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Lietuvos kariuomenės 
problemos: finansų ir 

įstatymų stoka 
Vilnius, rugpjūčio 19 d. (LR) 

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kartu su premjeru 
Adolfu Šleževičiumi rugpjūčio 
18 d. lankėsi Kaune, rašo Val
das Sutkus „Lietuvos ryte". Ka
rininkų ramovėje jie susitiko su 
šalies kariuomenės rūšių, kari
nių struktūrų vadais, karinin
kais. Susitikime taip pat daly
vavo krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius, kariuomenės 
vadas generolas Jonas Andriš
kevičius, Kauno miesto meras 
Arimantas Račkauskas. 

Pradėdamas susitikimą, krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius pažymėjo, kad kai 
kurias krašto apsaugos pro
blemas spręsti įmanoma tik 
padedant aukščiausiajai šalies 
valdžiai. Todėl ir nutarta su
sirinkti šiam pokalbiui. 

Daugiau kaip 40 minučių kal
bėjęs šalies prezidentas ir ka
rinių pajėgų vyriausiasis vadas 
A. Brazauskas akcentavo, jog 
dar daug reikia padaryti, kad 
kariuomenė būtų gerbiama, ir 
išvardijo pagrindines proble
mas. Viena jų — ta, kad per 
ketverius metus dar nesutvar
kyta krašto apsaugos struktūrų 
teisinis pagrindas. Įstatymų 
projektai šiuo metu ruošiami, 
de r inami su a t i t i nkamai s 
NATO šalių pavyzdžiais. 

Kita skaudi tema — socialinės 
kariškių garantijos ir nepakan
kamas karinių struktūrų finan
savimas. Pasak prezidento, tai 
susiję su tuo, kad šalies biudže
tas šiemet vykdomas sunkiai. 
Tačiau apie padėtį šalies vado
vybė nuolat informuojama. 
Anot prezidento, nenormalu, 
kad apie 1.300 kariškių iki šiol 
neturi butų, tačiau, antra ver
tus, nepakankamai racionaliai 
išnaudojamas iš rusų kariškių 
perimtas turtas. Butų yra Ruk
loje, kituose miesteliuose, ir šį 
palikimą reikia tinkamai pa
naudoti. 

Algirdas Brazauskas pasmer
kė kai kurių kariškių polinkį 
politikuoti. Pasak jo, politinė 
dvasia Lietuvos kariuomenėje 
vis dar prasiveržia. Tokioje 
demokratiškoje šalyje, kaip 
JAV, politikuoti bandantys ka
rininkai, net generolai, nedel
siant atleidžiami iš pareigų; 
Lietuvoje batalionų vadai rašo 
pareiškimus šalies prezidentui. 

Klausimas dėl Karaliaučiaus 
t ranzi to tebėra a tviras 

Kalbėdamas apie valstybės 
sienos apsaugos tarnybos perda
vimą iš Krašto apsaugos minis
terijos Vidaus reikalų minis
terijai, A. Brazauskas sakė, kad 
tokiu būdu pratęsta valstybės 
tradicija, nes prieškario Lietu
voje sieną saugojo taip pat pa
sienio policija. Sienos apsauga 
— kontrolės pobūdžio funkcija; 
policija, o ne kariuomenė, sieną 
saugo ir Vakarų Europos šalyse. 
Įstatymas priimtas, ir, pasak ša
lies prezidento, reikia nusira
minti ir gerinti sienų kontrolę. 

Pažymėjęs, kad klausimas dėl 
Rusijos karinio tranzito į Kali
ningrado sritį tebėra atviras, 
Brazauskas sakė, jog problemą 
būtina spręsti: parengti tai
sykles, numatyti atsakomybę, 
nustatyti teisinius santykius 
tarp suinteresuotų valstybių. 
Sutarties dėl karinio tranzito 
projektas dabar pateiktas įver
tinti Vakarų šalių ekspertams. 
Pasak šalies prezidento, vals

tybės saugumas priklauso ne 
nuo turimų šautuvų skaičiaus, 
o nuo konstruktyvaus bendra
darbiavimo su kaimyninėmis 
šalimis ir gerų asmeninių ryšių 
su jų vadovais. 

Neaiški įstatymų riba ta rp 
karybos ir politikos 

apsunkina darbą 
Kariuomenės vadas generolas 

Jonas Andriškevičius sakė, jog 
šalies krašto apsaugos sistema 
tobulinama nuolat. Jo nuomone, 
blogai yra tai, kad neaiški 
įstatyminė riba tarp karybos ir 
politikos. Manipuliuodami fi
nansiniais kariuomenės sun
kumais politikai nuolat siekia 
daryti jai įtaką. Kariuome
nės vadui jo funkcijų vykdy
mui lėšų neskiriama, o bet koks 
savarankiškumo siekimas vadi
namas politikavimu. Agituoda
mi kariškius, po karinius dali
nius vaikšto skirtingų pakraipų 
politikai, o kariuomenės ir kari
ninkų garbę labiausiai diskre
dituoja Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto nariai, anot 
Andriškevičiaus, ..rūpintojė
liai", kurie visai nesiorientuoja 
kariuomenės reikaluose. 

„Geležinio vilko" brigada 
yra labai įsiskolinusi 

Reguliariosios kariuomenės 
brigados „Geležinis vilkas" 
štabo viršininkas pulkininkas 
leitenantas V. Žukas išdėstė 
šešias pagrindines „Geležinio 
vilko" problemas. Svarbiausia 
jų ta, kad nepakankamai finan
suojama brigada yra labai įsi
skolinusi. Įvairios skolos šiuo 
metu siekia 2.8 milijonus litų. 
Dėl to nuolat vėluojama išmo
kėti atlyginimus, nebėra lėšų 
materialinei bazei. 

Pagal statutą mobilizacijos 
poreikiams brigada turi turėti 
sukaupusi neliečiamų atsargų 
mėnesiui. Tokių atsargų nėra, 
todėl apie mobilizaciją, net jos 
prireikus, negali būti net 
kalbos. 

„Geležinio vilko" daliniai iš 
rusų kariškių perėmė keletą 
karinių miestelių. Minimaliai 
pasitvarkius, peržiemoti juose 
pavyko, tačiau ruoštis ateinan
čiai žiemai nebėra iš ko. Tam 
reikia apie 9 milijonų litų, o 
skola už įvairius statybos ir re
monto darbus jau dabar sudaro 
290,000 litų. 

Brigada turi tik 33% jai reika
lingų transporto priemonių, o 
ginklų ir šaudmenų nėra gavusi 
nuo 1993 metų. Padėtis, anot 
pulkininko leitenanto, darosi 
kritiška — jei nebus surasta 
lėšų, „Geležinio vilko" brigados 
pavasarį gali nebelikti. 

SKAT reikia aprūpinti 
minimalia ginkluote 

Pasak Savanoriškosios Krašto 
Apsaugos Tarnybos (SKAT) 
vado pulkininko leitenanto Ar
vydo Pociaus, būtina nedelsiant 
spręsti SKAT finansavimą, bent 
minimaliai aprūpinti ginkluote, 
šaudmenimis, ryšio prie
monėmis. Taip pat būtina kur
ti karinę policiją, nes dabar 
bendradarbiavimas su Vidaus 
reikalų ministerija yra labai 
komplikuotas. 

Karinių jūrų pajėgų flotilės 
vadas komandoras Raimundas 
Baltuška pabrėžė karininkų jū
rininkų, kurių nemažai yra 
grįžę iš buvusios Sovietų Sąjun-
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Kun. Jean-Marie Vincent (k.) koncelebruoja Mišias su kuri. Jean-Bertrand 
Aristide 1987 m., dar prieš pastarajam palikus kunigyste ir tapus Haičio 
prezidentu. Kun. Vincent sekmadienį vakare grįždamas namo buvo sušau
dytas prie savo parapijos vartų, manoma, kad valdžios įsakymu. Nors jis buvo 
didelis prezidento Aristide gerbėjas ir vieną kartą savo kūnu išgelbėjo j j nuo 
atentato, nuo Aristide ištrėmimo Vincent nebesakė politinių kalbų, bet tęsė 
savo misiją, organizuodamas savišalpos ir mokymosi skaityti būrelius 
varguomenei prie parapijų. 

Prasidėjo neeilinė 
Seimo sesija 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 
— Šiandien prasidėjo neeilinė 
Lietuvos Seimo sesija. Ją sušau
kė Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, a ts ižvelgdamas į 
daugiau kaip trečdalio Seimo 
narių prašymą. Jį pasirašė 50 
Seimo narių. 

Juršėnas informavo Seimą 
apie Respublikos prezidento 
grąžintus pakartotinai svarstyti 
įstatymus. Algirdas Brazauskas 
nepasirašė trijų Seimo priimtų 
įstatymų. „Dėl Lietuvo Respub
likos sanatorinių-kurortinių 
įstaigų ir poilsio namų, valdytų 
buvusių Lietuvos TSR valstybi
nių profesinių sąjungų, nuosa
vybės nustatymo", „Lietuvos 
Respublikos prokuratūros įsta
tymo" ir įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos prokuratūros įsta
tymo įgyvendinimo". 

Prezidento pasiūlytos šių įsta
tymų pataisos bus svarstomos 
Seimo rudens sesijoje. Sesija 
pagal Konsti tuciją tu rė tų 
prasidėti rugsėjo 10 dieną. 

Šioje Seimo sesijoje Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas pranešė, kad oficialūs re
ferendumo rezultatai bus pa
tvirtinti iki trečiadienio vakaro. 
Jis paskelbė Seimo nariams tik
tai preliminarius rezultatus. 

Bendras rinkėjų skaičius refe
rendumo dieną buvo 2,424,792. 
Referendume dalyvavo 894,641 
pilietis, tai sudaro 36.9% visų į 
rinkėjų sąrašus įtrauktų pilie
čių. 

Vaigauskas patvirtino anks
tesnius duomenis, kad nė vienai 
referendumui pateikto įstatymo 
nuostatai nepritarė daugiau 
kaip 31 procentas rinkėjų. 

Trečiadienį Vyriausioji rin
kimų komisija paskelbs, kad re
ferendumas neįvyko ir jam 
pateikas įstatymas nepriimtas. 

Vaigauskas pasakė, kad Vy
riausioji rinkimų komisija nega
vo duomenų apie referendumo 
įstatymo pažeidimus, kurie tu
rėtų esminę įtaką jo rezulta
tams. 

Vyriausybės parama 
nuo sausros 

nukentėjusiesiems 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 

— Lietuvos vyriausybė iš Lietu
vos Respublikos Paramos žemės 
ūkiui fondo skyrė 10 milijonų 
litų labiausiai nuo sausros nu
kentėjusių rajonų žemės ūkio 
produkcijos gamintojams pa
remti. 

Siekdama iš dalies atlyginti 
žemdirbiams sausros padarytus 
nuostolius vyriausybė taip pat 
rekomendavo rajonų savival
dybėms iki 60% sumažinti 1994 
metų žemės mokestį ir 
valstybinės žemės nuomos mo
kestį už naudojamą žemės ūkio 
paskirties žemę. I savivaldybių 
biudžetus negaunamas įplaukas 
planuojama kompensuoti iš Lie
tuvos valstybės biudžeto. 

Baltijos Taikos 
palaikymo batalionas 
siųs karius 1996 m. 
Vilnius , rugpjūčio 25 d. 

(AGEP) — Danija vadovauja re
gioninio bendradarbia\ .v pro
jektui, kurio tikslas yra teikti 
paramą, kuriant bendrą Balti
jos šalių taikos palaikymo bata
lioną Jungtinėms Tautoms. Dani
ja ruošiasi koordinuoti Šiaurės 
šalių ir Didžiosios Britanijos. 
Vokietijos, JAV paramą bei 
rudenį Kopenhagoje pasirašyti 
sutartį tarp šių valstybių. 

Taikos palaikymo bataliono 
mokymas pagal planą turėtų 
prasidėti kitais metais, o dalį jo 
karių planuojama siųsti taikos 
palaikymo užduotims jau 1996 
m. pradžioje. Baltijos taikos 
palaikymo bataliono karininkai 
pradėti rengti Šiaurės šalių 
Jungtinių Tautų kursuose šią 
vasarą. Estija, Latvija ir Lie
tuva į batalioną iš viso nusiųs 
po 200 kareivių. 

Žvejų žmonos pradėjo 
protesto akciją 

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (Elta) 
— Valstybinės žvejybos laivyno 
įmonės „Jūra" vadovai ir Lietu
vos žemės ūkio ministro pava
duotojas, žuvų pramonės depar
tamento direktorius Algirdas 
Rusakevičius tapo savotiškais 
įkaitais. Nuo liepos 1 dienos 
Argentinos Buenos Aires uoste 
už „Jūros" įmonės skolas buvo 
sulaikyti žvejybinio tralerio 
šaldytuvo „Sūduva" 67 įgulos 
nariai. 

Praradusios viltį civilizuotai 
išreikalauti konkrečių „Jūros" 
pareigūnų veiksmų išlaisvinti 
laivo įgulą, jūreivių žmonos su 
vaikais ir motinos užrėmė vieno 
iš erdvesnių kabinetų duris ir 
gerą pusvalandį jų neišleido iš
eiti. O dabar moterys pasikeis
damos budi įmonės generalinio 
direktoriaus priimamajame ir 
šią protesto akciją žada tęsti tol, 
kol jų vyrai sugrįš į Klaipėdą. 

Iš „Sūduvos" į Klaipėdą skrie
jančiose radiogramose nuolat 
rašoma apie komplikuotą įgulos 
situaciją. Laive baigėsi maisto 
ir kuro atsargos, pašlijo jūreivių 
drausmė. O pinigai, kuriuos 
įmonė išsiuntė į Argentiną, kol 
kas vis nepasiekia jūreivių. 

Lietuvos atstovybės turi 
ne tik išlaidas, bet ir pajamų 

gos, registracijos ir pilietybės 
problemas. 

„Geležinio vilko" Šiaulių ba
taliono vadas pulkininkas lei
tenantas V. Lukavičius para
gino valstybės vadovus tiesiai ir 
atvirai atsakyti į klausimą, ar 
dabartinei Lietuvos valdžiai 
reikalinga kariuomenė ir ar 
prezidentas ir vyriausybė šalies 
gynybą laiko prioritetiniu užda
viniu. Jeigu taip, tai kariuo
mene turi būti deramai rūpina
masi, o jeigu ne, tai ją reikia 
paleisti, o tokie susitikimai tie
siog neturi prasmės. 

Kariuomenės iš laidoms 
padengti re ikia didinti 

pajamų mokesč ius 

Premjeras A. Šleževičius susi
tikime kalbėjo paskutinis. Pa
brėžęs, jog kariuomenė Lietu
voje buvo. yra ir bus, jog vyriau
sybė atsiriboja nuo kategoriškų 
kai kurių Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto narių pareiš

kimų, jis iš esmės pakartojo 
susitikimo pradžioje prezidento 
išsakytas mintis. Pasak prem
jero, vienintelis būdas padidin
ti kariuomenės finansavimą yra 
bendrųjų biudžeto pajamų didi
nimas. Taip pat būtina parengti 
ilgalaikę kariuomenės apgink
lavimo ir aprūpinimo programą. 
Lėšų skyrimo prioritetus turi 
numatyti Krašto apsaugos mi
nisterija. 

Nepageidavę, kad jų pavardės 
būtų viešai skelbiamos aukšti 
..Geležinio vilko" brigados 
Kauno bataliono ir SKAT Kau
no rinktinės karininkai po su
sitikimo „Lietuvos ryto" kores
pondentui sakė, kad kokių nors 
konkrečių poslinkių po šio 
renginio tikėtis sunku Jų 
nuomone, susitikimas buvo pa
našus į politinį pasirodymą, 
skirtą tik politikų populiarumui 
tarp kariškiu didinti, nes konk
rečių atsakymų į pateiktus 
klausimus nesulaukta. 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (LA) 
— Lietuvos ambasados ne tik 
išleidžia pinigus, bet ir uždirba, 
rašo Darius Grinbergas „Lietu
vos aide". Jis rašo, kad visų Lie
tuvos ambasadų ir konsulinių 
įstaigų išlaikymui (jų yra 31) 
šiemet skirta 45.2 milijonai litų 
^apie 11 milijonų dolerių). Tuo 
tarpu Didžioji Britanija vien tik 
savo ambasdoje Paryžiuje išlei
do 540,000 dolerių tik priėmi
mams su šampanu ir ikrais. 

Užsienio reikalų ministerijos 
finansų skyriaus vedėjas Jurgis 
Akromas pasakė, kad Lietuvos 
ambasadoms užsienyje repre
zentacijai ir priėmimams šiemet 
vyriausybės nutarimu skirta po 
6,000 dolerių. Tokia yra bendra 
suma, tačiau kiekvienoje šalyje 
yra skirtingi gyvenimo lygiai, 
tad jiems nustatyti specialūs 
koeficientai. 

Nebeskyrė pinigų 
Nepriklausomybei paminėti 

Ambasadų biudžetai kuklūs. 
Net apsilankius prezidentui ar 
kitam aukštam Lietuvos parei
gūnui ir ta proga ambasadoje 
surengus priėmimą, papildomų 
lėšų neskiriama. Dvejus metus 
ambasadoms buvo skirta lėšų 
Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai 
paminėti, tačiau perskaičiavus 
sumą iš Vagnoriaus vyriausy
bės laikais paskirtos sumos 
tuometiniais laikinais pinigais 
talonais, į dolerius, papildomų 
lėšų liko ašaros — po 80 dolerių. 
Šiemet šventėms paminėti ne
buvo skirta papildomų lėšų. 

Ambasadoriai ne tik dirba 
savo rezidencijose, bet vyksta ir 
į keliones tarnybiniais reika
lais. Tokiu atveju jiems mokami 
dienpinigiai, kurių vidurkis — 
apie 30 dolerių, taip pat sumo
kamos kelionių išlaidos. 

