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Prezidentas nesutinka 
su vyriausybe dėl 

energetikos 
privatizavimo

t

t

Vilnius, sausio 10 d. (Elta) — 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pirmadienio vakarą kalbė
damas Lietuvos televizijoje 
praėjusius metus pavadino „nu
sistovėjusios veiklos darbingais 
metais”, o daugeliui jos žmonių 
— geresniais negu 1993-ieji.

Prezidentas pabrėžė, kad 
infliacija per metus buvo 45%. 
Žiūrint Vakarų Europos gyven
tojų akimis, tai labai daug, ta
čiau, palyginti su kaimynais, 
rodiklis pakenčiamas. Jis pri
minė, kad Estijoje infliacija 
buvo maždaug tokia pat, Latvi
joje — apie 30%.

Praėję metai buvo pirmieji po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
kai bendrasis vidaus produktas 
padidėjo 2%-3%, ir šis faktas jau 
kalba apie ekonomikos atsitie
simą. Taip pat pirmą kartą 
kainų augimas nepralenkė at
lyginimų didėjimo.

Komentuodamas pernai pri
imtus pensijų bei kitus so
cialinio draudimo įstatymus, 
Algirdas Brazauskas išreiškė 
nuomonę, kad jie nepablogins 
pensininkų gyvenimo. Nemaža 
dalis iš 870,000 pensinio am
žiaus žmonių dirba ir kartu 
gauna dalį pensijos. Tačiau jis 
atkreipė dėmesį į tai, kad pri
vačiame sektoriuje egzistuoja 
dviguba buhalterija: ten dirban
tiems mokama kur kas daugiau 
negu nurodoma oficialiuose 
dokumentuose. Tokiu būdu mil
žiniškos sumos nepatenka į so
cialinio draudimo fondus.

Kalbėdamas apie privatizavi
mo eigą, prezidentas plačiau ap
sistojo prie pasiūlymų privati
zuoti energetikos bei kitus 
strateginius šalies objektus. Al
girdas Brazauskas sakė abejo
jąs, ar reikėtų privatizuoti net 
ir 10% Ignalinos atominės elek
trinės, kaip numatyta vyriausy
bės projekte. Jis mano, kad 
privatizuotini smulkesni šios 
ūkio šakos objektai, o strate-
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Sveikatos sistemos
reformų rezultatai —

tik po 20-30 metų
Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 

Pirmadienį Sveikatos apsaugos 
ministerijoje surengtoje spaudos 
konferencijoje žurnalistai buvo 
informuoti apie pokyčius Lietu
vos sveikatos apsaugos sistemo
je. Buvo pabrėžta, kad Lietuvoje 
kuriamas savas sveikatos siste
mos pertvarkymo modelis ir 
rezultatų galima tikėtis tik po 
20-30 metų.

Žurnalistai buvo informuoti, 
kad neseniai pradėtas sveikatos 
įstaigų akreditavimas — tai yra, 
jų būklės įvertinimas — bus il
gas procesas. Sveikatos įstaigas 
numatoma vertinti ne vien pa
gal turimos aparatūros kiekį, 
kokybę, bet, svarbiausia, — pa
gal medikų kvalifikaciją. Akre
dituojant taip pat bus atsižvel
giama į kiekvienos įstaigos 
higieninę būklę.

Iki kovo 1 d. numatoma suda
ryti Akreditavimo tarybą, pa
rengti akreditavimo nuostatas, 
patikslinti sveikatos įstaigų ver
tinimo kriterijus. Po akreditaci
jos skirtingos sveikatos įstaigos 
gaus skirtingą finansavimą, ne
vienodi bus ir jose dirbančių 
medikų atlyginimai.

giniai objektai, turintys labai 
svarbią reikšmę šaliai, turėtų 
priklausyti valstybei.

Pernai su vizitais prezidentas 
lankėsi 14-koje šalių. Labai 
įspūdinga jis pavadino kelionę 
į Vatikaną. Popiežius Jonas 
Paulius II dar kartą parodė 
didžiulį dėmesį Lietuvai, palin
kėjo jos žmonėms taikos ir 
ramybės, kartu pažymėdamas, 
kad Lietuva yra šiauriausioji 
katalikybės riba, sakė Algirdas 
Brazauskas.

Iš kitų vizitų jis išskyrė apsi
lankymus ir kalbas Europos 
Tarybos sesijoje, UNESCO vyk
domosios tarybos posėdyje, susi
tikimą su JAV prezidentu Bill 
Clinton Rygoje. Reikšmingas 
Lietuvai, pasak Algirdo Bra
zausko, buvo Briuselyje pasi
rašytas dokumentas dėl dalyva
vimo „Partnerystės taikos 
labui” programoje. „Mes 
nekeliame sau tikslo blokuotis 
prieš ką nors į agresyvų bloką, 
o tik ieškome tvirtos mūsų vals
tybės saugumo garantijų siste
mos”, pabrėžė jis.

Kalbėdamas apie Čečėnijos 
problemą, Algirdas Brazauskas 
prisipažino, kad jo pozicija šiuo 
klausimu buvo ir yra santūri. 
„Reiškinius turime matyti iš 
visų pusių — stabilumą pačioje 
Rusijoje, nacionalinį judėjimą, 
apsisprendimo teisę, Konstituci
jos laikymąsi, pagaliau Rusijoje 
vykstančių procesų įtaką Euro
pos ir viso pasaulio stabilumui”, 
sakė jis. Norisi, kad ir stabi
lumas Rusijoje būtų ir teisybė 
įsitvirtintų, ir kad čečėnų tauta 
turėtų normalias gyvenimo są
lygas”, kalbėjo prezidentas. 
„Viena, dėl ko sutinku su visais
— neturi lietis kraujas. Valsty
bės problemos neturi būti spren
džiamos žmonių likimo sąskai
ta”, pabrėžė Algirdas Brazaus
kas.

Kalbėdamas apie artimiau
sius vizitus, Algirdas Bra
zauskas pasakė, kad sausio 
pabaigoje yra pakviestas į Os- 
wiecim (Auschwitz) koncent
racijos stovyklos išvadavimo 
50-mečio minėjimą. Vasario 
viduryje numatomas vizitas į 
Lenkįją, o dar po dviejų savaičių
— į Izraelį.

JAV radijo stotys 
užsieniui kraustosi 

į Čekiją
Praha, gruodžio 22 d. (Elta) —• 

Už simbolinę kainą — viena 
krona už dieną — JAV radijo 
stotys užsieniui „Laisvosios 
Europos Radijas” (RFE) bei 
„Laisvės radijas” po numatyto 
išsikraustymo iš Miuncheno 
taps buvusios Čekoslovakijos 
parlamento pastato nuomi
ninkais,' paskelbė Čekijos 
finansų ministerijos atstovas 
gruodžio 22 dieną.

Pasirašyta nuomos sutartis 
tarp radijo stočių ir finansų 
ministerijos galios iki 1999 
metų „Laisvosios Europos Ra
dijas” padengs pastato naudo
jimo išlaidas, kurios per metus 
siekia apie 80 milijonų kronų.

Nuo Čekoslovakijos pasidali
jimo į dvi savarankiškas vals
tybes 1992 m. pabaigoje JVahos 
centre esantis parlamento pa
statas stovėjo tuščias.
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Grozne saugomi rusai karo belaisviai buvo rodomi per Rusijos televiziją. Nors pirmadienj rusai 
buvo paskelbę vienašales paliaubas, antradieni jau vėl vyko kova visomis jėgomis paimti Grozną. 
Kai kurie rusai pranašauja, kad čia pat dešiniųjų bei karininkų planuojamas valdžios perversmas. 
Bet liberalai Rusijoje sako, kad perversmas jau įvykęs ir kad prezidentas arba jam pritarė, arba 
visai nebevaldo kariuomenės. Jelcinas, tačiau, tvirtina, kad jis tebekontroliuoja ir valdžią, ir 
kariuomenę, o kai kariuomenė jo neklauso, kaip įvykojtai po jo įsakymo Grozno bombardavimas 
nesiliovė, jis viešai reikalavo pasiaiškinimo iš gynybos ministro Pavel Gračev. Nors čečėnai tvir
tina, kad rusai niekad nepaims prezidentūros Grozne — pirmiau turės ją sulyginti su žeme — 
atrodo, kad ją be pertraukos šaudanti rusų artilerįja pasiryžusi tai padaryti.

Sunkumai, integruojant 
naujos Europos kelius ir 

ryšius
Berlynas, gruodžio 27 d. (LR) 

— Prieš metus dvylikos Europos 
Sąjungos valstybių ir vyriau
sybių vadovai Briuselyje išleido 
„Baltąją knygą apie plėtrą, kon
kurenciją ir užimtumą”.

Kaip rašo korespondentas 
Detlef Witt-Schleuer specialiai 
„Lietuvos rytui”, pagrindinė 
knygos tema — „transeuropinio 
tinklo” išplėtimas, sienas 
peržengiančių infrastruktūrų 
(t.y., kelių telekomunikacijų, 
aerodromų, naujų energijos per
davimo ir geležinkelio linijų) 
sukūrimas, kuris leistų sujungti 
Europą.

Nors visos vyriausybės pripa-

Baltijos Asamblėja 
prašoma padėti

Čečėnijai
Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo nariai para
gino skubiai sukviesti Baltijos 
Asamblėjos prezidiumą ir imtis 
priemonių, kad būtų nutrauk
tas žmonių žudymas Čečėnijoje.

Lietuvos Seimo geros valios 
misijos vadovės Romualdos 
Hofertienės bei Lietuvos ir 
Čečėnijos parlamentinių ryšių 
grupės pirmininko Algirdo 
Endriukaičio sekmadienį išsiųs
tuose laiškuose Baltijos Asamb
lėjos pirmininkui Maris Budov- 
skis primenama, kad žudynės 
Čečėnijoje nėra Rusijos vidaus 
reikalas.

Lietuvos parlamentarai siūlo 
Baltijos Asamblėjos prezidiu
mui apsvarstyti galimybę su
teikti Lietuvos Seimo geros 
valios misįjai Asamblėjos įga
liojimus.

Lietuvos ir Čečėnijos parla
mentinių ryšių grupės nariai 
sekmadienį taip pat kreipėsi į 
Lietuvos Latvijos ir Estijos 
prezidentus Algirdą Brazauską, 
Guntį Ulmanį ir Lennart Merį, 
ragindami pareikalauti, kad 
Rusijos prezidentas nurodytų 
nutraukti kovines operacijas ir 
sustabdyti tolesnį kraujo liejimą 
Čečėnijoje.

žįsta, kad būtina kurti' koordi
nuotas Europos infrastruktūras, 
tačiau kliūčių dar daug. Tarp
valstybines sienas peržengian
čių projektų įgyvendinimą stab
do skirtingi valdymo ir tarpinin
kavimo metodai, skirtinga vi
daus politika. Europos Sąjungos 
Komisijos nario Henning Chris- 
topher grupė siūlo suvienodin
ti sienas peržengiančių projektų 
tarpininkavimo metodus.

Mažiausiai nesutarimų kyla 
dėl energijos projektų, kuriems 
keliami griežtesni reikalavimai. 
Ekspertų nuomone, planuojama 
dujotiekio linija iš Rusijos per 
Baltarusiją į Lenkiją ir iki Vo
kietijos galėtų būti pradėta 
tiesti vėliausiai 1997 m. ir baigta 
iki 1999 metų. Sunkiau bus su 
transeuropinio susisiekimo ke
liais. Tik vienas iš 14 projektų 
yra stipriai finansuojamas.

Dažnai sienas peržengiantys 
projektai yra tokie stambūs, jog 
jiems įgyvendinti reikia di
džiulio kapitalo, o greitos 
ekonominės naudos nematyti. 
Tuomet labai rizikuotų ir pri
vataus kapitalo investuotojai.

Keletas projektų, kaip teigia
ma H. Christopher pranešime, 
galėtų būti pradėti 1996 m. 
pabaigoje: geležinkelio linija iš 
Niurnbergo per Efurtą, Halę ir 
Leipcigą į Berlyną, greitieji 
ruožai Paryžius-Briuselis- 
Kelnas, Paryžius-Strasbūras- 
Karlsrūhė ir geležinkelio linijos 
tarp Roterdamo ir Reino-Ruro. 
Netolimos ateities planai ir Ber
lyno didžiojo aerodromo statyba.
H. Christopher grupės nuomo
ne, geležinkelio ir kelių iš 
Berlyno per Varšuvą ir Minską 
į Maskvą darbai turi būti pa
greitinti, o linijai Varšuva-Vil- 
nius-Ryga teks dar palaukti.

Ekspertų nuomone, iki 2010 
metų transeuropinis susisie
kimo tikslas tikriausiai kai
nuos 400 bilijonus ekiu (t.y. 
Europos Sąjungos piniginiu vie
netų). Keturiolikos svarbiausių 
Europos Sąjungos susisiekimo 
projektų sąmatoje — vos 91 bili
jonas ekiu.

Estija ir Rusija 
tariasi dėl sienos

Talinas, gruodžio 23 d. (Elta) 
— Estijos Užsienio reikalų mi
nisterijos delegacija gruodžio 23 
d. Maskvoje konsultavosi su Ru
sijos diplomatais įvairiomis 
temomis, taip pat Estijos ir 
Rusijos sienos klausimu.

Estija dabartinę Estijos ir Ru
sijos sausumos sieną laiko 
laikina kontrolės linija ir 
reikalauja grąžinti kai kurias 
žemes Leningrado ir Pskovo 
srityse. Šios žemės — apie 2,000 
kvadratinių kilometrų — ati
teko Estijai pagal 1920 m. Tar
tu taikos sutartį. Rusija jas 
atsiėmė po Antrojo pasaulinio 
karo.

Gruodžio 16 d. Estijos minist
ras pirmininkas Andrės Tarand 
Suomijoje pareiškė, kad Estija 
galėtų padaryti tam tikrų nuo
laidų sienos klausimu, jeigu 
Rusija pripažintų Tartu taikos 
sutartį.

Pakilo Čekijos 
ekonominis lygis

Praha, gruodžio 27 d. (Elta) — 
Pirmą kartą po komunizmo žlu
gimo 1989 metais, Čekijos eko
nomikos lygis pakilo trimis pro
centais per metus, praneša Če
kijos statistikos biuras, baigęs 
skaičiuoti ir paskutinių trijų 
1994 mėnesių statistikas.

Ekonomistai apskaičiuoja, 
kad bendras Čekijos ekonomi
kos lygis per 1995 metus gali 
pakilti daugiausia 2.1%.

Ateinančiais (1996) metais Če
kijos ekonomikos lygis turi 
pakilti maždaug 3.3%. Čekijos 
ekonomikai svarbiausias yra 
vidaus vartojimas, o ne ekspor
tas.

Per pirmus tris 1994 m. ketvir
čius Čekijos vidaus vartojimas 
pakilo 4.5%, o kai kuriose sri
tyse net 9%, vidaus investicijos 
lygis padidėjo 6%. Tačiau eks
porto lygis tuo pačiu metu su
mažėjo 4.4%, o importo lygis 
pakilo net 7.4%

Lietuva minės Sausio 13-ąją
Vilnius, sausio 10 d. (Elta) — 

Lietuvoje minimos penktosios 
kruvinųjų sausio įvykių meti
nės, kai kovose dėl Nepriklau
somybės su sovietais žuvo 
taikūs gyventojai. Sausio 13-ąją 
— Laisvės gynėjų dieną — įvyks 
specialus Lietuvos Seimo posė
dis. Į jį kviečiami žuvusiųjų 
giminės ir artimieji, buvusios 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai, savivaldybių vadovai, 
politinių partijų, visuomeninių

Didžiausia problema: 
Tikslūs rinkėjų 

sąrašai

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) —
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos duomenimis, kovo 25 d. vyk
siančiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose turi teisę dalyvauti 
apie 2.5 milijono Respublikos 
piliečių. Apygardų komisijos jau 
pradėjo dirbti, pasakė Vyriau
siosios rinkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas.

Iki sausio 14 dienos jos sus- 
kirstys apygardų teritorijas į 
rinkimų apylinkes, nustatys jų 
skaičių ir ribas. Viena di
džiausių problemų yra rinkėjų 
sąrašų sudarymas. Patvirtinęs, 
jog pagal gyventojų rejestrą yra 
apie 2.5 milijono rinkėjų, Vy
riausios rinkimų komisijos pir
mininkas spėja, kad jų skaičius 
galėtų padidėti dar maždaug 
100,000. Apie tiek žmonių dar 
neatsiėmė pasų, be kurių jie 
negalės balsuoti.

