
mmmmmmm ^^*Ę^^< i • • • • • < • i. 

S157 P i GRATIS NFUS 
R ? L y ^ R Y OF CONGRESS 

H.AL S DI VISION 
•'INGTON OC 20025 

PERIOOICALS 
OwwntMf 4 , 1996 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHUNK.NET 

VoL LXXXVI Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, GRUODIS - DECEMBER 4, 1996 Nr. 237 

Lietuva ESBO 
konferencijoje 

Europos organizacijos turi 
būti vieningos 

Vilnius-Lisabona, gruodžio 
3 d. (BNS) — Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas yra įsi
tikinės puikiomis Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos (ESBO) ateities per
spektyvomis tapti Europos vals
tybes jungiančia ir transatlan
tinius ryšius palaikančia ins
titucija. 

Kalbėdamas ESBO vadovų 
konferencijoje Lisabonoje ant
radienį, prezidentas kartu ra
gino išvengti „įvairių Europos 
organizacijų viršenybės viena 
kitai". Gero dviejų organizacijų 
bendradarbiavimo pavyzdžiu jis 
minėjo bendra ESBO ir NATO 
veiklą Bosnijoje. 

Kalbėdamas apie ESBO prin
cipų įgyvendinimą Lietuvoje, 
prezidentas A. Brazauskas 
pabrėžė, kad Lietuva niekam 
neturi teritorinių pretenzijų, lai
kosi tarptautinės teisės principų 
ir kviečia kitas valstybes gerb
ti ESBO nuostatas, užtikrinan
čias valstybių teritorinį vien
tisumą, sienų neliečiamumą bei 
jėgos ar grasinimo jėga nenau
dojimą. 

A. Brazauskas pažymėjo, kad 
šie principai taip pat užtikrina 
kiekvienos ESBO šalies pri
klausyti tarptautinėms organi
zacijoms, įskaitant ir NATO. 

Lietuvos vadovas teigiamai 
įvertino sprendimą pritaikyti 
sutarti dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje prie besikeičiančio 
Europos saugumo, nors Lietuva 
ir nėra šios sutarties dalyvė. Jis 
pasiūlė, kad visos suintere
suotos ESBO valstybės būtų 
įtrauktos į diskusijas dėl sutar
ties ateities ir joms būtų 
užtikrintos galimybės laisvai 
prie jos prisijungti. „Š io 
klausimo svarstymas bei pri
imami sprendimai tiesiogiai 
įtakoja visų ESBO šalių, tame 
tarpe ir šiuo metu nesančių 
sutarties narėmis, saugumą", 
pabrėžė Lietuvos prezidentas. 

lą, A. Brazauskas pasisakė už 
ak tyvesn ius ve iksmus tose 
valstybėse, kuriose t rūks ta 
spaudos laisvės, neįgyvendi 
namas kertinis valdžių padali
nimo principas, pažeidžiamos 
esmines žmogaus teisės ir lais
vės. Jis ragino ESBO valstybes, 
bendradarbiaujant su Europos 
Taryba ir kitomis organizacijo
mis, padėti šal ims, kur ios 
„nevykdo ar nepajėgia vykdyti 
savo įsipareigojimų". 

Rusija neturėtų nuogąstauti 
dėl Lietuvos narystes NATO 

Algirdas Brazauskas užtik
rino Rusijos premjerą Viktor 
Černomyrdin, kad Lietuvos 
tikslas tapti NATO nare nėra 
nukreiptas prieš Rusiją. 

Lietuvos įsijungimas į Šiaurės 
Atlanto sąjungą reikštų saugu
mo ir pastovumo erdvės išplėti
mą Europoje, pabrėžė A. Bra
zauskas, atsakydamas į V. Čer
nomyrdin pareikštą susirūpi
nimą NATO plėtimosi planais. 

A. Brazauskas ir V. Černo
myrdin antradienį susitikę 
ESBO vadovų konferencijoje, 
pasisakė už skubesnį valstybių 
valstybinės sienos sutarties 
parengimą ir dvišalės tarp
vyriausybinės komisijos veiklos 
atnaujinimą. 

Santykius su Lietuva Rusijos 
premjeras Černomyrdin pavadi
no gerais ir pareiškė norą juos 
toliau plėtoti, pranešė Lietuvos 

nariai. 
A. Brazauskui paklausus apie 

Lietuvos gyventojų indėlių bu
vusiame sovietų „Vnešekonom-
banke" grąžinimą, V. Černo
myrdin nusistebėjo, kad prob
lema dar neišspręsta ir žadėjo ją 
apsvarstyti su atsakingais vy
riausybės pareigūnais. Rusijos 
pareigūnas pakartojo preziden
to Boris Jelcin kvietimą A. Bra
zauskui atvykti oficialaus vizito 
į Maskvą. 

Antradienį Portugalijos sosti
nėje baigiasi dvi dienas trukęs 
54 ESBO valstybių vadovų susi
t ikimas. Kalbėdamas apie ESBO veik-

A. Brazauskas susitiko su 
Baltarusijos prezidentu 

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas antradienį Lisa
bonoje susitiko su Baltarusijos 
prezidentu Aleksandr Lukašen-
ko ir išreiškė susirūpinimą dėl 
padėties šioje šalyje. 

A. Lukašenko prašymu įvyku
siame susitikime Lietuvos 
prezidentas palinkėjo Baltarusi
jai laikytis demokratijos prin
cipų ir pastovumo. A. Brazaus
kas atkreipė dėmesį, kad Bal
tarusijoje pasigendama būtinų 
demokratinės valstybes elemen
tų — laisvos spaudos bei opozici
jos veikimo laisvės. 

Susirūpinę demokratijos liki
mu Baltarusijoje, dauguma 
ESBO konferencijoje dalyva
vusių valstybių vadovų vengė 
susitikti su A. Lukašenko. 

- Didžiosios Bri tanijos 
premjeras John Mąjor pažadėjo 
įvairiapusę pagalbą Baltijos 
valstybėms, tačiau labai neaiš
kiai komentavo jų stojimo į 
NATO galimybes, kai antradie
nį susitiko su Lietuvos, Latvijos 
ir Estįjos prezidentais. John 
Major sake, kad NATO plėtimas 
yra nevienalaikis procesas, ku
riam įtakos turi Europos Sąjun
gos plėtimas ir „Partnerystė 
vardan taikos" programa. 

Tačiau trečiadienį su Baltaru
sijos prezidentu taip pat susitiko 
pirmininkaujančių Europos Są
jungoje valstybių trejeto — Ai
rijos, Italijos ir Nyderlandų 
— vadovai. 

A. Lukašenko atmetė A. Bra
zausko ir kitų valstybių vadovų 
priekaištus dėl demokratijos 
trūkumo Baltarusijoje. Jo nuo
mone, tai yra demokratinė šalis, 
tačiau kitos valstybės nesupran
ta, kas joje vyksta. 

Lietuvos ir Baltarusijos prezi
dentai aptarė dvišalius santy
kius ir pažymėjo juos esant kai
myniškai gerais. Lietuvos URM 
informacijos skyrius pranešė, 
kad A. Brazauskas ragino Bal
tarusiją tęsti valstybinės sienos 
nustatymo darbus, greičiau pri
sijungti prie 1963 m. Vienos 
konvencijos dėl civilinės atsa
komybės už branduolinę žalą, 
pasirašyti dvišalę nelegalių 
migrantų grąžinimo sutartį. 

Baltarusijos prezidentes 
žadėjo tęsti sienos nustatymo 
darbus. Tačiau pažymėjo, kad 
sprendžiant migrantų grąžini
mo problemas, turi būti atsi
žvelgta ir į nelegalios migracijos 
iš kitų kaimyninių valstybių 
problemas, su kuriomis susidu
ria Baltarusija. 

Baltarusijos prezidentas A. 

Pasaulio naujienos 

Lapkričio 22 d. Vilniuje buvo iškilmingai pašvantinta šv. Elenos statula — viena iš trijų, kurios 
iškils virš Vilniaus arkikatedros bazilikos. Dar 1988 m. spali, per Sąjūdžio suvažiavimą, buvo 
nuspręsta tikintiesiems grąžinti Arkikatedra bei atstatyti šv. Elenos, šv Kazimiero ir šv. 
Stanislovo statulas bei kryžių. 

Algirdo Sabaliausko nuotr.: I iškilmes susirinkus Lietuvos vyriausybės bei Bažnyčios 
atstovams, tūkstančiams miestelėnų, skulptūra šventina arkiv. Audrys Juozas Baikis. 

Litą numatoma susieti su 
JAV doleriu ir Vokietijos 

marke 
Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos bankas planuoja at
sisakyti valiutų valdybos pavyz
džio ir ateityje litą susieti su 
Vokietijos marke bei JAV dole
riu. Dabartinis lito kursas 
turėtų išlikti ir svyruoti tik tiek, 
kiek svyruoja markės ir dolerio 
kursas. 

Tokį galutinai nustatyto bei 
su valiutų „krepšeliu" susieto 
lito kurso pavyzdį Lietuvos ban
kas (LB) numatė pagrindiniame 
banko plane, kurį naujasis Sei
mas turėtų svarstyti šiemet. 

„Lietuvos bankas visada 
prieštaravo vien automatiniam 
lito kurso reguliavimui, kurį 
įvedė valiutų valdyba, nes tokia 
sustiprinta valstybinės valiutos 
priežiūra atėmė iš centrinio 
banko jam būdingas pinigų, pa
lūkanų bei infliacijos regulia
vimo funkcijas", sakė LB poli
tikos departamento direktorius 
Gi tanas Nausėda išplėstiniame 
Pramonininkų konferencijos pre
zidiumo posėdyje antradienį. 
Tačiau, pasak jo, įgyvendinti šį 
planą ir „vairuoti monetarinį 
laivą" reikia labai atsargiai. 

Perėjimas prie reguliuojamo 
lito kurso turi vykti trim laiko 
tarpsniais: per pirmąjį 1997 m. 
pusmetį turi būti atsisakyta va
liutų valdybos, po to pakeistas 
Lito patikimumo įstatymas, o 
trečiasis laikotarpis būtų skir
tas valiutų rinkai įtvirtinti. 

G. Nausėda pabrėžė, kad at
sisakant valiutų valdybos, LB 
kurį laiką nedarys jokių lito 
kurso svyravimo eksperimentų, 
litas bus susietas su doleriu 4:1. 

— Seimas antradieni nutarė 
atlikti 1994-1996 m. valstybės 
vardu gautų paskolų ir suteiktų 
paskolų garantijų, paramos fon
dų ar biudžeto kreditinių ištek
lių nepriklausomą patikrinimą. 
Už šį nutarimą balsavo daugu
ma Seimo narių. LDDP opozici
nė frakcija pareiškė susilai
kanti, nes, jos narių nuomone, 
patikrinimą gali atlikti Valsty
bės kontrolė ir Uun nereikia 
bereikalingai leisti pinigų. 

Lukašenko labai domėjosi eko
nominių santykių plėtojimu su 
Lietuva — aprūpinant Baltaru
siją Ignalinos Atominėje elek
trinėje gaminama elektros ener
gija, panaudojant Klaipėdos 
uostą Baltarusijos prekių per
vežimui, vystant prekybos ry
šius. 

Tik trečiajame laikotarpyje, kai 
infliacija kelis mėnesius iš eilės 
neviršys 1 proc. litą bus pradėta 
orientuoti į Vokietijos markę, 
kuri valiutų ,.krepšelyje" vis 
labiau išstums dolerį-

Markė litui pagrindine valiu
ta pasirinkta, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pinigų politi
kos vystymąsi. 

LB taip pat numato tris gali
mus lito kurso reguliavimo 
būdus: palikti esamą pagrindinį 
kursą, antra — nustatyti jo ki
timo ribas, trečia — leisti lėtai 
nuvertėti litui valiutų „krep
šelio" atžvilgiu. 

Pagrindini lito kursą LB pasi
ryžęs nustatyti tuo atveju, jei 
pinigų r inka j valiutų valdybos 
panaikinimą reaguos labai 
jautriai. Kurso kitimo ribos 
pasiteisintų tada. jei metinė in
fliacija neviršytų 15 proc. ir jei 
Lietuvai tektų susidurti su už
sienio spekuliacinio kapitalo 
problemomis. „Šliaužiantis" lito 
nuvertinimas pasiteisintų, sie
kiant nustatyti pastovias kai
nas ir skatinti eksportą. 

Tačiau, G. Nausėdos nuomo
ne, trečiasis būdas rizikingas, 
nes kol kas infliacija mažėja 
lėtai. Jis taip pat teigė, kad litas 
dar nenuvertėjęs ir yra stipres
nis už nustatytą „ketvertuko" 
santykį su doleriu. Kai šis san
tykis taps tikrai toks, infliacija 
Lietuvoje sustos. 

Pasirašytas 
Lietuvos-Lenkijos gynybos 

vadų nutarimas 
Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) 

— Lenkijos ir Lietuvos gynybos 
ministrai Stanislaw Dobrzanski 
ir Linas Linkevičius antradienį 
pasirašytame nutarime pažymi, 
kad NATO plėtimo procesas pa
didins saugumo ir pastovumo 
zoną Europoje. 

Dvi dienas Varšuvoje posė
džiavę ministrai politinę padėtį 
Vidurio Europoje apibrėžė kaip 
pastovią, neįžvelgta ir grėsmės 
šaltinių Baltijos jūros regione, 
ir abiejų šalių karinis bendra
darbiavimas sudaro galimybes 
užtikrinti taiką ir sąlygas 
ekonominiam vystymuisi. 

Ministrai pasikeitė informa
cija apie vykstančius abiejų 
šalių kariuomenių persitvar
kymo ir įsijungimo į NATO dar
bus. Bendradarbiavimas „Part
nerystės" programoje, pasie
nyje, Lietuvos ir Lenkijos taikos 

palaikymo bataliono sukūri
mas, bendradarbiavimo oro erd
vės kontrolės sistemų srityje 
buvo įvardinti kaip pagrindinės 
bendrų siekių sritys. 

Ministrai Varšuvoje pasirašė 
9 radiolokacinių stočių per
davimo Lietuvai aktą, tęsiant 
Lenkijos techninę paramą Lie
tuvai. Pernai ir šiemet Lenkija 
Lietuvai taip pat perdavė 5 
straigtasparnius Mi-2, kitos 
karinės įrangos. 

Lenkijos gynybos ministras 
Stanislaw Dobrzanski domėjosi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sumanymu kurti Baltijos kari
nių jūrų pajėgų palaikymo jun
ginį BALTRON. Numatoma, 
kad Lenkijos karinių jūrų pa
jėgų atstovas dalyvaus gruodžio 
mėnesį Vilniuje vyksiančioje 
Baltijos kariniam jūrų junginiui 
skirtoje konferencijoje. 

Centro sąjunga užims dvi 
vietas naujojoje vyriausybėje 

Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS) 
— Lietuvos Centro sąjungos ats
tovai pirmadienį susitiko su 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi ir informavo, kad sąjunga 
pasirengusi užimti statybos ir 
urbanistikos bei aplinkos apsau
gos ministrų pareigas. Tai buvo 
CS atsakymas į praėjusią savai
te gautą oficialų pasiūlymą 
užimti šias pareigas, BNS 
korespondentui pasakė Centro 
sąjungos atsakingasis sekreto
rius Vidmantas Staniulis. 

Pasak jo, pirmadienį buvo ap

tartos konkrečios kandidatūros, 
po to derybose padaryta per
trauka, laukiant konservatorių 
ir krikščionių demokratų koali
cijos nuomonės. 

Kandidatais į G. Vagnoriaus 
vyriausybę minimi Cent ro 
sąjungos frakcijos narys Algir
das Čaplikas (vadovauti Staty
bos ir urbanistikos ministerijai), 
sąjungos valdybos narys, Dzūki
jos nacionalinio parko direkto
rius Imantas Lazdinis (Aplinkos 
apsaugos ministerijai). 

'Remiantis DPA, Reuter. BNS I.\'TERFAX. ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. Kinija. Iranas 
ir Irakas gali supirkti Jungtinių 
Valstijų ginklų perteklių, nes 
JAV Gynybos departamentas 
nesugeba kontroliuoti prekybos 
ginklais, sekmadienį pranešė 
savaitraštis „U.S. News and 
World Report". Gruodžio 9 d. 
numeryje pasirodysiančiame 
straipsnyje teigiama, kad iš 
Pentagono saugyklų per tarpi
ninkus nelegaliems pirkėjams 
yra tiekiami aviaciniai kul
kosvaidžiai, granatsvaidžiai ir 
net „Stealth" bombonešių dalys. 
Pasak žurnalistų, tai nustatyta 
kartu su CBS televizija vykdyto 
žurnalistinio tyrimo metu. Dau
gelis ginklų nelegaliems pir
kėjams tiekiama tiesiai iš ga
myklų, parduodama ir ta gink
luotė, kuri turėjo būt i su 
naikinta ar išvesta iš rikiuotės. 
Pasak žurnal is tų , visa tai 
daroma, siekiant kuo didesnio 
pelno. Pernai už parduotą ne
bereikalingą ginkluotę Penta
gonas uždirbo 302 mln. dolerių. 