Visas Lietuvos užsienio atsto
vybių biudžetas yra mažesnis, 
nei pusė už Didžiosios Britani
jos ambasados Paryžiuje biudže
tą (25 milijonai dolerių). Britų 
ūkiniai reikalai kol kas visiškai 
nepalyginami su lietuvių rūpes
čiais. Pavyzdžiui, Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisterija nutarė, jog nuo šiol ir 
Brazilijoje, Kinijoje bei Saudi 
Arabijoje ambasadoriai važinės 
„Rolls Royce" automobiliais. 

Kinijos ministrė užsienio prekybai Wu Vi kelia taure su JAV prekybos 
sekretorium Ronald Brown, jiems pasirašius platesne nei ligsioi prekybos 
ir ekonominio bendradarbiavimo sutartį. Pirma karu p<--o. kai JAV preziden
tas sutiko neminėti žmogaus teisiu klausimu prekybas sutartyse su Kinija. 
Ron Brown tačiau sake. kad tie klausimai v :>vier. bus privačiai keliami. Tuo 
tarpu aukStų valdžios pareigūnų derybos dėl kelių tūkstančių Kinijoje 
laikomų religinių bei poltmių kalimų tebėra suspenduotos. 

Dabar vienintelius t:tcrai ang
liškus automobilius 'kitų Bri
tanijos automobilių gamyklų 
dalininkės yra užsienio firmos) 
turi Vašingtono, New Delhi, 
Romos, Maskvos ir Briuselio 
ambasados). 

Lietuvos atstovybėse perkarai 
praktiškesni ir pigesni automo
biliai. 

Italijos ambasada naudojasi 
visai nedidelėmis mašinomis 
(kad būtų lengviau rasti joms 
pastatyme vietą gatvėje). 

Planuojant ambasadų biudže
tą atsižvelgiama į steigimo 
išlaidas, skiriama pinigų ir au
tomobiliams. Kai kurios am
basados privalo turėti ir repre
zentacijai skirtų ištaigingesnių 
automobilių. Tiesa, juos privalo 
vairuoti vairuotojas, bet kadan
gi lėšų nėra. ambasadorių į pri
ėmimus veža pirmasis sekreto
rius. 

Lietuvos ambasados įsikūrė 
su įvairia pagalba 

Lietuvos ambasadai įsikurti 
Švedijos vyriausybė skyrė 
pinigų, už kuriuos buvo nu
pirkta automobilių ir pastatas 
atstovybei Stokholme. Kanados 
lietuviai nupirko ir atnaujino 
pastatą Belgijoje. 

JAV ambasada nusipirko pa
statą Vilniuje, o už gautus pini
gus Q01 milijoną dolerių) Lietu
va įsigijo patalpas generaliniam 
konsulatui ir atstovybei prie 
Jungtinių Tautų New Yorke. 
Suomija taip pat nusipirko pa
statą Vilniuje, o už gautus 
pinigus planuojama įsigyti ne
kilnojamojo turto Suomijoje. At
stovybių pastatai už vyriau
sybės paskolas perkami Estijo
je, Kazachstane ir Londone. 

Lietuvos ambasadose užsie
nyje nedirba nei virėjai, nei kiti 
patarnautojai. Tik kai kuriose 
yra ūkvedžiai, atliekantys ir ki
tus darbus. Personalas pietauti 
eina į artimiausias picerijas ir 
užkandines, iš namų atsineša 
sumuštinių. Pasak Jurgio Ak-
romo, nė vienas Lietuvos amba
sadų darbuotojas neuždirba 
tiek. kad galėtų pietauti resto
ranuose. Drabužius priėmi
mams ambasadoriai dažniau
siai nuomojasi ffrakus. smok
ingus), tačiau dviem ambasado
riams jie yra pasiūti, nes. 
pasirodė, taip pigiau atsieina. 
Be to. kai kuriose šalyse ne
reikia specialios aprangos (nėra 
tokių tradicijų), tad ambasado
riai į priėmimus vaikšto kostiu
muoti. 

Atstovybės tur i ir 
nemažai pajamų 

Lietuvos atstovybės užsienyje 
ne tik leidžia pinigus, bet ir 
uždirba. Pagrindinis ir svar
biausias ambasadų darbas 
paprasta akimi nematomas, 
tačiau vien konsuliniais patar
navimais ambasados per pusme
tį surenka 3.6 milijonus litų. Iš 
tų pajamų išsilaiko ambasados 
Rusijoje, Baltarusijoje ir Vo 
kietijoje. beveik išsilaiko kon
sulatas Karaliaučiuje. Iki metų 
pabaigos Lietuvos atstovybės i 
valstybės biudžetą turėtų per 
vesti apie 8 milijonus litų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 31 d.: Raimundas. 

Izabelė. Vilmantė. Vilmantas 
Rugsėjo 1 d.: Egidijus. Vėre 

na. Gunda, Eigintas. Varūnė 
1939 m prasidėjus II Pasauli 
niam karui. Lietuva paskelbė 
savo neutralumą. 

\ 
» 
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VYRIAUSIĄ SKAUTININKĄ 
PULK. JUOZĄ ŠARAUSKA 

PRISIMENANT 

dainių gynimą (žr. Kėdainių 
k a u t y n ė s ) , s u d a r y d a m a s 
gynimosi žiedą kair. Nevėžio 
krante . Bolševikų puol imas 
buvo a t remtas . Už tai vėliau Š. 
buvo apdovanotas Vyčio Kryžiu
mi su kardais V laipsniu. III.20 
paskirtas Kėdainių srities karo 
komendantu. Vėliau ilgesnį 
laiką dirbo Kariuomenės štabe 
ir Lietuvos šaulių s-goje. 1929 
paskirtas Kariuomenės štabo 
spaudos ir švietimo skyriaus 
virš., kur išbuvo iki 1940. Uoliai 
rūpinosi karinės spaudos tobuli
nimu ir platinimu. Aktyviai 
reiškėsi ir visuomeninėje veik
loje, ypač skautuose. 1935-40 
būdamas Lietuvos skautų s-gos 
vyr. skaut ininku, organizavo 
skautų stovyklas, ekskursijas, 
paskaitas ir t.t. Rūpinosi Vytau
to Didžiojo Karo muziejaus sta
tyba ir eksponatų paruošimu. 
1940 Sov. s-gai o k u p a v u s 
Lietuvą, Š. atleistas iš ka
riuomenės, 1941 pradžioje rusų 
NKVD su imtas ir ka l in tas 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime. Kilus vokiečių-rus'; karui, 
1941.VI.22-23 naktį iš kalėjimo 
išvežtas į Minsko kalėjimą, iš 
Minsko pėsčiomis drauge su ki
ta i s p o l i t i n i a i s k a l i n i a i s 
nuvarytas į Červene ir ten kar
tu su ki ta is VI.26 sušaudytas. 
Išsp. Pirmosios kautynės (Sava
noris 1928). Bendr. Karyje, 
Lietuvos Aide. Skautų Aide ir 
kt. 

K. A l š . " 

..Miško vaikų" pastovyklės stovyklautojai žygiuoja j vėliavos nuleidimo stovykloje iškilmes. 
Nuotr. I. T. 

NE SKAUTAI 

Rugpjūčio 23 d. Kaune. Žalia
kalnyje, prie namo Dainavos 
gatvėje Nr 2. atidengta memo
rial inė lenta nepriklausomos 
Lietuvos savanoriui. Vyčio or
dino kavalieriui, buv. Vyriau
siam skautininkui, pulkininkui 
a.a. Juozui Sarauskui. 

Pagerbdami a.a. skautininką 
J. Šarauską. čia pateikiame iš
t rauką iš Lietuvių Enciklopedi
jos XXIX tomo, 348-349 psl. 

„Šarauskas Juozas (g. apie 
1893 Kamariškių vsd.. Baiso
galos vis., Kėdainių aps. — 
1941.VI.26 Červenėje. Gudijoje; 
pulkininkas, vyr. skautininkas. 
Baigęs gimnaziją, 1914 studija
vo geodeziją Kijevo univ.. bet tų 
pačių metų rudeni pašauktas į 
rusų kariuomenę. 1915 daly 
vavo kovose su vokiečiais Vil
niaus ir Gardino apylinkėse, 
kur buvo sužeistas. Pagijęs 
baigė karo m-lą. tarnavo pės
tininkuose. 1917 buvo atstovu 
P e t r a p i l i o l ie tuvių se ime. 
Vėliau lankėsi Voroneže, čia 
drauge su kitais nustatinėjo 
t e rminus bei komandas Lietu
vos kariuomenei. Ragino lietu
vių ka r ius vykti i liet. dalinius 
— Smolenską ir Vitebską: 
vėliau ir pats stojo į Vitebsko 
lietuvių batalioną. Išformavus 
tą batal ioną, 1918 grįžo į 
Lietuvą. Pradžioje organizavo 
valsčių savivaldybes Kėdainių 
aps., o XII 28 drauge su savo 
broliais: Mykolu 'ūkininkui. 
Bronium atsargos kpt.» ir Vin
cu ("atsargos ltn.) savanoriais 
stojo į Lietuvos kariuomenę, XII 
31 paskir tas Kėdainių srities 
apsaugos viršininku. I Kėdainių 
srities apsaugos būrį sutelkė 
apie 80 savanorių. 1919.II.7-8 
bolševikams puolant Kėdainius, 
Š. sėkmingai suorganizavo Ke-

Tenka susi t ikt i neskautų, 
kurie paberia krit ikos žodžių 
skautų, bet daugiausia vadovų 
adresu (Ačiū Praamžiui , kad 
tokių mažai). Tie kri t ikai sako: 
,,Ką jūs suaugę žmonės lakstote 
su trumpomis kelnėmis, žaidžia
t e su vaikais, dėvite medalius". 
T ik tiek! Aiškiai matosi, kad 
kr i t ikas visai nesusipažinęs su 
skautų veikla nei jų progra
momis. Skaut i škas judėjimas 
pat raukia į savo pusę daug 
jaunimo, kurie galbūt būtų 
gengėse. kurios y ra ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
rykštė. Ar tas krit ikas pastebėjo 
gengių vadus lakstančius su 
t rumpomis kelnėmis ir žai
džiančius su vaikais? 

Tenka pamatyt i neskautus 
a t s i lankant stovykloje. Čia jie 
pražioję burnas stebi skautukų 
veiklą ir jų akyse lengvai gali 
išskaityti: „kodėl aš nebuvau 
skautu. Kaip gaila"! O maty
d a m a s v a d o v u s p i l n u s 
j a u n a t v i š k o dž iaugsmo, j i s 
t ikra i pavydi. „Kodėl aš neiš
mokau pabūti j aunu . O dabar 
pasenęs iš anksto" . 

Nemažai neskaučių mamyčių 
įsijungia į virtuvės tarnybą. 
Žinau keletą pavyzdžių, kada iš 
virtuvės perėjo į aktyvią skau
čių veiklą. 

Daug neskautų atvyksta į 
K a z i u k o mugę . K a i k u r i e 
kasmetiniai lankytojai. Ir čia jie 
stebisi skautų darbais. Aha, jie 
ne t ik trumpom kelnėm laksto, 

IŠ LIETUVOS SKAUTŲ VEIKLOS 

LIETUVIAI DANIJOS SKAUTŲ 
STOVYKLOJE 

Prityręs skautas Alkas Palta
rokas, savaitraščio „Europos 
lietuvis" rugpjūčio 13-19 d. 
laidoje išspausdintame straips
nyje „Mėlyna vasara '94" pasa
koja: 

„Danijoje yra apie 80 tūks t . 
skautų, kurie priklauso šešioms 
skirtingoms organizacijoms. An
troji pagal didumą — ,.DET 
DANSKE SPEIDERKORPS" 
('30 tūkst.) arba „Mėlynieji skau
tai". J ie šiemet liepos 19-28 d. 
surengė penktąją savo stovyklą 
BLA SOMMER (Mėlyna vasa
ra). Joje dalyvavo 23 tūks t . 
skautų, t a rp jų buvo 3 tūkst . iš 
40-ies užsienio šalių. Tai di
džiausia iki šiol Danijoje vykusi 
stovykla. I ją buvo atvykusios 
dvi grupės skautų iš Vilniaus: 

Tas puodas, tas puodas . Sesių. Dainos ! 
stovyklavietėje nušveisti puodai žiba 

sukaitės ir Alisos Kosmopolaites Rako 
kaip veidrodžiai. Nuotr. I .T. 

12 „Kernavės" tunto skautų ir 
10 Europos skautų. 

Lietuvius nustebino stovyklos 
dydis — ištisas palapinių mies
tas driekėsi vieno kvadrat inio 
k i lome t ro plote . Č ia buvo 
bankas , paštas, parduotuvės, 
c i rkas, parodos ir t . t . Kalvelėje 
an t ratu sustatytų stiebų plevė
savo ir Lietuvos trispalvė. 

„Kernavės" tun to skauta i 
gyveno su savo draugais danų 
skauta is iš Hilerodo pačiame 
stovyklos cen t re . Ša l ia j i e 
padarė parodėlę apie Lietuvą ir 
skautus . Ištisai plūdo žmonės 
norėdami sužinoti daugiau apie 
mūsų kraštą arba ko nors 
išmokti. 

Didžiausias Danijos laikraštis 
i šspausdino dviejų l ie tuvių 
skaučių nuotraukas ir jų pasa
kojimą apie skautavimą Lietu
voje. 

Taip pat didelis susidomėji
mas buvo antrąja grupe iš 
Vilniaus — Europos skautais . 

Labiausiai stovykloje išgar
sėjo lenkų harceriai . J ų atvyko 
net 300 kar tu su profesionalia 
skautiškos muzikos grupe. 

Kasdien stovykloje vykdavo 
daugybė gerai organizuotų užsi
ėmimų: p laukioj imas kano
jomis, plaustais, maisto gami
nimas, medinių dviračių meist-
ravimas, vaidybos, cirko triukų 
kursa i ir t.t . Lietuviai visur 
noriai dalyvavo ir daug ko išmo
ko. 

Stovyklavimo metu kaitino 
saulė, todėl buvo dienų, kai 
reikėdavo taupyti vandenį. Kar 
tais stovyklos ligoninė būdavo 

prie laužo pokštus krečia, bet 
moka ir rimtų, gražių dalykų 
padaryt i . 

Šia proga prisimenu dr. Va-
lantiejų, kuris savo gražioje so
dyboje priimdavo skautus iš
kylaut i . Ne skautas , bet labai 
vertino skautišką veiklą. Dar 
toliau į praeitį, Bastys, kurio 
vasarvietėje stovyklavome. O 
n e u ž m i r š k i m e Rako , k u r i s 
padovanojo stovyklavietę. J. 
Bačiūnas buvo skautų rėmėjas. 
Vis tai ne skautai , bet puikūs 
s k a u t y b ė s rėmėja i . Ir da r 
daugybė kitų neskautų, kurie 
ateidavo pagelbėti t ik žodelį 
tarus. Prisiminiau dar Rukuižą, 
kuris ilgus metus vežiojo skautų 
mantą didžiuliu sunkvežimiu į 
stovyklą. O daugybė tėvelių ir 
mamyčių prisidedančių prie 
Kaziuko mugės darbų. Vis tai 
neskautai . O kiek neskautų dir
bo Rako stovyklavietės dar
buose. Pr i s imint inas dr. S. 
B iež i s , nuoš i rdus s k a u t ų 
bičiulis, Skautoramų organiza 
torius Čikagoje. O š ta i kaip 
parašy ta Gedimino d-vės isto
rijoje 1931 m. „Mūsų drau
gin inku buvo paski r tas „Auš
ros" gimnazijos skautų globėjas 
mok. J . Mašiotas. Prie naujo 
draugininko iždas ir inventorius 
ypat ingai padidėjo". Tai vis ne
skautai . Prisiminiau tik dalelę, 
o jų begalės. 

perpildyta perkaitusiais saulėje 
skautais . 

Didžiojo žaidimo dieną į sto
vyklą atvyko 15 tūkst . svečių. 
Kas norėjo, galėjo dalyvauti 
kokios nors šalies paruoštame 
žaidime ar šokyje. 

Kiekvieną dieną virš stovyk
los skraidė lėktuvai ir malūn
sparniai , iš kurių fotografuo
davo ir filmuodavo. Daugybė 
reporterių dirbo ir ant žemės. 

Lietuviai daugiausia bendra
vo su danais, bet smagu buvo 
susipažinti su norvegų, austrų, 
meksikiečių, rusų ir kitais skau
tais . 

Stovykla greitai praėjo. Visi 
23 tūkst. skautų susirinko į sto
vyklos uždarymą. Skambėjo 
dainos, 40 kalbų buvo pasakyta 
„Iki pasimatymo", griaudėjo 
fejerverkai". 

JŪRŲ SKAUTŲ 
IŠVYKA 

Šių dienų Lietuvos jūrų skau
tai tik svajoja apie jūrų keliones 
ir tokį laivą kaip „Budys", kurį 
jų pi rmtakai buvo įsigiję dar 
1925 metais. Štai kokiu impro
vizuotu b u r l a i v i u n e s e n i a i 
keliavo Kauno mariom Vilniaus 
jūrų skautai : stiebas — sausos 
pušelės kamienas, burė — nuo 
keturirklės mokomosios valties, 
pats laivas — desantininkų pon
tonas iš rusų ka r iuomenės 
palikto šlamšto, takelažas — vos 
ne skalbinių virvės iš ūkinių 
p r e k i ų k r a u t u v ė s . L a i v a s 
varomas daugiausia irklais, ne
bent j burę pūstų labai pa
lankus vėjas. 

J a u n i m ė l i s juo n u p l a u k ė 
mariom bei Nemunu aukštyn 
nuo pakaunės iki Birštono ir at
gal apie 100 km per pačią liepos 
kaitrą. Atkaklieji užkar iaus 
jūras! 

Iš „Europos l ietuvis" 

MŪSŲ MAŽIEJI -
„MIŠKO VAIKAI" 

„Aro" stovyklos Rako ąžuo
lyne jaunų šeimų pastovyklėje, 
„Miško va ika i" jau pramoko 
pravesti savo lauželį. 