Zenono Vaigausko nuomone, 
savivaldybių tarybų rinkimuose 
dalyvaus apie 20 politinių par
tijų ir politinių organizacijų. 
Galimas dalykas, sakė jis, iki 
nustatyto laiko įsiregistruos dar 
kelios partijos. Jis priminė, kad 
vasario 18 d. baigiamas visų 
kandidatų į savivaldybių tary
bų deputataus pareiškinių do
kumentų įteikimas. Savivaldy
bių tarybų rinkimus finansuo
ja valstybė. Jos biudžete tam 
numatyta apie 5 milijonai litų. 
Pernai vykęs referendumas kai
navo pusė tiek.

Dūma uždraudė 
grąžinti vietovardžius 

Karaliaučiuje

Maskva, gruodžio 22 d. (Elta) 
— Rusijos Valstybės Dūma už
draudė grąžinti senuosius 
vokiškus (baltiškus) vieto
vardžius Karaliaučiaus srityje. 
Taigi ji patvirtino Vladimiro 
Žirinovskio vadovaujamos na
cionalistinės Rusijos Liberalų 
Demokratų Partijos frakcijos 
pasiūlymą šiuo klausimu.

Šiai partijai atstovaujantis 
Dūmos narys Konstantin Pan- 
fiorov šį pasiūlymą mėgino mo
tyvuoti tuo, kad Karaliaučiaus 
sritis — tai Rusuos dalis, o senie
ji pavadinimai — tai praeitis. 
Žirinovskio partija pateikė šį 
pasiūlymą todėl, kad pastaruo
ju metu Karaliaučiaus srityje 
buvo mėginimų grąžinti senuo
sius vietovardžius.

Atitaisymas
Netikslus vertimas. Vakar 

dienos pirmame puslapy po 
nuotrauka buvo netiksliai iš
verstas joje matomas demon
struojančių rusų plakatas. Jis 
skelbė taip: „Nusikaltėliai, 
išdavikai ir savo tautos žu
dikai”.

Nr. 6

bei kūrybinių organizacijų, re
liginių bendruomenių atstovai, 
diplomatinio korpuso nariai.

Posėdyje kalbės prezidentas 
Algirdas Brazauskas, buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas ir dabartinio Seimo 
opozicijos vadas Vytautas Land
sbergis, kiti Seimo nariai. 
Kalbą žada pasakyti su oficialiu 
vizitu į Lietuvą atvykstantis 
Eutodos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentas Miguel 
Angel Martinez.

Posėdžiui pasibaigus prez. Al
girdas Brazauskas įteiks vals
tybinius apdovanojimus.

Vilniaus Arkikatedroje bazili
koje bus aukojamos Šv. Mišios. 
Antakalnio kapinėse, kur palai
dota dauguma laisvės gynėjų, 
bus dedamos gėlės. Šioje cere
monijoje dalyvaus šalies vado
vai.

Atmintinos dienos išvakarėse, 
sausio 12-ąją bus uždegti laužai 
Nepriklausomybės aikštėje, 
kaip ir prieš penkerius metus, 
kai prie ugnies budėjo prie 
parlamento iš visos Lietuvos 
susirinkę žmonės. Vilniaus uni
versiteto Šv. Jonų bažnyčioje 
vyks tradicinis nakties koncer
tas „In Memoriam”. Jame gros 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamas Lietuvos kamerinis or
kestras, dainuos žymiausi šalies 
solistai, chorai.

Sudarytos rinkiminės
komisijos

savivaldybių
rinkimams

Vilnius, sausio 5 d. (Elta) — 
Vyriausioji rinkimų komisija 
sudarė kovo 25 d. vyksiančių sa
vivaldybių tarybų rinkimų 
apygardų rinkimines komisijas 
ir paskyrė jų pirmininkus. Prieš 
tai Vyriausiosios rinkimų komi
sijos sprendimu buvo sudarytos 
56 miestų ir rajonų apygardos 
bei, vadovaujantis Savivaldos 
rinkimų įstatymų, patvirtintas 
jose renkamų savivaldybės 
narių skaičius.

Savivaldybių rinkimų įsta
tyme numatyta, jog kandidatus 
i apygardų rinkimų komisijas 
turi teisę siūlyti Teisingumo 
ministras ir Lietuvos Teisinin
kų Draugija bei politinės parti
jos ir politinės organizacijos, 
gavusios Seimo narių mandatų 
daugiamandatėje rinkimų 
apygardoje pagal iškeltų 
kandidatų sąrašą (jungtinį 
sąrašą). Šia teise galėjo 
pasinaudoti LDDP, Sąjūdžio 
koalicija, Lietuvos Social
demokratų partija, Lietuvos 
Lenkų Sąjunga ir Seimo rinki
mų jungtinis sąrašas, į kurį įėjo 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų bei Demokratų partijos ir 
Lietuvos Politinių Kalinių bei 
Tremtinių Sąjunga. Jos ir 
pasiūlė savuosius kandidatus.

Dvidešimtyje apygardų joms 
vadovaus Teisingumo ministeri
jos atstovai, keturiolikoje — 
LDDP, vienuolikoje — Sąjūdžio 
koalicijos, penkiose — jungtinio 
sąrašo, trijose — socialdemo
kratų partijos, ir trijose — 
Lietuvos Lenkų Sąjungos pasiū
lyti kandidatai.

KALENDORIUS

Sausio 11 d.i Marcijonas, 
Stefanija, Audrius, Vilnė.

Sausio 12 d.: Arkadijus, Pa
lemonas, Cezarijus, Gidą, Lin- 
gailė.
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MANO TĖVYNĖ
VYDŪNAS

7. Tėvynės laukai ir miškai

Berniukas anksti suprato, kad 
viskas gamtoje turi savo kalbą. 
Todėl jam taip patikdavo išsi
tiesti į žolę kur nors laukuose. 
Tuomet jis stebėdavo kokią nors 
viksvą ar žolyną. Kiekviena žolė 
turėjo savo išvaizdą, todėl ji bu
vo stebuklinga, kaip pats gyve
nimas. Vėjo rankai braukiant 
per pievą, žolynai lanksty- 
davosi. Vieni skubėdami, kiti — 
lėčiau. Smagu būdavo į tai 
pažiūrėti. Ir klausytis.

Niekas kitas, tik žolės, 
nemokėjo taip tyliai, maloniai 
šnabždėti. Kiekviena žolė ir žie
das šlamėjo ir kuždėjo savaip. 
Nelengva tą kalbą teisingai 
suprasti, ten tiek daug visokių 
garsų, kad tikriausiai daug 
norima pasakyti. Ir tame didžia
jame šnabždėjime kiekvienas 
žolynas kalbėjo vis kitaip.

Kai berniukas atsistojo ir 
apžvelgė visą platų lauką, jam 
tapo aišku, kaip šitie dideli ir 
maži stiebų ir varpų karalystės 
gyventojai vėjuje šnekėjosi 
tarpusavy. Jie palinkdavo vie
nas prie kito, taip vis toliau 
siųsdami savo mintis. Tuomet 
visas laukas subanguodavo 
saulėje. O kai lydavo, kiek
vienas stiebas kuždėdamas 
palinkdavo žemėn ir prigludęs 
laukdavo, kol vėl galės išsities
ti...

Taip buvo laukuose. O jau 
miške! Ar jis nors sykį išbuvo 
ilgėliau pritilęs? Miškas vi
suomet atrodo norįs ką nors 
papasakoti. Kartais jis šneka 
taip tyliai, jog išgirsi tik ati
džiau įsiklausęs. Tada atrodo, 
kad miškas kažką pasakoja. 
Kartais jis gaudžia tarytum 
didelis choras, pasakoja ir dai
nuoja apie savo likimą, kai

audra lanksto medžius, laužo 
šakas, žaibas skaldo tvirčiau
sius medžius, trupina ąžuolus.

Vaikas skverbdavosi gilyn į 
tankmę, bet miško kalba ne
tildavo. Kiekvienam medžiui 
rūpėdavo kažką pasakyti, kiek
vienam krūmui norėdavosi ką 
nors papasakoti. O gėlės, 
žolynai, viksvos, kartais suklu
sę pažemėje, bet dažniausiai 
tyliai kalbantys: paklausyk, tik 
paklausyk! Be paliovos kažką 
lemenantys epušės lapai, tyliai 
šnarantys beržai, paslaptingas 
eglių kuždėjimas, ramus klevo 
alsavimas, prakilni jo kalba.

Visai kitaip tylusis miškas 
prabildavo, atsakydamas žmo
gui. Berniukas tai žinojo. Jis 
dažnai čia ateidavo su broliais 
ir seserimis. Pagarbiai, pritilę 
sustodavo kiek atokiau nuo 
miško ir sušukdavo jam. O iš 
miško beveik taip pat at
sakydavo. Bet kartais galėdavai 
išgirsti ir ką kita. Tai, ko pagei
daudavai.

Miškas pasakodavo, kas liūd
na ar džiaugsminga, kadaise vy
ko tėvynėje. Lapai šlamėdavo 
senos praeities balsais, nubus- 
davo ir plevendavo tarp šakų 
praeities šešėliai. Praeitis kaip 
malda nužengdavo į vaikų 
sielas.

Dar nepaprastesnės miško 
proskynos. Ten miškas 
išpasakodavo visą savo širdį. Jis 
skubėdavo, šlamėdamas iš 
kairės ir dešinės, ošdamas apie 
tai, kokia buvo tėvynė, kai da
bartiniai medžiai dar miegojo 
tuometinių medžių sėklose. 
Kalbėjo miškas ir apie tai, kas 
bus, ko jis laukia, ko tikisi iš 
žmogaus.

ĮSTEIGTA LIETUVOS
JŪRŲ SKAUTIJA

Iš Lietuvos pranešama, kad 
ten įsteigta trečia skautų or
ganizacija — Lietuvos Jūrų 
skautija. Rašoma:

„Lietuvos skautų sąjungai ir 
Lietuvos skautijai atsisakius 
pripažinti rugsėjo mėnesį įsistei- 
gusią Jūrų skautiją sava
rankiška organizacijos šaka, 
gruodžio mėnesį Kaune įvyko 
abiem minėtoms organizacijoms 
nepriklausančių Jūrų skautų 
suvažiavimas. Jo metu įsteigta 
savarankiška skautų organiza
cija — Lietuvos jūrų skautija. 
Lietuvos jūrų skautijos tikslas 
— auklėti savo narius doros, kil
nios dvasios, tvirto būdo, 
sveikus, reikalingus, sąmonin
gus žmones vadovaujantis Ro
berto Baden-Powello sistema ir 
rengiant buriavimų, vandens 
žygius, kitus su jūreivyste, 
Lietuvos vandenimis susijusius, 
meilę jūrai ugdančius užsiėmi
mus.

Jūrų skautija stengsis išlai
kyti išeivijos lietuvių išsaugotas 
ankstesnių metų Nepriklauso
mos Lietuvos jūrų skautų tra
dicijas, sieks, kad jai vadovautų 
moralūs, teisingi, sąžiningi 
vadovai, stiprins Jūrų skautų 
judėjimą Lietuvoje.

Lietuvos jūrų skautijos cen
tras įsikūręs Kaune, V. Krėvės 
pr. 63, tel. (8-27) 71 78 00”.

„SIETUVOS” DRAUGOVĖS 
SUEIGA

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
penktadienį, sausio 20 d., 7 v.v. 
vyks Lietuvių centre, Lemonte. 
Laukiama įdomaus paskai
tininko. Visos draugovės narės 
ir viešnios maloniai kviečiamos.

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA

Tradicinė iškilminga Jūros 
skautų ir skaučių Klaipėdos 
dienos sueiga, kasmet ruošiama 
paminėti Klaipėdos krašto išva
davimą ir prisijungimą prie 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės, š.m. sausio 22 d., sek
madienį, vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Šįmet sueigą praves 
„Nerijos” jūrų skaučių tunto se
sės. Visoms „Nerijos” tunto se
sėms ir „Lituanicos” tunto jūrų 
broliams dalyvavimas privalo
mas. Tėveliai ir svečiai kviečia
mi. Smulkesnė informacija — 
ateinančios savaitės „Skauty- 
bės kelyje” ir „Draugo” pasku
tiniame puslapyje. Stebėkite.

SĖKMINGA BURIAVIMO 
STOVYKLA

LS Seserijos, ir LS Brolijos 
jūrų skautų,-čių skyrių metinė 
buriavimo stovykla gruodžio 26

Rochesterio skautų kūčiose žvakes uždega paukštytės. Iš k. - Lauren Cooper, Diana Pieniezny 
ir Ramutė Gečaitė.

SKAUTŲ KŪČIOS 
NEW YORKE

New Yorko vyr. skaučių ži
dinys „Vilija” tebetęsia prieš 
daugelį metų pradėtą bendrų 
skautiškų kūčių tradiciją. 
Kūčios buvo švenčiamos ir pra
ėjusių Kalėdų laikotarpyje. 
Apie renginį žurnalistas P. 
Palys, savaitraščio „Darbi
ninkas” praėjusių metų gruo
džio 30 d. laidoje atspaus
dintame straipsnyje „Tyliąją 
naktį...”, pasakoja:

„Tradicines lietuviškas kūčias 
šeštadienį, gruodžio 17 d., 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, 
NY, su LMK Federacijos New 
Yorko klubo moterų talka, su
ruošė vyr. skaučių židinys 
„Vilija”.

Židinio salė buvo šventiškai 
papuošta. Salės sienose ištiestos 
ilgos iš eglių šakų nupitos gir
liandos. Tarp langų kabėjo eglių 
šakos ir snieguolių pavidalo 
puošmenys. Skaisčiai mirgėjo 
įvairiaspalvės mažos elektros 
lemputės, o dešiniajame scenos 
šone puikavosii eglutė. Vie
name salės šone buvo pasta
tytas didelis ir platus stalas, pa
puoštas žalumynais ir žva

kėmis, ant jo buvo sudėti įvai
rūs skaučių ir klubo moterų pa- 
gaminti tradiciniai kūčių 
valgiai.

Salėje buvo pastatytas 21 
apskritas stalas. Ant kiekvieno 
jų stovėjo žvakė, ’ puokštė, 
sudaryta iš raudonų poinsėtijų 
ir jaunų pušų šakelių, padėtos 
lėkštės ir ant kiekvienos jų — po 
kalėdaitį (plotkelę).

Kalėdaitį pasidalinus ir vie
nas kitą pasveikinus su Kalėdų 
šventėmis, salėje šviesas išjun
gus, tyliai sklindant giesmės 
„Tyliąją naktį” garsams, Aldo
nai Katinienei ir Giedrei Stan
kūnienei skaitant eilėraštį 
„Aukšti balsai atskamba”, į 
salę buvo. nešama didelė uždeg
ta žvakė. Ją lydėjo šeši uni
formuoti skautai, nešdami po 
neuždegtą žvakę. Didžiąją žva
kę pastačius ant kūčių stalo, 
nuo jos skautai uždegė savo ir 
ant stalo esančias žvakes. Po to 
pasklido po salę ir uždegė žva
kes ant kiekvieno stalo.

Maldai pakviestas skautų ka
pelionas kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, kreipėsi į Visa
tos Kūrėją.

ROCHESTERIO SKAUTAI KURIA 
SAVO KŪČIŲ TRADICIJĄ

Rochesterio lietuvių skautiš
ka šeima šįmet šventė bendras 
Kūčias. Prie kūčioms paruošto 
stalo gruodžio 18 d. susirinko ar
ti 30 įvairaus amžiaus brolių ir 
sesių.

Pritemdytame kambaryje 
sueiga buvo pradėta uždegimu 
trijų žvakių, simbolizuojančių 
kilniausią skautų idealą — 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Žvakes uždegė mūsų jau
nosios paukštytės — Diana Pie
niezny, Ramutė Gečaitė ir Lau
ren Cooper. Po to prabilo vieti- 
ninkijos vadovas brolis Aleksas, 
primindamas skautų šūkio 
reikšmę ir skautišką pasiža
dėjimą, Dievui padedant, 
vykdyti skautų įstatus. Jis ypač 
pabrėžė, kad skautas,-ė, pats 
pasirinko įgyvendinti ir kasdie
niniame gyvenime stengtis rem
tis kilniais skautų principais. 
Paskui brolis Aleksas supažin
dino jaunimą su lietuviškos 
šeimos kūčių vakarienės patie
kalais, o taip pat su simbolika 
— po staltiese paklotu šienu, 
dalinimasi kalėdaičiais ir kt. 
Pamokyti skautai dalinosi bro
liškais skautiškais švenčių lin
kėjimais, laužė kalėdaičius

• sausio 1 d. vyko Floridoje. Oras 
buvo palankus ir stovykla labai 
gerai pavyko. Dalyvavo daugiau
negu 3(i ’■ »'
gos ir apylinkių, Bostono, Gali
fornjjos ir Floridos. Laukiame 
platesnio šios stovyklos 
aprašymo.

