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Tėvynės sąjunga suvažiavime 
įrodė savo brandą

Konservatoriai susirūpino 
„Lietuvos aido” padėtimi

Vilnius, lapkričio 29-30 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos 
(TS) suvažiavimas įrodė parti
jos tikslą valstybės darbui, o 
ne „tarpusavio rietynėms”, 
šeštadienį pareiškė konserva
torių vadovas Vytautas Lands
bergis.

Vėlyvą vakarą kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, jis tei
gė „apvylęs” žiniasklaidą, kuri 
tikėjosi įvyksiant „kažko ypa
tingo”.

Pasak V. Landsbergio, III 
konservatorių suvažiavimas 
vyko „su naudingais įstatų pa- 
l^oregavimais, su programos 
atnaujinimu, kai kurių nau
jųjų elementų išryškinimu”.

Diskusijose dėl partijos įsta
tų pataisymo suvažiavimo ve
dėjai užkirto kelią frakcijos 
Seime nariui Vidmantui Žie
meliui pateikti alternatyvių 
pataisų, kurios, Seimo nario 
teigimu, sustiprintų partijos 
politinės tarybos vaidmenį ir 
demokratizuotų TS valdybos 
rinkimus.

Konservatorių dėmesio ne
sulaukė ir 60-ies delegatų var
du perskaitytas pareiškimas, 
kuriuo TS vadovas V. Lands
bergis buvo raginamas pa
skelbti neeilinį partijos su
važiavimą. Pareiškime buvo 
griežtai kritikuojamas premje
ras G. Vagnorius bei ragina
ma atidėti partijos programos 
ir įstatų svarstymą.

V. Landsbergis pareiškė ne
manąs, kad reikia rengti ne
eilinį suvažiavimą. Jo teigi
mu, pakaktų pavesti Andriaus 
Kubiliaus vadovaujamai įsta
tų rengimo grupei „toliau dirb
ti su gaunamais pasiūlymais” 
be jokių įsipareigojimų dėl 
laiko, kada pateikti naują 
įstatų variantą.

G. Vagnorius žurnalistams 
sakė manąs, kad kitas su
važiavimas įvyks po dvejų 
metų prieš Seimo rinkimus. 
„Mes neturime tiek laiko ati
duoti tik suvažiavimams, tik 
partinėms procedūroms”, sakė 
jis. Jo nuomone, rinkėjams 
svarbiau, kad valdančioji par
tija tiek Seime, tiek vyriau
sybėje tinkamai vykdytų savo 
programą.

Aukščiausioje 
vadovybėje — „kylančios

žvaigždės”
Konservatoriai šeštadienį 

„pastūmėjo kaijeros laiptais” 
kelis savo narius, kurie, V. 
Landsbergio teigimu, atnau
jins partijos vadovybę.

Tėvynės sąjungos (TS) pir
mininku slaptu balsavimu 
perrinktas V. Landsbergis. Už 
jį balsavo 565 suvažiavimo de
legatai, prieš — 11.

„Ištisi metai ant Tėvynės 
sąjungos pirmininko buvo pi
lami bjauraus šmeižto srautai. 
Šiandien TS atsakė, ką jis 
apie tai galvoja”, po balsavimo 
rezultatų paskelbimo pareiškė 
V. Landsbergis.

V. Landsbergio siūlymu, į 
tris TS pirmininko pavaduo
tojų pareigas dauguma dele
gatų patvirtino Antaną Sta- 
siškį, Kasą Rastauskienę ir 
Sigitą Kaktį.

TS valdybos pirmininku, 
521 balsais už, 4 — prieš ir su
silaikius 23 delegatams, per
rinktas ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius. Jo 
nuomone, formuojant partijos 
vadovybę, ir ateityje bus laiko
masi pagrindinio sverto — 
kiek konkrečiu asmeniu pasi
tiki rinkėjai.

TS suvažiavimas išrinko ir 
pagrindinę partijos vykdomąją 
instituciją — valdybą. Jos na
riais išrinkti Andrius Kubi
lius, Arvydas Vidžiūnas, Alfon
sas Bartkus, Rolandas Pak- 
sas, Kęstutis Čilinskas, Vy
tautas Pakalniškis, Saulius 
Šaltenis, Emanuelis Zingeris, 
Birutė Visokavičienė, Kęstutis 
Skrebys ir Elvyra Kune
vičienė.

Savo postų valdyboje neteko 
Vidmantas Žiemelis, Laima 
Andrikienė, Nijolė Oželytė- 
Vaitiekūnienė, Rimantas Plei
kys, Andrius Kupčinskas.

Konservatoriai turi 
darbais įrodyti „posūkį į

centrą”
Konservatoriai suvažiavime 

priėmė nutarimą dėl politinės 
orientacijos, kurioje teigiama, 
kad Tėvynės sąjunga savo pro
gramines nuostatas grindžia 
„modernaus konservatizmo 
principais ir yra centro de
šinioji politinė jėga”.

Seimo Centro frakcijos se
niūnas Egidijus Bičkauskas 
suabejojo konservatorių su
gebėjimu darbais įrodyti pa
reiškimus, kad jie yra „centro 
dešinioji politinė jėga”.

Jis teigė nesusipažinęs su 
konservatorių priimta veiklos 
programa 1998-2000 metams, 
tačiau ankstesnėje, jo vertini
mu, „iš tikrųjų yra pakanka
mai progresyvių minčių”. „Bet 
vėlgi ant popieriaus galima 
surašyti daug ką, o ar tai bus 
realizuojama?”, retoriškai klau
sė E. Bičkauskas. •

Politinių jėgų „centre” 
darosi ankšta

Konservatoriai, skelbdami 
„centro dešinės” orientaciją, 
manevruoja, siekdami pasi
naudoti centre jau esančiųjų 
populiarumu, mano Seimo 
opozicija.

„Tai yra taktinis manevras, 
norint prispausti ar išstumti 
Centro sąjungą”, pirmadienį 
spaudos konferencijoje pareiš
kė Socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Aloyzas Sakalas.

Opozicinės LDDP frakcijos 
Seime vadovas Česlovas Jur
šėnas suabejojo, „ar užteks 
vietos centre”, ir spėjo, kad 
„kam nors teks pasistūmėti į 
kairę”.

„Man atrodo, tai tik patvirti
na, kad konservatoriai nėra 
nuoseklūs. Jie supranta, kad 
jų vykdyta politika ir jų ideo
logija neturi to populiarumo ir 
patrauklumo, kurio jiems no
rėtųsi, ir kuris verkiant reika
lingas, ruošiantis naujiems 
rinkimams”, pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė Č. Jur: 
šėnas.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas konservatorius Andrius 
Kubilius sakė, kad konserva
toriai „visada buvo centro 
dešinioji partija”. Jo nuomone, 
šeštadienio nutarimas buvo 
svarbus patiems konservato
riams, išdrįsusiems savo api
būdinime pavartoti žodį 
„centras”.

Suvažiavime dominavo 
nomenklatūra

Lietuvos konservatorių su
važiavimas savaitgalį pade
monstravo „fasadinę vienybę” 
ir sustiprino partijos nomen
klatūrą, pirmadienį pareiškė 
opozicinės LDDP vadas Česlo
vas Juršėnas.

Suvažiavimas iš partijos val
dybos pašalino, C. Juršėno

Lapkričio 28 dieną Clevelande, Lietuvių namuose, iškilmingai buvo įteiktos JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos paskirtos žurnalistikos, radijo, meno, muzikos ir švietimo premijos, kurių mecenatas — Lietu
vių fondas. Geriausiu žurnalistu buvo pi-ipažintas Antanas Dundzila, radijo stotimi — „Margutis 11", meno pre
mija atiteko dailininkei Eleonorai Marčiulionienei, muzikos — Manigirdui Motekaičiui, švietimo premija buvo 
apdovanota Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinė mokykla.

Nuotr.: JAV LB Kultūros tarybos premijų laureatai su garbės svečiais: (I eil. iš kairės) JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Regina Narušienė, Lietuvių fondo atstovė Dalia Puškorienė, LB Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, švietimo premiją gavusi Los Angeles litua
nistinės m-klos vedėja Marytė Newson, LB kopirmininkas Clevelande dr. Dainius Degėsys, Lietuvos Respubli
kos Garbės konsulė Clevelande Ingrida Bublienė ir muzikė Rita Kliorienė. II eilėje — LB kopirmininkas Cleve
lande dr. Raimondas Šilkaitis, premijos laureatas muzikas Manigirdas Motekaitis ir laureatas žurnalistas An
tanas Dundzila.

Amerikos baltai agituoja už 
Baltijos valstybių narystę NATO

Vašingtonas, lapkričio 27 
d. (BNS) — Jungtinis Ameri
kos baltų komitetas (JBANC), 
atstovaujantis milijonui lietu
vių, latvių ir estų išeivijoje, 
paragino JAV administraciją 
kuo greičiau į NATO pakviesti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

„Jungtinių Valstijų nacio
nalinio saugumo ir ekonomi
nis tikslas yra laisva, integ
ruota ir demokratiška Europa, 
glaudžiai susijusi su JAV per 
Euroatlantinę bendruomenę ir 
Šiaurės Atlanto sąjungą”, sa
koma paskelbtame komiteto 
politiniame pareiškime.

Komitetas primena JAV vy
riausybės pareiškimą, kad Eu
ropa nebus saugi, kol nebus 
saugios Baltijos valstybės, ir 
pažymi, kad NATO narystė to
kį saugumą gali užtikrinti.

„Tarp Europos valstybių, 
kurios siekia NATO narystės, 
mažiausiai saugios yra Estija, 
Latvija ir Lietuva” dėl Rusijos 
kaimynystės, teigiama Jungti
nio Amerikos baltų komiteto 
pareiškime.

Komitetas ragina NATO 
viršūnių susitikime kitų metų 
balandį Vašingtone paskelbti 
specialią deklaraciją, įvardi
jančią Lietuvą, Latviją ir Esti
ją kandidatėmis į Šiaurės At
lanto sąjungą.

„NATO turėtų kuo greičiau 
apsispręsti suteikti narystę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Geriausias laikas tai pradėti 
— 1999-ųjų balandis Vašing
tone”, sakoma pareiškime.

Dar viena įtakinga JAV 
tautinė bendruomenė — Ame
rikos lenkų komitetas — nese-

vertinimu, „turėjusius savo 
nuomonę ir drįsusius ją viešai 
pareikšti” Seimo narius Vid
mantą Žiemelį, Laimą Andri
kienę, Rimantą Pleikį.

Č. Juršėno nuomone, kon
servatorių renginio „nedemo
kratiškumą” liudija ir tai, kad 
liko iš esmės nepakeisti „vieni 
nedemokratiškiausių” konser
vatorių partijos įstatai. „Su
važiavime nebuvo savikriti- 
kos, kurios buvo galima ti
kėtis, turint galvoje, kaip 
spauda, visuomenė ir opozicija 
vertina valdančiąją partiją”.

niai paskelbė pradedąs kam
paniją už Baltijos valstybių

Premjeras žada laikytis 
nepopuliarios politikos

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(BNS). Lietuvos vyriausybė ir 
toliau laikysis nepopuliarios 
politikos, vykdydama valsty
bei būtinus sprendimus, šešta
dienį pareiškė ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius.

.Alternatyvos dabar vykdo
mai politikai nėra. Kitas ke
lias vestų į biudžeto skolų 
liūną, finansinę ir socialinę 
suirutę, kurią patyrė kai ku
rios kaimyninės valstybės”, 
pareiškė G. Vagnorius savo 
partijos kolegoms.

Konservatorių valdybai va
dovaujantis premjeras per
skaitė pranešimą partijos su
važiavime Vilniuje, atsiskaity
damas už 2 metų veiklą.

Pasak premjero, kitų dvejų 
metų partijos veiklos Seime, 
vyriausybėje ir savivaldybėse 
tikslas yra naujų darbo 
vietų kūrimas, valstybės tar
nautojų darbo pertvarkymas 
ir kova su organizuotu nusi
kalstamumu bei korupcija.

G. Vagnorius suvažiavimo 
dalyviams žadėjo, kad iki 
2000-ųjų metų bus įgyven
dinta valdymo reforma, kuri 
sukels „blogų valdininkų ne
pasitenkinimo šurmulį ir gerų 
tarnautojų pasitenkinimą”.

Pasak premjero, daugiausiai 
papildomų lėšų ir valdymo 
pastangų bus skiriama inves
ticijų naujoms darbo vietoms 
kurti skatinimui ir ekonomi
kos augimo programoms.

G. Vagnoriaus teigimu, nuo 
rudens kaimo gyventojams 
siūloma dalyvauti lengvatinių 
kreditų ūkininkams ir jų koo
peratyvams programoje, nuo 
kitų metų bus kredituojami 
smulkūs ir vidutiniai versli
ninkai.

Vyriausybė, nors ir sunkiai, 
bet jau išjudino eksporto rė
mimo ir įmonių gaivinimo pro
gramas, kurios turėtų page
rinti samdomų darbuotojų pa
dėtį ir jų pajamas, tvirtino G. 
Vagnorius.

pakvietimą į NATO. Komite
tas žada būti toks pat akty
vus, kaip ir agituojant už Len
kijos narystę Šiaurės Atlanto 
sąjungoje.

Jis pažadėjo tęsti kovą su 
nelegaliu verslu, kurį ragino 
skirti nuo smulkaus verslo.

Jis teigė, kad daugės mo
kesčių mokėtojų, tačiau ne
didės įmonėms tenkančių mo
kesčių našta. „Nuo 2000-ųjų 
metų nebus pelno mokesčio, 
mažės pajamų mokesčiai”, sa
kė G. Vagnorius.

G. Vagnorius taip pat žadėjo 
neužmiršti kitų socialinės sfe
ros reikalų — toliau didinti 
mokytojų bei mokslo ir kul
tūros darbuotojų atlyginimus, 
rekonstruoti ligonines, sutvar
kyti gatves, trečdaliu padidin
ti studentų skaičių.

* Lietuvos konservato- 
partija per ataskaitinįrių

2.5 metų laikotarpį surinko ir 
išleido apie 3 min. litų. Daug 
įplaukų buvo gauta iš partijos 
skyrių Vakaruose, ypač JAV. 
Tai matyti iš partijos revizuos 
komisijos ataskaitos, kurią 
konservatorių suvažiavime 
pateikė komisijos pirmininkas 
Juozas Listavičius. Jis prane
šė, kad partijos turtas per tą 
laikotarpį išaugo apie tris kar
tus — beveik iki 170,000 litų.

* Seimo Užsienio reikalų 
komitetas vieningai pritarė 
siūlymui paskirti URM Vidu
rio Europos skyriaus vedėją 
Petrą Vaitiekūną Lietuvos 
ambasadoriumi Latvijoje. Nuo 
1993 iki šių metų kovo P. Vai
tiekūnas buvo Lietuvos prezi
dento vyr. referentas užsienio 
politikai, 1990-1992 m. — 
Aukščiausiosios tarybos-Atku- 
riamojo Seimo narys.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, atsižvelgęs į prem
jero siūlymą, pirmadienį pasi
rašė dekretą, kuriuo žemės 
ūkio ministrui Edvardui Ma- 
keliui pavedė laikinai eiti su
sisiekimo ministro pareigas. 
Buvęs susisiekimo ministras 
Algis Žvaliauskas atsistatydi
no, kai buvo pripažinta, kad 
jis nusižengė tarnybinei eti
kai. (BNS)

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Konservatorių poli
tinė taryba paprašė išsamios 
informacijos apie dienraščio 
„Lietuvos aidas” padėtį, prieš 
priimdama sprendimą dėl 
laikraščio gelbėjimo.

„Nutarėme, kad kol kas 
mums trūksta paskiausios 
išsamios informacįjos dėl atsi
radusio pirkėjo, teismo spren
dimo uždėti areštą laikraščio 
pastatui”, sakė konservatorių 
partijos vicepirmininkė Rasa 
Rastauskienė.

Pasak jos, partijos vadovy
bei dabar rūpi, kokie yra 
teisėjų argumentai ir ar yra 
galimybių apskųsti Vilniaus 
1-ojo apylinkės teismo spren
dimą areštuoti redakcijos pa
statą.

Vilniaus l-asis apylinkės 
teismas penktadienį dienraš
čio naujojo akcininko Algirdo 
Pilvelio prašymu uždėjo areš
tą dienraščio pastatui.

Socialdemokratai reiškia 
nepasitikėjimą ūkio ministru

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(Elta) — Lietuvos Seimo So
cialdemokratų frakcija rengia 
pareiškimą dėl nepasitikėjimo 
ūkio ministru Vincu Babiliu
mi.

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje šios frakcijos seniū
nas Aloyzas Sakalas teigė, 
kad, socialdemokratai nepasi
tikėjimą nusprendė pareikšti 
dėl privatizavimo ir energeti
kos politikos bei nuostolių, ku
riuos biudžetui padarė ūkio 
ministro veikla.