P i rmadien io vakarą, sesė 
Silvija iškvietė brolius: Paulių, 
Tomą, Andrių, Darių; seses 
Gintę, Laurą, Aide ir Ingą pra
vesti dainas ir žaidimus. 

Sekmadieniui praėjus, „Miško 
vaikai" vyko iškylon į Luding-
ton miestelį. Buvo per ša l ta 
maudymuisi, tai žaidėme paplū-
dymio sūpynėse, piknikavome 
ir skaniai pavalgę ėjome į kiną. 

Prie „Nerijos" stovyklos y ra 
didelis prūdas ir mūsų mažieji 
gaudė jame varles. Pagavome 
12 ir jas atsinešėme į gairės 
nuleidimą, vėliau visas palei
dome. 

Didelis ačiū broliui Levanui ir 

Tad skautų vadovai ir toliau 
lakstys su trumpomis kelnėmis, 
žais su vaikais, dėvės medalius. 
Darbuosis kar tu su j aun imu 
visų naudai. O gal kartais ir 
sau. Būdamas skautu atjaunėji 
keliolika metų. 

v.s . Vladas Vijeikis 

D A R B A S IR I Š T V E R M Ė 
N U G A L I V I S A 

Skautas vytis Algis Stasys 
Ilgūnas š.m. gegužės 22 d. 
Magna Cum Laude baigė Nia
garos universi tetą chemijos 
bakalauro laipsniu. 

Skautas vytis Algis Stasys Ilgūnas. 

Gyvendamas Rochester, New 
Yorko valstijoje, Algis Stasys 
baigė l i tuanis t inę mokyklą, 
skautavo. šoko tautinius šokius, 
techniko pareigose talkino lietu
viškai radijo valandėlei. 

Baigęs Mc Quid j ė z u i t ų 
gimnaziją pradėjo studijuoti 
kolegijoje. Kaip ir daugelis jau
nuolių — nutraukęs mokslą pra
dėjo dirbti, bet netrukus pama
tęs, kad fabrikas ne jam, grįžo 
kolegijon studijuoti chemiją. Per 
kolegiją gavo darbą chemijos 
fabrike Niagara Falls. N.Y., ir 
ten, Niagara universitete vaka
rais studijavo. Kaip sunku pilną 
laiką dirbti ir studijuoti, žino tik 
tie, kurie tai patyrė. Brolis Algis 
ištvermingu darbu savo pasi
ryžimą ištęsėjo. Sveikiname! Jo 
pasiekimais džiaugiasi tėvai — 
vs. Stasys ir Irena Ilgūnai, sesu
te Rūta, taip pat turinti chemi
jos bakalauro laipsnį, sveikina 
artimieji ir draugai. Linkima 
jam sėkmės gyvenime ir nau
jame darbe. 

VI. Bacevič ius 
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j ū rų skau tams — sesei Dainai , 
Vilijai, Jonui ir Paul iu i , kad 
suteikė gal imybę pabur iuot i ir 
pasi irs tyt i ba idarėmis . 

Sesės Rūta ir Alė suorgani
zavo vaikučiams labai įdomius 
m e n o d a r b e l i u s . V a i k u č i a i , 
naudodami įvairiaspalvį smėlį, 
p a d a r ė s p a l v i n g u s s m ė l i o 
paveiksliukus, gal gražiau atro
dančius negu modernių meni
n inkų paveikslai . 

„Miško vaikai" ir Tėvel iai 

R E N G I N I A I 
R u g s ė j o 30 d. - spa l io 1 ir 2 

d. — ASS Met inė šventė Lietu
vių centre , Lemonte . 

LSS SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE 

Atidė tas LSS suvažiavimas. 
J i s spalio 22 ir 23 d. vyks 
Toronte, Anapilio patalpose, o 
susipažinimo šokiai spal . 2 d. 
vakarą ruošiami Lietuvių namų 
didžiojoje salėje. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe V'daus ••' kraujo ligos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. te l . 312-585-2802 

Pirm antr . penktd 9 v r -3 v p.p.. 
ketv 10 v r -7 v v . trečd 
Šeštd 10 v r — 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pianas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
pneinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
kalbėt angliškai) te l . 708-422-8260 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos oaga! sus^arirpą 

rmcl 3 v p p-7 v v antro1 12 30-3 v p p 
'•eta uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 a-Sa (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tel . (312) 476-2112 

9525 S 791h Ave Hickory Hills. IL 
Tel . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel. 312 585 1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel . 312-434-2123 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tel . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. I27 th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagai susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Pnklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C 
Specaiybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervltla Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310, 

Napervlll* IL 60563 
Tel. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

' » 

http://da.lv
http://nes.unc.am
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LB XIV TARYBAI 
DARBA PRADEDANT 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Š.m. balandžio mėn. pabaigoje 
ir gegužės pradžioje buvo iš
rinkta LV XIV Taryba. Baisa 
vimuose dalyvavo arti 6,000 
žmonių. Išrinkta 60 Tarybos 
narių, iš kurių apie pusė buvę 
Tarybos nariai ir apie tiek pat 
į Bendruomenės veiklą atėjo 
naujų žmonių. 

Žvelgiant ir vertinant pagal 
praeitį, tai šiuose reikaluose 
balsavo mažokai žmonių. Anks
tyvesniuose juk dalyvaudavo 
apie 12,000. 

Bet nepamirškime, kad laikas 
daro savo. Vyresnioji kar ta re
tėja, išeina amžinybėn, o jaunoji 
karta, atrodo, ne per daug 
domisi iš viso lietuviška veikla, 
nors turime ir šviesių pavyz
džių Tą parodo ir šie LB Tary
bos rinkimai, kuriuose dalyvavo 
gana daug ir viduriniosios kar
tos žmonių. 

Kai kada nuskardena nuo
monė, ar iš viso LB beturi teisę 
kalbėti išeivijos vardu. Bet. 
gerbiamieji, kuri bendrinė or
ganizacija vykdo demokratišku 
principu rinkimus ir kuri dar 
turi tiek narių, kaip LB? Taigi 
Lietuvių bendruomenė, įkurta 
prieš beveik penkis dešimtme
čius, bandė apjungti visų įsitiki
nimų ir pažiūrų žmones. LB 
dalyvavo įvair ių p a k r a i p ų 
tėvynainiai, net vadovavo jos 
darbams. LB atliko nuostabius, 
reikšmingus, lietuvybę išlai
kančius ir Lietuvai padedančius 

darbus lituanistinio švietimo, 
ku' ; 'įrinėje, visuomeninės veik
loje, socialinėje srityje, rūpinosi 
j a u n i m u , ruošė didžiuosius 
renginius, kongresus, suvažia
vimus. Neaplenkė ir politinės 
veiklos sričių, už ką dažnai buvo 
barama kitų veiksnių. Taigi LB 
buvo, yra ir bus labai reikalinga 
lietuviams, gyvenant iems u i 
tėvynės ribų. 

Lietuvių bendruomenės dar
bus planuoja išrinktosios Tary
bos, koordinuoja LB Tarybos pre
zidiumas, o vykdo Krašto valdy
bos, taigi JAV bendruomeninę 
veiklą vykdo JAV LB Krašto 
valdyba, kurios sudėtyje dabar 
tur ime net keletą specialiems 
uždaviniams Tarybų. I r reikia 
pripažinti, kad tos Tarybos 
sėkmingai veikia, atlikdamos 
daug naudingų darbų. 

Štai ir vėl susirenka naujai iš
rinktoji JAV LB Taryba į pirmą
ją darbo sesiją. Dabartinis LB 
Tarybos prezidiumas, vadovau
jamas darbštaus, didelio takto ir 
sumanumo žmogaus Vytauto 
Kamanto, glaudžiai bendradar
biaudamas su Tryliktosios ir 
naujai išrinktosios Tarybos 
nariais , paruošė plačią sesijos 
darbų programą. Ją išsiuntinėjo 
visiems Tarybos ir KV nariams. 

Keturioliktosios LB Tarybos 
pirmoji sesija, daugumos Tary
bos narių pageidavimu ir nuta
r imu, įvyks š.m. rugsėjo 
17-18 d., šeštadienį ir sek

madienį, Baltimorėje. Smulkus 
adresas ir informacija išsiųsta 
visiems Tarybos, KV ir apy
gardų p i r m i n i n k a m s bei 
nariams. 

Sesijos dviejų dienų programa 
tokia plati , norint aptart i ir 
išspręsti Tarybos ir KV narių 
siūlomus klausimus, reikėtų 
mažiausiai bent šešių dienų. LB 
Tarybos prezidiumas išklausė 
visų s iū lymus ir reikšmin
gesnius klausimus įrašė į darbo
tvarkę. Vien einamuose reika
luos siūloma aptarti net 47 
klausimus. Giliau į sužymėtus 
klausimus pažvelgus, matyti ir 
menkaverčių problemų, ir net ne 
LB Tarybos kompetenci ja i 
spręsti, pvz.,„Pasaulio" lietuvių 
centro pavadinimą. Juk PLC 
nėra LB nuosavybė? 

Krašto valdybos pirmininko ir 
K V narių pranešimai sudaro 23 
kalbėtojams progą pasisakyti iš 
savo veiklos sričių. O sesijos 
pirmąją dieną, rugsėjo 17-tąją, 
oficialioji sesijos at idarymo 
dalis, gana svarbių klausimų 
nagrinėjimas ir aptarimas Tary
boje veikiančių komisijų darbų. 

Duok, Dieve, kad sesijai pa
vyktų darniai , be gaišaties, be 
„dėl tvarkos klausimų" išspręs
ti bent dalį LB rūpimų proble
mų. 

JAV LB Taryba yra aukščiau
sias valdymo organas. Taryba 
aptaria, planuoja, nutaria atei
ties svarbiuosius darbus ir pa
veda juos KV pirmininkui bei 
visai valdybai sąžiningai, be 
nukrypimų vykdyti. O visus 
darbus ta rp sesijų koordinuoja 
Tarybos prezidiumas, su kuriuo 
privalo nuoširdžiai, taikingai 

A.a. Stasio Ix)zoraičio pagerbiu io įsKiimesc Druskininkuose. Nuotr N. Gailaitės 

bendradarbiaut i KV ir kitos 
Bendruomenei pavaldžios Tary
bos. 

Šioje sesij iįb ous renkami ir 
nauji JAV LB KV organai — 
pirmininkas, tv i r t inama valdy
ba, Tarybos prezidiumas ir kiti 
organai. 

K V r inkimai ypač yra svar
būs. Nuo KV pirmininko ir 
valdybos narh j - nusi teikimo, 
darbų vykdymo, bendradarbia
vimo su Taryba ir prezidiumu 
priklauso i r Lietuvių bend-
ruone i . ' ^ s a t e i t i s , d a r b ų 
našumas, sugyvenimas. Pra
ėjusioje Taryboje buvo gal 
jaučiam nedidelė nedarna. KV 
santykiai su PLB ir Tarybos 
p r e z i d i u m u , i š t u r i m ų 
objektyvių informacijų, buvo ne 
visada nuoširdūs, jungiantys 
bendruomenininkus didiesiems 
darbams. Tad, gerb. Tarybos na
riai, į pirmąją sesiją vykdami, 
gerai išmąstykite LB atei t ies 
uždavinius. Būki te nusi te ikę 
pozityviems darbams, o ne vie
ningumą a rdan t iems klausi
mams. 

Rinksite J A V LB Krašto val
dybos pirmininką. Kiek žinoma, 
į šį labai reikšmingą a tsakingą 
postą žada kandidatuot i visą 
savo gyvenimą LB pašventęs , 
įvairias pareigas ėjęs. r a m a u s 
būdo , d i d e l ė s t o l e r a n c i j o s 
žmogus, d a b a r t i n i s Tarybos 
prezidiumo pi rmininkas inž. 
Vytautas Kaman tas . Pagalvo
kite apie jo išrinkimą. Šį žmo
gų pažįstu daugelį metų, ste
bėjau jo bendruomeninę veiką. 
J i s visada ieškojo taikaus kelio, 
visus jungiančio bendram dar
bui. O šiandien JAV LB tokių 
žmonių labai reikia. Tik darbš
tiems, ta ikiems žmonėms vado
vaujant, LB veikloje įsivyraus 
darbinga nuota ika . 

Keturioliktosios Tarybos atei
t ies uždaviniuose turėtų būti 
ypatingas dėmesys skirtas litua
nistiniam švietimui, kul tūr iniu 
vertybių ir ku l tūr in inkų ugdy
mui. Ypač svarbios sr i tys — 
išlaikyti, remti , lietuviškąją 
spaudą, radijo valandėles. Labai 
s v a r b i s o c i a l i n ė s p a r a m o s 
veiklos s r i t i s , k u r i ą d a b a r 
sėkmingai vykdo Socialinių 
reikalų taryba. Šviet imui, jau
nimui turė tų būt i ypat ingas 
dėmesys , o t i e m s d a r b a m s 
vykdyti turėtų talkon atei t i LB 
apylinkės. LB, be abejo, skirs 
dėmesį ir pagalbą Lietuvai . Ne 
,,politika" reikia rūpint is , bet 
L ie tuvos t r e m t i n i a i s , naš
laičiais, politiniais kal iniais , 
varge esančiomis šeimomis tiek 
Amerikoje, tiek ir Lietuvoje. 

Išeivijos kultūrinė sritis dabar 
neberodė d idesnės ve ik los . 
Žinoma, mūsų talentus nustelbė 

menin inka i iš Lietuvos. Taigi 
Kultūros tarybos pi v a uždavi
nys — surasti naujus, kad ir pra
dedančius ta len tus , sudaryti 
sąlygas jų veiklai, padėti mažie
s iems te lk in iams pasikviesti 
kul tūr in inkus , menininkus , ką 
iki šiol padaryti buvo ribotos 
galimybės. 

Taryba tur i planuoti ir rasti 
būdus „suieškoti" ir į bend
ruomeninę veiklą įjungti jau 
gausų būrį naujųjų imigrantų iš 
Lietuvos. 

Ši sesija turėtų gerai apmąs
tyti ir santykiavimo su Lietuva, 
jos politikais galimybes, kad ne
bū tų dirbamas darbas, kurį 
kitos LB institucijos dirba. 

Žvelgiant į sesijos darbotvar
kę , maty t i , k iek dar daug 
tu r ime rūpesčių, at l ikt inų ir 
bū t inų darbų. 

Tad nuoširdžiai tenka palin
kėti mūsų mieliems Tarybos na
r iams, bendruomenininkams. 
pasiryžusiems savo laiką, net lė
šas paaukoti LB šviesesnei atei
čiai. Duok, Dieve, kad mūsų 
visų viltys išsipildytų ir kad 
JAV LB eitų vieningo bei na
šaus darbo keliu. 

Danutė Bindokienė 

Rimti darbai ir 
švytintys finalai 99 

Š V E D Ų P A G A L B A 
M I Š K I N I N K A M S 

Ignalinos miškų urėdijoje įvy
ko seminaras , kurį surengė 
švedų firmos „Weiner" atstovai. 
Dar metų pradžioje ši firma Ig
nalinos miškininkams atitempė 
dvi Švedijoje pagamintas miško 
t raukimo priekabas su munipu-
liatoriais, galinčias be pašalinės 
technikos pasikrauti medžių rąs
tus. Pusę metų švedai savo tech
niką prižiūrėjo, remontavo, mo
kė su ja dirbti ignaliniečius ir 
pinigų neėmė. Už priekabas su
mokėta t ik dabar (po 45 tūkst. 
Lt). Seminare , ,Weiner" atsto
vai Prienų, Dubravos, Raseinių, 
kaimyninių Ignalinos rajonų 
miškų urėdams aiškino ir de
monstravo miške savos techni
kos privalumus, supažindino su 
miško kirtimo technologija. 

Ignalinos miškų urėdas E. 
K a p t u r a u s k a s sako, kad jų 
u r ė d i j a , , W e i n e r " firmos 
techniką įsigijo pirmoji ir yra 
vienintelė Lietuvoje, dirbanti 
t ik su švediškais mechanizmais 
(turi nusipirkę miško kirtimo ir 
vežimo technikos dar iš kitų šios 
Skandinavijos šalies firmų, bet 
„Weiner" geriausi). Su rusiška 
nėra ko ir lyginti. Į įprastą 
priekabą buvo galima pakrauti 
iki 2 m ' rąstų, į švedišką — iki 
10 m ' . S u n a u d o j a m a tris, 
ke tur i s kar tus mažiau kuro, o 
svarbiausia, miške švariai su
r enkama mediena. 

99 
Sparčiai artėja labai svarbus 

mūsų — JAV lietuvių — įvykis. 
Tai - JAV LB XTV Tarybos pir
moji darbo sesija. Pavasarį išsi
rinkome būrį žmonių, kandidavu-
sių kone iš visų JAV LB apylin
kių ir apygardų, o rugsėjo 17-18 
galėsim jsitikint a r parinki
mas buvo geras, a r tie žmonės 
,,išlaikys egzaminus'", kad galė
tume bent apytikriai spėlioti, 
kokia ateitis laukia ne tik JAV 
Krašto LB. bet galbūt lietu
vybės gyvybingumo šioje šalyje. 
Tad į būsimąjį suvažiavimą 
Ba l t imorė je žve lg iame su 
viltimi ir net tam t ikra baime. 

Iki suvažiavimo laiko iš 
tikrųjų nedaug beliko. Galime 
t i k ė t i s su in t ensyvė jus io s 
informacijų srovės, ne vien apie 
suvažiavimą, bet ir apie žmones, 
siekiančius JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko vietos. 
Mums reikia pirmininko (ar pir
mininkės*, kuris pirmenybę teiktų 
JAV lietuvių reikalams, o t ik 
a n t r i n i u rūpesčiu l a i k y t ų 
„tarnybines" keliones į Lietuvą, 
politinių simpoziumų ruošimą, 
kur Lietuvos vyriausybės (ar 
partijų) atstovai, besisvečiuo
dami labai jau šiltoje mūsų tau
tiečių globoje, viešai prižada 
viską, ką t ik numano, kad nori
me išgirsti. Jų beklausydama, 
mūsų publika ploja iki delnų 
įkaitimo, tikėdama tais gerai 
išmoktais ir patraukliai per
duodamais žodžiais. Išvažiuo
dami namo, ponai svečiai paža
dus ..nusikrato" lyg dulkes nuo 
batų dar šiapus Atlanto, o mes 
po to piktinamės, kad. štai. ir 
vėl apsigavome. 