Sukalbėjus maldą, skautai ir 
jų tėveliai gardžiavosi suneš
tinėmis kūčių vaišėmis ir šven
tiška nuotaika kelias valandas 
maloniai pabendravo. Sueigai 
baigiantis atsilankė ir brolis 
Kalėdų senelis su dovanų maišu 
iš kurio dovanėlėmis apdalino 
visus praėjusiais metais buvu
sius gerus vilkiukus ir geras 
paukštytes. Tikimės, kad ši tra
dicija prigis ir plėsis, kad jau 
ateinančiais metais prie kūčių 
stalo susirinksime žymiai 
gausesniu būriu.

Bi" lis Aleksas Gečas

Buriavimo iškylon atvykstančių skautų uoste pasiruošę išplaukti laukia jpa. 
Vacys Macieža ir „Aušros” jachtos kapitonas Klaudijus Pumputis.
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JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant i Lietuvą — 
Oro paštu
Tik šeštadieninio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

ruošimo ir atlikimo.
Visai vakaro eigai vadovavo

Vida Jankauskienė 
New Yorko ir apylinkių lietu

vių skautija ir visi kūčių daly
viai dėkingi vyr. skaučių ži
diniui ir LMK Federacijos New 
Yorko klubo moterims už gra
žiai suruoštą šventę, lietuviškų 
tradicijų puoselėjimą. Linkima 
joms sėkmingos veiklos ir tiki
masi, kad jų pastangomis šis 
gražus paprotys New Yorke 
gyvuos ilgus, ilgus metus. 
Padėkos nusipelno ir žurnalis
tas P. Palys šį įvykį laikraščio 
skaitytojams papasakojęs ir 

k’ ilgesį sukėlęs tiems, kurie šioje 
šventėje negalėjo dalyvauti.

Metams V4 metų 3 mėn. 
$95.00 $55.00 $35.00
$110.00 $60.00 $40.00

$55.00 $40.00 $30.00
$60.00 $45.00 $35.00

$500.00 $250.00 
$160.00 $85.00

$100.00 $55.00 
$55.00 $55.00

Visiems į kūčias susirinku
siems vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, išreiškė kalėdinius ir 
Naujųjų Metų linkėjimus.

Kūčiose dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas Petras 
Anusas ir konsulas Arnoldas 
Milukas.

Visi tvarkingai artinosi prie 
valgių stalo, patys pasitarnau
dami dėjosi į lėkštes gardžius 
kūčių valgius.

Pavalgius kūčių vakarienę, 
lituanistinės Maironio mokyk
los jaunieji mokiniai, paruošti 
mokytojų Audrės Lukoševičiū- 
tės (mokyklos vedėja), dr. Algi
manto Pliuros ir Viktoro Ziko, 
inscenizavo kalėdinį vaizdelį. 
Tapę angelais, piemenėliais ir 
karaliais, sveikino užgimusį 
Kūdikėlį, o ir tris giesmeles pa
giedojo. Štai tie jaunieji vaidin
tojai: Simona Dambrauskaitė, 
Tomas Dičpinigaifeįs, Viktorija 
Galkutė, Julie M. Jurgėla, Ie
va Matulaitis-Kunca, Valentina 
Nourse, Gediminas Pliura, 
Monta Šiaučiūnas, Alexandra 
Spencer, Andrius Spencer, Vic- 
toria Spencer, Daiva Škėmaitė, 
Daugirdas Škėma, Emilija Gau- 
baitė ir Mantvydas Barkauskas. 
Didelė dalis jų yra neseniai 
atvykę iš Lietuvos.

Atlikę savo pasirodymą, jau
nuoliai nuskubėjo į mokyklos 
kambarį, kur juos aplankė 
Kalėdų senelis su dovanomis. 
Jis nebuvo per daug dosnus. Jei 
norėjai gauti dovanų, tai turėjai 
padeklamuoti, padainuoti ar ką 
nors papasakoti.

Tuo tarpu vyresnieji giedojo 
lietuviškas giesmes. Gitara pri
tarė Viktoras Lora, o elektri
niais vargonėliais — Viktoras 
Zikas.

Tenka pasidžiaugti, kad šioje 
kūčių vakarienėje dalyvavo 
(įidelis būrys naujai atvykusių 
iš Lietuvos. Tai jau geras ženk
las, o nuopelną drąsiai galima 
priskirti LB NY Queens apy
linkės darbščiai pirmininkei 
Ramutei Česnavičienei, daug 
prisidėjusiai prie programos pa-

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Asslgnment".
Sumokama po vizito.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St„ Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8280

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Hadam, tai. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marųuetle Madlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670

1185 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tai. (312) 476-2112'
9525 S 79th Avė . Htckory Hills, IL

Tai. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Llsle, IL 60532
Tai. 708-963-1410

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PRŪSIJOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzit

Vai antr 2-4 vpp ir ket 2-5 v p p 
Šeštd pagal susit. rimą

Vizitai apmokami M. dicare
Kabineto lai. (312) 176-2880 

Namų 708-44S-L545
Priklauso Holy C oss ir

Palos Community Ii joninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurat, IL 60126

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais

Tai. 708-834-1120
EDMUNDAS VIŽIN/tS, M.D., S.C.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6185 8. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą

Tat. (312) 58S-775S

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
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ČEČĖNIJA - MŪSŲ 
SKAUSMAS IR LIŪDESYS

Kai 1991 metų sausyje Lietu
va gedėjo savo vaikų, nužudytų 
okupantų tankų, atvažiavusi į 
Lietuvą, čečėnų moterų dele
gacija gedėjo kartu su mumis, 
sakė mums užuojautos žodžius 
ir kalbėjo: „Laikykitės, mes 
jumis didžiuojamės, mes jus 
mylime”. Vėliau, kiek galėjo, 
tiek rėmė Lietuvą materialiai

Mes džiaugėmės, kai 1991 m. 
lapkričio 1 d. Čečėnijoje buvo 
paskelbta nepriklausomybė. Ori 
ir išdidi, laisvę mylinti kalnie
čių tauta jos nusipelnė. Treji 
metai laisvės — tai jau nepri
klausomos Čečėnuos, pasiruošu
sios tapti demokratine, istorija.

Dabar, kai Čečėnija plūsta 
krauju, kai rusų bombų ir tankų 
jau išžudyta per 5,000 moterų, 
vaikų, senelių ir Čečėnijos 
laisvę mylinčių sūnų, kai aplink 
Grozną vis siaurėja ir siaurėja 
šimtų Rusijos tankų žiedas, 
skausmas ir liūdesys gaubia ir 
Lietuvą. Tūkstančiai lietuvių 
išėjo i susibūrimus, i gatves ir 
aikštes, prie Seimo, prie sočių ir 
čečėnų žūčiai abejingų valsty
bių ambasadų, parašyta dešim
tys prašymų Lietuvos Seimui ir 
vyriausybei, Rusuos prezidentui
B. Jelcinui, į tarptautines žmo
gaus teisių organizacijas, Jung
tinių tautų, moterų ir tarptau
tines intelektualų organizacijas. 
Visi tyli. Nusikalstamai. Prieš 
Žmogų, prieš Dievą, prieš De
mokratiją. Čečėnija palikta 
viena prieš tūkstančius okupan
to kareivių, šimtus lėktuvų ir 
tankų. Žmonės tūkstančiais žu
domi, gyvenvietės sulyginamos 
su žeme, paverčiamos dykvie
tėmis. Vyksta totalinis čečėnų 
tautos genocidas. Ir tai dvi
dešimto amžiaus pabaigoje, 
valstybių, vadinančių save 
demokratinėmis, akivaizdoje.

Šiek tiek istorijos.
Aukščiausias taip lėmė, kad 

drąsi ir laisvę mylinti čečėnų 
tauta gimė turtingoje Kaukazo 
žemėje, turinčioje daug naftos ir 
kitų naudingų iškasenų. Tai 
sužadino plėšraus kaimyno ape
titą. Po beveik 60 metų truku
sio Rusijos-Kaukazo karo, ku
riame rusai išžudė 1,200,000 
čečėnų, keturis penktadalius 
tautos, Rusijai pavyko ją nuka
riauti 1859 metais. Liko 
300,000 čečėnų, kurie slapstėsi 
kalnuose, mirė nuo ligų ir bado, 
rusų persekiojimo.

1944 metais Stalino valia visa 
čečėnų tauta buvo deportuota į 
Sibirą, Kazachstaną. Tuos, 
kurie gyveno kalnuose ir enka-
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vedistai negalėjo prieiti išvežti, 
degino gyvus, skandino eže
ruose ir upėse — nėščias 
moteris, vaikus, senius, 
ligonius. A. Kosygino žentas 
generolas Gvišiani informavo 
Beriją, kad Čečėnuos miestelyje 
Chaibach, negalėdamas depor
tuoti, sunaikino 700 jo gyven
tojų. Už tai jam buvo suteiktas 
valstybinis apdovanojimas, jis 
buvo paaukštintas pareigose. 
Stalinas karštai padėkojo vi
siems NKVD karininkams ir 
kariams, deportavusiems ir žu
džiusiems čečėnus.

Po Stalino mirties, nuo 1957 
metų čečėnai pradėjo grįžti į 
savo gimtąsias vietas, savo 
kalnus.

1991 m. lapkričio 1 d. Čečėnija 
atgavo nepriklausomybę. Lais
vuose ir demokratiniuose rinki
muose išrinktas Čečėnijos 
Respublikos (Ičkerįja) prezi
dentas Džocharas Dudajevas. 
Taip, tai tas pats generolas, 
kuris atsisakė traiškyti tankais 
estus, kai tie siekė nepriklau
somybės, atvirkščiai, rėmė jų 
nepriklausomybės siekį.

Deja, tik trejus metus Čečėni
ja džiaugėsi savo nepriklau
somybe. Po penkiasdešimties 
metų Čečėnijos tragedija to 
paties agresoriaus imta kartoti. 
Rusijos premjeras Černomyrdi
nas pasirašė įsaką dėl čečėnų 
deportavimo iš to turtingo 
krašto, įsakė išsklaidyti juos po 
begalines negyvenamas, radia
cija užterštas, Rusuos platybes. 
Prezidentas B. Jelcinas prieš 
čečėnų tautą pasiuntė 500 
tankų, šimtus lėktuvų ir kari
nių malūnsparnių, dešimtis 
tūkstančių rusų kareivių. Ir tai 
— prieš kelis šimtus čečėnų 
karių, moterų ir vaikų.

Čečėnijos ir Rusijos karo die
nomis ir jo išvakarėse Čečėnijoje 
lankęsi Lietuvos Seimo nariai
R. Hofertienė, A. Endriukaitis, 
A. Patackas ir R. Ozolas pasako
jo apie šios drąsios kalniečių 
tautos išsaugotas gražias tau
tines tradicijas, jos kilnumą, 
pagarbą moteriai, motinai, 
meilę Tėvynei, jos laisvei, jiems 
brangesnei už gyvybę. R. Ozolas 
pasakojo, kaip į žygį, apsirišę 
sprogmenimis, ėjo 12-14 metų 
vaikai, kurie puldami po rusų 
tankais ir patys žūdami, išvedė 
iš rikiuotės vienuolika rusų 
tankų. Pasišventėliai ber
niukai, dar nespėję užaugti, 
tapo tautos ir laisvės kovos did

vyriais. 18 rusų vaikinukų, at
varytų į Čečėniją ir pamatę tą 
kruviną siaubą, atsisakė 
šaudyti į moteris ir vaikus. Jie 
patys savo sužvėrėjusių 
tautiečių čia pat buvo sušau
dyti. Ginkluojasi ir mokosi 
šaudyti Čečėnijos moterys ir 
mergaitės.

Čečėnijos prezidentas D. Du
dajevas pasielgė kilniai ir gar
bingai, atiduodamas į nelaisvę 
paimtus Rusijos karius. Bet nei 
vieno Čečėnuos kario „opo
zicija” nepasigailėjo — juos 
pririšinėjo prie medžių ir gyvus 
mėsinėjo, šėrė alkanus šunis (G. 
Visockas, „Lietuvos aidas”, 
1994 gruod. 14). Čečėnus traiškė 
tankais, prezidento giminaitis 
buvo sudegintas gyvas. Iki gruo
džio 10 dienos buvo išžudyta 
5,000 čečėnų, sunaikinta jų tur
to, subombarduota namų, 
gamyklų, įstaigų už 1 milrd. dol.

Kiekvienam čečėnų žudynėse 
dalyvavusiam kariui buvo paža
dėta po šešis milijonus rublių. 
Daugelis jų, Rusijos motinų 
vaikų, čia rado mirtį. Lietuvos 
žurnalistas G. Visockas rašė po 
Grozno puolimo matęs, kaip 
„Nepriklausomybės aikštėje, 
priešais Vyriausybės rūmus, 
degė autobusas ir tankas. Vir
šutinė tanko dalis, nusviesta už 
kelių šimtų metrų ir įsmegusi 
į žemę, o virš tanko, ant tram
vajaus laidų, kabo pusė žogaus 
kūno su galva” (Visockas G. 
„LA” — 1994 gruod. 14). Tokių 
vaizdų buvo daug. Toks agresi
jos veidas Čečėnijoje.

Lietuvos Seimo raudonoji dau
guma, su prezidentu ir užsienio 
reikalųoninistru priešaky, liko 
abejinga čečėnų tautos geno
cidui ir kančiai: virpina kinkas 
prieš savo žiaurų partinį suve
reną. Seimo posėdyje, vykusia
me 1994 m. gruodžio 15 d., tos 
daugumos nariai J. Karosas, I. 
Šiaulienė ir ypač Albertynas, 
kuris net tris kartus veržėsi į 
tribūną, kad pakartotų agreso
riaus Kozyrevo mintį: „Čečėnija 
— tai Rusijos vidaus reikalas”.
R. Ozolui pasidarė šiurpu: 
„Jaučiuosi beveik taip, kaip 
Čečėnija, derėdamasi dabar su 
Rusįja”. Seimo narys A. Stasiš
kis konstatavo: „Susidūriau su 
niekšybės gilybe. Diplomatiniu 
išmintingumu vadinamas abej
ingas žiūrėjimas į kraują”. Kaip 
visada, taip ir dabar, dar kartą 
savo „suknelės” ir sielos rau
donumą, bolševikinį solidarumą 
su agresoriumi ir LDDP, parodė

vadinamieji Lietuvos social
demokratai, pasisakę už be
dantę, J. Karoso pateiktą, 
rezoliuciją Čečėnijos klausimu 
(Pečeliūnienė L., „Lietuvos 
aidas” — 1994, gruod. 15).

Kai kurie rusai pasirodė do
resni už mus. Rusijos Dūmos 
frakcijų „Demokratičeskįj vybor 
Rossįji”, „Jabloko”, kitų demok
ratinių jėgų vadai Gaidaras, 
Javlinskis, Jušenkovas, Penfilo- 
va surengė Maskvos demokra
tų mitingą, kuris įvyko gruodžio 
10 d. Maskvoje, Puškino aikš
tėje. Visi jie griežtai smerkė įsi
veržimą į Grozną, reikalavo 
konfliktą spręsti taikiomis dery
bomis, kritikavo Jelciną. Turė
damas galvoje Jelcino atsigu
limą į ligoninę nosies operacijai, 
Jušenkovas pasakė plačiai 
nuskambėjusią frazę „Preziden
tas atsiribojo nuo Čečėnuos kon
flikto savo nosies pertvara” 
(Glinskis J., „Lietuvos aidas”, 
1994, gruod. 13). Taip ir M. Gor
bačiovas buvo atsiribojęs nuo 
Lietuvos tragedijos sausio 
13-tąją letargo miegu.

