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Prezidento kreipimasis, 
pasirašius premjero 

atstatydinimo teikimą 
Vilnius, sausio 29 d. (Elta) -

Pirmadienį, pasirašęs teikimą 
Seimui, atstatydinant ministrą 
pirmininką Adolfą Šleževičių, 
prezidentas paskelbė šį krei
pimąsi: 

„Mieli Lietuvos žmonės, 
Šiandien pasirašiau dekretą 

dėl Lietuvos Respublikos Seimo 
pritarimo atleisti ministrą pir
mininką Adolfą Šleževičių iš 
užimamų pareigų. Norėdamas 
jam bei Lietuvos Demokratinei 
Darbo Partijai, kurios pir
mininkas jis yra, suteikti ga
limybę ir laiko apsispręsti pa
tiems, pasiūliau svarstyti šį 
klausimą Seime šių metų vasa
rio 8 dieną. 

Tai buvo nelengvas sprendi
mas, kuris subrendo ne per vie
ną dieną. Jį lėmė ministro pir
mininko elgesys neseniai Lie
tuvą ištikusios bankų krizės 
išvakarėse. 

Žinoma, yra sunku atleisti 
vyriausybės vadovą, kuris tre
jus metus dirbo energingai, at
kakliai, sumaniai ir iš tikrųjų 
svariai prisidėjo prie to, kad 
Lietuvos ekonomija pradėtų at
sitiesti. Tačiau aukščiausių 
valstybės pareigūnų reputacijos 
negali temdyti netgi mažiausias 
šešėlis. 

Noriu pasakyti Lietuvos žmo
nėms, kad vyriausybės ir Lie
tuvos Banko numatytos ir su 
tarptautinėmis finansinėmis or
ganizacijomis suderintos prie
monės bankų veiklai atkurti ir 
indėlininkų interesams apsau
goti bus nuosekliai įgyvendi

namos, nepriklausomai nuo to, 
kas vadovaus vyriausybei. Nėra 
jokio pavojaus normaliam val
džios institucijų darbui. 

Atskirai noriu kreiptis į 
Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos narius. Treji metai, 
prabėgę po 1992 m. rinkimų, 
buvo nelengvi, kupini priešta
ravimų, bet ir prasmingų darbų. 
Tikiuosi, kad politiškai įžvalgiai 
ir tolerantiškai įvertinsite 
susiklosčiusią situaciją", sa
koma prezidento kreipimesi. 

Premjeras 
atsistatydinimo 

pareiškimo 
nepasirašė 

Vilnios, sausio 29 d. (Elta) -
Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius pirmadieni, po dau
giau kaip dvi valandas trukusio 
LDDP tarybos narių susitikimo 
su Lietuvos prezidentu Algir
du Brazausku, žurnalistams 
sakė, jog atsistatydinimo pa
reiškimo nepasirašęs. Tačiau jis 
patvirtino, jog tokį pasiūlymą 
jam pateikė prezidentas. 

„Jeigu prezidentas pasirašys 
dekretą dėl mano atleidimo, 
prasidės nauja vyriausybės for
mavimo procedūra. Ją sufor
muoti bus labai sunku, ypač 
dabar, kai rengiamasi likvi
duoti bankų kriae", sake Adol
fas Šleževičius. Jis neatmetė 
galimybės, kad, atsistatydinus 
vyriausybei, gali įvykti pir
malaikiai Seimo rinkimai. 

Patvirtintas bankų veiklos 
atstatymo planas 

Vilnius, sausio 29 d. (Elta) -
Sekmadienį specialiame Lietu
vos vyriausybės ir Lietuvos 
Banko valdybos posėdyje patvir
tintas priemonių planas dėl 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAIB), Litimpeks ban
ko, Aurabanko ir Vakarų Ban
ko tolesnės veiklos. Valstybi
niam Paramos komerciniams 
bankams fondui perėmus šių 
bankų valdymą, jie bus sujun
giami į vieną Jungtinį banką. 

Jeigu privatūs vietos ar užsie
nio investitoriai įdės lėšų į kurį 
nors iš šių bankų, jis galės egzis
tuoti savarankiškai. Vėliau šis 
Jungtinis bankas bus privati
zuojamas. Jungtinis bankas tu
rėtų pradėti veikti nuo 1996 m. 
liepos 1 dienos. 

Bendrame vyriausybės ir Lie
tuvos Banko nutarime garan
tuojama, kad gyventojų indėliai 
Litimpeks banke ir LAIB bus 

Ukraina pasimokys iš 
Lietuvos patirties 

Priai kuri laiką darytoje nuotraukoje viešo ĮMSSSSM metu tariasi prez. Algirdu Brazauskas ir 
ministras pirmininkas Adolfas Sleževičius. Pirajudienj, tačiau, prezidentas pasirašė teikimą 
Seimui atstatydinti A. Sleteviiiu ii ministro pirmininko pareigų. Seimas iį klausimą svarstys 
vasario 8 dieną. Nors LDDP yra didžiausia Brahcfca Seime, prezidentui teikiant atstatydinimą, 
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Įregistruotas padidintas 
Litimpeks banko kapitalas 

išsaugoti bei be jokių apriboji
mų perduoti į Jungtinį banką. 

Iki tokio banko susikūrimo, 
indėlininkams, jiems pageidau
jant, bus išmokėta iki 1,000 litų, 
įskaitant priskaičiuotas palūka
nas. Po tūkstantį litų bus pra
dėta išmokėti nuo vasario 1 die
nos. 

Finansų ministerija išleis 
tikslinę vertybinių popierių 
emisiją ir gautos lėšos bus 
panaudotos šiai minimaliai 
indėlio daliai išmokėti. Ver
tybiniai popieriai bus išperkami 
iš LAIB ir Litimpeks banko at
gautomis lėšomis. 

Nustatyta, kad indėliai nebus 
išmokami bankų akcininkams, 
tarybų bei valdybų nariams, 
revizoriams, kitiems bankų dar
buotojams, bankų skolinin
kams. Anoniminėse sąskaitose 
laikomi indėliai taip pat nebus 
kompensuojami. 

Vilnius, sausio 25 d. (AGEP) 
— Lietuvos Banko valdyba įre
gistravo 39.49 milijonų litų Li
timpeks banko akcinį kapitalą, 
pranešė Lietuvos Banko atstovė 
spaudai. Iki šiol įregistruotas 
banko akcinis kapitalas buvo 17 
milijonų litų. Pernai banko ak
cininkai planavo padidinti ka
pitalą iki 50 milijonų litų. 

Per 1995 metus bankas išpla
tino akcijų už 22.49 milijonus 
litų ir spalio viduryje įteikė do
kumentus Lietuvos Bankui. Ta
čiau centrinis bankas delsė jį 
registruoti ir reikalavo papil
domų dokumentų, įrodančių pi
nigų šaltinius bei kilme, taip 
pat reikalavo pirkusių akcijų 
įmonių balansų, deklaracijų ir 
panašiai. 

Nušalintosios Litimpeks ban
ko valdybos pirmininkas Gin
tautas Preidys sako, jog padidin
tas banko akcinis kapitalas 
įregistruotas per vėlai—jei cen

trinis bankas jį būtų įregistra
vęs gruodžio mėnesį, banko 
kapitalo pakankamumo rodiklis 
būtų siekęs ne 1.9%, o 6%. 
„Dabar, net skaičiuojant Lie
tuvos Banko nustatytus atidėji
mus blogoms paskoloms, kapita
lo pakankamumo rodiklis yra 
6%, o jei tarp akcininkų išplatin
tume likusią 10 milijonų litų 
emisiją, tas rodiklis pasiektų 
13%, kaip ir reikalauja Lietuvos 
Bankas", korespondentui sakė 
Gintautas Preidys. 

Kol banko veikla sustabdyta, 
jo akcijos gali būti parduodamos 
tik dabartiniams akcininkams. 
Tačiau atnaujinus banko veiklą, 
šiemet realu, anot G. Preidžio, 
padidinti akcinį kapitalą 20 
milijonų litų. Preidys teigia, jog 
10% ar daugiau banko akcinio 
kapitalo ketina pirkti vienas 
Lenkijos bankų, o 10% naujos 
emisijos pirktų vienas Vakarų 
investicijų fondų. 

Vilniaus universitetas bando 
atgauti knygas 

Lietuvos bankininkystės 
pertvarkymams reikės 1.3 

milijardo litų 
Vilnius, sausio 26 d. (Elta) — 

Penktadienį Vyriausybės rū
muose pasirašyti Lietuvos fi
nansinės sistemos stabilizavi
mo, pertvarkymo ir plėtojimo 
programos bendrieji metmenys. 
Juos pasirašė ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, Lie
tuvos Banko valdybos pirminin
kas Jonas Niaura, finansų mi
nistras Reinoldijus Šarkinas ir 
jungtinei Pasaulio Banko bei 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) misijai vadovavęs Pasau
lio Banko ekonomistas Lietuvai 
Marcelio Giugale. 

Kaip sakė A. Šleževičius, mi
sijos vertinimu bankininkystės 
pertvarkymams reikės apie 1.3 
milijardo litų. Iš jų 1.1 milijar
do turėtų sudaryti vyriausybės 
vertybiniai popieriai išleisti ne 
mažiau kaip penkeriems me
tams, o kitą dalį tikimasi gauti 
iš valstybės biudžeto bei pasko
lomis iš tarptautinių finansinių 
organizacijų. Ji būtų panaudo
jama palūkanoms už vertybi
nius popierius išmokėti. 

Su misijos ekspertais susitar
ta naikinti Aurabanką, o liku
sius tris probleminius bankus — 

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) -
Vilniaus universitetas nepra
randa vilties atgauti knygas ir 
dokumentus, kurie praėjusio 
šimtmečio viduryje, uždarius šią 
aukštąją mokyklą, buvo per
duoti Kijevo universitetui. Apie 
tai buvo kalbama penktadienį 
per Ukrainos Aukščiausiosios 
Tarybos vadovo Aleksandr Mo-
roz susitikimą su Vilniaus 
universiteto rektoriumi prof. 
Rolandu Pavilioniu. 

Rektorius pabrėžė, kad Ki
jevo nacionalinio universiteto 
Medicinos fakultete esančių 
Vilniaus universiteto archyvų 
sąrašas įteiktas buvusiam tos 
šalies prezidentui Leonid 
Kravčuk, tačiau knygos ir 
dokumentai tikrojo seimininko 
nepasiekė iki šiol. Svečias 
pažadėjo tuo pasirūpinti ir 
pažymėjo, kad grąžinti archyvus 
būtų galima greičiau, jeigu 
Vilniaus ir Kijevo universitetai 

Litimpeks banką, Lietuvos Ak
cinį Inovacinį Banką ir Vakarų 
Banką — sujungti į vieną. Pa
liekama galimybė šiuos bankus 
atstatyti ir atskirai. 

Taip pat planuojama įkurti 
blogų paskolų administravimo 
įmone. Numatoma galutinius 
sprendimus dėl programos 
įgyvendinimo priimti sausio 28 
d. bendrame Lietuvos vyriausy
bės ir Lietuvos Banko posėdyje. 

palaikytų glaudesnius ryšius. 
Paskutinę vizito dieną, penk

tadienį, A. Moroz apžiūrėjo 
baigiamą statyti Ukrainos am
basados pastatą Teatro gatvėje. 
Numatoma jį galutinai įrengti 
per porą mėnesių. Tikimasi, kad 
ambasadą iškilmingai atidarys 
Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma, ketinantis atvykti į 
Vilniuje statomo paminklo Di
džiajam Lietuvos Kunigaikščiui 
Gediminui atidengimo ceremo
niją. Ukraina yra dovanojusi 
granito, iš kurio gaminamas pa
minklo postamentas. 

Premjeras sugrąžino 
indėlį į banką 

Vilnius, sausio 29 d. (Elta) -
Pirmadienį ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus indėlis -
135,162 litai 11 centų - kurį jo 
padėjėjas Juozas Palionis gruo
džio 18 d. išėmė iš Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko, buvo 
sugrąžintas į banką, pranešė 
Vyriausybės atstovas spaudai. 

Bankas kol kas priėmė vy
riausybės vadovo asmenines 
santaupas tik saugoti. Kad jos 
būtų grąžintos kaip indėlis, turi 
nuspręsti Lietuvos Banko val
dyba Ministras pirmininkas jau 
kreipėsi į Lietuvos Banko val
dybą leidimo tokiai operacijai. 

A Brazauskas 
nenumato užsienio 

politikos pasikeitimo 
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) -

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas išreiškė nuomonę, 
kad pasikeitimai vyriausybėje 
nepakeistą Lietuvos užsienio po
litikos. „Nėra pagrindo keisti 
užsienio politiką", pasakė Lie
tuvos vadovas spaudos atsto
vams pirmadienį, pasirašęs tei
kimus Seimui patvirtinti Adolfo 
Šleževičiaus atsistatydinimą ir 
priimant vidaus reikalų minist
ro Romasio Vaitekūno atsistaty
dinimą. 

Prezidentas pareiškė, kad ne
mato priežasčių keisti užsienio 
politiką — nei dabar, nei ateity
je, — nei dabar, nei po Seimo 
rinkimų ar vėliau. Be to, tiek 
Seime atstovaujamos partijos, 
tiek ir Seime vietų neturinčios, 
principiniai sutaria užsienio 
politikos klausimais. 

Prezidentas taip pat pasisakė 
prieš bet kokius skubotus spren
dimus nuvertinti litą. Toks 
sprendimas būtų visiškai nelo
giškas „šiuo kritišku momen
tu", anot prezidento. Šleževi
čiaus vadovavimas nėra vienin
tel is svarbus dalykas šiuo 
klausimu. „Cia pirmiausia yra 
svarbus klausimas visai valsty
bei", pažymėjo prezidentas, 
pridurdamas, kad pirmoje vieto
je jis yra Seimo kompetencijoje 
spręsti. 

LDDP gali neberemti 
prezidento per 

rinkimus 
Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) 

— Per būsimuosius rinkimus da
bar valdanti Lietuvos Demokra
tinė Darbo Partija gali remti 
kitą kandidatą, nei dabartinis 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. „Net ir netikėdama pergale 
per prezidento rinkimus, LDDP 
gali remti savo naują kandi
datą, kuris patrauks dalį 
balsuotojų", redakciniame 
straipsnyje penktadienį rašo 
valdančiajai partijai atstovau
jantis laikraštis „Diena". 

Kaip žinoma, per 1993 m. 
rinkimus A. Brazauskas buvo 
LDDP vadovas. Kiti prezidento 
rinkimai turėtų įvykti 1998 m. 
pradžioje. 

„Prezidentas jau sunkiai susi
kalba su buvusiais partijos bi
čiuliais — ir rajonuose, ir Vil
niuje. O šie jau suvokė, kas ką 
išdavė, ir pradeda ryžtingai 
telktis", rašo „Diena". Sis 
ministrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui artimas laikraštis 

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) -
Ukrainos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Aleksandr Mo
roz ir Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas penk
tadienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje konstatavo, jog 
polit iniai , ekonominiai ir 
kultūros ryšiai tarp Lietuvos bei 
Ukrainos plėtojasi „dinamiškai, 
abiem šalims naudinga link
me". Tarpparlamentinius ry
šius turėtų sustiprinti ir jų 
vadovų pasirašytas memoran
dumas dėl tolimesnio bend
radarbiavimo. 

Aleksandr Moroz, kurio vado
vaujama delegacija į Lietuvą at
vyko trečiadienį, sakė, kad Uk
raina vertina Lietuvos patirtį, 
kovojant dėl savo valstybingu
mo įtvirtinimo bei pastangas jį 
ginant. „Šiuo patyrimu mes 

norime pasinaudoti", pabrėžė 
j is . 

„Taip pat pasinaudosime ir 
Lietuvos klaidomis, pirmiausiai 
bankininkystėje", jis sakė. 

„Mūsų šalių parlamentai 
rems vyriausybių pastangas, in
tegruojantis į Europos struktū
ras", sakė Ukrainos parlamen 
to vadovas, tačiau jis pareiškė, 
kad Ukraina iš esmės nepritaria 
NATO plėtimuisi į Rytus. „Mes 
norėtume, kad kitų valstybių 
interesai neprieštarautų mūsų 
interesams. Mūsų šalies poli
tika yra tokia, kad būtų nau
dinga visai Europai. Mes neno
rime, jog karinės pagalbos me
todais būtų sprendžiami tarp
tautiniai konfliktai, kaip dabar 
daroma buvusioje Jugoslavijo
je", sakė Aleksandr Moroz. 

Baltijos šalys ruošiasi 
panaikinti muitus savo tarpe 

Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) 
— Bū 1998 metų Baltijos šalių 
vidaus sienos taps simbolinės, 
sako Baltijos šalių Ministrų 
Tarybos muitinės komiteto pir
mininkas, Lietuvos muitinės 
departamento direktoriaus pa
vaduotojas Paulius Darginavi-
čius. 

Dvi dienas Vilniuje Baltijos 
šalių Ministrų Tarybos muiti
nės, sienų apsaugos, transporto 
bei finansų ir valiutos komitetai 
svarstė ir parengė bendrosios 
tranzito procedūros įvedimo 
Baltijos šalyse darbo planą. Be 
jo, sausio 26 d. po pietų pasi
rašytas ir jungtinio šalių susiti
kimo protokolas. 