Dabartinė JAV LB KV, vado
vaujama Vyto Maciūno, savo 
kadencijos metu susidūrė su 
pasikeitimais tėvynėje ir pio-
blemomis, kokių nei viena kita 
LB Krašto valdyba iki šiol ne
turėjo. D a u g kar tų reikėjo 
„keisti taisykles", ieškoti naujų 
būdų. priėjimų ir sprendimų. 
Vienų rezultatai buvo geresni, 
kitų — didelio pagyrimo nenusi
pelnė, bet turime sutikti, kad 
Krašto valdybai „t inginiaut i" 
t ikrai neteko. Prie pačių tei-
giamiausių KV darbo vaisių 
reikia skirt i Socialinių reikalų 
ir Švietimo tarybų darbus, nors 
čia daugiau nuopelnų priklau
so tų tarybų pirmininkėms. 
Norime nuoširdžiai patarti, kad 
kandidatuojantys į naujo KV 
pirm. vietą, nedelsiant ..čiuptų 

į savo valdybą" Birutę Jasai
tienę ir Reginą Kučienę. tuo 
užsitikrinant bent dviejų tary
bų darbo sėkmingumą. Gražiai 
reiškėsi ir Ekonominių reikalų 
taryba, įvedusi net informacinį 
skyrių . .Drauge". Deja ne visos 
tarybos savo paskirt) atliko. 

Atrodo, kad dabartinė JAV 
LB KV savo kadenciją nori 
ba ig t i . . švy t inč iu f i n a l u " , 
surengdama JAV LB Visuome
ninių studijų seminarą Vašing
tone prieš pat XIV Tarybos 
pirmąją darbo sesiją, rugsėjo 15 
d. Kadangi šiuo metu mums labai 
opūs užsienio lietuvių reikalai, 
kažkodėl tikėjomės, kad tame 
seminare bus suburti žmonės — 
įvairių lietuviškos veiklos sričių 
special istai , kur ie i šsamiai 
diskutuos, svarstys ir padarys 
praktiškus pasiūlymus, kaip 
įkvėpti daugiau gyvybės lietu
viškai veiklai, kaip suglausti 
bendruomeninio gyvenimo gre
tas ir visiems drauge nugalėti 
susidariusias problemas 'kažką 
panašaus šį rudeni buvo numa
čiusi PLB. bet apie toki 
Kultūrinį simpoziumą ar savait
galį nieko nebegirdėti). Deja. 
JAV LB Kraš to valdybos semi
naro centras — politika 'kodėl jo 
nepavadino politiniu, o visuo
meniniu?) J u o labiau — Lietu
vos politika su svečiais ameri
kiečiais ir Lietuvos seimo na
riais G. Kirki lu bei G. Vagno
rium. Renginys iškilmingas, 
įdomus, bet kokia jo prasmė — 
arba kuo jis pasi tarnaus užsie
nio l ietuviams (nepamirškime, 
kad jį ruošia Krašto valdyba...)? 
Ar iš jo apčiuopiamos naudos 
turės Lietuva (išskyrus malo
nias atostogas dviem seimo na
riams. Įdomu, kas jiems apmoka 
kelionę i Vašingtoną?' 

Tai tik mažas pavyzdys, dėl ko 
taip t rokštame, kad JAV LB 
Krašto valdyba daugiau dė
mesio skirtų LB apylinkėms, 
lietuviškam švietimui, spaudai, 
teatrui, ansambliams, tautinių 
šokių grupėms. Lietuviu fondui, 
organizacijoms: kad ruoštų 
šventes, festivalius, koncertus, 
gal — stebuklas iš stebuklų — 
atgaivintų net literatūros vaka
rų tradicija, nors l i t e ra tus 
reikėtų kviesti iš tėvynės. 

Sulaukėme Lietuvos laisvės 
atgimimo, t ad tebūna JAV LB 
Krašto valdyba Amerikos lietu
vių Sąjūdis, kuris atgaivintu 
lietuvišką veiklą šiame krašte 

LIETUVIŲ TAUTOS 
ANTIOKUPACINĖ 

REZISTENCIJA (1940-1990) 
ALGIMANTAS LIEKIS 

Tad lietuvių antinacinei rezistencijai vienu metu teko 
kovoti trimis frontais — su naciais, bolševikais ir lenkais. 
Todėl viltys draugystei krypo į Latviją, Estiją, Skandina
vijos šalis. 1943 m. liepos mėnesį į Švediją slaptai buvo 
nuvykęs LLKS narys A. Vokietaitis, kad išsiaiškintų 
Švedijos vyriausybės požiūrį į ateities Lietuvą, sukūrus 
čia Lietuvos komitetą, kuris skelbtų pasauliui tikruo
sius lietuvių rezistencijos tikslus, rūpintųsi nors 
diplomatine parama, a tkur iant nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Tuo laiku Stokholme buvo užmegzti ryšiai 
ir su čia buvusiais latvių bei estų rezistentų atstovais. 

Vienas reikšmingiausių lietuvių ir latvių rezistentų 
susitikimų — konferencija įvyko 1944 m. sausio 8-9 d. 
Rygoje. Lietuvai atstovavo VLIKo pirmininkas St. Kai
rys. Konferencijoje nutarta bendromis jėgomis gintis nuo 
artėjančios Raudonosios armijos, nuo galimo Vokietijos 
protektorato, pritarta minčiai sukurti bendrą Lietuvos-
Latvijos valstybę — Baltų. Bet. nepaisant menkos 
moralinio pobūdžio paramos, lietuviai savo kovoje buvo 
vienų vieni: daugiausia Lenkijos vyriausybės Londone 
pastangomis, Lietuvos rezistentai, kaip minėta Angli
joje, JAV, Prancūzijoje, buvo skelbiami vos ne kaip 
okupantu nacių bendrininkai, Vokietijoje — kaip bolše
vikų agentai ir pan. Bet vis dėlto Lietuva kovojo. 
Okupuotos Lietuvos pogrindyje buvo leidžiama pati gau
siausia iš visų Vokietijos okupuotų kraštų spauda 
(skaičiuojant vienam gyventojui); Lietuva vienintelė iš 
okupuotų kraštų karo pradžioje išdrįso sukilti, pasi

skelbti Nepr ik lausoma vals tybe, s u d a r y t i savo 
vyriausybę; Lietuva buvo vienintelė iš okupuotų kraštų, 
kuriame naciams taip ir nepasisekė suformuoti SS na
cionalinius dalinius, santykiniai mažiausiai nueita tar
nauti į okupantu kariuomenę ar jos pagalbinius dali
nius, bet už ta i santykiniai daugiausia karo metais 
Lietuva patyrė netekties — skaičiuojant nužudytus, nu
kankintus koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose, iš
tremtus, pasitraukusius į Vakarus ar Rytus. Dėl tų 
priežasčių, prasidėjus vėl naujai — antrajai — SSSR 
okupacijai, rezistencijos organizacines s t ruk tūras vėl 
reikėjo vos ne iš naujo atkurti ar sukurt i . Pavyzdžiui. 
iš VLIKo vadovybės, praėjus frontui, Lietuvoje bebuvo 
likę vos keletas narių: P. Šilas. A. Gineitis, J. Januška 
ir dar keletas, bet po pusmečio KGB veiklos jie visi buvo 
areštuoti. Vos po kelis bebuvo likę ir LLKS, LLA ir kitų 
pogrindinių organizacijų vadovybėse. 

Tačiau, to nepaisant, nuo pirmųjų naujos okupacijos 
dienų ginkluotas pasipriešinimas jau įgavo masinį 
pobūdį. Vyravo nuomonė , k a d okupac i j a b u s 
trumpalaikė — pusmetį, metus — kol JAV, Anglija iš
vaduos Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, kol privers SSSR 
įvykdyti Atlanto Chartos reikalavimus sugrąžinti 
nepriklausomybę šalims, netekusioms jos dėl karo. Tų 
vilčių skat inami, daugelis vyrų ėjo į miškus; daug kas 
jais sekė ir vengdami mobilizacijos į okupacinę ka
riuomenę, kad išvengtų areštų, tardymų, trėmimų ir t.t. 

Part izanams Lietuvoje sąlygos buvo gana nepalan
kios: nebuvo nei didelių kalnų, nei didelių girių, kuriose 
būtų galima slapstytis, nebuvo ar t i ir draugiškos vals
tybės, galinčios suteikti paramą, į kurią būtų galima 
pasitraukti pailsėti, papildyti jėgas. Vienintelė kaimy
ninė Lenkija, buvo taip pat Maskvos kontroliuojama; 
apie kovojančią Lietuvą nelabai norėjo girdėti ir Anglija. 
JAV. Prancūzija, kaip SSSR sąjungininkės. Tačiau 
lietuvių tauta kovojo įnirtingiausiai ir atkakliausiai iš 
visų SSSR okupuotų Rytų Europos kraštų — net 

aštuonerius metus . Kovojo vienų viena, iš visų pusiu ap
supta priešų, be vilties juos nugalėti — SSSR turėjo 
daugiau kareivių negu Lietuva gyventojų. 

Aštuoneri kruvinų kovų metai! Tuo tarpu SSSR ka
ras su Vokietija t ruko 4 metus; bolševikams reikėjo ma
žiau ka ip 4 metų , kad nugalėtų baltuosius pilietiniame 
kare; t ik po 8 metus truko JAV karas Vietname, o Pran
cūzijos — Alžyre. Tik apie 3 metus vyko partizaninis pa
sipriešinimas Lenkijoje. Estijoje. Latvijoje ir kitose Ry
tų Europos šalyse, Lietuva santykiniai daugiausia 
sudėjo aukų kovoje prieš fašizmą ir bolševizmą — arti 
30% visų savo gyventojų. Tuo tarpu Lenkija — apie 20%. 
Jugoslavija — 12%, SSSR - 9%, Graikija - 7%. Austri
j a — 6%, Vokietija — 5% ir t.t. 

Lietuvių t au tos antisovietinę ginkluotą rezistenciją 
gal ima suskirs tyt i į keletą periodų: pirmasis, tai 1944 
m. ruduo — 1946 m. pavasaris. J a m būdinga daugiau
sia spontaniška, masinė partizanų veikla. Vienoje vietoje 
susiburdavo kar ta i s iki 500 vyrų. drąsiai žygiuodavo per 
ka imus ir miestel ius , nevengdami susidūrimų ir su 
sovietine kar iuomene. Tuo laikotarpiu, manoma, kad 
vienu metu part izanuose būta per 30.000 lietuvių vyrų. 
Ant ras i s — nuo 1946 m. vasaros iki 1948 m. pabaigos. 
Tai — partizanų būrių valdymo centralizavimo, teorinių 
ir idėjinių pagrindų nepriklausomai Lietuvos valstybei 
a tku r t i dėjimo periodas. Trečiasis — nuo 1949 m. iki 
1953 m. Tai part izaninio judėjimo gesimo, išsekimo 
periodas (nors dar atskirų partizanų pasitaikydavo ir 
1956 m.I Tai įvyko dėl to. kad jau didžioji dalis kovingojo 
jaunimo buvo žuvusi mūšiuose su okupantais, arba nešė 
sovietinių gulagų kryžių. Tūkstančiai partizanų rėmėjų 
buvo iš tremti į Sibirą, uždaryti į koncentracijos 
stovyklas. Būdinga, kad antisovietiniame partizani 
n iame kare daugiaus ia dalyvavo kaimo jaunimas, iš 
kur ių 80-85% buvo mažažemių valstiečių vaikai, o taip 
pa t buvę kaimo bernai . Prakt iškai nebuvo Lietuvoje 
kaimo ir miestelio, iš kurio nebūtų į partizanus išėjusių 
vyrų, nebūtų žuvusių, kalinamų. Vietoje jų stodavo nauji 

— vidutinis partizanavimo laikas, iki žūties arba 
patekimo į okupantų nagus, buvo apie 1.5 metu. 

Aukščiausia partizaninė kova ėmė įgauti organizuo
tą pobūdį Žemaitijoje. Nuo pirmųjų okupacijos dienų čia 
buvo daugiausia kariškai organizuotu partizanų būrių. 
Turėjo įtakos, kad tarp Žemaitijos partizanų pateko dau
giausia buvusios Vietinės r inkt inės narių. Laisvės 
šaulių. LLKS ..Kęstučio" kovotojų. 1945 m. pradžioje 
čia veikė Žemaičių partizanų legionas. į kurį buvo apsi
jungė Telšių. Kretingos. Mažeikių. Tauragės apskričių 
partizanai. Centralizuojant vadovavimą, partizaniniam 
judėjimui Žemaitijoje didelį darbą atliko LLA vadas 
Kazys Veverskis. J am žuvus — Adolfas Eidintas. Adolfas 
Kubilius. Albinas Karalius ir daugelis kitų. 

Suvalkijoje ir Dzūkijoje partizaninis judėjimas prasi
dėjo irgi nuo pirmųjų okupacijos dienu. Iš pavieniu 
partizanų ar jų grupių susiformavo stambūs kovotoju 

.daliniai, nevengę ginkluotu susidūrimų su KGB ir sovie
tine armija. Nuo 1944 m. pabaigos Garliavos. Balbie 
riškio. Prienų. Sasnavos apylinkėse garsėjo Geležinio 
Vilko rinktinė. Šio krašto partizanai, daugiausia legen 
dinio partizano J. Lukšos ir kun A. Yliaus pastangomis, 
ėmėsi žygių steigti bendrąjį vadovavimo centrą visa: 
apygardai — Tauro. Ir jis buvo jkur tas 1945 m rugpjū 
tyje bendrame šių kraštų partizanų rinktinių vadų su 
važiavime Skardupių kaime. kun. A. Yliaus klebonijoje. 
Tauro apygardai priklausė Marijampolės. Šakių. 
Vilkaviškio. Alytaus (iki Nemuno1 apskričių partizanai. 
Buvo įsteigtas vyriausiasis apygardos štabas, kuris 
vadovavo 4 rinktinių partizanams: Prienų — „Geležinio 
vilko". Marijampolės — „Vytauto", Šakiu — „Žalgirio". 
Alvtaus — „Šarūno" rinktinėms. Kiekvienoje rinktinėje 
buvo po keletą partizanų batalionų. Pavyzdžiui. 
..Geležinio vilko" rinktinei priklausė Rudaminos (vadas 
,.šernas">. Eišiškių - Valkininkų ' . .Lūšis" ir kiti 
batalionai. Panašią organizacine s t ruktūrą turėjo ir 
kitos partizanų apygardos ( B u s d a u ^ a u ) 



DRAUGAS, trečiadienis , 1994 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

VILKAVIŠKIO APSKRITIES 
KRAŠTOTYROS MUZIEJUS 

Su V i l k a v i š k i o apsk r i t i e s 
Kraštotyros muziejaus direkto
re Gabr ie le Kara l iene kalbasi 
losangelietis žurnalistas, istori
jos tyr inė to jas Algirdas Gu
stait is . 

— K a i p b u v o p r a d ė t a s 
steigt i V i l k a v i š k i o ra jone 
kraš to tyros muziejus? 

— Rajoninį Kraštotyros mu
ziejų k ū r ė m e 1963 metais . Ta
da da r nesenia i buvau baigusi 
l i tuanis t ines studijas Vilniaus 
pedagoginiame inst i tute , nuo 
1962 metų lapkričio pradėjau, 
be pagrindinio darbo, organizuo
ti bes ikur iančios kraštotyros 
draugijos veiklą. 

Vilkaviškio kraš tas buvo la
bai nun ioko tas 1941-1944 m. 
karo. Mokyklos darbe, jautėme, 
neužteko sovietinių vadovėlių, 
žinių apie Krašto istoriją, etno
kul tūr inį tautos palikimą. Mo
kytojai — entuzias ta i organiza
vo moksleivių žygius po Lie
tuvą, r inko iš senų sodybų isto
rinę — e tn inę — meninę reikš
mę tur inčius daiktus, užrašinėjo 
jdomius pr is iminimus apie pra
eities gyvenimą, įvykius. Su 
mokinių grupėmis išeidavome į 
kaimų senąsias sodybas ir ta ip 
kaupėsi vis naujų radinių — ak
meninių kirvukų, medinių kas
tuvų, senų laikų monetų, popie
rinių pinigų, retų nuotraukų. 
Užrašinėjome ne t ik prisimini
mus, bet ir tautosaką — liaudies 
da inas , pa sakas , vaizdingus 
smulkiosios tautosakos pavyz
džius. Taip kaupėsi t ikros ver
tybės, atspindinčios šio kraš to 
istoriją, e tnokul tūrą , tapo įdo
mu ir prasminga dirbti. 1962 m. 
rudenį su grupe mokytojų važia
vime į Alytaus , Telšių, Mari
jampolės muziejus, kopijavome 
muziejų įrangos stendus, ieško
jome muziejui patalpų ir dirbom 
dirbom... 1963 m. kovo 24 d., t.y. 
pirmą moksleivių pavasario at
ostogų dieną į tuometinių rajo
ninių Moksleivių namų salę 
("buv. prieškarinė, 1959 m. atsta
tyta Vilkaviškio parapijos salė) 
susirinko apie 400 rajono moky
tojų, k i tų intel igentų, tuometi
niai rajono vadovaujantys dar
buotojai aptar t i , kaip reikalin
ga k raš to tyr inė medžiaga kas
dieniniame darbe su mokiniais. 
Pagrindinį pranešimą padariau 
aš. Tai data i parengėme ir pir
mąją su r ink tų eksponatų paro
dą, kur ios jau neišardėme — 
mokytojų ir mokinių sur inkt i 
eksponatai tapo būsimo muzie
jaus pradžia. Į talką tada įsijun
gė mokytojai — istorikai ir litua
nistai — A. Paul iuka i ty tė . O 
Endr iuka i ty tė , A. Kazlauskie
nė, V. Mažeika, G. Mikalauskie
nė, G. Rumbauska i t ė — Zavec-
kienė. B. Mardosaitė, R. Kaz
lauskaitė . V. Gaidys, S. Šileika, 
Eglė ir Algirdas Leonai, R. Nau-
jokai t iene, O. Keblai t ienė, D. 
Gibaitė ir k t . Kur iama muziejų 
rėmė, t a lk ino darbuose tuome
tinis rajono kul tūros skyriaus 
vedėjas P. J a n k y s , Moksleivių 
namų direktorė I. Jank ienė , 
žurnal i s tas R. Dačinskas, kai 
kurie kul tūros , bibliotekų, kitų 
mokykliniu įstaigų darbuotojai. 