Lietuvos opozicijos vadas prof. 
V. Landsbergis gruodžio 1 d. 
kreipėsi į Rusijos prezidentą B. 
Jelciną laišku, prašydamas iš
minties ir taikių derybų su Če
čėnija. Tūkstančiai Lietuvos 
žmonių dalyvavo mitinguose 
prie visų Lietuvoje reziduo
jančių užsienio šalių ambasadų 
— Rusijos, JAV, Prancūzijos, 
Švedijos, kitų, prašydami 
visomis įmanomomis politi
nėmis ir diplomatinėmis prie
monėmis sustabdyti agresiją ir 
kraujo liejimą Čečėnijoje. Mi
tinge prie Švedijos ambasados 
dalyvavusios pagyvenusios mo
terys buvo sumuštos Lietuvos 
policininkų, viena iš jų sunkiai 
sužalota, turi gydytis. Taip, 
Lietuvai tampant policine vals
tybe, pradedama smaugti de
mokratija.

Po daugelio įtikinėjimų, rei
kalavimų, klausimo sprendimo 
atidėliojimų Seimo daugu- 
miečiai šiek tiek nusileido. 
Sudaryta komisija tarpi
ninkauti taikos derybose tarp 
Čečėnijos ir Rusijos. I ją įeina 
Seimo nariai — R. Hofertienė 
(komisuos vadovė), A. Patackas,
R. Ozolas, A. Vaišnora. Gal šie 
pasišventėliai, dori Lietuvos 
žmonės, nuplaus Seimo daugu- 
miečių abejingumo žudynėms, 
žmogaus kančiai ir mirčiai 
gėdą.

Didžiulis liūdesys ima, žiūrint 
į abejingą pasaulį. Ypač JAV. 
Įpratome į šią valstybę žiūrėti, 
kaip į demokratijos tvirtovę ir 
jos garantą pasaulyje. Bet pre
zidentas B. Clinton spaudos 
konferencijoje Miami, FL, pasa
kęs, kad Čečėnijos konfliktas

esąs Rusįjoe vidaus reikalas ir jo 
komandos nariai Christopher 
Warren ir Al Gore, pasmerkę 
Čečėnijos tautą išžudymui, šį 
įvaizdį sugriovė. Tai kas gi de
mokratija? Kokia jos vertė ir 
prasmė žmonijai, jeigu ji negina 
svarbiausios žmogaus teisės — 
teisės į gyvybę? Amerika antrą 
kartą laikė savo doros ir de
mokratijos egzaminą. Pirmą 
kartą — prieš 50 metų. Tada jos 
prezidentas Rooseveltas 
pasmerkė Lietuvą žūčiai, dabar 
B. Clinton ir jo komanda — 
Čečėniją. Abu jie demokratai. 
Ar susigrąžins po tokios gėdos 
kada nors Amerika savo gerą 
vardą? Ar suvoks tą nejautrumą 
dori pasaulio žmonės?

R. Hofertienė, dar rugsėjy 
grįžusi iš Čečėnijos 3-jų metų 
nepriklausomybės šventės, rašė: 
„Valstybės yra kaip medžiai. 
Vienų šakos gražios, lapotos, 
apkibusios gausybe vaisių, bet 
šaknys jau pradėjusios pūti. 
Kitų šakas laužo piktavaliai, 
todėl ir vaisių negali daug būti. 
Bet jei šaknys tvirtos ir sveikos, 
medis atsigaus ir sužaliuos. 
Daugelis Vakarų valstybių, 
persisotinusios materialinėmis 
gėrybėmis, pamiršta „laistyti” 
savo šaknis. Ateina laikas, kai 
jos tampa ne tik beveidės, bet ir 
bejausmės, net moraliai ne
galinčios padėti nei kitiems, nei 
pačios sau”... „Imperinių vals
tybių doros genas vis labiau išsi
gimsta, o polinkis naikinti ma
žas tautas sutartinai stiprėja” 
(„Dienovidis”, 1994, rūgs. 23).

Prof. V. Landsbergis savo pa
reiškime „Apie Rusijos koloni
jinį karą Kaukaze” Čečėnijos 
kruviną tragediją įvertino taip: 
„Dar vienas kruvinas sekma
dienis; šį kartą Čečėnijoje 
primena ir Lietuvos žmonėms, 
kokia jėga reikalauja įteisinto 
nuolatinio karinio tranzito per 
mūsų žemę. Įsileisti šiandien su
tartimi legalizuotą Rusijos ka
riuomenę būtų politiškai didžiai 
neatsakingas, jei ne pardavi- 
kiškas, visuotinai smerktinas 
žingsnis. Nei LDDP, nei jos Vy
riausybė su Prezidentu neturi 
tokių įgaliojimų” („Lietuvos 
aidas”, 1994, gruod. 14).

Mažos čečėnų tautos pasiprie
šinimas Rusijai ir jos kruvina 
auka pasauliui, tai, kaip vaiz
džiai pavadino R. Hofertienė, — 
„Ryto varpas”, žadinantis pa
busti visas mažas tautas ir jų 
žmones. Budėkite, tautos ir 
žmonės — kruvina agresoriaus 
ranka čia pat. O tu prieš ją —
vienas.

• 1843 m. lapkričio 28 d. 
Čikagoje įkurta Romos 
Katalikų Bažnyčios diecezija 
(dabar jau arkidiecezija).

Nauja laiškų dingimo
epidemija

Turbūt užsienyje yra nedaug 
lietuvių, neturinčių vienokio ar 
kitokio ryšio su Lietuva. Pramo
ginės ar verslo kelionės, savo 
kilmės šaknų ieškojimas, kon
taktas su giminėmis, pažįs
tamais masina palaikyti glau
džius santykius su tautiečiais 
tėvynėje. Ta privilegija ypač 
džiaugiasi mūsų vyresnieji, 
gerai prisimindami sunkumus 
komunistinio režimo metais, kai 
rašyti laišką į Lietuvą buvo ir 
pavojinga, ir rizikinga. Neno
rėdami pakenkti artimiesiems 
už geležinės uždangos, žmonės 
imdavosi visokių „gudrybių”. 
Buvo aišku, kad kiekvienas 
laiškas tikrinamas ir ati
tinkamose partijos įstaigose 
užregistruojamas. Net ir nekal
čiausias kontaktas su užsieniu, 
laiško gavėją automatiškai įri- 
kiuodavo į sektinų arba įtartinų 
asmenų skaičių.

Kai Lietuva pagaliau atsikra
tė okupanto ir laiškams nebe
reikėjo „stabtelėti” Maskvoje 
prieš pasiekiant adresatus 
tėvynėje, išgyvenome didelį 
džiaugsmą. Rodos pats gražiau
sias vaizdas buvo pirmieji ant
spaudai su užrašu: „Lietuvos 
Respublika”, o pirmieji lietu
viški pašto ženkliukai ant voko 
iš tėvynės mums buvo tarytum 
laisvės simbolis, džiaugsmo 
relikvija.

Deja, netrukus nuotaikas su
drumstė pasipiktinimas, kai 
laiškai, siunčiami iš užsienio,

■ ypač JAV, pradėjo dingti. Pra
džioje vienas, kitas, dešimtas, 
pagaliau tik retas prasiskverb
davo pro kažkokias naujas 
„užtvaras”. Pakilus visuo
tiniam triukšmui ir protestams, 
paaiškėjo, kad Lietuvoje atsi
rado nauja „verslo” šaka: at
plėšti kiekvieną laišką iš
užsienio.

Tik ne cenzūros reikalais laiš
kai buvo tikrinami, o ieškant 
siunčiamų doleriukų. Dar iš 
senų laikų mūsų tautiečiai buvo 
įpratę, kad laiškuose iš 
Amerikos vis būdavo įspraustas 
vienas kitas doleris — „ant mar
kučių”. Skirtumas toks, kad 
tais „senais laikais” ir laiškai, 
ir doleriai be jokio vargo pasiek
davo adresatus. Ką gi — kiti 
laikai, kiti vaikai...

Reikia pastebėti, jog protestai 
buvo sėkmingi. Vagišiai pašti
ninkai susekti, nubausti ir kurį 
laiką laiškelių kelionės vyko
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sklandžiai. Tiesa, pasitaikydavo 
išimčių, bet ir šiame krašte 
esame pripratę prie visokios 
„pašto veiklos”, ypač praėju
siais metais. Joks kraštas neturi 
nepareigingumo ir nesąžinin
gumo monopolio, tad ir Lietuvos 
pašto nenuoseklumas iki tam 
tikro taško buvo toleruotinas. 
Žmonės juokavo, kad reikia 
turėti kelias laiško kopijas ir jas 
vis palaipsniui siųsti; viena 
galbūt pralįs pro „lipnius” 
pašto tarnautojų pirštus ir pa
sieks adresatą.

Tačiau dabar vėl įsigalėjo 
laiškų dingimo epidemija. Kas
dien iš savo skaitytojų girdime 
nusiskundimus, kad artimieji 
Lietuvoje negauna laiškų jau 
nuo lapkričio pradžios. Girdime 
skundus ir iš tėvynės: kodėl nu
stojote mums rašyti? Tad ir 
kreipiamės į Lietuvos Respub
likos vyriausybę: „Ponai, laikas 
susirūpinti Lietuvos paštų 
sąžiningumu”. Nėra abejonės, 
kad vėl vyksta vagiliavimas, 
visuotinis laiškų draskymas, 
pinigų ieškant. Toks tarnybos 
išnaudojimas asmeniškam pasi 
pelnymui turi būti griežtai bau 
džiamas be jokių nuolaidų, au 
tomatiškai šalinant iš darbo bet 
kurį pašto tarnautoją, susektą 
privačių laiškų piešimu. Ka 
dan, \ šiuo metu Lietuvoje 
darbų stoka, tai bausmė būtų 
efektinga.

Reikia kaltinti ir mūsų žmo
nes, kurie neiškenčia neįkišę 
žalio banknoto į laišką. Čia ne 
įdėta suma, o kaltas pats faktas, 
kad kai kuriuose laiškuose pasi
taiko pinigų. Radus vieną 
dolerį, ieškoma daugiau, atplė
šiant maišus laiškų, o paskui 
juos sunaikinant.

Manome, kad užsienio lietu 
viai neturi tylėti, tik tarpu
savyje burnodami prieš jų 
laiškų į Lietuvą „dingimą”. 
Amei ikoje, Vašingtone, turime 
i nbasadą, kuri atstovauja 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybei. Apipilkime ją protesto 
laiškais, skundais ir prašykime, 
kad juos persiųstų Lietuvos val
džiai (tokiu būdu būsime tikri, 
kad mūsų laiškai ją pasieks). 
Bet koks kultūringas kraštas 
privalo respektuoti ir užtikrinti 
privačios piliečių komunikacijos 
teisę. Laiškų vogimas Lietuvai 
garbės nedaro, todėl su ta blo
gybe reikia visomis priemo
nėmis kovoti.

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT
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Pačią pirmąją dieną, mums atvykus į Sonneberg, 
teko susipažinti su tikra slėptuve, įrengta po pastatu. 
Pastatas nors ir penkių aukštų, bet neaišku, ar bombą 
atlaikytų? Slėptuvė šiek tiek giliau po pastatu, lubos 
sustiprintos ir paremtos balkiais. Kadangi slėptuvė erd
vi, tai aš pradedu su ja susipažinti. Prie vienos sienos 
įvairūs įrankiai: laužtuvai, kastuvai, kirviai, o prie kitos 
— neštuvai, greitosios pagalbos krepšiai ir vienos durys 
raudonuoju kryžiumi paženklintos. Kuomet geriau įsi
žiūriu į civilinės apsaugos šalmus, iš karto matau, kad 
tai nėra vokiečių kariški šalmai. Kažkur matyti, bet ne 
vokiški. Prisimenu filmuose matytus Prancūzuos karius. 
Tai vokiška tvarka ir taupumas: niekas be reikalo ne
simėto. Pavojus ganą ilgai užsitęsė, tad buvo progos su 
aplinka susipažinti, į

Pavojų atšaukus, Skubame atgal į stotį. Mūsų laimei, 
bufetas buvo atidarytas. Pradedame arčiau susipažinti 
su aplinka, kurioje teks gal daug mėnesių praleisti. Be 
kortelių didelio pasirinkimo nėra. Padavėja, gana sim
patiška vokietaitė, nustebusi, kodėl mes neturime „ke
lionės kortelių”. Atsakau, kad niekas mums apie tai 
nepaaiškino. Rytoj pradėsime visus reikalus tvarkyti. 
Kadangi neturime kortelių, tai ji galbūt pagalvoja, kad 
mes neturime ir pinigų. Tad mandagiai pasiteirauja. 
Atsakau, kad dėl pinigų jokios problemos nėra. Su ja 
šiek tiek pąjuokaųju, atrodo, tai padėjo. Atneša kažin 
kokį, mums dar nematytą, patiekalą. Tad paklausiau, 
ką ji mums atnešė. Atsako: „Muschelfleisch”. Nenoriu 
pasirodyti, kad mes nežinome, tad padėkoju ir dėmesį

į lėkštę nukreipiame. Kas yra „fleisch”, tai man aišku, 
tik tas „muschel” yra truputį įtartinas. Bet reikia pra
tintis prie vokiško valgio ir gyvenimo.

Pavalgę einame į miestą pasižvalgyti. Reikia pasi
žiūrėti, kaip tas mūsų pasirinktasis „miesteliūkštis” 
atrodo. Išėję iš stoties, neskubame ir dairomės. Viskas 
įdomu. Ant to pastato (kurio slėptuvėje jau buvome) 
viršuje didelės, turbūt iš akmens iškaltos raidės, 
„Woolworth”. O priešais stotį esantis penkiaaukštis 
pastatas, su aukštu bokštu — tai miesto rotušė. Jokio 
viešo susisiekimo ir automobilių nėra, vienintelė susi
siekimo ir patogiausia priemonė — dviratis.

Atrodo, kad teka žaisliukus gaminti

Iš pagrindinės gatvės pasukame ir į šalutines. Gal 
kas ant dešimto namo: „Puppen fabrik”, „Gepolsterte 
Tiere” arba „Spielzeug” ir panašūs užrašai. Štai tau ir 
karas: ne šautuvus ar kulkosvaidžius, bet lėles, meškiu
kus ir žaislus gamina. Mes savo tarpe juokaujame, kad 
sugrįžę galėsime pasakoti, kaip mes meškiukus ar lėly
tes gaminome. Vaikštome, žiūrinėjame, viskas gan įdo
mu. Miestas atsiremia ir lipa į aukštą kalną. Tai 
aukščiausias kalnas, kokį mes šioje kielionėje matėme. 
Kalno viršuje, vienoje vietoje, kur nėra medžių — matyti 
observatorija, o virš miško ir kalno sklando ereliai.

Gatvėse daug užsieniečių. Norėčiau pastebėti, kad 
tai nebuvo turistai, bet darbams atvežti. Beklaidžioda
mi, lyg nematomos rankos vedini, pataikome lyg į Ba
belio bokšto statybą. Didelis žmonių susibūrimas, beveik 
vien užsieniečiai. Kas ten vyko neteko net išsiaiškinti. 
Buvo keletas vežimukų, kur kažką pardavinėjo. Mūsų 
kol kas tai nedomino. Lietuviškai ar latviškai kalban
čių negirdėti. Minioje dominuoja slavai. Nekalbant jau 
apie tuos, kurie „Ost” ženkliukais pažymėti. Yra daug 
serbų, kroatų, slovėnų, slovakų ir čekų. Taip pat 
nemažai prancūzų, tie laikomi aristokratais, kadangi

gaudavo Raudonojo Kryžiaus siuntinius.
Taip pat sužinome, kad yra trys aviacijos ir didelės 

intendantūros dirbtuvės, ten dirba daugiausia čekai. 
Taigi jau daug informacijos spėjome surinkti. Man su
sidaro įspūdis, kad sąjungininkų štabai kiekvieną detalę 
žino, jeigu mes per porą valandų tiek sužinojome. 
Prancūzai beveik visi gyvena privačiai, pas „frau”. Visi 
kiti užsieniečiai gyvena lageriuose, tai mūsų nuotaiką 
truputį blogai paveikia. Nenorėtume su lenkais ar kitais 
slavais kartu gyventi.

Apie pusę šeštos pradedame apie šiokį tokį maistą 
galvoti. Prisimename, kad matėme keletą nedidelių 
patrauklių restoranų. Tad einame laimės ieškoti. Prie 
vieno restorano parašyta, kad be kortelių „kepto krau
jo su bulve” patiekalas. Mums tai beveik vėdarus pri
mena, tad einame į vidų. Užsisakome tą „Štamą” ir po 
alaus bokalą. Kepsnys neblogas, neblogas ir alus, tik, 
žinoma, alkoholio, tai jame visai nėra. Mes jau žinome, 
kad pakartotinai maisto neduoda. Tad pavalgę skubame 
dar į kitą restoraną. Ir vėl gauname „štamą”, tik jau 
kitokį. Daugelis vokiečių juos irgi valgo, kadangi maisto 
kortelių ne visuomet užtenka. Po dviejų „Štamų” jau 
esame maždaug pavalgę, tad einame į geležinkelio stotį, 
nes stotys mums dabar viešbučius ir namus atstoja.