A. Sakalas pabrėžė, kad 
JAV firma „Williams”, įsigi
jusi 33 proc. Lietuvos naftos 
komplekso akcijų, iki gruodžio 
1 d. turėjo pervesti Privatiza
vimo fondui 70 min. dolerių, 
tačiau tų pinigų kol kas nėra.

Spaudos konferencijoje jis 
teigė, kad yra du „Wil-

Laisvės sąjunga kviečia tautą į 
„ubagą Vienos balią”

Kaunas, lapkričio 27 d. 
(BNS) — Radikalioji Lietuvos 
laisvės sąjunga (LLS) buria 
tautą pasišokti „ubagų Vienos 
baliuje”.

„Susirinksime sau visi, 
prie Vilniaus rotušės, išgersi
me arbatos, pavalgysime bato
no, ir šoksime trypsim ne 
prasčiau nei ponai”, sakė LLS 
pirmininkas Vytautas Šus
tauskas.

Penktadienį jis išplatino 
kreipimąsi į Almą Adamkienę, 
Gražiną Landsbergienę ir Ni
jolę Vagnorienę, kuriame ragi
nama atsisakyti „Vienos ba
liaus”, kuris „daugeliui sukels 
pyktį”.

Austrijos ambasada Vil
niuje, globojama prezidento, 
Seimo pirmininko ir premjero 
žmonų, sausio 23 dieną pirmą 
kartą Lietuvoje rengia Vaka
ruose populiarų „Vienos ba
lių”. Pasak spaudos, ruošian
tis baliui, klasikinių šokių pa
mokas dabar lanko Lietuvos 
valdžios institucijų pareigūnų 
bei verslininkų šeimos.

V. Šustauskas paskelbė te
lefoną registruotis visiems, 
kas nebuvo pakviesti į balių, 
ir vykti drauge su juo daly
vauti alternatyviuose šokiuo
se prie Rotušės, kai į ją rink
sis ponai.

Besiformuojantis Lietuvos 
elitas baliuje ne tik šoks, bet 
ir aukos labdarą, o nelaimin

Konservatorių valdybos pir
mininkas premjeras Gedimi
nas Vagnorius įsipareigojo su
rinkti visą partijos kolegas do
minančią informaciją, o tada 
nedelsiant bus sušauktas poli
tinės tarybos posėdis.

„Mums kelia nerimą, kad 
būtent dabar, kai atsirado no
rinčių ir galinčių nupirkti 
dienraščio pastatą ir išvaduoti 
‘Lietuvos aidą’ iš skolų, Algir
das Pilvelis inicįjavo areštą”, 
sakė R. Rastauskienė.

Ji sakė neturinti tikslios in
formacijos apie būsimą pasta
to pirkėją, tik žinanti, kad tai 
patikimas Amerikos lietuvis, 
galintis prisiimti įsipareigoji
mus grąžinti laikraščio skolas.

Pasak spaudos, Šį investuo
toją surado pats prerrųeras G. 
Vagnorius.

„Lietuvos aidas” dabar lei
džiamas maždaug 16,000 eg
zempliorių tiražu, o jo skolos 
viršija 6 min. litų.

liams’ai”: vienas — turintis pi
nigų, o kitas — neturintis ir 
įvairiuose Europos bei Lietu
vos bankuose jų ieškantis. Pa
sak A. Sakalo, „su šiuo, netu
rinčiu pinigų, ,’Williams’u’ 
mes ir sudarėm sutartį. Jeigu 
tie 70 milijonų nebus pervesti, 
bręsta didelis skandalas”, sa
kė jis.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
nors nėra parengta energeti
kos programa, dėl ko susilauk
ta ES kritikos, tačiau vyriau
sybėje yra priimtas nutari
mas, ruošiantis privatizuoti 
Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę.

Apibendrinę visą surinktą 
medžiagą pareiškime dėl ne
pasitikėjimo ūkio ministru V. 
Babiliumi, socialdemokratai 
pradės rinkti Seimo narių pa
rašus. »

gesni ųjų paramai bus panau
dotos ir už brangius bilietus 
surinktos lėšos.

Tačiau Laisvės sąjunga 
mano, kad „linksmybių metu 
surinkti pinigai kiekvienam 
doram žmogui gali tapti kaulu 
gerklėje”.

Valstybės vadovų žmonoms 
aiškinama, kad jų vyrai „pri
valo pirmiausia rūpintis darbo 
vietų kūrimu, kad kuo mažiau 
būtų žmonių su ištiestomis 
rankomis”.

LLS teigia, kad „neleis ty
čiotis iš 68 proc. Lietuvos pi
liečių”. Pareiškime pažymima, 
kad Rotušėje galės šokti apie 
300 žmonių, nes tiek yra bi
lietų ar pakvietimų, o likusieji 
3.6 min. galės šokti namuose 
ir šiluminėse trasose. „Labai 
gražiai atrodys: šoka visa Lie
tuva laiminga ir soti. Patiks 
Europai ir Amerikai”, mano V. 
Šustauskas.

Pasak jo, „nors prekeiviai 
mitinguoja, darbininkai gran
dinėmis susirakinę stovi prie 
Seimo, Laisvės sąjunga auto
magistralę blokuoja, bet kita 
tautos dalis jau nebeturi rū
pesčių — tik išmokti valsus ir 
kadrilius, gyventi užsienietiš
kai”.
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DRUSKININKŲ SANATORIJOS 
SPINDESYS IR SKURDAS

Vilnietė draugė Jovita, kuri 
mus atvežė į Druskininkus, 
užtempusi mano sunkoką la
gaminą į trečiąjį šios poilsio 
sanatorijos aukštą ir užmetusi 
jį ant minkštasuolio, apsidairė 
ir sušuko: „Kaip puiku!” Man 
buvo aišku, kad kambarys jai 
atrodė „karališkas”. Mano 94 
metų tėvelis, kuris niekuomet 
nesiskundžia, nesiskundė ir 
tada, kai net visą savaitę, pa
siremiant lazda, reikėjo kopti į 
trečią aukštą. Mūsų iš anksto 
siųstų faksų, pageidavimų, 
kuriuos rašėme, kad norėtume 
gauti kambarį pirmame aukš
te, administracija neišgirdo, 
nors sanatorijos kainos buvo 
skirtingos vietiniams ir užsie
niečiams, už buvimą reikėjo 
mokėti amerikietiškais dole
riais.

Kai atvykome į šį kurortą, 
diena buvo apsiniaukusi, lyno
jo. Bet, pritardama tėveliui, iš 
anksto nutariau, kad viskuo 
būsime patenkinti.

Atėjome vakarieniauti į mū
sų pastato bendrą valgyklą. 
Mums parodė keturių vietų 
staliuką, kur jau sėdėjo viena 
pora. „Jūsų vieta bus prie ši
tos lenkų poros”, pasakė pa
tarnautoja. Net nepažvelgusi į 
tuos žmones, pasakiau, kad 
mes su tėveliu pageidaujame 
tik dviese sėdėti, nes nemo
kame lenkiškai, ir nebus ma
lonu nesišnekant, sėdėti prie 
svetimų žmonių visą savaitę. 
Ne visai patenkina padavėja 
mus pasodino netoli virtuvės, 
prie staliuko, kur jau sėdėjo
me tik dviese. Valgėme skanią 
barščių sriubą, aišku užbal
tintą ne „amerikietiška grie
tine”, bet tikra, lietuviška. 
Saugojome baltą staltiesę nuo 
raudonų lašų, bet barzdą vis 
tiek ' prireikė nusišluostyti. 
Dairiausi servetėlių. Nei me
džiaginių, nei popierinių ser
vetėlių ant stalo nebuvo. Tik
riausiai pamiršo padėti. Apsi
dairiau ir nuo duonos krepše
lio nutraukiau medžiaginę 
servetėlę, nusišluosčiau ja nuo 
barščių raudoną barzdą. Dar 
ir tėtei daviau ta pačia nusi
šluostyti. Sulanksčiau ir pasi
dėjau servetėlę prie savo lėkš
tės. Po vakarienės atostogau
tojų „konsultrfntė” prisėdo prie 
mūsų stalo ir užklausė mu
dviejų, ar norėtume kokių pa
geidavimų maisto atžvilgiu. 
Paprašiau, kad rytais kavą 
atneštų prieš pusryčius, ir kad 
prie kavos būtų karšto pieno. 
Dar pridūriau, kad valgome 
viską, tik kad pusryčiams ne
duotų kiaušinių nei keptų, nei 
virtų. Rodos, nedideli buvo 
mūsų reikalavimai, ar ne? Po 
vakarienės tėtė iš kišenės iš
sitraukė penkinę ir padėjo po 
savo lėkšte. Sako: „vargšės 
mergaitės, matai, kaip jos 
laksto po didelį valgyklos 
kambarį”- įdomu, kad tos 
„vargšės” mergaitės dėvėjo 
aukštakulnius batukus, kurie 
smagiai kaukšėjo ant parketo 
grindų. Mergaičių „uniformos” 
sintetinės pilkai rudos spalvos 
suknelės ilgomis rankovėmis. 
Prijuosčių neturėjo, ant plačių 
suknelių sijonų matėsi taukų 
plėmai. Jie neišnyko ir kitą 
dieną.

Kitą rytą, per pusryčius 
mums buvo paruošti du kepti 
kiaušiniai. Pašaukiau pada
vėją ir paklausiau, kur mūsų 
vakarykščiai pageidavimai? 
Ji, vargšė, apie tai nieko neži
nojusi. Paėmė ir nunešė kiau
šinius į virtuvę. įdomu, ko su
lauksime vietoj kiaušinių? Ne
trukus padavėja atėjo, nešina 
geltonais, apskrudintais, bul
viniais blynais! Hm, mano 
anūkai kartais pusryčiams 
valgo šaltą pitcą, tai kodėl ir 
mums nepabandžius karštų 
bulvinių blynų, nors būtų bu
vę geriau, jeigu jie būtų atke

liavę pietums ar vakarienei. 
Bet gal čia tokia mada? Visgi 
jau esame „nutautėję” lietu
viško maisto valgytojai.

Toji diena buvo sekmadie
nis, užkopėme atgal į trečią 
aukštą ir ruošėmės į bažnyčią. 
Tėtė būtinai turėjo užsidėti 
savo išeiginį kostiumą ir, aiš
ku, kaklaraištį. Kitaip į baž
nyčią jis eiti negalėjo. Visai ne 
kaip turistas. Diena ir vėl bu
vo apsiniaukusi. Pėstute, su 
lietsargiu, pasiekėme iš tolo 
matomą aukštais gotikos 
bokštais pasidabinusią Drus
kininkų bažnytėlę. Perėjome 
per gražius parkelius. Iki Mi
šių buvo likę 10 minučių, bet 
bažnyčioje — jau pilna sto
vinčiųjų. Kaip ir kitose Lietu
vos bažnyčiose, sėdimų suolų 
čia nebuvo daug — šiek tiek 
bažnyčios centre ir šonuose, 
įsižiūrėjusi įstūmiau tėvelį į 
vieną suolą. Geri žmonės, 
slenkasi ir spaudžiasi, kad 
priimtų senelį. Pati pasitrau
kiau prie kolonos ir atsirė
miau. Mišios prasidėjo „Pul
kim ant kelių”. Mano nustebi
mui, skaitinius skaitė jaunos 
mergaitės. Tai — pažangi pa
rapija, o gal kunigas? Jaunas 
kunigas, pasakęs visai neblo
gą pamokslą, vaikščiojo cen
trine bažnyčios eile. Artimai 
bendrauja su tikinčiaisiais, 
pagalvojau, ne iš „aukštybių”. 
Po Mišių matėme tą patį ku
nigėlį, jis su būriu jaunimo 
kažkur skubėjo. Susistabdėme 
ir padėkojome už gerą pa
mokslą. Dar pridūriau, kad 
per gana trumpą laiką daug 
pasakė. «

Kad neskubėdami grįžome 
iš bažnyčios, jau buvo pietų 
metas. Ant mūsų stalo stovėjo 
krepšelis su juoda duona, už
dengtas ta pačia vakarykščia, 
raudonomis barščių dėmėmis 
išmarginta, servetėle. Nei šis, 
nei tas. Beveik kalta jaučiausi 
dėl vakarykščio elgesio. Gerai, 
kad neturime prie savo stalo 
svečių, nes būtų gėda. Nutrau
kiau servetėlę nuo duonos 
krepšelio ir, sulanksčiusi, vėl 
pasidėjau prie savo lėkštės. 
Ant stalo vienkartinių serve
tėlių nebuvo. Nosį kuteno juo
dos duonos kvapas. Apsidai
rau, ieškodama sviesto, kurį 
galėčiau užsitepti ant juodos 
duonelės. Ant stalo — nei 
sviesto, nei margarino nebuvo. 
Sustabdžiau pro šalį prabė
gančią padavėją ir paprašiau 
sviesto. Ji sustojo, kaip greitai 
stabdoma mašina. „Sviestu- 
ko?”, — paklausė nustebusi. 
„Taip sviestuko”, — atsakiau. 
„Ar dabar?” „Taip dabar”, — 
atsakau ramiai. Padavėja įbė- 
go į maisto atsargų kambarį, o 
po minutės, pamiršusi apie 
sviestą, vėl bėgiojo po didelę 
valgyklos salę. Laukėme. Su
valgėme atneštą sriubą. Tėtė, 
kaip buvo įpratęs, norėjo užsi
tepti sviesto. Ach... tas „svies- 
tukas”. Po antrojo patiekalo 
jau ir arbatą gėrėme. Būčiau 
visai pamiršusi tą sviestą, jei
gu skubanti padavėja nebūtų 
jo atnešusi mums jau bebai
giant gerti arbatą. Dėl visa ko 
užsitepiau to ilgai laukto 
sviesto ant duonos ir pabai
giau savo arbatą. Iškrapščiau 
iš kišenės porą dolerių ir 
pakišau po lėkšte. „Sviestuko” 
kelionė iki mūsų stalo rytoj 
bus trumpesnė. Gal ir serve
tėlių bus? Mano mintis per
traukė labai greitai kalbanti 
pardavėja: „Tai, matai, prašė
te sviestuko, o dabar paliko
te". Nespėjau net pasakyti, 
kad sviesto nevalgome deser
tui, o dėtis į kišenę nenorime, 
— padavėja jau buvo nukauk
šėjusi parketo grindimis į kitą 
valgyklos kampą.

Išaušo naujas rytas. Nors 
daug jau buvome prilaipioję 
tais laiptais į trečią aukštą,

„Draugystės" sanatorija Druskininkuose.

bet prieš pusryčius dar nuėjo
me pavaikščioti panemune. 
Vaikščiotojams išcementuoti 
du gražūs šaligatviai: vienas 
aukščiau, kitas — žemiau, 
prie pat vandens. Dažnai ma
tėsi suoliukai, kurie buvo ap
dengti ryto rasa. Nemunas lė
tai, niekur neskubėdamas, 
vingiavo šiaurės link. Vaizdas 
pasakiškai gražus, tik Nemu
no vanduo rudas. Pavydžiu 
poetams, kad jie gali visus 
gražius, viduje susikaupusius 
jausmus „sustabdyti” eilėraš
tyje...

Vėl slinkome valgyklos link, 
pusryčių. Jau beveik užuo
džiau skanią, gerą kavą. Tėtė 
pradėjo valgyti savo įprastą 
avižinę košę. Visai kaip na
mie. Ant lėkštės eilutėmis bu
vo surikiuota kaimiška, rūky
ta dešra. Į mane žiūrėjo baltos 
lašinukų „akutės”. Iš vaikys
tės prisiminiau tokią pilną la
šinukų dešrą. Visai atpratusi 
nuo tokių skanėstų, tenkinau- 
si sviestu ir sūriu ant juodos 
duonos. Laukėme kavos ir ta
da viskas bus, Jovitos žodžiais 
tariant, kaip pasakoje. Prabė
gančios padavėjos nepavyko 
sustabdyti ir paprašyti kavos. 
Raminausi, kad kava vis tiek 
kada nors atsiras ant mūsų 
stalo. Prisiminiau po vaka
rykščia lėkšte pakištus dole
rius... Kėliau ranką, norėda
ma, kad padavėja atkreiptų 
dėmesį. „Prašome kavos, pa
nele” , — pasakiau. „Ar dar 
negavote kavutės?” — nustebo 
ji. „Niekur neskubu, atvykau 
čia „gydytis”, turėčiau turėti 
kantrybės”, — kalbėjausi su 
savimi. Štai ir kava. Seniai 
išsvajota kava! Ach, koks blo
gas įprotis yra ta kava, ir kaip 
sunku bejos apseiti!