— Kaip muziejus plėtėsi ra
diniais? 

— V i s u o m e n i n i a i s pagr in
da i s d i r b a n t e n t u z i a s t ų 
grupei, muziejus eksponatais 
tur tė jo netolygia i : 1963 m. 
muziejuje sukaup ta 401 ekspo
natas. Tai buvo keletas akmeni
nių k i rvukų, ras tų Pilviškių, 
Gražiškių. Sūduvos, Alvito apy
l inkėse , med in ia i k a s t u v a i , 
apkaustyti vietine geležies rūda 
(lydytu metalu), įvairių valsty
bių senų laikų monetos, pluoš
telis pr ieškar in ių nuotraukų, 
mokyklų istorijų užfiksuoti 
pradmenys aplankuose, žmonių 
pris iminimai ir kt. 1965 m. 
parengėme gana įdomią rajono 
liaudies meistrų darbų parodą 
Muziejus jau turėjo 2.290 ekspo

natų, 1970 m. — 2,971 ekspona
tas . Po ekspedicijų Pašešupių. 
Šeimenos, Vištyčio krašto kai
muose 1973, 1975, 1977. 1982, 
1984 m. iki 1980 metų muzieju
je jau daugiau 10.000, 1985 m. 
— 12.363 eksponatai. Nuo muzie
jaus įkūrimo iki 1990 metų va
saros muziejus veikė visuomeni
niais pagrindais, kasmet savo 
fonduose sukaupdamas maž
daug po 2,000 eksponatų. 1990 
m. jau turėjome 20,000 ekspona
tų. 1990 m. rugpjūčio 29 d. 
Vilkaviškio rajono valdybos po
tvarkiu muziejui suteiktas Val
stybinio muziejaus s ta tusas ir 
pavadintas Vilkaviškio rajono 
kraštotyros muziejus. 1991 ir 
1992 m. muziejaus darbuotojų, 
atskirų entuziastų pagalba su
kaupėme po 5-6 tūkst . ekspona
tų, o 1993 metais sukaupėme 
daugiau 10,000 vienetų ekspo
natų. Paskaičiavus muziejaus 
sukauptą tur tą (eksponatus) ir 
per pirmąjį 1994 metų pusmetį, 
šiuo metu viso muziejaus fon
duose į r e g i s t r u o t a 56 ,211 
eksponatų, iš jų pagrindiniame 
fonde — 47,446. pagalbiniame 
fonde — 8,765 vnt. Dar šiais 
metais tikimės muziejų papildy
ti vertybiniais eksponatais iki 
50,000 vnt. 

Vertybinių eksponatų pa
ieškas vykdome pastoviai. Dau
giausia muziejuje nuotraukų ir 
foto negatyvų — daugiau kaip 
po 10,000. apie trečdalis jų — 
etnokultūros pobūdžio, kitos-
is tor i jos , b u i t i e s t rad ic i jų 
klausimais. Daugiau kaip 5,000 
monetų kolekcija, apie 4,000 
senųjų lietuviškų leidinių, įdo
mios kelekcijos archeologijos 
<500 vnt.), šio krašto taut in ių 
juostų (85 vnt.), liaudies meno 
— 10 r inkinių — 500 vnt. 

Reti vertingi eksponatai mu
ziejuje: g y v ū n a i s išpuoštos 
meninės lazdos (2 vnt. iš XIX 
amž. ir lazda, puošta įspaustais 
skritulėliais, primenančiais ma
gijos ženklus). Lietuvos karinin
ko kardas , išraižytas ornamen
tais, su r ankena ir įmova, 14 
krai tskrynių. Vertingos su šei
mos tradicijomis susijusios tau
tinės juostos, mereškavimo (ap-
tavonės) būdu puošti moteriški 
marškinia i ..parpetės" (3 vnt.), 
senuko J. Jurgelaičio pagaminti 
žaislai va ikams — natūralaus 
dydžio avinai bei mažytis ar
kl iukas, orig. Nepriklausomos 
Lietuvos kar ininko šventinės 
uniformos diržas su Vyčio sag
timi bei antpečiai (mokytojos 
Onutės Ašmenienės dovana mu
ziejui — jos vyro karininko 
uniformos detalės*, daraktori-
nės (spaudos draudimo metų) 
mokyklos medinis gaublys, gra-
fe l inė l e n t e l ė t r e m t i n i ų , 
politkalinių lageriuose atlikti 
rankdarbiai , išsaugotos šeimos 
relikvijos: maldų knygos, nau
doti bui t ies daiktai; tur ime 
keletą retų senovinių laikro
džių, 1812 metais Napoleono 
kareivių pas žmones palikta 
peleninė su 1715 metų iškalta 
da ta . Yra re tų leidinių iš 
spaudos draudimo laikotarpio: 
r a n k a p e r r a š y t a s leidinėlis 
,.Istorija atsitikimai Robinzono 
Kriuzės" 1897 m., „graždankos" 
šr i f tu p a r a š y t a k n y g e l ė 
(lietuviškas tekstas rusiškom 
ra idėm): . .Šventas is r a š t a s 
1894'",turime dokumentų švie
t imo k l a u s i m a i s 1816-1824 
me tų , j a u t a d a p a r a š y t ą 
rusiškom raidėm, lietuviškas 
tekstas. Per 31-erius metus su
sikaupė įdomios senųjų leidinių 
(apie 1,000 vnt.) kolekcijos, paskuti
niais metais kaupiame prisimi
nimus ir dokumentus apie 1918-
1923 metų Lietuvos Nepriklau
somybės kovų savanor iu s , 
mokslinė darbuotoja D. Ardzi-
jauskaitė (R. Rupeikienė) trem
tį ir rezistenciją, džiaugiamės at
sirandančiais kontaktais su už
sienyje gyvenančiais kra.štie-

Algirdas Gustaitis ir Vilkaviškio kraštotyros muziejaus vedėja Gabrielė 
Karalienė. 

čiais: žymiu žurnalistu — ke
liautoju Kaziu Karuža bendrau
jame nuo 1990 metų vasaros, 
kraštiečiams skir tame stende 
muziejuje puikuojasi jo lėšomis 
ir rūpesčiu išleistos ir mūsų 
muziejui dovanotos knygos — jo 
brolio Petro Karužos gyvenimas 
ir kūryba, paties autoriaus — 
kelionė po Europą, dokumentų, 
fotonuotraukų užsienyje išleistų 
lietuviškų periodinių leidinių. 
Kraštietis, kilęs iš Bartininkų, 
gerbiamas rašytojas Albinas Ba
ranauskas mūsų muziejui pado
vanojo po egzempliorių visų 
savo užsienyje išleistų knygų: 
..Sniego platumos" 1955. „Vinco 
Mazu rkev i č i aus r o m a n a s " 
1980, „Karklupėnuose" 1965. 
..Rudenys ir pavasariai" 1,2.3 — 
dalys (3 knygos)... ir 1988 
metais, išleista „Profesorius 
Rakūnas"; už šį didelį muziejui 
padovanotą tur tą — knygas, 
nuoširdžius rašytojo laiškus ir 
pasveikinimus mes nuoširdžiai 
dėkojame ir linkime kuo geriau
sios sveikatos ir kūryb inės 
sėkmės, kaip ir kraštiečiui Al
girdui Gustaičiui, rašytojui — 
Lietuvos istorijos tyrinėtojui — 
už brangią, mūsų kraš to istori
jos pažinimui ta ip reikalingų 
Senosios istorinės Lietuvos že
mėlapių kolekciją (10 lakštų), už 
jo lėšomis ir rūpesčiu išleistus 
istorinius tyrinėjimus — knygas 
„Kunigaikščio Radvilos žemėla
pis" 1613 m.'*. 1985 „Karas 
braukia kruviną ašarą" 1990. 
„Potsdamas ir Lietuva dega". 
1993 knygeles va ikams iš seri
jos „Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys" — nuo 1962 metų... 

Labai džiaugiamės, jeigu pasi
seka surasti, gauti iš žmonių 
'arba gyventojai, ilgai svarstę, 
patys padovanoja atnešę) daik-
tus-relikvijas: Kazimieras Griš-
kai t is . pokario metų politkali
nys, padovanojo muziejui lage
riuose (Karagandos krašte.) pa
gamintas menines inkrustuotas 
medines dėželes su brangiųjų 
(retųjų) iškasenų pavyzdžiais, 
savo gamybos šachmatus , retų 
nuotraukų ir dokumentų. Šia 
tremties ir rezistencijos tema 
paskutiniais metais muziejus 
pasipildė daugeliu neįkainuoja
mos vertės daiktų ir dokumen
tų: žuvusių (retai — išlikusių 
gyvų) partizanų nuotraukomis, 
iš partizanų žeminių iškastais 
daiktais (telefonų elementais, 
ginklų detalėmis,), meninės dro
žybos, lipdybos, siuvinių darbe
liais, tremty naudota i s 'daž 

niausiai rankų darbo), daiktais, 
vertingais žmonių prisimini

mais , rankraščiais, kūrybos 
pavyzdžiais ir kt. 

Šiandien jau galėtume iš su
kauptos vertybinės medžiagos 
parengti pastovią ekspoziciją 
tremties ir rezistencijos tema, 
deja, muziejui 1979 m. pareng
tos patalpos iki šiolei ne
grąžinamos. 

Nuo 1988 metų muziejuje su
kaupėme jau nemažą Atgimimo 
spaudos kolekciją - 600 pava
dinimų rinkinį, kuriame rasime 
ir 1991 m. sausio 13 d. išleistus 
vienkartinius laikraščius „Lais
va Lietuva", atsišaukimus — 
lapus prieš tironus, sovietinius 
atsišaukimus, išmestus iš lėktu
vų, raginančius „išsaugoti" 
buvimą sovietinėje sistemoje 
ir k t . 

Keletu tūkstančių vertingų 
radinių muziejų papildėme nuo 
1972 metų rengiamose ekspedi
cijose po kaimus, t.p. 1987 — 
1994 metais vykdytoje ek
spedicijoje Vi lkaviškio gy
vento jų apklausos m e t u . 
amžiaus žmonių pagal 1947 me
tų Vilkaviškio miesto pokarinį 
planą, atkurėme senąsias mies
to gatves, pažymėdami buvusius 
ir išlikusius pastatus skirt inga 
spalva. Taip ;rimė visai nauja 
ekspozicija „Vilkaviškis at
siminimuose". Šįmet rugsėjo 
9-10 dienomis į Vilkaviškį kvie
čiame visus Vilkaviškio krašto 
žmones — į susitikimą. Čia ga
lėsime viską pamatyti . Dabar 
jau kiekvienoje muziejaus ek
sponatų kolekcijose rasime retų. 
vertingų eksponatų. 

— Kas muziejui talkino? 
Kurie asmenys, organizacijos 
y p a č d a u g padėjo? 

— Nuo muziejaus įsikūrimo 
iki 1990.08.29, kada buvo pa
tvir t intas Valstybinio muzie
jaus statusas (rajono savivaldy
bės priklausomybėje), rengiant 
ekspozicijas ir parodas, talkino 
daugelis mokytojų, moksleivių, 
bibliotekininkų, kultūros dar
buotojų Visuomeniniais pagrin
dais muziejui talkino dešimtys 
žmonių, niekas nemokėjo čia už 
tūkstančius valandų... Ypač 
daug muziejui padėjo savo dar
bu ir patarimais, t.p. meniškai 
forminant stendus istorikė — 
dailininkė Gražina Mikalaus
kienė, architektai Kadūnas ir 
Kravčenka — patarimais kon
kreč iu darbu labai daug 
pr is idėjo Vi lkav i šk io S. 
Nėr ies , Kybartų K. Done
laičio, Vištyčio, Pajevinio, 
Pilviškių, Gražiškių, Gižų, Ar
minų, Virbalio vidurinių, Vilka
viškio, Žaliosios, Alvito, Paeže

rių, Rasių, Giedrių, Keturvala- | 
kių ir kai kurių kitų mokyklų 
mokytojai. 

Nuo įsikūrimo muziejų mate
rialiai rėmė liaudies švietimo 
skyrius, vedėjas J. Sačkus. Mu
ziejaus rajono tuometinė vado
vybė neuždarė, tačiau daugelį 
metų. ypač nuo 1975 metų atė
jus į rajono pirmininko pava
duotojo kul tūra i postą vienam 
„gars iam" veikėjui, eilę metų 
muziejus buvo „uždarinėja
mas", o neaiški patalpų situa
cija tęsiasi iki šiolei... 

Muziejui gavus valstybinio 
muziejaus statusą, jau gavome 
pora darbuotojų etatų: direkto
riaus ir fondų saugotojo. Nuo 
1992 metų pradžios jau dirbame 
6-7 žmonės. Sunkina muziejaus 
darbą dailininko ir salių prižiū
rėtojų nebuvimas. Tikimės, atei
ties laikas muziejui bus pa
lankesnis. 

Nuo 1991 metų iki šiolei lab
daros pagrindais muziejų remia 
įmonės, organizacijos, akcinės 
bendrovės (anksčiau — rėmė ir 
ūkiai). Iš tų lėšų įsigyjame 
eksponatų, leidinių muziejams 
bibliotekai, apmokame kai ku
rią pagalbą menininkams ir kt. 

Apie šį muziejų yra rašyta ra
jono ir daugelyje respublikos 
laikraščių, žurnaluose, kaip: 
„Respublikoje" žurnalistas V. 
Lenčiauskas, kraštietis, 1993 
metais — apie muziejuje su
kauptus tu r tus , „Lietuvos ūki
ninke" — krašt ietė B. Vilkaity-
tė — apie muziejaus 30 — mečio 
jubiliejų, rašyta buv. „Tiesoje", 
žurnale „Švyturys" „Laikas ir 
įvykiai" — apie sunkias muzie
jaus darbo sąlygas. Rajono lai
kraščiuose „Santaka" ir „Šešu
pė" dažnai atsiliepiama apie 
muziejaus renginius, radinius, 
darbą. 

1993 metais išleidome leidinu
ką apie muziejų, kol kas tuo 
ribojamės. 

Iš užsienyje gyvenančių lietu
vių, ypač kraštiečių pageidau
jame — atvykite visi šįmet rug
sėjo 9-10 dienomis į Vilkaviškį 
— į kraštiečių susitikimą, labai 
lauksime! Labai maloni visokia 
pagalba, ypač vertingais ekspo
natais — leidiniai, t.p. prisimi
nimai, istorinę reikšmę turinys 
(arba šeimų relikvijos). Čia juk 
muziejus — Lietuvos pakraščio. 
Sūduvos, brangaus krašto. Mū
sų Vilkaviškio muziejus šian
dien yra daugiausiai eksponatų 
sukaupęs Suvalkijos kraš te . 
Galgi, surėmę pečius visi, iš 
Vilkaviškio krašto kilusieji ir 
mylintys Suvalkijos derlingą, 
nors ir nuniokotą žemę, galėtu
me ne tik turtinti šį muziejų, bet 
ir pastatyt i pastatą, prie kurio 
jau niekas k i tas „nepriliptų", 
nes tai būtų mūsų visų muzie
jus. Svarbiausia, bendraukime 
visi ir puoselėkime šį Baltų 
kamputį, pasidžiaukime bent 
laiškais ar susitikdami gim
tinėje. Laukiame kraštiečių, jų 
prisiminimų. 

Adre sa s : Vi lkavišk io ap
skrities Kraštotyros muziejus, 
Vytauto 83, Vilkaviškis. 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E 

f£sš Q*2s 
REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago. IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja Įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971 

H E L P VVANTED 

Reikalingas energingas, patiki
mas ir legalus Amerikos gy
ventojas gyvulių ligoninės dar
bams: valymui patalpų, lauko dar
bams, mažiems pataisymams. 
Atlyginimas susitarus. Galimybė 
gyventi šeimoje. Kreiptis: dr. A. 
Bložė, Strongsville, Cleveland, 
O H , tel. 216-234-7773. 

• 1974 m. rugpjūčio 9 d. Ge 
rard Ford buvo prisaikdintas 
38-uoju JAV prezidentu, atsista
tydinus buvusiam prez. Richard 
Nixon. 

Prenumeruokite BRIDGES 
JAV Lietuvių Bendruomenes žurnahis anglų kalba 
leidžiamas 10 k;irtų per metus: 

Prenumerani - $18.00 - JAV, J32.00 - Užsienyje 
Puiki dovana giminėms, draogams, ypač anūkams! 
Čekius rašyti ir siųsti: BRIIX;ES 

2715 E. Al le^henv Ave. 

Philadelphia. PA 19134 
BF0DGES siusti: 

vardas/pavarde 

BRĮDGES 
• «w;im i r n i m m m n l i n u i M M 

C O M T K M T A . 

adresas 

mieste valstija zip 

!»•***» *r»« +*»**.. »**••.••» 

•'. lrwMM "»<-»•)• 

PJ^ " ^^^H i 
» » r ^*^r 

H C I T 7*. . .T 
B.i ';""'/ L 

^^^H tc r 
^£»«*>^t 

•ss'^n 

" * \ 
m ' "—"" 

t- } 

! J 
1 «fe. Aju^B #**-'' 

wĘt 

\'< *>*>•$ . V * » - S « l 

. M ^ r *J^ ' M « # > 
r * # t n ^ y » * * 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Z E P T E R 
Independent Sales Rėps VVanted 
Billion Dollars in Sales lašt year 

First Time in the USA 

Free Training. no investment 
Great Opportumty - high commissions 

Cal l Novv 
( 3 1 2 ) - 6 2 9 - 8 6 8 6 

S IŪLOME D A R B U S ! 
G a i l . s e s e r ų p a d ė j ė j o m s , 
kompanijonėms ir namų ruošos 
darb in inkėms. Gal ima gyventi 
kar tu arba atvykti į darbą ir 
išvykt i . Kreiptis: 

Ali Care 
Employment Agency 

Tel . 3 1 2 - 7 3 6 - 7 9 0 0 

IEŠKO D A R B O 

Moteris iš Lietuvos su 2 vaikais 
ieško darbo ir pigaus buto Skam
binti nuo 8 v.v. Nijolei, 7 1 8 -
235-3961. 

Lietuvė ieško darbo 
VVashington, D.C. ar 
apylinkėse. Gali valyti 
namus, slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vaikus. 

Skambinti: tel. 
703-941-3740 

R E A L E S . A T E 

$ % 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompi'jteriųir FAX pagalba 
• Nuosavytr | įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininką, ns nuolaida 

F O R R E N T 

BUTAI PENSININKAMS, modernūs, 
erdvus, savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje Pasinaudokite proga, 
kreipkitės Villa Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, Ct. 06277. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

FRANK ZAPOUS 
3208'/? Weet 95th Street 

Tel. — (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 

312-779-33t3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vktoo juostas i i Lietuvos greitai ir koky
biškai perrašome Į amerikietišką sistemą 
arba atvirkščiai Tik $25 už juostėte. įskai
tant pasiuntimą. Siųskite Film A Video 
Opus. 5643 Sherman r*ve., Down«rS 
Grove, IL 60516, te l . 706-969-6554 ar
ba 708-712-6554. 

J . M . Z . C o n s t r u c t i o n C o . 
Custom carpeting. rec. rm. addi-

tions: kitehen. bathrm.. basement 
& deck construction: dry-wall hang-
ing & taping; aluminum siding. sof-
fit. facia & seamless gutters: 
replacement glass block windows: 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs Expert at tearoffs: 
complete tuckpointing; ali colors: 
chimneys rebuilt. Tel . 
708-620-9942. 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

BET AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 
psl $12.00 

HELL IN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. 
Onutė Garbštienė. 255 psl $12.00 

ANTANAS KUČINGIS. Biografija. Ona Narbu
tienė. 169 psl $5.00 

ŠVČ. MERGELĖS MARiJOS LITANIJA. Lac-
erima. 71 psl $1.00 

SLAPTASIS LIETUVIŲ DIPLOMATAS, istorinis 
detektyvas. Alfonsas Eidintas, 327 psl. $12.00 

STIPRESNI UŽ MIRT). NKVD aukos — Lietu
vos karininkai. Ant. Malijonas. 59 psl. $1.00 

NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos — 
Lietuvos karininkai. Ant. Martinionis. 31 
psl $1.00 

KELIONĖ { NEŽINIĄ, antrojo pas. karo ir poka
rio prisiminimai. Br Juodelis. 186 psl. $1.00 

RAŠTAI, II d. Jonas Aistis. 454 psl. $15 00 
GYVENIMO VINGIUOS. Atsiminimai. Veronika 

Kulbokienė. 504 psl $8 00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27 00 
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas 

Zunde. 323 psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto 
išlaidų apmokėjimui 

« 



„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" RĖMĖJAI 
Aukos gautos 

nuo 1994 m. sausio mon. 1 d. Iki b iržel io mon. 30 d. 
(Tęsinys) 

75dol . R. Klevą Vidžiūnienė, CA; R. Biliūnas, VA; „Nida"— 
Mrs. L. Mockūnas, IL; J. ir O. Motiejūnas, AZ; B. ir P. Andriukaitis, 
IL; 

70 dol. dr. J . E. Raulinaitis, CA; W. Klosis, NY; L. J. ir J. S. 
Boos, GA; Oak Lawn Community High School, IL: a.a. Olgos 
Nestonas atm.; 

65 dol. J. Cukurienė, IL; V. Manelis, CA; 
60 dol. A. Varnelis, Ml; J. Mikalauskas, IL; V. Raslanas, NY; 

R. P. Valaitis, CA; 
55 dol. V. Chainas, FL; 
50 dol. D. E. Petras, CA; kun. V. Palubinskas, NY; dr. B. 

Kvietys, Ml; A. Vaitiekus, Ml; LB Hot Springs apylinkė, AR; T. 
Remeikis, IL; V. Gencius, IL; R. Račiūnas, IL; L. O . Griniūtė, IL: 
a.a. Aro A. Rimavičiaus atm.; S. ir R. Kuprys, IL; R. E. Paskųs, 
IL; J . ir P. Gruodžiai, IL; I. Simonaitis, CT; P. Vadopalas, CA; F. 
A. Baldauskas, OH; dr. B. ir G. Mickevičius, MA: a.a. Gedimino 
Stasiukevičiaus atm.; A. ir R. Kulys, IL; dr. A. Lipskis, FL; a.a. 
Karolinos Žvirzdienės atm.; M. Vaitkienė, V. ir E. Lietuvninkas, 
C. ir C. Stulgaitis; dr. I. Kuras, IL; J. Jarašienė IL (per A. ir L. 
Jarašius); J. ir A. Gumbelevičius, OR; P. 0 . Michelevičius, FL; E. 
Raudys, NJ; J. Balbatas, OH; K. ir M. Pažemėnas, CA; J. Dunčia, 
DE; ALKV S-gos „Ramovė" Omahos skyrius, NE; Omahos 
Lietuvių Meškeriotojų klubas, NE; A. J. Vasys, MA; G. Klimas, NJ; 
Knights of Lithuania C-140, NY; E. Aleliunas, PA; K. Lembertas, 
PA; E. Valantinas, IL; I. Užgirienė, MA: a.a. Adelės Skeivienės 
atm.; K. Bružas, IL; L. Bertuzis, IL; S. ir H. Tomaras, IL; A. Saulis 
IL; E. ir D. Schumann, IL; A. Meškinienė, IL; A. Arbataitienė, IL 
A. ir V. Čepėnai, IL; B. Rutkauskas, MO; J. Stankovicienė, Ml 
S. Vėbras, IL; R. Lapkus, IL; I. Smalstys, IL; K. Jasinskas, IL; V 
ir J . Bubnys, IL; J. ir I. Valauskai, FL; J . Peckaitis, FL; E 
Nalivaikaite, MA; R. Gramas, IL; E. Gaškienė, IL; S. Undraitis, IL 
A. Baleisis, IL; R. Lisauskienė, CA; B. Stančikas, CA; S 
Paulauskas, IL; A. Kudulis, FL; J. Mamaitytė, FL; O. Strimaitis 
CT; dr. Noakaitė-Dunajevvski, N Y; A. Radyn, PA; H. Noe, Wl; M 
Ališauskas, IL; J . Butvilą, IL: A. ir K. Rimkai, IL; R. Daulienė, IL 
K. Ječius, IL; R. Lingis, NY; A. ir C. Lingis, NY; S. E. Laucius, 
NJ: a.a. Eva ir Bruno Laucių atm.; A. Bakšys, NJ: a.a. Gabriel 
Bakšys atm.; K. Markus, IL; B. Balaishis, IL; W. Rackus, IL; P. 
D. Kisielius, IL; O. Nutautas. IL; A. (Reiskis) Dancy, CA; D. Laukys, 
NY; K. ir M. Linkus, FL; P. R. Sodeika, OH; E. F. Lavan, MA; A. 
ir B. Pocius, NJ; A. Končius, Ml; A. Gečas, Wl ; O. Dovydaitienė, 
FL; O Baltutis, FL; M. Pisarevas, CA; A. Maskolaitis, NY; R. D. 
Setikas, NY: a.a. R. ir J. Chepulis atm.; A. Majauskas, Ml; Č. 
Masaitis, CT; M. Yesukevich, CT; K. Račiūnas, IN; A. B. ir I 
Lesevičius, IL; L. ir A. Ruth, IL; I. Putrius, IL; J . Savaitis, FL; A. 
Domeika, NY; Z. ir A. Dicpinigaitis, NY; dr. O. ir V. Vaitas, Ml; 
J. J. Ardys, PA; J . E. P. Gentlesk, NJ; J. VVaytonis, VA; T. Liautaud, 
CA; S. Bacevičius, CA; V. Brevvin, CA; Mrs. J. Urka, NJ; G. 
Reškevičiene, NE; V. Paulionis, AZ; G. VVeitzel, IL; M. 
Lembertienė, CA; M. P. Rulis, IN; T. Norkienė, IL; O. Kremeris, 
IL; A. Šumanas, FL; B. Bakšys, CT; B. Burakauskas, Ml; S. 
Sakavičius, IL; E. Haskell, IL; P. R. Meilus, IL; P. ir A. Kaufmanai, 
VA; E. V. Gečas, FL; L. Stukas, NJ: a.a. dr. Jack J Stuko atm.; 
V. ir A. Palunas, OH: a.a. Valerijos Bankauskienės atm.; F. G. 
Botyrius, NY; I. ir V. Kilius, NY; J. Kazickas, CT; J. Kybartas, IL; 
D. A. ir M. J. Langham, GA; L. Petravičienė, IL; L. ir O. Sabaliūnas, 
Ml; kun. P. Gailevičius-Gillis, MS; I. Banaitienė, NY; A. Bertulis, 
AR; J. Gailevičius, MD; B. ir G. Narbutai, CA; V. Vitkus, NY; S. 
Kavaliūnas, FL; E. A. Pivoriūnas, IL; L. Juraitis, IL; A. G. Astras, 
CA; R. ir L. Pažemėnas, CA; I. ir A. Tamošiūnas, CA: 

47.50 dol. rev. A. J. Sarauskas Trust, NH; 
45 dol. O. Mažionytė, IL; M. Kevalaitis, CA: A. P. Krukonis, 

MA; W. Barkauskas, NJ; A Bigelis, IL; 
41.50 dol. Transpak—R. Pūkštys, IL; 
40 dol . M. Karaska, VA; A. Lingis, IL; kun, S. Raila, NY; A. 

VV. Rusilas, NY; E. Minkūnienė, NY; B. Polikaitis, IL; J. 
Baranauskas, IL; J. ir R. Johnson, IL: a.a. Angelą Balkų atm.; V. 
ir R. Sinkai, IL; A. Tumosas, IL; G. Kaufmanas, VA; A. Dundulis, 
IL; L. Petravičius. CA; L. V. Gerulaitis, Ml; R. ir A. Zorskai, OH; 
A. Prapuolenytė, CT; G. Baltaragis, IL; 

35 dol. A. Snarskis, IL; P. Zuyus, NY; J. Morkūnas, CA; M. 
Jurgaitis, FL; R. M. Rokas, NY; 

30 dol. A. Markelienė, IL; Buffalo Lietuvių klubas, NY; F. 
Černius, IL; V. ir M. Shukaitis, NJ; A. Kliorienė, FL; R. Jelionytė, 
IL: a.a. Aro Rimavičiaus atm.; A. Gustaitis, CA; K. Sadauskienė, 
AR; A. Abromaitis, IL; V. Dailidkienė, NM: a.a. Alisos 
Lapatinskienės atm.; C. Kulbis. IL; K. Juskaitis, IL; J. Bigelis, IL; 
K. Jakutienė, IL; J. ir I Valaitis, IL; R. Alis, IL; J. Arlauskas, CT; 
J. A. Varnės, CA; S Liepas, MA; P. Skikunas, FL; M. ir S. Liaukus, 
CT; A. Andrijonas, IL; B. ir J. Svera, Ml; E. Dovydėnas, MA; A. 
Knezenas, CT; J. Bernot, NJ; K Vaitys, OR; A. ir V. Stropus, IL; 
dr. G. Grinis, FL; D. Krivickas, PA; A. Paskočimas, IL; J. G. 
Leskauskas, IL; I. VVerner, Wl; A. Giedraitienė. OH; A. Balsys, NY; 
K. Matonis, NJ; J. Stavinskienė, IL; (B d i a u ) 

26 dol. J. ir O Kirtiklis, FL; 6 

„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
rėmėjams, kurių dėka galima suteikti specifinę ortopedinę pagalbą 
Lietuvos vaikams su palaužtais sparneliais, grąžinti viltį 
savarankiškesniam vaikystės gyvenimui. 

ALEKSANDRĄ DUNDULĮ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

atlanta IE, inc. 
an£ėja*t T&Uduuą šimttbrię *tet€ti. 

KO* I.**. nM$ftfū&* 16d. Uu6o> ttauįa* 

$0.49 už svarą iki 100 svarų 

$0.39 už svarą virš 100 svarų 

Tte&iOM-ytač• y įeitai ii «n4£a*tiai 
Cam^i f2at<zi*i&cu At£a*ita 

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)434-2121 1-800-775-SENP 

V. RIMŠELIS, MIC 

Lenkų okupacijos metu Vil
niaus krašto lietuvių gyvenimas 
buvo vienodas. Beveik visi 
gyveno kaimuose. Vienkiemių, 
kur ie buvo užsilikę nuo caro 
laikų, buvo labai mažai. Mūsų 
Kaltanėnų parapijoje, prisimenu, 
t ik t r i s vienkiemius, bet ir tie 
buvo ne lietuvių nuosavybės. 
Kaimuose kaimynai viens kitą 
pažinojo nuo gimimo iki mirties. 
Ką vienas veikė, t a ip ir ki tas 
panašiai darė. Girdėjai net kas 
ką kalba savo gryčioje. Taip ir 
nebuvo jokių paslapčių kaime. 

Malonu prisiminti, kai turėjo
me eiti kasdien 7 ki lometrus j 
parapijos bažnyčią. Didžiausias 
buvo būrys visos parapijos vai
kų, kuriuos klebonas turėjo pa
ruoš t i išpažinčiai ir pirmai 
komunijai. Viską tikėjome, ką 
klebono sesuo, studentė iš Vie
nos atvažiavusi atostogų, sakė, 
ypač ką pats kunigas mokė. Bet 
buvo ir problemų, kurių vaikai 
nedrįsdavome tai jaunai panelei 
pasakyti , ta i kad Dievas yra 
v i s u r , k i e k v i e n a m e ka ime , 
kiekviename name. Man buvo 
aišku, kad Dievas yra bažny
čioje, kad Jis yra net tvarte, kur 
arkl ia i stovi, kur avys su savo 
ėr iukais suvaryti, bet kaip su 
kiaulėm ir su papečke, kur viš
tos kiaušinius deda, kur vis 
man reikėdavo įlįsti ir kiau
šinius mamai surasti. Kai pasi
skundžiau apie tai mamai , tai 
t ik t iek ji atsakė: paklausk, vai
keli , kunigo. 

Tik vėliau tas klausimas šiek 
t iek išsirišo, kai j au daugiau 
sužinojau apie Dievo begalinę 
buitį. Šv. Povilas tars i katekiz
mo mokė atėniečius Areopage, 
kai kalbėjo apie nežinomą Die
vą, kuris „nusta tė aprėžtus 
la ikus ir apsigyvenimo ribas, 
kad žmonės ieškotų Dievo ir ta
ry tum apgraibomis Jį atrastų, 
nes J is visiškai netoli nuo kiek
vieno iš mūsų. Juk mes jame 
gyvename, judame ir esame, 
kaip yra pasakę kai kurie jūsų 
poeta i" (Apd. 17, 26-28). Tas 
pats apaštalas Povilas laiške Ti
motiejui rašo, kad Dievas „gy
vena neprienamoje šviesoje. 
kurio joks žmogus neregėjo ir 
negali regėti'" (1 Tim. 6,16). 

Šit ie du tarsi priešingi pasi
sakymai nurodo, kad viskas, 
kas t ik yra sukurta , drauge ir 
mes visi gyvename, veikiame ir 
esame Dievo begalinėje kūrybos 
galioje. Jo sutvėrimo galybė 
visą laiką mus tvarko, veda. 
nus ta to kelius ir t ikslus mūsų 
gyvenimui. Be Jo žinios nieko 
neats i t inka, bet žmogaus lais
vos valios Dievas nevaržo. Die
vas y ra mūsų pirmasis ir galu
t inis t ikslas. Visą laiką mes 
ieškome laimės, o Dievas yra vi
so gero ir laimės šaltinis. Ieško
dami laimingesnio gyvenimo, ži
nodami ar nežinodami, mes ieš
kome kelių į Dievybę. Todėl 
Dievo akivaizdoje mes esame 
šioje žemėje tik praeiviai ir pi
l igrimai. 

T o k s p i l i g r i m a s buvo ir 
Aleksandras Dundulis. Jis gimė 
Trilusčių kaime, netoli Tve
rečiaus, Švenčionių apskrityje. 
J i s buvo jauniaus ias tretysis 
sūnus šeimoje, gimęs 1910 m. 
gegužės 5 d. Jis labai buvo 
išsiilgęs mokslo, bet į pradžios 
mokyklą pradėjo eiti jau būda
mas 14 metų amžiaus. Visą 
laiką jam reikėjo, ka ip jis pat
sai pasakojo, ganyti viso kaimo 
gyvulius. Ir mokykloje esant, 
atostogų metu vasarą reikėjo 
ta ip pat prižiūrėti gyvulius, o 
nakt į arklius. Aleksandras gy
vulius ganė ne vienas, ir kiti 
vaikai su juo ganė. Piemens gy 
venimą gali įvertinti tik tie, ku
rie patys buvo piemenys. Tai kas
dieninė kaimo idilija. Paprastai 
su vaikais piemenimis y ra ir 
kerdžius, kurį vilniečiai vadin
davo pastyrium. Jis turėdavo iš 
beržo žievės ilgą triūbą. Anksti 

Aleksandras Dundulis 

rytą, dar tik saulei užtekėjus, 
su t r iūba visam kaimui užtriū-
bydavo, kad visi pabustų. Tai 
buvo ženklas, kad gyvulius iš 
tvar tų išleistų laukan. Taigi 
karvių maurojimas, avių bliovi
mas su triūbos garsais sudary
davo tykų rytą įspūdingą nuo
taiką. 