Didžiausiam mūsų išgąsčiui, geležinkelio stotis 
uždaryta. Mes bandome pro vienas ir kitas duris brautis. 
Tai pastebėjęs, išeina geležinkelietis ir pradeda mus 
klausinėti. Kuomet jam pasakome savo reikalus, jis 
mums paaiškina, kadangi Sonneberg nėra ant magist
ralinės linijos, tad naktimis jokio judėjimo nėra ir sto
tis uždaroma. Mes bandome aiškinti, kad mūsų visi daik
tai stotyje. Tai — gaila, bet taip yra!

Dabar atsimename, kad matėme keletą viešbučių, 
tad einame laimės ieškoti. Kuomet pasiteiraujame apie 
nakvynės galimybę, tai į mus pasižiūri išplėstomis 
akimis, lyg mes būtume iš kitos planetos. Užsukę į

trejetą viešbučių ir visur matę nustebusius veidus, 
supratome, kad šiuo keliu nieko nelaimėsime. Tad 
viename viešbutyje, kurio šeimininkė atrodė gana 
simpatiška, paklausiame kokios išeities reikėtų ieškoti. 
Ji trumpai pagalvojusi, pataria mums eiti į policiją. 
Kadangi policijos būstinę jau buvome matę, tad taip ir 
padarėme.

Įėję į nuovadą, prie stalo sėdintį budintį, pa 
sveikiname su „Labas vakaras”, nors matau kambario 
gale, ant sienos užrašą: „Wir griussen mit Heil Hitler!” 
Bet maniau, kad mums, užsieniečiams, tai gal ir netiktų. 
Kuomet savo bėdas išaiškiname, tai jo veido išraiška, 
nieko gero nežadėjo. Tuomet paklojome jam ant stalo 
Valstybės Teatro evakuacinį pažymėjimą, su 
komisariato antspausdais, ereliais ir Heil Hitler! 
Kuomet jis tą pažymėjimą rankose pavartė, tai jo veidas 
tuojau pasikeitė. Tuo metu įėjo kitas pareigūnas, iš 
uniformos sprendžiant, atrodė, kad tai buvo policijos 
karininkas. Jis paskaitęs, su mumis pasisveikino ir 
apgailestavo, kad dabar vis dėlto karas, ir daug padėti 
negali.

Yra daug subombarduotų miestų ir daug si n pa
bėgėlių, jie turi areštinės kambarį, kur iš bėdos galė
tumėme pernakvoti. Mes lyg pasibrangindami sakome, 
jeigu kitos išeities nėra, tai turi būti ir taip gerai. Parodo 
mums tą kambarį, kuris buvo šalia budinčiojo. Jame 
dvejos dviejų aukštų geležinės ir paklotos lovos. Šiaip 
nei kėdžių, nieko nėra. Gretimai kitas kambarėlis su 
prausykla ir kitais patogumais. Savo mintyse mes 
džiaugiamės, bet, žinoma, to džiaugsmo viešai nerodome. 
Budintysis mums palinki ramios nakties ir išeina. Nors 
dar nėra devynių, bet, tik į lovas pasižiūrėjus, užeina 
didelis noras į jas virsti.

(Bus daugiau)
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laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnytėlę gausiai pri
pildė kviesti svečiai. Visi su
sirinko į Jūratės ir Jono Dauno- 
ravičių dukros Gražinos Teresės 
ir Artūro Chatt sūnaus Viljamo 
vestuves.

Bažnyčioje, prie skoningai iš
puošto altoriaus, stovėjo du 
kunigai, dešinėje pusėje — 
jaunasis su dešimčia pabrolių, 
kairėje — grakščios pamergės su 
gėlių puokštėmis.

Skambant muzikos melodijai, 
nubarstytu gėlėmis taku, gražia 
vestuvine suknele, veidą den
giančiu šydu prie altoriaus arti
nosi nuotaka, kurią, vienintelę 
savo dukrą, lydėjo jos tėvelis. 
Iškilmingų bažnytinių jungtu
vių šv. Mišias aukojo kun. A. 
Saulaitis, koncelebruojant kun. 
J. Duobai. Švento Rašto iš
traukas gražiai lietuviškai 
paskaitė trys vaikai, trys lie
tuviukai: Niką Aukštuolytė, 
Aliukas Kisielius ir jaunosios 
broliukas Jonukas.

Jaunieji uždegtas žvakes nu
nešė prie Švč. Marijos ir prie jos 
meldėsi, giedant „Avė Maria”. 
Bažnytinės apeigos buvo ele
gantiškos, kuriomis džiaugėsi 
visi: ir lietuviai, ir svetim
taučiai. Bažnyčios vestibiulyje 
pro jaunuosius praėjo visi da
lyvavę bažnyčioje, sveikindami 
naująją šeimą ir linkėdami lai
mingo gyvenimo.

Vestuvinės vaišės vy Palos 
Park Country Club salėje. Gerą 
valandą iki puotos pradžios, 
skambant klasikinei muzikai , 
puošniame vestibiulyje prie 
baro būriavosi svečiai, vaišinda
miesi kokteiliais ir karštais už
kandžiais. 5 vai. p.p. svečiai 
suėjo į puotos salę. Jauniesiems 
ir dešimties porų pulkui susėdus 
prie puošnaus stalo, kun. A. 
Saulaičiui maldą sukalbėjus, 
prasidėjo puota. Buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų”. Jaunieji 
pirmąjį vestuvinį valsą šoko 
pagal jaunojo sukurtą muziką. 
Linksmai sukosi jaunieji, jų 
draugai, tėvai,vaikai ir svečiai.

Jų tarpe — Marija Rudienė ir A. 
Rudis, dr. A. Paulius su žmona, 
archit. G. Aukštuolis su žmona, 
dr. T. Kisielius su žmona ir daug 
daug svečių iš Niujorko, Cali- 
fornijos, West Virginijos, Indi- 
janos, Michigano ir kitur. Labai 
gaila, kad negalėjo atvažiuoti iš 
Lietuvos patys artimiausi. Tuo 
metu labai sirgo Gražinos sene
lis Jonas Klumbys. Povestu
vinei kelionei dviem savaitėm 
jaunieji buvo išvykę į La Toc 
Bay, St. Lucia salą.

Gražina ir Viljamas susipa
žino dar 10-me skyriuje, kur 
vienas kitam padėjo moksle. 
Gyveno netoli vienas kito. Tai 
buvo nepaprasto grožio drau
gystė, kuri išaugo į meilę ir 
nuvedė prie altoriaus. Gražina 
gimė gražiausiame Lietuvos 
kampelyje — Nidoje. Ji atva
žiavo su savo tėveliais ir ma
žyčiu broliuku į Čikagą, kai jai 
buvo dvylika metukų. Lankė 
lietuvišką mokyklą, buvo jūrų 
skautė. Illinojaus universitete 
buvo priimta į Pre-Med fakulte
tą, Roosevelt universitete įsigijo 
bakalauro laipsnį iš Allied 
Health su koncentracija cytolo- 
gijoje ir minors iš biologijos ir 
chemijos. Specialybę įsigijo ir re
zidenciją atliko Humana Hospi- 
tal Michael Reese Department 
of Pathology. Dabar dirba 
Cythopathology at National 
Health Laboratories, Elmhurst, 
Illinois. Viljamas baigė Maristų 
katalikų berniukų gimnaziją, 
Roosevelt universitete įsigijo 
bakalauro laipsnį iš Business 
Administration su minor iš 
ekonomijos ir tęsia studijas De 
Paul universitete magistro 
laipsniui. Kartu dirba Thread- 
ed Product, Ine., kompanijoje 
kaip Vice-President of Market- 
ing. Abu įsikūrė šalia Gražinos 
tėvelių gražiame Indian Head 
Park miestelyje prie Čikagos.

Jaunavedžiams linkime, kad 
dviejų kunigų ir 250 liudininkų 
akivaizdoje duotas vienas kitam 
meilės ir ištikimybės pasižadė
jimas lydėtų visą abiejų gyveni- 
mą' Jūratė Klumbytė

Jaunavedžiai Gražina ir Viljam Chatt su savo pulku.

LIETUVIU TELKINIAI

NEW YORK, NY

TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS 
METU ŠVENTĖ

Baigiantis tarptautiniams 
Šeimos metams, Pasaulio Lietu
vių Katalikių organizacijų 
sąjungos valdyba ir Lietuvių 
Katalikių moterų kultūros 
draugija 1994 m. spalio 29 d. 
suruošė minėjimą Kultūros Ži
diny, New Yorke.

Pradžioje kun. J. Pakalniškis 
sukalbėjo atitinkamą invoka- 
ciją. Dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių 
sąjungos valdybos pirmininkė 
padarė platesnę apžvalgą apie 
Tarptautinių Šeimos Metų 
reikšmę ir svarbą. Jungtinių 
Tautų ir Vatikano organizuoti, 
jie buvo paskelbti visų kon
tinentų kraštuose. Prelegentė 
pailiustravo kas buvo daroma 
daugelyje valstybių, jų tarpe ir 
Lietuvoje. Visi minėjimai vyko 
bažnytinių apeigų, konfe-

Tarptautinių Šeimos metų minėjimo New Yorke dalis rengėjų. Iš k.: I eil. — kun. J. Pakalniškis, 
dr. A. Janačienė, E. Rastenytė, D. Rastenienė, kun. S. Raila ir P. Ąžuolienė. II eil. — B. Luko
ševičienė, A. Barkauskienė, Tutinienė, L. Kulikauskienė, O. Barauskienė, H. Gražiūnienė, V. 
Šližienė, V. Simonaitienė ir V. Penikienė.

rencijų, paskaitų, studijų dienų, 
koncertų ar specialių susi
tikimų forma. Beveik visur 
buvo pabrėžiamos šeimos 
dvasinės vertybės ir jos 
uždavinių įgyvendinimas 
krikščioniškoje šviesoje.

Toliau žodį tarė neseniai iš 
Lietuvos atvykusi dail. D. Ras
tenienė. Ji iškėlė sunkumus, 
kuriuos teko patirti okupa
ciniais metais augant ir bręs
tant Tėvynėje; palygino su da
bartiniu moderniu ir laisvu 
auklėjimu Amerikoje.

B. Lukoševičienė, Lietuvių 
Katalikių moterų kultūros 
draugijos pirmininkė, apžvelgė 
kultūrų skirtumus su kuriais 
tenka susidurti auginant 
jaunimą išeivijoje. Minėjo gerą 
šeštadieninių mokyklų įtaką, 
kuri įdiegia meilę mūsų tautai, 
formuoja lietuvių kalbą, teikia 
galimybę pažinti mūsų litera
tūrą bei istoriją.

Meninę dalį atliko muzikė A. 
Barkauskienė. Ji kanklėmis ir 
dainavimu atliko visą eilę tau
tinių dainų. Protarpiais 
deklamavo jaunosios kartos 
atstovė E. Rastenytė. Ji skaitė 
ištraukas iš V. Šimaičio 
rinkinio „Vyturėliai laukuos” 
bei kitas eiles.

Pabaigoje dr. A. Janačienė 
perskaitė įspūdingą Jungtinių 
Tautų maldą.

Minėjimą pravedė P. Ąžuolie
nė, PLKOS valdybos narė ir 
LKM Kultūros d-jos vicepirmi
ninkė. Vaišes suruošė darbščio
sios Lietuvių Katalikių Moterų 
kultūros draugijos narės. 
Svečiai ilgesnį laiką paben
dravo ir drauge padainavo.

Tarptautinių Šeimos Metų 
šventė baigėsi rytojaus dieną, 
sekmadienį, spalio 30 d., iškil
mingomis Mišiomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Prie alto
riaus išsirikiavo šeši kunigai, jų 
tarpe trys pranciškonai atvykę 
iš Kretingos. Pamokslą pasakė 
kun. S. Raila. Giedojo Ap
reiškimo parapijos choras, vado
vaujamas A. Barkauskienės.

PORTLAND, O R

BENDRUOMENIŠKOS
KŪČIOS

Portlando ir apylinkių lietu
vių tradicinis Kūčių vakaro 
susitikimas gruodžio 17 d. vyko 
gražiuose Oregon City Far West 
Federal banko rūmuose. Tarp 
gausiai susirinkusių vietinių 
lietuvių džiugu buvo matyti ir 
kelias jaunas šeimas, atvyku
sias iš Lietuvos nuolatiniam 
apsigyvenimui Portlande.

Puikioje banko svetainėje, vi
siems prie Kūčių stalo susėdus, 
programą trumpu žodžiu pra
dėjo Algirdas Tekorius, visiems 
linkėdamas laimingų švenčių. 
Supažindino ir su keliais iš 
kitur atvykusiais svgftįais, ku
riuos visi plojimais pasveiki
nome.

Daiva Banaitienė, lietuvių ir 
anglų kalbomis, įdomiai papa
sakojo apie Kūčių valgių reikš
mę bei kitus tos dienos papro
čius. Ant stalų visi radome 
gražiai išspausdintame lape tai, 
apie ką Daiva kalbėjo.

Prieš Kūčių vakarienę „Tėve 
mūsų” gražiai sukalbėjo Kastė 
Grolis. Paskui dalinomės kalė
daičiais, reiškėme vieni kitiems 
šventinius linkėjimus ir, gar- 
džiuodamiesi ponių pagamin
tais tradiciniais valgiais, malo
niai bendravome.

Nuotaiką kėlė staiga susi
daręs savanorių dainininkų 
choras; dainininkai salės 
viduryje sustoję, gražiai giedojo 
Kalėdų giesmes, o pabaigai, 
visus nustebino, užtraukdami 
dainą „Ant kalno mūrai”.

Atsisveikindami, po šio malo
naus šventiško susibūrimo, visi 
tarėsi ir ateinančiais metais vėl 
susitikti.

Juozas Bričkus

• 1918 m. lapkričio 11d. pa 
sirašyti I pasaulinio karo užbai 
gimo dokumentai.

Nuotr. Liudo Tamošaičio

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith VVarsavv as the 

strategir hub. The netvvork is conveniently linked 

vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev, Lviv, 
Mensk and VILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of L( )T's lovv fares, the luxury of 

LOT's fleet of nevv B<x>ings and ArRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at VVarsavv 

Okecie Airport. Make your reservations today!

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

POLISU AIHUMSS_____

U7T Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388. 
t os Angeles. 213-934-5151.

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

Toli free: 800 223-0593.

|t 7lst Street, Chicag,

• SIUNTINIAI LAIVU
• AIR CARGO
• PINIGU PERSIUNTIMAS
• MAISTO KOMPLEKTAI
• VIZŲ PRATĘSIMAS |
• SANDĖLIAVIMAS I

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO BUTO

Suaugusių išima ieško 
3 miegamų buto. 

Skambinti 312-847-2943 ar 
(312) 247-0190

FOR RENT

linuomojama* 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-476-8727.

REAL ESTATE

Rir IAi> L STANKUS
1

MISCELLANEOUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmeritus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HELP VVANTED

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/* West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

NAMŲ ŠILDYMAS
Taisau visų rūšių apšildymo įrengimus 
ir pakeičiu vandens šildytuvus. Papi
gintai gaunu visas atsargines dalis. 
Kreiptis: A. Banys, 1-708-447-8806.

CLIPPERS
&

SORTERS
Full time positions for people 

who work well vvith hands and 
are neat and careful vvorkers. 
We will train you to elip or sort 
magazine & nevvspaper articles 
for our press clipping bureau. 
No typing. Loop location. Good 
benefits and $5.50/hr. to start.

CALL 312-986-2730 
FOR INTERVIEVV BETVVEEN 

9:00 A.M. AND 3:00 P.M.