Priemonių planas dėl bendro
sios tranzito procedūros, bendrų 
Latvijos ir Lietuvos bei Latvijos 
ir Estijos sienų pralaidumo 
punktų įsteigimo, bendrų spe
cialiųjų tranzito koridorių 
įrengimo, taip pat prisijungimo 
prie tarptautinės „žaliosios kor
telės" sistemos bus pradėtos 
įgyvendinti jau šiemet. 

Konkrečius bendrų postų 
įrengimo darbus ir darbo or
ganizavimą juose muitininkai, 

TRUMPAI 

— Jungtinėse Valstįjose Ru
sijos ministras pirmininkas Vik-
tor Cernomyrdin sekmadienį 
padėjo trijų dienų vizitą. 
Numatytas susitikimas ir su 
prezidentu Bill Clinton. V. Cer
nomyrdin užtikrino, kad jo šalis 
tęs ekonomines reformas. 

— Rygoje Baltijos valstybių 
rusai nutarė įkurti Baltijos vals
tybių rusų tautinės mažumos 
atstovybe, kuri atstovautų šiose 
valstybėse gyvenantiems ru
sams. 

— Maskvoje Nižnij Nov
gorodo gubernatorius Boris 
Nemcov susitikime su preziden
tu Boris Jelcin pranešė, kad 
milijonas jo krašto gyventojų 
pasirašė kreipimąsi nutraukti 
karą Čečėnijoje ir išvesti iš jos 
Rusijos kariuomenę. 

— J A V valstybės sekretorius 
Warren Christopher, priimda 
mas Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Jevgenij Primakov kvieti 
mą, lankysis Rusijoje kovo mė
nesį. 

visokeriopai kritikuoja prezi
dentą dėl ketinimų atleisti mi
nistrą pirmininką. 

pasieniečiai bei susisiekimo 
ministerijų pareigūnai aptars 
sausio 31 d. Biržuose. 

Paulius Darginavičius sakė, 
kad bendroji tranzito procedūra 
dar nereiškia, kad pereinama 
prie vieningų muitų. Ji paspar
tins krovinių ir keleiviu pra
laidumą per šalių sienas. įva
žiavus krovininiam sunkveži
miui ,,iš išorės", pavyzdžiui, iš 
Baltarusijos, jis toliau bus 
tikrinamas tik pagal žymai bcr. 
druose Baltijos valstybių doku 
mentuose, t.y. prie kiekvienos 
sienos nereikės pildyti naujos 
deklaracijos, nereikės kiek
vienos šalies muito garanto ir 
užstato ir panašiai. Todėl 
krovinys per trijų Baltijos 
valstybių vidaus sienas galės 
pervažiuoti minimaliai susto
damas — pakaks pasienio 
punkte įsiregistruoti, kad jis 
pervažiavo sieną. Bendro darbo 
pasienio punktuose esmė ta, 
kad krovinius ir keleivių doku
mentus abiejų šalių pareigūnai 
tikrins viename poste ir tuo 
pačiu metu. 

Visi jungtinio pasitarimo 
dalyviai pritarė, kad bus naudo
jamasi tos valstybes postu, kuris 
geriau įrengtas. Sausio 31 d. 
Biržuose turi būti patikslintos 
schemos, kokiose konkrečiose 
postų vietose dirbs kievienos 
šalies pasieniečiai, muitininkai 
ir kiti pareigūnai. 

Latvijos muitinės departa
mento direktoriaus pavaduoto
jas Andrejs Runcis sakė, kad 
dabar visoms trims valstybės 
labai svarbu iki 1996 m. pabai
gos pasirengti prisijungti prie 
Europos Sąjungos ir Skandina
vijos šalių tranzito sistemos. 

Estijos delegacijos vadovo. 
Muitinės departamento generali
nio direktoriaus pavaduotojo 
Rein Velling nuomone, be 
konkrečių darbų dėl vidaus 
sienų pralaidumo, laukia didelis 
darbas, derinant nacionalinius 
muitų ir tranzito dokumentus 
su Europos Sąjungos normaty
vais. 

Šalys per metus turi įgyven
dinti ir nacionaline tranzito 
garanto procedūra. Dabar ji jau 
veikia Lietuvoje ir Estijoje, o 
Latvija ją turėtų įvesti iki 1997 
m. sausio 1 dienos. 

KALENDORIUS 

Sausio 31 d.: Jonas. Marcele. 
Liudvika, Liuda, Jaunė. 

Vasario 1 d.: Pionijus, Ig
nacas, Brigita, Gytis, Eidvilė 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 31 d. 
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LSS VADOVYBES 
ATSIŠAUKIMAS 

SAUSIO 13-toji, viena iš svarbesnių dienų Lietuvos istorijoje. 
Šią dieną prisimename ir pagerbiame tą dieną 1991 m. Vilniuje 
u i Lietuvos laisve žuvusius beginklius didvyrius. 

Čikagoje, SAUSIO 13 dienos minėjimas yra rengiamas ši 
sekmadieni, vasario 4 d. Kviečiu ir raginu visus skautus, skautes, 
jų tėvelius ir vadovus, visus suaugusius skautaujančius ir 
nebeakautaujančius, šiame minėjime dalyvauti P I L N O J E 
UNIFORMOJE. Mieli tėveliai, pasirūpinkite t ransportu savo 
skautams ir skautėms ir patys su jais dalyvaukite šio sekmadienio 
iškilmėse. 

Parodykime Lietuvai, kad esame vieningi ir gerbiame vieni 
kitus, {rodykime Lietuvai, kad Lietuvių Skautų sąjunga y ra gausi, 
vieninga ir gerbia savo didvyrius. Minėjimas bus filmuojamas. 

Budėkime ir Ad Meliorem! 
v.s. fil. Kęstutis J e č i u s 

LSS Tarybos p i rmininkas 

PRANEŠIMAI LS 
SESERIJAI 

Iškilmingoje ,.Nerijos" tunto sueigoje jūrų jaunės įžodi davusiai Deimantei 
Žukaitei kaklaraišti riša tuntininkė js. Violeta Paulienė. 

Nudtr J. Tamulaitto 

Mielos Sesės, 

Naujuose metuose l inkiu 
Jums sveikatos ir laimės Jūsų 
asmeniškame ir skautiškame 
gyvenime. Vadovėms gera pro
ga pamąstyti apie savo vykdo
mas pareigas, kurios yra labai 
svarb ios mūsų auganč iam 
jaunimui, kuris žiūri į Jus, kaip 
į gerą pavyzdį. Būkite pasiryžu
sios atlikti šias pareigas entu
ziastiškai ir sąžiningai. Nuo 
Jūsų priklauso sėkminga viene
to veikla, pritraukimas jaunimo 
į skautišką šeimą ir žinių per
teikimas vieneto narėms. Lin
kiu visoms ištvermės ir dar
bingų metų. 

REGISTRACIJA IR NARIŲ 
MOKESČIAI 

1995 m. spalio 6, 7 ir 8 d. 
Čikagoje ir Lemont, IL, vyko 
LSS Tarybos akivaizdinis posė
dis, kuriame buvo nutarta LSS 
nario mokesčius pakeisti se
kančiai: 

4a. LSS nariai, priklausantys 
kel iems vienetams vienoje 
šakoje, moka vieną metinj nario 
mokestį pasirinktame vienete. 
Kituose vienetuose gali būti 
saistomi tik papildomai viene
to reikalams renkamu mokes
čiu. 

4b. LSS nariai, priklausantys 
dviem šakoms, sumoka vieną 
nario mokestį Brolijai ar Seseri
jai ir pažymi, kad priklauso 
Akademiniam Skautų sąjū
džiui Brolijos ir Seserijos iždi
ninkai, sumokėję „Skautų ai
dui" ir Pirmijai, ASS dalį (4 
JAV doL) persiunčia ASS iždi
ninkui 

5. Tarybos nariai pilną nario 
mokestį sumoka tiesioginiai, 
LSS Tarybos iždininkui, kuris 
atsiskaito su „Skautų aidu" ar 
„Mūsų Vytis" pagal psr. 6. 

6. S. Amerikos kraštuose LSS 
nariai moka tokį nario mokestį: 

a Visi LSS nariai savo šako
se moka po 20 JAV dolerių. 

b. „Skautų aidui" ir „Mūsų 
Vyčiui" po 10 JAV dol. 

c. Pirmijos iždui po 2 doL (20% 
ii likusių 10 dol). 

d. Sakoms lieka po 8 dol (80% 
išlikusių 10 dol) 

e. Sakos gali rinkti Pirmijos 
patvirtintą vienetų registracijos 
mokestį. 

8. Ypatingais atvejais viene
to vadovas.-e gali narį,-e atleis
ti nuo mokesčio mokėjimo prie
voles. Tokį atleidimą tvirtina 
aukštesnė institucija. 

11. Surinkto nario mokesčio 
įnašai LSS Pirmijai ir „Skautų 
aidui" ar „Mūsų Vyčiui" padą 
romi iki kovo mėn. 1 dienos. 

ASS STUDIJŲ DIENOS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
1996 m. Studijų dienos š.m. 
spalio 4-6 d. vyks Woodstock, IL. 
Dėl informacijų kreipkitės į fil. 
dr. Viliją Kerelyte tel. 708-
594 0400. 

DĖMESIO! 
U n i f o r m u o t i skauta i i r 

skautės su s a v o vienetų vėlia
vomis š) sekmadienį, vasario 4 
d., dalyvauja tragiškųjų Sausio 
13-sios įvykių prisiminime šia 
tvarka: 10 vai . r. šv. Mišiose 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje,; 
Čikagoje, 44 St. ir California 
Ave. Po Mišių — 11:30 vai. r. 
trumpose iškilmėse prie Žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo Jaunimo centro sodely
je ir 12:30 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje vyksiančiame 
iškilmingame minėjime, kuria
me kalbės prof. Vytautas Lands-
bergis. (Viene ta i prašomi 
neužmiršti stovų vėliavoms). 
Dalyvavimą koordinuoja skau
tininkai — Gediminas Deveikis, 
tel. 805-385-0903 ir Rita Penčy-
lienė, tel. 708-448-7279. Dėl 
smulkesnių informacijų skau-
tai,-ės kreipiasi į savo vienetų 
vadovus,-es. , 

12. Apdovanoti Geležinio 
Vilko ordinu atleidžiami nuo 
nario mokesčio. Jie privalo apie 
tai pranešti savo vienetui ir pa
tys užsisakyti „Skautų aidą" ar 
„Mūsų Vytį". 

Kanados rajonas moka 20 dol. 
Kanados doleriais, bet šakų iž
dininkams siunčia U S F U N D S 
t o s d i e n o s v a l i u t o s k u r 
su. Šakų iždininkai su visais 
atsiskaito proporcingai apie tai 
atitinkamai pranešdami. 

Šie nuostatai saisto tik JAV 
ir Kanados LSS narius. Europos 
ir Australijos LSS nar ia i moka 
tų rajonų nario mokesčius jų nu
s ta tyta tvarka . Šių dviejų 
rajonų nariai „Skautų aidą" ir 
„Mūsų Vytį" prenumeruoja at
skirai. 

Prašau, kad visi vienetai 
laiku išsiųstų Seserijos iždi
ninkei v.s. Irenai Markevičienei 
vienetų registraciją ir narių 
mokesčius už šiuos metus pagal 

pakeistus N a r i o m o k e s č i o 
nuos ta tus . 

Registruojant savo vienetą, 
naudokit naujai p a r u o š t u s 
, , tuntų /v ie t in inki jų me t inė 
registracija" lapus. 

„GINTARO" V A D O V I Ų 
MOKYKLA 

LSS „Gintaro" vadovių lavi
nimo mokykla vyks 1996 m. 
liepos 10-17 d. JAV Vidurio ra
jone. Rako stovyklavietėje, 1918 
E. Hawley Rd., Custer, Michi-
gan. 

Dalyvauja: skautės nuo 16 
m. amžiaus II patyrusių skaučių 
pat. laipsnio, vadovaujančios, 
arba tu r inč ios sugebė j imų 
vadovauti. 

Išimtinais atvejais, tuntinin-
kėms ar vieneto vadovėms pri
stačius ir skyr ių vedėjoms 
patvirtinus, gali būt i jaunesnės 
vieneriais metais. Pageidau
t ina , kad bū tų l ank ius ios 
skiltininkių kursus. 

Vienetų vadovės turėtų nu
matyti iš anksto, kurios sesės 
galėtų dalyvauti. Taip pat , jei 
būtų GVM baigusių skaučių, 
kurios norėtų būti instrukto
rėmis ar padėjėjomis, kad apie 
tai praneštų GVM vadovei 
sesei Gilandai Matonienei iki 
š.m. vasario mėn. pabaigos. 

Užsienio v iene tų vadov ių 
dėmesiui : 

1996 m. liepos 6 d. Čikagoje 
vyks Lietuvių Taut inių šokių 
šventė. Jei šion šventėn atvyktų 
aukščiau nurodytiems reikala
vimams atitinkančios sesės iš 
Australijos, Europos ar Pietų 
Amerikos, ir pareikštų norą da
lyvauti GVM kursuose, LS Se
serys padengs joms GVM mo

kestį. Prašau šiuo reikalu nedel
siant kreiptis į LSS Vyriausią 
Skautininke. 

VADOVIŲ PASIKEITIMAI 
LSS V I E N E T U O S E 

1995 m. rugsėjo 11 d, Europos 
rajono „Aušros" tn. Vokietijoje 
tunt in inkas ps. Petras'Verselis 
perdavė pareigas s.v. si. Tobias 
Schroter. 

1995 m. rugsėjo mėri. Vidurio 
rajono Lemonto „S i e tuvos" 
skautininkių draugovės'drau
g in inke vyr. sk! fil.' Gina 
Garunkštytė perdavė pareigas 
ps. fil. Svajonei Kerelytei. 

1995 m. spalio 19 d. Ramiojo 
Vandenyno Los Angeles „Kuni
ga ikš t i enės Graž inos" vyr. 
skaučių ir skautininkių vadovė 
s. Birutė Prasauskienė perdavė 
pareigas ps. fil. Aldonai Venc
kienei. 

1996 m. sausio 21 d. Vidurio 
rajono Čikagos „Nerijos" tunto 
tunt ininkė js. Violeta Paulienė 
perdavė pareigas js. Viligailei 
Lendraitienei. 

Nuoširdus skautiškas ačiū 
broliui Petrui Veršeliui ir se
sėms Ginai Garunkštytei, Biru
tei Prasauskienev, ir, Violetai 
Paulienei už rūpeafcnją ir parei
gingą vadovavimą vienetuose. 
Seses Svajone, Aldoną ir Vili-
gaile. bei brolį Tobias, sveikinu 
ir linkiu daug sėkmės ir iš
tvermės naujose pareigose. 

„PERKŪNO" DRAUGOVĖS 
ŽIEMOS KELIONĖ Į RAKO 

STOVYKLĄ 

D R A U G A S 
(U8P8-101000) 
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DRAUGO 

* matų 
JAV 906.00 966.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik iaetaittanlii 'nH*-
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $80.00 $46.00 
Uiaakant | Lietuvą 
(Air eargo) $100.00 $66.00 
Tik saetadieiuo laida $66.00 
Utsakaat j naaiini 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik ietudienio laida $160.00 $86.00 

3i 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$36.00 

Vyriaueia redaktore Danute Bindokienė 
Administratoriui Pytis StonCiua 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, aajtariiniiiaii 

• Redakqja ut skelbimu tūriai 
nešt sako. Skelbimu kainos pri-
ainnriamos, garas prašymą ką 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; aattadit niais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siun£iant pasilikti kopiją. 

Čikagos „Lituanicos" tunto 
„Perkūno" draugovės skautai 
penktadienį, sausio 5 d., susi
rinko savo draugininko And
riaus Utz ttįmuose. Ištisus 
metus šio savaitgalio laukiame, 
planuojame, a*pie jį svajojame — 
kada vėl džiaugsimės Rako 
stovyklavietės grožiu ir žaisime 
jos pusnynuose. 

Susirinkome 17-ka žiemos ne
bijančių skautu: Andrius Utz, 
Rimas Gecevicius, Tadas Stro-

<pus, Donatas Ramanauskas, 
Mindaugas Griauzdė, Linas 
Gierštikas, Edmundas Brooks, 
Andr ius Brooks, Al iukas 
Brooks, Dainius Dumbrys, Ry
tis Dumbrys, Aris Dumbrys, 
P a u l i u s Gončius, J u l i u s 
Griauzdė, Pgfrilas Žukauskas, 
Rytas Vygandas ir Karolis Už
giris. ' ; 

Dr. Mindaugas Griauzdė ir 
keli skautuko? jau buvo išvykę 

[rytą atidaryti penktadien 
stovyklavį 
žinėti vėžes, 
lavietės p; 
lon atvyk 

Atvykę 
gilokai ibrid 

vartus, prava-
ldyti stovyk-

>, prieš stovyk-
mei grupei. 

lon, radom ją 
sniege. Sniego 

DĖKOJU s. Vidai Jankaus
k iene i ir v.s . Ged iminu i 
Deveikiui ir jų padėjėjams už 
su ruoš t ą laba i s ėkmingą 
suvažiavimą „Praeitis / 50 ' 
Ateitis". 

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais. 

BUDĖKIME! 
v.s. Bi ru tė Bana i t i enė 

Seserijos Vyriausia 
Skautininke 

šįmet, atrodo,' buvo daugiau 
negu buvom pripratę jo matyti 
per paskutinius šešerius metus. 
Vienas automobilis, vos įvažia
vęs pro stovyklos vartus, įklim
po. Maistą ir atvykusių skautų 
mantą reikėjo pervežti kitais 
autovežimiai8 („4-wheel drive"). 
Brolio Mindaugo dėka visų lau
kė šilti guoliai. 

Šeštadienį pagrindinė progra
ma buvo trejų valandų orien
tacijos užsiėmimas. Kursą iš
dėstė brolis Donatas, o užsi
ėmimu stotis paruošė ir pravedė 
broliai Andrius, Linas, Rimas, 

Tadas ir Dainius. Dėkui Dievui, 
oras buvo puikus — geresnio net 
negalima buvo tikėtis: šalta, 
tačiau be vėjo, saulėta, daug 
sniego... Skautų uždavinys buvo 
per i tas tris valandas atrasti 
visas stotis (naudojanti? kom
pasu ir topografiniu žemėlapiu). 
Stotys buvo išsklaidytos po visą 
Rako'stovyklavietės plotą. Rei
kėjo tas stotis ne tik rasti, bet 
jose atlikti nurodytus uždavi
nius už kuriuos dalyviai pelnė 
taškus. 

Pasiskirstę po du, išėjome į 
orientacini žygį. Po šių užsiė 
miimi visi susirinkome pasišil
dyti „Lituanicos" valgykloje, o 
brolis Donatas išvedė mūsų už
siėmimų duomenis. Visi dali
nosi įspūdžiais, kaip pavyko jų 
dvejeto • kelionė. Visiems šie 
užsiėmimai patiko, tik kai kurie 
skundėsi kad buvo sunku klam
poti po tokį gilų sniegą, mat tik 
nedaugelis šįmet atsivežė slides; 
visi masė, kad tam bus per ma
žai sniego! Ateinančiais metais 
geriau žinosime ir tinkamiau 
pasiruošime! 

Po pietų brolis Mindaugas 
pravedė šaudymo užsiėmimą, 
kas visus skautus labai domino. 
Sutemus visi persirengė vaka
rui ir susirinko valgykloje ruoš
ti vakarienę — „Sloppy joes". 
Net patys nustebome, kiek visi 
valgėme. Atrodo, kad tyras ir 
šaltas oras išugdė milžiniškus 
apetitus. Po vakarienės susi
tvarkę turėjome laisvo laiko 
pasikalbėti ir pasiruošti vaka
rui, o brolis Donatas, viską 
gerai patikrinęs, paskelbė die
nos užsiėmimų duomenis. Štai 
jie: 

1. Andrius Brooks/Rytas Vy
gantas - 290/350 taškų. 

2. Paulius Genčius/Rytis 
Dumbrys - 282.5 tšk. 

3. Aliukas Brooks/Julius 
Griauzdė - 260 tšk. 

4. Karolis Užgiris/Edmundas 
Brooks - 245 tšk. 

5. Povilas Žukauskas/Aris 
Dumbrys - 235 tšk. 

Sekmadienį atsikėlę pasiga
minome gausius pusryčius iš 
visų turėtų maisto likučių. Ir 
visi pasigardžiuodami daug 
valgėme. Po pusryčių pradėjom 
ruoštis kelionei namo. Šįmet 
buvo nemažai ankstyvesniais 
metais šioje iškyloje dalyva
vusių, tai visi žinojo savo darbus 

JLituanicoa" tunto,.Perkūno" draugoves nariai ».m. 
vietAa vaitu, Custer, Michigan. 

usio 6 d. tiemos akyloje prie Rako stovykla 

Dr. V. J . V A t A I T M U t 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17 W. $3 $*.. • n i t j m l i , H. 
TeL 703-423-0114 
Valandos susitarus 

C . M C K M , O M , » . C . 
4447 W. 1*3 t*., Oak Lasąs, R, 

Pirmas apyl su Nortruessieni un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 

(kalbėt anotiakai) M*. 

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

MM m. M t*. Tet (7SS) 422-Sisi 
Valandos pagal susitarimą, 

P«TTKJ 3 V p p -7 y y antro" 12 30-3 y p p 
utta uida/yu. Ketvd i 3 v p p . 
penut T iettd 9 v r-12 y p p 

•1M t. Kasote Ave., 
(312) m t l l l artu (313) • 

DR. K. A. 
O0OS UIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KO.IU VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

ir juos sklandžiai vykdė. Prisi
minimui padarėme nuotrauką 
prie stovyklos vartų ir maždaug 
12 vai. vidudienį patraukėme 
Čikagos Hnk. Pakely mūsų 
ka ravanas sustojo Holland, 
Michigan, pavalgyti pietus ir 
vėl susipažinti su civilizacija 
(ypač kanalizacija). Oras keliau
jant į namus buvo giedras, sau
lėtas, kol priartėjome prie Čika
gos. Čia padangė buvo apsiniau
kusi, pradėjo snigti... Gal reikėjo 
dar vieną dieną pasilikti sto
vykloje? Vis dėlto parvažiavo
me saugiai ir su įdomiais pri
siminimais. J au pradėjome sva 

i joti ir laukti kitų metų kelionės 
į Rako stovyklą. 

Donatas Ramanauskas 

Dr. ALOtRPAt KAVAUONAS 
Spacfryoė vidaus ir kraujo agoa 

3440 a Patuki 9M 
Tat $11 M l 2003 

Plrmd. 9 v.r. - 7 v.v., antra., tnta. k 
penkta 9 v.r • 3 v. p.p., 

kstvd. 10 v.r. - 7 v.v. šaatd. ir kt 
dianomis raftatmoM susitarimas 

Sumokama po vizMo 

•132 S. K«MtaM AM. 
CMcage, IL 90429 
Tai. 312-439-7799 

RttMAUOAS N0MCKAS, M.D 
t . RRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

0R. JOVITA KIRtUS 
Oatmt Oyaytoki 

3315 W 5»h S» . Criicago. IL 
Tat. (312) 479-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (799) 999-9141 
Vai pagal susitarimą 

Tat. Ir feMta: (799)492-41M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Clsara 1442 $a. 99*1 Ava 

Kasdien f iki 8 v v 
'iskyms net šast 12 iki 4 vai PP 

OR. PtTHAS V. KtSIIUUS 
INKSTU. PŪSLES m PROSTATOS 

gydymas bei cntrurgipi 
mr — 

7«aV941. 
Vak* 

Vakaras ir savatg bae M. T I 9 I H I I J 
SURENOf R LAL, MD 
Speciaryb* - Vidaus ligos 

7722 $. KaaMa, Cnvąągs. M. 99992 
Tat. 312.434-1123 

Maty Craaa ReĮpRRl 
»^*^RR' 9* e^^^RRIfaTSĮ vr^RBeStalflVFt • • ' 

Tai. 312-994-4199 
Valandos pagal suaMartmą 

DR. ALGIS PAULIUS 
OrTTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGUA 
ĮĮMDiandaa Ava., 1*9*1.19.99129 

Tat. (709) 742-0299 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PCTRCIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

aDaa 9. Raajavas PJ4., tvactiory ffeaes, 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tat (709) 999-4099 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LIONAS SIMUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
9133 S. KaOtfa 

Vai.: antr. 2-4 y P P " katv 2-5 v. p.p. 
Saatd pagal susitarimą 

tat. 313-779-1 

Kak. tol. (313) 471- _ 
VRMS J . N U M C K A S . M.D. 

KARDIOLOGAS - S»RD«S LIGOS 
7733 S. KaaMa Ava.. 

M. 

IDMUNOAS VIŽ1NAS, M.O., S.C 
Specialybe — Vidaus hgu gydytoun 

KaPjame lietuviškai 
4199 S. Archer Ava. (prie Austm) 
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KAS BUVO „16-ji 
LIETUVIŠKOJI 

DIVIZIJA"? 
JONAS DAINAUSKAS 

1995 metų gale leidykla „Vil
nius" (nors tituliniame puslapy
je užrašytas Vilnius, bet faktiš
kai toji leidykla veikia Kaune) 
išleido veikalą „Šešioliktosios 
lietuviškosios divizijos žuvusių
jų karių atmintis", 334 p. 3,500 
egz. tiražu. Veikalą išleido 
„Lietuvos Antrojo pasaulinio 
karo antihitlerinės koalicijos 
dalyvių organizacijos respubli
kinis komitetas". Pratarmėje 
parašyta, kad tos knygos išlei
dimo iniciatyva kilo „Lietuviš
kos divizijos veteranų taryboje", 
kuri 1991 metų lapkričio mėn. 
įsiliejo į „Lietuvos Antrojo 
pasaulinio karo antihitlerinės 
koalicijos dalyvių organizaciją" 
Redakcinė komisija: P. Eidukas 
(pirmininkas), K. Gaurylius, E. 
Levitas, V. Lunia, V. Petraus
kienė, V. Ragauskas, J. Raliu-
konis, S. Rudžionis, A. Stanke
vičius, S. Šimonis, M. Trinkū-
naitė (sudarytoja sekretorė), 
prof. L. Vladimirovas. 

Pratarmėje parašyta: „...Karo 
sūkuryje 1941 metais atsidūrė 
ir Lietuva, tuo metu jau buvusi 
TSR sąjungos sudėtyje. Kiek 
Antrasis pasaulinis karas 
nusinešė Lietuvos gyventojų 
gyvybių, deja, dar niekas nėra 
tiksliai suskaičiavęs. Yra tik 
apytikriai žinoma, kad šio karo 
frontuose dalyvavo apie 210,000 
Lietuvos piliečių. Tai pir
miausia 16-tosios lietuviškosios 
šaulių divizijos kariai ir 1944-
1945 metais mobilizuoti Lietu
vos vyrai". 

Rašinyje (5-11 p.) „16-sios 
lietuviškosios šaulių divizijos 
kovų kelias (Trumpa apžvalga) 
randame: „... 1941 metų gruo
džio 18 dienos TSRS Valstybinio 
gynybos komiteto nutarimu bu
vo pradėta formuoti 16-ji lietu
viškoji šaulių divizija. Divizija 
buvo formuojama Gorkio srity
je: Balachnoje, Gorodece, Prav-
dinske ir Černoramenkos gy
venvietėje. I ją stojo Lietuvos 
piliečiai, pasitraukę į Sąjungos 
giluma, lietuviai, nuo seniau 
gyvenę tarybinėse respublikose, 
o jos pagrindą sudarę buvę 29-jo 
teritorinio šaulių korpuso kariai 
ir vadai bei Vilniaus pėstininkų 
karo mokyklos auklėtiniai... 
Pusmečiui praėjus, 1942 m. 
gegužės mėnesį, divizijoje jau 
buvo 12,398 kariai. Pagal karo 
metų reikalavimus sukomplek
tuotoje divizijoje liko 10,251 
karys ir karininkas. Likusieji 
buvo sutelkti į atsargos batalio
nus, divizijos papildymui. Divi
zijoje lietuvių buvo 3,717 arba 

36,3 proc., rusų, kurių daugu
mas gimę Lietuvoje — 3,061 (29.9 
proc.), žydų - 2,971 (29 proc.), 
ukrainiečių — 192 (1.9 proc.), 
baltarusių - 72 (0.7 proc.), kitų 
tautybių (karaimų, totorių, dau
giausia gimusių Lietuvoje, ir 
kt.) - 238 (2,2 proc.)...1943 m. 
sausio 19 d. divizija įėjo į 2-sios 
tankų arnujos sudėtį ir buvo 
perkelta į Glebovo rajoną... 
Divizija vasario 17 d. susitelkė 
Druskovo rajone ir buvo įjungta 
į 48-osios armijos sudėtį. Čia ji 
gavo arnujos vado įsakymą va
sario 19 d. rytą susitelkti 
Aleksejevkos... rajone... Užpus
tytuose keliuose įklimpo maši
nos ir netgi arkliais traukiamos 
transporto priemonės. Visa di
vizijos stambesnio kalibro ar
tilerija atsiliko... Naktį iš 
vasario 21 į 22 dieną divizija 
dviem pulkais... užėmė išeities 
poziciją. Vietovė buvo atvira, 
lauke — apie 40 laipsnių šalčio. 
Kariai galėjo išsikasti tik 
nedidelius apkasėlius sniege... 
Puolimą vienu metu turėjo pra
dėti visi 48-osios armijos 
junginiai. Tačiau vasario 22 d. 
signalo pradėti puolimą negau
ta. Kariai buvo priversti visą 
dieną būti atvirame lauke. Tai 
pasikartojo ir vasario 23 d. Nuo 
prieš galingos ugnies bei aviaci
jos antskrydžių daug divizijos 
karių (apie 10 proc. išeities 
poziciją užėmusių dalinių) žuvo, 
buvo sužeisti, apšalo dar prieš 
puolimą. Tik vasario 24 d. ... 
divizijos daliniai perėjo į 
puolimą. Vasario 25-26 d. divizi
jos daliniai dar atakavo priešo 
pozicijas, bet nesėkmingai. Šios 
pirmosios 16-sios ... divizijos 
kautynės Aleksejevkos kaimo 
rajone buvo labai sunkios ir 
nuostolingos. Apie 4,000 karių ir 
karininkų buvo išvesta iš ri
kiuotės (žuvę, sužeisti, apšalo ir 
dingę be žinios). ...Patirti 
nuostoliai buvo papildomi 2-jo 
atsargos bataliono kariais 
...Nuo 1943 m. gruodžio 27 d. iki 
1944 m. birželio mėnesio, išsky
rus artilerijos pulką, buvo 
4-osios smogiamosios arnujos 
rezerve... 1944 m. liepos 5 d. I 
Pabaltijo fronto vado, armijos 
generolo I. Bagramiano įsaky
mu, divizijos vadovybei buvo 
leista... pašaukti tarnybai į 
diviziją 1918-1926 metais gimu
sius Lietuvos gyventojus. Papil
dymui atėjus, divizijos sudėtyje 
lietuvių skaičius išaugo iki 68 
proc. O vėliau, divizijai pasipil-
dant, lietuvių joje nuolat būdavo 
nuo 70 iki 75 proc... (po spalio 

20 d.)... Kautynėse prie Usėnų 
Lietuviškosios divizijos istorijoje 
— pačios įnirtingiausios ir kru
viniausios, pareikalavo daug 
aukų. Išėjo iš rikiuotės per 40 
proc. jos gyvosios jėgos... Už šias 
kautynes 1944 m. spalio 31 d. 
įsaku divizija buvo apdovanota 
Raudonosios vėliavos ordinu. 
Dešimčiai jos karių: Borisui 
Cindeliui (po mirties), Boleslo
vui Gegžnai, Vladimirui Fedo-
tovui, Fiodorui Lysenkai, Gri-
jorijui Terentjevui, Stasiui 
Šeinauskui (po mirties), Kalma-
nui Šurui, Grigorijui Ušpoliui, 
Volfui Vilenskiui, Fiodorui Za-
cepilovui — buvo suteikti 
Tarybų Sąjungos didvyrių var
dai. ...Pirmosios kautynės Lat
vijos žemėje, pradėtos 1944 m. 
lapkričio 19 d., buvo nelabai 
sėkmingos... 1945 m. vasario 
mėn. divizįja vėl atvyko į Kuršą, 
kur dalyvavo sunkiose kautynė
se... patirdama daug vargo ir 
nuostolių... 1956 m. ...divizija 
buvo visai išformuota". 

Tiek iš knygos „Kovų kelio 
apžvalgos". 

Apie tą diviziją daugiau žinių 
paskelbta tarybinėse enciklope
dijose. Taip „Tarybų Lietuvos 
Enciklopedijos" 4-me tome (Vil
nius, 1988 m. p. 171-172) para
šyta: „... 1943.1.1 d. joje buvo 
10,250 karių, iš jų — apie 7,000 
lietuvių arba Lietuvos 
gyventojų. Iš visų divizijos karių 
buvo 1,378 komunistai, 1,718 — 
komjaunuolių. Divizijos bran
duolį sudarė buvusio 29 te
ritorinio šaulių korpuso ka
riai, Vilniaus pėstininkų karo 
mokyklos kursantai, baigę No-
vokuznecke (Kemerovo sr.) 
sutrumpintą karo m-los kursą ir 
LTSR partiniai, komjaunimo ir 
tarybiniai darbuotojai, 1941 
pasitraukę iš fašistų oku-. 
ouotos Tarybų Lietuvos. 
1944-1945 diviziją papildė 
apie 13,000 išvaduotos Ta
rybų Lietuvos gyventojų. Iš 
viso divizijoje yra kovoję apie 
20,000 lietuvių bei Lietuvos 
gyventojų ir nemaža kt. sąj. 
respublikų žmonių... Divizija 
rūpinosi, joje dažnai lankėsi 
LKP CK ir LTSR vyriausybės 
vadovai: Antanas Sniečkus, 
Justas Paleckis, Mečislovas 
Gedvilas. Nuolatiniai LKP CK 
atstovai divizijoje buvo Kazys 
Preikšas, Mykolas Juncas-Ku-
činskas... Kūrimosi metu divizi
ja buvo lietuvių socialistinės 
kultūros centras (antras po 
Maskvos)... Išvadavus Lietuvą, 
divizija buvo valst. ir part. 
kadrų vienas pagrindinių šal
tinių..." 

Tai buvo eilinė, 16-oji, sovietų 
kariuomenės divizija, kur var
das „lietuviškoji" tarnavo vien 
Komunistų partijos ir Sovietų 
valstybės politikos tikslams, so-
vietijos imperialistiniams 

planams. 
Ši knyga, iš esmės, yra tos 

divizijos žuvusių karių sąrašas 
(15-335 p.). Pratarmėje parašy
ta, kad „knygoje yra 9,350 
žuvusių karių pavardės", bet iš 
tikrųjų yra 9,318 pavardžių, 
surašytų abėcėlės tvarka. Rašo
ma: pavardė, vardas, tėvavar-
dis, karinis laipsnis, dalinys ir 
pareigos, gimimo metai ir žuvi
mo data bei vieta. 

Tikrinant tą sąrašą, matyti, 
kad bent 4,458 buvo lietuviai 
(47.8% visų žuvusių), 1,289 
žydai (13.8%), 3,179 rusai 
(34.1%). Iš tų 9,318 žuvusių -
2,691 žuvo Oriolio sr., 345 -
Vitebsko sr., 789 - Pskovo sr., 
Latvijoje — 3497, o Lietuvos 
žemėje — 1,346. 

Iš 4,458 žuvusių lietuvių 
3,728 žuvo ne Lietuvos teritori
joje: vien Latvijoje žuvo 2,409 
kariai lietuviai, t.y. 54.2% visų 
žuvusių lietuvių ir net 75.3% 
visų karių žuvusių Latvijoje! 
Lietuvos žemėje žuvo 730 kariai 
lietuviai, t.y. 16.3% visų 
žuvusių lietuvių. 

Tame sąraše yra 559 karinin
kai 147 lietuviai, 41 žydas, 316 
rusų ir 55 — kitų). Iš tų karinin
kų Oriolo ar. žuvo: 68 lietuviai, 
19 žydų, 124 rusai; Vitebsko sr.: 
7 lietuviai, 1 žydas, 31 rusas; 
Pskovo sr.: 14 lietuvių, 4 žydai, 
19 rusų; Latvįjoje: 38 lietuviai, 
7 žydai, 69 rusai; Lietuvoje: 13 
lietuvių, 8 žydai, 58 rusai. T.y. 
iš 559 žuvusių divizijos kari
ninkų, 412 buvo nelietuviai 
(73.7%). Galima manyti, kad 
panašus santykis buvo ir liku
sių karininkų tarpe. Tai tik pat
virtina tos divizijos „lietuvišku
mo" apgaule, žuvusių karinin
kų tarpe 38 buvo (kuopų bei ba
talionų vadų) daugiausia pava
duotojų politiniams reikalams. 
Politinių vadovų pagalbininkais 
dar buvo 12 eilinių, seržantų bei 
viršilų. Jie mokė komunizmo ir 
aklai jam tarnavo. Žuvusių ka

rininkų tarpe iš nepriklausomos 
Lietuvos karininkų tarpo yra 
įrašytas, kaip žuvęs, pulk. V. 
Kiršinąs, buvęs tos divizijos 
štabo viršininkas. 

Prie 278 pavardžių pažymėti, 
kad jie „mirė nuo žaizdų". Jų 
tarpe 73 lietuviai ir 41 nelietu
vis, mirę Lietuvoje, o 124 lietu
viai mirę nuo žaizdų ne Lietuvo
je. Taigi mirusių nuo žaizdų 
buvo 66.1% lietuvių. 

Kažkaip keistai atrodo, kad 
tarpe 4,458 lietuvių net 45 (t.y. 
1%) pavainikiai, nes vieton 
tėvavardžio įrašytas moteriškas 
vardas. Tuo tarpu iš 4,860 
nelietuvių (žydų, rusų ir kitų), 
vėl kažkaip keistai, nėra nei 
vieno tokio. Gal tai pasityčioji
mus iš lietuvių? 

Keisčiausiai atrodo to sąrašo 
pavardžių, vardų bei tėvavar-
džių sulietuvinimas. Kas prive
dė prie tokių keistenybių: Ach-
medžanovas Angežanas, Achtia-
movas Chakimjanas Achtjamo, 
Aidonovas Žamsaramas Care-
najaus, Aimuranovas Samedas 
Šešmeno, Barmakovas Kasy-
mas Batito, Birmagambetovas 
Muslimas, Chairundinovas 
Chanzė Chairudino, Chaz-
bulatovas Nurgąjamas Šalmu-
chamet, Fachitovas Zarifaa 
Gazini, Gąjazovas Morduchas 
Gajazo, Junusovas Gubai Dūla, 
Karavajevas Urumbis Tumur-
kano ir panašios pavardės. At
rodo, jog tuo keliu bandoma 
diviziją pristatyti kaip lietuvių 
dalinį, kad įtikintų, jog 
„Lietuvą iš fašistų" išvadavo 
16-oji lietuviškoji divizija. Tai 
nėra „gražus Antrajame pasau
liniame kare prieš hitlerinius 
okupantus žuvusių Lietuvos pi
liečių pagerbimas", kaip ra
šoma įvade, o vien grubus ban
dymas stalinistinę sovietų 
kariuomenės dalinį, be to, tikrą 
Lietuvos žmonių mėsmalę, pri
statyti kaip „kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės". 

Danutė Bindokienė 

Pasidarykime matomi 

Matininkų pilis* bokštai, kai tiem* suatabda visus rastauradįjoa darbus. 
Naotr. 

Nėra abejonės, kad veikliau
sias užsienio lietuvių metų 
laikotarpis yra vasario mėnuo, 
o labiausiai švenčiama šventė — 
Vasario Šešioliktoji. Tik at
kreipkime dėmesį į gausiai 
skelbiamus renginius — kaip 
įprasta sakyti — minėjimus (ar 
nebūtų tiksliau juos vadinti 
Nepriklausomybės šventėmis) 
kiekviename didesniame ar 
mažesniame lietuvių telkinyje. 
Taip, skambant Lietuvos him
nui, papuoštas iškilmėmis bei 
trispalvėmis, vasaris tarytum 
pavirsta ištisa tėvynės meilės 
manifestacija. Nepaisant, kad 
jau penkeri metai mums suteik
ta privilegija švęsti dvi Nepri
klausomybės šventes, Vasario 
16-toji užsienio lietuviams dar 
vis kažkaip artimesnė už Kovo 
11 -tąją. Gal ir dėl to, kad tiek 
dešimtmečių laikėmės jos, tary
tum tautinio išlikimo gelbė
jimosi rato, kuris padėjo nepa
skęsti svetimų kraštų kasdieny
bės sūkuriuose. Nors Vasario 
16-toji Lietuvos istorijoje — ir 
susipratusio lietuvio sąmonėje 
— jau niekad nepraras savo 
prasmės, bet neturime pamiršti 
ir antrosios Nepriklausomybės 
šventės, juo labiau, kad Lietu
voje Kovo 11-tąjai skiriama gal 
net didesnė reikšmė, ruošiamos 
net didingesnės iškilmės jai 
paminėti. Neturėtume (nors ir 
nesąmoningai) pasinaudoti 
Nepriklausomybės švente, kad 
tarp užsienio lietuvių pirmumų 
ir Lietuvos „prioritetų" atsiras
tų dar gilesnė spraga. Nepriklau
somybės šventė turi mus visus, 
nepaisant, kur gyvename, 
vienyti, bet ne skaldyti. 

Jau ir išeivijoje pastebimos 
tam tikros varžybos, kai ateina 
vasario (taip pat ir kovo) mėnuo 
su Nepriklausomybės paskel
bimo švente. Jei lietuviškasis 
telkinys nedidelis, šventės ren
gimas problemų nesudaro: susi
renka visi kartu, pasidžiaugia, 
pabendrauja, pasiklauso patrio
tiškų žodžių ir išsiskirsto, 
sustiprinę savo etninės tapa
tybės sąvoką. Vieningas susirin
kimas į bendrą, visus jun
giančią, šventę, suteikia progą 
užmiršti tarpusavio nesuta
rimus, parodyti tautinį soli
darumą. Juk Nepriklausomybės 
šventė — bendra visiems lietu
viams, tai ir švęsti ją reikia ne 
išsiskirsčius mažomis grupe
lėmis, bet kartu. 

Didžiuosiuose užsienio lietu
vių telkimuose, kur nuolat juda 
organizacinė veikla, Vasario 16 
minėjimai pasipila lyg iš 
gausybės rago. Vyksta tiesiog 
varžybos — kas pirmiau nučiups 

kurį sekmadienį (ar šeštadienį) 
ir suruoš Nepriklausomybės 
šventės paminėjimą savo rately
je, sambūryje, organizacijoje — 
ir visur būtinai su priminimu: 
„Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti". Taip 
ir norisi paklausti: kiek gi 
pagaliau Nepriklausomybės 
švenčių švenčiame? Kodėl visa 
lietuvija negalėtų susiburti į 
vieną didingą šventę su pras
minga, bet neištęsta programa, 
kuri būtų priimtina ir jauniems, 
ir vyresniems, o taip pat ir 
kviestiems kitataučiams sve
čiams, kuriuos susodiname pir
mose eilėse ir verčiame išklau
syti ilgiausių kalbų, nesupran
tant nei vieno žodžio. 

Kai Lietuva tebebuvo paverg
ta, Nepriklausomybės šventė 
mums buvo kaip viltis, kad gal
būt kažkur ateityje vėl sulauk
sime tėvynei laisvės ryto. Buvo 
visai pateisinama, jei graudi 
daina ir ašarą išspausdavo, o 
kalbėtojo žodžiai atodūsiu per 
širdį nusmelkdavo, tačiau iš 
esmės juk Nepriklausomybės 
šventė yra džiaugsmo diena. Ne-
jaugi taip įpratome į anų 
dešimtmečių rutiną, kad 
negalime ja atsikratyti ir šven
tės pobūdį pakeisti? Jeigu pasi
tenkinsime vienu prelegentu, 
kuris susipras laiku nulipti nuo 
scenos, jeigu programa bus neiš
tęsta ir prasminga, jeigu besi-
skirstydama publika tikrai 
išsineš šventišką nuotaiką, ne
bereikės rengėjams skųstis, kad 
eilių eilės kėdžių salėje vėpso 
tuščios, kad niekas į minėjimus 
nenori ateiti. 

Kadangi Vasario 16-sios ir 
Kovo 11-tosios šventė į vieną 
vietą sutelks nemažai žmonių, 
rengėjams verta paraginti juos, 
kad kiek galima daugiau lietu
vių pasirūpintų susigrąžinti 
Lietuvos pilietybę. Yra labai 
svarbu, kad didesnis užsienio 
lietuvių skaičius dalyvautų 
būsimuose rinkimuose Lietu
voje. Juk matome, kokia šiuo 
metu padėtis įsigalėjusi 
tėvynėje. Nepamirškime, kad 
valstybingumui pavojus gali 
grėsti ne vien iš svetimųjų. 
Atėjo laikas susirūpinti savo 
tautos ateitimi ir aktyviai 
prisidėti prie geresnio rytojaus 
kūrimo. Lengviausia tai atlikti 
balsavimų metu, tad būtina įsi
gyti pilietybę ir pasinaudoti jos 
teikiama privilegija. Būtina 
taip pat parodyti savo tautinį 
solidarumą, ypač švenčiant 
Nepriklausomybės šventę. Pasi
darykime matomi ir čia, ir Lie
tuvoje! 

ODISĖJA I KALAMĄ 
(Prisiminimai) 

KOSTAS BITINAS 

Pati įspūdingiausia kelionė i „stebuklingą" plane
tą" Kalamą (Kolima, bet visų įprasta vadinti Kalama), 
kurioje dvylika mėnesių žiemos, o likusieji vasaros, pra
sidėjo ii MorArv̂ km Nuriakųsti keUones ..malonumais" 
į Mordovįją irgi netenka. Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
mos vežė keleiviniais vagonais. Taigi, atrodo, turėjome 
važiuoti žmoniškai, Bet, enkavedistų „išradingumo" 
dėka, ir tie vagonai buvo paversti eiline kankinimo 
priemone. Enkavedistai, su garnizonu lenktyniaudami, 
reiškėsi kaip ką originalesnio sugalvoti žmogų 
pakankinti, ypač sutrypti, pažeminti, paniekinti. Visos 
jų gudrybės buvo sutelktos svarbiausia politiniams 
fcf Uni.m*, i w dangum* jų aiikiaimiai neturėjo sunra-
timo, nei kas ta politika ar politinis nusikaltimas. Tai 
buvo kažkokia sufanatizuota sadistų gauja. Politinis 
kalinys jiems buvo kankinimo ir pagaliau sunaikinimo 
objektai Užtat jiems buvo gan artimi kriminaliniai 
nusikaltėliai, kurie net jiems talkininkavo, terorizuo
jant politinius kalinius „izmenikus", „liaudies priešus", 
„fašistus" ir 1.1 Šių žodžių prasmė irgi jiems buvo gana 
miglota ar visiškai neaiški, išskyrusi gal fašistus ir t.t. 
Fašistai jiems reiškė bet kokio pavidalo vokietį. 

Kriminaliniai nusikaltėliai! Prisimenu kai vienam 
iš mūsų akiplėšiškiausiai „batavikai" (taip lagerių — 
žargonu buvo vadinami kriminalistai) nutraukė nuo 
kojų batus ir Šis pasiskundė čia pat stovinčiam 

papulkininkiui. Ir ką gi, šis „orus" viršininkas užsipuolė 
nukentėjusi, kad šis išdrįso skųstis. Užpuoliką pagyrė, 
kad su „izmenikais" taip ir dera elgtis. Jis čia pat gan 
autoritetingai pareiškė, kad politiniai kaliniai — ne 
žmonės ir juo labiau ne piliečiai O kriminaliniai — kitas 
dalykas, tai atsitiktinai suklydę tarybiniai piliečiai. 
Eilinis sargybinis supratimo neturėjo, kas ta Lietuva, 
Baltijos valstybės ir tiesiog degė neapykanta, pagieža 
mums. Reikia stebėtis jų auklėtojų sugebėjimu tiek 
įdiegti savo auklėtiniams neapykantos, cinizmo. 

Mus sugrūdo į keleivinių vagonų kupė, kuriose buvo 
įrengti bent po 3 aukštus gultai. Čia sukimšti galėjom 
tik gulėti su vargu apsivertiam ant šono. Taip gulinčius 
mus ir maitino. O kokios ceremonijos būdavo, kai 
kuriam reikėdavo išeiti! Kiek laiko taip važiavom jau 
nebeprisimenu. Sąstatas dažnokai kokiose stotyse 
stovinėdavo. Kokiose — mums buvo „nepoloženo" žinoti. 
Kadangi vagonų langai buvo užkalti, tai sunku buvo 
orientuotis, kas per stotis, net ir tiems, kurie šiuo 
geležinkeliu ne kartą buvo važiavę. Pasirodo, stotyse 
sąstatas sustodavo pasipildyti kroviniu — priėjo prika 
bindavo papildymui tokius kaip ir mes: rusus, balta
rusius, ukrainiečius, kaukaziečius. 

Mordovijos stotį Potmę pasiekė jau didžiulis sąsta
tas. Čia mūsų jau laukė grėsminga sargyba — kareiviai 
su atkištais į mus šautuvais, su šunimis. Išlaipino 
šaukdami „bystrei" ir suklupdė čia pat ant žemės. Čia 
įvyko ir toks necharakteringas incidentas. Sargybiniai 
šūkavo — reikia nereikia, rimbu daužydami visai be 
reikalo. Vienas toks rėksnys krito į akis. Ir štai staiga 
jis užsičiaupė. Tarp mūsų klūpančių jis atpažino... savo 
tėvą Užmiršęs savo stropumą, sargybinis puolė tėvui 
ant kaklo. įvyko sąmyšis sargyboje tarp viršininkų 

Atsikvošėję sargybiniai stvėrė savo draugą kartu su 
tėvu. Daugiau nei vieno jų nematėme. 

Iš čia išskirstė po gausius Mordovijos lagerius. 
Lageris! Kažkas nepaprasta po kalėjimo vienučių, 

karcerio, kamerų. Saulė, erdvė ir žalios vejos tarp 
barakų! Aplinkui Mordovijos beržynai! O kiek čia lietu
vių! Jie mane tuojau supažindino su buvusiu 
nepriklausomos Lietuvos Teisingumo ministru Šilingu. 
Jis lietuviams lageryje buvo kaip tėvas. O kiek jo 
iškentėta! Jis lageriuose, kalėjimuose kankinosi nuo 
1941 metų. I ši lagerį jį neseniai perkėlė iš gretimo, 
kuriame jis buvo su nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministru Urbšiu ir, rodos, su Švietimo ministru 
Tomkumi. Su šilingu nuoširdžiai susibičiuliavom. 
Nepaprastai jį sukrėtė žinia apie žmonos mirtį. Ji mirė 
kažkur Pietų Amerikoje. „Pasįjutau lyg man būtų žemė 
iš po kojų išslydusi", — su skausmu skundėsi. Jam 
žmona buvo vienintelė moralinė atrama. 

Kokia likimo ironija. Jis grįžo į Lietuvą ir gyveno 
Kelmėje, kur mirė 1961 metais, o aš Čia pat, netoli 
Kelmės, Tytuvėnuose gyvendamas ir dirbdamas, apie 
tai sužinojau ne taip seniai iš spaudos. 

Sužinojau ir kad kuriam lagery čia yra ir mano 
bendradarbis, bičiulis Antanas Miškinis. Jį buvo anks
čiau už mane areštavę kartu su Kauno operos teatro 
aktoriumi Kučingiu ir inž. Selioku. Prieš mane atvežant 
į Lukiškių kalėjimą, jų etapas buvo iš Vilniaus išvežtas. 
Kaliniai kamerose kalbėdavo ir Miškinio sukurtas 
psalmes bei maldas. Bet, ir susitikės, nieko gero 
negalėjau Antanui pasakyti. 1948 metais, žmonių 
vežimo metu, — mes — du jauni mokytojai — aš ir jo 
žmona buvom komandiruoti į Vilnių kažkokių instruk
cijų gauti. Traukinys, kuriuo važiavom iš Kauno, buvo 

stabtelėjęs Palemone. Šalia stovėjo sąstatas su 
vežamomis šeimomis. Užkaltuose vagonuose girdėjome 
„liaudies priešų" vaikų, moterų verksmą, šventų 
giesmių giedojimą. Ir mūsų vagone, kuriame važia
vome, retas kuris laikėsi neašarojęs. Mokytoja Miš
kinienė grįžusi rado savo dvi dukras su senute išvežtas. 
Mačiau jų ištuštintą butą. Ant grindų voliojosi sujauk
tos turtingos Antano bibliotekos knygos. Miškinienė 
nuskubėjo į saugumą, kad ją paimtų kartu su dukromis. 
Saugumas atsisakė. Patarė laukti išvežtųjų adreso ir 
važiuoti pačiai. Leidimą žadėjo parūpinti. 

Mô dovijoj teko pabūti tik kelias savaites. Aišku, 
nepoilsiavom — didžiausius plotus kastuvais išvagojom, 
sėjom, sodinom lagerių administracijai daržoves. Maitino 
tris kartus per dieną: duona — pusiau kukurūzų, dilgėlių 
ir neskustų bulvių sriuba. Pietums gaudavom samtį 
avižų, ar retkarčiais miežių kruopų košės. Rytą, vaka
re duona, sriuba ar košė. Dirbti su kastuvu reikėjo gan 
skubiai ir vis raginant. Bet jėgų dar ir laisvei užteko. 

Lagery buvo ir nemažai vokiečių belaisvių, nuteis
tų po 25 metus. Tarp jų vienas buvęs grafas ar baronas. 
Senyvas, aukštas, sudžiūvęs — panašus į skeletą, ant 
kurio nevykusiai užtempta žmogaus oda. Pasistengiau 
susipažinti. Joks pokalbis nesirišo. Buvo ne tik fiziniai, 
bet ir dvasiniai atrofavęsis. Jį globojo jo tautiečiai. Šie 
piktinosi, kad jis žmoniškai ir valgyti nebesugeba: gavęs 
duonos davinį jį suminkydavo, suvoliodavo į rutuliukus 
ir tik paskiau suvalgydavo. 

Vokiečiai greitai iš lagerių buvo paleisti, nepaisant 
nuteisimo. Jie grįžo į Vokietiją, o buvę frontininkai ir 
patekę į vokiečių nelaisvę tarybiniai piliečiai liko su 
mumis. 

(Bus daugiau) 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA 
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
INFORMACIJOS SKYRIUS 
2060 N. !4thSuite2l7, 
Ariington,VA2220l 
(703) 524-0698 • FAX (703) 524-0947 

JAV LB APYLINKIŲ IR APYGARDŲ 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI 

Boston, MA, vasario 11 d., 
12:30 p.p. Lietuvių parapijos 
salėj, 369 W. Broadway, South 
Boston, MA. 

Auksinis krantas, FL, vas. 
16 d., 12:30 p.p. Prelegentas Ge
diminas Vagnorius. Ligtht-
house Point, 4060 N. Federal 
Highway, Pompano Beach, FL. 

Detroit, MI, vas. 4 d., 12 v. 
p.p. Prelegentas Alis Vidūnas. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj, 
25335 VV. Nine Mile Rd., South-
field, MI. 

New York, NY, vas. 18 d., 
11:45 v.r. šv. Mišios, 3:30 p.p. 
minėj. Prel. A. Vidūnas. Trans-
figuration, 64-14 56th Rd. 

Maspeth, NY, Kultūros Židi
ny, 341 Highland Blvd., Brook-
lyn, NY, (718)827-1352. 

Cleveland, OH, vas. 18 d., 4 
v. p.p. Dievo Motinos bažnyčioj, 
Neff Rd. 

Rochester, NY, vas. 18 d. 12 
v. p.p. Prel. Antanas prof. Kli
mas. Parapijos salėj, 545 Hud-
son Street. 

Arizona, vas. 11d. , 2:30 v. 
p.p.,9728 Palmeros Drive, Sun 
City, AZ 

Hartford, CT, vas. 25 d., 9 
v.r. šv. 10 v.r. minėjimas. Prel. 
Regina Narušienė, Šv. Trejybės 
bažnyčioje, 53 Capitol Ave. 

Waterbury, CT, vas. 18 d. 3 
p.p. Prel. Kęstutis Miklas. Šv. 
Juozapo bažnyčioje, 8 John 
Street. 

St. Petersburg, FL, Vas. 16 
d. Prel. Vaiva Vėbraitė, Lietu
vių klube. 

V/ashington, D.C., vas. 18 d. 
10 v.r. šv. Mišios. Šv. Mato ka
tedroj, 1725 Rhode Island Ave., 
NW 

VVashington, D.C., 2 v. p.p. 
Prel. Gražina Liautaud. Mary-
land universitete, Adult Educa-
tion Center, College Park, MD. 

Los Angeles, C A, vas. 11d., 
10:30 v.r. šv. Mišios. Prel. Alis 
Vidūnas, 12:30 p.p., minėj. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj, 2718 St. 
George Street. 

Portland, OR, vas. 11 d. 2 v. 
p.p., Prel. Laima Andriukienė, 
Latvių salėj, 5500 SW Dosch 
Rd .(503)635-2078. 

San Francisco, C A, vas. 11 
d., 11 v.r. šv. Mišios. Prel. Paul 
Goble. Šv. Marijos katedroj, 660 
Califomia Street, San Fran
cisco. CA. 

Lemont, IL, vas. 18 d., 11 v.r. 
šv. Mišios, 12:30 p.p. minėj. 
Prel Regina Narušienė. Pasau

lio lietuvių centre, 14911 127th 
Street. 

Omaha, NE, vas. 18 d., 11 v.r. 
šv. Mišios. Prel. Audronė 
Pakštienė. Šv. Antano bažny
čioj, 32nd. & T, Omaha, NE. 

New Britain, CT, vas. 11 d., 
11 v.r. šv. Mišios, 2 v. p.p. 
minėjimas. Šv. Andrejaus 
bažnyčioj, 396 Church Street. 

Palm Beach, FL, vas. 18 d., 
3 v. p.p. Prel. Gediminas Vagno
rius. Oceanview Metodistų baž
nyčioj, 701 Ocean Drive, Juno 
Beach, FL. 

Atlanta, GA, vas. 18 d., 2 v. 
p.p. Šv. Onos bažnyčioj, 4905 
Rossewell Rd., Marietta, GA. 

Dayton, OH, vas. 25 d., 9:30 
v.r. šv. Mišios. Tuoj po Mišių 
minėjimas. Šv. Kryžiaus 

bažnyčioj, 1924 Leo Street. 
Brockton, MA, vas. 18 d., 3 

v. p.p., Šv. Kazimiero bažny
čioje, Ames & Sawtell Avės. 

W lington State, vas. 10 .d. 
5:30 p.p. Prel. Paul Goble, 
Latvių salėj, 11710 Third Ave., 
NE, Seattle, WA. 

Philadelphia, PA, vas. 18 d., 
2 v. p.p., Lietuvių namuose 2715 
E. Allegheny Avenu. 

Colorado vas. 25 d. 
Providence, RL vas. 18 d. 10 

v.r. šv. Mišios, 11:30 v.r. minėj. 
Prel. Anne Smith, Šv. Kazimie
ro parapijos salėj, 350 Smith 
Street. 

Sunny Hills, FL, vas. 17 d. 
Prel. Gediminas Vagnorius, šv. 
Teresės parapijos salėj, 384 Sun
ny Hills Blvd. 

Cicero, IL, vas. 18 d., 12 p.p. 
šv. Mišios. Po šv.Mišių — minėj. 
Prel. R. Balčaitienė. Šv. Antano 
salėj, 1510 S. 49th Ct. 

Waukegan, IL, vas. 11 d. 
1:30 v. p.p. šv. Mišios, 2:30 v. 
p.p. minėj. Prel. Vacys Šaulys, 
Sv. Baltramiejaus salėje, 501 S. 
Utica Street. 

Michiana, IN, vas. 25 d., 12 
p.p. šv.Mišios. Po Mišių — 
minėj. Prel Povilas Vaiče
kauskas Šv. Onos bažnyčioj, US 
12 ir Broadway, Beverly, 
Shores, IN. 

ILGAS IR VINGIUOTAS 
„EGLUTĖS" KELIAS 

£ 
MM*Y VASABH 

V«t«?/Nl.» 

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKĖS 
LAIŠKAS PREZ. BRAZAUSKUI 

Iškilus bankų krizei Lietu
voje, JAV-LB pirmininkė R. Na
rušienė skubiai nusiuntė prez. 
Brazauskui tokio turinio laišką 
(jo santrauką čia spausdiname): 

Gerb. p. Prezidente, 

JAV LB vardu kreipiuosi į 
Jus dėl Lietuvos Banko akcijos 
sustabdyti Lietuvos Akcinio 
banko ir Litimpeks banko 
veiklą Lietuvoje. Šie veiksmai 
yra sukėlę didelį rūpestį ameri
kiečių ir Amerikos lietuvių tar
pe. 

Šių bankų uždarymas padarė 
skriaudą ne vien tik jų indėli
ninkams ir Lietuvos pramonei, 
bet taip pat pakenkė Lietuvos 
prestižui užsienyje, š is įvykis 
neigiamai paveikė investuotojų 
pasitikėjimą, kas apsunkins pa
stangas išvystyti Lietuvos kraš
to ūkį laisvos rinkos pagrindais. 

Raginame Jus, p. Prezidente, 
dėti visas pastangas, kad šių 
bankų veiklos sustabdymas 
būtų išspręstas su aukščiausio 
lygio atsakingumu. Lietuvos 
valdžios pareigūnų veiksmai 
turėtų būti aiškūs, teisėti ir 
visuomenei suprantami. Kad 
toliau išlaikytume užsienio in
vestuotojų pasitikėjimą, Jus 
raginame, kad šioje bankų kri
zėje būtų prisilaikyta vakarie
tiškos bankininkystės veiklos 
normų bei procedūrų ir kad 
būtų griežtai išlaikomi žmogaus 
teisių principai, svarstant 
sulaikytų dviejų minėtų bankų 
vedėjų veiklą. 

Amerikos lietuviams taip pat 
itin svarbu, kad nepražūtų lab
daros organizacijoms jų siųsti 
pinigai, kurie buvo laikomi 

LAIB ir Litimpeks bankų są
skaitose. Būtų tragiška, jeigu 
šis įvykis sutrukdytų tokių lįšų 
tolimesnius pervedimus. Irgi 
rūpinamės, kad nebūtų nu
traukti JAV verslo ryirai su 
Lietuvos bendromis įmonėmis. 

Tikimės, kad Jūs suprasite 
šiuos rūpesčius, kuriuos dabar 
išgyvena tūkstančiai lietuvių. 
Jeigu ši bankininkystės krizė 
nebus įveikta atsakomingai, 
konstitucijos rėmuose ir Vaka
ruose suprantamo „praregėji
mo" sumetimais, ši krize bus 
pavojinga Lietuvos ekonomijai 
ir jos ateities ryšiams su užsie
niu. 

JAV-LB BALTUOSE 
RŪMUOSE 

Beruošiant prez. B. Clinton 
„State of the Union" pranešimą, 
prezidento Baltųjų rūmų štabas 
pasikvietė įvairių organizacijų 
atstovus pasitarimams, ku
riuose Asta Banionytė at
stovavo JAV-LB. 

Nors šiuo metu JAV-jų užsie
nio politika nedominuoja JAV-
jų laikraščių vedamuosius, 
šiame sausio 18 d. pasitarime 
Baltuose rūmuose lietuvių ir 
lenkų atstovai iškėlė būtinumą 
prez. Clintonui savo kalboje 
paminėti NATO praplėtimą į 
Baltijos ir Rytų Europos kraštus. 
Kaip girdėjome, prez. Clinton 
pabrėžė JAV-jų taikdario rolę 
pasaulyje aplamai, ir JAV-jų 
misiją Bosnijoje, kur Amerikos 
kareiviai, kartu su NATO ir 
naujais partneriais iš centrinės 
Europos ir kitur, padeda įgyven
dinti taiką. 

Būtume norėję, kad pre
zidentas daugiau dėmesio skirtų 

Kalėdų švenčių- laikotarpis 
jau praeityje. Dovanos, kurias 
vaikai gavo jau nusibodo. Ruo
šėme vaikams renginius, vaidi
nimėlius, puošėme eglutes. 
Dabar teks laukti kitų metų, 
kad galėtume pirkti dova
nas, ruošti spektaklius, puošti 
eglutes. Tačiau jeigu kas, kaip 
kalėdinę dovanėlę, savo vai
kams, vaikaičiams bei giminai
čiams Lietuvoje užprenumeravo 
vienintelį, išeivijoje lietuviams 
vaikams skirtą, laikraštėlį 
„Eglutę", tai nereikės laukti 
kitų Kalėdų, nes jis aplankys 10 
kartų per metus. „Eglutė" bus 
įdomi ir vaikų laukiama, nes jo
je vis naujos pasakėlės, paveiks
liukai, eilėraščiai, mįslės, 
juokai, o taip pat truputis Lietu
vos istorijos, sporto ir religijos. 
Tas viskas parašyta vaikams 
suprantama taisyklinga lietu
vių kalba, paveiksliukai papras
ti, jų mintis aiški. Jeigu pasi
taiko sunkesnių ar .neįprastų žo
džių, jie paaiškinami, kryžiažo
džiai sudaryti iš lengvų žodžių, 
mįslės taip pat suprantamos. 

„Eglutę" galima skaityti net 
keletą kartų, kad vaikas atras
tų ir susipažintų dar ir su tais 
žodžiais, kuriuos, pirmą kartą 
išgirdęs, nesuprato ar praleido. 
Kas gali būti smagiau, kai 
močiutė ar auklė (kalbanti lietu-

i , • 

NATO tema. Vis«dėlto tenki-
j narnės, jog jis pabrėžė svarbų 
faktą, kad Bosnijoje tarnauja 
kariai iš kraštų, kllrie ruošiasi 
įstoti į NATO sujvisomis tei
sėmis. Šiais prezidento rinkimų 
metais visi JAV^ų lietuviai 
turėtų visiems kandidatams 
iškelti reikalingumą NATO 
sąjungai įtraukti Baltijos kraš
tus į savo narių tarpą. 

NAUJA .3RIDGES" 
REDAKTORĖ 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few vears. LOT Polish Airlines has 
established the nost comprebensive netvvork of 
destinaiions m Eastern Europe. with Warsaw as the 
strategic hub The network is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York. Nevvark and Chicago easy access 

to Riga, Taliinn, Moscovv. St. Petersburg, Ktev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS.* LITHUANIA. 

Take advantage of LOT's tow fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com-
fort of the nevv intemational terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make vour reservations today! 

Information, reservattons and ticket sales at the off.ces of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent. 

N«w York 212-8**-1074. 
Chicago: 312-234-J3M. 
Los Angeles 213-M4-S1S1. 

Montreal. PQ : 514 «44-2»74 
Toronto. Ont.: 416-236-4242. 

Toli free: •00-223-0513. U 

Pradedant su f.m. sausio 
numeriu, Diana,. Vidutienė 
perims „Bridges" žurnalo 
redaktorės pareigas. D. Vidu
tienė užaugo Cincinnati, Ohio, 
ir tenai lankė Xaviėr un-tą, kur 
studijavo anglistiką. Įsigijus 
bakalauratą, ji įstojo į slavis
tikos katedrą Indianos universi
tete Bloomington, kuris jai su
teikė magistro laipsnį. Jos 
vyras, Ričardas Vidutis, taip pat 
baigė šį universitetą daktaro 
laipsniu tautosakos srityje. Jų 
vaikai, Mantas ir Nida, dabar 
lanko Karaliaus Mindaugo šeš
tadieninę mokyklą Baltimorėje. 

1991 m. pavasarį, nors Vidu
čių šeima buvo ką tik padidėjus 
Nidos gimimu, Diana Vidutienė 
sutiko padėti amb. Stasiui Lozo
raičiui, dirbdama Lietuvos at
stovybėje Vašingtone. Šiame is-

. toriniame Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo laiko-

1 tarpyje D. Vidutienės pareigos 
j ir atsakomybė vis augo Va-
: šingtone. 1993 m. ji įsijungė į 

amb. Lozoraičio rinkiminį šta
bą ir stipriai rėmė jo kandida
tūrą. 

„Bridges" yra mėnesinis JAV-
LB leidžiamas žurnalas, skirtas 
angliškai skaitantiems ir Lietu
va besidomintiems skaityto
jams. Sveikiname ir dėkojame 

* D. Vidutienei sutikus apsiimti 
iias pareigas. 

viškai) skaito vaikui, kuris pats 
dar nemoka skaityti, ir su juo 
pasikalba, išsiaiškina. Tikrai 
tai bus vaikui didesnė nauda, 
negu sėdėti prie televizijos apa
rato ir žiūrėti į besimušančius 
žaislus ar vienas kitą žudančius, 
pasakose žinomus, asmenis. 

Ar mes, tėveliai, seneliai ir 
visa lietuvių visuomenė, su
prantame, kaip sunku pasidarė 
leisti l ietuvišką laikraštį, 
žurnalą. Neskaičiuojant išlaidų, 
trūksta bendradarbių, bet svar
biausia — skaitytojų trūkumas. 
Argi mes nebenorime, kad 
mūsų vaikai, vaikaičiai mokė
tų lietuviškai kalbėti, skaityti, 
suprasti. Tikrai, pamatą lie
tuvybei galime pradėti, prenu
meruodami „Eglutę", o ant tų 
pamatų pradedamas statyti 
namas — susipratęs lietuvis. 

Nebepirkime vaikams tiek 
daug kalėdinių ar gimtadie-
ninių dovanėlių, bet užsaky
kime „Eglutę" ar nupirkime 
lietuvišką knygutę. 

Mūsų vaikų laikraštėliui jau 
45 metai. Laikraščiui ar žurna
lui tai labai ilgas amžius. Pir
mas „Eglutės" redaktorius buvo 
poetas Bernardas Brazdžionis. 
Kiti jį redagavę buvo: Pranas 
Naujokaitis, Stepas Zobarskas, 
Antanas Šerkšnas. Nuo 1952 
metų „Eglutę" administravo 
Nekalto Prasidėjimo seserys 
Putname, o nuo 1959 metų joms 
teko sunkus darbas ir redaguo
ti, ir administruoti. Seselėms 
pavargus, redagavimą perėmė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba, o redaktore 
buvo Nijolė Nausėdienė. Na, o 
1995 m. pirmuosius numerius 
redagavo Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė, 
vėliau pasikvietusi redakcinį 
kolektyvą, į kurį įeina jau čia 
baigę lituanistines mokyklas. 
Savo kūriniais pasirodo 
moksleiviai iš čia ir Lietuvos. 

„Eglutės" administratorius 
yra Viktoras Kučas. Jis džiau
giasi, kad apie 100 žurnalų 
vyksta į Lietuvą. Juos užpre
numeravo JAV ar Kanadoje 
gyvenantys giminės. Lietuvoje 
„Eglutė" mielai skaitoma ir at
siliepimai apie ją labai 
palankūs, o mokytojai ja naudo
jasi pamokų metu. 

JAV LB Švietimo tarybai 
„Eglutės" leidimas nuostolin
gas, nes mažai prenumeratorių, 
o ir tie patys užmiršta laiku 
atsilyginti. Taip pat administra
torius skundžiasi, kad, pakeitus 
adresus, nepranešama, o už su
grąžintus numerius paštas 
reikalauja atlyginti. 

Būkime jautrūs vieninteliam 
išeivijoje leidžiamam, lietuvių 
vaikams skirtam, laikraštėliui 
„Eglutei" ir prenumeruokime 
savo vaikams, vaikaičiams ar 
giminaičiams Lietuvoje. Tuo 
paremsime žurnalo gyvavimą. 

Karolina Kubilienė 

CLASSIFIED GUIDE 

MISCELLANEOUS 

• L I K T U O S 
{VUMMAI — PATAISYMAI 

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

312.77»-3313 
KLAUOUUO PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR OYVYBE8 ORAUOMIAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Of?. Mgr. 
Auksė S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SV, WMt 95th Street 

TeL (708) 4244654 
(312) 5»1-8664 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2858. 

QRBT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586.5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

- Perkant ar parduodant 
> Greitas ir sąžiningas patarnavime* 
> MLS kompkjteriųtr FAX pageJpą 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
> Apartmentus ir 2smą 
• Pensininkams nuolaida 

VMntaus Universiteto Dainų 
Ir SoMų ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva čicinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd St. 
CrUcago, I L 60629 

OpttlHOMM 
4131 W. 93 PU, Oak Lawn 

Sun. Fab 4,1-4 pas. 2 bdrm, 
1 % baths; 2 car garage; •xtra 
storage; unit laundry; garden 
space. CaU: I4Mi Jonnsen, 
tat. 312-233-4200 

FOR RENT 

FORRENT 
1 bdrm. apt. inctd. heat, gas, eiec-
tricity. Laundry facilieties avaii-
able. Call: t a i . 7 0 6 - 6 7 1 - 4 3 8 8 . 

•mes Antras inkstas, «u patogumais, 
prie troleibuso sustojimo. Yra telsAMBs. 
Gelima kreiptis tiesiogiai, iksirtbieiat 
•11-S7S.a-7S. i l -71. Arba čia tel. 
41S-S4S-SS1S po darbo valandų. 

POPULIARIAUSIAS 
ŽMOGUS - MIESTO 

MERAS 

Dešimtuką populiariausių 
kauniečių kasmet renka dien
raštis „Kauno diena". 1995 m. 
dešimtuke pirmas buvo kunigas 
R. Mikutavičius. Šiemet jis an
trojoje vietoje. Į dešimtuką 
šeštąja pateko ir vicemerė V. V. 
Margevičienė. Garbingiausių 
žmonių sąraše taip pat V. Slad
kevičius, A. Sabonis, G. Kupre
vičius, A. Keina, P. Bingelis, V. 
Šustauskas ir R. Staliliūnaitė. 

Šiemet populiariausiu kaunie
čiu tapo miesto meras Vladas 
Katkevičius. Tai pirmas atvejis 
Kaune, kai populiariausiu tam
pa valdžios atstovas. V. Katke
vičiaus nuomone, šis vardas jam 
atitekės ne be žurnalistu pagal 
bos. Jis prisipažino, jog populia
rumo pridėjo ir jo pirmtako, 
triukšmingai atsistatydinusio 
Kauno miesto mero R. Tumosos, 
nepopuliarumas. 

LIETUVOS NAŠLAIČIU GLOBOS KOMITETAS 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

DĖKOJA 
A.A. STASIO MELNINKO, gyvenusio Philadelphia, PA 

atminima pagerbusiems giminėms ir draugams, kurie laidotuvių 
metu aukojo Lietuvos našlaičiams: Emilija Sparkevičiene, Irena 
ir Vytautas Matoniai, Marija ir Juozas Klausai, Janina Snapstys, 
Povilas Makarauskas, Vytautas Muraska, J. K. Kauliniai, O. J. 
Mikolaičiai, Mr. Mrs. Algis Šiugžda, Mr. Mrs. Edvardas Skladai-
tis, Elena ir Jonas Skladaičiąj, Mr. Mrs. Mindaugas Klausa, Mark 
Christianson, Anthony ir Nancy Mywiak, Jane Dye, Jadvyga 
Gečiauskienė, Tuos Karalius, Irena Vaitkus, Therese ir Algimantas 
Gečiai, M. Prikockis, Danutė Surdėnienė, Dalia ir Rimas Jakai, 
Daria ir Gediminas Dragūnai, P. A. Masalaičiai, A. P. Šidlauskai 
Francis ir Patricia VVallace, Mary Bigenis, Gail McDonald, VViDiam 
ir Nancy Christiansen, Edward ir Cynthia De Pree Jr., Joseph and 
Florence Hogan, Joseh VVallace, Ann Mower, Richard ir Erika 
CaSum ir Grainger Industrial and Commercial kompanija. Iš viao 
Lietuvos našlaičiams suaukota $725. 

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems, o aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame! 
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ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
OAUA NOREIKAITE KUČSNIENt, PH.D. 

Julijos Žemaitėa-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 matais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintaJs 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
į Žemaite kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasike, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p;irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte, 
pirmąją lietuve feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama MAUOS. Kaina — 20 Sol. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda Stata sale tax 
1.76 dol. 

http://-S7S.a-7S.il


ATSISVEIKINANT SU 
STASIU RAUCKINU 

Kai laidojome Stasį Raucki-
ną, atsisveikinome su geru 
kataliku, visuomenininku ir 
tokiu žmogumi, kuris savo gyve
nime mokėjo būti organizacijos 
priešakyje, bet taip pat mokėjo 
būti neveiklus ir savo kentė
jimais pagarbinti Dievą. Pats jo 
ilgas gyvenimas gali būti mūsų 
suprantamas tuo būdu, kad 
Dievui sis gyvenimas patiko ne 
vien savo veiklumu, bet ir savo 
kantrumu. Tuo būdu a.a. Stasys 
mums yra net pavyzdžiu. Mat-
mūsų amžiaus žmogus yra grei
čiau būdingas savo nekant
rumu. Jis moka veikti ir veik
los dėlei net daug sunkumų 
pakelti. Tačiau, kai jis pasijunta 
neprodukuojantis, pradeda 
savęs nesuprasti ir darosi 
nekantrus dėl savęs paties. Tuo 
tarpu Stasys Rauckinas, nors 
daug metų egzistavo tik savo 
žmonos rūpestingai globojamas, 
tačiau savo gyvenimo nesi
bodėjo. Šiuo atžvilgiu Stasys yra 
geras pavyzdys mums, senes
niems žmonėms, kurie ne retai 
kitų yra suprantami kaip ne
naudingi. 

Grįžkime dar ir į Stasio Rauc-
kino veikliuosius metus, kada 
jis pirmojoje nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo pavasarininkų 
organizacijos generaliniu sek-
rektoriumi. Mums verta grįžti 
į organizaciją šia proga, kai atsi
sveikiname su reikšmingu jos 
veikėju dar ir dėl to, kad dabar 
visi džiaugiamės nauju Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu. 
Jeigu mes ieškotum tos sveikos 
žaliavos, i i kurios sužydėjo nau
ja nepriklausoma Lietuva, tai 
neturėtume užmerkti akių prieš 
faktą, kad jos šaknų reikia 
ieškoti plačioje pavasarininkų 
organizacijoje, kuri buvo 
pasisėjusi visose Lietuvos 
parapijose. Labai būdinga, kad 

dabartinė Lietuvos nepri
klausomybė didžiausio savo 
gyvumo parodė įvairiausiose 
vietovėse. Šimtai laikraščių išdy 
gūsių įvairiuose bažnytkaimiuo
se sukėlė net mūsų pačių nuo
stabą. Bet jie negalėjo gimti 
kitaip, kaip i i tokių žmonių, 
kurie yra buvusių pavasari
ninkų vaikai, nes akademinė 
lietuviška visuomenė, būdama 
labiau išstatyta pavojui, galėjo 
išsigelbėti tik pasitraukdama iš 
Lietuvos. 

Taigi, galime sakyti, kad be 
pavasarininkų organizacijos 
plataus pasklidimo pirmosios 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, prie ko dirbo Stasys 
Rauckinas, vargiai ar būtų 
galima pasirodyti šitokio po
būdžio Lietuvos atgijimas, koks 
yra įvykęs. Tai sakant, žinnnm, 
nenorime palikti nuošaly ir kitų 
Lietuvos organizacijų, ar jos 
būtų buvusios tautinio, socialis
tinio ar Vinco Kudirkos „Var
po" sukelto, liberalistinio pobū
džio. 

Tačiau per Rauckiną grįžtant 
prie pavasarininkų sąjūdžio, 
negalima užmiršti pagrindinio 
pavasarininkuos judintojo prof. 
Juozo Ereto. Be jo sunku būtų 
suprasti tokį didelį gyvenimą 
ano meto Lietuvos kaimo jau
nimo tarpe. Pats Eretas, bū
damas priverstas apleisti 
Lietuvą, joje yra palikes labai 
gyvą savo veiklos sėklą, kuri 
yra jau parodžiusi savo žiedus 
ir, reikia tikėtis, netrukus 
parodys ir savo vaisius. 

Taigi, kai pavedame išimtinei 
Dievo Tėvo globai Stasio 
Rauckino sielą, prijunkime prie 
savo maldos ir Juozo Ereto sielą, 
nes yra prisidėjęs prie Lietuvių 
tautos formavimo. 

Kun. V. Bagdanavttiua, MIC 

SESUO M. TEOFILĖ -
LIUDVIKA ADOMAITYTĖ 

rašė: „Prašau 7-to ir 8-to skyrių 
mokytojas atsiųsti man kiek
vieno mokinio geriausią lietu
višką rašto darbelį kas mėnesį" 
1936-1937 m. suorganizavo pa
vyzdines lietuviškas pamokas 
mokytojams. Su sesele Kristina 
1937 m. paruošė lengvesnio žan
ro skaitymo knygą ,4 Šviesą". 
Po šešerių metų, 1943 m., kitą 
skaitymo knygą — ..Spindulėlį". 
Kita priemonė, kurią sesuo Teo
filė pavartojo nemarios lietuvių 
kalbos mokyklose išlaikymui — 
tai Dainų šventes. 

Su didele sėkme surengė tris: 
1940, 1941 ir 1943-čių metų 
Šeštinėse. Dešimties lietuviškų 
mokyklų mokiniai (6 ,7 ,8) sky
rių dalyvavo, turėdami paruoš
ti vieną lietuvišką ir vieną 
anglišką konkursinę dainą bei 
keturias (2 lietuviškas — 2 ang
liškas) bendram chorų daina
vimui. 1944-1946 m. vasaros 
atostogų metu trys seselės, 
studijavusios VDU Kaune, 
ruošė seriją pratimų, sesuo Teo
filė prisidėjo patarimais ir talka. 

Nuo 1952 iki 1958 m. sesuo 
Teofilė buvo Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos Generalė 
vyresnioji. Jos kadencijos laiko
tarpyje įsteigtame keturių lietu
vaičių kongregacijų — „Lietu
vaičių seserų institute", sesuo 
Teofilė užėmė žymią vietą šios 
draugijos posėdžiuose, svarstant 
būdus, kaip pagerinti lietuvybės 
tesimą parapijinėse mokyklose. 

Trylika metų, 1960-1973 m., 
sesuo Teofilė darbavosi Argen
tinoje, lietuvių telkinyje Buenos 
Aires, Rosario ir Kordoboje. 

Mirė š.m. sausio 10 d., sulau
kusi 90 metų amžiaus, Šv. Kazi
miero seserų kongregacijos įža
duose išgyvenusi 73 metus. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje. 

Ses. M. Theophila. 

Sesuo M. Teofilė Adomaitytė, 
Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos narė, gimė 1905 m. 
rugpjūčio 19 d. Mt. Carmel, PA,. 
Tėvai — Mykolas ir Petronėlė 
Skirmantaitė. Pradžios mokslą 
gavo Šv. Kryžiaus mokykloje, 
Mt. Carmel. įstojus vie-
nuolynan, baigė Šv. Kazimiero 
akademiją. Studijavo De Paul ir 
Loyola universitetuose. Mary-
wood College, Scranton, PA, 
gavo bakalauro laipsnį iš peda
gogikos. 1933-1935 metais stu
dijavo lituanistiką Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune, 
Teologijos filosofijos fakultete. 
Sugrįžusi į JAV su praturtintu 
lituanistikos kraičiu ir turė
dama 12-kos metų patirtį moky
tojavimo bei auklėjimo srityje, 
1935 metais ji buvo paskirta 
kazimieriečių mokyklų in
spektore. Eidama inspektorės 
pareigas iki 1946 m. sesuo Teo
filė daug dėmesio skyrė lietu
vybės pagerinimui mokyklose. 

1936-1937 metais „Drauge" 
ėjęs „Mažųjų skyrius" buvo 
įvestas sesers Teofilės inicia
tyva. Ji ragino mokytojas pra
dėtą mokinių darbą „Mažųjų 
skyriuje" tesėti ir laiške joms 

AKT. ALEKSANDROS 
GUSTAITIENĖS NETEKTIS 

taitienė visuomet siekė galimai 
aukštesnio meninio vaidinimų 
lygio, todėl nevengė į savo ruo
šiamus vaidinimus įtraukti pro
fesionalių aktorių, kaip Henri
kas Kačinskas, Ipolitas Tvir-
butas, Antanas Škėma ir kiti. 
Tuo būdu jos vaidinimai atlik
davo keleriopą uždavinį: jungė 
lietuvius kultūriniais rengi
niais, sudarė sąlygas pramokti 
vaidybinio meno tuos, kurie jį 
mėgo ir turėjo jam talento, 
įrodė, kad net sunkiausiomis 
sąlygomis galima pasiekti aukš
tesnių meno pakopų. 

Svarbu dar tai, kad šalia te
atrinio darbo akt. Aleksandra 

Aleksandra Gustaitienė 

Sausio 27 d. So. Bostone mirė 
akt. Aleksandra Gustaitienė, 
sulaukusi 90 metų, palikdama 
sūnų Algį ir vaikaičius. Jos 
vyras rašytojas Antanas Gustai
tis mirė 1990 m. gegužės 19 d. 

Apie akt. Aleksandros Gustai 
tienės mirtį sausio 28 d. laidoje 
pranešė „Laisvės Varpas". Jo 
laidoje kalbėjo apie mirusiąją 
buv. „Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis, kuriam teko su 
Gustaičių šeima artimai drau
gauti ir bendradarbiauti nuo 
1945 m. pavasario, kada jie 
susitiko Ravensburge, Prancū
zijos užimtoje pietų Vokietijos 
dalyje, netoli Šveicarijos. Nuo to 
laiko juos glaudžiai rišo ne tik 
artimi asmeniški bendravimai, 
bet ypač kultūrinis darbas lie
tuvybės išlaikymo ir ugdymo 
reikalu lietuvių tarpe už Lietu
vos ribų. 

Skambant Jono Novakausko 
sukurtam gedulingam „Varpų" 
maršui, jo fone Petras Viščinis 
apibūdino Aleksandrą Zdanevi-
čiūtę-Gustaitienę, kaip nepri
klausomoje Lietuvoje išaugusią, 
subrendusią ir pasižymėjusią 
aktorę, kuri neatsisakė savo 
pašaukimo net sunkiame kely
je už Lietuvos ribų. Vokietijos 
griuvėsiuose, Ravensburgo lie
tuvių susitelkime, ji suorganiza
vo teatro mėgėjų būrelį, su 
kuriuo pastatė daug veikalų, 
aplankydama su tais vaidini
mais daugelį lietuvių telkinių 
po visą Vokietiją. Iš to jos 
teatralinės veiklos laikotarpio 
pažymėtinas akt. Leono Baraus
ko subrendimas. 

1949 m. pasiekusi Bostoną, 
akt. Aleksandra Gustaitienė vėl 
rankų nesudėjo, bet tuojau su
būrė vietos lietuvių grupę, 
pavadindama ją Bostono lietu
vių dramos sambūriu. Su šiuo ji 
ilgai dirbo, paruošė nemažai 
aukšto lygio vaidinimų. Iš jų 
bene svarbiausias ir ryškiausias 
— tai vaidinimas „Kudirka", 
kurio režisūrai buvo pasitelk
tas rež. Ipolitas Tvirbutas. 
Tame pastatyme Kudirkos vaid
muo patikėtas akt. Henrikui 
Kačinskui, o Bevardžio-Petrui 
Viščiniui, kurį vėliau pavadavo 
akt. Antanas Škėma. Su tuo 
vaidinimu pasiekta net tolimo
ji Čikaga. Siame akt. Aleksan
dros teatrinės veiklos laikotar
pyje subrandinta keletas jaunų 
vaidintojų talentų. Tarp kitko 
minimo sambūrio aktoriais bu
vo ilgametis „Laisvės Varpo" 
vedėjas Petras Viščinis ir dabar
tinis jo vedėjas Aidas Kup
činskas. 

Šalia to akt. Aleksandra Gus
taitienė dažnai talkindavo kitų 
organizuojamiems renginiams, 
paruošdama jiems menines pro
gramas ir pati jose dalyvaudavo 
deklamatore. 

Atskirai pažymėtina jos nuo
širdi talka „Laisvės Varpui". Ji 
ne tik dalyvaudavo radijo pro
gramų paruošime, bet ypač rū
pestingai su savo vyru, šviesios 
atminties rašytoju Antanu Gus
taičiu, globodavo iš toliau pak
viestus ir atvykusius tos pro
gramos kultūrinių renginių at
likėjus. 

Taip įsitraukusi į teatrinį gy
venimą, akt. Aleksandra Gus-

Gustaitienė neužmiršo, jog pa
triotizmas prasideda namuose. 
Savo sūnui Algiui ji įkvėpė 
meilę lietuviškam žodžiui ir 
visam tam, kas lietuviška. Nuo 
jaunystės jis reiškėsi skautų 
renginių programose, dalyvau
davo motinos rengiamuose vai
dinimuose, tapo geru dekla
matoriumi. 

Tokia savo veikla akt. Alek
sandra Gustaitienė prasmingai 
pateisino savo pasitraukimą iš 
Lietuvos. Su jos mirtimi nusto
jome dar vienos gyvojo lietuviš
ko organizmo ląstelės, o jos taip 
reikalingos, kad lietuvybė kles
tėtų ir s t iprėtų įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Juk lietuvių 
tautą sudaro ne tik savo žemėje 
likę, bet po visą pasaulį likimo 
išmėtyti lietuviai! 

P.M.V. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 31 d. 

ILONAI BRAZDŽIONIENEI 
KERR PER ANKSTI 

IŠKELIAVUS.., 
Š.m. sausio 3 d. mirė ir palai

dota per Šv. Kazimiero Los An
geles bažnyčią j Glendale kapų 
lietuvių skyrių, amžinam 
poilsiui dar viena lietuvaitė, 
kuriai likimas lėmė per anksti 
išeiti į ten, iš kur niekada 
negrįžtama. 

Ilona-Teresė Balvočiūtė gimė 
1934 metais rugpjūčio 17 d. 
Kaune. Su tėvais buvo privers
ta apleisti Lietuvą 1944 metais. 
Jos tėvai su vienturte dukra 
buvo įtraukti j sąrašą, grįžus 
komunistams atgal į Lietuvą, 
ištremti į Sibirą. 

Sunkus buvo pabėgėlių gyve
nimas Vokietijoje. Tačiau litera
tūriniu požiūriu jų visa šeima 
buvo dvasios inteligentai. Ilona, 
dar būdama mergaitė, jau skai
tė lietuvių literatūros knygas. 
Ji mokėsi vokiečių gimnazijoje 
ir labai mėgo operas, jas lankė, 
gyvendama Vokietioje. 

. Ikma Brazdžionienė-Kerr 

Jos tėvas, kaip žurnalistas, 
redagavo lietuvišką išeivijos 
laikraštį ir įdiegė jai daug 

„Uotuvos Valkų Vinis" organizacijai 
Los AngaJa*, CA 

Aukot 1995 m. spalio - gruodžio mėn. 
K*. Jono AttMvttlaiM atminimu*: $100.00 - I. J. 

RaulinaičieJ; $20.00 — R. R. Žemaitaičiai; $30.00 — V. E. Dovy
daičiai; $10.00 - K. Karuža. 

A.«. BmW|ūi TulOJaiise sunhUmuI: $00.00 — Z. B. Vis
kantai; $20.00 — L A. Venckai. 

A A OaOutee VaOuOsnte atmMimji: $00.00 — R. L. 
Ringiai. 

Aa. prof. Arimanto Arbo atmMmuI: $00-00 - Edm. ir 
Ale Rūta Arbai. 

A-a. Mykole oarauoko atmMmuI: $100.00 — A. L Kūp
rinai; $28.00 — T. Rudzevičhjta; $20.00 — J. K. Rudzevičiai, 
R. Barauskaitė, A. šopiene, D. Moors, K. Milkovams, R. Šakiene, 
J. Pažėra, I. Oksiene, L. Dovydaitis, P. Dovydaitis; $10.00 — L. 
Reivydas, D. Kaikeliene, J. Radvenienė, J. Rukseniene, E. 
Mikaloniene, C/torkus, M. Stancikiene, A. A. Vosyliai, č. Tu-
mirim.A.Cepum.S.K.Qrk^,V.Stokm.E.JseHjlevicMM;$a.OO 
— J. Narkevičiui, 0. SumanOene. V. Andraftūniene, S. Strikaitis. 

Vilkai, J. I. RauOneJČU, J. A. Žrnukttnai, G. Sirutienė. J. P. Starkai! 
V. D. Burokai; $30.00 — L. Jaraaunien., A. Venckūnienė; $20.00 
— E. Jarasūnas. J. Rukseniene; $90.00 — T. Pažėra; $10.00 
—J. Radvenienė, 0. Sumantiene, G. Viskantienė. A. A. Vosyliai. 
N. Mockuvienė; $0.00 — V. Andraiiūnienė. 

A. a. Antane Meilinio •OnMiiml. $100.00 — R. 
švainauskas, R. J. Mikailos; $00.00 - A. B. Kliorės. K. M. Lin
kus. N. Retneikyte, ZenKh IrsKjrar^ V I . Užgiriai. 

Mndchallliiila •Oiėnliiiul (tęsinys): A. a. 
- Mykolas Naujokaitis; $100.00 - G. Kazlauskas; $00.00 -
E. I. Vilkai, M. I. PetokeJ, R. Buženas, R. R. Mutokai. B. 
P M M t t * S. Z. Kortus, B. Z. Viskantai, j . Dzenfcaftie. A. Dund-
zJta, A Paittrtene, R. S. Kondratas, R. J. Burggren; $40.00 -
B. G. Geštautej; $20.00 - M. K. PsžemėneJ, L. Jerasunienė; 
$20.00 - D. Soosedenė, A. Adomonienė, I. Oksienė, V. 
Beftueore, I. Pr. PafcetnitkleJ, J. Rukseniene; $20.00 — V. B. Var
nei. L StsdeMnidenė, V. S. Redžinekai, K. S. Seklei, J. Vidžiūnas, 
E.I.BarxffiuleJ;$1L0O — L. VWmieni;$10.00 — S. Brazauskie
nė. A Čspufts, V. Sekaiauekss, N. Mockuvienė, A. Milkevičius, 
j . Radvenienė, B. M. Stančikai, A. A Vosyliai. 

JuoaolrBanooPoėėntOOi 
ge: $100.00 — A.A. RauHnaiČiai, R. G. Venckai; $70.00 - G. 
Janulaitytė, V. L Jaaiulaičiai, A. D. Polikaičiai; $00.00 — L. 
A. Venckai; $00.00 —M. K. Palomenei. E. I. Vilkai. V. E. Dovy
daičiai. H. G. Stevone. K. E. Priemantai, B. Venckienė, R. D. 
Giedraičiai, R. Sekienė. M. B. Arei. E. B. StočkaJ, P. O. Dovy-
daičiaU A Rugiai, V V Zeleniei. A B. Praeauekai, E K. Milko-
vaičiai; $40.00 - E. J. Pažėrai. A. A Adomėnai; $30.00 — J. 
M. Biknaičiai, R. A Hobonek. F. Masaitis. J. K. Karužai; $20.00 
— L StadeJNnktenė, V. Kazlauskienė, A. R. StočkaJ. J. I. 
RauHnaiČiai. R. Matulaitytė. M. Upienė; $20.00 — A. A. Kudirkai. 
E. A. Arbai. 

meilės l ietuvių menui bei 
literatūrai. 

Atvykus su tėvais j Ameriką 
1949 metais, po kurio laiko 
įsikūrė Los Angeles mieste, bai
gė kolegiją, čia ištekėjo ir au
gino dukrą Adriją. 

Los Angeles mieste Ilona 
stipriai įsijungė į lietuvių 
gyvenimą. Ji giedojo lietuvių 
parapijos chore, turėjo gražų 
soprano balsą. Dukra Adrija 
lankė lietuvių šeštadieninę 
mokyklą ir šoko tautinius 
šokius „Spindulio" ansamblyje. 
Po kurio laiko mirė jos tėvas, 
geras žurnalistas, visuomeni
ninkas ir lietuvių vekėjas, 
Liudas Balvočius. 

Vėliau Ilona vėl įstojo į uni
versitetą studijuoti tapybos 
meną. Baigus studijas, surengė 
savo paveikslų parodas Čikagos 
Meno galerijoje, kur laimėjo pir
mą vietą. Gyvendama Los An
geles, trumpai buvo ištekėjusi 
už rašytojo Bernardo Braz
džionio sūnaus, kurį deja, negai
lestinga mirtis pasišaukė pas 
save per anksti. 

Nuo 1976 iki 1995 metų ji 
rengė savo kūrinių parodas įvai
riuose Amerikos miestuose. Jos 
kūriniai buvo rodomi ir per 
Lietuvos televiziją Kaune, ir 

Vilniuje. Tuo metu laimėjo dar 
vieną pirmą premiją Šileika; 
galerijoje. 

Prieš keletą metų ištekėjo už 
advokato Robert Kerr, kuris 
buvo tikras „adoptuotas lietu 
vis". Išmoko lietuviškai, 
bendravo su lietuviais ir buvo 
prezidentas Baltic-American 
Community. Jis kartu su žmona 
keletą kartų važinėjo po Lietuvą 
ir jai padėjo moraliai bei 
materialiai. 

Ilona gavo Lietuvos pilietybe 
ir jau 1992 metais balsavo pir
muosiuose Lietuvos rinkimuose. 
Gyvendama Los Angeles mies
te, Ilona nuoširdžiai rėmė 
.Lietuvos Vaikų vilties'" organi 
zaciją ir padėjo Lietuvos vai
kams, nuveždama j Shriners 
ligoninę gydymui bei operaci
joms. 

Ilonos priešmirtinis pagei
davimas buvo neužmiršti ir 
padėti nelaimingiems Lietuvos 
vaikams. Deja, jos žemiški ke
liai ir neužbaigti darbai buvo 
sutrukdyti mirties, kuri per 
anksti ją aplankė. Mirė pakirsta 
vėžio ligos. 

Losangeliečiai ilgai prisimins 
jos kilnius darbus ir meilę tikra 
jai savo tėvynei — Lietuvai. 

Vytautas Šeštokas 

Pranešame, kad mūsų mylima Žmona, Motina ir Močiutė 

A.tA. 
MOKYTOJA 

BERNADETA BELEŠKIENĖ 
Šauklytė 

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1996 m. sausio 27 d., 
sulaukusi 80 metų. 

Gyveno Chkagoje. 
Gimė Lietuvoje, Palangoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Vytautas, dukra 

Nųolė Gražulienė, dukraitės Vilija ir Lidija bei jų močiutė 
Marija Gražulienė; Lietuvoje mirusio brolio Jurgio Šauklio 
vaikai ir mirusios sesers Felicijos vaikai; taip pat artimos 
giminaitės Katarina Žūkienė ir Marcelė Tamelienė su 
šeimomis; daug kitų giminių, artimųjų ir pažįstamų. 

Priklausė: Lietuvos Dukterų draugijai, ateitininkams, 
Lietuvių Mokytojų sąjungai bei kitoms lietuviškoms organi
zacijoms. 

Velionė pašarvota vasario 1 d., ketvirtadieni nuo 6 iki 9 
v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie 
Ave. Atsisveikinimas 7:30 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks penktadieni, vasario 2 d. tiesiai iš Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios, kur po 10 vai. ryto šv. Mišių 
už velionės siela, a.a. Bernadeta bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sunūs, dukra, dukraites ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-9744410. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1996 m. sausio mėn. 21 d., 5 vai. vakaro, savo namuose, Sun 
ny Hills, Florida, po ilgos ir sunkios ligos mirė 

A.tA. 
ANTANAS ŽALKAUSKAS 

Velionis gimė 1923 m. sausio mėn. 1 d. Lietuvoje, Pane
vėžio apskrityje. Amerikon atvykęs 1949 metais, iki pensijos 
gyveno Detroito mieste ir dirbo automobilių projektuotoju 
General Motors bendrovėje. Laisvalaikiu reiškėsi, kaip gabus 
medžio skulptorius. 

Po rožinio maldų Brown Funeral Home, Chipley, FL 
šermeninėje bei ten įvykusio atsisveikinimo sausio 23 d. ir 
gedulingų šv. Mišių Sunny Hills Šv. Teresės bažnyčioje sau 
sio 24 d., velionio kūnas buvo sudegintas. 

Giliame liūdesy liko žmona Erna Okaitė, sūnus Paulius 
su žmona Dana, duktė Loreta su vyru George Lenko ir sūnu
mis Alex ir Mickey bei duktė Linda; svainis Edvinas Okas 
su šeima; seserys Emilija Poulik ir Julija Nakienė su 
šeimomis, daug giminių Lietuvoje, Amerikoje ir Vokietijoje. 

Buvusius draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. 
Antano Zaikausko siela savo maldose. 

liūdinti šeima 

A.tA. 
ANTANINAI SUŽIEDĖLIENEI, 

buv. Ateitininkų Federacijos Vado a.a. prof Simo 
Sužiedėlio žmonai miru9, reiškiame gilia užuojauta 
sūnums - VYTAUTUI, ANTANUI, ELIGIJUI. 
REMIGIJUI ir SAULIUI bei jų šeimoms, taip pat 
broliui P. KLIORIUI su šeima ir visiems giminėms. 

Dr. Petras ir Stefa Kisieliai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Dėmesio lietuviškos organi

zacijos! Gavusios JAV LB 
Krašto valdybos pakvietimus, 
apie savo narių dalyvavimą 
Sausio 13-sios minėjime, 
prašome pranešti iki penkta
dienio, vasario 2 d. Birutei A. 
Vindašienei tel. (708) 974-2464. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seselės kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų įsteigėja. Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus auko
jamos šį šeštadienį, vasario 3 d., 
9:30 vai. ryte, motiniškojo 
vienuolyno namo koplyčioje, 
2601 W . Marąuette Rd. Mišias 
aukos kun. Eduardas Tomasie-
wicz, CM. Malonėkite daly
vauti. 

Smagus užgavėniškas ren
ginys — Mardi Gras — ruošia
mas vasario 17-18 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
patalpose. Klebonas Anthony 
Puchenski ir parapijos renginių 
komitetas labai prašo paaukoti 
laimikių laimės šuliniui, 
kuriuos reikia atnešti į 
kleboniją. 