Baigęs pradžios mokyklą 
Aleksandras įstojo į Švenčionių 
gimnaziją. Baigęs septynias 
klases išvažiavo į Slanimą (Len
kijoje), kur buvo mokytojų se
minarija, kurią užbaigęs 1937 
m. mokytojavo pradžios mokyk
lose. Būdamas mokytoju palai
kė ryšius su lietuvių pogrindžiu 
ir Lietuvos saugumu. Daug kar
tų turėjo jis pereiti per Link
menų demarkacijos liniją ir vėl 
sugrįžti į Vilnių. Bet kartą sar
gyba jį pagavo. Buvo įtartas, 
kad nešė valstybei pavojingas 
žinias . Kalėjime pergyveno 
daug žiaurių tardymų ir kanki
nimų. Į tardymus sargybinis pa
šaukdavo Aleksandrą su ti tulu 
,,Pan Dundul". To žodžio „po
nas" taip ir nemėgo jis per visą 
savo gyvenimą. Jam atrodė, kad 

jį taip vadindavo išjuokimui. 
Bet Lenkijoje vis i ubagai vieni 
kitus vadina ponais . P a s mus 
ateidavo v ienas ubagas su ai
riška muzika. T a i visi į j į kreip
davosi, s akydami „Pone Uba-
ge • 

Po l i tuanis t ikos trijų metų 
studijų Vi ln iaus universi tete 
Aleksandras 1940 m. pasi t rau
kė į Lietuvą. K a r u i besibaigiant 
jam pasisekė a tvyk t i 1945 m. į 
Augsburgą, k u r l ietuvių mo
kykloje buvo mokytojas i r direk
torius. Neilgai t rukus , su Domu 
Velička išvažiavo į Tuebingeną, 
kur univers i te te studijavo taip 
pat l i tuanist iką. Taip mūsų en
ciklopedijoje V tome parašyta . 
Čia jis parašęs diplominį darbą 
apie Tverečiaus ta rmę. Galbūt 
tada k a s nors iš lietuvių ir dė
stė univers i te te l i tuanistiką, 
nes lietuviai Tuebingene turėjo 
gerą vardą. 

Kai Aleksandras atsirado Vo
kietijoje, jo tėva i ir broliai buvo 
jau mirę. Čia Amerikoje taip pat 
neturėjo nei giminių, ne i pažįs
tamų, išskyrus Tamul ių šeimą, 
su kur ia susirišo dar Vokietijo
je ir buvo kaip j ų šeimos narys. 
Tamuliai kaip t i k jam ir padėjo 
atvykti į Ameriką . Jis a ts i rado 
Čikagoje pas Tamul ius 1949 m. 
Kūčių vakarą. Č i a jis veikė ke
liose organizacijų vadovybėse. 
Buvo j i s l ietuvių jaunimo teat
ro vadovas. J i s yra v ienas iš 
vilniečių l ietuvių sąjungos stei
gėjų. A leksand ra s Dundulis ir 
Domas Velička įsteigė Lituanis
t inį p e d a g o g i n į i n s t i t u t ą . 
Pradžioje šio ins t i tu to direkto
rius buvo D. Velička, o po jo 
Aleksandras Dundulis , iki liga 
palaužė jo sveikatą. 

Visi mes, b ū d a m i Dievo kū
rybos žinioje ir veikloje, gauna
me savo gyvenimui t ikslą ir 
kelią į amžinybę. Aleksandras 
Dundulis gavo pašaukimą būti 
mokytoju. J is neieškojo nei gar
bės, nei tur tų š iame pasaulyje, 
bet išėjo į amžinybę t u r t i ngas 
savo darbais, su Dievo ir art imo 
meile. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

B O S T O N , M A 

ATVYKSTA PREL. 
KAZIMIERAS 

VASILIAUSKAS 

Pagalbos siuntinių agentūros 
„Viltis" kvietimu, rugsėjo 20 d. 
prel. K. Vasiliauskas atvyksta 
į Bostoną oficialiai atidaryti — 
perkirpti kaspiną ir pašventinti 
L ie tuv ių Piliečių draugijos 
namų pirmame aukšte. 368 W. 
Broadvvay, South Bostone, 
įsikūrusią „Lietuvišką sodybą", 
iš kurios operuoja siuntinių 
siuntimo agentūra „Viltis". 

Agentūra ..Viltis" ne vien pri
stato mūsų siunčiamas dovanas 
Lietuvoje gyvenantiems arti
m i e s i e m s , bet per savo 
programą „Vilties dovana" 
rūpinasi sušelpti sunkiose sąly
gose gyvenančias šeimas bei pa
vienius asmenis, kurių są
rašus sudaro Katalikų parapijos 
Lietuvoje ir juos patvirtina prel. 
kun. Kazimieras Vasiliauskas. 
Vilniaus Šv. Stanislavo kated
ros ir Vilniaus Kunigų semi
narijos rektorius. Agentūroje 
„Viltis", iš tų sąrašų, norintie
ji gali pasirinkti vargan pateku
sias šeimas ir jas sušelpti, su
mokant tik 15 dol. už savo 
sudaryto siuntinio pasiuntimą. 
Per šią programą jau pasiųsta 
nemažai paramos vargstan
čioms šeimoms, o agentūra „Vil
t i s " y ra parėmusi Vilniaus 
Kunigų seminariją 3.000 svarų 
labdaros siunta. 

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 5:30 
v. p.p. Piliečiu klubo pirmame 
aukšte įvyks ..Lietuviškos sody
bos" atidarymas ir pašventi
nimas. Švęsto vandens lašams 
d ž i ū s t a n t , visi persikels į 
trečiąjį aukšta svečio su „duona 
ir druska ' sutikimui. Lietuviš
ku maistu besivaišmant. skam

bės švelnios l ietuviškos melo
dijos, o pasist iprinus, programą 
a t l iks iš L i e t u v o s a t v y k ę s 
muzikinis v iene tas . J a u n i m o 
bendrav imu r ū p i n s i s šokių 
kapela, savo r epe r tua rą pra
turt inusi l ietuviškomis melo
dijomis. Visi Lietuvių Piliečių 
draugijos namai bus atvir i atsi
lankiusiems. 

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
10:30 vai . 75 F laher ty Way. So. 
Bostono lietuvių parapijos Šv. 
Petro šventovėje prel. Vasi
liauskas koncelebruos šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą. Po 
pamaldų, parapijos salėje prie 
užkandžių stalo bus gal ima su 
svečiu ir t a r p u s a v y j e pa
bendrauti . 

2 v. p.. Lie tuvių Piliečių 
draugijos 3-čio aukšto salėje 
ruošiamas prel. K. Vasiliausko 
pagerbimas. Po oficialios dalies, 
programą at l iks Bostono Etno
grafinis ansambl is ir iš Hart
ford, Conn.. a tvykę t au t in ių 
šokių šokėjai. Lietuvių Piliečių 
draugijos namai ir „Lietuviško
ji sodyba" bus atviri visiems 
atvykusiems. Po pagerbimo, no
rintieji galės vaišint is lietuviš
ku maistu, gėrė t i s l ietuviška 
muzika ar prie baro su ..taures
niais" pasigal inėt i . 

Norintiems aps i rūpint i nak
vyne, bus sus i t a r t a su keletu 
viešbučių dėl papigintos kainos. 
Visais k l a u s i m a i s p r a š o m a 
skambinti pagalbos siuntinių 
a g e n t ū r a i , . V i l t i s " (617^ 
269-4455. 

Rugsėjo 24-25 dienomis, visi 
keliai ves į Bostoną sut ik t i ir 
pagerbti Vorkutos lageriuose 20 
metų k a l ė j u s į , d a b a r t i n i 
Vilniaus Šv. Mikalojaus kated
ros ir Vilniaus Kunigų semina
rijos rektorių, ki l imu vabalnikė-
ną. prelatą kun . Kazimierą Va
siliauską. a a 

NIEKADOS NESIGAILĖJO 
Marijampolės kapinėse, šalia 

savo brolių marijonų, amžinam 
poilsiui atgulė k u n . Antanas 
Ylius. Ilgus dešimtmečius oku
pac inė L ie tuvos valdžia jį 
persekiojo, ypač Skardupiuose. 
Ten prieš jį komunistai net kelis 

metus rodė nukreiptą filmą 
„Kryžiaus šešėlyje". „Apžval
g a " primena šia liūdna proga jo 
pamoksle Skardupių bažnyčioje 
1982 m. pasakytą sakinį: „Aš 
kovojau už laisvą, demokratinę 
Lietuvą ir dėl to niekados nesi
gailėjau". (V.R.) 

P A D Ė K A 
Supiltas naujas kapas gegužės žieduose.. 

A.tA. 
VACYS KAVALIŪNAS 

Iškeliavo j Amžinybe 1994 m. gegužės 15 d., palikdamas 
jį mylinčią šeimą dideliame liūdesyje. Palaidotas Clevelande, 
Visų Sielų kapinėse. 

Labai nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. G. Kijauskui, 
SJ, už lankymą ligoninėje, už labai gražų ir prasmingą pra
vestą atsisveikinimą laidotuvių namuose, ui maldas, reli
ginius skaitinius ir iš velionio knygų skaitytas ištraukas, už 
giliai prasmingą pamokslą,pasakytą Dievo Motinos bažnyčioje 
šv. Mišių metu ir už palydėjimą ir religines apeigas kapuose. 

Dėkojame prelatui Aleksandrui Goldikovskiui už 
dalyvavimą atsisveikinimo vakare, šv. Mišių aukoje ir už 
lydėjimą j kapus. 

Nuoširdi padėka v. skautininkei Nijolei Kersnauskaitei 
už paruošimą atsisveikinimo vakaro programos ir už labai 
prasmingą „Atsisveikinimo maldą", pasakytą laidotuvių 
namuose. 

Nuoširdus ačiū Vladui Plečkaičiui už pravedimą giesmių 
atsisveikinimo vakare. 

Dėkojame solistei Aldonai Stempužienei už šv. Mišių metu 
įspūdingai pagiedotas giesmes. 

Ačiū Reginai Brazaitienei už vargonų muziką. 
Dėkojame karsto nešėjams. Ačiū v.s. Vladui Bacevičiui už 

fotografavimą. 
Nuoširdi padėka Clevelando skautininkėms mus, 

grįžtančius iš kapų, pasitikusioms ir pavaišinusiais prieš
piečiais. Jų seseriškas nuoširdumas mus giliai sujaudino. 

Nuoširdžiai dėkojame JAV LB Švietimo Tarybos pirmi
ninkei p. Reginai Kučienei ir visoms vadovėms už suruoštą 
Mokytojų Studijų savaitėje Dainavoje a.a. Vacio Kavaliūno 
prisiminimą. 

Gili padėka poetui Baliui Auginui už tokius giliai 
prasmingus eilėraščius spaudoje. 

Žurnalistei skautininkei Aurelijai Balašaitienei skautiška 
padėka už jautrius nekrologus ir pasakytą žodį Mokytojų 
Studijų savaitėje. 

Dėkojame Stefanijai Stasienei už didelę pagalbą. 
Dėkojame už aukas šv. Mišioms, už aukas šeimai, už 

pareikštą užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje. 
Dėkojame visiems dalyvavusiems atsisveikinimo vakare 

ir palydėjusiems velionį į kapus. 
Ačiū laidotuvių direktoriams Jakubs už malonų patarna

vimą. 
Jūsų visų toks nuoširdumas ir gerumas stiprina mus ir 

padeda mums pergyventi skausmą, netekus mūsų mylimo 
Vyro, Tėvo. Senelio, Brolio ir Dėdės. 

Liūdintys: žmona Onutė, sūnus Arūnas su šeima, 
dukros Jolita i r Aldona su šeima, brolis Petras Lietu
voje, seserėč ios Nijolė Pau la i t i enė ir Beatr ičė 
Zlatkuvienė Kanadoje ir giminės Lietuvoje. 

Reišk iame nuoširdžią užuojautą prof. GRAŽINAI 
AMONIEN'EI jos mylimam broliui 

A.tA. 
DR. ALGIRDUI VOKIETAIČIUI 

m i r u s -

Kunigunda ir Kazys Gudinai 

Mielam t remt ies kančių bendrakeleiviui 

A.tA. 
pulk. JONUI ANDRAŠŪNUI 

mirus , jo šeimą ir a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiu 
ir k a r t u liūdžiu. 

Vladas Bielinis 

Hot Springs, AR. 

Savanor iui Kūrėjui . Vyčio Kryžiaus Kaval ier iui 

A.tA. 
pulk. JONUI ANDRAŠŪNUI 

i škel iavus į Amžinybę, žmoną VERONIKĄ ir dukrą 
DALIĄ Č E R N I E N E su šeima šią gi laus skausmo ir 
liūdesio va landą nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu 
l iūdime 

Elena Tumienė 
Vydūnas, Jenny (Genė), 
Aistis, Aidanas Mantas 
ir Elvira Agnė Tumai 

J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ALTo Čikagos skyriaus ge
gužinė rugsėjo 5 d. (Darbo šven
tė pirmadienį) vyks Anio ir 
Aldonos Grinių sodyboje, 15904 
— 143 St., Lockport, EL. Pradžia 
12 vai. Bus skanus ir šviežias 
lietuviškas maistas, veiks ba
ras, bus ir dovanų paskirsty
mas. Svečiai maloniai prašomi 
atvežti dovanų laimėjimams. 
Gros lietuviškų plokštelių mu
zika. Visuomenės patogumui 11 
vai. ryto nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios išvažiuos au
tobusas. Vietas autobuse rezer
vuoti prašome tel. 312-434-3713, 
arba 312-434-4645. Visi kviečia
mi. 

„Dainavos" ansambl is 
kviečia visus buvusius ir da
bartinius choristus bei lietu
viškos dainos puoselėtojus, daly
vauti pirmoje po vasaros 
atostogų repeticijoje antradienį, 
rugsėjo 6 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centre. Ateinantį pavasarį an
samblis švęs 50 metų gyvavimo 
sukaktį, tai jau dabar prasidės 
pasiruošimo darbai . Visi 
laukiami. 

Dr. Albina Prunskienė sek
madienį, rugsėjo 4 d., Lietuvių 
centre, Lemonte, kalbės ir 
vaizdajuostėje parodys trijų 
Lietuvos kunigų — Romualdo 
Ramašausko,, Viktoro Aukšta
kalnio ir Petro Linkevičiaus 
gyvenimą ir kokiose sąlygose jie 
dirba lietuvių tautos gerovei. 
Visus atvykti kviečia PLC ren
ginių komitetas. Įėjimas nemo
kamas. 

Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Čikagos skyrius 
kviečia visus penktadienį, rug
sėjo 9 d., atvykti į Jaunimo cent
ro kavinę. Bus rodoma vaizda
juostė didingos Dainų ir šokių 
šventės šią vasarą vykusios 
Kaune ir Vilniuje. Pradžia 7:30 
v.v. 

Kun. Jonas Kuzinskas. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas, paėmė viso stalo bilie
tus į „Draugo" sukaktuvinį 
banketą. Kun. Kuzinskas uoliai 
remia visus mūsų dienraščio 
renginius, visuomet pats daly
vauja ir savo parapijiečius per 
biuletenį ar kitais būdais ragina 
atsilankyti į „Draugo"' koncer
tus, gegužinę bei įvairius rengi
nius. Ačiū. 

Sol. Stasys Povilaitis, žymu
sis estradinių dainų atlikėjas, 
vasaros metu nemaža koncer
tavęs Nidoje, Palangoje, o taip 
pat ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso koncerte „Lietuvos" 
viešbutyje Vilniuje, jau yra 
pakėlęs sparnus vėl atskristi į 
Čikagą. Jo koncertas įvyks rug
sėjo 10 d., šeštadienį, Jaunimo 
centre. Iš čia jis pasuks į Kali
forniją bei kitas JAV vietoves ir 
pasirodys ten, kur jis dar nėra 
dainavęs. 

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

Tel. (1-312).77&-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

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

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

Amerikos Lietuvių Gy
dytojų sąjungos suvažiavimo 
šįmet nebus. Kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, š.m. rugsėjo 3 ir 
4 d., Lemonte turėjęs vykti 
suvažiavimas nuke l iamas į 
1995 m. gegužės mėn. pabaigą 
(Memorial dienos savaitgalį). 

Šv. Šeimos prieglaudos (,Ho-
ly Family Villa) tarnautojų per
sonalas ir kai kurie tos prieglau
dos gyventojai paruošė virimo 
knygą. Įvairių patiekalų recep
tai taip pat surinkti iš žinomų 
Illinois valstijos žmonių — sena
torės Carol Moseley-Braun, 
kard. Joseph Bernardin ir kitų. 
Knyga išleista kietais viršeliais, 
kaina 10 dol.. o pelnas bus ski
riamas Šv. Šeimos prieglaudos 
paramai. Daugiau informacijų 
šiuo reikalu te ikia Ei leen 
Turner, Holy Family Villa, 
12375 McCarthy Rd., Lemont, 
IL 60439. 

Marija Vilutienė ir E lena 
Jasa i t i enė , buvusios čikagie-
tės, dabar gyvenančios St. 
Petersburg, FL. žinodamos, kad 
negalės dalyvauti ..Draugo" 
bankete, kuris jvyks rugsėjo 25 
d. Martiniąue salėje, parėmė 
dienraštį pinigine auka — M. 
Vilutienė — 50 dol., E. Jasai
tienė — 35. Jos, gyvendamos 
Čikagoje, buvo nuolatinės dien
raščio rėmėjos ir renginių talki
ninkės. Ačiū. 