Many happy 
retinus.
Give the gift that gives back 

more than you’ve given. For as 
little as $25, you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificate upon purchase.

lnAmerlcavZ kJ.BONDS
A puhlic vervite of this nevvspaper

Lietuvių kompanija „DAZZLE” Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse. Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tai. 1-813-379- 
9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

ALTERATIONS & TAILORING
NORDSTROM 

is coming to 
VVOODFIELD 

in March
We are seeking experienced tai- 
lors, fitters & sevvers vvho are 
interested in employment and 
career advancement. We offer 
competitive salaries, a good ben
efits package, 401 K, and profit 
sharing. Part time and Full time 
positions available. Call or send 
resumes to:

PO Box1667 
Oak Brook, IL 60522-1667 

708-240-0280

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI
leidinia:

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vac
lovas Biržiška. 280 psl.............. ................ $10.00

KALIFORNIJOS IR ŠALIMŲ VALSTYBIŲ LIETU
VIŲ ALMANACHAS. Red. J. Pupius. 192 
psl.................................................................... $12.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944
KAUNE. Antanas Dundzila. 96 psl............ $4.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Pen-
kiaknygė. Kun. Ant. Rubšys. 449 psl. ... $12.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is
torinės knygos. Kun. Ant. Rubšys. 811 psl. $12.00

LAIKAS IR ĮVYKIAI. Atsiminimai. Kazys Karuža.
430 psl............................................................ $10.00

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. Jonas Velu-
tis. 330 psl..................................................... $7.00

GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vi
leikis. 288 psl................................................ $8 00

MOTERIS SU BALTU CHALATU. Gydytojos
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00

VILEIŠIAI. Trijų brolių darbai tautai. Red. Antanas
Kučys. 624 psl................... ........................ $27.00

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nijolė Jan
kutė. 192 psl................................................. $7.00

LIETUVA PABALTIJY. Istorijos ir kultūros bruo
žai. A. J. Greimas. 158 psl........................ $4.00

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 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

N



4

4 t

cy

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO AMERIKOS APYGARDA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI
• 35—tose METINĖSE IŠKILMĖSE Rezervacijoms kreiptis:

Sekmadienį, Martiniųue Pokylių Salėje, 2500 W. 95 St., Evergreen Park, IL Evelina Oželienė, Tel.: 312-254-7553

KOKTEILIAI—4:30 v.p.p. arba
Vasario 5 d. 4:30 v.p.p. VAKARIENĖ—5:30 v.p.p. Algirdas Brazis, Tel.: 708-361-5594

Rus naaprhtas: MENINĖ PROGRAMA: šokiams gros RIČARDO ŠOKO orkestras

Muz. Prof. Dr. LEONARDAS ŠIMUTIS ALGIRDAS BRAZIS • LIETUVOS VYČIŲ ŠOKĖJAI AUKA 35 dol.
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ALGIMANTAS
PETRAUSKAS

„Tik neverk, mamyte, kad prie 
Kūčių stalo

Šiandien viena vieta pasiliks 
tuščia,

Ir nelauš iš rankų tos baltos 
plotkelės

Tas, kur laužė pernai ir dar buvo 
čia...”

(Partizanų daina)

Po atodrėkio spustelėjo šaltu
kas. Medžių šakos pasipuošė 
sidabru. Sidabru mėnulis nu
dažė ir sniegą.

Rogių išvažinėtu keliu spar
čiai žengė Jonas Baniulis. Sku
bėjo namo, kur jo laukė motina, 
seserys, paruoštas Kūčių stalas.

Perkūniškės šilo medžiuose 
blizgėjo šimtai sniego žvaigždu
čių. Didelės snaigės sidabro 
skraiste dengė pakelio eglaites 
puošėjas Kalėdų šventei. Spen
gianti tyla ir kur-ne-kur žybsąs 
žiburėlis. Visi ruošėsi Kūčioms.

Pajuto šilumą krūtinėje Jo
nas, galvodamas apie gimtuo
sius namus, pasidarė šalta, pri
siminus prižiūrėtojo darbą Ra
seinių kalėjime, ten kankina
mus kaimynus, raseiniečius. 
Ten dejonės, kalinių kraujas, 
čekistų riksmai. Dar prieš va
landą Jonas, perdavęs pamainą, 
girdėjo kalinių giedamas gies
mes, maldas, — pasmerktieji 
sutiko šventą Kūčių vakarą.

Šalo rankos. Tos pačios 
rankos, kurios neseniai vilko iš 
kalėjimo nukankintus kalinius 
ir sumetė juos į išlikusius po 
karo apkasus netoli kalėjimo...

Patrynė sniegu rankas, ir 
sniegas, atrodė, nusidažė krau
ju... Niūrios mintys užplūdo 
jauną išdaviko galvą...

Kelios vėžės sniege vedė iš 
kelio Kielaičių link.

„Bus arčiau, greičiau”, nu
sprendė Jonas ir pasuko jomis. 
Eiti buvo sunkiau, sniegas 
minkštas, gilus. Vėžės vedė į 
Butautų sodybėlę. Už jos — Jo
no namai.

„Keista, Kūčių vakai <*6, O 
nematyti jokios šviesos”, stebė
josi Jonas.

Sustojo už kaimyno tvarto. 
Žvalgėsi. Neryški šviesa veržėsi 
pro uždangstytus langus.

„Ir šuo neloja. Toks piktas 
buvo”, dar didesnis įtarimas 
šmėstelėjo Jonui.

Sugirgždėjo priemenės durys. 
Jonas sustingo. Išėjo vyriškis. Il
gokai pastovėjo priemenės šešė
lyje, klausėsi. Stovėjo prie tvar
to prisiglaudęs ir Jonas. Iš po 
debesies išlindęs mėnulis ap
švietė stovintį. Rankoje vyriškis 
laikė automatą.

„Banditai”, lyg žaibas blyks
telėjo mintis Jono galvoje. Gin
kluotas žmogus apėjo apie na
mą, apsižvalgė ir įsmuko į vidų. 
„Ką daryti? Bėgti namo? I Ra
seinius?”. Vienas po kito mainė
si sprendimai. Kojos lyg prišalo 
prie žemės.

Pamažu pasitraukė į tvarto 
šešėlį ir pakniobstom bėgo savo 
pėdomis atgal. Už krūmokšnių 
šviesomis sužiuro Rakūno lan
gai. Pasukęs į Rakūno kiemą, 
Jonas, pabeldė į langą. Išėjo 
Rakūnas.

— Greitai kinkyk arklį. Ban
ditai pas Butautą Kūčias valgo,

— dusliu balsu įsakė šeimi
ninkui.

— Na ir tegu... — lėtai ištarė 
Rakūnas.

— Greičiau, brangi kiekviena 
minutė! — Jonui pabudo karštas 
išdaviko kraujas. Pats išsivedė 
iš tvarto arklį, pats pasikinkė.

— Pamėgink pranešti, — su
pūsi kalėjime tu ir tavo vaikai,
— pagrasino Rakūnui ir, sušėręs 
arkliui, išlėkė iš kiemo.

Baltas įėjo į gryčią Rakūnas. 
Nemielas jam pasidarė Kūčių 
stalas, nemielas visas gyveni
mas. Baisi nuojauta, sunkios 
mintys užgulė pirmąja šarma 
papuoštą galvą...

„Bėgti pas Butautus, įspėti, 
pirmoji į galvą atėjusi mintis, 
„bet Jonas pasakys, kas įspėjo, 
sunaikins visą šeimą enka
vedistai...”

— Kas čia beldėsi į langą, tė
veli? — klausinėjo Kaziukas.

— Niekas nesibeldė, nieko 
nebuvo. Taip reikėjo.

Sąžinę nugalėjo baimė. Su bai
me atėjo išdavystė.

Penki partizanai ir „Našlai
čio” sesuo „Smilgelė”, atvažiavę 
sutemus, ruošėsi valgyti Kū
čias. Bendravo ir anksčiau 
Butautai su partizanais. Sodyba 
menka, žemės nedaug, niekas 
neįtarė jų ryšių su mišku.

Kuklus, bet pagal tradiciją 
dvylikos patiekalų Kūčių stalas.

—Išeik, apsižvalgyk, „Našlai
ti”, — įsakė kuopos vadas „Na
rūnas”. — Nusiprausime, pa
dengsime stalą, pakeisime tave.

Skambėjo indai, Kūčių stalą 
ruošė šeimininkė, padėjo duktė 
Nastutė ir partizanė „Smilge
lė”. Vieninteliame kambaryje 
buvo šilta. Partizanai, sustatę 
ginklus, prausėsi, persirenginė
jo švariais marškiniais, ruošėsi 
šventei.

— Ramu. Naktis šviesi, toli 
aplinkui matyti, — pranešė su 
šalčio garu į vidų įvirtęs 
„Našlaitis”.

— Negerai, vyrai. Pavalgę 
Kūčias, budėsime. Postą išsta- 
tysime ant tvarto, — nusprendė 
„Narūnas”.

— Pasimelskime, — kai visi 
sustojo prie stalo, pasakė Būtau- 
tienė. Tylus, bet vieningas 
„Tėve mūsų” skambėjo iškil
mingai ir liūdnai...

Prisiminė tėvus broliai Dobi
lai. Visi prisiminė Kūčias pra
eityje, savo artimųjų aplinkoje, 
kai dar nebuvo kraujo, ašarų, 
benamių dalios.

— Sugiedokime „Marija, Ma
rija”, — pasiūlė „Smilgelė” ir 
tyliai pradėjo pirmąjį posmą. Jai 
pritarė rūstūs „Narūno”, „Ty
lenio”, „Našlaitėlio”, brolių 
Dobilų balsai.

Butautas šeimininko, ir vy
riausio amžiumi teise padalijo 
plotkeles.

— Tegu šis šventas vakaras 
atneša Lietuvai taiką, ramybę 
ir laisvę. Tegu mūsų širdyse 
niekad neišblėsta meilė Tėvy
nei, gimtajai žemei. Tegu Die
vas ir mūsų motinų malda sau
go mus sunkiame partizanų 
kelyje!

Paskutiniai „Smilgelės” žo
džiai buvo vos girdimi, nes 
ašaros, prisiminus į Sibirą 
ištremtus tėvus, užgožė žodžius. 
Rūstūs, vėjų išgairinti vyrų 
veidai suakmenęjo. Laužė vieni

iš kitų rankų plotkelę, dėjo į 
burną, ir išnyko juose pavojaus, 
nuolatinės įtampos jausmas, 
sielą užpildė gėris, ramybė,

— Pagerbkime tyla žuvusius, 
palinkėkime visiems susėsti už 
ateinančių metų Kūčių stalo, 
pasiūlė „Narūnas”.

Nelemta buvo sulaukti jiems 
kitų Kūčių. Net ir šiais metais 
jų baigti nebuvo lemta. Juoda-1 
skraistė mirtis artėjo. Ją Į 
pašaukė Baniulis, nešė pilni 
kareivių ir stribų sunkvežimiai.

Pavalgysim, paskui bur- 
sime savo ateitį, — lyg rimtai, 
lyg juokais po iškilmingos tylos 
pasakė „Našlaitis”.

— Pirmiausia šieno pliuštelį 
iš po staltiesės trauks „Smilge
lė”, — jaunesniojo Dobilo akys 
blykstelėjo į nukaitusį mergai
tės veidą. — Jeigu bus pora, — 
šiais metais ištekės.

— Turiu aš vyrą, — „Smilge
lė” parodė į kampe pastatytą 
automatą. — Nelabai gražus, 
dargi žiaurus, bet visada ištiki
mas, visada šalia.

Jauni vyrai buvo. Ir meilė 
jiems nesvetima. Saugojo jie 
gražuolę „Smilgelę” daugiau 
kaip save. Ir mylėjo visi. Mylėjo 
kaip seserį, kaip bendražygę, 
bet „Smilgelė” visada buvo 
šalia jaunesniojo Dobilo.

Lemtinga Kūčių naktis. Sako, 
visus žmones tą naktį aplanko 
Gėris. Visų širdyse palaima, 
susitaikymas. Užmirštamas 
kraujas, ašaros, Tėvynės pra
radimas. Ne varpeliai tilindžia
vo Betygalos keliu važiuojančių 
į Bernelių mišias tą tylią naktį. 
Riaumodamos per sniegą Paka- 

urnio link slinko mašinos, 
vangėjo ginklai, aidėjo lietu

viški ir rusiški keiksmai stu
miant per pusnis neišvažiuojan
čias mašinas. Ir mėnulis, lyg 
nusigandęs, palindo po pilku 
debesim, ir žvaigždės užsimer
kė, nenorėdamos matyti ir 
girdėti baisių keiksmų, dar
baisesnių išdavikų ketinimų.

Užtenka! Toliau eisime pės
ti! Pieškom pojdiom (eisime 
pėsti), komandavo leitenantas 
Grinius.

Bijojo miško „liaudies gynė
jai”, bijojo švenčiančių sodybų, 
žmonių bijojo. Bijojo savo juodos 
išdavikų sąžinės.

Daugiau kaip penkiasdešimt 
iki dantų ginkluotų vyrų ap
supo Butauto sodybą. Mirties 
šešėlis nusileido tą šventą naktį 
virš lietuviško sodžiaus. Kaip 
vagys enkavedistai sėlinę vis 
arčiau. Į Butautų pirkelę nu
kreiptas plienas, dešimtys įnir
šusių, piktų akių.

— Gyvų nepaimsime, nepasi
duos, — perdavė „grandinėle” 
Grinius. — Granatami ich (gra
natomis juos). Trenksmas, lieps
nos. Šūvių papliūpos susiliejo į 
vieną gaudesį.

Be skausmo lūžo „Smilgelė”. 
Už Kūčių stalo palinko broliai 
Dobilai. Šoko „Narūnas” prie 
savo kulkosvaidžio, nepasiekė 
jo. Krūtinę suvarpė granatų 
skeveldros.

Tyla. Nutilo žemė ir dangus. 
Tik žvaigždės blykčiodamos 
ašarojo, matydamos žmogaus 
žiaurumą, krauju aplaistytą 
žemę...

— Zdavaities! (pasiduokite) — 
rėkė artėdami enkavedistai. Bi
jojo jie kovotojų už Lietuvos 
laisvę. Net jų lavonų bijojo...

Tyla. Atsakymo nebuvo. Ir 
dejonių nebuvo. Gyvos liko tik 
šeimininkė ir duktė Nastutė.

„DRAUGO”
RĖMĖJAI ; i

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą ir kitomis pro
gomis.

40.00 dol. Pranas Mickus, 
Longueuil, P.Q„ Kanada;

30.00 dol. Koste Ancerevi- 
čius, Chicago, IL; Ben Serapi
nas, Oak Lawn, IL; V. Meme
nąs, Bloomfield Hills, MI; 
Adolfas Sabaitis, Brockton, MA; 
a.a. Elenos Bušackytės-Zųjienės 
atminimo proga nuo St. Luke’s 
ir Rush-Pres.-St. Luke’s ligoni
nių buvusių bendradarbių, (per 
Stasę Didžiulienę) Cicero, IL;

25.00 dol. Kostas Prelgaus- 
kas, Grand Rapids, MI; Birutė 
ir Romas Viskanta, West La- 
fayette, IN; dr. R. Giedraitis, 
Los Angeles, C A; dr. Nicholas I. 
Gemell, Crystal Lake, IL; Maria 
Dailidė, Brookfield, IL;

20.00 dol. Henrikas Paškevi
čius, Thunder Bay, Ont, Kana
da; prof. Vytautas Marijošius, 
Putnam, CT; V. Butvydas, 
Greenwich, CT; Petras Mikšys, 
Leicester, MA;

19.90 dol. JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Čikagos sky
rius (per iždininką Vytenį 
Kirvelaitį), Lemont, IL;

15.00 dol. Leonas Liudzius, 
Juno Beach, FL; Valerija Les- 
cinskas, St. Pete Beach, FL; 
Ona Sebastijonas, Chicago, IL;

10.00 dol. Benediktas Plius- 
kevicius, St. Petersburg, FL; 
Rasa ir Juozas Juška, Manas- 
qoan, NJ; Ona Urbaitienė, May- 
field Heights, OH; Marija Žilins
kienė, Cicero, IL; Joseph Dūda, 
So. Boston, MA; Arvydas Barz- 
dukas, Falls Church, VA; J. Ja
rašius, Oak Forest, IL;

10.00 dol. Valentinas Lioren- 
tas, Chicago, IL; Bronius Siliu- 
nas, Chicago, IL; Julius Karsas, 
Oak Lawn, IL; Jonas Latvys, 
Chicago, IL; Augustinas Dum- 
bra, Saginaw, MI; Eleonora Gie- 
cius, Crystal Lake, IL; Gražina 
Stepaityte-Herzog, Palos Verdes 
Ėst, CA; Adele Jurevičius, Ke- 
nosha, WI; K. Valinskienė, 
Wisc. Delis, WI; Vincas Solomo- 
nas, Centerport, N Y; Min
daugas Griauzde, Riverside, IL; 
Jonas Gudėnas, Euclid, OH; 
Robertas Tamulionis, St. Pete 
Beach, FL; Vanda Vaitkevičius,

Buvo išėjusios į virtuvę atnešti 
kažką Kūčių stalui.

