 

Kisielius. Delegacijoje taip pa t 
buvo JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas ir visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys 

grindžiantį 30 psl. priedą. Lie
tuvos prezidentas buvo prašo
mas padėti-išspręsti rašte mini
mus klausimus. 

Dė l išeivių pilietybės 

Prezidentui įteiktame raš te 
buvo rašoma: „Opiausias klau
simas yra už Lietuvos ribų gy
venančiu lietuviu pi' etybė. J au 

reiškė Vilniaus savanoriai, susi
rinkę prie A. Sakalausko žuvi
mo vietos. Seimo opozicijos 
spaudos konferencijoje A. Ku
bilius informavo, kad rugsėjo 25 
d. pasiektame susitarime t a rp 
komisijos narių ir savanorių 
pri tarta SKAT problemų spren
dimo planui, kuris yra pateik
tas Seimui. Savanoriams ta ip 
pat buvo perduotas tvirtas prezi
dento ir premjero pažadas, kad 
savanoriai už šį įvykį nebus 
t raukiami baudžiamojon at
sakomybėn. 

Vakare, grįžę iš miško, sava
noriai grąžino ginklus. Kauno 
ter i tor iniame gynybos š tabe 
tarp grįžusių savanorių ir ne
blaivių štabo darbuotojų įvyko 
konfliktas, kurį Seimo komisijos 
nariai pavadino „chuliganizmu 
su ginklais". 

Rugsėjo 23 d. prezidentas A. 
Brazauskas susitiko su SKAT 
r i n k t i n i ų vadovai*, nau ja i 
paskirtu SKAT štabo viršinin
ku A. Pociumi, KAM. VRM va
dovais. Buvo aptar ama karo 
policijos ir karo prokuratūros 
įkūrimo galimybė, kiti svarbūs 
klausimai Daugelis susitikimo 
dalyvių pokalbį įvertino kaip 
atvirą ir dalykišką 

klausimą pr ipaž į s ta svarbiu, 
sp ręs t inu išeivi ja i p a l a n k i a 
prasme. Tač iau v ienas iš pa
grindinių r e ika lav imų — tai , 
kad pil ietybės norintysis mo
kėtų l ie tuviškai . 

Dėl o k u p a n t o a t i m t o t u r t o 
g r ą ž i n i m o 

Prezidentui į te ik tame raš te 
minima, jog ir dėl okupanto 
at imto tu r to grąžinimo „už Lie
tuvos ribų gyvenantieji lietuviai 
kol kas beveik jokio palankesnio 
atsakymo negauna ir labai nusi
vilia". . .Manome, kad šiuo at
žvilgiu jie t u r ė t u būti lygia
teisiai su Lietuvoje gyvenan
čiais žmonėmis" , rašoma PLB 
įteiktame r a š t e . Š iuo k laus imu 
prezidentas pasakė , jog okupan
to at imtą t u r t ą tega lės a ts i imt i 
t ik Lietuvoje gyvenan tys žmo
nės. 

K o n s u l a t ų s t e i g i m a s 

Vilnius , rugsėjo 28 d. (Elta) — 
J A V prezidentas Bill Clinton. 
a tvykęs į New Yorką Jungtinių 
Tau tų Generalinės Asamblėjos 
48-osios sesijos atidarymui, rug
sėjo 27 d. JAV Misijos patalpose 
pr iėmė Pabaltijo šalių preziden
tus : Lietuvos — Algirdą Bra
z a u s k ą , La tv i jos — Guntį 
Ulmanį ir Estijos — Lennart 
Meri , kurie ta ip pat atvyko JT 
sesijos a t idarymui . 

Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas padėkojo Bill Clintonui 
už JAV ir jo asmenišką pagalbą, 
siekiant visiško Rusijos armijos 
išvedimo iš Lie tuvos . JAV 
prezidentas pasveikino Lietuvą 
Rusijos armijos išvedimo proga 
i r pabrėžė, kad ta i pasiekta 
santūr ios diplomatijos dėka. 
Prez . Bill Clinton ne kartą dėl 
to kalbėjosi su Rusijos prezi
d e n t u Boris Jelcinu, o ypač 
re ikšmingas pareiškimas dėl 
Rusijos armijos išvedimo iš Bal
tijos valstybių buvo paskelbtas 
V a k a r ų šalių viršūnių susiti
k i m e Vancouver, Kanadoje. 

Prez. A. Brazauskas kalbėjo 
apie problemas, kurios Lietuvai 
ky la dėl didelės Rusijos armijos 
dal ies koncentracijos Kalinin
grado srityje, dėl karinio tran
zito. J is pabrėžė, kad Vakarų 
valstybės tu rė tų daugiau pa
r e m t i Lietuvos pas tangas išsi
vaduoti iš vienpusiškos priklau
somybės, perkant energiją ir ža
l iavas iš Rytų. Prez. Bill Clin
ton žadėjo įdėmiau išnagrinėti 
šią problemą. 

Trijų Baltijos valstybių prezi
den ta i informavo B. Clintoną 
apie vis glaudesnį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bendradarbia-

v a l d ž i o s a t s t o v a i jų gy
v e n a m o j e apl inkoje . Sibire 
(Tomske), Mažojoje Lietuvoje 
(Karaliaučiuje), Lenkijoje (Sei
nuose) ir Gudijoje (kur nors ar
t i Lietuvos ribos) skubiai reikia 
įs teigt i Lietuvos konsulatus. 
Apie tai j au buvo kalbėta su Lie
t u v o s Užsienio Reikalų minis
terija ir net su Jumis. Konsulatų 
kol kas da r nėra. Konsulato 
Australi joje likimu ir aplamai 
Austral i jos - Lietuvos diploma
t in i a i s santykiais ateityje susi
rūp inęs ir gruodžio 1 iš genera
l in io konsulo pareigų pasitrau
k ian t i s dr . Algis Kabaila". 

Šiuo klausimu prezidentas 
Brazauskas painformavo dele
gaciją, kad konsulatai kai kur . 
k a i p pvz. St. Peterburge. Kara
liaučiuje jau įsteigti, kai kur dar 
s te ig iami . 

Gi paminėjus dovanų muita-
v imo problemą, prezidentas pa
sakė , kad muituoti dovanų siun
t a s — kvailystė. 

Oficialūs PLB s an tyk i a i 
s u va ldž ia 

vima. pabrėžė būtinumą kuo 
greičiau išvesti Rusijos kariuo
menę iš Latvijos ir Estijos. 

Tą pačią dieną prezidentas Al
girdas Brazauskas, lyd imas 
vyskupo Pauliaus Ba l t ak io , 
lankėsi New Yorko arkivyskupą 
kardinolo John O'Connor rezi
dencijoje. Kardinolas pasvei
kino prezidentą lietuviškai ir 
pažymėjo, kad Šv. Tėvas ne 
kar ta jam sakęs, kad jis nori nu
vykti į Lietuvą. 

Prez. Brazauskas pabrėžė, kad 
popiežiaus vizitas visiškai patei
sino su juo susijusias viltis: po 
jo viešnagės atsirado daugiau 
pakantumo, susitaikymo nuo
taikų; pasigailėtinai atrodo ban
dymai skirstyti Lietuvos žmo
nes į laimėtojus ir pralaimėto
jus, kalt int i tautines aistras. 
Prezidentas padėkojo kardinolui 
už New Yorko bažnyčios ir ti
kinčiųjų paramą Lietuvai ir 
Lietuvos bažnyčiai. 

Po to prez. A. Brazauskas susi
tiko su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininku Bronium 
Nainiu , PLB valdybos nariais , 
JAV7 Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku Vytautu Maciūnu. 
Kalbėta dėl pilietybės sutei
kimo, muitų problemų. A. Bra
zauskas pasakė, kad Lietuvos 
vadovybė pasirengusi suteikti 
kuo palankiausias sąlygas pagy
venusiems tautiečiams, norin
t iems grįžti į Lietuvą ir įsigyti 
ar s tatyt i namus, butus . Prezi
dentas pasiūlė, kad išeivijos or
ganizacijos rekomenduotų Lie
tuvai specialistų, galinčių dirbti 
vyriausybėje ir Seime bei mi
nisterijose. 

PLB minėjo ir b ū t i n u m ą kon
sulatų s teigimo įvair iuose ki
tuose l ie tuvių gyvenamuose 
kraštuose: „Labai sunki y ra iš 
sovietų vergijos išsi laisvinusių 
ir už Lietuvos r ibų Rytų kraš
tuose gyvenančių lietuvių padė
tis . J iem t a i p pat labai j a u t r ū s 
Lietuvos p i l ie tybės a t s t a tymo 
klausimai . Be to, labai s u n k u s 
jų ir ekonominis gyvenimas , o 
ta i sudaro r imtą kliūtį susi
siekti su L ie tuvos sostinėje 
esančiomis įvair iomis įstaigo
mis" . 

„ J i e m s b ū t i n i s k u b i a i i r 
lengvai p a s i e k i a m i Lie tuvos 

Iškėlus neaiškumus dėl PLB 
oficialių santykių su Lietuvos 
v a l d ž i a , min i s t e r i j omis ir 
Seimu, prezidentas pasakė, jog 
P L B ats tovas tu rės teisę daly 
vau t i ministrų tarybos posė
džiuose ir tame pačiame lygyje 
bendradarbiauti su Lietuvos va
dovybe. Už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių atstovavimas 
Lie tuvos Seime irgi spręstinas 
išeivijai palankia prasme, anot 
prezidento. 

Ka lban t i s apie Lietuvos am
basadorių skyrimą, prezidentas 
pasakė , kad ambasadoriais te
galės bū t i t ik Lietuvos žmonės. 

TRUMPAI 
— Šiaulių miesto Garbės pi

lietis Valdas Adamkus su JAV 
karinių pajėgų ekologais lankė
si buvusiame sovietų armijos 
karininiame Zoknių aerodrome. 
Svečiai nori nuodugniai susipa
žinti su aerodromo užterštumu, 
a t l ikę tyrimus, jie pate iks savo 
išvadas. Ypač didelį susirūpini
mą kelia geriamo vandens šalti
niai , pasakė V. Adamkus. 

— Suva lkų akcinė bendrovė 
„Vygriai — projektas" t ies 
p lentą nuo Lietuvos sienos 
Budiškėse iki Varšuvos. Šis 300 
km ilgio plentas kainuos apie 6 
bilijonus zlotų (apie 200,000 
dol.). Plentu bus naudojamasi už 
mokestį. Statybos išlaidos tu
rėtų atsipirkti per 25-30 metų. 

— Lietuvos vyriausybė neža
da šildyti butų iki spalio 15 d., 
o ir šildys tik iki 55 F (13 C). O 
karštą vandenį žada 10 parų per 
mėnesį ne rečiau ka ip kas dvi 
savaites. 

— Vilniuje buvo įsteigta Lie
tuvos Verslininkų Sąjunga, į 
kurią gali įstoti ne vyresni, kaip 
35 m. amžiaus verslo žmonės. 
Jos pirmininkui Gintarui Sko-
bui 28 metai. Steigiamajame su
važiavime buvo registruoti 109 
dalyviai . 

KALENDORIUS 

Rugsė jo 29 d.: Šv. Mykolas. 
Gabrielius ir Rapolas, arkange-
lai; Kęsgailą. 

Rugsėjo 30 d.: šv. Jeronimas: 
Sofija (Zofija). Žymantas. Gudrė. 
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SKAUTYBES 
kelias 

Redak to rė j .v . s . I r ena Regienė O D ^ 

„SUGRĮŽIMO" SUEIGA 
ČIKAGOJE 

Skautiškieji vienetai Čikagoje 
1993/94 veiklos metus pradėjo 
rugsėjo 12 d. tradicine „Sugrį
žimo iš stovyklos" sueiga Jau
nimo centro didž. salėje. Ta pa
čia proga įvyko ir iškilmingas 
„Lituanicos" tunto vadovybės 
pasikeitimas. 

Jubiliejinės stovyklos rikiuo
tėje, pastovyklėmis išsirikiavę, 
dalyvavo arti 130 sesių ir brolių, 
o tėvelių ir svečių tarpe — kelios 
dešimtys vadovų,-ių ir „atsar-
gon" pasitraukusių skautinin
kų ir skautininkių. Sueigą 
sklandžiai vedė Jubiliejinės 
stovyklos komendantas skautas 
vytis ps. Ričardas Chiapetta. 

Sueiga pradėta pastovyklių 
raportais komendantui ir šio 
raportu Jubiliejinės „Lituani-
ca" stovyklos Rakė viršininkui 
vs. fil. Sigitui Miknaičiui, į 
kurio pasveikinimą atsiliepda
mi, stovyklautojai ryžtingu „Vis 
budžiu!" sudrebino erdvius Jau
nimo centro namus. 

Saliutu buvo pagerbtos sceno
je išrikiuotos vėliavos, sugie
dotas Lietuvos himnas. Entu
ziastingai nuskambėjo atskirų 
pastovyklių šūkiai. Jubiliejinės 
stovyklos šūkis ir daina. 

Jubi l iej inės s tovyklos 
viršininkas vs.fil. S. Miknaitis, 
pasveikinęs laimingai iš stovyk
los sugrįžusius, dėkojo visiems 
už gerai patykusią stovyklą, o 
ypač čikagiečiams, kuriems 
teko nelengvi stovyklos paruo
šimo ir jos tvarkymo darbai. 
Paminėjo ir šios stovyklos nau
joves, tai Jaunųjų šeimų pasto-
vyklė ir 23 svečiai broliai ir 
sesės iš Lietuvos; 11-kos jų 
kelionės ir s tovyklavimo 
išlaidas padengė LSS Pirmija. 
Džiaugėsi, kad svečiai gražiai 
įsijungę stovyklon, imlia i 
stebėjo mūsų stovyklavimą ir 
tarpusavio bendravimą. Čia jie 
įsitikino, kad gražiai atskirai 
gali veikti Seserija ir Brolija. 
Jau yra ir to stebėjimo atgarsių. 
Grįžusi iš šios stovyklos sesė 
Lietuvoje jau steigia atskirą 
skaučių draugovę ir ragina bro
lius tą patį daryti. Iki šiol ten 
buvo veikiama mišriomis drau
govėmis ir stovyklaujama ben
drai. V.s. S. Miknaitis pastebėjo, 
kad ateityje kviesti iš Lietuvos 
reikia tik jaunus 17-18-čius 
skautus ir skautes. Atsikreipė 
į vadovus, kviesdamas sutelkti 
dėmesį ir veiklą savai organi
zacijai ir jos vienetams. Rūpintis 
reikia visais — nuo jaunų šeimų 
iki akademikų. Padėti saviems 
jauniems vadovams.-ėms, sku
bėti talkon „šlubuojantiems" 
vienetams — tik tada mūsų atei
ties veikla bus graži ir naši. Po 
stovyklos, lankydamasis Kana
doje, dalyvavo Toronto skauti
ninkų sueigoje. Perdavė kana
diečių linkėjimus. Prašė neuž
miršti ir artėjančių LSS Vado
vybės rinkimų. Ragino visus 
dalyvauti balsavimuose, kan
didatų siūlyme, neatsisakyti 
kandidatavimo galimybių. 

Trumpą žodį tarė ir LSS JAV 
Vidurio rajono vadė s. Marytė 
Utz. Ant jos pečių gulė stovyk
lavietės paruošimo darbų 
organizavimas ir Jub. stovyklos 
Ūkio skyriui vadovavimas. Rei
kia pastebėti, kad savo pareigas 
ji ir ūkio skyrius atliko pasi
gėrėtinai. 

Tolimesnė sueigos dalis buvo 
paskirta ..Lituanicos" tunto 
vadovybės pasikeitimui. Tunto 
adjuntantas skautas vytis fil. 

Tomas Miglinas perskaitė LSS 
Vyriausio skautininko ir tunto 
įsakymus — tuntininko s.fil. dr. 
Roberto Vito, sėkmingai dvejus 
metus tuntui vadovavusio, ka
dencijai pasibaigus nuo pareigų 
atleidimą ir jps.fil. dr. Mariaus 
Nario skyrimą tuntininko pa- — 
reigoms ateinančių dviejų metų 
laikotarpiui. 

LS Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs. Gediminas Deveikis, 
priėmęs tunto vėliavą iš parei
gas perduodančio tuntinnko Ro
berto Vito, padėkojęs už pa
švęsta tuntui laiką ir darbą, 
vėliavą ir geriausius linkėjimus 
naujose pareigose perdavė 
naujajam tuntininkui Mariui 
Nariui. Abu vadovai visų brolių 
ir sesių buvo pasveikinti skam
biais šūkiais. Pareigas per
duodamas brolis Robertas pasi
džiaugė, kad tunte užaugęs, 
jautėsi laimingas galėjęs tuntui 
vadovauti. Kvietė visus dirbti 
vieningai ir dirbti ne sau, bet 
vaikams. Dėkojo jį darbe rėmu-
siems.ypač vadovams, ir palin
kėjo sėkmės savo įpėdiniui. Per
skaitytas naujojo tuntininko 
pirmasis įsakymas, skelbiąs 
naują tunto vadiją. 

„Aušros Vartų'" tunto tunti-
ninkė ps. Renata Borucki ir 
„Kernavės" tuntininkė Ramutė 
Kemežaitė broliams Robertui ir 
Mariui įteikė įvairių dovanėlių, 
o „Nerijos" tuntininkė js. Vio
leta Paulienė — po raudoną 
rožę. „Lituanicos" tunto vardu 
— jvs. dr. Algis Paulius. 

Visi susikaupė dvasios vado
vui vs. fil. kun. Juozui Vaišniui 
malda prašant Aukščiausiąjį 
Vadovą globoti „Lituanicos" 
tuntą, o jo vadovams suteikti 
stiprybės ir ryžto užsidegimą 
skautybe perduoti jaunesniems 
broliams. 

Visiems sueigos dalyviams, 
susibūrus į didžiulį ratą, „Lie
tuva brangi" ir „Ateina naktis" 
užbaigta ši prasminga, vos 45 
minutes trukusi, sueiga. 

„Sugr įž imo" sueigoje, Čikagoje, da l i s „Lituanicos" t un to brol ių. 

PRISIMINTINI 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

IR 

NEDELSDAMI 
SKAMBINKIM 

TAIYDAI RUDAITYTEI 

„Puota jūros dugne" — popu
liariausias jūrų skautų ir skau
čių metinis renginys spalio 16 d. 
ruošiamas Lietuvių centre, Le-
monte. „Puota" kasmet sutrau
kia vis gausesnius lankytojų 
būrius. Dalyvauja ir kartu 
linksminasi jaunimas ir vy
resni. Visi kviečiami atsilan-

Jubiliejinėje stovykloje trum
pai poilsio valandėlei susėdome 
kartu su v.s. Vytautu Namiku. 
Kalbėjome apie tą ir aną ir 
užkliuvome už tų, kurių jau ne
bematome stovykloje. Graudus 
tai prisiminimas. Ėmėme skai
čiuoti ir vardinti tuos, kurių ne
bėra mūsų tarpe, bet kurie tiek 
daug darbo įdėjo į skautiškus 
nutikimus. Užsimerk, pagalvok, 
ir matai juos bėgančius sto
vyklos takais. Vieni eina nešini 
skaut išku kaklaraiščiu, 
žymenimis, kiti su pjūklais ir 
plaktukais. 

Paminėsiu čia tik vieną kitą. 
Tegul jie atstovauja tiems, 
kurių šiuo tarpu negaliu atsi
minti. 

Petras Jurgėla, mūsų skau-
tybės įkūrėjas. Visą laiką rūpi
nosi savo skautais. Taip jis 
sakydavo. Parašęs didžiulę 
knygą apie lietuvišką skautiją. 
V»a medžiaga taip kruopščiai 
paruošta. Tik skautus mylėjęs 
galėjo tą padaryti. 

Stepas Kairys, Vyriausias 
skautininkas, „Skautų Aido" 
redaktorius. Skautiškų dainų 
autorius. J i s turėjo mylėti 
skautybe, tiek savo amžiaus 
pašventė lietuvybei ir skau
tams. Dar ir šiandien dainuo
jame jo dainas. 

V.s. Antanas Saulaitis, daug 
metų „Skautų Aido" redak
torius. Skautybe atnešė iš Lietu
vos ir toliau ugdė ir skiepijo 
jaunesniems. Su didžiausiu 
užsidegimu vadovavo Skautų 
sąjungai išeivijoje. Vadovavo 
LSS 50 metų sukaktuvinei 
stovyklai. 

Dr. Steponas Biežis, nebuvęs 

kyti, pabendrauti su mūsų jūri
ne skautiją, pasivaišinti gardžia 
karšta vakariene ir smagiai pa
šokti gero orkestro muzikos gar
sams viliojant. Vietos ribotos, 
tad nedelsdami skambinkit jps. 
Taiydai Rudaitytei, tel. 708-
749-7860. pranešdami apie savo 
dalyvavimą. Visi kviečiami ir 
maloniai laukiami. 

skautu, bet juos pamilęs visa 
širdimi. Daug darbo, daug 
pastangų. Man atrodo, kad jam 
būdavo daug smagiau buvoti su 
skautais, negu su politikieriais. 

Juozas Bačiūnas. Irgi ne skau
tas. Bet labai nuoširdus bičiulis. 

s. Kazys Cijunėlis, kuris in
tensyviai ir darbščiai vykdė 
Lituanicos pastatų statybą. Kas 
jį gali užmiršti? Viskas taip 
gerai buvo organizuota, kad pa
statas išaugo. Ir šiandien jame 
vyksta stovykliniai darbai. 

Dr. Ramonas, ne skautas. Sto
vyklavo su skautais ir buvo 
pasirengęs suteikti bet kokią 
medicinišką pagalbą. 

Alekna, tiek plušęs su di
džiuliu entuziazmu stovyklų pa
statų darbuose. 

S. Jaunius, s. Nedzinskas, 
nuoširdžiai vedę „Lituanicos" 
tuntą; s. Balzaras, Rūpinskas. 
Vis tai broliai, niekados 
neatsisakę šaukiami darbams. 

O kaip užmiršti „papunę" v.s. 
Tallat-Kelpšą? Jo ramus ir 
pamokantis patarimas visados 
buvo laukiamas ir įvertinamas. 

Jūrų s. Angliškas, plaukiojęs 
su savo skautais, davęs gerus 
nurodymus, kaip reikia laikytis 
vandenyje. O kaip sesė Jakai
tienė, ' pasipuošusi įmantriu 
„žiurstu" žvaliai sukinėjosi 
stovyklos virtuvėje. 

Kun: Raibužis, uolus jūrų 
skautų draugas. Prisimenu jį 
vienoje stovykloje visiems 
parengus galimybę pamatyti 
saulės užtemimą. 

Yra daug daugiau. Bet mudu 
su Namiku, turbūt, susigraudi 
nome ir nebepajėgiame atsi
minti. O vis dėlto. Vaikštome 
mes stovykliniais jų išmintais 
takais. Ir prisimename su 
pagarba. 

v.s. Vladas Vijeikis 

SKAUTININKŲ 
SUEIGA TORONTE 
Rugsėjo 7 d. skautininkų,-ių 

sueigą pradėjo v.s. V. Skrinskas 
ir priminė Tautos šventės 
išvakares. Rimties tyla buvo 
pagerbti iškeliavę amžinybėn 
skautai,-ės, partizanai ir visi 
žuvę už Lietuvos laisvę. Sugie
dota „Marija, Marija'*. Ps. Irena 
Punkrienė padeklamavo progi
nį Maironio eilėraštį. Atosto
gaujantis LSS tarybos pirmijos 
pirm. vs. S. Miknaitis pranešė 
apie Detroito konferenciją ir 
Jubiliejinę stovyklą Rakė. 
Stovyklavo 800 skautų,-čių ir 
pirmą kartą stovyklavo 23 va
dovavęs iš Lietuvos. Vienuo
likai kelionės ir stovyklavimo 
išlaidas apmokėjo pirmija. 
Svečiai iš Lietuvos buvo labai 
patenkinti, kad galėjo susipa
žinti su mūsų veikla. Kalbėjo 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Vaičiūnas apie Birštone įvy
kusią Lietuvos ir išeivijos 
atstovų konferenciją, kurioje jis 
dalyvavęs stebėtojo teisėmis. 
LSS tarybos narė v.s. R. Ži
linskienė pasakojo, kad pirmą 
kartą savo gyvenime stovykla
vusi Lietuvoj, kur visi ir visur 
kalbėjo tik lietuviškai. Labai 
gražiame pušyne prie jūros sto
vyklavo 800 sesių ir brolių. Sto
vykloje nebuvo brolijos ir sese
rijos atskirų pastovyklių. Mais
tą gaminosi ir užsiėmimuose 
dalyvavo visi kartu. Posėdžiuo
se ir nutarimus darė tik skautų 
vadovai. Stovyklavietėje yra ir 
pastatų. Juos labai suniokojo 
rusų kariai ir naudoti bus gali
ma tik po remontų. Stovyklau
tojas dienai mokėjo 1 dol. 
(amerik.). o svečiai iš kitų 
kraštų 10 dol. (amerik.). Lie
tuvos stovyklautojus sveikino 
buvęs Kanados ministeris pirm. 
Brian Mulroney. Jo sveikinimą 
perskaitė v.s. R. Žilinskienė. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obuervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuaruan Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Secood claae postage paid at Chicago, EL and additional mailing offices 
Subecnption Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumarata mokama I i anksto 

m e t a m s '-» metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips 
nedirba. ni<4 nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba skelbimų turini neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Tuntininkas s. A. Senkus kal
bėjo apie LSS rinkimus, regis
traciją, kandidatų siūlymus. Jis 
kvietė visus rinkimuose akty
viai dalyvauti ir priminė, kad 
Kanados rajonas sudaro 20% 
visų LSS narių. Pabaigai sudai
nuota „Lietuva brangi" ir 
„Ateina naktis". Pasivaišinta 
sesių paruošta kavute ir pyra
gais, diskutuojant skautiškus 
reikalus. 

M. 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanlay Ava . , Banryn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. (708) 749-4817 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų gydymas 
S540 S. Pulaski Rd., te l . 312 585-2802 

Pirm . antr . penktd 9 v r -3 v p.p . 
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Tomas Kisielius, M.D. 
Stevan Sandlar, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana VVitek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagrtosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulfdlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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1185 Dundaa Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

J a u n i a k a d e m i k a i — „Li tuanicos" tunto s t iprybė. Iškilmingoje vadovų pasi 
k e i t i m o sueigoje s.m. rugsėjo 12 d. tunt in inko pare igas perduodant i s tun t i 
n i n k a s s fil. dr. Rober tas Vitas ir pareigas pe r iman t i s — jps. fil. dr M a r i u s 
N a r i s N u o t r . J . T a m u l a i č i o 

Širdingai dėkojame už laišką. 
Jūsų laiškai mus džiugina, ypač 
laiškas, kuris paskatino mus 
važiuoti į stovyklą, vykusią 
Palangoje. Ruošiausi važiuoti, 
tačiau netvirtai. Esu laiminga 
ten pabuvojusi, buvo nuostabu! 
Svarbiausia, kad atsitiktinai 
susitikome sese Ramanaus
kiene iš Čikagos. Labai malonu 
buvo su ja pasikalbėti. Ši 
stovykla daug davė mums. Mes 
atsiskyrėm nuo Kauno draugo
vės ir subūrėme Raudondvaryje 
draugovę. Dėl visų organiza
cinių reikalų turime sunkumų, 
bet lengvai niekas nesispren-
džia. Skautai visas kliūtis 
nugali su Dievo pagalba. 
Stovykloje susipažinome su 
broliu Bronium Zinkum iš 
Anglijos, kuris pasisiūlė mums 
i pagalba - i virėjus. Su juo 
draugavome visą stovyklos 
metą. Jis mums kūreno laužą ir 
padėjo virti valgyti. Stovykloje 

kaimynystėje gyveno švedai. 
Per renginį ..Undinė ir 
Neptūnas '93'" „misteriu" Nep
tūnu buvo išrinktas kaimynas 
švedas. Paskutinę dieną buvo 
žaidimas „Lietuva 1944". Mūsų 
kraštas organizavo šį žaidimą. 

Dabar jau dvi savaites kaip 
namie ir pradėjome atkaklų 
darbą pas save. Nepaisant 
visokių sunkumų, mes atkak
liai renkamės su mergaitėmis ir 
studijuojame skautybės istoriją. 
Būtų labai malonu pabendrau
ti laiškais su Jūsų kokia nors 
draugove. Jeigu atsirastų tokia 
galimybė, labai lauktume laiš
kų. Galite rašyti ir anglų kalba. 

Sesė Irma Zakarevičiūtė 
Raudondvario skaučių vadovė 

Red. prierašas: Norintieji 
susirašinėti su Raudondvario 
sesėmis dėl adreso prašomi 
kreiptis į „Skautybės kelią". 

6132 S. K«dzl« Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55tn St.. Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

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

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA Į 

9 0 5 5 S. Robarts Rd. , Hlckory Hllls, U i 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Ta i . (312) 7 3 7 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, lli Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. . Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S .C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6 penkt 10 12 16 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Mūsų gyvenimą laikančios ir puošiančios 

v • • KOLONOS PRIEŽIŪRA 
Mūsų tvarka šiame krašte 

pradėjo siūbuoti ir kol kas nesu
randa pastovaus taško. Tūks
tantyje reikalų, kurių pusė yra 
nauji, neatrenkame pirmumo. 
Atrinkimo eiga yra skausmin-
ga, nes reikia į krūveles žarstyti 
skurdžius pinigėlius. 

PLB valdybos šimtatūkstan
tinis leidinio planas ir Lietuvių 
fondo rengimasis dalį pagrin
dinio kapitalo vėl atiduoti svar
biems reikalams Lietuvoje; 
Ambasados, JAV LB įstaigos 
Vašingtone ir PLB atstovo 
išlaikymas Vilniuje; Švietimo 
tarybos rinkliava vadovėliams; 
ateitininkų vajus katalikiško 
Lietuvos jaunimo pagalbai; kon
ferencijos Detroite ir Birštone; 
gal net kelionių išlaidėlės 
kokiam aukštuoliui iš Lietuvos. 

Kuriuos šių reikalų galėtume 
nustumti? 

Lietuvoje vargsta našlaitynai; 
atsilikusių vaikų namams nepa
kanka maisto; tėviškių parapi
jose tai perskyla varpai, tai su
griūva vargonai; giminės ir 
pažįstami slampinėja alkani, 
pliki; gabūs, geri brolėnai ir 
seserėčios trokšta mokslo, bet 
neturi batų. 

Į kuriuos iš šių nelaimingųjų 
reikėtų nekreipti dėmesio? 

Lietuvių bažnyčioje šiame 
krašte reikia stambiai aukoti 
katalikų šalpai, nes užpyks 
amerikietis vyskupas ir uždarys 
parapiją; lituanistinių mokyklų 
patalpose neužtenka šilumos; 
vietinis Balfo skyrius laukia 
pagalbos; be klausytojų aukų 
dūsta lietuviška radijo progra
ma; klubo namams, kuriuose 
renkamės svarbiomis ir tik šiaip 
gražiomis progomis, vėjas 
nusinešė stogą; širdies operaci
joms atvažiuoja ligoniai vaikai, 
jiems ir motinoms reikia globos; 
atvažiuoja nugarkaulio operaci
joms, atvažiuoja akli studentai 
mokytis. 

Kad kokio nors šių vietinių 
rūpestėlių nepraleistume, pri
valome suktis. Ir suktis pro
tingai, gudriai, sumaniai. 

O yra reikalas, beveik taip 
būtinas, kaip žemė po kojomis, 

BUVĘ KOMUNISTAI ATRADO 
NAUJĄ GYVENIMĄ 

kurį perstumiam iš šios dienos 
į rytdieną, iš sausio į vasarį, iš 
senų metų į naujus metus. Ir 
pagaliau pamirštame. Jei šitas 
pagrindas nuo stumdymo su
skils, visos lietuviškos salelės 
sukris į duobes. Iš ten nema
tysime vienas kito ir negir-
dėsime vienas kito. Dabar lyg 
ant pakopų stovime, ant kurių 
mus laiko šis dėmesio nesusi
laukiąs pagrindas. O nuo 
pakopų ir Lietuvos rūpestėliai 
yra geriau suprantami. Nuo jų 
ir apie aukų prašančius išgirs
tame. 

Mums atrodo, kad oras, saulė, 
gaivus lietus po kaitros ir 
dienraštis „Draugas" yra Dievo 
siunčiami. Kad sis laikraštis 
vėluoja mūsų namuose pasi
rodyti, ka l t as JAV pašte 
įsisukęs šėtonas. Bet „Draugas" 
buvo, yra ir bus, tai gamtos 
fenomenas, dėl kurio galvos 
neskauda. 

Taip galvoti yra patogu, nors 
tam fenomenui reikštis kasdien 
tampa sunkiau ir sunkiau. Vi
siems girdėta, kad „Draugą" 
slegia pinigų stoka. Iš išlaidų, 
kad ir pašto, kurios artėja prie 
pusės šimto tūkstančių, pinigų 
stoką suprantame, bet jo 
nedrąsūs nusiskundimai at
kreipė mažai dėmesio. 

Visuomenė į savo rimtai 
gelbstimųjų sąrašą „Draugo" 
dar neįtraukė. Ir pasikalbė
jimuose negirdime, kad jam 
būtų skiriama minčių, žodžių ir 
pinigų. O gyvenimas skelbia ir 
kartoja: „Draugas" nėra iš 
niekur nieko kilęs gamtos 
reiškinys. Lietuviai jį sukūrė, 
lietuviams j is ta rnauja . 
Lietuviai šia svarbia savo tau
tinio gyvenimo kolona privalo 
rūpintis. Kas nesivaržo aukų 
prašyti ir nesigėdina jas imti, 
tasai šiek tiek gauna, o ta auka 
gal iš tikrųjų būna reikalinga. 
Parama „Draugui" nėra auka. 
Tai atsilyginimas. 

Gal pirma nupirkime mums 
dirbančiam batus,o tada žiūrė
kime kaimynui kaliošų. (Taip, 
kaliošių, ne purvabridžių.) 

Vytautas Volertas 

Komunizmo ideologija viešai 
pakeitė savo tikslus ir veikimo 
priemones, tačiau ir toliau pa
liko didžiausia buvusios Sovie
tų Sąjungos partija, kuri savo 
tarpe priskaičiuoja 600,000 na
rių. 

Jos vadai ir šiandien ruošia 
komunistus ekonomistus, įmo
nių direktorius-vadovus ir juos 
įtaiso į darbą su aparatčikų pro
tekcija. 

Įdomu, kad žlugus vienalytei 
Sovietų Sąjungos valstybei ir 
įsikūrus naujoms respublikoms, 
buvę komunistų vadai ir toliau 
vadovauja toms valstybėms. 

Svarbiausia, kad tose valsty
bėse yra armijos aparatčikų, 
kurie buvo išmokyti vadovauti 
ir kontroliuoti. Tai jie ir dabar 
naujoje sistemoje vartoja. Jų 
privilegijos yra visur matomos 
naujoje ekonomijoje. 

Iš buvusių 15 Sovietų Sąjun
gos respublikų šiandien 10 
naujųjų yra vadovaujamos bu
vusių Komunistų partijos ge
neralinių sekretorių ir kitų 
aukšto rango komunistų. Penki 
iš jų yra buvusieji Politbiuro 
nariai. Tik trys iš naujų respub
likų prezidentų nepriklausė ko
munistų partijai. Jų tarpe yra 
Estijos prezidentas Lennart 
Meri, Guntis Ulmanis — Latvi
jos prezidentas ir Levom Ter. 
Petrosyan — Armėnijos prezi
dentas. 

Komunistai ne tik nepasi
traukė iš politinės arenos, bet 
dabartiniai aparatčikai yra ge
riausiai patyrę kraštų adrninist-
ratoriai, o naujieji demokratai 
dar yra politiškai nepribrendę ir 
neturį patyrimo. 

Pirmieji trys nekomunistai 
kraštų vadovai, kurie kovojo už 
visišką nepriklausomybę, yra 
pakeisti komunistų partijos 

ninkai ir eiliniai žmonės parti-
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS jos nebuvo remiami. 

Žymusias rusų rašytojas Alek-

KULTŪP INGAI SUTIKSIME 
LIETU\ OS PREZIDENTĄ 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

bosais. Vytautas Landsbergis, 
kuris vadovavo Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui, 1992 
metais pralaimėjo rinkimus tuo ' 
metu, kai Lietuvos ūkis ir 
pramonė nukrito iki 61 procen
to. 

Naujieji rinkimai, daugumos 
krašto gyventojų nuomone, bu
vo grindžiami prielaida, kad rei
kia vadovavimą perleisti dau
giau patyrimo tur įčiam vado
vui. Dėl to vasario mėnesį buvo 
išrinktas Lietuvos prezidentu 
buvęs Lietuvos Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
Algirdas Brazauskas. 

Tačiau ekonominė padėtis dar 
iki šiol nepagerėjo. Tik laikas 
parodys jos pozityvų ar nega
tyvų stovį. 

Panašių įvykių, kaip Lietu
voje, buvo paliestas Azerbeidža-
nas su nauju prezidentu Geidar 
Aliyev, ir Gruzija su preziden
tu Edvard Shevarnadze. Ir šių 
kraštų prezidentai yra buvę ko
munistų vadai. 

Užsienio spauda A. Brazauską 
skirtingai vertina nuo Kari 
Markso komunizmo ir Ronald 
Reagano konservatyvizmo. Ta 
pati spauda teigia A. Brazauską 
esantį arčiau socialdemokratų. 
Jis, būdamas Lietuvos Komu
nistų partijos gen. sekretorius, 
pareiškė norą būti nepriklauso
mas nuo Maskvos partijos. Jis 
pritarė Lietuvos komunistų pa
statų privatizavimui ir pareiš
kė norą įvesti naujas ekonomi
nes reformas. 

Per 70 valdymo metų Komu
nistų partija visų gyventojų 
tarpe ieškojo „geriausių ir pro
tingiausių". Nesant partijos 
nariu, nebuvo galima pasiekti 
aukštas pozicijas. Tuo tarpu ūki-

sandras Solženycinas neseniai 
pareiškė: „Mes pergyvename 
žlugimą komunizmo, kurio vir
šūnė sugriuvo, tačiau jo vidu
rinioji klasė yra gyva ir savo 
rankomis stipriai įsikibusi į 
kasdienini gyvenimą". 

Vienas Rusijos mokslininkas, 
nebuvęs Komunistų partijoje, 
pareiškė Amerikos gyvento
jams: Svarbu, kad visi amerikie
čiai suprastų — viskas, kas da
bar pas mus, yra kova prieš už
maskuotas ideologijas". 

Niekas viešai nekalba apie ko
munizmo žlugimą. Dabar kalba
ma apie pagalbą dirbantiems ir 
nedirbantiems, apie Rusijos in
dustrijos žlugimą. Dabar madoje 
kalbėti apie demokratinį socia
lizmą. 

Amerikos Harvardo ekonomi
jos profesorius Andrei Shleifer, 
patarėjas Jelcino administra-

TRŪKSTA 
DUOMENŲ APIE 

„JŪROS" 
KORPORACIJĄ 

Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune 1938-1940 metais ir 
Vilniaus universitete 1939-1940 
metais veikė Lietuvių studentų 
„Jūros" korporacija. Lietuvą 
okupavusi, sovietų Rusija 1940 
meta i s ją uždarė. Ieškau 
duomenų apie tuos korporantus, 
jų veiklą Lietuvoje ir kitur. 
Žinantieji malonėkite prisimi
nimus, iškarpas, nuotraukas 
siųsti Algirdui Gustaičiui, 7946 
W. 4th Street, Los Angeles, CA 
90048, USA. Visų talkininkų 
pavardės bus paminėtos 
leidinyje. 

Kai kurie „Jūros" korporan
tai buvo: V. Adomaitis, K. 
Bagdonavičius, Valteris Banai
tis, Beniulis, Daumantas Cibas, 
Vytautas Draugelis, Falejevas 
(?), du broliai Gerdviliai, A. 
Griška, J. Gudavičius, Kostas 
Ivanovas, Jurgis Jagomastas 
(Vokietijos nacių sušaudytas), 
Alfredas Jankūnas, Kostas 
Januškevičius, Petras Jurkštas, 
Vytautas Linartas, Margelis Je-
saitis, V. Markelis, Erdvilis 
Masiulis, Visvydas Masiulis, 
Vladas Nasevičius (Lietuvos 
vyriausybės ministeris 1941 
m.), Jurgis Noreika (sužeistas 
laisvinant Vilnių 1941 m.), Vy
tautas Podliaskis (žuvo Sibire), 
Vytautas Pašakarnis, Justinas 
Petkevičius, Jurgis Ramelis, 
Vytautas Rudminas (žuvo lais
vinant Kauną 1941 m.), Os
valdas Sokolikas (žuvo Rytų 

fronte), Bronius Stundžia, 
Romas Šeštakauskas, Vladas 
Šeštakauskas (žuvo Sibire), Sta
sys Tomonis, Urbanavičius, 
Viktoras Urbonas, Alfonsas 
Vaidelis, Aleksandras Viršila 
(žuvo Landsbergo kacete), 
Vytautas Zelenkevičius-Zelenis, 
Stasys Žukauskas. Ir daug kitų. 

Kai kurios „Jūros" korpo-
rantės: Joana Abramikaitė, 
Irena Balčiūnaitė, M. Bazėnai 
tė, Jadvyga Boguševičiūtė, 
Irena Bucevičiūtė, Kotryna 
Daųjotaitė, Regina Jagminaitė, 
Alena Landsbergytė, Aldona 
Lepšytė, Janina Melnikaitė, 
Regina Riautaitė, Aldona Straz-
daitė, Valė Ūdraitė. A. Ūsonytė, 
E. Vilnonytė, Tamara Visoc-
kytė, Mikasė Žolynaitė. Ir daug 
kitų. 

Daugelio tų asmenų neturime 
jokios nuotraukos, biografinių 
žinių, nes okupantai sunaikino. 
Talkinkite, kiek galite. 

Algirdas Gustait is 

Christian Relief Services (CRS) prez. Eugene Krizek (iš kairės), Amber Group 
sandėlio vedėjas Bob Zabka, CRS direktorė Jeniffer Patierson ir Amber Group 
prez. Vidmantas Rapšys, susitikę Lithuanian mercy Lift pokylyje rugsėjo 11 
d. Lemonte. 

cijai, pareiškė, kad naujose 
respublikose vedama privatiza
cija pagimdė begales biurokra
tų, kurie ieško kelių paimti 
respublikų kontrolę į savo ran
kas. 

Panaši situacija anksčiau 
buvo Lenkijoje ir Čekoslovako-
joje. Šios valstybės laiku susi
tvarkė su šiais kenkėjais. Ta
čiau Rusijoje šie kenkėjai kiek
vieną dieną, kaip kurmiai, dau
giau ir daugiau išlenda iš že
mės. 

Vienas iš tokių, naujai 
išlindusių, yra iš kalėjimo 
paleistas Vasily Starodubtsen, 
buvęs tarp tu, kurie norėjo 
nuversti Gorbačiovą. Jo pirmieji 
žodžiai, išėjus iš kalėjimo, buvo 
prie Rusijos parlamento rūmų 
padarytas pareiškimas: „Jel
cinas užmiršo pasakyti visiems 
gyventojams, o ypač netur
tingiems darbininkams, kad 
mus maitina eiliniai ūkininkai. 
Mes parduodame savo tėvynę 
užsieniečiams už dolerius, 
Mercedes ir ištaigingus vasar
namius". 

Paskutinėmis žiniomis, Rusi
jos Komunistų partijos vadas 
Gennady Zyuganov su savo 
600,000 narių susijungė su 
ultranacionalistais, monar-
chistais ir fašistais. Naujasis 
organas yra priešingas visoms 
prez. B. Jelcino reformoms. 

Rusijos parlamento rinkimai, 
nustatyti įstatymų keliu, turėtų 
įvykti 1995 metais. Tačiau rin
kimus B. Jelcinas nori įvykdy
ti dar šį rudenį. 

Jeigu situacija nepasikeis, 

Lietuvos valstybė, įsijungusi 
į laisvų pasaulio tautų forumą 
— Jungtinių Tautų Organizaci
ją — iš lėto vysto savo narystės 
istoriją. Šiemet į Jungtinių 
Tautų asamblėją, į New Yorką, 
vėl atvyksta Lietuvos Respubli
kos prezidentas. J i s dabar 
pasakys ten kalbą ir susitiks su 
įvairiais, Lietuvai svarbiais, 
kitų tautų vadais. įvykis psikar-
toja, nes kraštų prezidentai į 
tokią asamblėją vyksta bent kar
tą į metus, paprastai rudenį. 
Tačiau, nors oficialus formatas 
lieka tas pats, šiemet Lietuvai 
atstovauti atvyksta naujas žmo
gus, dabartinis Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
rinkimų keliu perėmęs savo 
pareigas iš Vytauto Lands
bergio. Be abejo, yra žymių 
ideologinių ir politinių skirtu
mų tarp buvusio ir dabartinio 
prezidento. Bet juodu abu atsto
vavo Lietuvai: vienas pernai ir 
anksčiau, o kitas šįmet. Kaip 
statistikos rodo, Brazauskas 
buvo išrinktas prezidentu Lietu
vos gyventojų balsu dauguma. 
Tuo metu balsavę išeiviai jam 
tepaskyrė tik apie 3% savo 
balsų. Bet demokratijoje laimi 
visos tautos dauguma, ir iš
rinktasis tapo prezidentu visų 
lietuvių: ir tų, kurie už jį, ir 
kurie už kitą (Lozoraitį) balsavo. 
Pagal demokratines tradicijas, 
mums visiems tenka susitaikyti 
su faktu, kad Algirdas Brazaus
kas yra Lietuvos prezidentas ir 
kad jis atstovauja visiems lietu
viams, nepaisant nei ideologi
nių, nei politinių skirtumų. 

Taigi JAV gyvenanti lietuviš
ka išeivija turi sutikti ir priim
ti atvykstantį Lietuvos prezi
dentą su pagarba ir svetingu
mu, kaip pridera kultūringiems 
demokratinės sistemos pilie
čiams. Bene geriausią pavyzdį 
šiuo atžvilgiu mums rodo Lietu
vos ambasadorius Vašingtone 
Stasys Lozoraitis, kuris, nepai
sant, kad buvo pralaimėjęs rin
kimus, laimint Brazauskui, vis 
dėlto, grįžęs į Vašingtoną, tęsė 
savo darbą Lietuvai su tuo pačiu 
uolumu ir sąžiningumu, kaip 
ta i darė ir anksčiau. Lozoraitis 

dabar rodo ypač gražų kultūrin
go diplomato pavyzdį, sutikda
mas Lietuvos prezidentą, prisi
dėdamas prie jo globos JAV-se 

taip pat labai korektiškai 

artimoje ateityje gali įvykti 
riaušės ir susidūrimai su nau
jomis jėgomis, kurios yra prie
šingos reformoms, o nori užgrob 
t i valdžią jėga. Europa ir Ame
r ika jau dabar jaudinasi, kad 
ateities įvykiai Rusijoje nepa
liks didžiųjų valstybių tik ste
bėtojų rolėse. 

ir 
atlikdamas kitas savo pareigas. 
Spaudoje buvo rašyta apie tam 
tikrus nuomonių skirtumus 
tarp šių dviejų asmenų, bet 
šiandien t ie skirtumai yra 
palikti nuošalyje, ir juodu abu 
vieningai atstovauja Lietuvai 
užsienyje — Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. 

Mums, išeiviams, reiktų jung
tis prie Stasio Lozoraičio ir taip 
pat parodyti atvykstančiam Lie
tuvos prezidentui ir visam 
pasauliui savo kultūringumą, 
demokratinių principų gerbimą. 
Prezidentas Brazauskas turi bū
ti išeivijos gražiai sutinkamas, 
ir jam suteikiam pagalba pagal 
reikalą. Kaip programa rodo, jis 
susitiks su New Yorko lietu
viais, su Lietuvių Bendruome
nės atstovais (JAV LB ir PLB) 
ir praleis kone tris dienas su 
lietuviais bei amerikiečiais 
verslininkais Kalifornijoje. Jis 
atvyksta į JT asamblėją, bet 
pagal programą daugiausia lai
ko praleis su išeivija. Jis at
vyksta ne su didele „svita", 
bet tik su dviem patarėjais ir 
vienu sargybininiu. Esu tikras, 
kad tiek jis, tiek jo patarėjai bus 
prieinami, kiek laikas ir sąlygos 
leis, mums visiems. Jis, be abe
jo, nori su išeivija sustiprinti 
savo kontaktus, su mūsų atsto
vais pasitarti, pasidalinti nuo
monėmis ir išgirsti mūsų pasiū
lymus. Tai yra geros valios 
vizitas, ir mums reikia parodyti 
geros valios, jį priimant. Tie, 
kurie turės progos su preziden
tu bendrauti, turėtų nesikon-
centruoti vien tik kritikomis bei 
skundais, bet duoti pozityvų 
įnašą savo sugestijomis ir pata
rimais. Prezidentas atstovauja 
visai Lietuvai — ne tik vienai 
partijai ar klikai. Tiesa, mums 
neramumo kelia jo praeitis, 
surišta su komunizmu, bet gal 
jau yra laikas palikti praeitį ir 
žvelgti į dabartį bei ateitį, arba, 
kaip šv. Tėvas, būdamas Lietu
voje, yra pasakęs, laikas atleisti 
ir visiems vienytis bendram dar
bui. Lietuvos valstybės atstaty
mo procese yra daug sunkumų. 
Tiems sunkumams nugalėti rei
kia vienybės ir vieni kitais 
pasitikėjimo. Duokime prezi
dentui Brazauskui progą sėk
mingai dirbti Lietuvai, kuriai 
vadovavimas jam yra ne tik gar
bė, bet ir sunki užduotis. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

TEIKS PAGALBA 
KLAIPĖDAI 

JAV Clevelando inžinerijos ir 
turizmo firmų savininkės Graži
nos Knystautaitės-Kudukienės 
iniciatyva Clevelande įkurtas 
komitetas, kurio nariai teiks 
visapusišką pagalbą Klaipėdai. 
G. Kudukienė papasakojo, kad 
Klaipėda ir Clevelandas drau-

f auja jau daugiau kaip metus, 
į kartą su p. Gražina kartu at

vyko jungtinių Clevelando kli
nikų profesorius John F . 
Distefano. Profesorius norėtų 
Klaipėdoje įsteigti vaikų veido 
chirurgijos centrą. 

PRANAS ZUNDE 

Į minėtų svečių skaičių reikia priskaityti ir gar
bės svečią, naują Lietuvos atstovą p. K. Bizauską su 
jo žmona, taipgi dalyvavusius visus Lietuvos Atstovy
bės štabo narius: p. Mastauską, p. M. J. Viniką su 
žmona, Dr. J. Bielskį su žmona, p. Krusinską su 
dukteria, „garsiečių" štabą, p. Šimutį su žmona, p. 
Mačiulį, na ir taip toliaus. Iš tautininkų srovės gal buvo 
kokis desėtkas žmonių, tačiau nesimatė daugumos pro
fesionalų, daktarų, aptiekorių, stambių biznierių ir 
šiaip žymesnių žinomų veikėjų, kurie būdavo prie visų 
viešų iškilmių save pasirodo. Gal kai kuriems atrodė 
brangi įžanga ($3.50), bet juk yra žmonių, kuriems ta 
įžanga tai menkniekis. 

Vakarienės tvarka truputį nuobodi. Vakarėlį vedė 
p. Simutis, kuris perviršijo save nuobodumu. Nors jisai 
nelaikė ilgų kalbų, kaip kitais sykiais klerikalų paren
gimuose, bet šį vakarą jisai nuobodumu atrodė su 
neišaiškinama stoka linksmo ūpo, kuomi ir kitus 
svečius užkrėtė. 

Gerokai įpusėjus ir jau baigiant vakarienę, p. Šimu
tis pradėjo savo įžengiamąją kalbą. Jisai iš pradžių 
visai nesuranda temos šį vakarėlį pradėti, paskui šiek 
tiek įsidrąsina, ir ilgais ištąsytais žodžiais pasako bent 
tiek, kad jisai tikisi visų svečių ir visų lietuvių koopera
cijos naujai atvykusiam atstovui. Taip nubaigęs, per-
stato vakarėlio programos pirmą numerį. Juomi pasi
rodė esąs duetas p. Kižio ir p-lės Kižiutės. Jiedu sve
čius kiek nulmksmina gražiai sudainuodami operos ga

balėlį „Miserere" ir „Gėriau dieną, gėriau naktį". Jie 
dainavo gerai, jausmingai. 

Atneša vaikiukas du telegramų, kuriuos perskaito: 
tai buvo 1) nuo „Darbininko" redaktoriaus Pakšto, ir 
2) Juozo Šaliūno iš VVaterbury (ne kažkas svarbaus). 

TOLIMESNĖS KALBOS - ĮDOMIOS 
| NEĮVAIRUMU. 

1. Kun. Matulaitis kalbėjo labai ilgai, vardan 
kunigų organizacijos „Kunigų Vienybės". Jisai pradėjo 
neaiškiai. Į vidurį paaiškėjo, bet tik tuomi, kad visi 
geri darbai dėl Lietuvos buvo padaryti „mūsų 
katalikų". Jisai pagaliaus šitaip užreiškė: „Todėl, nau
jas Lietuvos atstove, žinok, kad mes katalikai Lietuvai 
davėme ir duosime. Išgama būtų tas, kas Lietuvai 
neduotų. Mes katalikai visuomet davėme ir duosime, 
o su išgamom pats apsidirbk" (taip atsikreipė į garbės ' 
svečią, p. Bizauską). Prie šitų žodžių net jau ir 
klerikalai svečiai pradėjo vieni į kitus kuždėtis, o kuni
gai pradėjo raukytis ir pusbalsiai sakyti: „perilgai jau, 
perilgai". Todėl kun. Matulaitis savo ilgą kalbą vėl su 
neaiškia išvada nutraukė. 

2. Pakviesta p-lė Žemaičiutė padainavo solo: „Vai 
kas" ir „Šią naktelę per naktelę". Gražios mergaitės 
skaistus veidelis dar kiek pataiso svečių ūpą, kurį 
pagadino kun. Matulaičio aštrus ul t imatumas dėl 
„išgamų". 

3. Kalba, kun. dr. ^Navickas. Jisai dar jaunas 
žmogus, dailios išvaizdos ir neblogos iškalbos; jį tituluo
ja „daktaru". Kun. Navickas pasakojo naujo atstovo 
biografiją, kaip pradėjęs kilti iš mažo ir dar neseniai 
buvęs tiktai Londono Atstovybėje raštininku, gi 
šiandien pateko į tokios didybės vietą, kaip būti 
Amerikos respublikoj Lietuvos atstovu. 

4. Šimutis būtinai užsispiria iššaukti kalbėti 
Sirvydą, „Vienybės" redaktorių, nors tasis atsiprašo, 
kad esąs nelabai sveikas ir kalbėti negalįs. Tačiaus 
pasako keletą žodžių, palinkėdamas nuo savo asmens 

naujam atstovui lengvos kloties sunkiame darbe. Jisai 
pareiškia viltį atsidėdamas ant seno lietuvių priežo
džio, kad „naują šluota gerai šluoja", todėl, sako, rasit 
naujas atstovas galės geriau iššluoti partiškas šiukš
les iš mūsų gyvenimo, kuris jau perdaug prisivėlė. 

5. Fr. Morkus sudainuoja solo „Kad širdies 
skausmai" ir dar vieną dainelę. Dainuoja stambiu 
balsu ir rodos kvėpia svečiams drąsos, kad 
nenusimintų, jei kas ne taip sklandžiai sekasi. 

6. Kalba p-nia Dumblienė. Ji gražiai ir mandagiai 
sveikina atstovą, rodos, vardu moterų katalikių. 

7. Kalba kun. Kaulakis. Jisai pasisakė kalbąs var
du 30 suvienytų Philadelphijos draugijų „Sąryšio". 
Sveikina, linki atstovui eiti krikščionybės principais. 
Nurodo pavyzdį iš JAV prez. Coolidge, kuris pasakęs, 
kad Europoje suiručių ligą galima bus išgydyti tik 
krikščionybės principais. Atsidėt reikia tik ant tos 
srovės, kuri krikščionybę palaiko, o kitų srovių ne
galima būsią suvaikyti. Jisai kalbėjo rimtai, tik entu
ziazmo neiššaukė, nes labai konservatyviškas išreiškė 
pažiūras. 

8. Kun. S. Remeika sekančiai maždaug sukalbėjo: 
Jam esą malonu, kad naujo atstovo priėmimas įvyksta 
jo parapijoje (tai yra, šito žydelio salė yra jo parapijos 
apylinkėje*. Jisai buvęs ir pirmųjų atstovų priėmimo 
vakarienėse ir išsinešęs štai kokius įspūdžius: pirmąjį 
atstovą p. Vileišį pasitikti susirinkę daugybė žmonių 
ir sudėję virš $10,000 (ar bent prižadėję sudėti Lietuvos 
bonams); antrojo atstovo p. Čarneckio sutiktuvėse jau 
buvo mažiau svečių besusirinkę. Bet šį vakarą kun. 
Remeika sušuko: „Kur gi dingo visi lietulviai, tie 
stambūs biznieriai, kurių čionai nesimato!?". Jisai 
paskui pasityčiodamas karčiai apie neatsilankiusius 
kalbėjo: „Turbūt jie munšainę kepa" Pirmiaus buvę 
daugiau vietinių, o dabar daugiau esą tik aplinkinių. 

(Bus daugiau) 
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* LENINO 
MAUZOLIEJUS 

J U L I U S V E B L A I T I S 

Tokiu pavadin imu (,.Lenin's 
Tomb"> šią vasarą Random 
House leidykla New Yorke iš
leido gana išsamią 576 puslapių 
knygą. Jos au to r iu s yra „Wa-
shington Post" korespondentas 
David Remnick, šiuo metu gyve
nąs Ne\v Yorke. Kaip žinoma, 
Maskvos Raudonojoj aikštėj dar 
tebėra sov ie t inės imper i jos 
įkūrėjui d ik ta to r iu i Leninui 
įrengtas mauzoliejus, į kurį 
patekt i stovėdavo ir tebestovi il
gos eilės smalsuolių. Vieni ten 
ėjo vedami smalsumo, kit i „nu
silenkti ir pagarbinti revoliucinį 
rtfąstytoja". Au to r ius sako. jog 
temperatūra mauzoliejuje y ra 
nuolat reguliuojama, kad kuo il
giau išsi laikytų Lenino kūnas . 
Matyt, kad autorius tokį knygos 
pavadinimą par inko tik dėl sim
bolikos, nes čia kalbama ne apie 
Leniną. <» apie sovietinės imperi
jos subyrėjimą. 

Autorius a tvyko su žmona 
Esther į Maskvą 1988 metų sau
sio mėnesį ka ip ..VVashington 
Post" dienraščio akredi tuotas 
korespondentas ir čia praleido 
pačius lemtingiausius sovietų 
imperijos gr iū t ies metus. J is 
turėjo progos pasikalbėti su 
įvairių profesijų sovietų pilie
čiais: menin inka is , rašytojais, 
poetais, darb in inka is , mokslo 
žmonėmis, užkietėjusiais parti
jos fana t ika is , . .refiūznikais". 
karo ve te rana i s ir t.t . Nemažai 
pokalbių jis turėjo su aukštosios 
komunistų ponijos palikuoniais, 
pvz. buvusio sovietų užsienio 
reikalu komisaro Maksimo Lit-
vinovo va ika is , su dar gyva 
Stalino nugalabyto komunizmo 
ideologo Nikolajaus Bucharino 
žmona Anna Lar ina ir ki tais . 

Daugelis jo su t ik tų žmonių 
buvo kentėję kalėjimuose arba 
Gulago katorgose. Už butą auto
rius privalėjo mokėti net 1,200 
dolerių per mėnesį, kelis šimtus 
daugiau negu vietiniai gyvento
jai. J o kaiminystėje gyvenęs 
Lazaras Kaganovičius . pasku
tinis da r gyvas iš a r t imiaus ių 
Stalino . .vidaus ra to sėbrų". 
Kaganovičius buvo iš t ikimas 
Stalino pa t ikė t in i s , ir jo už
davinys buvęs įvykdyti Mask
vos Metro požeminių t r auk in ių 
statybą. J i s t a ip pa t buvęs at
sakingas už daugelio cerkvių ir 
sinagogų sunaik in imą. Jo dėka 
buvo s u n a i k i n t a ir nuostabioji 
Kr i s taus Išganytojo katedra . 
Sako. kad pro savo rašt inės lan
gą S t a l i n a s ma tydavęs šios 
katedros varp inę ir tokio vaiz
do j i s negalėjęs pakęst i , todėl 
katedrą reikėjo suna ik in t i . Au
tor ius labai norėjo ir bandė pa
simatyt i su Kaganovičium, su 
juo pas ika lbė t i , t ač iau jo pa
stangos buvo nesėkmingos. Ka-
ganovičus mi rė 1992 m., išgy
venęs net 99 metus . 

Autorius sako, kad dabartinės 
revoliucijos pradin inkais laiky
tini Andrie jus Sacharovas, Mi-
chail Gorbač iovas ir Boris 
Jelcinas. P i rmiaus i a j iems rei
kėjo a t i t a i sy t i sovietinės impe
rijos praeitį iš melo į tiesos isto
rija. Tik Gorbačiovui atėjus į 
valdžią, t i e sa nebesulaikomai 
pradėjo veržtis, lyg koks tvanas, 
ir grei ta i už tvindė visą kraštą, 
o juo labiau okupuotas šalis. 
Vienas iš t ik ra i dramat išku mo
mentų buvo. kai Kremlius paga
liau, po 50 metų melo, prisi
pažino, jog Sta l ino įsakymu 
Katyno miške. Gudijoj, buvo su
šaudyta 15,000 lenkų karių, 
daugiausia ka r in inkų . Istorinė 
tiesa taip p a t buvo sugrąžinta, 
kai Maskva paga l iau prisipaži
no, kad Lietuvos . Latvijos ir 
Estijos ankesija iš tikrųjų buvo 
slaptojo S t a l i n o ir Hi t le r io 
suokalbio rezul tatas . Per ištisus 
deš imtmečius jie apie tai tylėjo 
tik vėl iau, kai vokiečių archy

vuose buvo rasta to pakto kopi
j a , rusai vis dar spyrėsi, kad 
savo arvhy vuose jie tokio doku
mento originalo „neranda"; 
atseit , todėl tokios sutarties ir 
nebuvo... Vėliau jie tą doku
mentą vis dėlto surado. 

Šioje knygoje y ra gana daug 
vietos sk i r ta įvykiams Lietuvo
j e . Nors mums daug kas jau 
žinoma, tačiau vis dėlto įdomu 
pat i r t i , kaip visa tai stebėjo, ką 
ma tė ir kaip aprašė šis ameri
kietis žurnalistas. Vienoj vietoj 
j i s rašo: „Viską, ką aš stebėjau 
Maskvoje, Vilniuje, Sibire: įvai
r ius susirinkimus, demonstraci
j a s , spaudos aprašymus, įrašus 
video juostose, tiesiog peržengė 
ir viršijo faktus. Nei vienas toks 
faktas, atpasakojimas, konflik
t a s ar suki l imas nebuvo be mis
t i nė s sk ra i s t ė s , pvz. keršto 
d rama t a r p Gorbačiovo ir Jelci
no, d r ama t a rp Lietuvos ir 
K r e m l i a u s , i roniška anglia
kasių prole tar ia to drama. 

Labiausiai slėpiningas viso to 
buvo šventojo buvimas kvailių 
i r tuščiagalvių tarpe , tarp įžeis
tųjų ir sužeistųjų. Tai Sacharo
vas, vandenilio bombos išradė
j a s , kur is a ts isakė savo talento 
ir pasišventė gelbėti žemę nuo 
sunaikinimo, kai visa tai atrodė 
neįmanoma. J i s sugrįžo iš Gor
kio tremties, kad savo išmintimi 
pabadytų carą (šiuo atveju Gor
bačiovą). 

G o r b a č i o v a s Lietuvoj 

Jau darėsi aišku, kad nuo 
1990 metų pradžios sovietiniam 
monolitui buvo rimta grėsmė 
subyrėti iš vidaus. Demokra
t inės jėgos augo ir plito po visą 
sovietiją. Tačiau Gorbačiovas 
vis dar vylėsi, kad žinios apie 
įvairius laisvės sąjūdžius gali 
būt i per daug išpūstos. O tos 
žinios iš Lietuvos buvo ypač 
gąsdinančios. Todėl 1990 metų 
sausio mėnesį j is su žmona 
Raiša ir savo padėjėjais atskrido 
į Vilnių, norėdamas pats įsiti
kint i , k a s ten iš tikrųjų vyksta. 
J i s vylėsi, kad ši kelionė, jei at
siskyrimo bangos ir nebesustab-
dys, ta i nors gerokai ją sulėtins. 
Vienas jo artimiausių patarėjų, 
Aleksandras Jakovlevas, buvo 
jau anksčiau lankęsis Vilniuje 
ir grįžęs pareiškė, jog būtų 
„nemoralu" paneigti faktą, kad 
Maskva per prievartą valdo visą 
imperiją. Gorbačiovas Lietuvo
je pirmiausia smarkiai išbarė 
Algirdą Brazauską, rašo auto
rius, k a m jis leido Sąjūdžio „ro
mant ikams profesoriams" skal
dyti k raš tą nuo visasąjunginės 
šeimos". Gorbačiovo pyktis ir 
nesusigaudymas padėty buvęs 
aiškūs kiekviename žingsnyje. 
Buvo ta ip pat akivaizdu, kad jis 
prarado savo politinę kontrolę. 

Savo „viešnagės" metu jis 
susirėmė su vienu senyvo am-

nešė plakatą su šūkiu: „Visišką 
Nepriklausomybę Lie tuvai ! 
„Kas t au paliepė nešti šį pla
katą", - piktai užklausė Gor
bačiovas. „Niekas, aš pats jį 
pasigaminau". „Ką tai reiškia 
- visišką nepriklausomybę?" -
teiravosi Gorbačiovas. „Tokią 
nepriklausomybę, kokią mes 
turėjome, kai Leninas 1920-tais 
pripažino Lietuvos suverenite
tą. Jokia šalis neturi teisės dik
tuoti kitai tautai", atsakė dar
bininkas. „Mūsų didžiulėj šei
moj Lietuva tapo išsivystęs 
kraštas , - aiškino Gorbačiovas. 
- Kokie mes išnaudotojai, jeigu 
Rusija jums parduoda medvilnę, 
naftą ir kitas žaliavas, ir t a i ne 
už va l iu tą" . Č i a l i e tuv i s 
nut raukė Gorbačiovą: „Prieš 
k a r ą Lietuva turė jo savo 
valiutą. Jūs ją atėmėte 1940 
metais. Ar jūs žinote, kiek 
lietuvių buvo ištremta į Sibirą 
ir kiek jų ten mirė?" Tokio „aki
plėšiškumo" Gorbačiovas nega
lėjo pernešti. „Nenoriu daugiau 
kalbėti su šiuo žmogumi, - sakė 
Gorbačiovas. — Jeigu Lietuvos 
žmonės taip galvoja ir rodo to
kius plakatus, t a i jie gal i 
sulaukti sunkių laikų. Daugiau 
kalbėti su jumis aš nebenoriu". 
Raiša čia bandė nurminti savo 
vyrą. „Tu nusiramink", — 
atšovė jai Gorbačiovas. 

Paskutinę savo kelionės dieną 
Lietuvoje Gorbačiovas pagaliau 
pripažino tai, kas buvo aišku. O 
dar prieš metus galimybę dau
giapartinei sistemai pavadino 
„šiukšlėm". Tačiau dabar jis jau 
išsitarė, kad „mums daugiapar
tinės sistemos nėra ko bijoti, 
kaip velnias bijo smilkalų. 
Tokioj sistemoj aš nematau tra
gedijos, ypač jei ji tarnauja liau
džiai". 

Žudynės Vilniuje 

Autorius atvyko į Vilnių jau 
po sausio 13 žudynių. Jis aprašo, 
kaip KGB ir kariuomenė tuo
met veikė Lietuvoje. Jų planas 
buvo įbauginti gyventojus ir vy
riausybę. Kur tik pagaudavo, jie 
primušdavo besislapstančius 
nuo sovietų kariuomenės lietu
vių naujokus, grobdavo įvairius 
pastatus, institutus, spaustuves 
ir vedė propagandą rusų lenkų 
ir žydų kiršinimui prieš lietu
vius. Į gatves jie paleido tuzinus 
raumojančių tankų, ypač prie 
parlamento rūmų. Buvo sudary
tas „Tautinio gelbėjimo komi
tetas", kuriam vadovavo Mask
vai paklusnūs statytiniai . Per 
ištisus metus Maskva statė 
įvai r ias pinkles, norėdama 
nuversti Lietuvos teisėtą vy
riausybę. Kai pagaliau sausio 
13, 2 vai. ryto prasidėjo puo
limas, Tautos gelbėjimo komi
tetas pasiskelbė esąs tikroji val
džia ir KGB su gen. Valentinu 
Varenikovu davė įsakymą tan
kais pulti beginklius žmones. Tą 
naktį žuvo keturiolika žmonių, 
šimtai buvo sužeistų. 

Tai buvo bjaurus darbas, sako 
autorius. Toks smurtas t i k dar 
l a b i a u sukėlė žmonių 
neapykantą prieš Maskvą. Kai 
Vi ln iaus TV bokš tas buvo 
kareivių užimtas, Kauno TV 
pasigavo signalą ir perdavė 

Lietuvoj. Iš Busho vyriausybės 
lietuviai daug ko ir nesitikėjo, 
ž inodami, kiek A m e r i k o s 
prez iden tas p a t a i k a u j a 
Gorbačiovui. 

Už bokšto tvoros lietuvių 
skulptorius sukūrė iš medžio 
drožtą verkiantį Kristų. Žmonės 
pradėjo nešti gėles ir žvakes. 
Paaugliai, atsinešę savo magne
tofonus, klausėsi lietuvių liau
dies dainų. Prie parlamento 
stovėjo tūkstančiai žmonių. J ie 
prisinešė įvairių barikadų ir 
laukė naujo kariuomenės puoli
mo. Žmonės nešė viską: didžiu
lius cemento luitus, metalo ir 
plieno laužą, smėlio maišus, 
autobusus, tramvajų vagonus. 
Buvo šalta. Gindamiesi nuo šal
čio, žmonės statinėse kūreno 
lentgalius ir atliekas. Vienoj 
vietoj amerikietis, pastebėjęs, 
kaip vienas parlamento gynėjas 
sukūreno visą tuziną sovietų ko
munistų partijos istorijos kny
gų-

Prie pagrindinio įėjimo žmo
nės sumetė krūvas kas tik pa
puolė: įvairius žaislinius gink
lus, daiktus iš p las tmasės , 
vaikų piešinius, ir t . t . Gor
bačiovas buvo ten pavaizduotas 
kaip žudikas, Gorbačiovas bu
čiuoja Stalino lūpas, Gorbačio
vas stumia lietuvį į mėsmalę. 
Kiti suvėrė savo komunistų par
tijos bilietus ant vielos. Buvo 
manoma, kad po TV bokšto ki
tas puolimas bus nukreiptas į 
parlamentą. Landsbergis pasi
liko savo kabinete parlamente, 
numigdamas ant minkštasuolio 
t ik po keletą valandų. J i s 
atsisakė eiti į savo butą, nes 
KGB galėtų su juo tada lengvai 
susidoroti. 

žiaus fabriko darbininku, kuris Pasauliui žinias apie įvykius 

Ženkla i p r i e š revoliuciją 

Gorbačiovas, deja, j au nujautė 
tą tragediją Jeruzelskio Lenki
joj, Honeckerio Rytų Vokietijoj, 
Šaučekuso Rumunijoj ir ki tur . 
Pagaliau j a m ir nereikėjo per 
daug to ieškoti po savo socialis
tines šalis. J ų pakankamai buvo 
ir palačiojoj sovietijoj. 

Černigove, Ukrainoj, vienos 
automobilio avarijos metu mili
cijai paaiškėjo, k a d g i r t a s 
vairuotojas buvo aukštas parti
jos ponas. Jo. automobilyje buvo 
rastas pilnas lagaminas skanės-
tų-delikatesų, kai tuo ta rpu 
parduotuvėse žmonės to nebuvo 
matę keletą metų. Volgograde 
visa partijos vadovybė buvo 
priversta atsistatydinti po to, 
kai tūskatančiai žmonių pakėlė 
t r iukšmą, kodėl pa r t i jos 
didikam buvo statomi specialūs 
butai . Leningrade buvęs polit-
biuro narys Juri Solovjovas 
buvo išmestas iš partijos po to, 
kai šimtai demonstrantų prie jo 
namų reikalavo paaiškinimo, 
kokiu būdu jis įsigijo Mercedes-
Benz už 9.000 rublių, kai toks 
automobilis kainuoja 120,000 
tūkstančių. Taigi, korupcija 
klestėjo visoj sovietijoj — rašo 
autorius. 

Nepavykęs sovietų pervers
mas Lietuvoj pakeitė viską 
vidutinio amažiaus sulauku
siems intelektualams, kurie ir 
liko lojalūs komunistų partijos 
reformos minčiai. Tai buvo 

Gorbačiovo kar tos žmonės. Kai 
„Nezavismaja Gaze ta" repor
ter ia i aprašė nepavykusį ban
dymą nuversti Lietuvos vyriau
sybę, kaip logišką įvykių raidą 
(atseit, ta ip ir turėjo būti), ta i 
Maskvos žinių redaktoriai stai
ga išgyveno ideologinį atsiver
timą. Dėl kraujo praliejimo Vil
niuje jie prarado bet kokį pasiti
kėjimą Gorbačiovu, sako auto
rius. Lenas Karpinskas, Jegoras 
Jakovlevas ir iš t isas sąrašas 
aukštosios partijos mokyklos 
žmonių, o ta ip pa t ir „Atgailos" 
režisierius Abuladze pirmajam 
Maskvos žinių puslapyje pasi
rašė vedamąjį, ku r i ame pareiš
kė, kad (Gorbačiovo) režimas 
savo „mirt ies agonijoje įvykdė 
kriminalinį ak t ą Lietuvoje". 
„Kas beliko po Kruvinojo sek
madienio Vilniuje iš mūsų pre
zidento (Gorbačiovo) mėgstamų 
temų human i škas socializmas, 
naujasis mąs tymas ir bendri 
Europos namai? Iš esmės nieko 
— rašoma vedamajame. 

Per tiek metų partijos vyrai ir 
m o t e r y s t i k ė j o s i s u l a u k t i 
humaniško socializmo. Jie buvo 
į s i t i k i n ę , k a d p a r t i j a t u r i 
viskam vadovaut i . Bet kokių 
ki tų partijų kiš imasis į valdžią 
j iems buvo svet imas ir reiškė 
buržuaziją. Dabar , patyrę Boris 
Jelcino ir Vytau to Landsbergio 
„įžūlumą", jie pasijuto labai ne
jaukiai. Igoris Zacharovas, „Ne-
zavisimaja Gazeta" žurnalistas, 
rašė: „Tiesą sakan t , aš niekaip 
negal iu s u p r a s t i , kodėl šie 
žmonės n u t a r ė a ts iskir t i po to, 
kai tankai atidundėjo į Vilnių. 
Tai būtų lyg moteris , dvidešimt 
metų išgyvenusi ir neapkentusi 
savo vyro, dėl menko incidento 
(sic!) pagaliau nu ta rus i palikti 
savo namus ir n iekad j juos 
nebegrįžti". 

P o s t S c r i p t u m 

Autor ius r a š ė šrią knygą, 
naudodamasis įvairiais gausiais 
šalt iniais, asmeniškais susiti
k imais bei pas isakymais žmo
nių, kurie sovietijos griūties 
metais buvo tų istorinių mo
mentų l iudininkais . J i s sako, 
jog jaučiasi la imingas, kad jam, 
ka ip vienam iš daugelio užsie
nio korespondentų, buvo lemta 
šiame t rag i škame amžiuje būti 
šios pergalės momento liudinin
ku. Knygos gale yra nurodytas il
gas sąrašas asmenų, kurie jam 
palengvino šio istorinio veikalo 
rašymą. Už paramą, aprašant 
Baltijos k r a š t ų įvykius, jis 
dėkoja Rygos laikraščio „Die
n a " štabui ir daugybei tuome
tinių veikėjų Vilniuje: Vytautui 
Landsbergiui, Arvydui Juozai
čiui, Romualdui Ozolui, Kazi
mierai Prunskienei, Algimantui 
Čekuoliui, Ju s tu i Paleckiui, 
Vladislavui Švedui ir Algirdui 
Brazauskui. Knygoje yra 27 
nuotraukos, t rys jų iš Lietuvos. 
Visi istoriniai įvykiai aprašyti 
gana gyvai ir įdomiai. Knygą 
verta įsigyti. Išleido Random 
House, New Yorke. Kaina 25 
doleriai. 

CLASSIFIED GUIDE 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

y+"į> 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, ' 

aplankykite ,.tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

HELP WANTED RE AL "STA T E 

Ieškau moters padėti namų 
ruošoj ir apsirengti, taip pat ga-
mint maistą ir gyvent kartu Park 
Ridge, IL Tel. 708-825-6404. 

S k a i t y k i t e i r p l a t i n k i t e vie
nintelį išeivijos lietuvių dien
raštį „Draugą". 

M k m a patikima vedusiųjų pora, 
gali būti pensininkai, dirbti prižiūrėtojais 
laidotuvių namų, Cicero, IL. Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb butas veltui 
Resume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marquette 
Funeral Home, 2533 W. 71 St 
Chicago, IL 60629. Prašome neskam
binti. Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas 

MlSCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Va West 95th Straet 

Te l . - (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Privataus kapitalo firma ieš
ko partnerių avalynės gamy
bos srityje. Kreiptis firma 
„Žemuva", Gamyklos g-vė 
Nr. 33, Mažeikiai, Uthuania. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą 
Tel . 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečiu ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai. 
valgiai; šeimas istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje. Pasvaly. 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje. 
Vokieti joje, Amerikoje: darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje" Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol., Canada — 3 50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

R I M A S L. S T A N K U S 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida 

IEŠKO 

Elzbieta Kleizienė ieško draugės 
pas kurią, draugės bute, galėtų 
kartu gyventi. Skambinkite 

tel. 312-434-9691 

Vyras ieško kambario 
Moteris ieško darbo 

tel. 312-778-3888 

Elzbieta Kleizienė ieško mažo 
butelio. Kas turite tokį išnuomoti, 
skambinkite tel. 312-434-9691. 

FOR SALE 

HELL I N ICE 
O n u t ė G a r b š t i e n ė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank) vvhich begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattie cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia. This dia-
ry te a record of a vvoman — a 
pecple-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and survivmg. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992 Book 
price $13 00. Shippmg and handl-
ing m USA $2 00. Car.ada —'$3.00. 
Illinois residents add S1.14 for sales 
tax Send orders to: Draugas , 
4545 W. 63rd St., Ch i cago , II 
60629-5589. 

NAŠLAIČIŲ GLOBOS KOMITETAS 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 

aukojusiems Lietuvos našlaitėlių vargui palengvinti: 

L. A. Stepaičiams 
D. M. Indreika-Biskis 
A. Bradley 
V. A. Šmulkščiams 
A. Dundzilai 
V. Šklerienei 
A. Žebrauskams 
A Urbučiui ir D Tallat-Kelpšai 
O. Mieželienei 
D. A. Valienei 
St. Sakavičienei 
A. a. Birutės Lieponytės Dailidienės 
atminimui aukojo: 
J . J. Lieponiai 
D. A. Prunskienė 
D. Jakševičienė 

$200 
$150 
$150 
$150 

S120 (antrą kartą) 
$100 
$100 

$50 
$50 
$50 
$20 

$100 
$100 

$25 

Aukos nurašomos nuo mokesčių Aukas prašome siųsti: 
Uthuanian Human Services, Inc. c/o „Našlaičių Glo
ba", 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 



LIETUVOS PARTIZANĄ 
PULK. LTN. LEONĄ VILUTĮ 

IŠLYDĖJUS 

Rūta, Chicago, EL., Narimantas 
V. Udrys, Birmingham, MI., 
A leksas L a u r a i t i s , Willow 
Springs, IL., Bronis J. Kasias, 
Vyoming, PA., Elena Jasaitie-

Worcester, MA, John L. Rimkū-
nas, Oak Forest, IL, dr. Leonas 
Seibutis, Chicago, IL, A. Vait
kevičienė, Toronto, Kanada, 
Pet ras Uginčius, Fredericks-

Š.m. liepos 22 d. Lietuvoje 
mirė pulk. l tn . Leonas Vilutis, 
palaidotas Marijampolės Trem
tinių ir Part izanų kapuose. 

Pulk. ltn. Vilutis buvo gi lus 
Lietuvos patr iotas, partizanas, 
t r emt inys , kur io gyvenimo 
tikslas buvo skirtas Lietuvai. Jį 
į kapus palydėjo jo žmona 
Aldona, sūrius Gintaras ir ki t i 
šeimos giminės bei artimieji. 

Kartu jį palydėjo jo draugai, 
uniformuoti šauliai, tremtiniai 
ir ki t i bendraminčiai. Kaip ir 
pridera kar iu i , jį palydėjo su 

šautuvo salvėmis ir atsisveiki
nimo žodžiais. 

A.a. pulk. l tn . Leonas Vilutis 
gimė 1920 m. balandžio 11 d. 
Utenos apskrityje, Derviniškės 
kaime, penkių vaikų šeimoje. 
1925 m. mirė Leono motina, o 
1929 metais ir jo tėvas. Liko 
penki vaikai našlaičiai, ku r i e 
visi norėjo mokytis. 

Pirmas į pagalbą jiems atėjo 
tuometinis Telšių gimnazijos 
kapelionas kun . Jonas Kučins
kas , dabart inis prel . J o n a s 
Kučingis, gyv. Los Angelėje. 

Leonas Vilutis, baigęs pra
džios mokyklą, įstojo į Žemės 
Ūkio mokyklą. Vėliau t ęsė 
mokslus statybininkų kursuose, 
baigė Telšių vidurinę amatų 
mokyklą ir Vilniaus aukštesnę 
technikos mokyklą. Tuo pačiu 
metu slaptai baigė pagrindinę 
partizanų karo mokyklą. J a u 
1986 m. įstojo į Šaulių sąjungą 
ir visą laiką buvo aktyvus jos 
narys. 

Rezistencijos dalyviu tapo nuo 
pirmųjų okupacijos dienų, or
ganizuodamas mokinius, dirb
d a m a s L ie tuvos Ak tyv i s tų 
fronte ir par t izanų štabuose. 

1944 meta is Leonas įkūrė 
Tauro partizanų būrį. Vėliau 
buvo Tigro partizanų būr io 
rinktinės vadu. Partizanų tarpe 
kovojo iki 1945 metų sausio 12 
dinos. 

Tą dieną kovoje žuvo jo 
vyresnysis brol is bata l iono 
vadas Mykolas. Tuo pačiu metu 
buvo suimtas ir pateko į nelais
vę ir Leonas. 

Jo kančių kelias prasidėjo 
Švenčionių KGB rūsiuose, jį 
k a n k i n a n t ik i s ąmonės 
netekimo. Vėliau buvo nubaus
t a s dešimčiai metų kalėjimo ir 
su žmona išvežtas į Sibiro 
tremtį be teisės grįžti a tgal . 

Po S ta l ino mir t ies , 1956 
metais, su žmona Aldona grįžo 
į Lietuvą ir įs ikūrė Mar i 
jampolėje. Čia begyvendamas, 
dar du k a r t u s buvo teistas. 

Prasidėjus tautos atgimimui 
— sąjūdžiui, skyrė jau visas savo 
gyvenimo jėgas. 

Parašė atsiminimų knygas 
„Likimo mozaika" pirmą uaiį. 
Antrajai daliai išleisti j a u ne
buvo l a i k o , n e s m i r t i s jį 
anksčiau pagrobė. 

Jo didžiausia gyvenimo dalis 
praėjo kankin imuose , kalė
jimuose i r Sibiro tremtyje. Taip 
pat įskaitant ir partizano dienas 
bei naktis, praleistas miškų 
b u n k e r i u o s e , kovojan t už 
Lietuvą. 

Po prelato Jul iaus Macie-
jausko pala ikų perlaidojimo 
iškilmių š.m. gegužės mėnesį 
Švėkšnoje, jis buvo pasiryžęs vėl 
vykti į Vilnių, išlydėti a tga l į 
Ameriką išvykstantį prel. Joną 
Kučingį. 

Deja, pasijuto blogai ir buvo 
paguldytas į Vilniaus ligoninę 
su širdies priepuoliu. 

nė, St . Petersburg, Fl., Danutė burg, VA, Edvardas Žiaušys, 
Korzonienė, Chicago, IL., Mari- Amsterdam, NY, Pranas Zunde, 
ja Vieraitis, Ellicott City, MD., 
Povilas Petrikas, Chicago, IL., 
Ann Talandis, Detroit, MI., 
Angelė Poškaitis, Clarendon 
Hills, IL., Jonas Ramanauskas, 

Chambless, Ga; 
20 d o l . Juozas Brizgys, 

Chicago, IL, Ona Cenkus, Ho-
ward Beach, NY, Koste Dičiū-
nas, Garland, TX, Juozas An-

Metuchen, NJ , Marija Vaitkus, drašiūnas, Chicago, IL, Silvija 
A. Aleksiūnas, Indian Head 
Park , IL, Joana Drukteinis, 
Omaha, NE, Frank Baluta, 
Gulfport, FL, Eleonora Deren-
čius, Palos Hills, IL, Niola 

A.a. Leonas Vilutis. 

Po trumpo pagerėjimo buvo 
pe rvež t a s s u s t i p r ė j i m u i į 
Abromišk ių r e a b i l i t a c i n ę 
ligoninę pr ie Vilniaus. Tačiau 
čia bebūnant, įvyko pakarto
t inis širdies priepuolis, kuris jį 
liepos 22 dieną išsiuntė į Amži
nybę. 

Prieš mirtĮ prašė pranešti ir 
pasimelsti už jo sielą jo buvu
s iam gimnazijos kapelionui 
prel. J. Kučingiui . 

Tegul Amžinoji Šviesa ir 
toliau šviečia pulk. ltn. Leonui 
Vi luč iu i , k u r i s visą savo 
gyvenimą skyrė Lietuvai, kad ji 
ir vėl prisikeltų laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui. 

V y t a u t a s Šeštokas 

Hyattsville, MD; Jonas Balba 
tas, Cleveland, OH., Elena 
Miknius, New London. CT., S. 
Augonis, So. Boston, MA., Al
girdas Dargužis, Burbank, IL., 
A. Balukas, Brighton, MI., Vik
toras Juška , Park Ridge, IL., 
Marija Nemanius, Chicago, IL., 
Gailutė Palionis, Middleton, 
WL, Danutė Liaugminas, Mia-
mi, Fl . , Aniceta Litvinas, Los 
Angeles, CA., G. V. Rekalitis, 
West Lafayette, IN., Aldona 
Sandargas, Ormond Beach, FL., 
dr. J . Shukis, Fresh Meadows, 
NY, J.V. Sodaitis, Ormond 
Beach, FL, Juozas Spirauskas, 
Glebdale, CA., Vincas Viltrakis, 
Chester, PA. 

K a n a d o s l ietuviai — K. 
Daunys, Toronto, Ont., Stefani
ja Domeikienė, Hamilton, Ont., 
Vladas Balčiūnas, Samia, Ont., 
Antanas Garkūnas , Dundas, 
Ont., P. Gudaitis, Windsor, 
Ont., K. ir EI. Gudinskai, Han-
milton, Ont . , O. Juodiš ius , 
Toronto, Ont., Petras Jurėnas , 
Toronto, Ont., M. Kizis, Te-
cumsch, Ont., Zigmantas Moc
kus, Rodney, Ont., Eleonora 
Skardienė, Sault St . Marie, 
Ont . , J u o z a s S ta škev ič ius , 
Toronto, Ont., Kazimiera ir 
Peter Šukiai , St. Catharines, 
Ont., ir K. ir B. Žutautai, Toron
to, Ont . i 

70 dol. Stasys Geldys iš Whit-
more Lake, MI; 

50 dol. Romas Ankaitis, Wal-
nut Creek, Ca., Alberta G. As
tras, San Francisco, CA., Vitalis 
Damijonaitis, VVestern Springs, 
IL., N5§olė Dumbrytė ir Albina 
Dumbrienė, Chicago, IL., Elena 
Druskienė, Palos Park , IL., 
Kęstutis Ječius, Villa Park , EL., 
Gint Dargis, Barrington, IL., 
Eugenija Pakul is , Rehoboth 
Beach, DE., Mirga Rimavičius, 
Annapolis, MD., Marta Trump-
jonas, Naperville, IL; 

40 dol. Matilda Kurapka , 
Putnam, CT., sol. Roma Mastie-
nė, Hinsdale, IL., V. A. Udrys, 
Northvil le , MI., J .J . Valys, 
VVoodstock, CT; 

30 dol. A. Jagėla, Toronto, 

Čerekas , Warren, MI , S tasys 
Griežė, Dudley, MA, Kazys Gu
dauskas, Baltimore, MD, Juozas 
Kar ibutas , Los Ange les , CA, 
Ona Kar tanienė , O m a h a , N E , 
Kazys Karuža, Los Angeles , 
CA, Jan ina Mi tkus , W. Bloom-
field, MI, Vi t a s N a r u š i s , Mil-
lgrove, Kanada, R ichard H. 
Ringys, Glendale, CA, Stefani
ja Sviderskas, Akron, OH, Dai
na Siliūnienė, Downers Grove, 
EL., Charles Sable, Chicago, 
IL., Stefa Str ikai t is , Los Ange
les, CA., Will Sumi la , Trum-
bull , CT; 

Už aukas tar iame n u o š i r d ų 
ir dideli ač iū . 
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DRAUGO RĖMĖJAI 
10 dol. dr. Alfonsas Kisielius, 

Sidney, OH., J.V. Lopatauskas, 
Santa Monica, C A., Juozas Kris-
tukas, Baltimore, MD., dr. Ju
lius Simaitis, Forest Hills Gard, 
N.Y.. Stasė Visčiuvienė, Chica
go, IL., Eleonora Tutinienė. Bro-
oklyn, NY., Gaida Zarkis, Cice
ro, IL., Jonas Martinkus, Chica
go, IL., Romanas Stropus, Palos Kanada, Marta P. Janulis, Jupi-
Hills. IL., Vytau tas Sinkus, ter, FL., Irena ir Albertas Kere-
Chicago, IL., Eleonora Rastenie- Hai, Palos Park, IL, Marija Kra
ne, Philadelphia, PA., Aldona sauskienė, Baltimore, MD; 
Drasutienė, Chicago, IL., Wal- 25 dol. Alfonsas Radwill, 
t e r Valys, Rosvvell, NM., Tadas Huntington, Ct, Edward Lavan, 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 < 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Seton HeH Untversl-
tsto stoties, 89.5 FM bengs. „Mušk: of Uthusnls" pro
gramos, vedamos anglų kslba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadienisit girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukss — direktorius, 234 Sunltt Dr., Wstchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. . 

• sr 
INTERNATIONAL _ 
TRAVEL COHSULTANTS paikai" 

Orga^uįame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9523 South 79th Avenue 223 Ketverikt eetv* 
Hickory Hills, Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

Dausų platybėj jis pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda. 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS AUKŠČIŪNAS 
Mūsų mylimas Vyras, Brolis ir Dėdė mirė rugpjūčio 28 

d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už a.a. Jono 

lankymą namuose, suteiktą Šv. Sakramentą, o jam mirus, už 
maldas koplyčioje bei atnašautas gedulingas šv. Mišias ir 
palydėjimą į kapines. 

Dėkojame muz. Faustui Stroliai ir Lietuvos Vyčių chorui 
už jautrias giesmes bei smuiko palydą šv. Mišių metu. 

Nuoširdžiausia mūsų padėka priklauso Anglijos lietuvių 
klubui, Brighton Parko Lietuvių namų Savininkų draugijai, 
Lietuvos Vyčių 36-tai kuopai ir Vytauto Didž. Saulių kuopai, 
visiems tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius ir 
pareiškusiems mums užuojautą. 

Dėkojame Vytauto Didž. Saulių kuopos vadui A. Paukš
tei už pagalbą tvarkant laidotuves, koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapuose, nuoširdi padėka šaulių garbės sargybai prie karsto. 

Nepaprasta mūsų padėka priklauso Longinui ir Elenutei 
Žadeikams už didelį pasiaukojimą per daugelį nemigo naktų, 
sunkioje velionio ligoje; negalime pamiršti nepadėkoję 
Elenutei ir Vladui Paliulioniams už lankymą velionio 
ligoninėje. 

Labai dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms už 
koplyčioje sukalbėtą rožinį ir pareikštą mums užuojautą. 

Dėkojame p. Justinui Šidlauskui už fotografavimą mums 
brangių laidotuvių momentų. 

. -Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems už pareikštas užuojautas mūsų skausmo valandoje 
žodžiu, raštu, spaudoje; už gražias gėles, užprašytas šv. Mi
šias čia ir tėvynėje. 

Nuoširdžiai dėkojame šauliams, karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už rūpes

tingą patarnavimą. 
Ilsėkis ramybėje, mano gyvenimo drauge, o Aukščiausias 

teatlygins visiems, kurie Tau padėjo paskutinėje Tavo žemės 
kelionėje! 

Giliame liūdesyje: žmona Jadvyga, brolis Vytautas ir 
kiti giminės. 

A.tA. 
LAIMUTEI M. KUTKUTEI 

mirus , reiškiame nuoširdžią užuojautą T ė v e l i a m s 
EMILIJAI ir VYTAUTUI K U T K A M S , b r o l i a m s VY
TAUTUI ir MINDAUGUI su žmonomis , s e s u t e i 
BIRUTEI su vyru. Užjaučiame ir l iūd ime k a r t u . 

L. D. K. Birutės draugijos 
Detroito skyrius. 

A.tA. 
ZENONUI TAMOŠAUSKUI, 

Hot Springs, Arkansas m i r u s , jo žmona i , O N A I i r 
giminėms reiškiame gi l iausią užuojautą i r k a r t u 
liūdime. 

Paulius ir Valė Gaubiai 

Lietuva 
mmmtk 77-y+r w 77-»-ta 

Lietuvos Laisvės Forumo na r iu i 

A.tA. 
EDVARDUI WITKUI 

mirus, Jo žmoną GENE, PETRĄ RUDGALVI i r v i sus 
k i t u s Jo g imines bei a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Lietuvos Laisvės Forumo 
Valdyba ir nariai 

F t Myers, Florida 

PADĖKA 
A.tA. 

VLADAS SKRIPKUS 
Nuoširdžią padėką reiškiame visiems dalyvavusiems 

laidotuvių apeigose, velioni palydint į Amžino Poilsio vietą. 
Didžiausia padėka kan. V. Zakarauskui už maldas 

bažnyčioje, gražų ir jautrų pamokslą ir apeigas kapinėse. 
Taip pat dėkojame jūrų šaulių kuopos vadui E. Vengian-

skui už tartą atsisveikinimo žodį koplyčioje ir šauliams už 
budėjimą prie karsto. 

Padėka sol. D. Stankaitytei už giedojimą šv. Mišių metu. 
Širdingai dėkojame visiems karsto nešėjams ir visiems, 

bet kuo prisidėjusiems ir atjautusiems mus skausmo 
prislėgtus. 

Be to, dėkojame D. M. Petkui, Jr. už taip nuoširdų, 
tvarkingą ir malonų patarnavimą, palydint brolį i Amžino 
Poilsio vietą. Taip pat dar dėkojame p. p. Petkams ir p. p. Uz-
niams už didelę auką „Lietuvių balsui" velionio V. Skrip-
kaus atminimui. 

Dar kartą visiems širdingas ačiū! 

Giliame nuliūdime likę: brolis, sesuo ir giminės. 

„Didžiulę puokštę begalinės dangiškos vertės 
* gražiausių šv. Mišių kaip Dovaną aš Tau, 

mano brangi Onute, įteikiu: nunešk Tu jas 
pas Aukščiausiąjį ir atsiklaupusi padėk prie 
Jo kojų kaip Permaldavimą dėl mūsų 
gyvenimo klaidų ir kaip padėką už mūsų 
gražią meilę ir laimingas valandas išgyventas 
kartu šioje ašarų pakalnėje"... 

PADĖKA 
(Tęsinys) 

A.tA. 
ONUTĖ NARBUTAITĖ 

PETRIKIENĖ 
Mano mylima Žmona ir Mamytė š.m. rugpjūčio mėn. 23 

d. buvo palydėta į Amžino Poilsio vietą Memorial Park 
kapinėse, St. Petersburg, Floridoje. Pasilikę giliame liūdesy 
jaučiame didelę pareigą išreikšti mūsų ypatingą padėką mūsų 
gerosioms šeimos bičiulėms ir geradarėms ponioms: Alfai 
Budrionienei, Onai Čerškienei, Veronikai Dubickienei, Elenai 
Grybinienei, Ruby Keserauskis, Onai Kindurienei, Viktorijai 
Kleivienei, Romutei Krivienei, Marytei Miklienei, Valerijai 
Palčiauskienei, Vidai Sabienei, Saliutei Skaudienei, Stasei 
Stanelienei, dr. Konstancijai Stungienei, Alinai Szewczuk, 
Marijai Vaitkienei ir Idai Valauskienei už lankymą mūsų 
brangios velionės namuose, ligoninėje, slaugymo namuose, 
apdovanojimą gėlėmis, skanumynais ir specialiais, jos mė
giamais valgiais. Jos nuolat teiravosi apie velionės ligos eigą, 
maldomis prašė Aukščiausiąji jai sveikatos ir tuo suteikė 
mums didelę moralinę paramą bei paguodą. Tegu Viešpats 
atlygina savo malonėmis joms ir visoms kitoms, kuo nors 
prisidėjusioms. 

Dėkingi: vyras Juozas ir duktė Margarita. 

St. Petersburg, Florida. 

A.tA. 
ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI 

ne t i kė t a i Lietuvoje mi rus , jo žmonai dr. MARIJAI 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Anna ir Adolfas Baliūnai 

Nebėra žmogaus, bet liko vizija 
mielos solistės, neblėstantys prisi
minimai apie ją — lietuvių vokalo 
pažibą. 

A.tA. 
Solistė 

PRUDENCIJA JOKUBAUSKIENĖ 
Amžinybėje t ęs ia gyvenimą. Ats i skyr imo ir netekties 
valandoje užjaučiame jos vyrą STASĮ JOKUBAUSKĄ 
ir jo šeimą, sese NATALIJĄ A U K Š TU O LI EN E ir jos 
šeimą. 

K. ir M. Ambrozaičiai 
G. ir V. Batukai 
Eug. ir D. Bartkai 
Ged. ir B. Biskiai 
J. ir A. Dagiai 
J. ir A. Daugvilai 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Ir. Jonynai 
J. ir V. Jurkūnai 

Be veri y Shores 

V. ir I. Kasniūnai 
Jonas Lukas 
Zota Mickevičienė 
Leonas Nekus 
J. D. Noreikai 
Henrikas Novickas 
V. ir J. Peseckai 
P. ir M. Ruliai 
J. ir N. Vazneliai 



< 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Povilas Kilius, Lietuvių fon
do Tarybos pirmininkas, „Drau
go" bankete įteikėjau anksčiau 
paskirtą, 7,000 auką mūsų dien
raščiui paremti, pažymėdamas, 
kad be lietuviškos spaudos, o juo 
labiau dienraščio, visa mūsų 
veikla būtų labai blanki, galbūt 
greitu laiku visiškai sunyktų. 
Lietuvių fondas nori ypatingu 
būdu paremti l ietuvišką 
spaudą, todėl ir skyrė tokią 
stambią sumą vieninteliam 
lietuvių dienraščiui išeivijoje. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos pradžios mokyklos Mo
tinų klubo ruošiami pusryčiai, 
kepsnių išpardavimas, rankdar
bių parodėlė ir tų rankdarbių 
pardavimas bus spalio 9 ir 10 d. 
mokyklos salėje. Kviečiami visi, 
kurie norėtų savo darbus par
davinėti (meno, papuošalų, ki
tokių dirbinių), paimti stalą 
parodėlėje. Stalo kaina savait
galiui — 25 dol. Suinteresuotieji 
prašome skambinti Sandy, tel. 
312-582-3199. Visuomenė kvie
čiama Motinų klubo renginyje 
dalyvauti ir paremti lietuviškos 
parapijos mokyklą, kurioje 
vyksta ir lietuvių kalbos pamo
kos. 

Cicero Medžiotojų ir žuvau-
tojų klubas paskyrė vienkar
t inę stipendiją Vi lniaus 
Technikos universiteto dokto
ran tams remti . Stipendiją 
laimėjo Algimantas Bakas, ruo
šiantis doktoratą elektrosta
tinių oro valymo filtrų tyrimo 
tema. Iki disertacijos baigimo 
jam liko maždaug dveji metai. 

JAV LB Tarybos sesijoje 
spalio 9-10 d. Embassy Suites 
Hotel prie O'Hare didelis 
dėmesys bus skiriamas JAV LB 
veiklai per apylinkes. Apie tai 
diskusijas praves LB darbuo
tojai Salomėja Daulienė, Pranas 
•oga, Angelė Kamiene ir Aidas 

Kupčinskas. Trys iš jų dirba 
apylinkių valdybose ir vienas 
apygardos valdyboje. Sesijoje 
dalyvauti yra pakviesti visi 
JAV LB apylinkių pirmininkai. 

J aun imo tautinio ansamb
lio „ G r a n d i s " Tėvų susi
rinkimas bus spalio 3 d., sekma
dienį 1:00 vai. po pietų Lietuvių 
centre. Lemonte. Visi „Gran
dies" tėveliai kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime daly
vauti. 

x Ruošiamasi 1994 metų 
Tautinių Šokių šventei Lietu
voje! Čikagos tautinių šokių 
studentiško amžiaus grupė 
„Vijūnas" pradeda 1993-1994 
m. repeticijų sezoną š.m. spalio 
3 d., sekmadienį, 6 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Maloniai kvie
čiame prisijungti mylinčius šokį 
ir norinčius vykti į Lietuvą vai
kinus. Dėl platesnių informa
cijų skambint i : t e l . (312) 
463-7104. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
1432S S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 30H»66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

S t a n d a r d Federal b a n k o 
prezidentas Dovydas H. Mac-
kiewicz padarė „Draugo" va
dovybei ir visiems banketo 
da lyv iams (rugsėjo 26 d.) 
malonią staigmeną, per vice-
prez. Rūtą Juškienę „Draugo" 
fondui įteikdamas 2,500 dol. 
auką. Tai puikus ir vertingas 
įnašas s teigiamam fondui. 
Esame labai dėkingi David H. 
Mackiewicz, kuris visuomet 
ateina į talką lietuviškiems 
reikalams. 

Marija ir inž. Antanas Ru
džiai turėjo paėmę viso stalo 
bilietus (500 dol. vertės) į 
, ,Draugo" banketą, į kurį 
pakvietė Balfo darbuotojus. 
Salia to jie (nors patys bankete 
negalėjo dalyvauti) steigiamam 
„Draugo" fondui įteikė 1000 
dolerių. Ačiū! 

Inž. J o n a s Ju rkūnas , Lietu
vių Tautinių namų Tarybos 
pirmininkas, „Draugo" bankete 
įteikė 1,000 dol. čekį dienraščio 
paramai ir asmeniškame žodyje 
pabrėžė „Draugo" reikšmę išei
vijos tautiniam išlikimui. Kaip 
būtų puiku, kad ir kitos or
ganizacijos pasektų šiuo kilniu 
pavyzdžiu! J. Jurkūnui ir Lietu
vių Tautinių namų Tarybai 
reiškiame gilią padėką. 

Dr. A n t a n a s Razma „Drau
go" fondui paaukojo 500 dol. 
Dėkojame. 

Stasys Baras , Lietuvių Fon
do pirmininkas, parėmė „Drau
gą" 100 dol. auka. Tariame 
ačiū! 

J u o z a s Vaineikis, žinomas 
spaudos rėmėjas, su šimtine 
įstojęs į „Draugo fondą", remia 
ir kiekvienais metais paskiria 
premijas jo tėviškėje, Joniškyje, 
spalio mėn. pradžioje rengia
moms kultūrinėms dienoms. 
Apie ta i jis papasakos spalio 3 
d. po Joniškiečių sambūrio ren
giamų Angelų Sargų atlaidų 
minėjimo 11:15 vai. Jėzuitų 
koplyčioje Mišios. Sofija 
Ripskienė ir Stasiulienė, nese
niai grįžusios iš Joniškio, 
papasakos apie tenykštį gyve
nimą. 

Norintieji dalyvaut i jūrų 
skautijos metiniame „Puota jū
ros dugne" renginyje, registruo
jasi pas Taiydą Rudaitytę, tel. 
708-749-7860. Visi, ypač jau
nimas, kviečiami. „Puota" 
spalio 16 d. rengiama Lietuvių 
centre, Lemonte. 

x Š.m. spalio 3 d. 10 vai. 
ryto, sekmadienį, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, prisimenant visai 
Lietuvai liūdną Spalio 9-osios, 
Vilniaus netekimo sukaktį, bus 
a tnašau jamos šv. Mišios. 
Kviečiame tautiečius, ypač 
Čikagos vilniečius, šiose 
pamaldose dalyvauti. V.K.L.S-
gos Valdyba . 

(sk) 

x Advoka tas Jonas Nekra-
šius konsultuoja civilinės teisės 
klausimais, rūpinasi nuosavy
bės sugrąžinimo, paveldėjimo, 
pilietybės įsigijimo reikalais, at
stovauja ir gina teismuose, ofi
cialiose įstaigose Lietuvoje ir 
užsienyje, teikia kitą teisinę pa
galbą. Kontoros adresas. Vy
tau to 149, 5400 Šiauliai, Lie
tuva . Tel.: 30513, fax: 20465. 

(ski 

x Siunt iniai į Lietuvą — 
skubiai ir patikimai! Air cargo 
— trečiadieniais kas savaitę per 
savaitę. Skambinti. Baltia Ex-
press , te l . 312-284-6449 arba 
1-800-SPARNAI. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klsla 

Dengiama Ir taisoma 
visų rūsių stogu* 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v v 

LIETUVAITĖ 
ČIKAGOS 

DIDMIESTYJE 
Mes vertai džiaugiamės ir 

kartu didžiuojamės kiekvienu 
lietuvio laimėjimu, pasisekimu. 
Tai garbė mums visiems. 
Čikagos miesto centre, Wacker 
ir Wells gatvių sankryžoje, 205 
W. Wacker Drive, didelio namo 
apatiniame aukšte, pro didelį 
langą matyti daug žmonių. Visi 
su šventiška apranga ir nuo
taika. Viduje daug rožių, lyg 
žiedynas. Tai buvo „Lina Jony
nas D.D.S. Barry Perlin D.D.S. 
and Associates P.C." dantų 
gydymo kabineto atidarymas. 
Toks naujas varinis įrašas buvo 
neseniai pakabintas, o „Dr. 
Himmel and Associates" nuim
tas. 

Dr. Lina Jonynaitė. 

Dantų gydymo kabinetas su 
šešiais operaciniais kambariais 
įrengtas pagal naujausią me
dicinos techniką, su naujomis 
laboratorijomis. Čia dantų 
gydytojai specialistai atlieka 
įvairių įvairiausias detales. 

Sveikiname lietuvatę Liną Jo
nynaitę, kuri po sėkmingos 
praktikos įkūrė tokį didelį ir 
modernų dantų gydymo kabi
netą. Iš visos Čikagos, iš 
priemiesčių susisiekimas labai 
geras, nes či pat CTA ir RTA 
stotys, priešais „Merchandise 
Mart". Iš pacientų laukiamojo 
gražus vaizdas, žiūrint į sku
bančius keleivius, o taip pat ir 
iš kabinetų, apsaugotų nedūž
tančiu stiklu. 

K. 

Ričardas ir Linda Burbos 
yra nauji mūsų laikraščio skai
tytojai, kurie gyvena Wood-
stock, IL. Sveikiname! 

Vytautas Valatkaitis, dirbąs 
Lietuvoje su Inter-Atlantic Tra-
de and Development Corp., 
papasakos apie savo darbą ir 
patyrimus Lietuvoje. Visi kvie
čiami išgirsti „Saulutės", naš
laičių Lietuvoje globos būrelio, 
ruošiamą trečią pranešimą „At
viro žodžio forumo" serijoje, 
PLC Bočių menėje sekmadienį, 
spalio 10 d., 12:30 vai. p.p. (po 
11 vai. r. šv. Mišių). 

x Laima, Vidas ir Linas 
Paul i ai paaukojo $75 „Saulu
tei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, savo mamytės a.a. 
Laimos Čepaitytės Paulienės 20 
metų mirties prisiminimui. 
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja už 
auką padėti savo sesėms ir 
broliams Lietuvoje. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponui Pra
nui Mergupiui (San Francisco, 
CA) už $2,000 auką tuberkulio
ze sergantiems vaikams. 

(sk) 

x Pinigai doleriais tiesiai į 
rankas per Baltia Express pa
sieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
Teiraukitės apie sumažintas 
pinigų persiuntimo kainas. 
Informacijai skambinki te : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624, arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

ZVAIGŽDŪtfi 
Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyriaus 

RsaVgttoja J. M*&>. Medžiagą sopti: 3306 W. 65th Place. Chicago, IL 60629 

STOVYKLOJE 

Aš ne vienas čia esu: 
Su manim draugų pulkai! 
Man su jais nėra baisu. 
Aš ne vienas čia esu! 

Tai man linksma iš tiesų; 
Skamba dainos ir juokai! 
Aš ne vienas čia esu: 
Su manim draugų pulkai! 

Leonardas Žitkevičius 

PIRMOJI NAUJŲJŲ 
MOKSLO METŲ DIENA 

Po vasaros atostogų rugsėjo 11 
d. vėl grįžome į Maironio 
lituanistinę mokyklą Lemonte. 
Pradžioje susitikome su savo 
mokytojais ir visais senais drau
gais ir draugėmis. Pasidalinę 
gražiais vasaros prisiminimais, 
susirinkome bažnyčioje, kur 
prašėme Dievo palaimos naujie
siems mokslo metams. Vėliau 
mus sveikino mokyklos direkto
rė Eglė Novak, linkėdama dar
bingų mokslo metų. Po to, sugie
doję Lietuvos himną, linksmi 
skirstėmės namo. 

Austė Ringutė 
Maironio lit. m-los 8 kl. mokinė 

VASAROS KELIONĖS 

Praėjusią vasarą buvome iš
važiavę tris ir pusę savaitės. 
Buvome Texas, Colorado, 
Arizona, Nevada. Oklahoma, 
Utah, New Mexico ir Cal^ornia 
valstijose. Visur buvo smagu ir 
įdomu. Daug gražių vietų pama
tėme ir daug ką padarėme bei 
išmokome. Las Vegas mieste tė
veliai savo laimę išmėgino. 
Kelias naktis stovyklavome 
Yosemite valstybiniame parke. 
Matėme, kaip indėnai Taos 
kaime gyvena. Dar nuvažia
vome ir į Grand Canyon. Šį 
kartą mes turėjome laivą ir 
plaukiojome Powell ežere. Man 
patiko. Įdomu yra keliauti kar
tu su šeima. 

Ričardas Končius, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinys („Baltijos aidai"). 

KAS YRA ATEITININKAS 

Ateitinnkas yra žmogus, kuris 
yra katalikas ir nori būti dar 
geresnis katalikas. Ateitininkai 
yra lietuviai, kurie nori būti 
geresniais lietuviais ir nori 
kitiems padėti būti geresniais. 
Ateitininkas yra gudrus ir nori 
daugiau žinoti apie Lietuvą. 
Ateitininkai eina į lietuvišką 
mokyklą, kad jie galėtų sužinoti 
daugiau apie Lietuvą ir kaip jai 
daugiau padėti. Jeigu prtt.jų 
nėra lietuviškos mokyklos, tai 
jie nori išmokti skaityti ir rašyti 
iš tėvų. Jie visada mėgina būti 
geresni lietuviai. 

Kur nėra daug lietuvių, yra 
sunku būti ateitininku, tada 
reikia su mama ir tėte mokytis, 
rašyti pratimus, kad galėtum 
būti ateitininku. Reikia būti 
mandagiu ir draugišku. Jeigu 
turi brolių ar seserų namuose, 
jiems reikia papasakoti, kaip 
būti geru ateitininku. Reikia 
žinoti apie tautinius dalykus, 
kaip tautinius drabužius ir 
šokius. Tie dalykai reikalingi, 
kad galėtum pilnai dalyvauti 
lietuviškame gyvenime. 

įsigijimas jaunių ženkliuko 
pakeis mano gyvenimą, nes tai 
padės man daugiau sužinoti 
apie Lietuvą ir padės man būti 
geresne katalike ir lietuvaite. 

Vilija Šimaitytė, 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992 m.) 
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Piešė Ada Valaitytė 
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokinė. 

MAN PATINKA BŪTI 
LIETUVAITE 

Aš lankau lituanistinę mo
kyklą, nes aš noriu būti lietu
vaite. Aš lankau mokyklą, kad 
galėčiau geriau pažinti savo 
tėvynę Lietuvą. Mokykloje mes 
mokomės ne tik linksniuoti, 
asmenuoti ir skaityti, bet ir apie 
tikrą gyvenimą. Aš didžiuojuosi, 
kad esu lietuvaitė ir galiu 
lankyti lituanistinę mokyklą ne 
tik šeštadieniais , bet ir 
kiekvieną savaitės dieną. Kar
tais yra sunku atlikti viską 
dviem mokykloms, bet yra ver
ta. Mokykloje yra smagu, nes 
galima sutikti daug draugų ir 
draugių. Pamokų metu moko
mės, po pamokų galima padrau
gauti ir pabendrauti. Mūsų mo
kykloje būna ruošiama Kalėdų 
eglutė, įvairūs minėjimai ir 
visokių dalykų. Aš dėkoju vi
soms mano mokytojoms, kad 
mane moko. Labiausiai dėkoju 
tėveliams, kad mane siunčia į 
tokią gerą mokyklą. 

Ada Valaitytė, 
Marąuette Parko lit m-los 6 sk. 

mokinė. 

ŽMONĖS IR DZEUSAS 

Dzeusas yra senovės graikų-
pagonių dievas, panašiai kaip 
mūsų Perkūnas. 

Sako, kad dievas (Dzeusas) 
sukūręs gyvius ir visus apdo
vanojęs: vienam davęs jėgą, ant
ram — greitumą, trečiam — 
sparnus. Tik žmogus, nuogas 
stovėdamas, tarė: 

— Mane vieną palikai be savo 
malonės. 

Dzeusas atsakęs: 
— Kaip tu nematai dovanos, 

pačios didžiausios dovanos, kuri 
tau atiteko: gavai protą, bran
giausią ir dievams, ir žmonėms, 
galingiausią tarp galingųjų ir 
greičiausią tarp greitųjų. 

If tada, atpažinęs dievo 
dovaną, žmogus nuėjo nusi
lenkęs ir dėkodamas. 

Kai kurie žmonės, susilaukę 
iš Dievo brangiausios dovanos — 
proto, nepripažįsta tos garbės ir 
pavydi bejausmiams ir nepro
tingiems gyvuliams. 

Ezopas 

SKIRTINGAS 

Mokykloje susipešė du ber
niukai . Pamačiusi priėjo 
mokytoja ir pasakė: 

— Tu negali peštis, juk tiky
bos pamokose tave mokė, kad 
priešą reikia mylėti? 

— Bet jis nėra mano priešas, 
jis yra mano brolis. 

Kanadą atrado 1497 metais 
anglų jūrininkas John Cabot. 

LIETUVA GRAŽI ŠALIS 

Didelę dalį Lietuvos žemėvaiz-
džio sudaro upės, ežerai ir 
miškai. Lietuvos kraštas yra la
bai įspūdingas. Daug poetų 
aprašė jos nepaprastą grožį. 

Per Lietuvą teka dvylika di
desnių upių. Nemunas ir Neris 
— ilgiausios. Pažymėtinos: Ven
ta, Šešupė, Šventoji, Nevėžis. 
Lietuviai kūrė pirmąsias 
sodybas ir miestus prie didesnių 
upių. Upės buvo susisiekimui 
naudojamos ir apsaugai nuo 
priešų. 

Ežerų Lietuvoje yra nemažai: 
Naručio (dabar priskirtas 
gudams), Drūkšių, Dysnių ir kt. 
Kaip prie upių, taip ir prie ežerų 
lietuviai kūrė miestelius. 

Senovės Lietuvos žemė 
tankiai buvo apaugusi miškais: 
pušynais, eglynais, beržynais, 
ąžuolynais ir kt. Neįžengiami 
miškai privertė žmones kurtis 
laisvesnėse vietose, kaip 
minėjau, prie upių ir ežerų. Di
dėjant žmonių skaičiui, miškai 
mažėjo. Daug okupantai išnai
kino. Galima pasidžiaugti tais 
miškais, kurie išliko iki nepri
klausomybės laikų. 

Onutė Utz, 
Čikagos lit. m-los abiturientė 

MUZIKA 

Aš mėgstu klasikinę muziką. 
Muzika mus ramina. Gražu 
klausytis muzikos. Lietuviška 
muzika yra mūsų tradicija. Mes 
pažįstame žmones ir jų 
gyvenimą per muziką. Yra 
linksmų ir liūdnų dainų. Man 
patinka linksmos dainos. 

Linas Radžius 

ERŽVILKAS 

Eržvilkas yra Žemaitijos mies
telis, Tauragės apskrityje, prie 
Šaltuonos upės. Apie jo praeitį 
yra toks pasakojimas: 

Kai kryžiuočiai kariavo prieš 
žemaičius, vieną kartą apsupo 
žemaičius piliakalnyje. Kry
žiuočių buvo labai daug, o lietu
vių nedaug ir juos būtų išmušę. 
Tada lietuviai sugalvojo taip. 
Turėjo labai gerą eržilą 
(vyriškos giminės arklį) ir 
kažkur užmušė vilką. Nulupo 
vilkui odą ir padarė iškamšą. Tą 
iškamšą pririšo prie eržilo nuga
ros ir paleido į kryžiuočių 
stovyklą, į priešų arklius. Tas 
eržilas su vilko kvapu sukėlė 
kryžiuočių tarpe didžiausią są
myšį (neramumą). Tada dar ir 
lietuviai puolė iš pilies, baigė 
mušti kryžiuočius ir išvadavo 
pilį. Nuo to liko piliakalnio var
das Eržvilkas. Taip ir miestelis 
gavo tą patį vardą. 

TĖTUKAS 

Kai tėtukas buvo aštuonerių 
metų amžiaus, jis ganė karves. 
Kiti vaikai ir privalėjo ganyti 
karves. Jie ganė kartu su mano 
tėtuku. Beganydami susikur
davo ugnį, išsikepdavo bulvių. 
J ie gardžiai jas suvalgydavo. 
Kai tėtukui suėjo dvylika metų 
amžiaus, jo tėtė nupirko ketu
rias avis. Jo mama verpė avių 
vilną, mezgė pirštines ir kojines. 

L ina Bird, 
Abu Karaliaus Mindaugo lit. m-
los mokiniai Bal t imorėje . 

(„Mūsų žinios") 

VILNELĖ 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Didysis ąžuolas šiauštelėjo 
šakom, pažėrė (išmetė) sėklų, o 
Vilnelė nešė į Šventaragio slėnį. 
Keliavo ten karklai, o lakš
t ingalos susirinko iš visų 
pakraščių pažiūrėti, kaip atrodo 
tasai Vilnelės miestas. Jisai sto
vėjo kalno viršūnėje, iškėlęs 
pilies bokštus, leidosi 
pakopomis (lyg laiptais) į slėnį, 
skleidėsi namų namais. Tenai 
baltais žirgais jodinėjo kuni
gaikščiai, didžiūnai garsiai 
trimitavo ragais. Aplinkui slėnį 
riesdama (lenkdama), ramiai 
tekėjo Vilnelė ir šypsojosi. 

Vilnelė tikėjo, kad visada taio 
bus: jos vandenyje supsis 
laimigi miesto bokštai , i r 
Šventaragio slėnis ąžuolais di-
džiuosis, o l akš t inga loms 
niekada nepristigs (nepritrūks) 
giesmių. 

Bet kartą lūžo karklo krūmai, 
ir paukštės išsigando — nema
tyti ginkluoti vyrai kirto girią, 
klojo per Vilnelę. Jų kalavijai 
buvo pikti ir barzdos šiurpios (iš
gąstį keliančios). 

Vilnelė suprato ir nustėro 
(išsigando) iš baimės — tai kry
žiuočiai! Jie nori sugriauti jos 
miestą! 

Dusdama (pritrūkus oro) ir 
putodama puolė į Nerį, prašė 
tuojau išlieti vandenis i r 
nuplauti priešus. 

Neris nusijuokė: 
— Tavo miestas, ko man 

rūpintis. Gink, jei gali, jei tur i 
iš kur pasisemti vandens! 

Drebėjo Vilnelė, jos akmenė
liai verkė, meldė (prašė) Šventa
ragio ąžuolų, kad jie šakomis 
kapotų (muštų), kad lieknos 
pušys griūtų priešui ant kelio. 
Nors medžiai blaškėsi (mėtėsi) 
bet priešai švytravo kirviais ir 
žengė pirmyn. 

Tada iš krūmų pakilo lakš
tingalos ir skrido srove aukštyn. 
Šaukė jos ežerus ir pelkes, 
miškų neramių š a l t i n i u s 
atiduoti savo vandenis. Ir jie iš
girdo Vilnelės balsą; išsijudino 
šimtmečiais miegoję gelmės, 

Į pelkės samanas nugręžė (nusau
sino), girių versmės net akmenis 
išspaudė ir pasiuntė vandenį į 
miestą. 

Vilnelė susuko ve rpe tus 
(sūkurius), puolė tiltus ir grio
vė, išsiliejus vertė karių sto
vyklas. Zvimbė strėlės, plakėsi 
kalavijai ir barzdos, bet srovė 
šlavė krantus ir nešė į Nerį. 
Priešo likučiai traukėsi ir dingo 
miškų platybėje. 

Tada Vilnelė atsiduso, nuvalė 
pašlai tes ir grįžo į vagą. 
Padėkojo paukščiams ir toli
miems ežerams ir vėl sūpavo 
(lingavo) atsispindinčius bokš
tus. Žmonės nešė vainikus, leido 
į jos srovę, džiaugdamiesi dai
navo. 

Paul ius J u r k u s 
(Bus daugiau) 