Čikagos mies to sav iva l 
dybė pagaliau atkreipė rimtą 
dėmesį į restoranus, valgyklas 
ir užeigas, kuriose maisto 
paruošimas atliekamas labai 
nehigieniškose patalpose, o 
maistas laikomas nešvariose, 
parazitų ir visokių kenkėjų 
pilnuose sandėliuose. Įdomu, 
kad daug restoranų uždaryta 
pačiame miesto centre, kur už 
paprastą užkandį imamos aukš
tos kainos ir publika labai di
džiuojasi, juose papietavusi. 
Sveikatos departamento in
spektoriai, patikrinę tų valgyk
lų bei restoranų patalpas, iki 
šiol jau netoli 20 uždarė, iki 
viską apsivalys. 

Čikagos ir apylinkių vy
resnio amžiaus žmones kvie
čiami atsilankyti į „Vyresniųjų 
mugę", įvyksiančią rugsėjo 16 
d., penktadienį, tarp 9:30 vai.r. 
ir 3 vai. popiet, Oak ParkRiver 
Forest priemiestyje <The Pri-
ority: Harlem ir Division St.). 
Mugę ruošia Čikagos arkivys
kupijos laikraštis ..The New 
World"\ Numatoma įvairių 
pramogų, pasi l inksminimų, 
vaišių ir laimėjimų, o, be to, bus 
demonstruojami reikmenys ir 
produktai, specialiai taikomi 
vyresnies iems; t i k r i n a m a s 
kraujospūdis, akys. ausys ir 1.1. 
Viskas yra nemokamai (įskai
tant ir vaišes). 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
s iunčiami kas s ava i t ę . 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p.. sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Donqiamr ir t a i s o m e 
visij r JS <, s t o g u s 
Tol 708-257-0746 

Skambinti p o 6 v v 

MOTERŲ VIENUOLIJŲ 
KONFERENCIJA 

ČIKAGOJE 

Praėjusį savaitgalį Čikagoje 
įvyko JAV moterų vienuolijų 
vadovių metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimo dalyvės vadovauja 
380-čiai vienuolijų, kurioms iš 
viso priklauso daugiau kaip 
80,000 seserų, dirbančių įvai
riose JAV vietovėse ir misijose 
užsienio kraštuose. 

Suvažiavimo metu viena pa
ska i ta buvo sk i r ta temai 
„Pagalba Rytų Europos vie
nuolijoms", sesers Lucianne 
Sears. OP. Ji koordinuoja JAV 
Vyskupų raštinę Centrinei ir 
Rytų Europai. Per praėjusius 
dvejus metus į vyskupų atsi
šaukimą, prašant savanorių šiai 
misijai, daugiausia atsiliepė 
JAV moterų vienuolijos. Per tą 
laiką, JAV moterų vienuolijoms 
dirbant šiuose kraštuose, iš
ryškėjo ir daug naujų poreikių. 

Į šią konferenciją JAV moterų 
vienuolijų konferencija iškvietė 
ir Lietuvos moterų vienuolijų 
konferencijos pirmininkę ses. 
Albiną Pajarskaitę. Konferenci
joje taip pat dalyvauja Šv. 
Agnietės seserų iš Fond du Lac, 
Wisconsin, atstovė. Ši vienuolija 
steigia fondą, kurio lėšomis siųs 
savo seseris gyventi ir darbuo
tis Sibire. 

Konferencijoje taip pat vyko 
simpoziumas apie šiandieninių 
imigrantų poreikius. 

Čikagiečiai skundžiasi, kad 
gatvėse, kurių paviršius naujai 
asfaltuojamas, smarkiai apdegė 
apatinės medžių šakos, esančios 
iki 12 pėdų aukštyje nuo asfalto 
paviršiaus. Dr. George Ware, 
Morton Arboretum (Lisle, IL) 
medžių priežiūros žinovas, už
tikrina, kad ilgalaikės žalos 
medžiams nepadaryta, jie kitą 
pavasarį vėl sužaliuos. Šiais 
metais miestas numato asfal
tuoti daugiau kaip 2,000 blokų 
šalutinių ir apie 30 mylių 
pagrindinių gatvių, taip pat 
bent 1,000 užpakalinių gatve
lių. Bus atlikta ir daug kitų pa
gerinimo darbų, nes praėjusioji 
žiema labai sugadino gatvių pa
viršių. 

Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos koplyčios langų remonto 
paruošiamuosius darbus atliko 
Algis Mockaitis, Algis Kaz
lauskas, Liudas Šlenys ir 
Vytautas Jasinevičius. 

x Mark Golden atsiuntė 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui, metams parem
ti Vilniuje gyvenantį močiutės 
auginamą paauglį berniuką, 
kurio motina mirusi. Ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3003339. 

(sk) 
x „KANKLĖS" - ne vien 

tik muzikos instrumentas, bet 
tokiu vardu pasivadinęs, vienas 
iš populiariausių Dailės muzie
jaus, lietuviškos muzikos an
samblis. Populiarus ne tik 
Lietuvoje, bet plačiai Europoje. 
Jų pirmas vizitas Amerikoje 
jvyks šį rudenį. Koncertas Čika
goje, Jaunimo centre, rugsėjo 
11 d. 3 vai. Bilietai gaunami 
skambinant 312-238-1536. 

(sk) 
x Ieškomas Stasys Knašas, 

gyv. 363 Washington Ave. 61, 
Miami Beach. FL 334. Jis pats. 
arba apie jį žinantys, praneškite 
seseriai: Jadvyga Knašaitė 
Beniušienė, Avižliai, Ventos 
paštas, Akmenės raj., Lithu-
ania; arba skambinkite: tel. 
312-436-8361 Laima, 312-
476-8651 Dalia. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambaasador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

Redaguoja J. PUičas. Medžiagą sit* 

DEBESĖLIAI 

Vėjelis vaiko 
Dangaus mėlynėj 
Baltų avyčių 
Bandą išginęs. 

Bėga ir maišos, 
Skuba ir nardo. 
Dingsta... belieka 
Vien pėdos margos. 

Danutė Lipčiūtė-Augienė 

MANO ATEITIES PLANAI 

Kai užaugsiu, norėčiau būti 
policininku. Policininkas sau
goja gerus žmones ir sulaiko blo
gus žmones. Policininkai 
nuveža blogus žmones į kalėji
mus ir suranda tuos, kurie pabė
ga iš kalėjimo. 

Algis Bielskus, 3 sk. 

Užaugęs norėčiau būti gydyto
ju, nes mano tėvelis yra gydy
tojas. Galėčiau išgelbėti kitų 
žmonių gyvybę. Norėčiau būti ir 
naru. Galėčiau plaukioti po van
deniu ir surasčiau daug gražių 
dalykų. Taip pat pamatyčiau 
įvairių ir gražių žuvų. 

Julius Griauzdė, 3 sk. 

Kai užaugsiu, aš būsiu krep
šinio žaidėjas — krepšininkas. 
Aš noriu žaisti su stipria 
komanda. Pagarsėjęs, galėčiau 
keliauti po visą Ameriką, pama
tyti daug miestų ir užsidirbti 
daug pinigų. 

Jonas Genčius, 3 sk. 
Visi Čikagos lit. m-los mokiniai 

IŠ „NERINGOS" 
STOVYKLOS GYVENIMO 

Sekmadienis, 
liepos mėn. 17 d. 

Šį sekmadienį mes atvykome 
į Neringą. Pirma užsiregist
ravome ir ėjome „kliūčių" taku. 
Po to, keliavome į mūsų na
melius. Čia išsipakavome ir 
susipažinome su naujais drau
gais. Vėliau atsisveikinome su 
tėvais ir susipažinome su vado
vais. Tada Mišios. Pradėjo lyti. 
Nakties programoje — žaidimai. 

„Sidabrinės adatos", 
12 namelis 

Pirmadienis, 
liepos mėn. 18 d. 

Pirmadienis daugumai sto
vyklautojų buvo linksma diena, 
tačiau keliems vaikams — liūd
noka, nes jie jau pasiilgo 
tėvelių. Po pusryčių pakelėm 
vėliavas. Tuoj prasidėjo įvairios 
pamokos: menas, dainavimas, 
tautiniai šokiai, iškylos ir spor
tas. 

Buvo vėsi diena, lynojo, todėl 
nėjome prie prūdo maudytis. 
Džiaugėmės ilgesniu laisva
laikiu. 

Po vakarienės ir vėliavų 
nuleidimo, prasidėjo vakarinė 
programa, kurią sudarė dau
giausia žaidimai. Reikėjo atspė
ti, kurioje rankoje akmuo. 
Lenktyniavome vaikščiodami 
tik su kilimukais. Žaidėme spor
tinį žaidimą su kortelėmis. 
Paskiau sukalbėjome maldą ir 
po naktipiečių ėjome miegoti. 

„Sidabriniai kardai" 
2 namelis. („Neringa" 194,25-ji 

metai). 

P.S. Iš Marijaus Gudinsko ga
vau stovyklos leidinėlį, kurio 
įdomumais pasidalinsiu su 

„T.Ž." skaitytojais. 
Redaktorius 

' i 



* . 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

sti: 3206 W. 8Sth PUce, Chicago, IL 60629 

Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas 

Piešė Angelika Kasakaitytė 
Bostono lit. m-los mokinė 

MANO DIEVAS 

Man Dievas yra gyvenimas. 
Be Dievo mes neturėtume mūsų 
žemės, oro, dangaus ir tikrai 
mes čia nebūtume. Dievas 
mums visa davė. Jam patinka, 
kad kiekvieną rytą atsikėlę 
pažiūrėtume į dangų ir pa-
simelstume. Mes turėtume taip 
daryti kiekvieną rytą. 

Darius Gilvydis 

Mano Dievas man reiškia 
daug ypatingų dalykų. Dievas 
yra globėjas ir prižiūrėtojas visų 
vaikų ir gamtos. 

Mano Dievas yra man kaip 
draugas, su kuriuo aš galiu pasi
kalbėti. Jei mano gyvenime 
man reikia pagalbos, aš žinau, 
kad Jis man padės. 

Audra Ricci 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. 
mokyklos abiturientai („Laisva 

Lietuva") 

VEZYS IR J O MOTINA 

— Nevaikščiok atbulas! — 
tarė vėžienė savo sūnui, — ir ne
trink šonų j šlapius akmenis! 

O šis atsakė; 
— Motin, tu — mano mokyto

ja, ženk tiesiai! O aš, tave ste
bėdamas, taip pat žengsiu. 

Kas mėgsta sudrausti žmones, 
tas pats turi gyventi ir vaikščio
ti tiesiai, o tik paskui kitus 
mokyti. 

Ezopas 

KIŠKIUKAI 

Zuikučiai s t r iukučiai , 
kiškeliai nabagėliai, visų bijo, 
visko išsigąsta. Ir žmogus ne
geras, ir piktas šuo, ir lapė, ir 
vilkas, ir juodas vanagas, ir 
pelėdpalaikė paikoji (kvailoji) 
skriaudžia varguolius. Kad ne 
greitos kojos, tai visai sunku 
būtų gyventi nabagams. 

Pilka skrandutė (kailiukas) 
striukučio; ausys ir paskutinės 
kojos ilgos; priešakinės kojos — 
trumpos; uodegytė visai striuka 
(trumpa); todėl jį s t r iukiu 
žmonės ir pavadino. 

Jis minta žolėmis, medžių 
atžalomis, javais ir kitokiais 
augalais. Ne kartą striukutis ir 
į mūsų daržą užeina kopūstų 
pa ragau t i , skiepų, žievės 
pagraužti. 

Oi, saugokitės, striukučiai, 
nes medžiotojas šautuvą įsi
taisė! Nušaus jus, varguolius; iš 
jūsų mėsos gardų kąsnį išsikeps, 
iš skrandutės kepurę pasisiūs. 

Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis 

BUL VĖLELIS 

Buvo kartą bulvelėlis, 
Kuris mėgo šokinėti. 
Bet kai žmogus čia atėjo, 
Tai bulvelis paskubėjo. 

Kai žmogus atėjo 
Ir bulvelis paskubėjo. 
Bet tas žmogus buvo greitas 
Tuoj pagavo bulvelėlį. 

Tasai žmogus buvo geras, 
Pasodino bulvelėlį 
l mažutį darželėlį. 

Lina Bird, 
Karaliaus Mindaugo lit. 

m-los mokinė. Baltimorė. 
(„Mūsų žinios") 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Užsiėmimai 

Darius ir Jonas praveda spor
tą. Man patinka žaisti kvadratą. 
Galime žaisti krepšinį, kvadra
tą, tenisą, tinklinį. Yra labai 
smagu. 

Andrius Mikaila, 4 būrelis 

Aš einu į meno pamoką. Ją 
praveda Nora. Mes pas ją 
buvome Velykų dieną. Mes 
piešėme ir dažėme velykinius 
dalykus. Piešėme Velykų kiš
kius, dažėme margučius (popie
riuje) ir Jėzų Kristų. 

Arius Elvikis, 4 būrelis 
Abu 1993 m. JAS stovyklos 

Dainavoje dalyviai. 

RAGAINA 
(Padavimas) 

(Tęsinys) 
Tą nelemtą valandą pasirodė 

kunigaikštis, kuris iki šiol 
nematomas pilies bokšte su 
savo dukterimi linksmai sekė 
banguojančią minią. Jo staigus 
pasirodymas ir milžiniška iš
vaizda visus nustebino. 

— Sveikinu jus, nes jūs 
atvykote iš ten, kur pateka 
saulė. Jei norite Čia pasilikti, 
priimu jus maloniai. Tačiau var
tus atidarys jums tik šis užbur
tas raktas. Kas atspės mergelės 
vardą, pakels jį lengvai nuo 
žemės. Todėl klausiu, kuo var
du ši mergelė, kuri dėl mūsų 
dangiškosios kilmės puošiasi 
savo galvą mėnulio aukso ra
gais, kaktą ir pečius — dangaus 
ženklais? Kas sugebės pasakyti 
šį vardą, tam priklauso, nors ir 
varguolis būtų, ne tik pilis, 
miestas ir šalis, — tas gali ir 
mano dukters rankos prašyti. 

Nuo ryto iki vakaro visi spėjo. 
Jau devintą kartą patekėjo 
saulelė. Spėliotojai vis dar slin
ko vienas po kito, lenkėsi pa
kelti rakto, bet veltui. Žalva
rinis raktas vis dar gulėjo kaip 
gulėjęs prieš šauniąją pilį. Ant 
jos mūrų vaikštinėjo grakšti 
kunigaikštytė ir šypsojosi iš gar
bės ir meilės suviliotų vyrų mi
nios atkaklumo. 

Kai saulė jau aukštai spindėjo 
ir nusiminę vyrai vis dar laužė 
sau galvas, spėliodami mergelės 
vardą, atžingsniavo per eiles 
paprastais drabužiais, per 
pečius persimetęs maišelį, ilgais 
garbanotais plaukais jaunuolis. 
Jis sustojo ties vartais ir 
kreipėsi į kunigaikštį: 

— Jeigu tu neniekinsi mano 
menkos milinės (kaimiško švar
ko), tęsėsi (laikysi), ką paža
dėjai, tai išgirsk, ko reikalavai 
Tavo duktė vadinasi Ragaina! 

Jonas Remeika 

(Bus daugiau) 

SPĖKITE 

1. Kur yra žemės vidurys? 
2. Gaidys palubyje, gaidžio 

žarnos pažemyje. 
3. Ant aukšto aukštono juodi 

gaidžiai gieda. 
4. Geltonas žaltys, ant kaklo 

apsivyniojęs, baubia. 
5. Šunies galva, kiškio koja, o 

visi jam nusilenkia. 

PRAĖJUSIOS SAVAITES 
ATSAKYMAI 

1. Žemė, kadangi iš jos: 
žmonės, gyvuliai, paukščiai tun
ka (pragyvena). 2. Smuikas. 3. 
Būgnas. 4. Lėktuvas. 5. Upė, 
akmuo, nendrė. 

LINKSMIAU 

Gaidys 

Penkerių metų Rūtelė ir aš
tuonerių metų Petriukas mies
te susitiko prie vieno seno pasta
to. Rūtelė pakėlė aukštyn galvą 
ir paklausė Petriuko: 

— Pasakyk man, kodėl ant 
šio pastato bokštelio yra iškeltas 
gaidys, o ne višta? 

Petriukas, kiek pagalvojęs, 
atsakė: 

— Matai, Rūtele, jei ten būtų 
višta ir padėtų kiaušinį, jis kris
damas iš taip aukštai sudužtų. 

GYDYTOJAS 

Viena priemiesčio gyventoja 
pakvietė miesto gydytoją pas 
ligonę. Gydytojas sėdo į automo
bilį ir nuvažiavo pas ligonę. 
Kvietėja apsidžiaugė ir pasakė: 

— Aš labai dėkinga, kad iš 
taip toli atvykote mano mamai 
padėti. 

— Be problemos, aš čia netoli 
turiu dar antrą ligonę. Kaip 
žmonės sako: ,,Su vienu 
akmeniu du paukščius 
užmušiu". 

Mokytoja: — Gali man ką nors 
pasakyti apie senovės romėnus? 

Mokinė: — Jie visi yra mirę. 

LIETUVOS VAIKUČIŲ 
IŠSIREIŠKIMAI 

Paklausus, kaip pavadinsim 
septintą dieną po sekmadienio, 
atsako: „Septintadienis". 

„Kai daug valgysi, sprogsi ir 
vaikučiai išbyrės iš pilvo". 

„Benzinas pradeda karščiuo
ti, išeina dūmai ir mašina 
galima važiuoti". 

Vaikas, valgydamas česnaką, 
sako: „Liežuviukui neskanu". 

Pamatęs negyvas peles, sako: 
„Nualpusios pelės". 

Vaikas kalba: Kodėl yra du 
mėnuliai jaunas ir senas. 

„I jūrą įteka upės, o kai įteka, 
ar nebelieka upės?" 

„Kas gyvena upelyje?" — 
„Gintaras". 

Vaikai žaisdami jūreiviais, sa
ko: „Mes plaukiam laužaledžiu 
(ledlaužiu)". 

Bežaisdami du vaikai klausia: 
„Anglai, vokiečiai ar rusai?" 

Šiaulių Logopedinių vaikų 
globos namai. Užrašė Birutė 
Musneckienė. Atsiuntė Stasė 
Vaišvilienė. 