Nesulaikė net ir ką tik gimęs 
Kristus baudėjų rankos. Suk
niubę už stalo, amžiams užmigo 
vyrai. Atviros Dobilo akys žiū
rėjo į šalia gulinčią „Smilgelę”. 
Stalo gale sukrito Butautas. Už
geso žvakės liepsna, pastalė
je krauju aptaškyta gulėjo 
plotkelė...

Raseinių bažnyčioje — Berne
lių mišios. „Sveikas Jėzau 
gimusia, kūdikėli brangiau
sia.. .” sklido kalėdinė giesmė. 
Pro šventorių tyliai slinko 
arkliais pakinkytos rogės. Jose 
suversti „Smilgelės” ir kitų 
partizanų kūnai. Kartu gulėjo ir 
Butautas. Raudoni kraujo karo
liukai nudažė sniegą nuo pat 
Kielaičių. Ant lavonų drybsojo 
spėjęs kažkur prisigerti Grinius 
ir kiti baudėjai.

Stribų bendrabutyje antrą bu
telį samagono tuštino Baniulis. 
Vienas. Paklaikusios akys, juo
das veidas, juoda sąžinė...

St. Pete Beach, FL; Mary Bard- 
zilowski, Kearny, N J; Julia 
Oreska, Deerfield Beach, FL; 
Jonas Jurkūnas, Beverly Sho- 
res, IN; Ona Vaitkienė, Juno 
Beach, FL; Z. Visockis, Chicago, 
IL; Stanley Abramavicius, Ma
rengo, IL; E. Nasvytis, Dės 
Plaines, IL; V. Patalauskienė, 
Detroit, MI.

Aukos už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes

55.00 dol. Vytautas Čepas, 
Chicago, IL;

50.00 dol. Bronė Šimkienė? 
Santa Monica, CA; Ada Sutku
vienė, Homewood, IL; Peter 
Gauronskas, Santa Monica, CA; 
dr. D. Giedraitis, Sarasota, FL; 
Vytautas Sinkus, Chicago, IL;
M. Vilutis, St. Petersburg, FL; 
Mykolas Kizis, Tecumseh, Ont. 
Kanada; Danguolė ir Ramūnas 
Vanagūnas, Winfield, IL; dr. 
Arvydas Vanagūnas, Oak Park, 
IL;

40.00 dol. Apolonija Berkiel, 
Antioch, IL;

35.00 dol. Egidijus Žilionis, 
Baltimore, MD;

30.00 dol. Vanda Prunskienė, 
Oak Lawn, IL; Ida Valauskas, 
St. Petersburg Beach, FL; Eleo
nora Derenčius, Palos Hills, IL; 
A. V. Matulionis, Cleveland 
Heights, OH; Viktoras Gražulis, 
Toronto, Ont. Kanada; G. Bal
trušaitis, Sun City, CA; Stasys 
Mažulis, Wildwood IL; V. ir O. 
Gutauskas, Harbert, MI; Algis 
Liepinaitis, Riverside, IL;

25.00 dol. Ramutė Butkus, 
Justice, IL; Bronė Širvinskas,
N. Hollywood, CA; St. Pau- 
tienis, Lucerne Valley, C A; 
Vladas Gilys, Sun City, CA; J.J. 
Dagys, Beverly Shores, IN; 
Richard Ringys, Glendale, CA; 
Juozas Grabys, Winnipeg, Ma- 
nitoba, Kanada; Ignas Stankus, 
Cleveland, OH; Robert S. Boris, 
Waterford, MI; Vincas Akelai
tis, Cleveland, OH; Joseph 
Urka, Gloucester City, NJ; 
Lidija ir Darius Polikaitis, 
Downers Grove, IL; Romualdas 
Kriaučiūnas, Lansing, MI; An
tanas Pocius, Elizabeth, NJ; 
Adelė Puleikis, Lemont, IL; 
Petras Šaulys, Brockton, MA; 
Aldona ir Juozas Šulaitis, St. 
Petersburg, FL.

25.00 dol. Ona Maskoliūnas, 
Waukegan, IL; G. ir J. Blekai- 
tis, Laurel, MD; Ignas Med
žiukas, Los Angeles, C A; Valeri
ja Kazlauskas, Los Angeles, C A;
Vincas Dovidaitis-Datis, Los 
Angeles, CA; Algirdas Pivaro- 
nas, Downers Grove, IL; Vi
talis Damijonaitis, Wes- 
tern Springs, IL; P. Sidaras, 
Toronto, Ont., Kanada; Ernest 
Lengnikas, Hamilton, Ont., Ka
nada; Petras Augaitis, Delhi, 
Ont., Kanada; A. E. Pocevicius, 
Omaha, NE; George Petkus, Los 
Angeles, CA; dr. Benediktas 
Ročkus, Oak Park, IL; dr. A. 
Valis-Labokas, St. Peters
burg, FL;

20.00 dol. Bronė Pužauskie- 
nė, Ocean Park, WA; Stella Šil
bajoris, London, Ont., Kanada; 
Albinas Sadauskas, Pompano 
Beach, FL; Alfonsas Smilgius, 
East Chicago, IN; Antanas Bak
šys, W. Hartford, CT; Aldona 
Ploplys, Edwardsville, IL; 
Salomėja Smaižienė, Hot Spring 
National Park, AR; kun. A. 
Babonas, Detroit, MI; Angelą

Krauceliunas, Hot Springs Na
tional Park, AR; Stanley Dim- 
gaila, Hot Springs, AR; Jonas 
Mikulionis, Sterling Hts, MI; 
Rimvydas Šliažas, Edinboro, PA; 
Stasys Petokas, Upland, CA; 
Petras Vasiliauskas, Woodha- 
ven, NY; Jurgis Janušaitis, Port 
Orange, FL; Vida ir Vytenis 
Šilas, Chicago, IL; Augustas 
Pretkelis, Chicago, IL; Aleksas 
Lapkus, Bridgeview, IL; Angele 
Bukšnis, E. Lansing, MI; Nina 
Liubinas, St. Pete Beach, FL; 
Leonas ir Stasė Kankus, Nece- 
dah, WI; Danutė Liaubienė, Me
dina, OH; Kostas Nemunaitis, 
Princeton, IL; Valė Jančauskie- 
nė, Chicago, IL; Marija Krau- 
chunas, Chicago, IL; Petras 
Čelkis, Chicago, IL; Kazys Gri- ‘ 
cius, Amherst, MA; Bronius Ar- 
bataitis, Chicago, IL; Bronius 
Jaras, Kenosha, WI;

20.00 dol. Edward Radiono- 
vas, West Hartford, CT; J. V. 
Lopatauskas, Santa Monica, 
CA; Bronė Zapasnikas, South 
Orange, NJ; Pranė Ožalas, 
Woodhaven, NY; Jonas Kučins
kas, Miami Beach, FL; J. Ge- 
lumbauskas, Waterbury, CT; 
Jurgis Dumbrys, Fairview 
Park, OH; Stasys Ignatavičius, 
Cleveland, OH; Jonas ir Ona

A.tA.
SESUO M. HELEN THERESE 

(buv. Sesuo M. Anthony) 
GESTAUTAS, SSC

Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. sausio mėn. 7 d., 5:15 
vai. ryto, sulaukusi 61 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Chicagoje.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 43 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji gimi

nės: brolis Martin Gestautas su žmona Emily ir šeima, gyv. 
Justice, IL, sesuo Marian Kapischke su vyru Charles ir šeima, 
gyv. Cherry Hill, N.J.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marųuette Rd., Chicago, trečiadienį, sausio 11 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje sausio 11 d., trečiadienį 7 vai. vakaro.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį,
sausio 12 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Gestautų šeima.

Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid. Tel.312-523-0440.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONA ROZNIEKIENĖ

Minint mūsų mylimos Motinos ir Močiutės, kurios ne
tekome 1994 m. sausio mėn. 16 d., mirties sukaktį, šv. Mi
šios už velionę bus aukojamos š.m. sausio mėn. 16 d., pirma
dienį, 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Oną.

Nuliūdę: duktė, žentas ir anūkai.

A.tA.
VALERIJAI VAIČAITIENEI

mirus, jos sūnų prof. dr. RIMĄ VAIČAITĮ ir jo šeimą 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi.

Mindaugas ir Vytautas Vygantai

Motiejūnas, Prescott, AZ; K. 
Daugirdas, Wilmette, IL; Česys 
Šadeika, Farmington Hls, MI; 
Elena Baltrušaitienė, Bloomfield 
Hills, MI; Alfonsas Lukas, Dear- 
born, MI; Felix Klimaitis, Cle
veland, OH; Ona Ūselis, Le
mont, IL; Margarita Valiukas, 
Hemet, CA; Stasė Tamasaus- 
kas, Waukegan, IL; S. Vaišvilie
nė, Oak Lawn, IL; Marta Trum- 
pjonas, Naperville, IL; K. Lasai- 
tis, Waukegan, IL; Kazys Karu
ža, Los Angeles, CA; Jonas 
Smalstys, Lockport, IL; Petras 
Abromaitis, Lemont, IL; Ed- 
ward Cizinauskas, Orland Park, 
IL; Kazys Urbsaitis, Gulfport, 
FL; Algirdas Šilbajoris, Or- 
mond, Beach, FL; Irena Jakštys, 
So. Pasadena, FL; Alfonsas 
Gerčys, Belleville, IL; Irena 
Veleckis, Chicago, IL; Julius 
Zivatkauskas, Chicago, IL; 
Nijolė Dumbrytė, Chicago, IL; 
Mečys Valiukėnas, Chicago, IL; 
Kostas Motušis, St. Pete Beach, 
FL; M. Šilkaitis, Seminole, FL; 
Dalila Mackiala, Gulfport, FL; 
Stela Masiulienė, Lemont, IL; 
E. Dambriūnienė, Brentwood, 
MD; Mary Pratkelis, Boulder, 
CO; Eugenia Minkunas, Wood- 
haven, NY;

Už aukas tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū.
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. sausio mėn. 11 d.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Sausio 13-tosios d. aukų 
Vilniuje, ginant Parlamento 
rūmus, prisiminimų-pagerbimų 
sausio 13 d., penktadienį rengia 
ALTo Čikagos skyrius. Šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo centro) bus aukojamos 
10 vai. r., po to trumpas 
žuvusiųjų prisiminimas ir 
kavutė JC kavinėje. Visuomenė 
kviečiama ir raginama gausiai 
dalyvauti.

Klebonas kun. Jonas Ku-
zinskas visus kviečia į skanių 
lietuviškų blynų pusryčius Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje sekmadienį, sausio 15 d., 
po kiekvienų šv. Mišių bažny
čioje. Bus galima ne tik sočiai, 
skaniai pavalgyti, pabend
raujant su kaimynais bei drau
gais, bet ir paremti parapijų — 
jai skiriamas visas pusryčių 
pelnas.

Dr. Linas Sidrys, dažnas 
„Draugo” bendradarbis ir kata
likiškos labdaros puoselėtojas,
,,Draugo” knygyne įsigijo 
lietuviškų knygų už nemažų 
sumų. Tai geras pavyzdys ir ki
tiems jaunesniosios kartos pro
fesionalams: lietuviška knyga — 
tikrojo inteligentiškumo ir 
lietuvybės puoselėjimo įrankis.

Gražina Stauskas giedojo 
solo „Tyliųjų naktį” su DePaul 
choru, kai švenčių proga buvo 
duodamas koncertas, kuriam 
dirigavo Keith Hampton. Chore 
dainuoja 75 žmonės ir šios gies
mės vienas posmelis buvo 
atliktas lietuvių kalba, Gražina 
išmokė chorų posmelį giedoti 
lietuviškai.

x Juozas Ardys, iš Fair- 
view, PA laimėjęs Socialinių 
Reikalų Tarybos loterijoje $100, 
grųžino pinigus geriems dar
bams paremti. Prie to dar pri
dėjo $150 — tai metinė parama 
vienam Lietuvos našlaičiui. 
Dėkojame už gerų širdį! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

x Lemonto „Maironio” litu
anistinės mokyklos metinis 
balius įvyks šeštadienį, 1995 m. 
vasario 11d., Pasaulio lietuvių 
centro pokylių salėje, 14911— 
127th St., Lemont, IL. Pradžia 
6:00 v.v. kokteiliai, 7:00 v.v. 
vakarienė. Veiks baras ir lo
terija. Šokiams gros S. Gylio 
orkestras „Žiburys”. Bilietai: 
$30 asm. (iš anksto), $35 asm. 
(prie durų). Prašome rezervuoti 
stalus ir bilietus iš anksto skam
binant Rasai Ragienei, 708- 
531-9522, vakarais ir savaitga
liais. Maloniai kviečiame visus 
mokyklos tėvelius, mokytojus, 
rėmėjus, senelius, gimines bei 
draugus! Visų laukiame!

(sk)

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

Tel. (1-312). 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

Sės. Helen Therese (anks
čiau — sės. M. Anthony) po 
trumpos ligos mirė Šv. Kazi
miero vienuolyne š.m. sausio 7 
d. Gimusi 1933 m. balandžio 12 
d. Čikagoje, Catherine ir Antho
ny Geštautų šeimoje. Į Šv. Kazi
miero vienuolynų įstojo 1949 
metais iš Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Brighton Parke. Se
selė 35 metus buvo pradžios mo
kyklos mokytoja Šv. Antano 
parapijoje, Cicero, IL, St. Fran
cis — Indiana Harbor ir taip pat 
Gary, IN, 11 metų darbavosi 
New Mexico valstijoje. Peda
goginį darbų dirbo ir kitose vie
tovėse. Nuo 1988 m. darbavosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje ir moti
niškame vienuolyno name Čika
goje.

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 15 
d., 11 vai. ryte (po lietuviškų Mi
šių) Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salėje, 4420 S. Fairfield. Visi 
apylinkės lietuviai prašomi gau
siai dalyvauti.

Dr. Aldona Juozevičienė, 
'gyv. Oak Lawn, IL, gerai 
suprasdama lietuviškos spaudos 
leidimo finansines problemas, 
kartu su prenumeratos mokes
čiu už 1995 metus, atsiuntė ir 
100 dol. aukų. Esame labai dė
kingi už paramų.

Jim Edgar, Illinois guberna
toriaus inauguracijos iškilmėse, 
įvyksiančiose valstijos sostinėje 
Springfielde, yra pakviestas 
dalyvauti ir ALTo centro valdy
bos pirm. Grožvydas Lazauskas. 
Amerikos Lietuvių tarybai taip 
pat atstovaus Casimir Oksas, 
ALTo vicepirmininkas.

Apolonija Berkiel, Antioch, 
IL, prie prenumeratos mokesčio 
už 1995 metus pridėjo 70 dol. 
aukų, kuri tikrai įvertinama ir 
su dėkingumu prisimenama.

Ema Ziobrys, Hickory Hills, 
IL, kartu su prenumerata 1995 - 
siems metams atsiuntė 100 dol. 
aukų dienraščio leidimo išlai
doms sumažinti. Mūsų skaity
tojų dosnumas visuomet pripil
do nuostaba ir dėkingumu. Ta
riame ačiū!

x L.A.R.K. — Lietuvių 
Amerikos Katalikių Moterų 
Sąjungos 54 kuopa iš Redford, 
MI siunčia $150 — vieno naš
laičio globos metinį mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60829.

(sk)
x Justina, nepasirašė pavar

dės, nedavė adreso, atsiuntė 
laiškų, kuriame rašo: „Siunčiu 
$150 Lietuvos našlaitėliams. 
Juos gavau kaip kalėdinę 
dovanų iš giminių. Gerai žinau 
našlaičių dalią, nes pati augau 
be tėvų. Tėvelis mirė Sibire 
1942 m., mama grįžo iš ten tik 
1958 m.”. Dėkojame nežinomai 
geradarei už aukų našlaičiui! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Produktai aukš
tos kokybės. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir $55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Adolfas Lietuvninkas, 
kas mėnesį remia Lietuvos naš
laitį su $20 auka. Ačiū! „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas.