Sanatorijoje poilsiavome ir 
„gydėmės”. Mus ne tik gydė, 
be ir masažavo. Jauna masa
žistė mano tėvelį masažuo
davo kiekvieną rytą, jis gyrė
si, kad jaučiasi daug geriau. 
Neiškentusi, ir aš pabandžiau. 
Masažuodavo nugarą, pečių 
raumenis, net kojų blauzdas. 
Jaučiau lyg vėjelio pūtimą, lyg 
smėlio šiurenimą, o visa tai 
sukūrė miklios ir nuostabiai 
greitos masažistės rankos. Ir, 
kai po 15 min. masažas pasi
baigdavo, jausdavausi ne tik 
geriau, bet buvo pakutentas ir 
„gero gyvenimo” jausmas. Gy
venome kaip „aristokratai”, 
anot mano draugės Jovitos, 
kaip pasakoje. Namuose nie
kada neleidžiu sau tokios pra
bangos, mano kišenei tai per 
brangu. O čia masažas įeina į 
bendrą sanatorijos kelialapio 
kainą.

Su įvairiais reikalėliais išsi
ruošiau į Druskininkų paštą. 
Norėjau nusipirkti pašto ženk
lų, atviručių ir telefono skam
binimo kortelę. Aišku reikėjo 
ir servetėlių nusipirkti. Grįž
tant atgal, užėjau į gana pa
traukliai atrodančią dovanų 
krautuvėlę. Islinkau ir pra
dėjau žvalgytis. Buvo pilna 
audinių, gintarų, keramikos 
dirbinių, medžio drožinių. Ko
kią valandą išbuvau toje krau
tuvėlėje ir prisirinkau įvairių 
smulkmenų, kurias parvešiu

draugams ir anūkams. Atne
šiau jas pardavėjai ir sukro
viau ant jos stalelio. Ji pradėjo 
skaičiuoti mano prekes skai
čiavimo mašinėle ir dėjo į ats
kirą krūvelę. Jos padėjėja vy
niojo dūžtančius daiktelius į 
popierių. Suskaičiavo prekių 
už 95 lt. Išsitraukiau visus li
tus. Turėjau 90 lt., o reikėjo 
95 lt. Pasakiau pardavėjai, 
kad trūksta 5 litų, ir papra
šiau,kad ši ką nors išimtų iš 
mano pirkinių. Ji permetė ma
ne piktu žvilgsniu ir sušuko: 
„Tai kokias čia komedijas iš- 
darinėjate?”! Krūptelėjau nuo 
jos balso. Bandžiau aiškintis, 
kad norėjau tik į paštą nueiti, 
todėl daug pinigų nepasi
ėmiau. „Prašau ką nors išimti 
iš mano pirkinių”, — dar kar
tą pakartojau. „Mes negalime 
išimti, ar nematote, kad jau 
viskas suskaičiuota”, — piktai 
atšovė pardavėja. „Tai padėki
te mano pirkinius į šalį, o po 
pietų ateisiu jų pasiimti”, aiš
kinausi pardavėjai, lyg būčiau 
nusikaltusi, kad trūksta pen
kių litų. Po pietų grįžau. Ta 
pati pardavėja padavė man 
prekes, o aš jai — pinigus. 
Neišgirdau nei „ačiū”, nepa
stebėjau nei šypsenos.

Nešiausi pirkinius į trečiojo 
aukšto kambarį ir vis galvojau 
apie juokingą šios dienos 
įvykį. „Tai kokias čia komedi
jas išdarinėju” — pakartojau 
sau piktą pardavėjos pasaky
mą. Juk nebuvau moraliai 
įpareigota atsiimti tų prekių. 
Ką pardavėja tada būtų dariu
si? Galėjau jas ir grįžusi į Vil
nių ar Kauną nusipirkti, ir gal 
be nemalonių pardavėjos žo
džių. Bet... kas žino, kas ten 
būtų atsitikę? Tik vieną da
lyką sužinojau, kad, kai jau 
prekės kaina patenka į skai
čiavimo mašinėlę, „kelio atgal 
nėra”. Šis tas naujo.

Eidama pietų, su savim ne
šiausi pundelį popierinių ser
vetėlių, kurias jau buvau nusi
pirkusi. Turės jų užtekti visai 
savaitei. Visą laiką sėdėsime 
prie to paties stalelio. Niekas 
jų nenaudos, tik mudu. Gal

Alytaus miesto žmonių su fizine negalia klubo „Svaja" pirmininkė Algytė Stankevičienė - „Saulės ašaros" pro
gramos vedėja. Vilniaus „Lėlės" teatre surengta Lietuvos neįgaliųjų kūrybos šventė „Saulės ašara” - taip 
kūrybingus neįgaliuosius vėl subūrė Nepriklausomų teatrų asociacija. Tai - ilgalaikio projekto „Melpomenė 
šypsosi jums” dalis. Nuotr. Eltos

kada nors ir tą servetėlę su 
barščių dėmėmis pakeis. Pasi
dėjau porą servetėlių prie savo 
lėkštės ir porą padaviau tėtei. 
Likusias gražiai sulanksčiau 
ir sukišau į ant stalo stovinčią 
stiklinukę. Pavalgėme pietus, 
pakilę padėkojome padavėjai. 
Jau susitvarkėme, net serve
tėlių turime! Turime? Nieko 
panašaus! Vakarienės metu 
siekiu savo servetėlių išsi
traukti. Deja... iš jos ištrau
kiau mažytį, permatomą po
pierinės servetėlės trikampiu
ką. Kur gi jos dingo? Tėtė pa
žiūrėjo į mane ir į mažyčius 
trikampiukus ir nusišypsojo. 
„O kodėl palikai? Nepalik, kas 
tavo”, — pamokančiai pasakė. 
Tėvai niekuomet nenustoja 
mokinti savo vaikų, ir visuo
met yra jų teisybė. Net pa
miršau ant stalo stovintį 
maistą. Žiūrėdama į trikam
piukus, bandžiau skaičiuoti, 
kiek jų išėjo iš vienos serve
tėlės. Keturi keturkampiai 
vienoje servetėlėje, o juos dar 
padalinus pusiau, jau — aš
tuoni trikampiukai. įdomu, 
kiek servetėlių aš buvau at
sinešusi? Turbūt visai valgyk
lai jų užteko. Visi stalai gavo 
po kelis permatomus trikam
piukus. Nors servetėlėmis „su
šelpiau” šią sveikatos sanato
riją.

Kitą kartą servetėlių atsi
nešiau tiek, kiek reikia. Dar 
nepraėjo „trūkumų laikai” Lie
tuvoje, bent Druskininkuose. 
Dabar žinau, ką reiškia popie
riaus trūkumas. Atsinešk su 
savim savo popierių.

Dažnai prisimenu gražius 
Druskininkų parkus, juose 
įdomiai išbarstytus įvairius 
paminklus, vingiuojantį Ne
muną ir jo slėnius, Čiurlionio 
namelius ir jo memoriali
niame muziejuje girdėtą gar
sios pianistės Aldonos Dva
rionaitės, Čiurlionio kūrinių 
koncertą. Šios vasaros prisimi
nimuose susilieja įvairūs die
nų nuotykiai — „servetėlės”, 
„kepti kiaušiniai”, sviestukas”, 
„kavos laukimai”, mano tėve
lio lėtas kopimas į trečią aukš
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tą, aišku, dovanų krautuvėlė. 
Kaip gaila, kad Druskinin

kuose Lietuvos žmonės atosto
gauti neišgali, jiems per bran
gu. Jų vietoje atostogauja len
kai ir baltarusiai, ir gatvėse, 
beveik be išimties, girdisi sve
tima turistų kalba.

Aldona Kamantienė

SCENOS MENO MŪZA 
ŠYPSOSI

NEĮGALIESIEMS
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Kūrybingus neįgaliuosius 
vėl subūrė Nepriklausomų 
teatrų Sąjungos lapkričio 6-8 
d. į Vilniaus „Lėlės” teatre 
rengiamą Lietuvos neįgaliųjų 
kūrybos šventę „Saulės aša
ra”. Tai — ilgalaikio projekto 
„Melpomenė šypsosi jums” 
dalis. Projekto tikslas — ne
įgaliųjų meninė saviraiška in
tegruojantis į sveikųjų visuo
menę.

I „Saulės ašarą II” atvyko 
per tūkstantį neįgaliųjų iš 
daugelio Lietuvos miestų ir 
rajonų. Pasirodė vaikų, jauni
mo, vidutinio ir vyresnio am
žiaus žmonių muzikos ir šokių 
ansambliai, pavienių atlikėjų.

Ansamblių programas stebė
jo muzikų vertinimo komisija. 
Ji atrinko geriausius dalyvius 
į kitų metų pavasarį vyksiantį 
antrąjį tarptautinį jaunimo 
teatrų festivalį „Mes” bei tarp
tautinę vaikų ir vyresnio am
žiaus žmonių kūrybos šventę 
„Dermė”.

Nepriklausomų teatrų są
jungos vadovai už paramą dė
kingi poniai Almai Adamkie
nei ir „Saulės ašaros” globėjai 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrei Irenai Degutienei. 
(Elta)

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9625 8.79th Avė., Hickory HiUs. IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Sulta 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė , 
Tower 1, Sulta 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Superlor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

Tol. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tol. 773-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak. Lavm, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8280

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRoberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr 12:30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt. t-3v.p.p. 

penktad. ir Ssštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviSkai

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

• Jauni mano, kad senieji 
yra kvaili, bet senieji žino, 
kad jauniai yra dar paiki.

G. Chapman

eixw.pl


LIETUVOS KARIUOMENEI 
80 METŲ

BRONIUS NAINYS

Kad iš karto nepasidaryčiau 
nuobodus, pradėsiu Jums ne
įprasta, gal ir šiek tiek keisto
ka įžanga.

„Imk mano šaliką, jis neša 
laimę”, — savo būrio vadui ta
rė sužeistas amerikietis karys 
Antrojo pasaulinio karo lauke 
garsiajame Belgijos mūšyje 
prieš vokiečius 1944 metais 
gruodžio pabaigoje, išropoda
mas iš pirmosios kovos linijos.

„Kur čia ta laimė? Juk pats, 
tą šaliką dėvėdamas, ir buvai 
sužeistas”, — priimdamas do
vaną ištarė dvidešimtmetis 
leitenantas, padedantis aštuo
niolikmečiui eiliniui šliaužti į 
pirmosios pagalbos stotelę.

„Granatos skeveldra į kelią, 
— džiugiai sušuko dar tik pa
vasarį gimnazijos suolą pali
kęs jaunuolis, kaip pakaitalas 
atsiųstas į frontą ir vos tik ke
lias dienas čia šiaip taip pra- 
drebėjęs, — tai milijono dole
rių žaizda. Karas man pasi
baigė, ir aš keliauju namo į 
Ameriką. Linkiu, kad if tau 
taip atsitiktų”.

Daug tokių įvykių mini savo 
knygoje „Eiliniai kariai” (Citi
zen soldiers) žymus amerikie
tis istorikas — žurnalistas 
Stephen Ambrose. Tai retoko 
turinio knyga, nes nedaug ka
rus aprašinėjančių autorių na
grinėja laipsniu žemiausio ei
linio kario, kovojančio fronto 
pačiose pavojingiausiose pir
mose linuose, būseną.

Įdomi tema būtų pagvildenti 
tokio kario psichologinę būse
ną, ne tik amerikiečių kariuo
menės kovos lauke prieš Vo
kietiją, kuriame į apkasą 
įgrūstas, dar nė barzdos ne- 
skutantis, kažkurio Amerikos 
užkampio vaikinas tikrai ne
susivokė, kodėl jis čia pakliu
vo ir, pagal knygos autorių, 
girdėdamas aplink save zvim
biančias sprogimų skeveldras, 
po šalmu susigūžęs apkaso 
dugne, drebėdamas iš baimės 
visa gerkle šaukiasi mamos, 
bet ir daugelio kitų kariuome
nių tokių pirmųjų linijų karių 
pergyvenimus, kurie kartais 
tikrai nesupranta, kodėl jiems 
reikia čia būti ir kiekvieną se
kundę drebėti dėl savo gyvy
bės. Tokios išeities laukiančių 
turbūt buvo ir lietuvių karių, 
nes kai kurių iš jų padėtis bu
vo tiesiog ciniškai bjauri, kai, 
nuo vokiečių bėgančių bolše
vikinių okupantų iš Lietuvos 
išsivarytas, lietuvis karys bu
vo priverstas „savanoriu” stoti 
į enkavedistų kuriamą šešio
liktąją diviziją ir jėga nuvary
tas į frontą žūti už tos okupa
cinės masės sugrąžinimą į jo 
tėvynę, arba, jai sugrįžus, mo
bilizuotas ir prievarta į ją

įgrūstas jau Vokietijoje žūti už 
jos įtvirtinimą Lietuvos že
mėje.

Bet tai išskirtini, mums tik
rai nebūdingi reiškiniai, nes 
Lietuvos karys, per visą Lietu
vos kariuomenės šiandien mi
nimą 80 metų laikotarpį, sa
vose gretose kovodamas už 
savo tėvynės laisvę, ar galėjo 
tokias mintis turėti? Argi ga
lėjo jas puoselėti 1918 metų 
Vasario 16-tosios aktą apgynę 
savanoriai, Klaipėdos sukilė
liai, 1941 metų sukilimo daly
viai, drąsiausi mūsų laisvės 
nepriklausomybės gynėjai Lie
tuvos partizanai. Taip pat ir 
Vietinės rinktinės generolo 
Plechavičiaus vadovaujami 
kariai, Tėvynės apsaugos 
rinktinės kariai — Ventos 
fronto bei Sedos kautynių da
lyviai. Taip pat ir Rytuose be
sikaunantys batalionai bei 
patys vėliausi kovotojai — Vil
niaus televizijos bokšto ir Lie
tuvos Seimo rūmų gynėjai, 
nes jie nė kieno nevaromi, ne
gaudomi, neprievartaujami, 
savo noru, savo laisva valia 
atėjo kovoti už savo tautos 
laisvę.

Klausydamiesi apie savano
rius, sukilėlius, partizanus, 
rinktines ir dar nė žodžio ne- 
išgirdę apie 80 metų sukaktį 
mininčią Lietuvos kariuome
nę, pradėsite abejoti, ar aš 
kalbu šios dienos tema.

Manau, kad taip, nes mano 
supratimu, Lietuvos kariuo
menė nėra tik jos nepriklauso
mybės taikaus dvidešimtmečio 
tvarkingai uniformuotų, į bū
rius, kuopas, batalionus, pul
kus bei divizijas suskirstytų, 
skambių maršų lydimų, šau
niai išsipuošusių karininkų 
vadovaujamų, ritmingai žy
giuojančių jaunų Lietuvos vy
rų gretos. Lietuvos kariuome
nė yra, ir tie čia mano sumi
nėti įvairiais laikotarpiais, 
įvairiais būdais, aplinkybėmis 
bei sąlygomis susibūrę Lietu
vos tauriausi patriotai, unifor
muoti ar tik kaimietiškai ser
mėguoti, puošnūs ar apiplyšę, 
valgę ar alkani, be maršų ir 
kartais be vadų, kritiškiausiu 
Lietuvai laikotarpiu griebę bet 
kokį pasitaikiusį ginklą ir sto
ję kovoti už savo tėvynės lais
vę ne tik pirmu, bet ir pasku
tiniu šūviu, kartais net be 
aiškesnių prošvaisčių laimėti.

Taip, tai yra kariuomenė. 
Lietuvos kovojanti kariuome
nė, šiandien garbingą 80 metų 
sukaktį mininčios kariuome
nės dalis, ir ne iš kur kitur, 
bet tik iš jos pačios ir atsira
dusi. Juk daugumas, jeigu ne 
visuma, tų kovų vadų, bent 
pradžioje, nes jie pirmieji ta-

Clevelande lapkričio 28 d. įvykusioje Premijų šventėje su JAV LB Kultūros tarybos laureatais. Iš kairės: Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos, Los Angeles, Ca, vedėja Marytė Newson, LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, 
muzikos premįjos laureatas Manigirdas Motekaitis, žurnalisto premįją laimėjęs Antanas Dundzila. Premijų me
cenatas — Lietuvių fondas.

me lauke ir žuvo, buvo buvu
sios Lietuvos taikos laikotar
pio kariuomenės kadro ir at
sargos karininkai, ypač že
mesnių laipsnių — leitenantai 
ar kapitonai, liktiniai bei at
sargos puskarininkiai ar virši
los, vadovaujantieji į jų gretas 
įsijungusiems ir dar nespėju- 
siems kareivio kuprinės pane
šioti, studentams, mokslei
viams, žvaliam kaimo jauni
mui, ten pat kovos lauke be
simokančiam ir ginklą vartoti. 
Juos kovai grūdino ir drąsino 
buvę Lietuvos kariuomenės ei
liniai kariai.

Taigi jie kaip tik ir buvo, 
išskyrus aštuonioliktųjų metų 
nepriklausomybės kovų sava
norius, taikos laikotarpio Lie
tuvos kariuomenės įstaigų — 
Karo mokyklos, karo policijos 
mokyklos, mokomųjų kuopų ir 
įvairių ginklo rūšių dalinių 
mokyti bei brandinti auklė
tiniai.

Šitaip supratus Lietuvos ka
riuomenę, prieš akis iškyla la
bai sudėtingi, painūs, kartais 
šviesūs ir gražūs, kartais šiur
pūs ir tragiški, jos 80 metų ke
lio vingiai.

Kokia nepaprastai įdomi 
būtų jos istorija, atsiradus ob
jektyviam, tą laikotarpį nuo
dugniai išstudijavusiam istori
kui, užsimojusiam ją moksliš
kai parašyti. Tik vargu ar 
šiandien tokį istoriką mes jau 
turim?

Šios sukakties proga gal 
meskime nors labai trumpą 
žvilgsnį į kelis būdingus jos is
torijos tarpsnius.

Pirmas — Lietuvos nepri
klausomybės gynyba. Dveji 
metai ir net trys didžiuliai 
priešai — Lenino bolševikai, 
kare subyrėjusios Kaizerio Vo
kietijos avantiūristai ir Pil
sudskio grobuoniški lenkai, 
užsigeidę jų okupacijų nusik
račiusią Lietuvą iš naujo pasi
glemžti. Ir visi jie nugalėti. 
Kas ir kaip tai padarė? Pasa
kyk tikrą teisybę dabartiniam 
amerikiečių, tarkim 101 para
šiutininkų divizijos, nors ir

aukštesnio laipsnio karinin
kui, kad tuos visus grobuo
niškus kaimynus iš Lietuvos 
išvijo Pirmojo pasaulinio karo 
kareivių po patvorius išmėty
tais šautuvais ginkluoti, sava
noriškai į būrius susitelkę, ap
driskę kaimiečiai, jis tik nu
sišypsos. Pridėjus dar, kad tie 
patys vyriokai iš Lietuvos pa
jūrio išvijo prancūzus ir taip 
Klaipėdos kraštą prijungė prie 
Lietuvos, nebeprisipažink, 
kad esi lietuvis, nes jis garsiai 
nusikvatos iš visos tavo tau
tos.

Patikės amerikietis politi
kas 1941 metų sukilimu ir jo 
sudarytos vyriausybės pas
kelbtu Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimu, bet tuojau 
pat suabejos, ar vertėjo tai da
ryti ir aukoti 2,000 gyvybių, 
kai ir be to sukilimo vokiečiai 
būtų išviję bolševikus ir taip 
pat būtų atsitikę su Lietuvos 
nepriklausomybe.

Kam jums tos Plechavičiaus 
armijos, Tėvynės apsaugos 
rinktinės bei šimtinės aukų 
Sedos kautynėse, o ypač parti
zanų bei jų kovų, kai kiekvie
nas vaikas galėjo suprasti, 
kad, net ir amerikiečiams 
prieš Raudonąją armiją dre
bant, kovos prieš ją buvo tik 
savižudiški veiksmai? Net ir 
tokie aiškūs įrodymai, kad 
partizanai apgynė Lietuvą 
nuo rusų antplūdžio ir kad 
taip tik dėl to šiandieninė mū
sų valstybė tokių jautrių tau
tybių bėdų, kaip Latvija arba 
Estija, neturi, partizanų kovų 
prasmingumu kitataučius var
gu ar įtikins, kaip jie sunkiai 
suvoks ir lietuvių pasiryžimą 
nuogomis rankomis Televizi
jos bokštą ginti nuo Gorba
čiovo tankų.

Taip, kitataučiams tai sun
ku suvokti, nes iš tikrųjų visa 
tai daugiau panašu į stebuk
lus negu į tikrovę, o šiais mo
derniais laikais stebuklais 
vargu kas betiki. Ta tikrovė 
tikra tik mums, nes mes patys 
ją išgyvenome. Apie ją mums 
niekas negali pameluoti. Tai

toji istorija, kurią mums ir rei
kia surašyti. Jeigu taip nepa- 
darysim mes patys, darys kiti 
ir, kaip ir apie anos kuni
gaikščių Lietuvos laikus, me
luos ir melais visa tai nuver
tins. Taip, kaip jau ir dabar 
bandoma daryti, sumaišant 
sąvokas ir Lietuvos laisvę gy
nusį kovotoją teisiant kaip nu
sikaltėlį, o kartu su okupantu 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę kovojusiam atminti dedant 
vainikus.

Lietuvos kariuomenės istori
ja dar tebesitęsia, nes ji tebe- 
žygiuoja. Vėl taikos meto ka
riuomenė: eilinių gretos, pus
karininkiai, viršilos, leitenan
tai ir kapitonai. Paradus pri
ima nauji generolai. Porą to
kių paradų teko ir man pa
čiam stebėti. Gana iš arti. 
Tarp jų buvo matyti ir buvu
sios kovojančios kariuomenės 
dalis — Lietuvos partizanai su 
savo apygardų vėliavomis, bu
vusių kovų ženklais. Širdį su
virpinanti akimirka. Bet kar
tu ir rėžianti naują, gal kam ir 
visiškai nesuprantamą, skaus
mą.

Ne vienas vyresniųjų tik
riausiai prisimena anų neprik
lausomybės laikų panašias 
iškilmes ir pagarbą ją iško
vojusiems. Ypač Karo muzie
jaus sodelį, karių savanorių 
vadovaujamus vėliavų pakėli
mus, nuleidimus, jų sukurtą 
rimtį, šventišką nuotaiką, 
kiekvieną uniformuotą ir ne
raginamą verčiant ramiai at
sistoti pagarbai, kiekvieną 
stebėtoją ar net praeivį civilį 
nusiimti kepurę, bent minutei 
susikaupti. Prideranti pagar
ba kovotojui.

O kas tokiu metu šiandien?
Šalia šauniai išsipusčiusių 

naujų Lietuvos karių gretų, 
suvargę, aptriušę, gal net ir iš 
labdaros įstaigų gautais dra
bužiais apsirengę, atrodantys 
daug senesni, negu iš tikrųjų, 
išrikiuoti partizanai, kaip ga
lėdami pasitempę stovi prieš 
jauną generolą, kuris tik jų 

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė

Visu greičiu — i 
parduotuvę!

Kai praeina Padėkos diena,i 
Amerikos verslininkai leng
viau atsidūsta: pagaliau ofi-i 
cialiai prasideda „Kalėdų lai
kotarpis” ir galima visu grei
čiu varyti šventinių bei dova- 
ninių prekių reklamas — juk 
jiems tai pats pelningiausias 
metų laikas!

Nereikia manyti, kad Padė
kos diena yra tam tikra riba 
kalėdinėm reklamom. Kasmet 
vis anksčiau ir anksčiau par
duotuvių lentynas užpildo 
Kalėdų prekės, puošiamos eg
lutės, skamba vis tos pačios 
melodijos ir šlama kasininkų į 
stalčius žeriami doleriai: pir
kite, pirkite, pirkite! Meilė, 
draugystė, bendradarbių ar 
viršininkų palankumas šie
met dar patraukliau įpakuo
tas, gaunamas sumažinta kai
na, o pasirinkimas nepalygi
namai didesnis...

Reikia tiesiog stebėtis žais
lų ir dovanų gamintojų suma
numu prigalvoti vis naujų, vis 
„būtinesnių” prekių, apie ku
rias prieš dešimtmetį — 
galbūt net prieš metus — nie
kas net nežinojo, o dabar jau 
nebegalėtų be jų gyventi. 
Ypač gaišių. Kasmet, dar ge
rokai prieš Kalėdas, palei
džiamos užuominos apie naują 
lėlę, pliušinį sutvėrimėlį ar 
dar kitokį žaisliuką. Televizi
jos programose, skirtose vai
kams, tas žaisliukas labai pa
traukliai ir nuolat reklamuo
jamas, kol įkalama į galvas, 
kad tai pats svarbiausias vai
ko gyvenimo tikslas — tėvų 
bei artimųjų meilės barome
tras.

Na, ir laksto mamytės, tė
veliai bei kiti suaugusieji po 
žaislų parduotuves, stovi il
giausiose eilėse, moka, kiek 
kas paprašo, o tose parduo
tuvėse — lyg tyčia — ima ir 
pritrūksta geidžiamų prekių! 
Prisiminkime, kaip prieš porą 
metų kiekviena mergaitė 
Amerikoje būtinai turėjo Ka
lėdoms gauti „Cabbage Patch” 
lėlę, pernai buvo įpirštas 
pliušinis „Sesame Street” cha
rakteris, kuris kutenamas ki
keno, o šįmet visiems būtinai 
reikia keisto kimštinuko, ku
ris — „nei velnias, nei ge
gutė” — tiesiog neapibūdina
mas kažkoks išverstakis pliu
šinis daiktas.

Visą savaitgalį žaislų par
duotuvės buvo apgultos pir
kėjų, o tų naujausių ir bū
tiniausių prekių visur trūko... 
Koks iš tikrųjų tai gudrus re
klamavimo būdas: sužadinti«
apetitą ir paskui paskelbti, 
kad, deja, prekė jau išsibaigė, 
lentynos ištuštėjo. Žinoma, 
jeigu... O dėl to .jeigu” pra

ėjusį šeštadienį kelios mamos 
net viena kitai į plaukus kibo.

Galima sakyti, kad greitai 
mūsų gyvenamajame krašte 
bus tik trys pagrindinės 
šventės (kiekviena su pritai
kytomis dovanomis): Velykos, 
Motinos diena ir Kalėdos. 
Galbūt dar Šv. Valentino die
na, nes ta proga parduodama 
daug gėlių, širdies pavidalo 
saldainių dėžių ir kitokių, 
„meilę įrodančių”, prekių. 
Net vadinamoji Kaukių diena 
(Halloween) jau nustumta į 
antraeilį planą, nes ir ją, ir po 
mėnesio švenčiamą Padėkos 
šventę, beveik neįmanoma 
pastebėti pro kalėdinius pa
puošimus. Ypač nukenčia pa
staroji, nes visiems daug svar
biau gauti ir gauti, o dėkoti — 
jau sudaro tam tikrų keblu
mų.

Ar Kalėdos (taip pat bet 
kuri kita bažnytinė bei valsty
binė šventė) neateitų be do
vanų? — kaip vienoje garsiojo 
dr. Seuss knygoje vaikams 
klausiama. Joje rašoma apie 
šykštuolį, kuris taip nekentė 
Kalėdų, kad vieną kartą nu
sprendė sustabdyti jų atėjimą, 
pavogdamas visas dovanas ir 
papuošimus. Ir koks buvo jo 
nustebimas, kai miestelio gy
ventojai — nuo mažiausio iki 
seniausio — vis tiek šventė 
Kalėdas, nors neturėjo nei 
vienos žėrinčios eglutės, nei 
trupinio maisto vaišėms.

Daug kas piktinasi Kalėdų 
materializmu, bet pasiduoda 
bendram azartui ir net įbren- 
da į skolas, besistengdami pa
tenkinti visus dovanų reika
lavimus. O tereikia tik vienos 
dovanos — meilės Dievui, ku
rio Sūnaus gimimo dieną 
ruošiamės švęsti, meilės arti
mui, kurį Jis ragino mylėti 
kaip save pačius. Sunku rasti 
dovanų tiems, kurie visko 
turi, bet labai lengvai apdova
noti mažai arba nieko netu
rinčius.

Neužmiršdami savo my
limųjų, apdovanokime ir tuos, 
kurie mūsų dosnumą tikrai 
įvertins: našlaičiai, seneliai, 
ligoniai, žmonės su negalia, 
daugiavaikės šeimos, netur
tingi moksleiviai Lietuvoje. 
Skirkime auką BALFui, „Lie
tuvos Vaikų vilčiai”, Almos 
fondui, „Saulutei”, „Našlaičių 
globos” komitetui, Partizanų, 
tremtinių rėmėjams, Lithua
nian Mercy Lift, lietuviškai 
spaudai. Tuomet ir Kalėdų 
šventėse patirsime didesnį 
džiaugsmą, negu išleidę pini
gus daiktams, kurie netrukus 
tampa neįdomūs ir nereika
lingi.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.75 (Tęsinys)

Užbaigtuvėms pavaišinau kava su žagarėliais, 
prakimšau butelį vyno, pasiklausėm Diko visokių isto
rijų apie baldus ir jų savininkus.

Abu išleidęs vėl užlipau į viršų, užsidegiau šviesas 
ir atsirėmiau į durų staktą. Žvalgiausi po naują veidą 
įgavusį kambarį ir norėjau atspėti, kokią istoriją Dik 
Senberg pasakos apie mane ir apie mano baldus. 
Jiems būnant, nesakiau, bet man rodėsi, kad ir pa
lubėje ir ant staliukų reikėtų kitokių lempų. Žinojau,' 
kad po kilimu buvo dailus ąžuolinis parketas. Reikėjo 
kilimą mesti lauk, nublizginti grindis ir ties sofa pa
tiesti gerą persišką. O jeigu kitam šone pastatytum 
klavesiną, būtų gal labai nevykusi anų dienų kopija. 
Net susijuokiau ir pasijutau nejaukiai, leidęsis įsukti į 
kvailą, gerą pluoštą kainavusį nuotykį. Juodu sukūrė 
muziejuką, kuriame vargu ar norės kas gyventi. Rei
kia tik sudėlioti ženklus, kad draudžiama sėsti, drau
džiama liesti. Perbėgu mintimi Aldonos ir Jono kuk
liai įrengtą butelį. Ne pasižiūrėti, bet gyventi. Atvykę 
ir metę akį į tą netikru istorijos kvapu dvelkiantį kam
pelį ko gera panorės verčiau nakvoti kur motelyje.

Suskambo telefonas.
— Ar galėtum ištrūkti porai trejetai dienų?
Pažinau Aldonos balsą, bet vos vos: buvo visiškai 

kitoks, negu buvau įpratęs girdėti. Atrodė, lyg kalbėtų 
pro ašaras, tai ir paklausiau:

— Ar kas atsitiko?
— Jonas nuo kalno nuslydo.
Sustingau nušiurpime. Pats buvau sėdėjęs ant jo 

pamėgto krašto ir žiūrėjęs į apačioje surizgusį uolyną.
— O Viešpatie, — pagaliau pasakiau. — Ar labai 

susižeidė?
Nedrįsau net pagalvoti, kad jo nebebūtų gyvo.
— Visiškai, — teatsakė vienu žodžiu ir pravirko.
Buvo viskas aišku. Jokių smulkmenų neklausi

nėjau. Tik pasakiau, kad tuoj rengiuosi ir vykstu. Taip 
buvau išmestas iš pusiausvyros, kad galiuką ne
galėjau sumesti ko griebtis. Praėjo kiek laiko kol susi
gaudžiau, jog turiu pranešti į darbą, kad savaitę ne
būsiu. Nenorėjo taip ilgai išleisti, bet draugai nekas- 
dien žūna, tai per daug ir nesispyrė, nors ir sakė, tu
rėję man uždavinį, bet sutarėm, kad toks uždavinys 
gali keletą dienų palaukti.

Susimėčiau į mašiną reikalingiausius daiktus ir 
buvau besėdąs lėkti, bet vėl susilaikiau: atrodė bus ge
riau valandą kitą nusnaudus, o išlėkti kai visi keliai 
bus ištuštėję ir greičio saugotojai nebe tokie budrūs.

Atsiguliau. Buvau toks, kad bet kada nusnūsti jo
kio vargo neturėjau. Kai bėgom, bendrabėgliai net pa
sijuokdavo, kad su miegu esu ilgametę sutartį suda
ręs. Būdavo nubraukiu visas mintis į šalį, padedu gal

vą ir gatavas. Nesvarbu kur: vežime, miške, ant grio
vio krašto. Sakydavo:

— Kaip tu taip gali, kai nežinai, kas gali atsitikti 
už minutės, kitos.

Bet galėjau. Ne tik kai bėgome. Visada galėjau. 
Taip ir tą pavakarį. Susitvarkiau ir pasivirtinau, bet 
užuot miego, atėjo Jonas, garmąs nuo velnio nuskelto 
kalno į apačioje nuo amžių suvirtusį akmenyną. Taip 
jis pastatė tašką savo gyvento sakinio gale. Ar reikėjo? 
Ar kitaip nebebuvo galima? Ir kodėl tik dabar, kai Al
donai toks geras ir atviras pasidarė? Ar tik todėl, kad 
ją dar labiau sukrėstų. Juk ir tada, kai debesyje sto
vėjau ant kalno ir kai sakė, kad ligi krašto tėra tik 
porą žingsnių, galėjo juos žengtelėti. Kodėl nežengė? 
Ar kad dar laikas nebuvo atėjęs? Bet kas gali žinoti, 
kada jis ateina? O kada trenkęs durimis išlėkė. Su 
kokia mintimi? Ir su kokia mintimi grįžo sušvelnėjęs. 
Mintys sukosi, sukosi kaip nesuleistos girnos, niekaip 
nepajėgiau jų nubraukti į šalį, kad savo vietą užleistų 
sniegui, ir iš kažin kur atėjo mintis. Kažin kur skaity
ta, gal girdėta, kad meilės paslaptis yra didesnė negu 
paslaptis mirties. Su ta mintimi pakilau ir net nelauk
damas kol visai sutems išvažiavau. Galvojau pakeliui 
kur stabtelėti ir valandėlę nusnūsti, bet Jonas nepalei
do nė minutėlės. Visą kelią nėjo iš galvos. Mintys lėkė 
ir lėkė per neilgus mudviejų susitikimus, per tai, kas 
buvo anapus tų susitikimų ir grįžo į šiurpą keliantį 
slydimą nuo kalno. Kaltinu tuos, kurie iš vėžių 
išbloškė tik prasidėjusį mūsų gyvenimą, kaltinu save, 
kam siunčiau jam Brigitos laišką, padėjusį tašką, jo

gyvenime. Kaltinau vokiečių ir rusų valdovus, kurie 
bjauriai suniokojo mūsų gyvenimą, o kiti didieji tik 
šalia stovi ir dėl viso to nė akim nemirkteli. Jiems mes 
kaip paberti virti žirniai: kurį užmynė tas ištiško, kurį 
paspyrė, tas nuriedėjo į kokį nors pakraštį ir tapo 
nebesamas. Kaip dabar Jonas.

Kai pro kalvų viršų pasirodė smagi rausva saulė, 
akyse vėl atsistojo į prarają krintąs Jonas, bet ne nuo 
savo kalno, o įsuktas į ledų grūstį, kurioje negali nei 
mirti, nei išlikti gyvas. Ir to vaizdo, lyg rytmečio dan
gaus skaistume įrėminto paveikslo niekaip negalėjau 
nubraukti į šalį. Kartais kaip slogiam sapne pasijus
davau sėdįs pakalnėje ir žiūrįs į nuo kalno atgriū
vančią ledų griūtį, iš kurios Jonas niekaip nebegali 
išsilaisvinti.

Šalia kelio pamačiau užkandinę. Užsukau. Bijojau 
toliau važiuoti. Ir pastatęs mašiną to keisto paveiksle 
dar negalėjau atsikratyti. Net galvą papurčiau ir pa
galvojau, kad Jonas šaukia pas save.

Mašiną pastačiau tarp didžiulio sunkvežimio ir to
kio pat pilko kraislerio. Toliau buvo dar keli sunk
vežimiai. Matyti, buvo sunkvežimių sustojimo vieta. 
Dažniau keliaujantieji sakydavo, kad sunkvežimių su
stojimo vietose galima nebrangiai ir gerai pavalgyti. 
Valgyti nenorėjau, bet geros kavos puodukas traukė, 
nes gerklėje buvo sausa. Net liežuvį sunku buvo pa
versti.

(Bus daugiau)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
______ PASAULYJE______

FOKOLIARŲ JUDĖJIMAS 
GYVAS IR LIETUVOJE

Vienas bendrakeleivis, ke
liavęs su manimi po Afrikos 
žemyną, tiksliau sakant, po 
Keniją ir Tanzaniją*? padavęs 
man Chiaros Lubich knygelę 
„Kada matėme Tave?”, išvers
tą į lietuvių kalbą (išleistą 
1997 m., Naujasis miestas — 
Katalikų pasaulis), pasiūlė: 
„Pasiskaityk!” Na, ką čia ilgai 
lauksi. Ėmiau ir iškart, atsi
vertęs jos pirmąjį puslapį, per
skaičiau: „Visos žemės tautos 
stos prieš sostą Jo. Mes visi, 
kiekvienas mūsų, stovėsime 
ten. Bus didysis Susitikimas... 
Didysis klausimas Susitiki
mas su Juo gyvenime pabai
goje apie Susitikimą su Juo 
kasdienos gyvenimą. Atsaky
sime ir mes, kaip minios, prieš 
sostą Jo: Bet, Viešpatie, kada 
matėme Tave?” Štai kodėl po 
šių kelių sakinių mudviejų po
kalbis su Romu Mikaičiu pak
rypo tokia linkme:

— Kokie Chiaros Lubich 
įkurto judėjimo, vadinamo 
fokoliarų judėjimu, svar
biausieji bruožai?

— Fokoliarai suburia įvai
raus amžiaus vaikų ir jauni
mo, vyrų ir moterų, šeimų, 
dvasininkų ir pasauliečių gru
pes, susitinka ir bendrauja, 
šviečia ir auklėja, moko savo 
pavyzdžiu šias grupes gyventi 
Evangelijos dvasia, perteikia 
paskutines Chiaros mintis, 
pasakytas kas mėnesį vyk
stančiame visų pasaulio judė
jimo centrų susibūrime, kai 
judėjimo centrų telefonai būna 
sujungti kartu.

— Kokia fokoliarų judė
jimo pradžia?

— Per II pasaulinį karą 
šiaurės Italijoje Chiara su šei
ma turėjo pasitraukti iš Tren- 
to. Nuo kalvos ji matė sug
riautus savo namus. Tačiau 
netrukus, grįžusi į šį miestą, 
Chiara Lubich pajuto pašau
kimą kasdien, kiekvieną aki
mirką, vadovautis Evangeli
joje surašytomis tiesomis, vie
nytis su visais tiek džiaugs
mu, tiek skausmu. Mat ne
laimingų žmonių, kuriems rei
kalinga pagaba, anuomet buvo 
daug. Pradinė Chiaros dings
tis pasukti savo, o paskui ir 
daugelio kitų pasaulio žmonių 
gyvenimą kita kryptimi, buvo 
mintis: „Dievas yra meilė”. 
Chiarai visai kitaip suskambo 
Kristaus prieš mirtį pasakyti 
žodžiai apie meilę: „Mylėkite 
priešus!”, „Mylėkite vienas ki
tą taip, kaip aš jus mylėjau!” 
Penkios ar šešios jaunos mer
ginos, susispietusios į vieną 
šeimą, viena kitos paklausė: 
„Ar norime taip gyventi ir taip 
mylėti, kaip Kristus pasakė?!” 
Ta nedidelė merginų kuopelė 
susitarė mylėti net tada, kai 
reikia paaukoti gyvybę. Joms 
akivaizdus pavyzdys buvo pir
moji krikščionių bendruome
nė, kai „Visas tikinčiųjų būrys 
turėjo vieną širdį ir vieną sie
lą. Ką turėjo, nė vienas neva
dino savo nuosavybe, bet 
jiems visa buvo bendra? (Apd 
4, 32).

— Kaip plito fokoliarų ju
dėjimas?

— Iš pirmųjų krikščionių 
pasimokęs Dievo meilės ir 
bendrystės dvasios, šis judėji
mas sparčiai plito. 1948 m. 
šiuo judėjimu susidomėjo ir 
vyrai, jų atsirado Europos 
šalyse ir kituose žemynuose. 
1956 m. fokoliarai išleido pir
mąjį savo žurnalo „Naujasis 
miestas” (Citta Nuova) nume
rį. Nairobio fokoliarų centre 
pats galėjote pamatyti visą 
lentyną fokoliarų leidžiamų 
laikraščių ir žurnalų. Popie

žius Jonas XXIII 1962 m. ofi
cialiai pripažino fokoliarų ju
dėjimą. Paveiktas II Vatikano 
susirinkimo, ekumenine link
me pasuko ir Chiaros Liubich 
vadovaujamas judėjimas; pa
laikomi ryšiai su Vokietijos 
evangelikų Bažnyčia ir angli
konais. Fokoliarų judėjimą pa
lankiai ėmė vertinti budistai, 
musulmonai, kitos Bažnyčios. 
Kai kurie fokoliarai laikosi 
celibato, kiti gyvena šeimose, 
treti — aktyvūs visuomeninin
kai. Chiaros Liubich pastango
mis bažnytinis gyvenimas pa
įvairintas vienybės ir meilės 
dvasia.

— Kaip šiandien išplitęs 
fokoliarų judėjimas?

— Fokoliarų yra 200 šalyse. 
Jų skaičius apie 4 milijonai 
narių.

— O kaip laikosi Lietuvos 
fokoliarai?

— Mūsų krašte turime du 
fokoliarų judėjimo židinius — 
vyrų ir moterų. Vieną Vilniu
je. Čia gyvena italas Pjeras 
Luidžis Karolfis (Pier Luigi 
Carolf), už judėjimą Lietuvoje 
atsakingas belgas Niko Tros ir 
lietuvis Vytautas Jasiukevi- 
čius. Antrasis — moterų ju
dėjimo židinys — irgi įsikūręs 
sostinėje.

— Kas gali būti fokolia- 
ru?

— Fokoliarų gali būti tas, 
kuris jaučia pašaukimą gyven
ti kartu su bendraminčiais, 
gerais darbais vienytis su vi
sais visur ir visada, konkrečia 
pagalba parodyti savo meilę 
artimui. Be to, judėjime norin
tysis gali dalyvauti įvairiais 
būdais: galima būti savanoriu, 
gerbėju ir, paprasčiausia, pa
lankiu šiam judėjimui. Žiū
rint, kiek esi pažengęs dvasi
nio gyvenimo kelyje, kokia yra 
tavo auka, kokio dydžio yra 
tavasis pasišventimas. Foko- 
liarais gali būti tiek pasau
liečiai, tiek ir dvasiškiai, netgi 
įvairių kongregacijų ir drau
gijų vienuoliai, kurių daugelis 
pas fokoliarus ateina pasisem
ti įkvėpimo savo veiklai.

— Kokie fokoliarų, svar
biausi gyvenimo principai?

— Gyventi vienybėje visada, 
visur ir su visais, išskyrus 
nuodėmę. Mylėti savo artimą 
pirmam, nelaukti, kad kitas 
tau pirmasis pagelbės, tave 
pastebės ar pamils. Mylėti 
tuojau pat, kaip patį save. 
Dažnai prisiminti savo vieny
bę su nukryžiuotu ir apleis
tuoju Jėzumi, kuris mus labai 
myli ir labai mums artimas.

Fokoliarai turi aštuonis bū
dus veikti visuomenę. Kai ku
riuos iš būdų galėtume pava
dinti taip: „Ekonomika ir dar
bas”, „Salių bendradarbiavi
mas”, „Tauta ir sveikata” ir 
pan. Fokoliarai, besirūpinan
tys šiais klausimais, pastoviai 
renkasi aptarti atskirų grupių 
tarpusavio santykius, numato, 
kaip kelti kultūrą, ugdyti 
krikščioniškuosius daigus, 
bendruomeniškumą, šeimos 
darnumo dvasią ir kt.

— Kokiais tampa tie, ku
rie gyvena meile?

— J šį klausimą geriausia 
atsakyti Kotrynos Sienietės 
žodžiais: „švelnus ir meilingas 
žodis jai sakė: „...tarp visų 
gražumų, kuriais aš apdova
nojau sielą, kurdamas ją pagal 
savo paveikslą ir panašumą, 
ypač atkreipk dėmesį į gražu
mą tų, kurie yra aprengti ves
tuviniu meilės drabužiu, pa
puošti daugeliu tikrų ir kara
liškų dorybių, ir suvienyti su 
manim meile. Jei tu mane pa- 
klaustum: „Kas jie?”, atsaky-

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės ambasadorius Christo-' 
fer W. Robbins ir Kauno technologijos universitetą užsienio kalbų centro r 
bibliotekininkė Rūta Vėterytė lapkričio 9 dieną atidarytoje Britų tarybos 
knygų parodoje. Nuotr. Eltos

DU NAUJI „SUVALKIJOS” ŽURNALO 
NUMERIAI

Skaitytojus pasiekė du „Su
valkijos” žurnalo numeriai, iš 
Marijampolės atkeliavę kartu, 
viename voke. Tai — 1998-jų 
metų 3-čias ir 4-tas numeris. 
Šiemet turi pasirodyti dar du 
šio žurnalo numeriai, nes da
bar žurnalas išeina kas du 
mėnesiai.

Abu numeriai yra stambios 
apimties — turi po 60 pusla
pių, gausiai iliustruoti. Trečia
me šių metų numeryje rašo ne 
tik (Lietuvoje gyvenantys ben
dradarbiai D. Viliūnas, G. 
Česnys, A. Vaičiūnas, R. Po
ciūnas, V. Volunta, M. Jonai-

čiau: „Jie yra mano antrasis 
aš...” (D 1, II inessagio di San
ta Caterina da Siena, Dottore 
della Chiesa, Roma, 1970, p. 
243). Taigi, anot Chiaros, mei
lė sudievina.

— Kadangi laipiojai po 
Kilimandžarą, ar galėtu
mei pasakyti, kokia yra fo
koliarų veikla Afrikoje?

— 30 km nuo Kenijos sos
tinės Nairobio yra išaugęs 
naujas mūsų judėjimo mieste
lis, tampąs didžiausiu foko
liarų judėjimo centru šiame 
žemyne. Kenijos sostinėje yra 
du vyrų fokoliarų židiniai. Vie
nas iš jų tam tikros zonos cen
tras. Tanzanijoje fokoliarai 
dar tik kuriasi.

— Kiek man žinoma, esi 
nemažai keliavęs. Kokios 
šalys tave labiausiai domi
na?

— Jau kelis metus keliauju 
po Kaukazą. Esu buvęs Tian- 
šanyje, patraukęs Šiaurės Ita
lijos alpinistų takais Dolomitų 
kalnuose. Nesyk slidinėjau 
Karpatuose, Koloje, Urale. 
Tiktai slalomo slides jau pa
keičiau lygumų slidėmis. Ap
lankiau Krasnojarską, Armė
niją, Šveicariją. Vienoje iš pas
kutinių kelionių — su šešiais 
kitais lietuviais — užkopėme į 
aukščiausią Afrikos kalną Ki
limandžarą. Pirmąsyk Afriko
je esu buvęs Kamerūne prieš 
trejus metus, kur išgyvenau 
pusmetį. Paskutiniais metais 
keliavau po Europą. Įdomu 
buvo gražioje Sicilijos saloje.

— Jei kas norėtų pasitai- 
rauti apie fokoliarų judėji
mą, kur patartum kreiptis?

— Norintys pasikviesti foko
liarų judėjimo narius ar vado
vus, artimiau su jais susi
pažinti ar ko nors pasiteirauti, 
kreipkitės šiais adresais ir te
lefonais: vyrų fokoliarą galite 
rasti — B. Sruogos 36-1, 2040 
Vilnius, tel. (8-22) 765465, o 
moterų — Žirgo 1-32, 2040 
Vilnius (8-22) 777118.

Redakcijos ir savo vardu Ro
mui Mikaičiui linkime, kad šis 
kuo stipriau pajustų savo pa
šaukimą ir dar tvirčiau įsi
jungtų į fokoliarų judėjimą, 
kad Lietuvoje įsikurtų dar 
daugiau židinių, iš kurių 
sklistų Gerosios Naujienos 
dvasia, gerumas, vienybė ir 
meilė, kurios itin trūksta mū
sų tėvynei ir visam pasauliui.

Su R. Mikaičiu šnekėjosi 
kun. K. J. Ambrasas, SJ

tis, M. Zingeris ir kiti, bet rašo 
ir Juozas Vytautas Gaila-Gai- 
levičius bei Rasa Gustaitytė iš 
JAV.

J. V. Gaila-Gailevičius pami
ni 1935-1936 m. suvalkiečių 
ūkininkų streiką (straipsnis 
pavadintas „Suvalkiečių suki
limo aidas”). O Rasa Gustai
tytė kalba apie savo tėvą, gar
sųjį lėktuvų konstruktorių An
taną Gustaitį.

Įdomus yra Marijaus Jonai
čio rašinys — „Tegul buriuo
ja”, skirtas poeto Salio Šeme- 
rio gimimo 100-osioms meti
nėms paminėti.

Ketvirtame „Suvalkijos” nu
meryje irgi randame medžia
gos iš JAV gyvenančių auto-

LIETUVOS KARIUOMENĖS SUKAKTIS
(Atkelta iš 3 psl.)
dėka prieš juos pačius savo 
žvaigždutėmis didžiuojasi, gal 
net irgi sunkiai suvokdamas, 
ko tie suvargę senukai čia sto
vi ir gadina jo jaunos kariuo
menės gražų vaizdą.

Ar gali nesuvirpėti širdis, 
prisimenant anuos ir greti
nant juos su šiais laikais?

Tą klausimą pradėjau kelti 
prieš kelerius metus: spau
doje, Lietuvos Seime, vyriau
sybėje, prezidentūroje, prašy
damas sudaryti specialius par
tizanų dalinius, papuošti juos 
atitinkamomis uniformomis, 
su vėliavomis bei kovų ženk
lais, įvairių tautinių bei vals
tybinių švenčių paradų metu 
statyti į priekines eiles ir taip 
priminti žiūrovams, kas jie ir 
kodėl jie čia, kad ir mūsų pa
čių senimas ir jaunimas, lietu
viai ir kitataučiai, o taip pat ir 
visa savos valdžios bei užsie
nio diplomatų svita matytų, 
girdėtų ir visada žinotų, kodėl 
ir kieno krauju šiandien Lie
tuva gyva.

Atsakymas — Lietuvos val
džia neturi pinigų. Jeigu išei
vija duos jų bent uniformoms 
pasiūti, taip gal ji ir padary
sianti.

Neskaičiuoju tos valdžios pi
nigų, bet, kai skaitau spaudo
je apie jos beveik kasdienines 
keliones po užsienį, kartais 
net ir dideliais būriais lėktu
vais medžioti, kai net trečdalis 
jos būna kur nors už Lietuvos 
ribų, teisinimasis tokiam bu
vusių laisvės kovotojų pager
bimui neturėjimu pinigų nus
kamba keistokai. Ir norisi ta
da tų visų valdžių paklausti, 
kur jūs patys šiandien būtu
mėte, jeigu tie Lietuvos lais
vės kovotojai, — ne prieš jus 
dabar puošniai paraduojanti 
kariuomenė — jums tų iškil
mingų tribūnų nebūtų iškovo
ję? Ir dar pridėti, kodėl užten
ka pinigų gal net dvigubai di
desnes pensijas mokėti buvu
siems jų kankintojams stri
bams bei kagėbistams, dargi 
papildant jas net kalėdiniais 
priedais?

Ar būtų 1918 Vasario 16 pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybė išlikusi, jeigu nebūtų jos

rių. Čia spausdinama ilgoka 
a.a. Algirdo Gustaičio II pas. 
karo dienoraščio „Karas brau
kia kruviną ašarą” ištrauka.

Taip pat nepamiršta poetė 
Gražina Tulauskaitė, jos 90-jų 
gimimo metų sukaktis. Apie 
poetę rašo jos buvęs kaimynas 
Edvardas Šulaitis (iš Cicero) 
ir dabar Klaipėdoje gyvenan
tis žurnalistas Bernardas 
Aleknavičius. B. Aleknavi
čiaus rašinys pavadintas „Ten, 
kur gimė Lekėčių Lakštinga
la”. Beje, šį rašinį B. Alekna
vičius perskaitė ir Gražinos 
Tulauskaitės gimimo metinių 
minėjime praėjusią vasarą jos 
gimtinėje — Lekėčiuose (Ša
kių rajonas). Prie šių rašinių 
spausdinami ir poetės kūrybos 
pavyzdžiai bei nuotraukos.

Žurnalo puslapiuose yra pa
minėta ir „Suvalkijos” žurnalo 
leidėjo, Prano Vaičaičio drau
gijos pirmininko, kultūros is
toriko, 65-oji amžiaus sukak
tis. Yra rašoma, kad jubilie
jaus proga pasirodė Gražinos 
Gerulaity tės-Narbutienės su
daryta atsiminimų apie šį su
kaktuvininką knyga.

„Suvalkiją” sumaniai reda
guoja Zenius Šileris, spausdi
na „Ramonos” spaustuvė Ma
rijampolėje. Įgaliotu atstovu 
JAV minimas Edvardas Šu
laitis, 1330 So. 51 Avė., Cice
ro, IL 60804, tel. (708) 652- 
6825. Į jį žurnalo reikalais 
gali kreiptis Š. Amerikos kon
tinente gyvenantys tautiečiai. 
Beje, šio žurnalo prenumerata 
metams (siunčiant oro paštu) 
užsienyje — 30 dolerių.

E.Š.

apgynę ano meto savanoriai? 
Ar būtų ji turėjusi Klaipėdos 
uostą, jeigu ne jos sukilėliai? 
Ar būtų galima skelbti pasau
liui jos atkūrimą 1941 m., jei
gu ne jos partizanai? Ir tokius 
klausimus sujungiant į vieną 
pagrindinį: ar iš viso šiandien 
būtų Lietuva, jeigu nebūtų bu
vę jos kariuomenės? Sudary
tos ne iš tokių, kaip šio žodžio 
pradžioje minėjau, Stephen 
Ambrose aprašytų, sužeidimų 
laukiančių ir tokiu būdu iš ko
vos lauko pasitraukiančių, bet 
garbingos lietuvių tautos tau
riausių, savanoriškai dėl jos 
laisvės kovojusių ir mirti ne
bijojusių, nepabūgusių vaikų.

Tiesa, Eltos pranešimai 
skelbė naujo prezidento šie
metinius Vyčio kryžiais, net ir 
pomirtinius, kai kurių laisvės 
kovotojų apdovanojimus, bet 
ar tokie žymenys nepriklauso 
kiekvienam Lietuvos partiza
nui? Sveikiname ir praėjusiais 
metais priimtą Seimo įstaty
mą daugumą — deja, visgi ne 
visus — dėl Lietuvos laisvės 
kovotojus pripažinti kariais- 
savanoriais. Dėkui ir kartu 
stebėtina, kad to reikėjo lauk
ti net šešerius metus po ne
priklausomybės atkūrimo.

Sunku būtų ir gal dar per 
anksti spręsti, kuris iš jos ko
vų laikotarpių buvo prasmin
gesnis ar lemtingesnis, tad ne
skubėkim jų tokiais kriterijais 
vertinti. Tos kovos priklausė 
ir nuo daugelio aplinkybių bei 
pasaulio nusiteikimo. Apie 
20,000 gyvybių paaukojusias 
skaudžiausias bei tragiškiau
sias partizanų kovas pasaulis 
mažai ką norėjo ir girdėti, ir 
žinoti, apie jas dar ir dabar 
mažai kas nori rašyti, o apie 
vos pusnakčio susirėmimą 
prie Televizjos bokšto išgirdo 
ir mūsų naudai atsiliepė kone 
visas laisvasis pasaulis, net ir 
komunizmo jungo siekianti at
sikratyti dalis dar jo pavergtų 
tautų. Apie tai skelbė bei rašė 
ir žurnalistai, ir politikai, di
džiųjų valstybių vadai, įbau
gindami net ir patį Gorbačiovą 
tuojau pat atitraukti tankus ir 
vėliau visaip įrodinėti savo ne
kaltumą. Bet ir tada dar buvo 
politikų, labiau norėjusių iš-
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saugoti Kremliuje Gorbačiovą, 
o su juo kartu ir tautų pa
vergėją Sovietų Sąjungą, negu 
įtaigauti jį grąžinti Lietuvai jo 
vadovaujamo komunistinio 
imperializmo sunaikintą ne
priklausomybę. Amerikiečių 
politikų Michail Beschloss ir 
dabartinio Valstybės sekre
torės pavaduotojo Strobe Tal- 
bott 1993 m. išleista knyga 
„At the Highest Levels”, išsa
miai aprašo ir Amerikos val
džios laikyseną, parodant tuo
laikinio prezidento Bush 
daugkartinį tūpčiojimą prieš 
Gorbačiovą ir pripažinusį ne
priklausomą Lietuvą, tik Kon
gresui bei įtakingiems jo 
aplinkos politikams spau
džiant, ir tik tada, kai sovieti
ja praktiškai jau buvo subyrė
jusi, o Gorbačiovo vaidmuo ta
pęs visiškai nereikšmingas.

Nepriklausoma šiandien 
Lietuva, bet apsupta tų pačių 
kaimynų, kurie net pusę šio 
šimtmečio ją siaubė. Nors jau 
aštuoneri metai po paskiau

NEKILNOJAMO TURTO 

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS
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• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Krčiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Ieškome darbininkų
paruošt sunkvežimius 

dažymui.
Kreiptis: Steve,
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* Lemonte visus, mėgstančius linksmą*
* kaimišką ir „kantrią” (country) muziką, *
« smagų šokį, į koncertą kviečia »
* dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. *
* Ištroškusieji galės atsigaivinti bare. M

sios karštos kovos prie televi
zijos bokšto, tačiau kova dėl 
Lietuvos savo reikšmės nenus
tojo. Kariuomenė turi būtį tin
kamai paruošta jos įstojimui į 
tarptautines organizacijas — 
NATO ir Europos sąjungą. Ta
čiau jau aiškiai matome, kad 
ir čia Lietuvos nei per daug, 
nei per greit nelaukiama. Bet 
tegul tai mus per daug nejau
dina, per daug nebaugina. Juk 
ir pačius sunkiausius laikus 
tauta iškentėjo viena. Iš tik
rųjų mažai kam dėkinga ir dėl 
atkurtos nepriklausomybės. 
Daugiausia tai jos pačios gar
bingų vaikų kovų nuopelnus. 
Nestigo jų anksčiau, nestings 
nė vėliau. Jie sudarė ir, jeigu 
reikės, vėl sudarys kovingą 
kariuomenę. Ir uniformuotą 
— ornamentuotą, kaimietiš
komis sermėgomis vilkinčią. 
Aštuoniasdešimties metų jos 
istorija tai geriausiai paliudi
ja. Už tai garbė jai ir ilgiausių 
metų.

Paskaita Čikagos ramovėnams 
š.m. lapkričio 22 d.
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SAVISAUGOS 
BATALIONŲ KARIAI

ATSILIEPKIT!

Antrasis pasaulinis karas 
Lietuvos vyrus prieš jų valią 
įtraukė į savo kruvinų kovų 
verpetą. Jie kovojo Rytų ir 
Vakarų frontuose, daugelis jų 
žuvo ir nežinomos jų palaidoji
mo vietos. Jų atminimas iki 
šiolei nepagerbtas, jie pamirš
ti. Tai skaudi tiesa! Kaip gali
ma pamiršti savo sūnus, kurie 
sudėjo savo auką ant tragiško 
tautų kovos aukuro.

Istorinės tautinės literatū
ros leidykla „Kardas” numato 
1999 metais išleisti doku
mentų ir prisiminimų knygą 
apie Lietuviškų savisaugos ba
talionų karių kovas Rytų ir 
kituose frontuose. Tai bus 
gyvų ir žuvusių mūsų vyrų at
minimo įamžinimas, nes dar 
gyvi tų kovų dalyviai gali 
atskleisti savo prisiminimuose 
dramatiškų mūšių detales, 
pergyvenimus ir kt. Šios me
džiagos surinkimas-neatidė- 
liotinas, nes visi buvę kariai 
labai solidaus amžiaus ir vie
nas po kito palieka šį pasaulį į 
kapus nusinešdami Antrojo 
pasaulinio karo lietuviškos is
torijos dalį.

„Kardo” leidykla prašo ir 
kviečia visus savisaugos bata
lionų karius, kur jie begy
ventų, parašyti savo prisimini
mus iš kovų su Raudonąja 
armija, siųsti nuotraukas, do
kumentus. Neatidėliokite! At
siliepkite! Padėsime, konsul
tuosime.

Knyga vadinsis: „Rytų fron
te atkaklūs mūšiai”. Leidyklos 
adresas” „Kardas”, a.d. 1847, 
LT 2043 Vilnius.

Dim. mjr. A. Martinionis,
Leidyklos „Kardas” vyr. 

į. JL . redaktorius

KODĖL ŠMEIŽIAMA
LIETUVOS KARININKIJA?

Atsakymas į Romo Kilikaus- 
ko straipsnį „Kodėl šmei
žiamas pik. J. Kronkaitis” 

• („Draugas”, 1998 m. rugsėjo 
23 d.)

Gyvename didelių istorinių 
įvykių laikotarpiu — kai dėl 
svetimi; operacijų tragiškai 
susipriešino visuomenė. Vieni 
kentėjo Lietuvoje, ar buvo 
kankinami Sibire, kiti — ne
kantravo dėl laisvės Vakaruo
se, neprarasdami vilties ir pa
dėdami tėvynei, kiek tai įma
noma. Šiandien neteisinga bū
tų sakyti, kad lietuviai kari
ninkai, gimę pokario metais ir 
tarnavę sovietų armijoje, yra 
kažkuo kaltesni negu daugu
ma Lietuvos žmonių. Jiems, 
kaip ir daugeliui kitų, nebuvo 
pasirinkimo, kaip imtis valsty
binės tarnybos ir tobulėti pro
fesijoje pagal esamas sąlygas 
bei sisteminę aplinką. Kitu at
veju jie būtų turėję užsiimti 
bet kuriuo kitu darbu, o ir 
kraštas būtų palikęs visiškai 
svetimtaučių vadovybei. Atkū

rus Lietuvos nepriklausomy
bę, lietuviai, sovietiniai kari
ninkai, seržantai ir eiliniai, 
grįžo į tėvynę ir įsijungė į Lie
tuvos kariuomenės atkūrimą. 
Nepamirškime, kad panašiai į 
Lietūvą grįžo kariai ir po I 
pas. karo. Jie taip pat dirbo ir 
reiškėsi, kaip pasišventę tėvy
nės sūnūs.

R. Kilikauskas nepastebėjo 
vienintelio — kad Lietuvos ka
riuomenė per labai trumpą 
laiką buvo atkurta. Mes matė
me Lietuvoje ne vieną Vaka
rų, tame tarpe JAV, karinin
ką. Mes iš jų mokėmės ir esa
me dėkingi lietuviams, dirbu
siems programoje „kariškiai 
kariškiams” nuo pat 1992 me
tų, visų pirma a.a. pik. R. Bar- 
ziloskiui ir pik. ltn. E. Čepui, 
padėjusiems programos pama
tus.

Verta pakomentuoti kai ku
riuos R. Kilikausko teiginius.

Visų pirma, niekas sąmonin
gai nešmeižia J. Kronkaičio, 
tiesa, daug kur su juo nesutin
ka. J. Kronkaitis buvo dera
mai pasitiktas, pristatytas 
Lietuvos visuomenėje, apgy
vendintas Turniškėse, gavo vi
ceministro postą su visomis 
priklausančiomis privilegijo
mis. Drąsiai galima tvirtinti, 
kad Lietuvoje nėra kito pulki
ninko, turinčio tokias tvirtas 
socialines garantijas. Lietuvos 
įstatymas leidžia pik. J. Kron- 
kaičiui naudotis amerikietiška 
pensija. Buvę sovietiniai kari
ninkai, jei jie nori tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje, tokios 
galimybės neturi.

J. Kronkaitis kartu su A. V. 
Garsiu ir R. Kilikausku tar
nauti Krašto apsaugos ir Vi
daus reikalų ministerijoje pra
dėjo 1997 m. Tai tikra teisybė, 
kad nedaug buvo karininkų 
tuo apsidžiaugusių. Prieš 
jiems atvykstant, Lietuvą pa
siekė A. V. Garsio interviu Pa
ryžiaus laikraščiui, kuriame 
Lietuvos kariuomenė vadina
ma bala. Vis dėlto laukėme, 
kad JAV karininkai pamokys 
vakarietiško mąstymo, išlais
vins iš tarnybinės galvosenos 
gniaužtų. Užuot to, sulaukė
me visiškos nepagarbos ir to
lerancijos kito nuomonei. Net 
lietuviškas išlygintas žingsnis 
buvo pavadintas „komunisti
niu” ir išguitas.

Daug kas nesutinka su J. 
Kronkaičio pasiūlymais, ku
riuos jam sekasi įpiršti Č. 
Stankevičiui nepasitarus su 
Lietuvos kariuomenės vado
vybe ir, kas blogiausia, be tin
kamos analizės. Galbūt R. Ki
likausko nuomone, šautuvas 
M-14 turi daugiau pliusų negu 
minusų. Jis būtų buvęs dar 
geresnis, jei būtų pasiekęs 
Lietūvą 1992 metais. Taip, tai 
puikus, taiklus, tinkantis pri
ziniam šaudymui ginklas. Bet 
krašto gynyba — ne prizinis 
šaudymas. R. Kilikauskui, 
bent argumentus būtumėt pa
sirinkęs geresnius („JAV ne
paskyrė šio ginklo savo Jūrų

„Kaimo vaikų” labdaros fondo vedėja dr. Regina Švobienė su „Likimo” vaikų namų auklėtiniais prie Raseinių. 
Šiuo metu namuose auga 30 vaikų, kuriuos globoja Amerikos lietuviai per „Lietuvos Našlaičių globos” komitetą.

Nuotr. Teresės Landsbergienės

pėstininkams (Marine Corp), 
kad jie pralaimėtų). Tiesa, 
šautuvai gauti nemokami, ta
čiau labdara visada ribota — 
jei pasirenkam M-14, tai gal 
negaunam iš JAV kitokių do
vanų — priešlėktuvinių gink
lų, ar tankų.

Dėl Rytų Vokietijos karinin
kų integracijos į Bundesverą. 
R. Kilikauskas skelbia netie
są, sakydamas, jog beveik visi 
Rytų Vokietijos armijos kari
ninkai buvo pašalinti. Į Bun- 
desvarą buvo priimta apie 
1,200 karininkų ir 4,000 pus
karininkių. Visa tai vyko, ne
atsižvelgiant į tai, kad Vokie
tijai netrūksta karininkų ir 
puskarininkių. Atleidus Lietu
voje visus tarnavusius sovietų 
armijoje, kariuomenėje beveik 
neliktų karininkų.

Pagaliau apie skaudžiausią. 
Lietuvos kariuomenėje netar
navo ir netarnauja karininkai 
iš sovietinių represinių insti
tucijų. Lietuvos kariuomenės 
karininkus kaltinti dalyvavus 
represijose prieš savo tautą 
šiapus Atlanto niekam nebūtų 
patartina, o, būnant JAV, tu
rėtų būti gėda.

Kpt. Antanas Dzūkas 
Vilnius

VERTA PRADĖTI NUO 
ŠIOS KNYGOS

Į „Draugą” rašau pirmą kar
tą, tačiau paskaityti gaunu iš 
pažįstamų lietuvių. Šį kartą 
mano dėmesį patraukė Prezi
dentūros darbuotojų kreipima
sis dėl knygų bibliotekai 
(„Draugas”, 1998 lapkričio 17 
d.). Tikrai, Lietuvos bibliote
kos, mokslo ir kultūros, netgi 
vyriausybinės įstaigos, o ypač 
mokyklų bibliotekos dar labai 
stokoja istorinių vadovėlių, 
užsienyje gyvenusių lietuvių 
rašytojų kūrinių, prisiminimo 
knygų, žinynų ir enciklopedi
jų, periodinės spaudos ir kt. 
Visa tai ne taip seniai Tarybų 
Lietuvos veikėjai buvo griežtai 
uždraudę ir neįsileido į Lie
tuvą. Džiugu, kad pagaliau 
per penkerius metus ir prezi

dentūros patarėjai, vedėjai ir 
kt. veikėjai panoro susipažinti 
toli nuo tėvynės leistais istori
jos vadovėliais, enciklopedijo
mis, žinynais. Aš gi nuo savęs 
patarčiau, prezidentūros bib
liotekos rinkinį pradėti nuo 
vienos labai įdomios knygos, 
beje, išleistos ne per seniau
siai Lietuvoje. Ta knyga — 
„Sniečkus 33 metai valdžioje”. 
Šioje knygoje (puslapiuose 99 
ir 100) minima A. Sniečkaus 
bendražygė, artima pažįstama 
ir bendradarbė, LTSR Centro 
komiteto darbuotoja, Komu
nistų partijos veikėja, Michali
na Meškauskienė. Ji, kaip ir 
daugelis sovietinio laikotarpio 
aktyvių veikėjų, prisidėjo prie 
komunistinio režimo įtvirtini
mo ir stiprinimo Lietuvoje. A. 
Sniečkus, atrodo, mokėjo gerai 
pasirinkti sau artimus žmones 
ir bendradarbius, o šie savo 
ruožtu sugebėjo paruošti net 
kelias kartas į ateitį Snieč
kaus idealams ištikimų pali
kuonių, kurie sėkmingai savo 
pirmtakų pradėtus darbus tę
sia dabar nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jei mano turimi 
šaltiniai nemeluoja, tai M. 
Meškauskienės sūnus A. Meš
kauskas jau antrą kadenciją 
eina prezidento kanceliarijos 
vedėjo pareigas, kaip tik jis ir 
kreipiasi į tautiečius, prašy
damas knygų būsimai biblio
tekai. Gražu būtų ir Maskvos 
paprašyti, kad sugrąžintų už
grobtus prezidentūros archy
vus bei biblioteką.

Gausu šioje knygoje ir dau
giau įdomių faktų apie dabar
tinės prezidentūros patarėjų 
ir globėjų artimos ryšius su A. 
Sniečkumi. Knygoje išsamiai 
aprašyta, kaip veikė komunis
tai nepriklausomoje Lietuvoje, 
gausu informacijos apie pa
grindinius LKP rėmėjus. Be 
kita ko knygoje rašoma: — 
„Reikia pažymėti, kad pogrin
dinę LKP globojo ne tik Mask
va, bet ir pasiturintys Lietu
vos žydai, kurie, matyt, rėmė 
komunistus ir materialiai. A. 
Sniečkus ne kartą rasdavo

prieglobstį Lietuvos Respubli
kos Valstybės loterijos direk
toriaus Jurgio Štromo na
muose, slapstėsi pas pasitu
rinčius Veisus (p. 17). 1944 m. 
rugpjūčio mėn. Sniečkus, su 
vyriausybine komisija lanky
damasis Kauno žydų gete, su
sitiko su pogrindinės LKP 
rėmėjo J. Štromo, nužudyto 
1940 m. (?) Kauno Lietūkio 
garaže, 13 metų sūnumi Alek
sandru Štromu ir jį neoficia
liai ėmė globoti” (p. 47). A. 
Štromas yra artimas mūsų 
prezidento bičiulis, V. Adam
kaus rinkimų štabo aktyvus 
narys. Taigi šiandieninėje pre
zidentūroje darbuojasi, lanko
si ir patarinėja nemažas būre
lis drg. A. Sniečkaus bend
ražygių įpėdinių, todėl Vytau
to Tininio knyga „Sniečkus 33 
metai valdžioje” turėtų' užim
ti garbingą vietą prezidentū
ros bibliotekos lentynose. Siū
lyčiau pasiųsti.

Povilas Lysas
laikinai besisvečiuojantis 

JAV
Čikaga - Kėdainiai

DAR APIE BIBLIOTEKĄ 
PREZIDENTŪROJE

Jau buvo rašyta, kad Lietu
vos prezidentūroje steigiama 
biblioteka pageidauja lietu
viškų, užsienyje išleistų kny
gų (gali būti ir anglų bei kito
mis kalbomis, bet apie Lie
tuvą, lietuvius). Papildomai 
pranešama, kad pageidauja-, 
mos istorinės, geografinės, 
ekonominės, lituanistinės ir 
grožinės literatūros knygos. 
Taip pat labai reikia enciklo
pedijų, žodynų, žinynų ir t.t. 
Labai prašoma nesiųsti su
teptų, suplyšusių, susidėvė
jusių knygų, nebent jos būtų 
antikvarinės vertės.

Prezidentūros bibliotekai 
aukojamos knygos siunčiamos 
nemokamai. Būtina turėti 
knygų sąrašą dėl tikslios at
skaitomybės. Jei turite klau
simų, kreipkitės į Transpak 
įstaigą tel. 773-838-1050.

Romas Pūkštys 
Chicago, IL

AJA.
VENA E. LAUKAITIENĖ 

Būdavaitė
Gyveno Palos Heights, IL, Willow Springs, IL.
Mirė 1998 m. lapkričio 30 d. 6:50 vai. ryto sulaukusi 

69 metų.
Gimė Lietuvoje, Žemaičių Kalvarijoje. Amerikoje iš

gyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: vyras Aleksas, duktė Viligailė Lend

raitienė, žentas Jurgis; sūnus Vytautas, anūkės Lina ir 
Nida Lendraitytės; sesuo Aušra Mažienė, vyras Valeri
jus; sesuo Dalia Mieželienė, vyras Raimundas; brolis 
Šlutas su šeima ir žmona Sigita; pamotė Marija Bū- 
davienė; dukterėčia Gilanda Pasada, vyras Eduardo, 
sūnėnas Raimundas Mieželis, Jr., žmona Tere; Lietu
voje pusseserės Elena Petrauskienė ir Neringa Mila
šienė su šeima ir vyro Alekso giminės.

A.a. Vena priklausė jūrų skautininkių „Vėlungių” 
būreliui, Lietuvių fondui, Liet. Bendruomenei.

Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 1 d., nuo 2 
iki 9 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės trečiadienį, gruodžio 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Vena bus 
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy 
Lift.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, anūkės, seserys, 
brolis ir kiti giminės.

Laid. dir. Donaid M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Skaudžiam liūdesy Sesei

AJA.
VENAI LAUKAITIENEI

mus palikus, kartu graudžiai išgyvenam jos netektį su 
sesėmis VILYTE, NIDA IR LINA, broliais ALEKSU, 
VYTAUTU ir JURGIU bei visais artimaisiais.

Jūrų skautininkės „Vėlungės”

ŠEŠERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

AJA.
JUOZAS MIKĄ

1992 m. lapkričio 30 d. pradėjo Amžinąjį Gyvenimą Dievo 
Karalystėje.

Šią sukaktį mini: Dalia, Kazys ir Audrytė Navasaičiai

Brangiai Draugei

DR. ALBINAI PRUNSKIENEI
mirus, giliame skausme pasilikusioms dukroms adv. 
MARIJAI, dr. TERESEI, sūnui dr. JONUI ir jų šeimoms bei 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Aldona ir Gediminas Griniai 
Vida Timasonienė

Aldona ir Vaclovas Valiai

LB East Chicago apylinkės šelpiamą daugiavaikę šeimą Lietuvoje šią vasarą aplankė šios apylinkės pirmininkė 
Birutė Vilutienė.

AJA.
DR. VYTAUTUI PETRUI 

VYGANTUI,
Ateitininkų Federacijos Garbės Pirmininkui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARĄ, dukras MONIKĄ ir 
KRISTINĄ, brolį dr. MINDAUGĄ ir šeimą, ir kartu liūdime.

Ateitininkų Šalpos Fondas

AJA.
STASIUI BRIEDŽIUI

išėjus Amžinybėn, giliai užjaučiame jo žmoną ALYTĘ, dukrą 
VIOLETĄ su šeima, kitus gimines ir kartu liūdime

Marija ir Jurgis Janickai

AJA.
DR. ALBINAI PRUNSKIENEI,

Lietuvos našlaičių globėjai mirus, dukteris adv. MARIJĄ, dr. 
TERESĘ, sūnų dr. JONĄ, jų šeimas ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ateitininkų Šalpos Fondas

AJA.
STASIUI BRIEDŽIUI

mirus, žmoną ALĘ, dukterį VIOLETĄ su šeima bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Čikagos Lietuvių Agronomų Sąjunga
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
TILŽĖS AKTO MINĖJIMAS ČIKAGOJE

Lemonto Pasaulio lietu
vių centro Dailės muziejaus 
salėje gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 1 vai.p.p. galėsite išgirsti 
kalėdiškos baroko muzikos. 
Jums dainuos puiki, Čikagos 
apylinkėse jau žinoma, daini
ninkė Angel Petro (sopranas), 
o jai baroko laikų klavesinu 
akompanuos Rokas Zubovas.

Jaunimo centro metinė 
šventė sekmadienį, gruo
džio 6 d. bus pradėta 3 v.p.p 
šv. Mišiomis. Vakarienė su 
programa — 4 v.p.p. Bilietų 
dar galima gauti paskambinus 
tel. 773-778-7500. Visi kvie
čiami.

Čikagos studentų ateiti
ninkų susirinkime disku
tuosime Lietuvos dabartinę ir 
politinė padėtį; rinksime ir 
naują draugovės valdybą. Visi 
nariai ir norintieji būti nariais 
bei jų draugai kviečiami daly
vauti. Susirinkimas vyks š.m. 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Vieta 
dar galutinai nenuspręsta. In
formacijai skambinkite Julijai 
Krumplytei, tel. 709-839-8144.

Rasa Poskočimienė, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ro chormeisterė, nuotaikingai 
vadovauja repeticijoms, besi
ruošiant kalėdiniam kocertui, 
kuris įvyks gruodžio 13 d. 1:30 
vai. p.p. koplyčioje. 12 vai. 
PLC choras ruošia pietus. Bi
lietus į šiuos du renginius ga
lite įsigyti koplyčios prieangy
je sekmadieniais. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 
Užsisakykite bilietus tel.: 815- 
836-1845 (dieną) ir 630-257- 
3071 (po 7 vai. vakaro).

Tauragės Lietuvių klubo
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

Aplankę Pasaulio lietu
vių centro rengiamą kalėdi
nę mugę, galėsite įsigyti Da
nutės Bindokienės knygą 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje”.

Šakiečių klubo Čikagoje
metinis narių susirinkimas 
bus gruodžio 3 dieną, 1 vai. 
p.p., V. D. Šaulių rinktinės 
namuose. Visus narius kvie
čiame dalyvauti; jeigu yra no
rinčių tapti Šakiečių nariais - 
ateikite. Apsvarstysime atei
nančių metų veiklą, užbaig
sime šiuos metus. Po to Rama
nauskienė su padėjėjomis pa
vaišins.

1999 m. balandžio mėnesį
West Windsor bibliotekoje NJ 
vyks tarptautinė vaikiškų 
knygų paroda. Parodos tikslas 
- vaikus supažindinti su savo 
ir kitų tautų kultūriniu pavel
du. Per LR ambasadą LB 
Švietimo taryba buvo papra
šyta paaukoti porą lietuviškų 
vaikiškų knygelių. LB Švieti
mo taryba, įvertindama paro
dos rengėjų užmojį, o taip pat 
norėdama, kad parodos lanky
tojai susipažintų su lietuvių 
kultūra, išsiuntė šešias spal
vingas vaikiškas knygeles.

Pasaulio lietuvių centre lankėsi svečiai iš New Yorko. Iš kairės: Irena Ga- 
runkštienė, inž. Gerimantas Penikas ir jo žmona.

PADĖKIME NELAIMĖJE

A.a. Auksė Dabravolskienė 
š. m. lapkričio 24 d. 1 vai. 38 
min. po pietų žuvo automobi
lio nelaimėje Čikagoje. Velio
nė buvo gimusi 1969 m. rug
pjūčio 4 d. Kaune. Nuliūdę li
ko: vyras Artūras, du sūnūs - 
Martynas ( 4 metų) ir Paulius 
(6 metų), Lietuvoje - mama 
Dalia Petrėnienė, uošviai Ka
zimieras ir Vida Dabravols- 
kiai, kiti giminės ir draugai 
Lietuvoje bei Amerikoje. A.a. 
Auksė Dabravolskienė bus pa
šarvota gruodžio 1 d. Petkaus 
Marąuette laidojimo namuose, 
Čikagoje, antradienį nuo 4 
vai. p.p. iki 8 vai. v. Laido
tuvės vyks Lietuvoje. Dabra- 
volskių šeima į Ameriką atvy
ko prieš 4 mėnesius, laimėję 
žalią kortelę. Skaudžios ne
laimės ištiktai šeimai padėti 
sudarytas komitetas: Birutė 
Jasaitienė - Socialinių reikalų 
taryba, Joana Krutulienė - 
Lietuvos Dukterys ir Juozas 
Bagdžius - Marąuette Parko 
Namų savininkai. Prašome vi
sų, kas gali, padėti nelaimės 
ištiktai šeimai! Aukos priima
mos „Seklyčioje”, Socialinių 
reikalų raštinėje. Aukas siun
čiant paštu, čekius prašome 
rašyti Lithuanian Human Ser
vices (pažymint, kad skirta 
Dabravolskių šeimai) ir siųsti 
Lithuanian Human Services, 
2711 W. 71 Str., Chicago IL 
61629.

Birutė Jasaitienė
Vyresniųjų lietuvių cen

tre, „Seklyčioje”, gruodžio 2 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
rodoma įdomi vaizdajuostė. 
Aplankysime tris didžiuosius 
istorinius Europos miestus: 
Londoną, Paryžių ir Romą. 
Jeigu jau esate aplankę šiuos 
legendų apgaubtus miestus ar 
planuojate ten nuvykti, tai, 
patogiai sėdėdami prie televi
zoriaus ekrano „Seklyčioje”, 
„pasivaikščiosite” po praeities 
prisiminimus, pajusite istorinį 
Europos miestų pulsą. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Bus bendri pietūs. Atvyki
te!

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choras rengia tradi
cinį kalėdinį koncertą, kuris 
įvyks misijos koplyčioje gruo
džio 13 d., sekmadienį, po 12 
vai. pietų PLC didžiojoje salė
je. Programos pradžia - 1:30 
vai. p.p. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. Bilietus 
įsigyti galite sekmadieniais 
koplyčios prieangyje.

Irena Šerelienė nuotaikin
gai ir įdomiai pristatys gies
mes Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro koncerte, vyk
siančiame gruodžio 13 d., 1:30 
vai.p.p. koplyčioje. 12 vai. 
PLC didžiojoje salėje choras 
ruošia pietus. Bilietus į abu 
renginius galite įsigyti bažny
čios pieangyje sekmadieniais 
arba iki gruodžio 6 d. užsisa
kyti telefonais: 815-836-1845 
(jei skambinsite dieną) ir 630- 
257-3071 (skambinant po 7 
vai. vakaro).

1918 m. lapkričio 30 d. Ma
žosios Lietuvos Tautinės tary
bos Tilžėje paskelbto Akto, 
reiškiančio to krašto gyven
tojų valią susijungti su Lietu
vos valstybe 80-ji sukaktis Či
kagoje buvo iškilmingai pa
minėta sekmadienį, lapkr. 15 
d. Minėjimą Šaulių namuose 
ruošė Maž. Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis su vėliavomis da
lyvaujant šauliams, jūrų šau
liams, ramovėnams, Maž. Lie
tuvos lietuvių draugijai ir pat
riotinei visuomenei.

Minėjimą dalyvių pasveiki
nimu pradėjo Ramūnas Bunti- 
nas. Iškilmingai daliai vesti 
buvo pakviestas Vilius 
Trumpjonas.

Vytauto Didžiojo rinktinės 
šaulio Juozo Gurevio vadovau
jama vėliavų tarnyba, iškil
minga eisena įnešė JAV, Lie
tuvos, Maž. Lietuvos, šaulių, 
ramovėnų ir jūrų šaulių vė
liavas.

Sugiedotas Lietuvos him
nas.

Viliui Trumpjonui kviečiant, 
atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbti mirusieji Til
žės Akto signatarai, genocido 
aukos ir kovotojai dėl Maž. 
Lietuvos laisvės ir lietuvybės.

Testamentinį Tilžės Aktą 
perskaitė puošniu tautiniu 
drabužiu apsirengusi Mažo
sios Lietuvos dukra Aldona 
Buntinaitė.

Iš Lietuvos studijoms į JAV 
atvykęs kun. Valdas Aušra, 
pakviestas atlikti invokaciją, 
kalbėjo:

„Visagalis Dieve, šiandien 
mes susirinkome paminėti 
Tilžės Akto aštuoniasdešim
ties metų sukaktį. Šis žmonių 
sukurtas dokumentas išreiškė 
lietuvių tautos norą vėl būti 
vientisa tauta, t.y., kad isto
rinės lietuviškos žemės vėl su
sijungtų, kad Mažoji Lietuva 
būtų prijungta prie Didžiosios 
savo sesės.

Dieve, mūsų visų kūrėjau ir 
išlaikytojau, nuo to laiko, kai 
šis dokumentas buvo paskelb
tas, daug kas pasikeitė seno
joje Europoje: Mažoji Lietuva 
yra beveik ištrinta iš žmonių 
atminties, vietoj jos atsirado 
Kaliningrado sritis. Tačiau, 
Dieve, Mažosios Lietuvos at
mintis dar vis rusena mumy
se. Mes atsimename tą Kraštą 
ir jo svarbą šiandieninės Lie
tuvos kultūros brendimui ir 
lietuvių tautinės savimonės 
ugdymui.

Maloningasis Dieve, mes Ta
ve meldžiame, kad nebūtume 
paskutinieji, kurie atsimena 
Mažąją Lietuvą. Meldžiame, 
kad Prūsų Lietuvos atmintis 
ir reikšmė būtų išlaikyta ne 
tik mūsų, bet ir ateinančių 
kartų mintyse ir širdyje; Die
ve, mes meldžiame Tave, kad 
tas kraštas neprarastų savo 
reikšmės visai Lietuvai — 
kaip kad praeityje Mažoji Lie
tuva padėjo Didžiajai išsilai
kyti lietuviška, taip ir dabar, 
meldžiame Tave, kad Didžioji 
padėtų Mažajai išlikti žmonių 
atmintyje, kaip istoriškai lie
tuviškas kraštas.

Viso to mes meldžiame Ta
ve, Tėve, per Jėzų Kristų mū
sų Viešpatį”. Susirinkusiųjų 
nuotaika akivaizdžiai bylojo jų 
pritarimą kun. V. Aušros mal
doje pareikštoms mintims.

Tolimesnei minėjimo eigai 
vadovauti pakviestas Maž. 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio pirm. Algis Regis padė
kojo dalyviams už nuoširdų 
Maž. Lietuvos problemų su
pratimą, dalyvaujant šios 
svarbios sukakties prisimi
nime. Pastebėjo, kad Tilžės 
Akto minėjimas yra atrama ir 
pagrindinis veiksnys. Maž. 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio veikloje. Tilžės Aktas, pa
skelbtas 1918 m. lapkričio 30 
d. Maž. Lietuvos patriotų pas
tangomis ir idealizmu, kai tuo 
metu Tilžė, kaip ir Vilnius,

buvo Vokietijos okupacijoje. 
Šiam žygiui reikėjo daug ryžto 
ir tautinio susipratimo skelbti 
to krašto, kaip lietuvių tautos 
dalies prisijungimą prie Lietu
vos valstybės. Reikia turėti 
omenyje, kad Tilžė, kaip ir vi
sa Mažoji Lietuva ilgus šimt
mečius buvo Vokietijos kont
rolėje ir visi to krašto gyvento
jai buvo laikomi Vokietijos pi
liečiais. Jau vien dėl to Maž. 
Lietuvos Tautinės tarybos na
riai rizikavo vokiečių valdžios 
represijomis, kurias vėliau, 
naciams įsigalėjus valdžioje, 
ne vienas patyrė, o kai kurie 
ir gyvybėmis užmokėjo. A. Re
gis teigė, kad Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio veikla 
turi platų atgarsį pasaulio lie
tuvių visuomenėje. Visus daly
vius pradžiugino A. Regio per
skaitytas Lietuvos Respubli
kos prezidento Valdo Adam
kaus atsiųstas sveikinimas šio 
minėjimo proga. Klausytojų jis 
buvo sutiktas entuziastingais 
plojimais.

Teisininkas Jonas Damaus
kas, vienas iš nedaugelio dar 
gyvų Klaipėdos krašto vaduo
tojų ir didelis Maž. Lietuvos 
istorijos bei problemų žinovas, 
skaitė paskaitą „Tilžės Aktas 
ir Ribbentropo-Molotovo pakto 
šmėkla”. Kalbėtojas plačiai 
apžvelgė tarptautinę politiką 
Maž. Lietuvos atžvilgiu, nuo 
Kryžiuočių žygių į Aisčių že
mes iki klastingo Ribbentropo- 
Molotovo sandėrio ir tolimesnį 
to krašto likimą. Nagrinėjo ir 
Lietuvos politikos kryžkeles 
karo ir pokario metais tarp
tautinėje plotmėje ir jų pasek
mes iki šių dienų.

Po paskaitos A. Regis pra
nešė apie rugsėjo 25-26 d. To
ronte vykusį Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio tarp
tautinį suvažiavimą ir svars- 
tybas apie pagrindinių Maž. 
Lietuvos organizacijų veiklą. 
Pagrindinės jų — Maž. Lietu
vos Rezistencinis sąjūdis, 
Maž. Lietuvos fondas ir Maž. 
Lietuvos lietuvių draugija yra 
išvysčiusios plačią veiklą są
monindamas visuomenę Maž. 
Lietuvos didžiosios tragedijos 
problemose. Per jų leidžiamas 
knygas paliekamas istorinis 
testamentas ateities kartoms. 
Ypač didelės reikšmės yra 
Maž. Lietuvos fondo ruošiama 
kelių tomų Maž. Lietuvos en
ciklopedija. Visų dėmesį atk
reipė į Maž. Lietuvos Lietuvių 
draugijos Čikagoje pirm. V. 
Trumpjono reikšmingą veiklą 
su mokyklinio amžiaus jauni
mo lietuvišku švietimu Kara
liaučiaus krašte.

Vilius Trumpjonas buvo pa
kviestas pasidalinti savo paty
rimais Karaliaučiaus krašte 
lietuvybės ir lietuviško švieti
mo plėtimo pastangomis. Jo 
pranešimas ir veikla susilau
kė dalyvių pritarimo.

Po to Algis Regis perskaitė 
Tilžės Akto 80 metų sukakties 
proga Maž. Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir šio minėjimo 
dalyvių pareiškimą tautos ir 
visuomenės dėmesiui. Pareiš
kimas buvo priimtas visų da
lyvių pritariančiais plojimais.

Minėjimą poetiniu žodžiu 
praturtino Apolinaras Bagdo
nas paskaitydamas savo kūry
bos eilėraščius „Prūsų žemei” 
ir „Dvi sesutės”.

Aldonai Buntinaitei vado
vaujant buvo sugiedotos Ma
žosios Lietuvos himnas.

Vėliavų tarnybai išnešus vė
liavas, A. Regis rengėjų vardu 
padėkojo visiems dalyviams, 
ypač šauliams ir visiems prisi
dėjusiems prie programos bei 
minėjimo pravedimo. Kvietė ir 
toliau, kiek įmanoma, reikštis 
Mažosios Lietuvos sunkių 
problemų sprendime.

IR

MINTYS VĖLINIU 
PROGA

Lapkričio (4 d.) pirmą tre-

Maironio lit. mokyklos mokiniai Vėlinių pamaldose Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

čiadienį Irena Šerelienė skaitė 
labai įdomią paskaitą apie Vė
lines. Ji pradėjo pasakoti pri
siminimus, kaip žmonės Lie
tuvoje melsdavosi per Vėlines 
už mirusius ir, lankydami mi
rusiųjų kapus, puošdavo juos 
gėlėmis ir uždegdavo žvakeles 
ant kapo. Atrodydavo tada, 
kad kapinės pavirto į šviečian
čią šventovę, jungiančią gy
vuosius ir mirusiuosius į vie
ną bendruomenę.

I. Šerelienė prisiminė Vėli
nių išvakarių pamaldas, vadi
namas „Mirusiųjų vakarinė
mis”, kurias sudarė psalmių 
skaitymas, procesija apie baž
nyčią bei Vėlinių ryto šv. Mi
šios už mirusius — egzekvi
jos.

Kokie teisingi Dovydo psal
mės žodžiai, kad: „Žmogaus 
dienos panašios į žolę, kaip 
lauko žiedas pražysta, bet štai 
pūsteli vėjas ir tuoj jis nunyk
sta ir jo toj vietoj nebematysi”. 
Tačiau viltingai skamba psal
mės atkartotinė: „Viešpats iš- 
gelbsti teisiuosius”.

Po to pranešėja pasakojo 
apie mūsų senųjų laikų Vėli
nes. Mūsų lietuviškoje mito
logijoje buvo deivė Mirtis, va
dinama Giltine (nuo žodžio 
gelti, kąsti). Giltinė buvusi ak
la, bet turėjusi ilgą liežuvį. 
Tuo liežuviu įgeltas žmogus 
tuoj mirdavęs. Būdama akla, 
Giltinė kartais nepataikyda
vusi įgelti tam, kuriam buvo 
skirta mirti, ir todėl dažnai 
mirdavę vaikai ir jauni žmo
nės, o seniai likdavę gyvi. 
Apie Giltinės karaliavimą ir 
atėjimą į šeimą, į namus yra 
daug prietarų ir visokiausių 
burtų, kaip nuo jo apsisaugoti.

Vienas ryškiųjų Vėlinių pa
pročių XVII - XVIII amžiuje 
buvo vėlių maitinimas. Buvo 
tikima, kad Visų Šventųjų 
naktį visos vėlės galėjo išeiti 
iš skaistyklos ir laisvai lanky
ti tas vietas, kuriose anksčiau 
gyveno. Vėlinių dieną joms pa
vaišinti gyvieji rengdavo puo
tas kapuose, pirtyse, jaujose, 
žodžiu, ten, kur jų manymu 
vėlės galėjo būti atėjusios. Il
gainiui šis paprotys išnyko. 
Lietuvoje iki Antrojo pasauli
nio karo per Visų Šventųjų 
šventę vėlės nebuvo maitina
mos, o buvo duodama elge
toms, sėdintiems prie bažny
čios, išmalda (pinigėliai), kad

tie pasimelstų už mirusius.
Yra pasakojimų, kad mirę 

vaikeliai, kurių motinos labai 
jų gaili ir verkia, ateina į baž
nyčią naktį, tarp Visų Šventų 
ir Vėlinių, šlapiais nuo ašarų 
marškinėliais arba nešini pil
nus ąsočius motinos ašarų. 
Vėlės, pamačiusios gyvąjį baž
nyčioje, puldavusios jį drasky
ti. Patekęs į jų rankas, retas 
besugrįždavo gyvas, o jei grįž
davo, tai visai išprotėjęs. Į va
karones einančias merginas 
klajūnes vėlės nuvesdavo į 
raistą ir paskandindavo, kam 
eina linksmintis, o nesimel
džia už mirusius...

Toks vėlių kerštingumas lie
tuvių mitologijoje yra visai 
priešingas mūsų katalikiškam 
tikėjimui. Greičiausia, tokius 
įsitikinimus iš kartos į kartą 
sukėlė ledinės, negyvos žie
mos gamtos baimė, nežinios, 
blogų žmonių (mokėjusių „už
kalbėti”) baimė.

Be to, ir krikščionybė tebe
buvo labai paslaptinga, šv. 
Raštas nepažįstamas. Krikš
čionybė gi yra pilna šviesos. 
Šv. Jonas savo pirmajame 
laiške sako: „Dievas yra meilė, 
ir kas -pasilieka meilėje, tas 
pasilieka Dieve ir Dievas ja
me. Nebėra meilėje baimės, 
nes tobula meilė stumia baimę 
šalin. Baimė yra bausmė, ir 
kas bijosi, tas dar netobulai 
myli (4, 16-18).

Mums užtikrinto laimingo 
pomirtinio gyvenimo šviesą 
prieš 2000 metų atnešė Jėzus, 
kai Paskutinės Vakarienės 
metu, atsisveikindamas su 
apaštalais, kalbėjo: „Tegul 
neišsigąsta jūsų širdys! Tikite 
Dievą — tikėkite ir mane. 
Mano Tėvo namuose daug bu
veinių. Jeigu taip nebūtų, argi 
būčiau pasakęs: „Einu jums 
vietos paruošti?” Kai nuėjęs 
paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus 
pas save pasiimsiu, kad jūs 
būtumėte ten, kur ir aš” (Jn. 
14, 1-3).

Turėdami švenčiausią paža
dą, kuriuo tikėdami žinome, 
kur norime eiti, ir kaip turė
tume keliauti. Šių mūsų bran
džių metų, gyvenamų ramy
bėje ir taikoje, tikslas ir yra 
galutinai pasiruošti Jėzaus 
žadėtoms buveinėms Dievo 
Tėvo namuose.

Dar daug tokių ir panašių 
nuostabių minčių mums pažė

rė mūsų miela pranešėja. Bū
tų gera, kad ir bažnyčiose kas 
nors mums tokius pamokslus 
pradėtų sakyti... Bažnyčios 
nebūtų tuščios. Ačiū Irenai 
Šerelienei, ir labai norėtume 
dažniau jos tokių įdomių ir 
dvasingų paskaitų išgirsti 
„Seklyčioje”,

Emilija J. Valantinienė

MAIRONIO MOKYKLOS
VĖLINIU MINĖJIMAS

Maironio mokykla šventė 
Vėlines lapkričio 7 d. Pamokų 
pabaigoje mes įėjome į Ėa- 
laiminto Jurgio Matulaičio 
bažnyčią. Tada dešimtas sky
rius įėjo. Jie iš eilės skaitė, ir 
kai kiekvienas vaikas baigė 
skaityti, tas vaikas padėjo 
žvakę prie altoriaus. Po to vie
nas mokinys iš kiekvienos kla
sės nunešė taip pat gėlytę prie 
altoriaus. Ta gėlytė buvo pa
daryta iš popieriukų su miru
sių žmonių vardais. Pavyz
džiui, aš parašiau mano tetos 
Vidos vardą. Ji mirė, kai lėk
tuvas nukrito kalnuose. Tada 
mes visi sukalbėjome Tėve 
mūsų su kunigu, ir minėjimas 
baigėsi. Mes atlikom šitą mi
nėjimą, kad prisimintume mi
rusius.

Nerijus Aleksa
V skyriaus mokinys

S K E L B ! M A f
• Algirdas Varnauskas- 

Wam-Varnas, ieško jaunystės 
draugo Juozo Karvelio, gyv. 
Indiana valstijoje. Atsiliepkite, 
rašykite: 3231 Elm Avė., 
Brookfield, IL 60513, tel. 
708-485-8316

(sk.)
• Kompiuterinės 

fotografijos parodos užda
rymas ir premijų įteikimas 
laimėtojams šį penktadienį, 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Kalbės šios 
parodos dalyviai, sukūrę 
paveikslus kompiuterine tech
nika. Vakaronę rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. 
Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti.

(sk.)
• Atlantic Express Corp. 

siūlo darbą automechanikams 
ir vairuotojams, turintiems 
CDL teises. Kreiptis tel. 630- 
257-8652, Lemont, IL.

(sk.)