Tokijas. Japonija ketina ati
daryti savo konsulatą vienoje iš 
Rusijai priklausančių salų Toli-
muosiusoe Rytuose. Tai vertina
ma kaip svarbus žingsnis, galin
tis padėti išspręsti dviejų vals
tybių teritorinius nesutarimus. 
Japonijos diplomatiniai šalti
niai praneša, kad konsulatą ke
tinama atidaryti ateinantį pava
sarį Južno-Sachalinske, Sachali
no saloje. Manoma, kad šis 
žingsnis gali reikšti, jog Japo
nija yra l inkusi pr ipažint i 
pietinę Sachalino dalį Rusijai. 

Lisabona. ESBO paragino 
Baltarusijos prezidentą Alek
sandr Lukašenko „nedelsiant 
imtis veiksmų" valstybėje susi
da r iu s i a i kr ize i i š sp ręs t i , 
grąžinti demokratiją ir konsti
tuciją. Pareiškimą pasirašė trijų 
šiuo metu ESBO politiką for
muojančių valstybių — Vengri
jos, Šveicarijos ir Danijos — 
užsienio re ika lų min i s t ra i . 
Lukašenko raginamas pradėti 
dialogą su opozicija, užtikrinti 
visuomenės informavimo prie
monių laisvę. 

Berlynas. Keturių buvusios 
Rytų Vokieti jos vadovų, 
teisiamų už įsakymus šaudyti 
žmones prie Berlyno sienos, ad
vokatai įteikė teismui prašymą 
apklausti Vokietijos kanclerį 
Helmut Kohl, kuris, neva, su
tarė su buvusiuoju Sovietų 
Sąjungos vadovu Michail Gor-
bačiov, kad suvienytoji Vokie
tija teis buvusius komunistų 
vadus tiktai už Rytų Vokietijos 
įstatymų pažeidimus. Pasak 
Gorbačiov, buvusių vadovų 
persekiojimas prieštarauja susi
tarimui ir yra politiškai moty 
vuotas. 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin 1997 m. pirmoje pu
sėje ketina susitikti su JAV pre
zidentu Bill Clinton, kad paaiš
kėjo pirmadienį, Lisabonoje susi-
sitikus Rusijos premjerui Viktor 
Černomyrdin ir JAV viceprezi
dentui Al Gore. Jelcin manynu, 
susitikimas yra savalaikis, nes 
abu prezidentai perrinkti nau
jai kadencijai. 

Jungtinės Tautos. Afrikos 
vienybės organizacija paragino 
regiono valstybių vadovus siū
lyti ir kitus kandidatus j JT gen 
sekretoriaus vietą, ne tik Bout-
ros Botros-Ghali. 

Vat ikanas . Popiežius Jonas 
Paulius II antradienį kreipėsi į 
Kinijos vyriausybę, prašydamas 
įteisinti Romos Katalikų bažny
čią ir leisti jos nariams atvirai 
atlikti apeigas. Visa popiežiaus 
kalba buvo transliuojama per 
specialiai Azijai skirtą radijo 
laidą. Kinija neturėtų „bijoti nei 
dievo, nei JO Bažnyčios", tarp 
tikėjimo ir bet kurios politinės 
santvarkos neturėtų būti jokio 
nesutarimo, sakė Šventas Tė
vas. 

Sarajevas. Po 2 mėnesių tru
kusių nesutarimų trys Bosnijos 
prezidentai šeštadienį susitarė 
dėl Bosnijos centrinės vyriausy
bės struktūros. Prezidentai 
skirs Ministrų Tarybą, kuri bus 
sudaryta taip, kad nė viena iš 
trijų pagrindinių šalies tautinių 
bendrijų nesijaustų nuskriaus
ta. Tarybos darbui vadovaus du 
pirmininkai, kurie atliks mi
nistro pirmininko pareigas. 
Vienas iš jų bus musulmonas, 
kitas serbas. Jie abu turės vieną 
pavaduotoją kroatą. Taryboje 
numatyti tik trys ministrų postai 
— užsienio reikalų (kroatas), 
pilietinių reikalų ir komu
nikacijų (serbas) ir užsienio pre
kybos bei ekonominių santykių 
(musulmonas). Kiekvienas mi
nis tras tu rės du skir t ingų 
tautybių pavaduotojus. 

Maskva. Rusijos gynybos mi
nistras Igor Radionov, įsipainio
jęs į ginčus dėl sausumos ka
riuomenės vado Vladimir Se-
mionov atleidimo („dėl netin
kamo elgesio" jį atleido preziden
tas Boris Jelcin), atidėjo šios 
savaitės vizitą į JAV. 

Viena. Helsinkio žmogaus 
teisių federacijos laiške Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) pirminin
kui Flavio Cotti raginama sus
tabdyti Baltarusijos narystę 
ESBO dėl ginčytino referen
dumo surengimo. 

Kijevas. Ukraina šeštadienį 
uždarė vieną iš veikiančių Čer
nobylio atominės elektrinės 
reaktorių. Ukraina yra pasiža
dėjusi uždaryti visą Černybolio 
elektrinę iki 2000 m., mainais 
už tai iš septynių didžiausių 
pasaulio valstybių (G7) gauda
ma 1.3 mlrd dolerių paskolų. 
Jėgainės vadovai sakė, jog reak
toriui ataušus, iš jo bus išimtas 
visas branduolinis kuras. Šiuo 
metu elektrinėje dirba tik vie
nas reaktorius — trečiasis. Ant
rasis, kilus smarkiam gaisrui, 
buvo uždarytas 1991 m. Ketvir
tasis reaktorius sprogo 1986 m., 
sukeldamas didelį radioakty
vaus užteršimo pavojų visoje 
Europoje. 

Groznas. Aslan Maschadov, 
vadovavęs čečėnų kariuomenės 
veiksmams kovoje prieš Rusijos 
karines pajėgas, dabar vadovau
jantis Čečėnijos vyriausybei, 
antradienį paskelbė, kad kan
didatuos kitais metais įvyksian
čiuose prezidento rinkimuose. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas Da
maskietis, Bažnyčios mokytojas 
(mirė apie 750 m.); Barbora, 
Žvaigždikis, Vainotas. 1905 m. 
prasidėjo Didysis Vilniaus 
Seimas, kuriam pirmininkavo 
dr. Jonas Basanavičius. 

Gruodžio 5 d.: Sabas, Dalija, 
Gražutė, Geisvilė. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gruodžio men. 4 d. 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ PREZIDIUMO 
PRANEŠIMAS 

RINKIMŲ STATISTIKA 

Neteisėtų balsavimo vokų — 1 

Dalyvių skaičius pagal sueigas: 

Brolijos sueigoje 
Seserijos sueigoje 
ASS sueigoje 

Užsiregistravo 
124 
183 

50 

Balsavo 
84 
133 
42 

Atlanto 
Australijos 
Europos 
Kanados 
Ramiojo 
Vandenyno 
Vidurio 

Dalyvių skaičius pagal rajonus: 

62 47 
73 
25 
43 

20 
134 

14 

18 
108 

68.8% 
72.7% 
84% 

75.8% 
49.3% 
56% 
83.7% 

90% 
80.6% 

Po pasižadėjimo - naujieji Čikagos ASS skyriaus nariai. Iš k. - Onutė Utz, Milda Harris, Rimas 
Lukas, Rima Žukauskaite. I m a s Gierstikas, Elyte Žukauskaite. Mikas Jesevičiua, Lisana von 
Braun, Paulius Atkočiūnas ir Dana Genčiūt* 

ČIKAGOS ASS SKYRIAUS 
METINĖ ŠVENTĖ 

fil. Vytenis Kirvelaitis pradėjo 
sueigą ir jos vedimą perdavė 

1924 metų spalio 16 dieną Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne buvo įsteigta Studentų komendantui fil. Jonui Variako-
skautų draugovė. Septynias- J™- U<&us Akademikių akau-
dešimt dvejų metų slinktyje šios «U draugovės ir Korp! Vytis vė-

Garbės teisino r inkimų 
rezultatai 

vs Č. Senkevičius — 68 bl., 
atsisakė 

vs D. Keršienė — 64 bl., iš
rinkta 

vs fil. V. Morkūnas - 48 bl., 
išrinktas 

vs V. Skrinskas — 46 bl., 
išrinktas 

js A. Empakeris — 12 bl., 
kandidatas 

s. E. Kazakevičius — 1 bl., 
kandidatas 
Kontrolės komisijos rinkimų 

rezultatai 

jps A. Jonušas — 86 už, 0 
prieš, 17 susilaiko 

jps A. Rimeika — 71 už, 2 
prieš, 38 susilaiko 

jps R. Čėsas - 69 už, 3 prieš, 
41 susilaiko 

Brolijos Vyr. Skautininkas 
vs fil. A. Sekas - 74 už, 2 prieš, 
3 susilaiko 

Vyr. Sk-ko pavaduotojas vs 
R. Otto - 74 už 2 prieš, 3 susi 
laiko 

BroUjos Garbės gynėjas vs 
fil K. Matonis - 77 už, 1 prieš, 
1 susilaiko 

Seserijos Vyr. Sk-kė vs fil. 
R. Penčylienė - 1 2 7 už, 2 prieš, 
2 susilaikė 

Vyr. Sk-kės pavaduotoja vs 
M. Utz - 127 už, 2 prieš, 2 
susilaikė 

Seserijos Garbės gynėja vs 
D. Surdonienė —128 už, 0 prieš, 
1 susilaikė 

ASS Vaduos Pirmininkas s 
fil R. Griškelis - 70 už, 0 prieš, 
0 susilaikė 

Pirmininko pavaduotoja vs 
fil V. Mačiulienė - 70 už, 0 
prieš, 0 susilaikė 

ASS Garbės gynėjas vs fil E. 
Vilkas - 69 už, 0 prieš, 1 
susilaiko 

Rajonų sueigų duomenys: 
Atlanto — vs. B. Naras, 44 už, 

0 prieš, 2 susilaikė 
Australijos — vs H. Anta

naitis, 29 už, 0 prieš, 2 susilaikė 
Europos — s. V. Gasnerienė, 

14 už, 0 prieš, 0 susilaikė 
Kanados — vs. fil R. Žilins

kienė 35 už, 0 prieš, 0 susilaikė 
Ram. Vandenyno — s. fil Z. 

Rahbar 18 už, 0 prieš, 1 susi
laikė 

Vidurio — vs G. Deveikis, 93 
už, 0 prieš, 4 susilaikė 

ASS korporacijų vadovybių 
duomenys 

Sugadintų balsavimo lapų — 
19 
Netikslūs adresai — 7 
PSS Sueiga: 

Centro v-boe pirmininkė: s. fil. 
dr. V. Kerelytė — 53 ui , 1 prieš, 
0 susilaiko 
CV pirm. pavaduotoja: ps. fil. R. 
Likanderytė 54 už, 0 prieš, 
0 susilaiko 

Korp! Vytis sueiga: 
Centro v-bos pirmininkas — 

fil. V. Kirvelaitis — 9 balsai 
CV pirm. pavad. — BL J. Va-

riakojis — 4 balsai 
ASD sueiga: 
Centro v-bos pirmininkė: fil. V. 

Damijonaitytė — 16 už, 0 prieš, 
0 susilaiko 

CV pirm. pavaduotoja fil. D. 
Penčylaitė — 16 už, 0 prieš, 
susilaiko. 

draugovės, vėliau tapusios Aka
deminiu skautų sąjūdžiu, veikla 
neišblėso. Ir šiandien bandoma 
išlaikyti šios organizacijos tęs
tinumą, ASS kilnių tikslų 
įgyvendinimą. 

Čikagos ASS skyriaus Metinė 
šventė vyko šių metų lapkričio 
15-17 dienomis. Lapkričio 15 
dienos (penktadienio) vakare 
visi nariai iškilmingai sueigai 
rinkosi Pasaulio lietuvių cent 
ro.Lemonte.Bočių menėje. ASS 
Čikagos skyriaus pirmininkas 

A.A. FIL, ANTANĄ BAKAITĮ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Antanas Bakaitis 

Antanas gimė 1913 m. sausio 
8 d. Gelgaudiškio valsčiuje, 
Šakių apskrityje. Kauno „Auš
ros" gimnaziją baigė 1935 m. 
Prancūzų kalbos ir literatūros 
kurso diplomą įgijo Prancūzijoje 
Nancy universitete. Buvo Pa
svalio ir Vilniaus gimnazijose 
mokytoju. Vilniaus universitetą 
baigė 1942 m. Po karo Vokieti
joje buvo lietuvių gimnazijos 
direktorius ir mokytojas Tubin-
geno-Pfulingeno gimnazijoje. 
Atvykęs į Australiją buvo vie
nos firmos Morningtone buhal
teris, vėliau ir direktorius. 
Gyvai veikė su ateitininkais, 
skautais, skautų akademikų 
korporacijoje Vytis. Australijos 
Lietuvių Katalikų federacijos 
pirmininku buvo išrinkta 1962 
m. ir nusipelnė gerų santykių 
išlyginimą su Lietuvių Bend
ruomene. Su žmona Elzyte 
išaugino du sūnus: Remigijų ir 
Saulių. Abu Bakaičiai turėjo 
gražius balsus, dainavo „Dai
nos" sambūryje ir parapijos 
chore. 

Melbourne lietuvių gyvenime 
Antanas buvo kaip ant jūros 
kranto aukštai iškilęs Švyturys, 
kuris įspėja nuo audrų, nuo 
seklumų, nuo povandeninių 
uolų ir nurodo įėjimą į uostą. 
Taip mūsų Antanas, kaip tas 
jūros Švyturys, savo kilnia 
asmenybe spinduliavo į visas 
puses Po ilgos ligos mirė spalio 
5 d. 

Atsisveikinant, jo vaikams, 
žmonai Elzytei, artimiesiems ir 
visiems - Katalikų federacijos 
valdyba reiškia gilią užuojautą. 

melsdama Antanui Dangaus 
laimės amžinąją Karalystę. 

P.D. 

Antaną Bakaitį atsisveiki
nant Tobin laidotuvių koply 
čioje East Burwood po rožinio 
žodį tarė kun. Pr. Dauknys — 
Katalikų federacijos vardu, 
Zigmas Augaitis — Bendruo
menės vardu, Vida Vaitiekūnie
nė — artimųjų vardu. Per laido
jimo šv. Mišias Švč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje spa
lio 10 d. giedojo jungtinis cho
ras: „Dainos" sambūris ir para
pijos choras. Vargonavo Rita 
Mačiulaitienė, dirigavo Petras 
Morkūnas. Liturginius skaity
mus atliko velionio sūnus Re
migijus Bakaitis. Išlydint at
sisveikinimo žodį taarė kun. Pr. 
Dauknys. Visi choristai sudarė 
špalerius — teikiant abejų chorų 
pagarbą savo ilgamečiui choris
tui, giedant „Marija, Marija" 
giesmę, palydėtas į Springvale 
Necropolis kapines. Jo žmona 
Elzytė, irgi choristė, negalėjo 
dalyvauti, nes buvo labai silpna 
ligoninėje. Teilsisi Antanas 
Viešpaties Ramybėje. 

„Tėviškės aidai" 
1996.10.26 

SKAUTV KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito ..Gabijos" ir ..Balti 
jos." tuntų skautai ir skautės jau 
ruošiasi savo tradicinėms skau 
tų Kūčioms Jos vyks sekmadie
nį, gruodžio R d.. 4 vai p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Kviečiame visas Detroito ir apy 
linkiu lietuviu šeimas prisidėti 
prie mūsų ĵ ražios šventės. 

JŪRŲ SKAUTUOS 
KŪČIOS ČIKAGOJE 

Čikagos jūrų skaučių ir 
skautų Kūčios vyks penkta
dienį, gruodžio 13 d.. 7 vai. vak. 
PLC Lemonte, „Bočių" menėje. 
Kviečiami visi jūrų skautai,-ės, 
tėveliai ir artimieji. Sesės ginta 
rės praves programą, kurioje 
pasirodys ūdrytės, bebrai, jūrų 
jaunės ir jauniai. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto pra
nešti Viligailei Lendraitienei, 
tel. 708-388-2041. 

liavas, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. 

T.n. Vilija Meilytė buvo pa
kviesta pravesti ASD pasiža
dėjimą. Perskaičius ištrauką iš 
protokolo, šešioms kandidatėms 
buvo leidžiama duoti ASD pasi
žadėjimą. Pasižadėjo: Lisana 
von Braun, Danutė Genčiūtė, 
Milda Harris, Onutė Utz, Elytė 
Žukauskaitė ir Rima Žukaus
kaitė. Kandidačių globėjos filis 
terės Taiyda Chiapetta ir Gailė 
Kramer naujoms narėms užrišo 
spalvas, o ASD pirmininkė t.n. 
V. Meilytė prisegė ženkliuką. 
Naująsias nares pasveikino fil. 
Sofija Statkienė. 

Toliau vyko Korp! Vytis 
pasižadėjimas, kurį pravedė 
senj. Andrius Utz. Perskaičius 
protokolo ištrauką, penki kan
didatai davė Korp! Vytis pasiža
dėjimą. Tai —Paulius Atkočiū
nas, Linas Gierstikas, Mikas 
Jesevičius, Rimas Lukas ir Gin
tis Nedas. LSS Tarybos pirmi
ninkas fil. Kęstutis Ječius nau
jiems senjorams užrišo spalvas, 
o ženkliukus prisegė buvęs ASS 
pirmininkas fil. Edmundas 
Korzonas. 

Čikagos FSS pirmininkė fil. 
Renata Variakojytė buvo pa
kviesta pravesti filisterių ženk
liukų persegimo apeigas. I filis
terius buvo pakelti keturi na
riai: fil. Ingrida Cicėnaitė, fil. 
Renata Naudžiūtė-Stanku-
vienė. fil. Andrius Panaras ir fil. 
Juozas Vilutis. Oficialioji dalis 
buvo baigta LSS Tarybos pirmi
ninko fil. K. Ječiaus, ASS Čika
gos skyriaus pirmininko fil. V. 
Kirvelaičio sveikinimų žodžiais. 

Išnešus vėliavas, Korp! Vytis 
nariai sveikino naująsias nares, 
sudainuodami „Tau, sesute, 
puikios gėlės...", o ASD narės 
naujiems nariams dainavo „Li
nelius raunu ne viena". Paskui 
komendantas visus sueigos 
dalyvius subūrė į bendrą ratą ir 
pakvietė fil Leoną Maskaliūną 
pravesti l inksmąją dalį. 
Akademikai neskubėjo skirs
tytis, jie ilgai dainavo įvairias 
dainas, o pabaigai žaidė 
žaidimą. Po to, kiekvienas 
vienetas rinko naujas valdybas 
ir vaišinosi narių suneštais 
saldumynais. 

Šeštadienio vakare visi nariai 
ir svečiai rinkosi jaukioje Alpine 
Banųuets salėje, Darien, IL, į 
Metinės šventės pokylį. Pokylio 
pranešėja fil. Vida Brazaitytė 
pasveikino visus atvykusius į 
1995/1996 vajklos metų brandos 
šventę. Buvo perskaityta 
invokacija, ir patiekta puiki 
vakarienė. 

Po vakarienės — akademija. 
Fil. V. Brazaitytė padėkojo vi
siems už dalyvavimą šventėje, 
už narių įdėtą darbą praėjusiais 
veiklos metais. Ji supažindino 
visus vakaro dalyvius su naujai
siais Akademinio skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus nariais. 

Nuotr. Nidos Bichneviėiūtės 

vakarykščioje iškilmingoje suei
goje pasipuošusiais akademi
nėmis spalvomis. Apibūdinant 
kiekvieną narį atskirai, buvo 
paminėta kokiame universitete 
mokosi, kokią mokslo šaką pasi
rinkę ir kokią temą parašė. Taip 
pat buvo apibūdinti ir naujieji 
filisteriai. 

ASD Centro valdybos pirmi
ninkė fil. Nida Bichnevičiūtė 
perskaitė Lietuvos skautų aka
demikų sveikinimą. 

ASS pirmūnas fil. Jonas Dai-
nauskas, negalėjęs dalyvauti 
pakėlimuose, sveikino naujuo
sius narius ir priminė Studentų 
skautų draugovės pradžią. Iš 
steigėjų tėra likę tik trys gyvi 
nariai. Jis ragino niekad 
neužmiršti spalvų svarbos ir 
reikšmės. 

Vyko kiekvieno vieneto at
stovų atsisveikinimai, buvusių 
ir naujųjų valdybų pristatymai. 
ASD vardu kalbėjo buvusi vice
pirmininkė fil. Jūratė Jan
kauskaitė; Korp! Vytis vardu — 
pirmininkas senj. Andrius Utz 
ir FSS — buvusi pirmininkė fil. 
Renata Variakojytė. 

ASS Čikagos skyriaus pirmi
ninkas fil. Vytenis Kirvelaitis 
pasveikino visus vakaro daly
vius, naujuosius narius ir iš
vardino bei padėkojo šios Me
tinės šventės organizatoriams. 

Gražių raudonų rožių puokšte 
fil. Julytė Žukauskienė savo ir 
kitų narių vardu pasveikino ir 
padėkojo prieš dvidešimt penke
rius metus jas globojusią ir į 
akademikių skaučių veiklą įve
dusią fil. Ramunę Kviklytę Lu 
kienę. 
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metams to metų 3 men 
JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $65.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55 00 
Užsakant į užsieni 
oro pastų $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Oficialią dalį baigus, visus 
vakaro dalyvius linksmai nu
teikti buvo pakviestas brolis 
Vladas Vijeikis. 

Vakaro pranešėja padėkojo 
broliui Vijeikiui už šypsenas 
visų dalyvių veiduose, tarė ačiū 
ir visiems atsilankiusiems. ir 
smagiai praleidusiems laiką 
akademikų skautų šeimoje. 

Vakaro pabaigai — šokiai, ku
riems iki vidurnakčio grojo 
Algimanto BarniŠkio orkestras. 

Sekmadienio rytą, 11:15 vai., 
Jaunimo centro koplyčioje fil. 
tėvas Juozas Vaišnys, SJ, auko
jo šv. Mišias už gyvus ir miru
sius Čikagos ASS skyriaus 
narius. Nors lynojo šaltas lietus, 
dalis narių važiavo j kapines 
aplankyti mirusiųjų kapus. 

Čikagos ASS skyriaus Metinė 
šventė ilgai liks prisiminimuo
se, o dabar naujoms valdyboms 
lieka palinkėti geriausios sėk
mės 1996/1997 metų veikloje. 

sesė Vida 

BURIAVIMO STOVYKLA 

LS Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjas jvs. fil. dr. Algis 
Paulius praneša, kad Buriavimo 
stovykla š.m. gruodžio 20 sau
sio 2 d. vyks St. Petersburg, Flo
ridoje. Stovyklai vadovaus g. v.v. 
Rūta Bobelytė-Degesienė. Dau
giau informacijų sužinosite 
paskambinę jvs. fil. dr. Algiui 
Pauliui, tel. 847-584-5527. 

KANADA 
Pradiniuose Gilvelio 

kursuose 

„Šatrijos" tunto prityrusių 
skaučių vadovės vyr. sk. A. 
Sergautienė ir Birgiolienė 
dalyvavo pradiniuose Gilvelio 
kursuose kanadiečių sk. sto
vykloje prie Auroros. 

Pratęsiamas konkursas 
„Romuvos" stovyklavietės 35 

m. sukaktuvinės stovyklos 
ženklui suprojektuoti konkur
sas pratęstas. Tuntininkai 
kviečia kuo daugiau skautų,-čių 
dalyvauti šiame konkurse. 

Vėlinių sus ikaupimas 
Toronto skautininkai,-kės 

tęsia tradiciją Vėlinių proga 
prisiminti mirusius brolius,-
seses. Lapkričio 3 d. prie jų kapų 
buvo uždegtos 46 gražiai skauti-
ninkių draugovės papuoštos 
žvakutės. Tame susikaupime 
dalyvavo skautininkai-kės: V. 
Sendžikas, V. Morkūnas, S. 
Kuzmas, F. Mockus, V. Grybie
nė, R. Žilinskienė, E. Simona-
vičienė, L. Sendžikienė ir jau
nimo atstovai D. Grybaitė ir V. 
Mockus. 
Pasiruošimai sukaktuvinei 

s tovykla i 

,.Romuvos" stovyklos 35-me-
tį paminėti ruošiamasi didesnio 
masto stovykla kviečiant seses 

ir brolius iš kitų rajonų. Lap
kričio 6 d. tuntininkų s.M. Ru
sino ir j.ps. D. Biskienės buvo 
pakviesti keli skautininkai,-kės 
pasitarimui. Stovyklos data rug
pjūčio 3-16 d. Vidurinis savait
galis numatytas iškilmėms, į 
kurias numatyta kviesti LSS 
vadovybę bei kitus svečius. 
Planuojama išleisti dainynėlį, 
užsakyti stov. marškinėlius, pa
gaminti specialių ženkliukų do
vanoms. Norima surengti sto
vyklos kūrimosi vaizdų parodą. 
Didžiajame pastate eančias 
nuotraukas bei kitus rodinius 
numatyta pertvarkyti specialios 
iškylos metu. „Romuva" yra 
vienintelė LSS Kanados rajono 
nuosavybė, įsigyta ryžtingų va
dovų iniciatyva 1962 m. 

Skautiškos Kūčios 

Gruodžio 15 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje „Rambyno" ir 
„Šatrijos" tuntai rengia skau
tiškas Kūčias. Tradiciniai val
giai bus suneštiniai. Programoje 
dalyvaus visos draugovės. At
vyks Kalėdų senelis. Numato
mos ir gerojo darbelio aukos. 
Kūčiose kviečiami dalyvauti 
visi skautininkai.-kės, tėveliai 
bei rėmėjai. F.M. 

„Tėviškės žiburiai" 
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ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seitd. ir M. 

Sumokama po vizito. 

DR. A. ». OLCVSCKAS 
GYDYTOJAS M CHIRURGAS 
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trsed. uždaryta, k***, i - 3 v. p.p. 
pantctd. ir Ssetd 9 v.r. - 12 v. p.p. 

M . JOVITA KIRŠUS 

Kati Chicagoje uždaryta* 
9525 S. 79m Ava.. Hickory HMs IL 

Tai. (7$»| M M 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

C DICtCER, DOS, ».C. 
4447 W. 103 $*., Oak LOTU, H. 

Pirmas apyl su H — — un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danus už 
prieinamą karną. Pacientai 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėt angliškai) M . 

Ka*. tai. (311) 471-
V1DAS J. NMItCKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 H S. Kas)*** Av*., •>< 

Tel . 312-434-7700 
RIMGAUDAS NCMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

D*. V. J. VASAITKNt 
DANTŲ GYDYTOJA 

4S17 W. SS St., Bufbank, IL 
Te* 70S-423-S114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
173 tthsUr t , nmtmm, IL — 

700-941 M09 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaka* M . 70S434-11M 

EDMUNDAS VdMAS, UJO., S.C. 
Specialybe - Vidaus hgy gydytojas 

KetfbeVTM IX4lflhJheW 
$187 S. Archer Ave. (prie Ausan) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (311) 9—-779* 

ARAS ŽUORA. M. D. 
INOftt RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Ave.. SuNe 310 

Napervilla, IL 60663 
( « M ) S 2 7 - 0 0 M 

3825 Highland Ave Tovrer 1. Suite 3C 
Dovmers Grove. IL 60615 

(630) 436-0120 



BRANDUOLINIAI 
GINKLAI DAR 

NESUNAIKINTI 
INŽ. VYTAUTAS ŠLIŪPAS, RE. 

Prieš dešimti metų, 1986 m. 
spalio mėnesį, Reykjavik mies
te, Islandijoje, įvyko atsimin 
tinas prezidentų Ronald Reagan 
ir Michael Gorbačiovo susiti 
kimas. Tenai Reaganas pasiūlė 
10-ties metų laikotarpyje lik 
viduoti visas branduolines ra
ketas. Gorbačiovą*, savu ruožtu, 
pasiūlė sunaikinti strategines 
puolamąsias jėgas Sp«ud:> \n< 
žadus išgarsino, kaip didelės 
reikšmės įvykį, tiesiog rašė. kad 
tai esąs žmonijos išgelbėjimas. 

Dabar, po dešimties metu. 
žvilgterėkime, kas buvo pa 
siekta per tą laikotarpį. 

Kas atsitiko? Kur dingo tie 
reikšmingi pasiūlymai? Kodėl 
šiandieną vis dar tebeturime 
keliasdešimt tūkstančių atomi
nių bombų ir nematome pagerė
jimo branduoliniame nusigink
lavime? Ar beturime vilčių atei
čiai? 

Kad būtų galima atsakyti į 
klausimus, Tarptautinių Stu
dijų institutas, Stanfordo uni
versitete, Californijoje, š.m. 
lapkričio 13 d., suruošė „ap
skrito stalo" diskusijas, 
pavadintas „Branduolinis su
laikymas" (Nuclear Deter-
rence). Diskusijose dalyvavo 
aukšto rango, pasaulyje gerai 
žinomi, politikai: George P. 
Shulz, buvęs JAV sekretorius 
(U.S. Secretary of State); James 
Goodby, buvęs prez. Clinton 
valdžios pagrindinis vadovas 
branduolinio nusiginklavimo 
derybose (Principal Negotiator 
for Nuclear Security and Dis-
mantlement)-, R.J.L. Hawke. bu
vęs Australuos ministras pirmi
ninkas; Lord Howe, buvęs Didž. 
Britanijos min. pirmininko pa
vaduotojas; Helmut Schmidt, 
buvęs Vakarų Vokietijos kanc
leris; Aleksander Bessmertnyk, 
buvęs Sovietų Sąj. ambasadorius 
Washingtone bei paskutinysis 
Sov. Sąj. Užsienio reikalų mi
nistras; ir Rozanne Ridgway, 
buvusi JAV Sekretoriaus padė
jėja (U.S. Assistant Secretary of 
State for European and Cana 
dian Affairs). 

Gavęs kvietimą, nuėjau ir aš 
tų diskusijų pasiklausyti, nes 
norėjau išgirsti, ką A. Bessmert
nyk papasakos. Po pusantros 
valandos trukusių diskusijų mo
deratorius Geroge Schultz davė 
progą ir klausytojams pasisa
kyti. Tam buvau pasiruošęs, tai 
prie mikrofono atsitojau pir
masis. Mano klausimas buvo 
taip suformuluotas: 

— Ką tik grįžau iš du mėne
sius trukusi"^ kelionės po 
Suomiją ir Baltijos kraštus. 
Tenai lankausi kiekvienais me

tais, jau nuo 1988-jų metų, todėl 
esu gerai susipažinęs su politine 
padėtimi. Keletą kartų teko net 
apsilankyti buvusios Sov. Są-
jungos-bazių tarpkontinentinių 
raketų bunkeriuose, dabar ne
benaudojamuose. .. 

Kai šiandieną, prie šio „ap
skritojo stalo", jūs rūpinatės 
branduolinių ginklų konflik
tais, žmonės, gyvenantys Skan
dinavijos, Baltijos ir Rytų -
centrinės Europos kraštuose, 
baiminasi karo galimybėmis 
vartojant standartinius ginklus. 
Specifiniai, tenai jie bijosi Rusi
jos, kurią mato nei kiek ne drau
giškesnę, negu buvusiąją Sovie
tų Sąjungą... 

Rusija šiandien tebevartoja 
brutalią jėgą savo kaimynų 
pagąsdinimui. Kaliningrado 
apylinkėse — buvusioje Rytų 
Prūsijoje — Rusija laiko 200,000 
dydžio gerai ginkluotą kariuo
menę. Tai yra didžiausioji 
karinių jėgų koncentracija bet 
kur Europoje! Rusijos raketos 
nukreiptos į Lenkiją, Vokietiją, 
Švediją, jau nekalbant apie Lie
tuvą. Pskovo srityje Rusija su
koncentravo 600 tankų prie Es
tijos ir Latvijos sienų! 

Rusija be sustojimo kalba apie 
kažkokias „etninių mažumų 
problemas" Baltijos kraštuose. 
Vieną savaitę man teko būti ir 
Rygoje. Tenai kalbėjausi su vie
tiniais: ir latviais, ir rusais. 
Klausiau apie tas vadinamas 
„problemas". Visi man sakė: čia 
etninių problemų neturime, sa-
vitarpyje gerai sugyvename. 
Norime ir toliau gyventi Latvi
joje. Tikrai nenorime ir nepra
šome, kad mus vėl okupuotų 
Rusija. Išsigalvotosios neegzis
tuojančios „etninės problemos" 
grynai Maskvos propaganda, 
skleidžiama dėl neaiškių. poli
tinių išskaičiavimų! 

Ponas Bessmertnyk, noriu 
Tamstą paklausti — nemanote, 
kad Rusijai jau atėjo laikas pra
dėti elgtis, kaip tiktų civilizuo
tai Europos vasltybei? Ar ne 
laikas nutraukti kaimyninių 
kraštų gąsdinimus ir užmiršti 
norus atkurti niekieno nemė
giamą rusiškąją imperiją? Kada 
gi Rusija tikrai demilitarizuos 
Baltijos jūros erdvę ir ištrauks 
savo kariuomenę i i Karaliau
čiaus, iš tos srities, kuri niekada 
Rusijai nepriklausė? . 

Keturių šimtų klausytojų už 
pildytoje salėje pasigirdo kelio
likos, mano klausimui pritaran-
čių, žmonių plojimai. 

Aiškiai jautėsi, kad A. 
Bessmertnyk nesitikėjo tokio 
įžūlaus klausimo ir keletą 
akimirkų nežinojo, ką sakyti. Po 

to, sukaupęs mintis, atsakė: 
— Nenuostabu, kad kaimynai 

nepasitiki ir baiminasi mūsų. 
Praeities istorija ir patirtis 
pateisina tą baimę.... Tačiau, at
minkime, dabartinė Rusija, tai 
ne Sovietų Sąjunga. Rusija labai 
smarkiai pasikeitė. Mes bando
me mokytis demokratijos. Žino
ma, Maskvoje tebeturime senų
jų aršių nacionalistų su gran
diozinėmis idėjomis, kurie no
rėtų vėl išplėsti Rusijos sienas. 
Bet jų norai yra neįgyvendi
nami; Rusija imperijos niekad 
nebeatkurs! 

Rusijos armijos taipgi nerei
kia bijoti, ji smarkiai sumažė
jusi ir nebeturi tos agresyvios 
jėgos, kurią anksčiau turėjo. 
Pažiūrėkite, mūsų kariuomenė 
nebepajėgia net valstybės vidu
je tvarkos atstatyti, ką jau be
kalbėti apie kitų kraštų puldi
nėjimus! 

Apie tuos tankus... Jie jau 
pasenę ir laikomi tenai legaliai, 
pagal tarptautinius susitari
mus. Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje egzistuojančios etnines 
problemas reikia visiems ben
drai išspręsti dialogu. Reikia 
išsikalbėti, nereikia vieni ki
tiems kumščiu grasinti. 

Laikas dirba gerajai pusei. 
Prabėga dar kiek metų ir Rusi
ja pasidarys švelnesnė, atvires
nė, sukalbamesnė. Duokite 
mums daugiau laiko... 

Taip užbaigė atsakymą į 
mano klausimą buvęs pasku
tinysis Sovietų Sąjungos Už
sienio reikalų ministras. 

Ir toliau jis traukia vakariečių 
užliūliavimui skirtąją giesmelę! 
Tokias taikingas kalbas girdėjo
me ir prieš tai, tačiau faktai 
kitaip byloja. Nejaugi taikingų 
intencijų vedama Rusija vėliai 
pradėjo atominių ir biologinių 
ginklų tyrimus? Apie „etnines 
problemas"toliau jis šneka, nors 
visi žinome, kad net Jungtinių 
Tautų atstovai, lankęsi Baltijos 
kraštuose, tokių problemų ne
rado. 

O apie Karaliaučių, nepraši 
tarė nei vieno žodelio! 

BIBLIOTEKOJE LENTYNŲ ILGIS 
270 KILOMETRŲ 

Šiais metais Frankfurt, Vo
kietijoje, iš stiklo, plieno ir 
betono iškilo impozantiškas pa 
statas. Tas pastatas esąs visos 
Vokietijos pasididžiavimas, rašo 
Nevv Yorke išeinantis vokiečių 
savaitraštis „Nevv Yorker Sta-
ats Zeitung". Tai naujoji Vokie
tijos valstybinė biblioteka. 

Iki šiol knygos buvusios su
krautos keturiose skirtinguose, 
Frankfurt miesto rajonuose išsi
dėsčiusiose, bibliotekose. Dabar 

j.iš jų knygos perkeliamos į nau
jąjį pastatą. 

Vokiečių valstybinės bibliote
kos amžius dar nėra ilgas. Ji 
buvusi įkurta 1946 metais. Bib 
liotekos lentynose randama 
kiekviena, iki Antrojo pasauli 
nio karo pabaigos Vokietijoje 
išleista, knyga, nesvarbu kokia 
kalba ji parašyta. O dabar bib 
lioteka yra pasiryžusi įsigyti 
kiekvieną, vokiečių kalba para 
šytą, bet kurioje pasaulio šaly 
je išleistą, knygą. 

Biblioteka, turėdama palygin
ti nedaugelio metų trukmę, su 
didžiosiomis: VVashington, Lon-
don, Paris, St. Peterburg valsty
binėmis bibliotekomis varžytis 
dar nepajėgsianti, bet dabar ji 
turėsianti daug vietos plėstis. 
Tikimasi, kad kiekvienais me
tais į biblioteką pateks apie 
300,000 naujų knygų. 

Naujosios vokiečių bibliotekos 
statyba, prasidėjusi 1981 me
tais, užsitęsė net 15 metų. 
Bibliotekos pastato statyba su 
visais šių dienų moderniausiais 
įrengimais federalinei Vokieti 
jos valdžiai kainavo 260 milijo
nų markių (apie 173 mln. dol.). 

Vyriausias bibliotekos vedėjas 
Klaus-Dieter Lehmann sako, 
jog naujajame bibliotekos pasta
te lentynų yra tiek, kad, jas 
visas ištiesus j vieną eile, susi
darytų apie 270 kilometrų. Tų 
lentynų užteksią iki 2035 metų. 
Tai būsianti pati moderniškiau
sia elektroninio amžiaus biblio
teka ir galėsianti sutalpinti 20 

milijonų knygų bei kitus su 
komplektuotus leidinius. 

Pradedant 1998 metais, toje 
bibliotekoje susiradęs reikia
mą medžiagą, su tobuliausia šių 
dienų elektroninės technikos 
įranga ją 'galėsi įsirašyti ir, 
grižęs į namus, perkelti į savo 
kompiuteri. Be atskiro mokesčio 
„Internet" galės sujungti su 
kitomis, visame pasaulyje esan
čiomis, bibliotekomis. 

Naująją vokiečių valstybių 
biblioteką aptarnaus 315 tar
nautojų. 

P. Palys 

ATIDARYTAS 
RESTORANAS 

Vilniuje Žvėryne atidarytas 
naujas restoranas — baras „Am
basada". Jo savininkai - Jonas 
Bobelis, vyriausias Seimo nario 
dr. Kazio Bobelio sūnus, dabar 
dirbantis „Litimpex" banke, ir 
Australijos lietuvis Balys Stan-
kūnavičius. 

Šeimininkai naująjį restoraną 
pastatė vietoj griūvančio medi 
nio namo, kartu įsigydami ir 
žemės sklypą. Senasis namas 
buvo architektūros paminklas, 
tad ir naujasis atitinka buvusio
jo matmenis bei apkaltas daily-
lentėmis. Naująjį restoraną 
savininkai vadina tarptautiniu, 
nes, pradedant valgiaraščiu, ku
riame yra prancūziški, vokiški, 
itališki, australiški patiekalai, 
baigiant vidaus įranga, viskas 
persmelkta „tarptautiniu euro
pietiškų jausmu". Salė papuošta 
įvairių šalių vėliavomis. Specia
lus valgiaraštis paruoštas sek
madienio priešpiečiams, kurie 
labai mėgstami Amerikoje ir 
Australijoje. Visi patiekalai 
paruošti iš lietuviškų produktų 

„Ambasados" virtuvės pasidi
džiavimas — mėsos kepsnys su 
konjaku ir pipirų padažu. Šis 
patiekalas kainuoja 6 dol. Vi
daus interjerą sukūrė patys 
šeimininkai. 

Danutė Bindokiene 

Ši meška nemiega 

,,Girių aido" partizanai BU globėjais Čikagoje. S^di įA kairės: Ona RuAėmenp, dr Pe t ras Rasut is , 
Aldona Ranutienė, Aldona Grinienė; stovi — Vincentas Kuprys, Antanas I.ukSa. Anicetas Grinius. 
Vytautas Balsys, Vladas Šiukšta ir Antanas Paulavičius. 

Rinkimai yra lyg šviežio vėjo 
pūstelėjimas, sumaišantis vals 
tybes politini ir net kasdieninį 
gyvenimą. Jie taip pat pareika 
lauja nemažai lėšų bei energijos 
Suprantama, rinkiminės kam
panijos žmonėms nėra per daug 
patrauklios, tai tarytum vaikys
tės liga, kuria reikia persirgti, 
kad vėliau nebūtų rimtesnių 
komplikacijų. Nepaisant, ar 
balsuojama už kandidatus į pa
čius stambiausius valdžios pos 
tus, ar žemesnėm pareigom, 
rinkimų šurmulys vis tiek su
jaukia daugelio kasdienybę ir 
reikia tam tikro laiko tarpo, kad 
jo nuosėdos nusistovėtų. 

Šie metai ypač pasižymėjo rin
kimų gausumu ir Amerikoje, ir 
Europoje, ir, žinoma, Lietuvoje 
Galbūt visi lengviau atsikvėpė
me, kai balsavimai pasibaigė. 
Laimėjusieji dabar svarsto atei 
ties planus, o pralaimėjusieji — 
veiksmingesnę strategiją kitam 
kartui, atidžiai stebėdami savo 
varžovus naujose pareigose, 
laukdami „sugauti" kiekvieną 
skersesnį žingsnį ir panaudoti 
savo labui. 

Bet ne visur rinkimai jau pra
ėjo. Rusijoje jie dar tebevyksta 
— jau ketvirtą kartą šiais 
metais. Tiesa, tai labiau „ei
liniai" balsavimai, prasidėję 
rugsėjo mėnesį. Numatoma, kad 
jie tęsis iki metų galo, nes 89-se 
rajonuose renkami 52 nauji gu
bernatoriai. Įdomu, kad j šiuos 
rinkimus vakariečiai mažai 
kreipia dėmesio, o vis dėlto jie 
gan svarbūs. Iki šiol guberna
torius skirdavo Maskva, tad jie 
pirmą kartą renkami nepriklau
somai nuo krašto vyriausybės 
malonės. 

Jau dabar spėliojama, kad 
naujieji gubernatoriai parodys 
daugiau savarankiškumo ir 
tvirčiau pasisakys savo admi
nistruojamos srities reikalais, 
net jeigu jų nuomonė bus prie
šinga Kremliaus norams. Kai 
kas būgštauja, kad balsuotojai 
į gubernatorių kėdes prisodins 
nemažai komunistų, tačiau tos 
baimės vargiai pasitvirtins. 
Nors komunistų partija turi 
daugumą vietų Dūmoje, po ne
sėkmingų prezidentinių rin
kimų daugiau dėmesio skiriama 
vidaus persitvarkymo darbams, 
negu politikavimui. Tikima, 
kad, parodžius „švelnesnį įvaiz
dį", Rusijos komunistų partija 
pasidarys patrauklesnė eili
niam rusui ir ateityje turės 
daugiau įtakos. Net ir naujasis 
partijos pavadinimas kitaip 
skamba: Populiarioji patriotiška 
Rusijos sąjunga. Deja, partijos-
sąjungos vadas vis tiek liko tas 
pats, pra adęs savo populia
rumą ir patrauklumą, Gennady 

Ziuganov. 
Apskritai žmones ieško tei 

giamų pasikeitimų, pastovumo 
šviesesnės ateities, saugumo 
Komunistų partija, nepaisant 
kokiu vardu pasivadinusi, 
laikosi to paties nužmog'nimo. 
savanaudiškumo ir neapy 
kantos režimo. 

Daug kas prileidžia, kad po 
visų pasikeitimų Rusijos vidaus 
politika dar vis nenusistovėjusi 
ir ilgainiui pasikeis, tačiau, 
užsienio atvųu. jos net nemano 
ma keisti: Maskva žino, ko nori: 
žino, kaip to siekti, ir nesidrovi 
savo reikalavimu garsiai reikš
ti. O didžiausias Maskvos noras 
— kaip ir sovietu laikais — 
diktuoti kitiems. Ateinančią sa
vaitę atsiras dar viena proga 
žaisti mėgstamiausia žaidimą ir 
parodyti Vakarų pasauliui, kad 
ši meška nemiega žiemos mie
gu 

Pirmadieni ir antradieni Por
tugalijos sostinėje vyksiančioje 
Europos Saugumo ir bendradar 
biavimo konferencijoje, mano
ma, Rusija daug griežčiau pa
reikš savo nuomonę apsiginkla
vimo ir ypač branduolinių 
ginklų klausimu. Nuolatinis 
susierzinimo šaltinis Maskvai 
yra NATO plėtimasis rytų 
linkme. Nors Jelcinas daug 
kartų buvo pareiškęs dėl to pro
testus, ilgainiui norom nenorom 
nusileido, bet neatsisakė nuo
monės, kad naujų narių pri
ėmimas į NATO kažkaip pažei
džia Rusijos saugumą ir del to 
nepageidaujamas. 

Šioje konferencijoje Maskva 
pati pasiruošusi pateikti keletą 
reikalavimų, susietų (kaip gali 
kitaip būti) su NATO naryste 
Vidurio bei Rytų Europos kraš
tams. Jeigu reikalavimai susi 
lauktų visiško nepritarimo, 
tuomet bus stengiamasi įtikinti 
kitus konferencijos dalyvius, 
kad laikas NATO paskirtį būtų 
pakeisti iš karinės į partnerys
tės ir taikos palaikymo misiją. 

Maskvos nepagrįsta baimė ir 
nepasitikėjimas NATO tikslais 
primena posakį: „Kuo pats kve
pia, tuo kitą tepa..." Iki šiol vie
nintelį pavojų Europos taikai 
sukėlė kaip tik Rusija, nuolat 
ieškodama priekabių „artima
me ir tolimesniame" užsienje, 
grasindama kaimyninėms vals
tybėms, ypač Baltijos kraštams 
Jeigu Rusija savo politiką 
pakeis, nereikės įtarinėti ir 
NATO tikslų. Iš nuolatinių 
Rusijos protestų prieš NATO 
plėtimąsi galima susidaryti 
nuomonę, kad jos kėslai kaimy
ninių valstybių atžvilgiu nėra 
kilnūs, o NATO organizacijos 
įsikišimas tiems kėslams būtų 
nenugalima kliūtis. 
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TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

'Naujausias Respublikos „prezidentas" Paleckis, 
nedelsdamas, priėjau esamų vyriausybėje prijungė akty
vius pogrindžio komunistus — Gedvilą, Adamauską, 
Juncą-Kučinską ir Grosmaną — Didžiulį. Be to, 
vyriausybėje buvo du aiškūs komunizmo simpatikai; 
gen. Vitkauskas ir A. Venclova. 

Guodėsi žmonės, matydami vyriausybės sudėtyje 
tautos mėgstamą rašytoją Vincą Krėvę, kurio „Daina 
vos šalies senų žmonių padavimus" galėjai rasti dažnoje 
liaudinėje pastogėje, o vyresnieji ji prisiminė kaip Saulių 
sąjungos veikėją ir patriotinių straipsnių autorių pir
maisiais nepriklausomybės metais, beruošiant žmonių 
nuotaikas Klaipėdos sukilimui. Raminančiai veikė ir 
ekonomisto Galvanausko pavardė. 

Jau birželio 15 d. popietyje demonstruojančių tau
tinių mažumų būriai papuošė gėlėmis įžygiuojančius 
okupacinius dalinius, bet gausesnės demonstrarijos pasi
rodė, kai birželio 25 d. buvo formaliai legalizuota „liau
dies valiai reikšti" komunistų partija, o visos kitos 
organizarijos, net kultūrinės, buvo uždarytos. Ta pro
ga „Lietuvos aidas" (buvęs prieš bolševikinę invaziją 
vyriausybes oficiozas) rase: „Nėra vietos Lietuvoje 
kitoms partijoms, kurios ilgą laiką kovojo prieš liaudį 
ir Lietuvos nepriklausomybe". Birželio 27 d. buvo 
uždaryti visi laikraščiai, o komunistų partŲa demonstra

cijų plakatuose pareikalavo sunaikinti tą visuomenę, 
kuria iki šiol rėmėsi Lietuvos gyvenimas! Atimti iš 
žemės savininkų žeme ir išdalinti bežemiams! Aprūpinti 
bedarbius darbu! Įvesti visiems draudimą! Išvalyti 
kariuomene nuo liaudies priešų! Su tais šūkiais prasi
dėjo areštai... 

Birželio 29-oji buvo saulėta šeštadienio diena. 
įeidamas į kareivines, ltn. Raugas tarpduryje susitiko 
savo draugą ltn. Abraitį, kuris pradėjo pasakoti: 

— Baly, teko pergyventi tiesiog tragediją... Šįryt, su
grįžus iš rytinio patikrinimo į pulko budėtojo kambarį, 
5 valandą 30 minučių suskambo telefonas. Prisistatęs 
išgirdau: „Kalba 1 mos pėstininkų divizijos vadas 
brigados generolas Černius". „Klausau, Tamsta gene 
role", atsakiau. Kiek, patylėjęs, generolas pradėjo aiš
kinti: „Vakar Liaudies vyriausybė savo posėdyje nutarė 
panaikinti visus ženklus, primenančius buržuazinės 
Lietuvos buvimą ir visa, kas nesiderina su šių dienų 
santvarka, su naujosios visuomenės ir komunistų parti
jos siekiais. Gautas vyriausybės įsakymas nuo šios 
dienos nebeiškelti tautinės vėliavos Gedimino kalno 
bokšte". Aš norėjau kažką sakyti, bet jis tęsė toliau: 
„Gaila, kad taip viskas vyksta. Aš Tamstą gerai supran
tu, bet šiandien niekas nėra pajėgus jų sprendimą 
pakeisti". „Pone generole, tai baisi ir skaudi žinia 
įsakymas liečia ne vien tik mane, kaip budėtoją, bet jis 
paliečia visą Gedimino pulką, mūsų trispalvės saugotoją 
ir globėją, todėl norėčiau jus painformuoti, kad, kaip 
gerai žinote ir prisimenate, 1939 m. spalio 29 d. 1 p. DLK 
Gedimino pulko vadas pik. Gustaitis po iškilmingo vėlia

vos pakėlimo Gedimino kalno savo pulkui, vėliavai ir 
Vilniaus visuomenei prisiekė, kad tautos trispalvė tol 
plevėsuos pilies bokšte, kol pirmas pulkas egzistuos". 
Generolas atsakė: „Liaudies vyriausybė yra padėties 
viešpats Aš pranešu Tamstai tą liūdną žinią, ką reikia 
įvykdyti". Teliko atsakyti: „Klausau, Tamsta generole!" 
Tuoj paskambinau pulkininkui Gustaičiui, iš kurio balso 
buvo aišku, kaip jis susijaudino, bet po akimirkos ramiai 
prabilo: „Taip, iš tikrųjų, dabar mes jau bejėgiai... 
Vykdyk, Tamsta leitenante, kas įsakyta". Kiek 
luktelėjęs, paskambinau vėliavą saugančiam invalidui 
ir, kiek pajėgdamas, ramiai jam viską paaiškinau, bet 
jis lyg apstulbęs tylėjo... Atsigavęs pradėjo aiškinti, kad 
jis to įsakymo negalįs įvykdyti, nes dėl šios vėliavos, dėl 
Lietuvos laisvės, dėl savo šalies žmonių gyvenimo, jo 
draugai mirė ir žuvo, frontuose kovodami, buvo sužeis
ti, liko invalidais. Jis ir pats — luošas, vienakojis. Kalbė
damas prisiminė kovų vietas, krauju aplaistytą Lietu
vos žemę. 

Tą dieną trispalvė Gedimino kalne jau nebepakilo... 
Ltn. Abraitis pasakojimą baigė su ašarom. 

Tą patį šeštadienį pasklido žinia apie Krėvės kelionę ' 
į Maskvą kalbėtis su Molotovu. Tik gerokai vėliau 
paaiškėjo, kad jis ten patyrė apie planus įjungti Lietuvą 
į „brolišką sovietinių respublikų šeimą". Grįžęs iš 
Maskvos, jis su Galvanausku iš vyriausybės pasitraukė. 

Liepos 7 d. Saugumo departamento direktorius 
Sniečkus pasirašė NKVD paruostą įsakymą suimti akty
viuosius visų organizacijų bei politinių partijų narius. 
Pirmosios aukos buvo A. Merkys ir J. Urbšys, suimti 

Paleckio įsakymu. Nedelsė vyriausybė ir su Liaudies 
seimo rinkimais — balsavimai numatyti liepos 14 dieną. 
Visa Lietuva staiga tapo mitingų su plakatais jūra. Ir 
stebėjos žmonės sugebėjimu prigaminti šitokį kiekį ko
munizmo vadų portretų, pradedant Stalinu, baigiant 
Paleckiu. O kariuomenei skirtuose mitinguose, šalia 
sovietinių maršalų, puikavosi ir gen. Vitkausko portre
tas. Tačiau Komunistų partija lyg ir pabūgo rinkimuo
se rodytis savo vardu — buvo paskelbta fiktyvi „Darbo 
Lietuvos sąjunga", kurios vardu sudaryti kandidatai į 
Seimą. Ojų buvo tik tiek, kiek reikia išrinkti. Ant kiek 
vieno gatvės kampo, ant įstaigų durų užrašai: „Kas 
nebalsuoja, yra liaudies priešas! Žemė priklauso darbo 
žmogui!" 

Liepos 1-ąją į Gedimino pulką atvyko naujas,politinis 
vadovas, buvęs 9-to pulko eilinis žydų tautybes Euse 
jus Jacovskis. Apsirengęs naujutėle angliškos medžią 
gos uniforma, su didelėm, penkiakampėm raudonom 
žvaigždėm ant rankovių, išdidžiai vaikštinėjo tarp besi
rikiuojančių kuopų žygiui į Liaudies seimo rinkimų 
mitingą, įvyksiantį Lukiškio aikštėje I kulkosvaidžių 
kuopos vadas kuopą išrikiuoti ir ją nuvesti paskyrė lei 
tenantą Strikauską, o jo padėjėju leitenantą Raugą 
Kuopą berikiuojant, Jacovskis atvedė 10 kareivių su di 
džiulėm nuotraukom, pritvirtintom prie šluokočių, ir 
skubiai paskirstė — kareivį su maršalo Žukovo 
nuotrauka į kuopos priekį, o Žemaitę į galiausią vietą 
Jacovskiui nuėjus, leitenantas Strikauskas Žemaites 
portretą sukeitė su Žukovo. 

(Bus daugiau1 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 4 d. 

MIESTO PASLAPTIS 
JAUNO ŽMOGAUS AKIMIS 

Vilius yra žmogus. Pats to dar 
niekam nesakė. Širdis (trūkusi 
— neatlaikė gyvenimo alkio. 
Netausojo savęs. Besotis, todėl 
neturėjo, ir tikriausiai niekada 
neturės, namų. Trispalvio žen
klelio atlape nenešiojo net 
Sąjūdžio epochoje, bet mintys 
apie dingimą iš Lietuvos nesi
vaideno nei depresijos kliedesy, 
nei, kai naminio vyno aitrumas 
išsiliedavo lakios fantazijos 
sparnais. Miestą tarėsi pažįstąs. 
Miesčioniška pudra nepavyko 
užtinkuoti civilizacijos irimo. O 
norėjo Vilius nedaug. O, pasiro
do, tai buvo daugiausia, ko gali 
norėti žmogus. Ir jis išėjo... Ir 
niekur nestatė palapinės... Nes 
niekur jam nebuvo gera... O no
ras draskančiai augo... O noras 
buvo surasti žmonių. Sutikti 
žmonių. Išgirsti žmones. Paliesti 
žmones. Gyventi su žmonė
mis. 

įraudęs žemaitis išprašė Vilių 
iš savo „Žigulių" lyjant. Buvo 
šeštoji savaitės diena. Rudeninė 
popietė riedėjo vakarop. Niekie
no nepastebėtas, šmurkštelėjo 
Vilius pro miestelio kapinių 
vartus ir prisišliejo prie drėgme 
kvepiančios koplyčios kolonos. 
Ir Viliaus viduje taipogi užėjo 
liūtis. Plovė sielos rūmus iki šiol 
niekada nepatirtas lietus — tirp
dantis žinojimą ir sotumą. 
Pirmąsyk jis taip virpėjo, nes 
pirmąsyk taip stipriai patyrė 
savo neturtą ir menkumą. Tik 
keletai dienų prabėgus, Vilius 
sužinos, kad tą vakarą drebėjo 
prie kapo žmogaus, kurį Kretin
gos apskrityje žmonės laiko 
šventuoju. Uolus pasišventėlis, 
paslaptingas gamtininkas, pa
maldus pranciškonų tretininkas 
— Jurgis Ambraziejus Pabrėža 
dar 1849 metais iškeliavęs iš 
šios žemelės, atrodo, kad Viliui 
tą įsimintiną valandą prabilo 
griežtai, bet lemtingai: "Nieka
da nesigirk savo kilme, nei savo 
protu, nei gabumais, nei turtu." 
Prie nepažįstamo šventojo kapo, 
Kretingos miestelio kapinėse, 
Vilius gavo pamoką, kuri su
griovė jo paties stabus. Išėjo iš 
kapinių nieko nesuprasdamas. 
Ir pirmąsyk džiaugėsi, kad nie
ko nesupranta. 

Centrine miesteliūkščio gatve 
nupėdino tiesiai. Prie vakarie 
tiškai balta tvorele aptverto, 
tvarkingai prižiūrimo pilko 
pastato, sustabdė žvilgsnį dau-
giakryptė rodyklė, kuri kvietė 
i dangų arba į žemę. į biblioteką 
arba į arbatinę. Paprasto jauku
mo ilgesys atvedė pastarojon. 
Egzotiški arbatos kvapai suer
zino uoslę. Vivaldžio "Metų 
laikai" suerzino sielą. Joje iš 
karto pasidaro šiurpulingai erd
vu, o vienatvės pelėsiai trenkia 
visu aštrumu. Prasidėjo. Atnešė 
juodos arbatos su citrina. Svar
biausia, Viliui leido sėdėti. Ar
batinėje vis keisdavosi žmonės. 
Vieni užsibūdavo ilgėliau, kiti 
tik žvilgtelėdavo ar paleisdavo 
sparnuotą repliką. Vilių pradėjo 
kamuoti mįslė — tie žmonės, jie 
čia atrodo lyg pažįstą vienas 
kitą, lyg nebijantys vienas kito, 
lyg sustojantys vienas prie kito. 
Prie vieno staliuko du tyleniai 
stumdė šaškes po languotą erd
vę, nuo kito sklido aistringos 
diskusijos nuotrupos: „Ar egzis
tuoja toks reiškinys, kaip krikš
čioniškas rokas? Ar rokas ardo 
psichiką? Ar įmanoma kūrybą 
sutalpinti į kokios ideologijos 
rėmus? Ir. apskritai, kodėl bi
jome pasaulio, kai jis pradeda 
riaumoti?" Vaikinukai, sukritę 
ant žemes, laidėsi Kierkegaar-
d'o frazėmis, o įbėgusi teologi
jos studenčioke išsigando 
egzistencializmo tėvo išminties, 
taip aktualiai gyvos tarp jaunų
jų kretingiškių, ir suskubo 
pacituoti II Vatikano susirinki
mo palikimą, kad kiekvienam 
mąstančiam žmogui tikėjimas. 

pagrįstas tvirtais argumentais, 
duoda atsakymą j jo susirūpini 
mą būsimuoju likimu Kai 
arbatinėn įžengė šviesiaplaukė 
drovi mergaitė, visi lyg susitarę 
šoktelėjo ir uždainavo: "Su 
gimimo"diena! Su gimimo die 
na!" ir įteikė džiovintų gėlių 
puokštelę. Viliui buvo graudu, 
bet jis džiaugėsi. Jis dar niekur 
Lietuvoje nematė, net nenujau
tė, kad taip galima gerti arbatą 
ir taip būti. 

Bet tuom nuostaba nesibaigė. 
Laikrodžio rodyklėm virpant 
ties septyniom, jis, Vilius, nie
kam nepažįstamas, buvo pak
viestas bėgti į „kultūrkę", kur, 
pasak, arbatinėj sėdėjusiųjų, 
draugai koncertuosią ir juos 
palaikyti būtina. Ir bėgo Vilius, 
Ir šaipėsi truputį sau tyliai: kas 
gi gali būti gero provincijoje? 
Bet patiko Viliui grupių pava
dinimai: „Šulinys" ir „Bitė". 
Vos tik išgirdo, tuoj susigėdo 
savo slapčių minčių. „Šulinys" 
iš tiesų pagirdė gyvu vandeniu. 
"Bitė" paliko kvepiančio me
daus. Muzikoje ir žodžiuose 
buvo kažkas ligi tol nepatirto — 
kančioje gimstanti viltis. Kan
čia, kuri nesibaigia mirtimi. „Ir 
ne liūdesiui bus dangus" — dar 
ilgai Vilius niūnuodavo iš 
„Šulinio" pasisemtą gurkšnelį. 
Keista, labai keista, kaip 
tokiame miesteliūkštyje gali 
subręsti tokie dalykai. Tada 
Vilius suprato ir diplomą, iška
bintą arbatinėje, kuris skelbė 
„Bitės" pripažinimą intelektua
liausia grupe naujų grupių 
konkurse. 

Vilius jau galvojo, kad išsėmė 
viską, kas įmanoma, kai gavo 
dar vieną netikėtą smūgį tiesiai 
į paširdžius. Kretingoje sutikti 
žmonės nusivedė įstaigon, virš 
kurios kabėjo užrašas: „Kretin
gos Šv. Antano religijos studijų 
institutas prie Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto". 1932 me
tais tėvas Augustinas Dirvelė 
įkūrė vienintelę Kretingos ap
skrities katalikišką aukštesnią
ją mokyklą, į kurią suvažiuoda-
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pakraščiais, ateina į lietuviškas 
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, atvažiuoja 
ir į „Draugą" daugiausia pra
leisti valandėlę su savo bičiuliu 
kun. Vytautu Bagdnavičium, 
MIC. Kuklus, nedidukas, kiek 
kresnas — niekaip nepagalvo
tum, kad j i s jau 85-rius 
perkopęs. Tačiau Jonas Sa-
kas-Sakevičius tik iš pažiūros 
toks, sakytume, vidutinis. Tai 
gilus, kultūringas, ypač karštai 
mylintis lietuvišką rašytą žodį, 
asmuo. Apie J. Saką įdomų 
straipsnį išspausdino „Apžval
ga", Nr. 45. Manome, kad jis 
vertas platesniam skaitytojų dė
mesiui. DB. 

„Lietuvoje su kalbomis turė
jau sunkumų, — nusijuokė J. 
Sakas. Matematika, fizika man 
buvo pirmoje vietoje, o gyve
nime reikalus teko turėti su 
kalbomis. Vokietijoje 1947-1949 
m. leidau ,.Aidų" žurnalą. 
Paskui nuo bolševizmo pasi
traukusiems vyskupams padė
jau leisti knygas. Tuo užsi
ėmiau, kol išvažiavau į Ame-

vo mokytis ir berniukai, ir 
mergaitės iš visos Lietuvos. Po 
penkiasdešimt metų tylos, mo
kykla 1992 metais buvo atkur
ta, rektoriumi tapo tėvas Asti-
jus Kungys,OFM. Aukštąja Re
ligijos studijų mokykla, iki tol 
Šv. Antano Kolegija, tapo 1995 
metų gruodžio 8 dieną. Šiandie
ninis institutas, lyg koks 
nesusipratimas, dar labiau Vi
liui neleido ką nors suprasti. 
Kas gi per fenomenas ta Kretin
ga? Ir iš kur Kretingoje tas 
gyvybės šaltinis? Susibėgę stu
denčiokai iŠ visos I ,ietuvos ban
do niurktelėti į teologijos, peda
gogikos, psichologijos menų pa
saulį. Tad bet kuriuo paros 
metu gali išvysti kokį ieškotoją, 
pasinėrusį į egzegezės, Bažny
čios istorijos, II Vatikano 
susirinkimo, Katechetikos, 
Pedagogikos ir filosofijos istori
jos raštiją, nardančius po 
etnokultūros, teatrinio meno 
pagrindų, dailės ir muzikos isto
rijos erdves. Bet tokių dalykų 
galima rasti ir kitur. Tačiau ir 
čia Vilius suklupo ties mįsle. 
Šioje mokymosi įstaigoje buvo 
kažkokia paslaptis, kurios nera
si kitur. Ta paslaptis niekaip 
nesidavė išlukštenama. O gali
mybės Viliui knibždėte knibždė
jo: gal tai pranciškonų dėka? Gal 
tai kažkokie ypatingi žmonės 
susirinkę? Gal tai kažkokie tei
giami energetiniai laukai? 
Gal...? Gal...? O gal tai 
troškulys, kuris pastoviai verčia 
alkti ir nenurimti? Polėkis ir 
veržimasis, tikrovės paisymas, 
bet ne vergystė jai, o noras 
keisti ir nesustoti — gal tai, tas 
paslėptas variklis? Bet kai In
stituto koplyčioje po studentų 
Mišių, kurias celebravo In 

stituto kapelionas, Vilius liko 
klūpėti ir įbedė akis į taberna
kulį — suprato. Instituto paslap
tis — Jėzus. Tai suprato labai 
aiškiai, bet pasidarė dar pas
laptingiau. 

Nors Vilius metais dar buvo 
jaunas, bet jautėsi seniu. Daug 
matė, daug patyrė. Seniai jo 
niekas nestebino. O dabar jis 
jautėsi nugalėtas nuostabos. 
Atsisėdo Vilius prie Lurdo, kurį. 
kaip jam pasakojo, studentai ir 
Kretingos jaunimas labai mėgs
tą. Kalėdų, Velykų, šv. Pranciš
kaus dienos proga prie Lurdo 
jaunimas rodo misterijas. Ojų 
būta įvairių — pagal Švento 
Rašto ištraukas, Vytauto Ma 
černio, Oskaro Milašiaus, savo 
pačių kūrybą. Birželio mėnesį 
organizuojama vaikų chorų 
šventė. Rugsėjo pirmąją, pradėti 
naujųjų mokslo metų, prie Lur
do renkasi visų Kretingos mo
kyklų mokiniai švęsti šventas 
Mišias. 

Ir dar labiau Vilių kamavo 
mįslė — iš kur tai? Kas įgalina 
visų pamirštame miestelyje 
prasiveržti su tokia stipria 
gyvybės jėga? Kodėl tie žmonės, 
sutikti Kretingoje, taip ryškiai 
iškrenta iš bendro Lietuvos 
konteksto? Kas yra ta druska, 
kuri suteikia tokį specifinį 
skonį viso miestelio gyvenimui? 
Kbkia ir kieno kaina visa tai? 
Kilstelėjo Vilius akis ir išvydo 
tylius vienuolyno celių langus. 
Tuose languose jis išvydo akis, 
kurių liūdnas džiaugsmas po 
truputį sk le idė pas lapt ies 
apvalkalą. Konsekruotas gyve
nimas, besislepiąs mažesniųjų 
Pranciškonų brolių vienuolyne, 
yra kaina ir šaltinis paslap
tingosios miestelio gyvybės. 

Rūta Domarkaitė 
Šv. Antano Religijos mokslų 

institutas 

riką. Tuo metu Vokietijoje buvo 
apie 60.000 lietuvių, žmonės 
nežinojo, ką veiks. Vyskupai 
galvojo, kad reikia išleisti 
lietuvišku knygų Jie sukūrė 
bendrove, kuri vadinosi „Lux". 
Šiam darbui buvo parinkti 
keturi žmonės — du kunigai 'jau 
miręs kun. P. Juknevičius ir 
kun. V. Zakarauskas, gyvi
nantis Marąuette Parke, kur ir 
aš gyvenu) ir du pasauliečiai. 
Vienas iš tų pasauliečių buvau 
aš, Jonas Sakevičius, dabar 
Sakas. Kitas pasaulietis buvo 
žinomas veikėjas dr P. Kar
velis, miręs Vokietijoje, taip pat 
krikščionis demokratas, Lietu
voje turėjęs dvarą, buvęs minis-
teris. Pirmiausia išleidome 
vyskupo Skvirecko Šventojo 
Rašto vertimą. 

Vokietijoje prabuvau apie 
penkerius metus. 1949 m. pava
sarį išvažiavau į Ameriką. Dir
bau, žinoma, ne pagal profesiją 
fabrike. Man Amerikoje nelabai 
sekėsi. Nuvykau į North-VVes-
tern universitetą, kur norėjau 
ruošti doktoratą. Mano Kauno 
universiteto diplomo nepri
pažino. (Čikagoje nepripažino ir 
dantų gydytojų, kurių buvo apie 
pusš imt is , diplomų. Iš jų 
keturios gydytojos studijavo iŠ 
naujo. Jos gavo tik tokią 
nuolaidą, kad galėjo studijuoti 
ne ketverius, o trejus metus.) 

Jonas Sakas 

Pagal išsilavinimą buvau eko
nomistas. Kaune keliolika metų 
dirbau privačiame Ūkio banke, 
kurio savininkai buvo Vailo
kaičiai — kunigas Juozas ir jo 
brolis Jonas. Lietuvoje jie 
tikriausiai buvo patys tur
tingiausi žmonės. Ypač talen
tingas finansininkas buvo ku
nigas Vailokaitis. Banko kapi
talas buvo 15 roto. litų. Jie 
nupirko didelį metalo fabriką ir 
šešias ar septynias plytines. 
Bendrovių valdyboms reikėjo 
žmonių, jiedu į valdybą pri
imdavo tarnautojus. 1938 m. pa
kvietė ir mane. Nors Vailokai 
čių bendrovės valdyboje nė 
dvejų metų nebuvau, bet užsi
dirbau kelionę į Sibirą. Kai 
atėjo rusai, įraše mane į iš
vežamųjų sąrašus, — ten buvo 
parašyta, kad priklausau krikš
čionims demokratams. Viena 
tarnautoja man apie tai pra

nešė. Nakvodavau ne namie, 
taip išvengiau tremties. 

Čikagoje irgi nelabai sekėsi, 
bet šį tą dariau lietuviškiems 
reikalams. Atvažiuodavo iš 
Lietuvos žmonės ir sakydavo, 
kad ten niekas nežino, kokie 
Lietuvoje buvo įstatymai. Svars
tėme, gal paslėpė, gal sunai
kino, gal j Rusiją išvežė. Tuomet 
iš konsulatų, bibliotekų su
rinkau visų penkių Lietuvos 
Seimų priimtus įstatymus iki 
1940 metu. Savo pinigais foto-
grafuotiniu būdu išspausdinau 
7 egzempliorius. — svarbiausia 
buvo. kad neprapultų. Po metų 
atėjo į galvą mintis, kad reikėtų 
išleisti ir Seimų stenogramas. 
Vėl rinkau po visą Ameriką, 
niekas iš lietuvių jų neturėjo 
visų. Paskutiniųjų metų steno
gramas man atvežė iš Lietuvos. 
Išspausdinau 18 tomų ir išlei
dau 10 egzempliorių (vienas eg
zempliorius kainavo apie septy
niolika šimtų dol.). Vieną da
viau Vilniaus universitetui, 
vieną — Lietuvos krikščionims 
demokratams. 

Paskui kun. V. Bagdanavičius 
tėvų marijonų knygyne netyčia 
rado dvi knygas, kurios mane 
sudomino ir kurių, maniau, nė
ra Lietuvoje. Viena — lenkiškai 
parašyta knyga apie įžymius 
žmones Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje nuo XIV am
žiaus, Jogailos laikų —1386 m. 
— iki paskutiniojo Respublikos 
padalijimo. Ten yra aprašyta, 
kas Lietuvą valdė tuos kelis 
šimtus metų, — kokie 600-700 
pavardžių. Taip pat fotografuo-
tiniu būdu atspausdinau ir pa
siunčiau trims Lietuvos 
universitetams bei Mažvydo 
bibliotekai. 

Paskui irgi per kun. V. Bag-
danavičių radau anglų Hartfor
do universitete parašytą dakta
rinį darbą „Senųjų prūsų kalbos 
įtaka germanų kalboms", kurio 
autorius buvo Frensis Galini 
(nusprendėme, kad jis buvo 
lietuviškos kilmės, tėvai galėję 
būti Galiniai). Tai buvo dviejų 
tomų. daugiau kaip 700 psl. su 
16-18 žemėlapių doktoratas. 
Jame vien šaltinių — netoli 500 
vienetų, iš jų apie 30 lietuviškų. 
Daug sukirčiuoto teksto. Šitą 
knygą taip pat atspaudžiau ir 
pasiunčiau trims universite
tams ir Mažvydo bibliotekai. 

Pasakojimą užrašė 
A. V. Škiudaitė 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T 

GREIT 
PARDUODA 

J K S CONSTRUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
ąluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

j t*!. 7U4-969-265S. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS tompMeriųir FAX pagota 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite: 
708-687-5677 

po 4 vai. p.p. 
Pristatome UPS 

Išnuomojamas modernus 2 mieg. 
butas Marąuette Rd ir Spaulding 

Ave. ramiems vyr. amžiaus 
žmonėms. Kreiptis: 708 65e 6599 

VSAHNGS 
l.d.BONDS 

HELP WANTED 

vyr. amžiaus 
gaminti vakjjį ir gyventi kartu VVeetcnealer 
miesteryje. $700 į man., trecd. 
Skambinti tara *-4 v. a-! 

A fwM»c *crv*ce o* thr. nrwsi*i(W 

Not Fade Away Graphics, Inc. su Gratefol Dead siūlo jums 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS 

(Lkensed) 
Džiaukimės jų bronzos 

medalio laimėjimu! 
Daugiau informacijos suteiks: 
angliškai kalbanti Michaile 

Day Toli Free 888-NOT-FADE 
(888-668-3233); 

lietuviškai kalbanti Vita 
po 6 v.p.p. EST laiku 

1-908-531-1513, 
fax 1-908-531-1530. 

• KEPURĖS • LIPNUKAI • ŽENKLIUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI 

NOT FADE AVVAY GRAPHICS, I N C 
P.O. 8ox 2092, Kingston, NY 12402 

MARŠKINUKAI 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUTEMOS 
1 9 3 * 1 §40 

Kazy* 

SIŪLO l ŠIAULIUS 
PERKELTI NAMĄ 

Šiaulių meras gavo originalų 
pasiūlymą: Švedijos Kris-
tianstado mieste vykusiame 
forume „Lietuva '96". Švedai 
Geteborge numato nugriauti 
keletą stambiaplokščių daugia
bučių namų, kurie trukdo ma
gistralės tiesimui. Vieną jų su 
visa jranga siūloma išardyti ir 
atgabenus pastatyti Šiauliuose. 
Pasak Šiaulių mero, pasiūlymas 
kol kas svarstomas. Minėtas 
namas gan didelis, jame 176 
butai. Meras apskaičiavo, kad 
vienas kvadratinis metras 
tokiame name kainuotų apie 
200 dol Tuo tnrpvt Lietuvoj*1 sta
tomų bv' , 1 kv :n k«ina yra 
300 dol. Namo išardymą ir per
vežimą apmokėtų Švedijos 
vyriausybė. LR, 10.09 

Lskttto žodyta Tomas Ronaldą, Ph.D. rato: ..Autorius 
prisiminimus ras* rsmdamaas išsaugotais dokumarrtaai, 
kuriuos isstvsžė ir pMl ip i po įgm • Ustuvos atitpvybaa 
Bsrtyns". Sto oldžlulo vasalo laakfmą parėmė Akaosminss 
akauttos Ūdytos CNcapoja. Lsio>lo« „Uotuvos loonfca"-
AB „Vtops" Chtea^VMrtos 1906, dMsto temato, 466 psl.. 
N M virtoRaJ. 

Kaina su pat siuntimu JAV — $MM 
P.S. Illinojaua gyventojai dar pridada valatijos i 

čio 8.75% ($1.75). 

LIETUVOS KOVU IR KANČIŲ ISTORIJAIV 

Ustuvos partizanų kovos Ir Jų slopinimas MVD-MOB 
ctotnjrnsrttuoss 1944-1963 matais. 

ŠįMcmt sudar*: Nsk^OaatoaM. Algfrr^aaatakJuraraa 
9tarkauaka». RadaMorO D. KuodylS. _ 

Knvgojs: Kratto sotfstMmsi; mubkUacto Į Raudonąją 
armiją; suėmimai; tardymai ir tsismai. CMkų gyvsntojų 
žudymaa ir tsrorizsvimas. Ekonominė prtsvarta; taottMsj; 
rinkimai; bažnyčios padėtis; totaaraa ssMmas. Skitai; vidaus 

g*ai; partearų kovos ir Jų slopintos*. T a * psl raėoms apts 
okupantų nuostolius. Laisvai kovotojų nuostokak suimtoji 
ir žuvus**)!. 

litakto Ustuvos pokknių kalnių ir trsmMnių sąjunga 
Kaunas 1996 ir Pašauto Ustuvlų Dsndruomanė. 722 psl, 
kištais vtrssikto. Kaina su psrskinomu JAV t MM. 

P.S. HHnois gyv. dar pridada valstijos mokssCio 6.76% 
($164). 

taAttafcaMfcttajBftMa, 



„ŽODŽIAI ĮKVEPIA, BET 
PAVYZDYS PATRAUKIA" 

Prieš daugelį metų man teko 
dalyvauti šv. Mišiose airių Šv. 
Angelų bažnyčioje, Gary, In
diana. Klebonas tuo laiku buvo 
prel. Hays. Per pamokslą tarp 
kitko pabrėžė, kokią didelę 
įtaką geras pavyzdys turi į 
kitus. Kai jis citavo vieną gerą 
pavyzdį, vienas sakinys iš to 
pamokslo pasiliko giliai mano 
atmintyje: „Žodžiai įkvepia, 
bet pavyzdys patraukia". 

Neseniai Čikagoje mirė ses. 
Della Marie, sulaukusi 94 m. 
amžiaus. Kadangi aš ją gerai 
pažinau, o ankstyvesniais me
tais teko jai atlikti įvairių dar
bų ir patarnavimų, norėčiau 
skirti šį straipsnį jos brangiam 
atminimui. 

Seselė gimė 1902 m. birželio 
18 d. savo tėvelių — Antano ir 
Mortos ūkyje, arti Forest City, 
PA. Per krikštą gavo Adolfinos 
Catherine vardą. Čia ji ir augo, 
prisidėdama prie lengvesnių 
ūkio darbų. 

Tais laikais, nesant lietuvių 
parapijose mokyklų, tėvai savo 
jaunimą siuntė į kitataučių mo
kyklas, kad gautų tikybos pa
mokas. Taip buvo ir Gary, IN, 
kur aš užaugau. Čia lietuviai 
savo jaunimą siųsdavo į lenkų, 
slovakų, vokiečių ar kroatų 
parap. mokyklas. Šv. Kazimiero 
parapija tik po apie 20 m. su
silaukė savo mokyklos. Be abe
jo taip buvo ir su Petrauskų šei
mos jaunimu. Kur nebuvo arti 
tokių mokyklų, tai klebonas su 
katakistų pagalba teikė jiems 
tikybos pamokas. 

Kai seselės kazimierietės 
1911 m. įsikūrė Čikagoje savo 
dideliame ir gražiame vienuo
lyne, prieš akis atsirado plati 
darbo dirva, ypač jaunimo mo
kymo srityje. Reikėjo ieškoti 
gerų kandidačių į seserų luomą, 
jas prirengti ir vėliau siųsti į 
lietuvių parapijų mokyklas. 

Tų kandidačių atsirado iš visų 
Čikagos lietuvių parapijų, o vė
liau iš Gary, Roseland, Wauke-
gan, Cicero, Rockford ar kitur. 
Bet daugiausia atsirado iš Pen
silvanijos miestų ir miestelių — 
kaip gėlytės po žiemos šalčių — 
iš Mt. Carmel, Philadelphia, Mi-
nersville, Shenandoah, Nanti-
coke, Wilkes Barre, New Phila
delphia, Forest Dity, Maizville 
ir kitur. Atrodė, kad eina lenk
tynės tarp šeimų turėti nors vie
ną seselę kazimierietę Čikago
je. Buvo net tokių, iš kurių at
sirado dvi, trys ar daugiau kan
didačių. 

Taigi ir iš Petrauskų šeimos 
atsirado jaunutė Adolfina ir 
buvo priimta kaip gera kandida
tė. Čia ji gavo užbaigimo moks
lą, o vėliau priimta į naujokyną. 

Baigus naujokyną, leidžiama 
pasirinkti vardą, kuriuo norėtų 
būti vadinama. Ir ji pasirinko 
„Mechtilda". Ji turbūt jau buvo 
šiek tiek skaičiusi apie šv. 
Mechtilda, kuri gimė 1240 ar 
1241 metais, Eislebene, Sakso
nijoje. Ji pasižymėjo savo 
šventumu ir ypač gražiu balsu, 
giedant seserų chore. Ji vėliau 
susilaukė ypatingų apreiškimų 

Sw. Dell* Marie, SSC 

iš paties Kristaus. Ji tai 
užsirašė ir vėliau išleista knyga 
pavadinta „Liber Specialis 
Gratiae". Tos knygos vėliau pa
sklido daug kur Europoje. 

Taigi, gavus tą naują vardą, ji 
greitai suprato, kad jos tikrasis 
pasaukimas yra jaunimo moky
mo srityje — ir ji tam pasiruo
šė. Jai teko mokyti Clovis, NM, 
Omaha, NE, beveik visose Čika
gos lietuvių parapijų mokyk
lose, taipgi Gary, East Chicago, 
Roseland, Waukegan, Cleve-
land, Shenondoah, Minersville, 
New Philadelphia, Worcester ir 
kitur — suvirs 20 mokyklose 
nuo rytų iki vakarų. Čia 
reikėtų pastebėti, kad nors 
seselė buvo išsirinkusi gražų 
Mechtildos vardą, ji vėliau gavo 
leidimą pakeisti į Della Marie, 
nes jaunimui buvo sunku jį 
taisyklingai ištarti. Buvo ir kitų 
seselių, kurios vėliau pakeitė 
savo vardus. 

Seselė niekad nesiekė aukštų 
mokslo titulų ar daktaratų. Ji 
savo gražiu pavyzdžiu skleidė 
Kristaus meilę į jaunimo širdis. 
Ir nenuostabu, kad tarp jų 
vėliau atsirado pasaukimų į 
vienuolijos luomą. Viena jų, 
seselė Joanella, net buvo 
išrinkta kazimieriečių generale 
viršininke. O tarp jaunuolių at
sirado aspirantų į kunigystės 
luomą. 

Nors seselė mokė daugiau 
kaip 70 m., ji nepageidavo 
atostogų Floridoje ar kelionių į 
Romą, Liurdą, Fatimą, Lietuvą. 
Kur tik jai teko darbuotis, ten 
arti koplyčioje buvo Jėzus, ku
ris teikė stiprybės ir kantrybės 
nešti jai skirtą gyvenimo kry
žių. Ir labai reikšminga, kad 
paskutinė vieta, kur jai teko 
darbuotis buvo Švč. Jėzaus Šir
dies parapija, New Philadel
phia, PA. Čia ji mokė, net kai 
peržengė 90 m., nors kartais tik 
trumpas valandas. 

Vėliau seselės sveikata pablo
gėjo, ji buvo atskraidinta į 
Čikagą ir paguldyta slaugos 
skyriuje jų motiniškame name. 
Prie pirmos progos aš ją aplan
kiau ir radau labai nusilpusią. 
Nors ji mane pažino, bet nepa
jėgė atsiliepti. Taip ir praleidau 

apie pusvalandį prie jos lovos 
maldoje ir susitelkime. Kai 
atėjo laikas atsisveikinti, uždė
jau ant jos rankų specialų iš 
Liurdo rožančių, o ji tik silpnai 
savo rankų pirštus lenkė link 
manęs, kuriam ji, prieš 63 me
tus, taip nuoširdžiai ir rūpes
tingai prirengė kelią j marijonų 
vienuolyną. 

Po šio aplankymo jos sveikata 
šiek tiek pagerėjo, bet nebuvo 
vilties pasveikti. Taip jos stovis 
tęsėsi iki š.m. spalio 8 d., kai 
Mirties angelas nutraukė jos že 
miškąjį gyvenimą, o jos graži 
siela iškeliavo pas Viešpatį. 

Gedulingos pamaldos už jos 
sielą įvyko spalio 9 d. vakare 
seselių koplyčioje. Koncelebravo 
net penki kunigai. Per ilgesnį 
pamokslą buvo pabrėžta seselės 
ilgas, vienuoliškas gyvenimas ir 
ištikimas trijų apžadų išlaiky
mas iki galo. 

Po šv. Mišių viena seselė dar 
perskaitė nekrologą apie ve
lionę, iškeldama daug smulk
menų apie jos pasišventimą 
jaunimo mokymo srityje. 

Čia reikėtų pastebėti, kad 
tarp daug seselių šiose pamal
dose, be abejo, buvo tokių, ku
rios prieš daugelį metų buvo ve
lionės mokinės. 

Spalio 10 d., po šv. Mišių 
velionė buvo palydėta j Šv. 
Kazimiero kapines. Diena buvo 
saulėta, bet oras šaltokas. Čia 
po įprastų paskutinių apeigų, ji 
buvo palaidota tarp daug anks
čiau mirusių savo seselių Kris
tuje. 

Baigdamas vėl prisimenu tuos 
prel. Hayes žodžius, kuriuos ji 
taip gražiai ir ištikimai įgyven
dino: Žodžiai įkvepia, bet pa
vyzdys patraukia". Lai Viešpats 
dabar gausiai jai atlygina 
danguje. 
Br. Vincentas Žvingilas, MIC 

PAŠVENTINTA 
BEZDONIŲ BAŽNYČIA 
Rugsėjo 22 dieną Bezdonyse 

Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis pašventino Auš
ros Vartų Švenčiausios Merge
lės Marijos Gailestingumo Mo
tinos bažnyčią. Sovietmečiu 
bažnyčia buvo paversta sandė
liu, vėliau sporto sale. 1991 
metais grąžintoje bažnyčioje dir
bo kun. Ričardas Jakutis ir pre
latas Kazimieras Pūkėnas. 
Prieš metus klebonu paskirtas 
kun. Vidmantas Rudokas ėmėsi 
restauracijos darbų ir per 
pusmetį atnaujino bažnyčią. 
Bezdonių parapija daugiakalbė, 
todėl atšventinimo iškilmėse 
šv. Mišias Vilniaus arkivysku
pas aukojo lotynų, lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Atsiprašęs, kad 
negali į visus kreiptis gimtąja 
kalba, arkivysk. A. J. Bačkis 
pakvietė „kurti meilės bendruo
menę, nešnairuojant vieniems į 
kitus, nes Dievo namuose vi
siems yra vietos". Parapijos 
klebonas kun. V. Rudokas pa
sakojo, kad parapijoje gyvena 
per 25 procentus lietuvių. Likę 
gyventojai yra įvairių tautybių 
žmonės. Parapijoje aktyvesni 
lenkiškai kalbantys tikintieji. 
Rusakalbiai katalikai dažniau
siai dalyvauja lenkų kalba au
kojamose šv. Mišiose. 

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

to Riga, Tallinn, Moscow. St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS. LlTHUANI A. 

Take advantage of LOT's b w fares, the luxurv of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com-
fort of the new intemational terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

• 

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 4 d. 

Mokytoja Hedvina Dainienė padeda trečio skyriaus mokinėms Veronikai Gry
bauskaitei ir Lukai Saparnytei uždegti žvakutes Vėlinių proga, kai Čikagos 
lit. mokyklos mokiniai prasmingai prisiminė mirusius ir žuvusius dėl 
Lietuvos laisves. Nuotr. Irenos Juškienės 

SAUGUMAS NEREMTINAS 
GINKLAIS 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
požiūriu, Europos saugumo ne
įmanoma ilgam pagristi „gin
kluota taika". Priešingai, j is 
turėtų remtis tam tikru visuo
meninio sugyvenimo modeliu, 
tvirtino popiežius per audienci
ją, rugsėjo 17 dieną suteiktą 
Vakarų Europos gynybos ben
drijos WEU kursų dalyviams. 
„Nejau Europa vadovaujasi vizi
ja, kai sėkmė lydi tik stipriau

siąjį, o silpnų ir beginklių 
žmonių poreikiai ignoruojami?" 
— klausė Jonas Paulius II. J i s 
akcentavo, kad solidarumas tu
rėtų būti atviras kiekvienam, 
nes „neįmanoma gyventi sau
giai ir ramiai, kai mūsų brolius 
ir seseris spaudžia baimė ir 
nuogąstavimai". Kad Europa 
remtųsi taika ir teisingumu, jos 
kultūra bei įstatymų leidyba 
turėtų gerbti ir ginti neatima
mas kiekvieno žmogiško as
mens teises. 
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New York 212-M9-1074. 
Chicago: 3U-234-33M 
Los Angeles: 213-934-51 SI. 

Montrejl. P.Q : 514-844-2674 
Toronto. Ont : 416-236-4242. 

Toll-free MO-223-0S93. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JURGIS GEPNERIS 
Mirė 1996 m. spalio 20 d. ir buvo palaidotas spalio 23 d. 

Tautinėse lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Jozupaičiui už atsi

sveikinimo religines apeigas koplyčioje ir kapinėse. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo labdarai ir šv. Mi

šioms už jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą 
spaudoje ir raštu. Ypač nuoširdus ačiū buvusiems daina 
viečiams Floridoje ir Čikagos ASS skyriaus skautams 
akademikams. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald Petkui už malonu patarnavimą. 

Visiems nuoširdi padėka. 

Jurgio Gepnerio šeima 

Lot Angalas, CA Uatuvoa Partizanų 
Globot fondo ruošto koncarto matu 

gautos aukot: 
$1,000 LB Los Angeles. 
$800 Monika Lembertienė. 
$2M Romas Svainauskas. 
$200 dol. Julius ir Jurgita Juodelė, Robert ir a a Ilona Kerr, 

Anna Rasa Matulaitytė ir Jonas ir Elena Matulaičiai, Vincentas ir 
Dalia Anetauskas, dr. Zigmas Brinkis, Vytautas Vidugiris. 

$100 Raimonda ir Ričardas Kontrimai. 
$100 Aldona Audronienė, Angele ir Algis Raulinaičiai. 

Gražutė Sirutiene, Juozas Kojelis, Viktoras Ralys, Kęstutis ir Milda 
Mikėnai, Romas ir Angelė Nelsai, Jonas činga, Jadvyga Kon
trimas, Vincas ir Janina Dovydaitis, Rūta Sakalienė. 

$75 Skautai — tuntas ..Kalniškių". 
$00 Isabete Oksas. 
$80 Liuda ir Petras Avižoniai, Vytas Tamošaitis, Stasys Sula, 

Mečys Sutkus, Zigmas Viskanta, Birutė Prasauskienė, A. ir Dalila 
Polikaičiai, Raimundas Dabsys, A. Venckuvienė, Pranas Gaspa-
ronis, Edward ir Diane Skopai, Monika Lempertienė, Edvardas ir 
Janina šisai. Jonas ir Marija ir Angelė, Anelė šopys. Bronius ir 
Eglė Arai, Saliamonas Vytas ir Rita, Janina Radvenienė, Juozas 
ir Kastute Rudzevičiai. 

$40 Ralsa Urbonienė, V Tamošaitis, Maria Kairienė. 
$30 Juozas Kojelis, Aušra Bagdonas, J. ir A. Valukonis, Alma 

Stočkienė. 
$28 Kazys ir Salomėja šakiai, Alfa Juodikis. 
$20 Vaclovas Stoncelis, Aldona ir Bernardas Brazdžioniai, 

Česlovas Gailautas, K. ir M. Pažemėnai, J. Pupius. Eugenija ir 
Marytė Nakutai, Vladas Gibys, Eugenijus Vilkas, E. ir J. 
Bonudžiuliai. M. Sodeika, Al. Dvarskis, Vanda ir Vytas Zeleniai, 
Gedgaudai, prelatas Kučingis, V. Tamošaitis. 

$10 A. Kudirkienė. 
$8 Brinkis. 
LPO Tanėo valdyta nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams 

ir koncerto organizatoriui Jonui Matulaičiui bei jo talkininkams. 

Kun. Mindaugo Pūkštys pa
skirtas Jurbarko parapijos vi
karu. 

Diakonas Gediminas Miel-
dažis paskirtas į Žiežmarių 
parapiją. 

D i a k o n a s Dainius Jan
čiauskas paskirtas j Elektrėnų 
parapiją. 

Diakonas Vidas Jelinskas 
paskirtas į Vievio parapiją. 

A.tA. 
DANUTĖ DARIENĖ 

Balčiūtė 
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje 
Mirė 1996 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: giminės Amerikoje, Bandžiulių, Janonių ir 

Jančių šeimos, taip pat giminės Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. ltn. Vlado Daro 
Priklausė Dzūkų ir panevėžiečių klubams. 
Velione pašarvota trečiadieni, gruodžio 4 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose 2533 W. 71 St. 
Laidotuves jvyks ketvirtadieni, gruodžio 5 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta j Švč M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS LAPINSKAS 
1996 m. spalio 16 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas, 

Senelis ir Brolis. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui už 

maldas koplyčioje, šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir apeigas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Taip pat dėkojame Vyčiams už atsisveikinimą koplyčioje 
ir sol. Danai Stankaitytei bei vargonininkui Ričardui Šokui 
už giesmes bažnyčioje. 

NuoSirdus ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą, prisiuntė velioniui gėlių ir pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald Petkus už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 
Liūdinti šeima 

A.tA. 
DOMINIKAI KUPČIKIENEI 

mirus, jos dukra i GRAŽINAI, žentui HERMANN 
KAFFENBERGER, anūkei INGRID, proanūkui 
AARON ir ki t iems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Genė ir Tadas Baužai 

PENKERIŲ IR DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. 

Raminta 
Prapuolenienė 

Izokaitytė 
1986.XII.1 

Ona 
Izokaitienė 
1991.XII.12 

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius 
asmenis 

Šioms sukaktims paminėti, šv Mišios už ju sielas bus 
atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje, prie Draugo. 1996 
m gruodžio 7 d . šeštadieni 9 vai ryto 

Prašome bendroje maldoje prisiminti a a Oną ir a a 
Raminta 

Liūdinčios šeimos 

*fc m m m m m m m m m m m m m m m m m m t m m 

http://1991.XII.12
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALTo Čikagoa- skyriaus 

va ldybos ir tarybos posėdis 
Saukiamas gruodžio 5 d., ketvir
tadienį, 5 vai. p.p., ALTo centro 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd. 
Visi kviečiami dalyvauti, nes 
reikės daug svarbių reikalų ap
tarti. Atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami. 

Jaunimo centro 39-toji me
tinė šventė-vakarienė ren
giama gruodžio 8 d., sekma
dienį. Prasidės šv. Mišių auka 
t. jėzuitų koplyčioje 3 vai. p.p., 
4 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje Čikagos lit. mo
kyklos vaikų choras, vadovau
jamas mokyt. Dalios Gedvilie
nės, atliks programą; 5 vai. p.p. 
— vakarienė. Savo dalyvavimu 
paremsite jaunimo centrą. 
Visus kviečia JC valdyba ir 
taryba. Lauksime! 

Kasmet nemažai mūsų skai
tytojų pasinaudoja dienraščio 
„Draugo" puslapiais, sveikin
dami savo pažįstamus, bendra
darbius, gimines su šv. Kalė
dom. Tai jiems sutaupo nemažai 
laiko, bet paremia lietuvišką 
spaudą, o „Draugas" su dideliu 
malonumu patarnauja. Nors 
atrodo dar anksti ir Kalėdos 
toli, bet prašome sveikinimus 
siųsti jau dabar, kad spėtume ne 
tik laiku sudėti, bet ir Jūsų 
artimieji spėtų gauti „Draugą" 
su sveikinimu. 

Tauragės Lietuvių klubo 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. „Šaulių" namuose. Po susi
rinkimo bus tradicinės vaišės. 
Prašome narius nevėluoti, nes 
reikia daug reikalų aptarti, 
todėl susirinkimas prasidės 
punktualiai. 

x A.a. Gedimino Mickevi-
iaus atminimą pagerbdama, 
š.m. spalio mėn. 22 d. suėjus 4 
metams, kai velionis iškeliavo į 
Anapus, jo žmona Zota Micke
vičienė atsiuntė $600. Tai 
parama jos remiamų dviejų naš
laičių sesučių Lietuvoje dviems 
metams. Reiškiame užuojautą 
ir didelę padėką už auką Poniai 
Zotai! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 West 
71 St., Cbicago, IL 60629. 

(sk) 

x J e a n e Dorr, Philadelphia 
PA, grįžusi iš Lietuvos, daug 
rašo apie Lietuvos našlaičių 
gyvenimą „Bridges" žurnale. 
Žmonės, pasiskaitę apie sunkų 
vaikų gyvenimą, norėdami 
jiems padėti atsiunčia aukas: 
Robert Narky, Middle Village 
NY, Louis P. Glenn Bent Moun-
tain VA. Frank A. Baldauskas, 
Cuyahoga Falls OH — visi 
atsiuntė po $100. Viso $300. Vi
siems dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Cbicago, IL 
60629. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Cbicago, (L 60629 

j bl i Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 312-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

Crštad 9 v r iki 1 vai. p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

Skrrsai gatves nuo ..Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v r —5 v.v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

„Daily Southtown" dienraš
tis gruodžio 3 d. laidoje plačiai 
aprašė lietuvių demonstracijas, 
siekiant, kad Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos pradžios mo
kykla nebūtų panaikinta. 
Demonstracijos įvyko gruodžio 
2 d., pirmadienį, prie St. Adrian 
mokyklos patalpų, kai jose vyko 
susitikimas su vysk. John Gor-
man, Čikagos arkidiecezijos at
stovu. Demonstracijos buvo 
trumpai parodytos ir TV žinių 
laidose, nes prie jų prisidėjo apy
linkės savivaldybės atstovai, 
dalyvavo ir būrelis mokinių su 
plakatais. Sunku pasakyti, ar į 
apylinkės gyventojų nuomonę 
bus atsižvelgta, bet ji oficialiai 
ir viešai buvo pareikšta — o tai 
juk kiekvieno Amerikos piliečio, 
gyvenant laisvame krašte, teisė 
ir privilegija. 

Korp! Neo-Lithuania Čika
gos padalinio sueiga įvyks 1996 
m. gruodžio 8 d. (sekmadienį) 
12:30 v. p.p. Balzekas lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje 6500 S. Pulaski Rd. Pra
nešimus sueigoje padarys ir 
parodys video iš korporacijos 
šventės sietuvoje ten dalyvavę 
ir tik ką grįžę vyr. valdybos 
pirmininkė Daiva Meilienė ir 
vicepirm. Eduardas Modestas. 
Po sueigos visi bus pavaišinti 
pietumis. Visi korporantai su 
šeimomis kviečiami sueigoje 
dalyvauti. 

Gruodžio 20 d., penktadienį, 
7 vai. vak., sudarykime vieną 
didelę lietuvišką šeimą ir 
švęskime Kūčias visi kartu Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Kūčių vakaro tradicijos sujungs 
mus tampresniais ryšiais, per
duosime jas savo jaunesnei kar
tai. Prisiminsime, kad ten, prie 
Baltijos, mūsų visų tėvynė. Re
gistruotis reikia pas Aldoną 
Pelekienę tel. 1-708-448-7436. 
Kūčias ruošia ir visus kviečia 
PLC renginių komitetas. 

z Pris imenant a.a. kun. 
Alfą Susins ka, mirusį prieš 30 
metų, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos gruodžio 7 d., 
šeštadienį, 8 vai. ryto Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
Misijoje. Kviečiami draugai 
dalyvauti šv. Mišiose pasimels
ti už a.a. kun. Alfą Sušinską. 

(sk) 
x „KULTŪROS BARŲ", 

mėnesinio kultūros žurnalo, 
redakcija ir administracija ma
loniai kviečia užsienio lietuvius 
užsiprenumeruoti šį žurnalą 
1997 metams. Nepaprastai gera 
dovana sau ir kitiems visomis 
progomis. Metinė prenumerata 
oro paštu tik 32.00 JAV dole
riai . Prenumeratą siųsti 
„Kultūros barų" įgaliotinei 
JAV Marijai Paškevičienei, 
306 55th Place, Downers 
Grove IL 60516. 

(sk) 
x Šiuo metu atvykę iš Lie

tuvos įvairių sričių inžinieriai, 
technologai bei technikai kvie
čiami dalyvauti Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Čikagos skyriaus kalė
diniame susirinkime, gruodžio 
13 d. 7:30 vai. vakaro Balzeko 
muziejaus auditorijoje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Susirinkimo metu 
pranešimą duos radijo elektro
nikos inž. R. Burauskas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 

llicense) ir vizų pratęsimą. Ed 
jSumanas, tel. 1-708-24*8241. 
1 (sk) 
| x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 708»257-0497. 

(sk.) 

Šv. Teresėlės draugijos 
67 tasis gimtadienis-kalėdinis 
pobūvis ir naujos valdybos pri
statymas rengiamas gruodžio 7 
4,11:30 vai. ryte, The 01d Barn 
restorane. Naują valdybą 1997 
metams sudaro: Lucille S. Sho-
tas (pirm.), Mary Anna Gercius, 
Alvina Giedraitis, Mickey Pet
rošius ir Mary Banky. Pobūvio 
metu taip pat bus pagerbtos šios 
ilgametės narės: Barbara Berry 
ir Alice Kobey, išbuvusios po 10 
metų; Mary Juzėnas — 25 m.; 
Jean Maranda, Genevieve 
Paulus, Mickey Petrošius, Ann 
Wilke — po 35 metus. Pobūvio 
ruošai vadovauja Aida Dorcak. 
Šv. Teresėlės draugija, veikianti 
švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje jau 67 metus, šiuo metu turi 
235 nares, yra labdaringa 
organizacja ir atlieka daug gerų 
darbų. Naujos valdybos įve
dimui vadovaus parapijos kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas. 

„Labdaros vakaras" rengia
mas gruodžio 14 d., 6:30 v.v., 
„Seklyčioje". Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Jeigu 
kas dar nėra rezervacijos pada
ręs, tai prašomi rezervacijas 
atlikti. Nes tai yra tradicinis 
renginys, kuriame kai kuomet 
vietų pritrūksta. Rengia LB-nės 
Socialinė taryba. 

Paulius ir Tracey (Mirabelli) 
Lipiniai š.m. spalio 7 d. susilau
kė dukrelės, kuriai davė vardą 
Kristin Nicol. Pirmosios dukrai
tės sulaukę, džiaugiasi seneliai 
Danguolė ir Viktoras Lipiniai 
su Linda ir Lee Mirabelli, o 
mokyt. Marija Pėteraitienė — 
savo produkraite. 

A.a. Juozas Vasiliūnas, bu
vęs Sibire, mirė Lietuvoje plau
čių uždegimu lapkričio 8 d. 
Palaidotas lapkričio 11d. Sena-
vos kapinėse, prie Panemunės. 
Liko žmona Danutė, taip pat 
buvusi Sibiro tremtinė, dukra 
Dalia, sūnus Albertas su šeima, 
brolis ir kiti giminės. 

x TRANSPAK praneša: 
„Ilgiausias Lietuvos ežeras — 
Asveja (su atšakomis jo ilgis 
apie 30km). Be to, jis siauras lyg 
upė: siaurumose 200 - 300 
metrų pločio. Ežero plotas 1015 
HA, 6 salos. Jo dugnas duo
bėtas, giliausia vieta — 50 met
rų. O viso duobklono gylis — 70 
- 90 metrų, vietomis — 100 met
rų. Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4546 W. 63 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x Janina ir Ramojus Mozo-
liauskai, Lemont, IL, Antanas 
Valaitis Eastlake OH, Charles 
P. Satkewich, Naperville IL. 
Vytautas ir Vanda Šliūpai, Bur-
lingame C A, kiekvienas globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Jie visi 
pratęsdami globą sekantiems 
metams atsiuntė po $150, kad 
jų globojami našlaičiai turėtų 
lengvesnį gyvenimą. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk) 
z Prašome atsiliepti: Mr. 

Stanley Jasulewicz nuo Liu
bavo, gyv. 78 Essex St., Jersey 
City, N.J., ilgai susirašinėjęs su 
giminėmis, atsiuntęs jiems 
mirusios dukrelės laidotuvių 
nuotrauką. Brolio šeima karo 
metu buvo iškeldinta iš gim
tinės į Marijampolės apylinkes. 
Rašykite: K. Valiuškienei, 10 
Anthony Rd., Barrington R.I. 
02806. 

(sk) 
z Amerikos Lietuvių Mon-

tessori draugija siūlo stipen
diją asmeniui norinčiam lanky
ti Montessori mokytojos paruo
šimo kursus. Kreipkitės raitu, 
kartu atsiųsdami „curriculum 
vitae" iki gruodžio 23 d. 
„Žiburėlis", R. Jokubaus-
ktenė, 14911-127 S t , Lemont, 
IL 

Redaguoja J. Piktas. MsMnsj 

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtos Lietuvių Mokytojų 8qj%mgos Chicago* 

•Btfc Ptace, Chicago. IL 60629 

KALAKUTO MOKINYS 

Tarė drūtas kalakutas: 
— Turku turku! Ar matai? 
— Nei tu turkas, nei tu drūtas!— 
Atsakiau aš jam rimtai. 

Pulkas varnų susirinko 
Ir paklausė: — Iš kur tu? 
Atsakiau: — Iš Vabalninko! 
Varnų kalbą suprantu. 

Bet štai mokytojas tarė: 
— Du ir vienas — kiek tai bus? 
Nežinau, kas pasidarė. 
Argi aš toks nekalbus? 

Nemanykite, vyručiai, 
Kad esu aš tinginys: 
Aš labai labai protingas 
Kalakutas mokinys! 

Leonardas Žitkevičius 

KITI APIE MUS 

Keliaujame į Paryžių, kad 
prisimintume lietuvių kalbos 
draugą, mokslininką — kalbi
ninką Robert Gauthiot (Gotjo) 
(1876-1916). Jis gimė Paryžiuje, 
vokiečių k. mokytojo šeimoje. 
1900 Paryžiaus aukštoji mokyk
la, dar jauną studentą, koman
diruoja vykti į Lietuvą mokytis 
lietuvių kalbos. Porą mėnesių 
jis gyveno Buivydžių kaime. Ap
lankė ir kaimyninius mieste
lius. Klausėsi vietos žmonių 
kalbos. Jam patiko Lietuvoje 
viešėti ir kalbą studijuoti ne iš 
sustingusių nebylių rašte pa
minklų, o iš šnekių kaimiečių 
lūpų. Su daugybę užrašų grįžta 
į Paryžių. Lietuvių k. klausi
mais rašo straipsnius, kuriuos 
spausdina prancūzų, vokiečių, 
rusų kalbų žurnaluose. Prancū
zijoje apie Lietuvą skaito pa
skaitas. 1903 m. paskelbia 
„Buivydžių tarmė". Tai buvo 
pirmoji vienos l ietuvių k. 
tarmės monografija, išspaus
dinta atskira knyga. Už šią 
knygą Gotjo gauna aukštojo 
mokslo baigimo diplomą. Ta jo 
parašyta knyga naudojosi ir 
kitų tautų mokslininkai. 1904 
m. kalbininkų žurnale jis per
spausdina ilgoką nežinomo 
autoriaus žemaitišką tekstą. Jis 
buvo Tilžės Lietuvių literatūros 
draugijos narys. Atskiromis 
progomis lietuvių k. klausimus 
Gotjo nagrinėjo savo darbuose, 
skirtuose kitų indoeuropiečių 
kalbų problemoms nagrinėti. I 
Pasauliniame kare žuvo kovo
damas su vokiečiais, nors jo 
motina buvo vokietė. Amerikie
tis Erikas Hempas, naudoda
masis Gotjo veikta, išspausdino 
1959 m. „Tarptautiniame sla
vistikos ir poetikos žurnale" 
ilgoką straipsni apie Lietuvą. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

(Kalėdų pasaka) 

Ši pasaka yra apie paprastą 
eglutę, kuri vėliau tapo Kalėdų 
eglute. 

Tuo metu, kai Kristus Kū
dikėlis gimė, visi žmonės, gyvu
liai, medžiai ir kiti augalai buvo 
labai laimingi. Gimęs Kūdikėlis 
atnešė į pasaulį taiką ir džiaugs
mą. Žmonės ėjo kiekvieną dieną 
Jį lankyti ir su savimi nesėsi 
dovanų. 

Prie kūtelės, kur Kūdikėlis gi
mė, augo trys medžiai, kurie 
matė žmones einančius su dova
nomis ir nutarė, kad ir jie ką 
nors padovanos Gimusiąjam. 

Palmė sakė: „Ai paskirsiu 
savo gražiausią lapą ir padėsiu 
prie prakartėlės kaip vėsintuvą 
viri Kūdikėlio galvos". 

Didysis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, daug dirbės Dievo 
ir Tėvynės gerovei. 

Piešė Natalija Mackevičiūtė 

— Ir aš, — sakė alyvos medis, 
— papurkšiu maloniai kvepiantį 
aliejų virš Jo galvos. 

— Ką aš duosius Vaikeliui? — 
paklausė netoli stovėjusi eglė. 

— Tu! — sušuko abu medžiai. 
— Tu nieko neturi, ką galėtumei 
Jam dovanoti. Tavo spygliai aš
trūs, gali įdurti Jam; o tavo 
sakai yra kaip klijai. 

Eglė išgirdus tuos žodžius, 
nusiminė, pasijuto esanti labai 
nelaiminga. 

— Taip, jūs esate teisūs, aš ne
turiu ko dovanoti Kristui Kūdi
kėliui. 

Netoli nuo tų medžių stovėjo 
Kalėdų Angelas, kuris girdėjo 
tų medžių tarpusavį pasikal
bėjimą. Angelui pasidarė gaila 
nusiminusios eglės, kuri negavo 
jokios užuojautos iš kitų medžių. 
Kai sutemo ir danguje pasirodė 
žvaigždės, Angelas paprašė ke
letą žvaigždžių, kad nusileistų 
žemyn ir susirastų vietos tarp 
eglės šakų. Žvaigždės paklausė 
Kalėdų Angelo prašymo ir nusi
leido ant eglutės. Eglė tuojau 
sužibo gražia šviesa. 

Tuo metu Kūdikėlis pramerkė 
savo akis ir eglutės maloni 
šviesa krito ant Jo veido. Jis nu
sišypsojo. 

Kiekvienais metais žmonės 
švenčia Kristaus Gimimo 
šventę ir duoda vieni kitiems 
dovanų. Kiekvienais metais 
prisimindamas Kristaus gimta
dienį, Kalėdų Angelas aplanko 
kiekvieną namą, kuriame stovi 
papuošta eglutė ir žibančiomis 
šviesomis džiugina vaikus. Taip 
eglutė tapo įvertinta už savo 
kuklumą ir išskirta iš kitų 
medžių, kad padarytų daug lai
mingų veidų. 

ŠUO, PER UPE 
MĖSGALĮ NEŠĄS 

Geidaudamas (norėdamas) 
turto svetimo prarasi, ką turi. 
Per upę plaukė šuo su gabalu 
mėsos. Vandens paviršiuje tar
tum veidrodyje save pamatęs, 
sumetė (pagalvojo), kad su 
grobiu ir kitas šuo plaukiąs. 
Panūdo (užėjo noras) jis atimti 
grobį svetimą. Bet tuoj jis už 
godumą buvo nubaustas: palei
do išsižiojės kąsnį iš dantų, o to, 
kurio norėjo, net nepalietė. 

Fedras 

SPORTAS 

Mano mėgstamiausias sportas 
važinėjimasis dviračiu Prieš dvi 
savaites mes ėjome į „bike-
trail". Ten buvo labai linksma. 
Mes važiavome į Patapsco State 
parką. Kai mes ten nuvykome, 
netrukus vėl grįžome atgal. 

Man, taip pat, labai patinka 
slidinėti. 

Dalia Slavikaitė. 

GALVOSŪKIO NR. 26 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinei) 
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GALVOSŪKIS NR. 46 

Prileiskim, jūs važiuojate au
tomobiliu tiesiu keliu į vakarus. 
Pavažiavus tuo tiesiu keliu vie
ną mylią, niekur nepasisukus, 
staiga atsiduriate vienos mylios 
atstume rytuose, nuo tos vietos, 
kur pradėjote važiuoti. Kaip 
galėjo būti? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 47 

Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Ar ponas Vladas yra vyras, 

ar moteris? 
2. Ar jūs valgote vandenį, ar 

geriate? 
3. Kas yra senesnis: katė ar 

kačiukas? 
4. Ar visada yra rytas? 
5. Iš kur jūs perkate mėsą: iš 

kirpėjo, ar iš mėsininko? 
6. Kurią pirštinę yra lengviau 

apsimauti: pirštuotą, ar bepirš
tę? 

7. Ar penkerių metų vaikas 
gali greičiau atsiminti, ar pa
miršti? 

8. Parašykite tiek šunų vardų, 
kiek atsimenate. 

9. Ar jūsų jaunų giminaičių 
tarpe yra daugiau berniukų, ar 
mergaičių? 

10. Ką pirmiausia vaikas 
išmoksta: kalbėti, ar rašyti? 

11. Kodėl daugiau vaikų susi
žeidžia dieną, o ne naktį? 

12. Kodėl jūs geriau miegate 
lovoje, o ne ant grindų? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 48 

Iš dešimties paga l iukų 
sudarytas uždavinys 1 -f- XI = 
X. Kaip matote, atsakymas 
klaidingas. Ką reikia padaryti, 
kad nei sudedant, nei atimant, 
net nepajudinant pagaliukų, at
sakymas būtų teisingas? 

(5 taškai) 
Atsiuntė iš Bloomfield, MI. 

Pavardė neaiškiai parašyta, 
nenoriu klaidingai parašyti. 

Abadanas yra Irano miestas 
prie Tigro-Eufrato upių žiočių. 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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Jei nori, kad bičių spiečius 
atlėktų, tai reikia avilį įkelti į 
medį Šeštinių rytą (Subačius). 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAS 

Asilas nieko nesugalvojo, nes 
jis tam ir asilas. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAI 

1. Gintaras, 2. ieva, 3. rūta, 4. 
ėdžios, 5. Niūronys, 6. Anykš
čiai, 7. sausis. Skaitant žemyn, 
iš pirmųjų raidžių susidaro Lie
tuvos didvyrio pavardė Girėnas. 

GALVOSŪKIO N R 30 
ATSAKYMAS 

Šuo nubėga 4 mylias. Bėgi
mas ten ir atgal užtruko vieną 
valandą. 

GALVOSŪKIS NR. 49 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Padėkite šuniukui prabėgti 
pro tiek daug puodų ir išeiti ten, 
kur rodo rodyklė. 

(5 taikai) 

GALVOSŪKIS NR. 50 

1. Kas pirmieji privertė upės 
vandenį sukti malūno girnas? 2. 
Kas išrado vielinę sąvaržėlę 
(elip) popieriaus lapam suseg-
ti-sukabinti? 3. Kas pirmieji 
pradėjo vartoti „hipnotizmą" 
gydymo tikslams? 4. Kas išrado 
12 mėnesių arba 365 parų ka
lendorių? 5. Kada prasiveržė 
Vezuvįjaus ugnikalnis, pelenais 
ir lava palaidojęs Pompėjos 
miestą? 

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus galvosūkius, skiria
ma 10 taikų, o už trumpus ir 
apytikrius — tik 5 taikus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 
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