Parodykime lietuvišką soli
darumą, ypač šiuo metu, kai 
mūsų tėvynėje kasdien vyksta 
labai nemalonūs dalykai... 
Dalyvaukime Sausio 13-tosios 
siaubingų įvykių paminėjime šį 
sekmadienį, vasario 4 d. Minė-
jimas-akademija su menine 
programa prasideda 12:30 vai. 
p.p. Jaunimo centro salėje. 
Kalbą pasakys prof. V. Lands
bergis, o programą atliks Čika
gos ir apylinkių meninės pajė
gos. 

x Dar laiko yra užsisakyti 
vietas ir „Sugrįžti į jaunyste". 
Kviečiame visus draugus ir gi
mines pasilinksminti ir paremti 
„Maironio" lituanistinę mo
kyklą Lemonte šį šeštadienį, 
vasario 3 d. mokyklos baliuje. 
Pradžia S vai. p.p. Mokinių 
programėlė, skani vakarienė, 
„Žiburio" orkestras. Rezerva
cijos: Loreta 708-349-7426 arba 
Žibutė 708-257-0153. Iki pasi
matymo! 

(sk) 
x TRANSPAK pranešu: 

„Moterų teisė lankyti susirin
kimus labai žeidė viduramžių 
Lietuvos bajorus. 1560 m. My
kolas Lietuvis rasė, kad tų laikų 
Lietuvą sėlgė trys nelaimės — 
kareivių girtuokliavimą, teisėjų 
kyšininkavimas ir moterų lais
vė". Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 60 St, Chicago, 
IL, tel. 312436-7772. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių televi

zijos programų, kol jos ma
tomos tik per Čikagos 19 ka
belinį kanalą, kviečiame pasi
žiūrėti kiekvieną penkta
dienį, 6:30 v.v. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 

(sk) 

Dail. Jurgio Daugvilos 
skulptūros darbu parodos ati
darymas įvyks rytoj, ketvirta
dienį, vasario 1 d., nuo 5 iki 7 
vai. vak. Visual Arts Center, 
Oakton Community College, 
Des Planes, IL. Parodoje bus iš
statyta apie 40 dail. Daugvilos 
darbų. 

Paskutinė proga užsisakyti 
vietas į Lietuvos vyčių tradicinį 
banketą, kuris bus jau šį sekma
dienį, vasario 4 d., 4:30 vai. p.p. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Rengėjai primena, kad visi, 
kurie tą dieną dalyvaus Sausio 
13-sios įvykių paminėjime, 
turės pakankamai laiko ateiti ir 
į vyčių puotą (joje atsilankys ir 
prof. Vytautas Landsbergis, pa
grindinis Sausio 13-sios minė
jimo prelegentas). Šioje puotoje 
specialiu būdu bus pagerbta 
Ateitininkų federacija. Vietos 
užsakomos pas Julie Zakarka, 
tel. 708425-5015. 

Planuojant artėjančios 
vasaros pramogas ir laisvalaikį, 
neužmirškite savuose kalendo
riuose įsirašyti ir X lietuvių tau
tinių šokių šventę. Ši jubiliejinė 
šventė vyks šeštadienį, liepos 6 
d., 1 vai. p.p., Rosemont Horizon 
stadione, prie Čikagos. 

Organizacijų vėliavų (ir jų 
palyda), dalyvausiančios Sausio 
13 minėjime vasario 4 d., pra
šomos atvykti į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos salę, 
4420 S. Fairfield, sekmadienį, 
9:30 vai. r., susirikiuoti eisenai 
į pamaldas. Jaunimo centre 
vėliavos rikiuosis koridoriuje 12 
vai. Nevėluokime! 

Korp. Giedra dalyvaus 
š.m. vasario 4 d., sekmadienį, 
Čikagoje vyksiančio Sausio 
13-sios įvykių minėjimo 10 vai. 
r. šv. Mišiose Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje ir 12:30 vai. p.p. 
Jaunimo centre vyksiančiame 
iškilmingame visuomenės susi
rinkime, kuriame kalbės prof. 
Vytautas Landsbergis. Taip pat 
visos narės prašomos vasario 18 
d. dalyvauti Lemonte vyksian
čiame Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime, kuris bus pra
dėtas 11 vai. r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. 

x Vanda Prunskiene, Oak 
Lawn, globoja Lietuvoje 10 
našlaičių. Pratęsdama globą at
siuntė $1,750. Tai globa dviem 
paskutiniams 1995 metų mėne
siams ir visiems 1996 metams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 

(sk) 

x Vytautas ir Palmira Ja
nušonis!, Dousman, WI at
siuntė $200 auką JAV LB So
cialinių reikalų tarybos darbus 
paremti. Dėkojame už taip 
reikalingą auką! 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ 
2*49 Vi 63 St.. Chicago. IL 60629 

Tel (1-312). 776-5162 
1432S S. Bfll Rd., Lockpott IL 60441 

Tel. (708) 301-4*66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

''Skersai gatves nuo ..Draugo") 
Tel.: 312-294-0100 

Valandos pagal susitarimą 

Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiamas Vasario 
16-sios minėjimas vyks vasario 
25 d., 12 vai.: šv. Mišias Šv. 
Onos bažnyčioje aukos kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Vargonais 
gros muz. Vytautas Gutauskas. 
Po pamaldų bus akademija, ku
rioje kalbės buvęs partizanas, 
politinis kalinys ir tremtinys 
Povilas Vaičekauskas. 

Čikagos Daumanto-Dieli-
ninkaičio moksleivių atei
tininkų kuopos susirinkimas 
sekmadieni, vasario 4 d., 10:15 
vai. r. (tuoj po šv. Mišių 
vaikams) vyks Ateitininkų na
muose. Susirinkimo tema — 
„Senovės Lietuva". Visi Čika
gos ir apylinkių jaunučiai 
prašomi susirinkime dalyvauti. 

I 
Lietuvos nepriklausomy

bes šventė „Tėviškės" lietuvių 
ev. liuteronų parapijoje bus mi
nima sekmadienį, vasario 11d. 
Iškilmingos pamaldos su choru, 
vargonuojant muz. Arūnui Ka
minskui vyks 10:30 vai. ryto. 
Pamaldas laikys ir pamokslą 
sakys vysk. Hansas Dumpys. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
paskaita, trumpa meninė pro
grama ir Moterų draugijos 
paruošti pietūs. Visi kviečiami. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Redaguoja J. Plttas. ilasMąfą 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigto* Lietuvi*, Mokytoją 8ąjmgoa Chioogoa shyrmttš 

39M W. S5th Ptace, Chicaso, IL 60829 
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meno kūrinių parodos ati
darymas Artemisis galerijoje, 
700 N. Carpenter, Chicago 
(312-236-7328), įvyks penkta
dieni, vasario 2 d-, nuo S iki 
7 v.v. Paroda tesis nuo sausio 30 
d. iki vasario 24 d. Tą patį 
penktadienį įvyks kitas A. V. 
Plioplio darbų parodos ati
darymas Chicago Cuhural Cen
ter, 77 E. Randolph, Chicago 
(312.774-6630), 7 iki 8 v.v. Si 
paroda yra dalis Chicago Artist 
International Program ir tesis 
nuo sausio 27 d. iki balandžio 7 
A Be to, Mongerson Wunderbch 
Galerįja, 704 N. Wells, Chicago 
(312-943-2364), šiuo metu 
eksponuoja A. V. Plioplio 
kūrinius grupinėje parodoje, 
kuri tesis iki balandžio mėn. 
Visi kviečiami dalyvauti 
atidarymuose ir parodose. 

(sk) 

VILNIAUS STYGINIO 
KVARTETO KONCERTAS 

FLORIDOJE 

Vilniaus Styginis kvartetas, 
kviečiamas Pompano Beach, 
Juno Beach ir Teauesta-Jupiter 
lietuvių, ketvirtadienį, vasario 
8 d., 2 vai. p.p. koncertuos St. 
Jude's bažnyčioje, Tequesta-Ju-
piter, kuri yra prie USI kelio. 

Vilniaus Styginio kvarteto 
koncertais Amerikoje jau ža
vėjosi New Yorkas, Bostonas, 
Washingtonas ir Čikaga. Šiuo 
metu kvartetas koncertuoja 
Houston, TX, ir Los Angeles, 
CA. Floridoje kvartetas bus 
vasario 6-9 d. Numatyti ir ketu
ri koncertai Kanadoje — Tô  
ronto, Hamiltone ir Londone. 

Kadangi šis koncertas nebuvo 
įtrauktas į prieš porą mėnesių 
sudarytą planą, smulkesnė 
informacija apie koncertus 
pranešama pačiuose minėtų vie
tovių lietuvių telkiniuose. 

Lietuvių pastangas sėk
mingam koncertui Floridoje 
remia St. Jude's bažnyčia, leis
dama nemokamai naudotis pa
talpomis ir spausdindama spe
cialų biuletenį, raginantį Te-
ąuestos amerikiečių visuomenę 
išgirsti šį žymų Europoje Lietu
vos Styginį kvartetą. Visi 
lietuviai prašomi pasinaudoti 
reta proga išgirsti aukšto lygio 
koncertą ir įvertinti žymiuosius 
menininkus. 

x Jonas Juodis, Beverly 
Hills, FL, JAV LB Socialinių 
Reikalų pravestos loterijos 
metu, laimėjo $100. Jis tą šimtą 
dolerių atsiuntė atgal — Tary
bos darbams paremti Dėkojame 
ui auką! JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, 2711W. 71 9L, 
Chicago, IL 60639. 

(sk) 
z TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais; 
penkt 3 v. p.p. — 7 v.v.; šestd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. — 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
267-0497. 

(sk) 
z Gediminas Pranskevi-

čius užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: 708-656-2550 arba 
708456-1293. 

(sk) 
z Septynių dienų kelione į 

Lrtapa, Mezico — 8799.1 kainą 
įskaičiuojama: lėktuvo bilietas, 
viešbutis ir maistas. Kreiptis: 
Tat neš 1, aaniauskiens, Travel 
Centre, I*L, teL 847-596-0773. 

(sk) 

BALTA ŽIEMA 

Atėjo Kalėdos, 
Sniegas snigt pradėjo. 
Pasipuošė žemė 
Baltu patalėliu. 

Kur tiktai pažiūri, 
Visur viskas balta. 
Negieda paukšteliai, 
Nes jiems labai šalta. 

Voveraitė ruda 
Po medžius laipioja, 
Ieško riešutėliu, 
Nes jų labai nori. 

Vaikai lipdo senį 
Iš sniego didžiulį. 
Juokauja, klykauja, 
Turi malonumą. 

Ignas Stankus 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 
Penktadienis 

Penktadienį atsikėlę mankšti-
nomės. Mergaičių mankšta bu
vo keista, jos viena kitą masa
žavo. Einant į užsiėmimus, rei
kėjo šokti sambą, nes buvo Bra
zilijos diena. Po pusryčių, kito
je pusėje ežero, atlikome meniš
kus užsiėmimus. Gaminome po
pierių. Paskiau sportavome. 
Žaidėme „Jeopardy" ir mėtėm 
vandens balionus. Po to ėjome 
juostų austi. Pietums valgėme 
viščiuką su ryžiais. Vėliau 
ėjome plaukti. Buvo 99 laips. F. 
Po pietų dar buvo vienas užsi
ėmimas. Vakarienei valgėme 
„takos". Buvo labai skanu. 
Šventėm Gintarės gimtadienį, 
ta proga valgėme pyragą. Paval
giusios skubėjome ruoštis šo
kiams. Mūsų būrelio mergaitės 
apsirengė kaip Brazilijos ūki
ninkės. Šokiai buvo smagūs, 
laukiame kitų. 

Dalia Šataitė ir 
Inga Žymantaitė, 11 būrelis. 

JAS 1995 vasaros stovykla 
Dainavoje („Keliaujame per 
pasaulį"). 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės programoje Jaunimo centre. 
Nuotr. Vlado Žukausko 

KĄ REIŠKIA SAPNAI? 

Sapnuoti bites, nešančias me
dų — geros viltys. 

Plėšyti paukščių plunksnas — 
pergalė. 

Kepti duoną — įvykdysi suma
nymus. Tavo likimas tavo ran
kose. 

GALVOSŪKIO NR. 68 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį 
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GALVOSŪKIO NR. 69 

ATSAKYMAS 
Lydija gerai pasielgė, kad 

viena nėjo, kad ir pas mokytoją, 
be mamos leidimo. Šiais laikais 
vyksta daug įvairių nenuma
tytų atsitikimų. 

GALVOSŪKIS NR. 86 
(Žiūrėkite 2 piešinėlius) 
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GALVOSŪKIO NR. 70 
ATSAKYMAI 

1. Su Dunojaus upe turi ryšio 
šios valstybės: Vokietija, Aust
rija, Slovakija, Vengrya, Serbi
ja, Bulgarija ir Rumunija. 2. 
Generolas G. Patton (1885-1945) 
išgyveno 60 metų amžiaus, o E. 
Rommel (1891-1944) gyveno tik 
53 metus. 3. Rytą ir vakarą 
saulės spinduliai pasiekia žemę 
per storesnį oro sluoksnį, todėl 
saulės spalva būna raudona, bet 
jos kamuolys atrodo daug 
didesnis, negu vidudienį. Pana
šiai spalvos ir dydžio atžvilgiu 
yra ir su mėnuliu. Horizonte 
mėnulis daug didesnis, negu kai 
jį matome zenite. 4. Šiaurės 
Amerika yra didesnė už pietų 
Ameriką. Š. Amerikos teritorija 
turi 21,3 milijonus kvadratinių 
kilometrų, o pietinė Amerika — 
17 milijonų kv. km. 5. Vilniaus 
lietuvių ev. liuteronų bažnyčiai 
naują 680 kg varpą 1994 m. do
vanojo Norvegija. Ant šio varpo 
yra lietuviškas užrašas: 
„Viešpatį liaupsink, visatos 
Valdovą galingą!" (Diena Nr. 
117, Vilnius, 1994.XH.14). 

GALVOSŪKIS NR. 87 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Viename piešinėlyje yra kry
žiažodžio langeliai su skaitme
nimis, antrame piešinėlyje 

ŠVIETIMO TARYBOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Švietimo taryba skelbia ra
šinių konkursą pradžios mo
kyklos 3-4 skyrių mokiniams. 
Tema, parašyti pasaką duotam 
piešiniui. Rašant pasaką, bū
tinai parašykite, kad skaityto
jas suprastų: kas įvyko, kur įvy
ko, kada įvyko, kas dalyvavo, 
kaip viskas vyko? Premijos 7,10 
ir 15 dol. Pasakos pasirašomos 
slapyvardžiu. Atskirame voke
lyje įdedamas lapelis su vardu, 
pavarde, adresu, telefonu, 
mokyklos pavadinimu, skyriu
mi. Ant vokelio užrašomos 
slapyvardis. Viską reikia išsiųs
ti, ne vėliau 1996 m. kovo mėn. 
15 d. Švietimo tarybos narei 
Vidai Brazaitytei šiuo adresu: 
7823 Belle Rive Ct., Tinley 
Park, IL 60477. 

daiktai su skaitmenimis. Kiek
vieno piešinėlio pavadinimą 
reikės įrašyti į tą pačią skaitlinę 
langeliuose. Pvz. nr. 1 piešinėlio 
pavadinimą reikės įrašyti į nr. 
1 langelius. Skersai: nr. 1,3,8, 
10. Žemyn: nr. 2,4, 5, 6, 7, 9. 
(5 taškai) 

Karvei iš ganyklos reikia pe
reiti daug takelių, kad galėtų 
sugrįžti į savo tvartą. Karvei 
kelią parodys piemuo, jums 
reikės nubrėžti liniją, kuria pie
muo su karvė keliaus. (5 taškai)* 

TRUMPAI 

Indijoje Manu šventraščio 
knyga pirmoji iškėlė evoliucijos 
teoriją, kuri vėl buvo Darvino 
atrasta. 

GALVOSŪKIS NR, 88 

Iš 24 vienodo ilgumo paga
liukų sudarykite septynis kvad
ratus. Gali būti didesni ir 
mažesni. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 89 

Žemiau surašyta 10 lietu
viškų žodžių. Paaiškinkite kiek
vieno žodžio reikšmę ir pažymė
kite, kur tuos žodžius galima 
rasti, kitaip sakant, kur tuos 
daiktus, pavadintus tais žo
džiais, galima rasti; 1. Chirur
gas, 2. čiužinys, 3. daigas, 4. 
dieglys, 5. drožlė, 6. dujos, 7. 
ekranas, 8. erškėtis, 9. ėdžios, 
10. garbana. Už kiekvieną gerai 
paaiškintą žodį ir nurodytą 
vietą, kur tuos daiktus rasti, 
gausite po 1 tašką. 

Vida Augulytė 

GALVOSŪKIS NR. 90 

Vyresnieji sprendėjai, nau
dodamiesi žinių šaltiniais, atsa
kykite į šiuos klausimus: 1. 
Kiek toli gali nuskristi skra
jojanti žuvis? 2. Kas ilgiau 
gyvena: žvirblis ar gandras? 
Kregždė ar gulbė? 3. Surašykite 
20 lietuviškų žodžių, kurie bai
giasi raidėmis čia, pv., telyčia. 
Taip pat paaiškinkite rečiau 
vartojamų žodžių reikšmes. 4% 
Ar yra kur nors Šv. Rašte mi
nimas krienas? 5. Yra gerų ir 
blogų bakterijų, bacilų. Blogo
sios neša ligas: šiltinę, marą, tu
berkuliozę (džiovą), cholerą ir 
kitas. Ką gero daro gerosios 
bakterijos? Už teisingai ir 
plačiau paaiškintus atsakymus, 
gausite 10 taškų, o už trumpus 
ir apytikrius — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

Švietimo tarybos rašinių konkurso piešinys. 

http://1994.XH.14