(sk) i

LIETUVA POPIEŽIAUS 
KNYGOJE

Naujausia popiežiaus Jono 
Pauliaus II knyga, „Crossing 
the Thereshold of Hope”, tapo 
labiausiai perkama knyga 
Amerikoje, peržengusi milįjoni- 
nį tiražų. Ji atsirado, kai Itali
jos televizijos korespondentas 
Vittorio Messorio kreipėsi į 
popiežių, norėdamas gauti su 
juo pasikalbėjimų televizijai. 
Popiežius sutiko priimti 
daugybę raštu jam pateiktų 
klausimų ir įjuos taip plačiai at
sakė, kad susidarė 229 puslapių 
knyga. Tai popiežiaus privatūs 
teologiški samprotavimai ir 
atsiminimai. Malonu, kad kny
goje keliose vietose popiežius 
mini Lietuvų ir lietuvius, 
prisimena kelionę į Lietuvų, pri
mena lietuvių kentėtų religinę 
priespaudų, kankinius už 
tikėjimų, net ir senovę, kai 
visuotiniame Bažnyčios susi
rinkime Konstancoje buvo pa
reikštas protestas prieš kryžiuo
čių prievartų lietuviams bruka
mų krikščionybę ir kt.

J. Prunskis

KULTŪROS ŽURNALAS 
„NAUJASIS ŽIDINYS-

AIDAI”

Lietuvoje leidžiamų mėnesinį 
kultūros žurnalų „Naująjį ži
dinį-Aidus” galima užsipre
numeruoti ir prenumeratų pra
tęsti per Leonardų Andriekų, at- 
siunčiant jo vardu 44 dol. čekį 
metams šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207, USA. Už tų kainų žur
nalas siunčiamas oro paštu.
Šis žurnalas yra „Aidų” tęsi

nys, skiriamas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams. Jis laiko- 

I mas vienu geriausių Lietuvoje 
leidžiamų kultūros žurnalų.
• , J kiškai lietuviams”, 1995 

m. sausis. Tai tėvų jėzuitų lei
džiamas religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas. Redaktorius 
— Juozas Vaišnys, administra
torė — Aleksandra Likanderie- 
nė. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, IL 60636-1098, 
tel.: (312) 737-8400, fax: (312) 
737-0486. Spaudžia „Draugo” 
spaustuvė.

Šiame numeryje rašo: J. Vaiš
nys, SJ; A. Saulaitis, SJ; J. 
Prunskis, V. Bagdanavičius ir
kt. autoriai. Žurnalas iliustruo
tas Algimanto Kezio nuotrauko
mis iš jo knygos apie Čikagų.

x Martin Norbert iš Chi
cagos, paaukojo $50 Lietuvos 
našlaičių paramai. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)
x Sekantys asmenys at

siuntė aukas Lietuvos vargstan
tiems našlaičiams paremti: $50 
— Bernice J. Jacobson-Joku- 
baitis iš Brookline, MA; $25 — 
Valeria Buinys iš Philadelphia, 
PA; $20 — Aldona Pankienė iš 
Chicagos ir Albina Alekna iš 
Plainview, NY; $10 — Maria N. 
Raišys iš Mercer Island WA, ir 
Leopold B. Lackner iš Three 
Oaks, MI; $5 — Brian A. Burba 
iš Thompson, OH. Dėkojame 
našlaičių vardu „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas.

(sk)
x Adeline G. Lidy, iš Wal- 

nut Creek CA, pagerbdama 
Martin Lidy, atsiuntė $150 — 
metinę vieno našlaičio paramų. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas.

(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)

ŠVIETIMO TARYBOS 
KONKURSAS

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia piešinių konkursų lit. 
mokyklų mokiniams. Visi kon
kurso dalyviai, pagal amžių, 
suskirstyti į 4 grupes. I grupė — 
Vaikų darželis ir I skyrius. Il
iustruoja dainų „Linksmumas 
eina per girias”. Turi būti vienas 
piešinys (gali būti ir 2). Pre
mijos: 15, 10 ir 5 dol. II grupė 
— II - III ir TV skyriai. Iliustruo
ja „Laiškas Tigrui”. Turi būti 2 
pieš. (gali būti ir 3). Premijos: 
20, 15 ir 10 dol. III grupė — V 
ir VI skyriai. Iliustruoja „Ne
laiminga Margarita”, 4 pieši
niai.Premijos: 25, 20 ir 15 dol. 
IV grupė — VII ir VIII sk. (kon
kurse gali dalyvauti pavieniai 
mokiniai arba visa klasė). 
Parašo knygų arba sukuria savo 
pasakų ir jų nupiešia. Gali 
sukurti 5 eilėraščius ir juos il
iustruoti. Turi būti bent 4 ilius
tracijos. Pasaka turi būti tęsia
ma per visų knygelę iki pasku
tinio psl. 30, 25 ir 20 dol.

Dydis I - III grupėms: kiek
vienas piešinys piešiamas ant 
8% ir 11 colių dydžio balto popie
riaus arba kartoninio (poster- 
board). Medžiaga IV grupei: 
knygelės kietais viršeliais 
gaunamos švietimo taryboje, 
taip pat II ir III grupės pasakų 
tekstai. Adresas: 13648 Kicka- 
poo Trail, Lockport, IL 60441.

Piešiniai piešiami spalvotais 
pieštukais, kreida, pastelėmis 
(crayons), flamasteriais (mar- 
kers) ir akvarelėmis.

Piešiniai bus premijuojami 
pagal išreikštų pasakų grožį ir 
estetikų. Piešiniai, kurie 
neatitiks konkurso taisyklėms, 
nebus vertinami. Piešiniai turi 
būti užbaigti ir atsiųsti komisi
jai ne vėliau 1995.IV.1. Adresas: 
Vida Brazaitytė, 7823 Belle 
Rive Ct., Tinley Park, IL 60477. 
Prie piešinių pridėti vardų, pa
vardę, adresų, telefono nr. , 
skyrių ir mokyklos pavadinimų.

Pastebėta, kad kai kurių mo
kinių piešiniai kopijuojami iš 
pasakų knygelių, tokie piešiniai 
nebus vertinami.

ŠUO IR ZUIKIS

Medžioklės šuo, sugavęs zuikį, 
pradėjo jį kandžioti ir lūpas jam 
laižyti. Zuikis ir sako šuniui:

— Ei tu, liaukis mane kan
džiojęs ar bučiavęs, kad aš 
žinočiau, ar tu man priešas, ar 
draugas.

Pasakėčia apie dviveidį žmo-
Ezopas

KODĖL NESUŠĄLA AKYS

Šaltį mes jaučiame atskiromis 
nervų galūnėmis. Tokių „šalčio 
taškų” žmogaus kūne, pavyz
džiui: nosies, rankų, kojų, pirš
tų galuose, juosmens srityje ir 
kt., yra labai daug. O mūsų 
akys „šalčio taškų” visai neturi. 
Kraujas akyje cirkuliuoja taip 
greitai, kad jis nespėja atvėsti, 
ir akies audiniai neatšųla. 

KAS PATS ŠNEKIAUSIAS

Statistika neseniai tiksliai 
nustatė, kad šnekiausi žmonės 
pasaulyje — japonai. Pagal ap
skaičiavimus kiekvienas tele
fono savininkas šalyje juo 
naudojasi mažiausiai 28 tūks
tančius kartų per metus. Ati
tinkamai kiekvienam italui vi
dutiniškai tenka 16 tūkstančių 
pasikalbėjimų telefonu. Per tų 
laikų kanadietis nuima ragelį 
1750 kartų, o „nešnekiausias 
abonentas” — anglas — tik 531 
kartų.

Vaikai nulipdė iš sniego senį.

BĖKIT, BĖKIT, 
PIEMENĖLIAI

Bėkit, bėkit, piemenėliai,
Kur banguoja nemunėliai! 
Bėkit kloniais mylimais 
Ir keleliais tolimais!

Bėkit, bėkit pas Jėzulį,
Į tvartelį, kur Jis guli, —
Kur namučiai mylimi 
Ir kur miestai tolimi.

Din din din — varpeliai dindi, 
Ir žvaigždė Betliejuj spindi 
Nemunėliams mylimiems 
ir upeliams tolimiems.

— O Jėzuli, prakartėlėj, — 
Garsiai gieda našlaitėliai, — 
Būk namučiuos mylimuos 
Ir keleliuos tolimuos!”

Leonardas Žitkevičius

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ

Gimti lietuviu yra didelė 
garbė. Kaip žmogus negali išsi
rinkti savo tėvų, taip pat negali 
išsirinkti ir savo tautybės. Lie
tuvis negali pavargti būdamas 
lietuviu. Kaip stiprus ąžuolas 
tvirtai stovi ir nepavargsta, taip 
ir lietuvis turi nepavargti. Lie
tuvis negali daryti gėdos savo 
tautai. Lietuvis turi daryti 
viską, kų tik gali, kad Lietuvos 
vardas būtų išaukštintas ir ger
biamas visų žmonių, per visus 
amžius. Jei žmogus kų blogo 
padaro, jis ne tik savo vardų 
gadina, bet daro žalų savo 
šeimai, savo tautai. Jei žmogus 
gerai elgtųsi ir dirbtų šaunius 
darbus, tuo būdamas geru 
žmogumi ir lietuviu, tuo pačiu 
ir Lietuvos vardas spindėtų. 
Lietuvis negali leisti Lietuvai 
pražūti. Lietuvos istorijos lai
kotarpyje buvo daug sunkių 
laikų, bet lietuviai sugebėjo 
išlaikyti lietuvių kalbų. 
Lietuviai slaptai nešė knygas, 
kai jos buvo uždraustos; slaptai 
mokė savo vaikus lietuvių 
kalbos ir kitų dalykų. Nors 
mums Amerikoje dabar yra 
lengviau kalbėti anglų kalba, 
bet mes turime stengtis surasti 
progų kalbėti lietuviškai. Yra 
mūsų pareiga išlaikyti lietuvių 
kalbų. Jei nežus kalba, nežus ir 
tauta. Yra didelė garbė gimti 
lietuviu.

Kristina Kliorytė
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė.

* * *
— Ar tu gali atskiromis 

raidėmis pasakyti žodį Decem- 
ber?

— D i c e m b e
— Žodyne yra parašyta De- 

cember.
— Tu neklausei manęs, kaip 

yra žodyne parašyta, klausei 
kaip aš tų žodį „spelinu”.

STEBUKLINGAS AKMUO
Seniai, labai seniai gyveno 

jaunas, neturtingas berniukas. 
Jis gyveno pats vienas. Jam 
buvo labai nesmagu. Kartų jis 
nutarė eiti pasivaikščioti. Ėjo, 
ėjo, kol paklydo. Nežinojo, 
kurioje pusėje buvo jo namai. 
Pavargo, atsisėdo ant žemės. 
Netoli tos vietos ėjo vienas 
senukas, pamatęs berniukų pa
klausė: „Ar tu paklydęs?” Ber
niukas atsakė: „Taip, esu pa
klydęs, nežinau kur mano na
mai”. Senelis priėjo arčiau ber
niuko ir tarė: „Imk šį akmenį, 
nešiok su savim kur tik eisi, jis 
tau teiks laimę. Žinok, jei pame
si tų akmenį, ar nepasidalysi 
laime su kitais, prarasi laimę”.

Berniukas paėmė akmenį, pa
dėkojo seneliui. Senelis nuėjo.

Senelis sakė teisybę. Berniu
kas tuojau surado namus, gavo 
daug pinigų, maisto ir patyrė 
laimės. Tačiau berniukas nepa
klausė senelio, savo laime su ki
tais nepasidalino. Prarado 
laimę. Akmuo pasidarė toks 
pat, kaip ir kiti akmenys. Ber
niukas viską prarado, senelio 
niekada nebesutiko.

Laura Rukšėnaitė
Rašinėlis rašytas JAS stovyk

loje, 1994 metais, stebuklingos 
pasakos rašymo konkurse.

GALVOSŪKIO NR. 51 
ATSAKYMAS

1. Šukos. 2. Ateitis. 3. Kai au
tomobilį veža traukiniu.

GALVOSŪKIO NR. 52 
ATSAKYMAS

Užrašas: „Visus kviečiu į 
šiaurės Ašigalį, į mano žaislų 
dirbtuvę”.

Kalėdų senelis

GALVOSŪKIO NR. 54 
ATSAKYMAS

Į Skapiškį ėjo vienas Tomas. 
Su kitais tik prasilenkė, kurie 
ėjo priešinga kryptimi, ne į Ska
piškį.

GALVOSŪKIO NR. 55 
ATSAKYMAI

1. Juozapas buvo ne stalius — 
baldų dirbėjas, bet dailidė — 
namų statytojas. (Mt. 13:55). 2. 
Jei Jėzus mirė pirmojo šimt
mečio 30-tų metų balandžio 7 
dienų, o gimė 4-tais metais, ar 
kiek anksčiau, prieš pirmojo 
šimtmečio pradžių, tai mirimo 
metu Jis galėjo būti 34 ar kiek 
daugiau metų amžiaus. 3. Jė
zaus Motina Marija ir Jono 
Krikštytojo motina Elžbieta, 
buvo giminaitės, tai ir jų vaikai 
irgi buvo giminės (L. Tulabos N. 
Tęst. 248-250 psl., Roma, 1979). 
Jėzaus Motina Marija ir apaš
talo Jono bei Jokūbo motina 
Salome buvo seserys, tad ir jų 
vaikai buvo giminės — pusbro
liai. (Jn. 19:25; Mk. 1:19-20; 
10:35; 15:40; 16:1; Mt. 4:21; 10:2; 
20:20; 27:56). 4. Apie karvelius 
• balandžius Šv. Rašte pirmų 
kartų rašoma 1 Moz. 8:8, kai No
jus paleido karvelį. Paskutinį 
kartų — Jono 2:16, kai Jėzus 
varė prekybininkus iš šventyk
los. 5. Olimpiados ženklo penkių 
apskritimų spalvos yra: geltona, 
žalia ir raudona, plius juoda ir 
mėlyna.

GALVOSŪKIS NR. 71

Jie gyvena vandenyje. Rasi jų 
visur ir visada: kitų gyvių vidu
je, drėgnoje dirvoje ir kitur. 
Vieni jų kenksmingi, kiti nau

dingi, o dar kiti neutralūs. Vieni, 
patekę į kūnų, sukelia ligas. 
Išvaizda įvairi. Žmonės apie 
juos nieko nežinojo. Tik kai 
1675 m. olandas Anton van 
Levenhuk išrado mikroskopų ir 
pro jį pažvelgė į nešvaraus 
vandens lašų, nustebo, kad ten 
gyvena daugybė keistų, nema
tytų judrių padarų. Kaip 
vadinasi tie gyvūnai? O gal 
atspėsite apytikriai, kiek jų 
rūšių?

Už platesnius paaiškinimus — 
10 taškų, už trumpus — 5 taš
kai.

GALVOSŪKIS NR. 72

(Žiūrėkite piešinėlį)

Nupiešta daug lėlių suknelių. 
Suskaičiuokite ir parašykite 
teisingų atsakymų.

(5 taškai)

GALVOSŪKIO NR. 73

Parašykite lietuviškų žodžių, 
kurie prasideda ir pasibaigia 
raide A. Pvz. Adata. Negalima 
rašyti tarptautinių žodžių, kaip 
afera, afiša ir t.t. Visi žodžiai 
turi būi daiktavardžiai ir jų 
reikšmes paaiškinti. Už 10 
paaiškintų žodžių gausite 5 
taškus, daugiau negu 10 žodžių 
— 10 taškų.

GALVOSŪKIS NR. 74 

(žiūrėkite piešinėlį)

r

Čia nupieštas vienas iš JAV 
prezidentų. Parašas neaiškus. 
Pamėginkite parašyti tikrąjį 
vardų.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 75

1. Koks garso bangos greitis 
vandenyje? 2. Kurie buvo 
Jėzaus Kristaus paskutinieji žo
džiai tarti apaštalui Judui Iska- 
rijotui paskutinės Šv. Vaka
rienės metu? 3. Kai 1938 m. 
rudenį Hitleris begėdiškai grobė 
Čekoslovakijos Sudetų kraštų, 
kų tuomet darė Lenkija, kaip ta
da ji elgėsi: a. skelbė savo 
valstybės neutralumų; b. bro
liškai bandė ginti skriaudžiamų 
Čekoslovakiją; c. ar kartu su 
Hitleriu grobė Čekoslovakijos 
žemes? 4. Kurių Lietuvoje 
daugiau: vyrų našlių ar moterų 
našlių? 5. Kuriomis spalvomis 
Lietuvoje yra pasipuošęs suma
nusis paukštis Šarka?

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus — 10 
taškų, už trumpus ir apytikrius 
— 5 taškai.

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis


