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Konservatoriai įspėja 
apie tranzito sutarties

pavojus
Vilnius, spalio 3 d. — Tėvynės 

Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) partija pirmadienį paskelbė 
savo nuostatas ir rezoliuciją dėl 
Rusįjos karinio tranzito per Lie
tuvos teritoriją. Seimo opozici
jos vado Vytauto Landsbergio 
paruoštose nuostatose rašoma, 
kad karinio tranzito sutartis su 
Rusįja yra „nenaudinga, pavoj
inga, nereikalinga Lietuvai”.
Rašoma, kad LDDP ir Lietu

vos vadovų argumentai už su
tartį yra skatinami Rusijos eko
nomine prievarta, „neva tik už 
tą sutartį Lietuva gausianti pa
lankesnių sąlygų Rusijos rinko
se”. Bet nurodant Estijos ir Lat
vijos padėtį, primenama, kad 
Rusįja nuolaidas naudoja tik 
naujoms reikalauti ir kad todėl 
„prievartinis karinio tranzito 
sutarties pasirašymas vien pa
skatins tolesnį Rusijos spau
dimą, darys Lietuvai tolydinę ir 
niekados galutinai neapibrėžia
mą politinę bei kitokią žalą. 
Daug mažesnė, žala būtų apsi
ribojus taisyklėmis, kurias 
Rusįja kiekvieną kartą priimtų 
ir vykdytų paprašiusi praleisti 
ir aptarnauti jos karinį trans
portą. Sąmoningai arba pavoj
ingai pažeidus, taisykles — tai 
yra Rusijos įsipareigojimus jų 
laikytis — kitų karo transportų 
Lietuva nebeleistų”.

Nuostatose nurodami ir kiti 
sutarties pavojai: „Avarijų žala 
niekada nebūtų tinkamai atly
ginama, nes ir dabar Rusįja atsi
sako atlyginti jos kariuomenės 
padarytą, taip pat ir visų okupa
cijos pasekmių žalą. Nežinomą 
krovinį nešančių, šiuo požiūriu 
nekontroliuojamų karo lėktuvų 
katastrofos galėtų pasirodyti 
lemtingos pačiai tautos egzis
tencijai. Oro erdvės ir terito
rijos, kuria eina geležinkeliai, 
pavedimas naudoti Rusijos ka
rinei mašinai didina šalies ne
saugumą, tolina Lietuvą nuo tų 
tarptautinių saugumo garan
tiją, dėl kurių jau buvo 
pasiektas visų politinių partįjų 
sutarimas”.
Sutartimi, būtų atnaujintas 

Rusijos karinis buvimas Lietu
voje, o tai „atveria duris nesu
sipratimams ir galimoms tyči
nėms provokacįjoms, apie kurių 
pavojų Lietuvos žmonės dar 
nepamiršo nuo 1940-jų metų”, 
rašoma nuostatose.

Ne Lietuvai, o Rusijai 
reikia sutarties

„Karinio tranzito sutartis rei
kalinga ne Lietuvai, o Rusijai, 
dabartinei Rusijos valdžiai. Pa
žymėtina, kad net Rusijos kari
nė vadovybė to nesako, nereika
lauja šio pobūdžio sutarties; 
priešingai, Rusijos karinių pajėgų 
Baltijos admirolas Jegorovas pa
kartotinai paaiškino, jog armi
jai to tranzito nereikia, patogiau 
ir pigiau esą naudoti jūros 
transportą. Taigi Rusijos val
džios reikmė tranzito atžvilgiu 
pirmiausia politinė — įtraukti 
Lietuvą į Rusijos karinės koope
racijos tinklą. Tai būtų dalis 
Maskvoje paskelbto Rusijos vy
riausybės siekio sudaryti galų 
gale trišalę Rusįjos-Baltarusi- 
jOB-Lietuvos karinę-politinę su
tartį. Taip ryškėtų politiškai 
labai reikšmingas blogas Lie
tuvos apsisprendimas naciona
linį saugumą sieti su Rytais, o ne 
Vaka . Ir čia glūdi Rusijos 
politinė reikmė lemtingu Lietu
vai klausimu”, rašoma nuosta
tose.

Tokia sutartis nusižengtų 
Konstitucijai

„Lietuva neturi atitinkamos 
politinės reikmės; priešingai, jos 
valdžios ėjimas į karinio tran
zito sutartį su Rusįja yra nusi
žengimas Konstitucijai ir aukš
tųjų pareigūnų priesaikai „vi
somis išgalėmis stiprinti Lie
tuvos nepriklausomybę”. Netei
sėtų kitos valstybės veiksmų 
įteisinimas jai to reikalaujant 
yra kenksmingas precedentas, 
kurio ligi šiol Lietuva išveng
davo, bet dabar pasiduoda. Pa
remdama ir aptarnaudama di
džiulę Rusijos karinę bazę, 
užuot nuosekliai siekusi jos 
panaikinimo, Lietuva eina prieš 
savo nacionalinius interesus”.

„Visa tai iš tikrųjų daro val
džia, viršijanti savo įgaliojimus. 
Dabartinė valdančioji LDDP ne
turi nei konstitucinės, nei mo
ralinės teisės žengti svarbiausių 
nacionalinių interesų išdavystės 
žingsnio”.

Sutartį pasirašiusieji bus 
verti pasmerkimo ir 

pašalinimo

„Nesustojusi prieš tokį 
žingsnį, LDDP valdžia tampa 
verta pasmerkimo ir pašalini
mo”, rašoma nuostatose ir nu
matoma, kad ateinančios val
džios bus priverstos sutartį 
anuliuoti: „Atėjusios į valdžią 
demokratinės partijos, neprita
rusios LDDP sprendimui, turės 
paskelbti karinio tranzito su
tartį su Rusįja neteisėta ir nie
kine arba formaliai anuliuoti jos 
buvusią vienpartinę ratifikaci
ja”-

Todėl ir priimtoje rezoliucijoje 
rašoma, kad konservatorių par
tija tranzito sutarties priėmimą 
laikys „kolektyviniu ir asme
niniu nusižengimu Lietuvos 
Respublikos Konstituciniam ak
tui „Dėl Lietuvos Respublikos 
nesįjungimo į postsovietines 
Rytų sąjungas”, o taip pat aukš
tųjų pareigūnų priesaikai „viso
mis išgalėmis stiprinti Lietuvos 
nepriklausomybę” su visomis iš 
to kylančiomis teisinėmis pa
sekmėmis”.

Spalio 15 d. Seimas balsuos 
dėl Lietuvos ir Lenkijos 

sutarties
Vilnius, rugsėjo 30 d. (Elta) — 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas spaudos konferencijoje 
patvirtino, kad spalio 15 d. 
Seime ruošiamasi balsuoti dėl 
Lietuvos ir Lenkijos tarpvals
tybinės sutarties ratifikavimo. 
Šis klausimas įtrauktas į plena
rinio posėdžio darbotvarkės pro
jektą ir jis tikisi, kad sutartis 
bus patvirtinta. Tą pačią dieną 
tą pati turėtų atlikti ir Lenki
jos Seimas. Jo darbotvarkėje 
numatyta balsuoti dėl įgalioji
mų suteikimo prezidentui Lech 
Walęs patvirtinti tarpvalsty
binę sutartį.

Šiuos aktus Seimo pirminin
kas laiko vienais reikšmingiau
sių Lietuvos tarptautinės politi
kos bei tarpvalstybinių santy
kių srityje.

Juršėnas taip pat pažymėjo, 
kad galima drąsiai tvirtinti, jog 
Lietuvos integracijos procesas 
į Vakarų politines ir gynybines 
struktūras pasistūmėjo į priekį. 
Šią savaitę Lietuvoje viešėję
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Rugsėjo 5 d. Lietuvoje lankėsi Rusijos parlamento aukštesniąją rūmą pirmininkas Vladimir 
Šumeiko (dešinėje), iškviestas Lietuvos Seimo pirmininko Česlovo Juršėno (kairėje). Šumeiko rišo 
Rusijos karinio tranzito susitarimo pasirašymą su palankiausio prekybinio režimo Lietuvai 
ratifikavimu.

Šleževičius: Taisyklės Įgalins 
kontroliuoti tranzitą

Vilnius, spalio 1 d. (AGEP) — 
Spaudos konferencijoje rugsėjo 
29 d. Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
kalbėjo apie rugsėjo 28 d. vy
riausybės patvirtintas pavojin
gų ir karinių krovinių perveži
mo per Lietuvą taisykles. Kaip 
praneša apie tai „Lietuvos ryto" 
reporteris Gintas Cibas, pasak 
Šleževičiaus, vyriausybė siekė, 
kad „taisyklės atleistų Lietuvą 
nuo tarpvalstybinių įsipareigo
jimų ir kad Rusįja laikytųsi Lie
tuvos nustatytų vidaus taisyk
lių”.

Kaip žinoma, tranzito sutar
ties pasirašymą Rusįja sieja su 
ekonominės prekybinės sutar
ties ratifikavimu. Tai dar kartą 
patvirtino Rusijos vicepremjeras 
Vladimir Šumeiko, su kuriuo 
min. Šleževičius telefonu kal
bėjosi šiomis dienomis.

Premjeras sakė, kad sutartį su 
Rusįja rengs ir šį darbą koor
dinuos Lietuvos derybų su Ne
priklausomų valstybių Sand
raugos šalimis delegacija, va
dovaujama ambasadoriaus Vir
gilijaus Bulovo.

Komentuodamas patvirtintas 
taisykles, vyriausybės vadovas 
sakė, kad jos įgalins visiškai 
kontroliuoti pavojingų ir ka
rinių krovinių pervežimus per 
Lietuvą. Taisyklės draudžia 
vežti per Lietuvos teritoriją 
masinio naikinimo ginklus,

tarptautinių Vakarų organiza
cijų vadovai įsitikino, kad in- ■ 
tegracijos siekia visos Lietuvos 
politinės jėgos. Nesutarimai 
tarp jų yra tiktai dėl taktikos 
bei kitų mažiau reikšmingų 
dalykų.

Česlovo Juršėno nuomone, 
reikšminga ir tai, jog iš aukštų 
Vakarų pareigūnų išgirsta, kad 
Vakarų Europa nesibaigia 
Lenkijos rytinėmis sienomis ir 
kad Lietuva, Latvija bei Estija 
yra Vakarų Europos politinio 
žemėlapio neatskiriama dalis. 
Pokalbiuose su svečiais atkreip
tas dėmesys, kad Lietuva bei 
kitos Baltijos valstybės labai 
jautriai ir nedviprasmiškai re
agavo j pranešimus apie įtakos 
sferų pasidalinimą. „Mums 
buvo svarbu gauti oficialių as
menų patikinimus, jog Baltijos 
šalys negali būti kieno nors ypa
tingų interesų zona, o yra vie
ningos Europos sudėtinė dalis, 
ir mes juos gavome”, pasakė 
Česlovas Juršėnas. 

ginkluotus kitų valstybių 
karius, jos taip pat riboja 
vienkartini geležinkelio 
vagonų, esančių Lietuvos teri
torijoje, skaičių. Krovinius, 
pasak Adolfo Šleževičiaus, galės 
lydėti tik Lietuvos ginkluoti 
kariai. Be to, bus įvesta labai 
griežta leidimų sistema.

Šleževičius teigė, kad pasira
šyti dvišalius tranzito susita
rimus bus siūloma ir kitoms 
valstybėms, kurios nori vežti 
per Lietuvą pavojingus ar kari
nius krovinius.

Atsakydamas į klausimą apie 
ekonominę naudą iš tokio tran-

Kardinolą iš Vatikano 
pradžiugino klierikų skaičius

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Elta) — 
„Neabejoju, kad kardinolo Pio 
Laghi apsilankymas padės pa
siekti geresnių rezultatų for
muojant žmogiško, dvasinio ir 
akademinio auklėtinio parengi
mo lygį Baltijos kraštų kunigų 
seminaruose, kad šis parengi
mas geriau atitiks šiandieninės 
katalikų Bažnyčios naujosios 
evangelizacijos dvasios reika
lavimus”, pasakė apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas Justo 

, Mullor Garcia. Nunciatūros ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
kvietimu katalikiško auklėjimo 
kongregacijos prefektas kardi
nolas Pio Laghi iš Vatikano pra
ėjusią savaitę aplankė Vilniaus, 
Kauno, Telšių ir Rygos kunigų 
seminarijas, susitiko sy vysku
pais, seminarįjų klierikais ir 
profesūra.

Pasak nuncijaus, susitikimų

Lietuvos RTV skundžiasi 
dėl LDDP spaudimo

Vilnius, rugsėjo 27 d. (Elta) — 
Lietuvos Radijo ir Televizijos 
(RTV) generalinio direktoriaus 
Laimono Tapino nuomone, yra 
pradėta apgalvota politinė ir 
ekonominė kampanija prieš jo 
vadovaujamą žinybą. Apie tai 
jis kalbėjo antradienį surengtoje 
spaudos konferencijoje. Genera
linio direktoriaus žodžiais, tai 
akivaizdžiai liudija spaudoje 
plačiai komentuoti naujojo Sei
mo LDDP frakcijos seniūno Ge
dimino Kirkilo pareiškimai, 
kuriuose kalbama apie būtiny
bę „pagaliau rimtai užsiimti 
televizijos ir radijo valymu”.

Laimono Tapino žodžiais, eko
nominis spaudimas įgyvendina
mas per finansavimo politiką. 
Šiuo metu iš biudžeto finansuo- 

zito, ministras pirmininkas 
teigė, kad apie ją iš viso negali 
būti kalbama. Jo žodžiais, 
„tranzitas yra realios padėties 
padiktuota būtinybė, o nauda 
(neprilygs) tai naudai, kurią 
Lietuva gauna iš'kitų krovinių 
tranzito”.

Ministras pirmininkas pabrė
žė, kad patvirtintas dokumentas 
— tai ne susitarimas su Rusįja, 
o Lietuvos vidaus taisyklės, 
kurių Rusija turi įsipareigoti 
laikytis atskira sutartimi. Tokią 
sutartį tikimasi pasirašyti maž
daug per mėnesį. Ją pasirašius, 
Rusijos vadovų teigimu, turėtų, 
būti ratifikuota ir Lietuvos ir 
Rusijos palankaus prekybos re
žimo sutartis, sakė A. Sleževi
čius.

metu kardinolą Pio Laghi „ma
loniai nustebino jaunųjų semi
naristų noras siekti objektyvių 
aukštumų”. Jis taip pat pabrė
žė, kad svečią pradžiugino ir tas 
faktas, kad Lietuvos Bažnyčia 
turi beveik 300 kandidatų ku
nigystei.

Paklaustas, kokios yra gali
mybės Lietuvos seminarįjų stu
dentams ir dėstytojams tobulin
tis užsienyje, ypač Vatikane, 
arkivyskupas Justo Mullor Gar- 
cia pasakė, kad popiežiškoji Šv. 
Kazimiero kolegija Romoje šiuo 
metu yra maksimaliai apkrau
ta, pridurdamas, kad keletas 
jaunų kunigų, baigę studijas 
užsienyje, jau pradėjo dirbti 
Lietuvoje. Nuncijus taip pat pa
žymėjo, kad kunigų parengimo 
centrai Lietuvoje gauna mate
rialinę pagalbą iš Vatikano ir iš 
vietinių vyskupijų.

jamas Lietuvos Radijas ir Tele
vizija dėl padidintų elektros 
energijos ir kitų tarifų yra sko
lingas šalies ryšininkams apie 
pusantro milijono litų. „Norė
čiau tikėti, kad tai yra objekty
vūs biudžeto sunkumai, o ne 
noras už trumpo pavadžio laiky
ti televiziją”, sakė -Lietuvos 
RTV generalinis direktorius.

Spaudos konferencijoje Laimo
nas Tapinas tvirtino, jog, nepai
sydami politinio ir ekonominio 
spaudimo, Lietuvos RTV nebus 
„nei pozicijos, nei opozicijos 
įrankiu”, stengsis „išlaikyti po
litinį balansą tarp kairės ir de
šinės”, teikti žiūrovams bei 
klausytojams kuo objektyvesnę 
informacįją.

Prezidentas kalbėjo apie
susitikimus

Vilnius, spalio 4 d. (Elta) — 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas spalio 4 d. su
rengė spaudos konferenciją, ku
rioje papasakojo apie vizitą į 
JAV. Jis išskyrė tris šio vizito 
momentus — pokalbius politi
niais bei ekonominiais klausi
mais ir susitikimus su JAV lie
tuviais.

Reikšminga buvo politinė vizi
to pusė, sakė prezidentas. Susi
tikimų su Jungtinių Tautų ge
neraliniu sekretoriumi Boutros 
Boutros-Ghali, kai kurių valsty
bių prezidentais ir vyriausybių 
vadovais dar kartą išdėstyta Lie
tuvos užsienio politika, jos san
tykių su kaimyninėmis šalimis 
būklė. Lietuvos vidaus proble
mos.

Respublikos prezidentas susi
tiko su JAV verslininkais ir 
bankų vadovais. Pasak Algirdo 
Brazausko, jie ypač pabrėždavo, 
kad platesnio ekonominio bend
radarbiavimo su Lietuva pa
grindas yra politinis bei eko
nominis stabilumas šalyje ir jos 
santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis. Ta proga prezi
dentas priminė, jog Adolfo Sle
ževičius vyriausybė yra il
giausiai, dirbanti iš visų, kurios 
buvo Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę ir tai liudija apie 
jos vykdomos politikos realumą 
bei stabilumą.

Trečioji vizito dalis buvo skir
ta susitikimams su JAV lietu
viais. ‘Jiems, anot prezidento, 
labiausiai rūpi tos pačios proble
mos, kurias šią vasarą kėlė 
Lietuvoje viešėję Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vadovai 
bei kraštų atstovai. Tai — Lie
tuvos pilietybės įsigijimo ir 
nuosavybės grąžinimo klausi
mai. Algirdas Brazauskas Bake 
įspėjęs Lietuvos migracijos tar
nybos vadovus, kad nebūtų 
daromos bereikalingos kliūtys

Gedimino šventė 
Vilniuje

Vilnius, rugsėjo 26 d. (Elta) — 
Rugsėjo 24-ąją vilniečiai rinkosi 
į Gedimino šventę — Sostinės 
dieną. Pagal tradiciją ji šven
čiama per rudens lygiadienį, tuo 
metų laiku, kai savo pranašišką 
sapną apie Vilniaus įkūrimą, 
pasak legendos, galėjęs susap
nuoti kunigaikštis Gediminas.

Šį rudeni sostinės gyventojai 
į savojo miesto šventę, kurią 
organizavo savivaldybė ir Vil
niaus etninės veiklos centras, 
buvo pakviesti jau ketvirtąjį 
kartą.

Vakarėjant ant Gedimino pi
lies kalno prasidėjo aukštutinės 
ugnies apeiga, kurią atliko „Jo- 
rės” ir „Verdingio” folkloro an
samblių dalyviai. Nuo Aukštu
tinės pilies kairio, palikusi va
saros aukurą simbolinė ugnis, 
kaip ir saulė dangaus skliautu, 
keliavo žemyn. Kiek vėliau Že
mutinėje pilyje įvyko vasaros 
ugnies apgaubimo ritualas, čia 
ji simboliškai rusens iki pava
sario lygiadienio.

Vilniaus senamiesčio aikštėje, 
Pilies ir Didžiosios gatvių san
kirtoje įvyko aukuro akmens 
atidengimo ceremonija. Jos ren
gėjų nuomone, būtent šioje sos
tinės vietoje galėjusi būti legen
dinė pagoniška Ragučio švento
ve

Vilniaus diena baigėsi šventi
nėmis salvėmis, kurios nušvietė 
miestą nuo Gedimino pilies 
bokšto.
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1 įsigyti užsienio lietuviams Lie
tuvoje pilietybę. Antra vertus, 
ir jis, kaip prezidentas, pilietybę 
teikiąs išimties tvarka, o tokių 
išimčių ne tiek jau mažai.‘0 dėl 
nuosavybės grąžinimo preziden
tas nieko nauja pasakyti negalė
jęs; kol kas tai reglamentuoja 
įstatymai, — nuosavybei atgauti 
būtina turėti Lietuvos pilie
tybę ir nuolatinę gyvenamąją 
vietą Lietuvoje.

Kalbėdamas apie Lietuvos ir 
Rusijos santykius, kurie ne kar
tą buvo paliesti ir vizito metu, 
Algirdas Brazauskas šakė, kad 
pagrindinė šiuo metu problema 
yra Rusijos karinio tranzito 
sureguliavimas. Šiomis dieno
mis bus paruoštas susitarimas, 
kuriuo Rusįja turėtų patvirtin
ti priimanti Lietuvos vyriau
sybės patvirtintas karinių ir 
pavojingu krovinių pervežimo 
taisykles. Susitarimas (o ne su
tartis, pabrėžė Algirdas Bra
zauskas) turėtų būti pasirašytas 
žemesniame negu valstybių va
dovų lygyje.

Neleido vėl atidaryti 
Demjanjuko bylos

Vašingtonas, spalio 3' d. 
(NYT) — JAV Aukščiausiasis 
Teisinas pirmadienį atmetė 
JAV Teisingumo departamento 
prašymą vėl pertikrinti JAV Fe
deralinio teismo sprendimą, kad 
1986 m. atimant pilietybę JAV 
ukrainiečiui John Demjanjuk 
buvo prasilenkta su JAV įsta
tymais.

Demjanjukui buvo atimta pi
lietybė dėl to, kad jis melavęs at
vykdamas į JAV ir teigęs, kad 
nebuvo nacis ir šu jais nebend
radarbiavo. Demjanjukui Izrae
lyje laukiant mirties bausmės, 
paaiškėjo, kad ne jis, o kitas 
asmuo buvęs Treblinkos lage- 
rio„Ivanas Žiaurusis”, o JAV 
Teisingumą departamentas, nu
slėpęs jį išteisinti galėjusius 
dokumentus, buvo jam atėmęs 
pilietybę to įtarimo pagrindu. 
Dėl šios klaidos, Ohio valstijos 
federalinis teismas įsakė įleis
ti John Demjanjuk atgal į Ame
riką pas savo šeimą Seven Hills, 
Ohio, kol JAV išspręs, ką toliau 
su juo daryti.

JAV Teisingumo departamen
tas pirmadienį pareiškė, kad ir 
toliau sieks stabdyti Demjan
juko pastangas atgauti pilie
tybę, nes dabar turį įrodymų, 
kad jis buvęs sargybiniu kitame 
lageryje. Demjanjuk tvirtina, 
kad jis buvęs kaliniu koncent
racijos stovyklose, o ne nacių 
bendradarbis.

John Demjanjuko žentas Ed- 
ward Nishnic pirmadienį pa
reiškė: „Šios dienos sprendimas 
(nebeatidaryti bylos) absoliu
tiškai aiškiai parodo, kad Teis
ingumo departamentas apgavo 
JAV teismus ir JAV piliečius ir 
sunaikino pono Demjanjuko ge
rą vardą”.

KALENDORIUS

Spalio 5 d.: Placidas, Ed
vinas, Gale, Upinė, Gildą, Kari- 
tina.

Spalio 6 d.: Šv. Brunonas, ku
nigas (1030-1101), Pal. Marie- 
Rose Durocher, kanadiečių vie
nuolijos steigėja (1811-1849); 
Adalbertas, Fidelija, Budvydas.
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regi e nė

STOVYKLA MEDININKŲ 
PILYJE

Medininkai — žymi vieta Lie- 

.. tuvos Istorijoje. Ją Akademinio 
skautų sąjūdžio stovyklai pa
sirinkome neatsitiktinai. Šiuo 
metu pilyje vyksta restaura
vimo — atstatymo darbai. Mes 
nusprendėme prie šių darbų pri
sidėti ir ne tik gerai praleisti 
laiką, bet atlikti ir gerąjį dar
belį. Kaip nusprendėm — taip ir 
padarėm: rugpjūčio 1 dieną visi 
nuvykom į Medininkus.

Stovyklavietę įsirengėme pi
lies kieme. Pilies sienų atskirti 
nuo aplinkinio pasaulio, mes čia 
praleidome šešias nuostabias 
dienas. Nors, kaip minėjau, iš 
visų keturių pusių mus supo 
sienos, nesijautėm suvaržyti, 
nes kiemas buvo pakankamai 

~ didelis ir erdvus (jo plotas 2 
hektarai), o aplinkui kiemą 

n. _ augantys medžiai sklaidė sienų 
monotoniją.

Senąją Medininkų pilį sudarė 
aukštos didelį kiemą supančios 
sienos, du bokštai, dveji vartai 
— tai mūrinė pilies dalis, o 
kiemo viduje stovėjo mediniai 
namai. Pavojaus atveju aplin- 

•*-  kinių kaimų gyventojai pasis- 
••• lėpdavo didžiuliame pilies 
™ kieme. Mediniai pastatai neiš

liko. Sugriuvo ir vienas bokštas, 
o antrojo išliko vienas kampas. 
Šiuo metu tvirtinamos pilies 
sienos ir dengiamos čerpių sto- 

-,f geliu, b pamažu atstatinėjamas 
kampinis bokštas.

Dienos stovykloje bėgo spar
čiai. Iki pietų dirbdavom, po 
pietų klausydavom pranešimų, 

f diskutuodavom, vakarais dai- 
“ nuodavom prie laužo, o laužui 

užgesus, laukdavom pasirodant 
'* vaiduoklių. Kai kas sakosi 

tikrai juos matęs...

Dirbome daugiau pagalbinius, 
bet labai reikalingus darbus. 

? Tvarkėm aplinką, kirtom ir de- 
Į ginom trukdančius medžius bei

k krūmus — malkų laužui netrū- 
ko. R-akom akmenis, čerpių 
duženas, stiklų šukes, metalo 
atliekas, rūšiavom medieną, 

- ardėm pastolius ir dirbome 
kitus darbus.

Užsiėmimų metu klausėm 
pranešimų apie Medininkų pilį, 
j < istoriją, LSS psichologines 
savybes, Prezidento instituciją 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijoje. Diskutavome apie bū
simą LSS suvažiavimą, priėjo
me vieningos nuomonės, kad su

Akademinio Skautų sąjūdžio Lietuvoje nariai š.m. rugpjūčio mėn. stovyklavę Medininkų pilies 
kieme.

važiavimas Lietuvoje turėtų bū
ti akivaizdinis, o ne korespon- 
dencinis. Skyriai sudarė savo 
veiklos planus ateinantiems 
metams. Po to vyko planų apta
rimas, kur numatėm bendrus 
renginius.

Suspėjome paiškylauti. Ap
lankėme Medininkų tragedijos 
vietą. Kas antrą dieną ėjome 
prie tvenkinio išsimaudyti, nes 
vasara, kaip niekada, pasitaikė 
karšta.

Stovyklos maištininkė t.n. 
Ligita Lazauskaitė rūpinosi 
mūsų maitinimu, o maitino 
skaniai ir per visą stovyklos 
laiką neteko būti alkaniems.

Paprastai įdomiausia stovyk
los dalis būna vakarai. Taip 
buvo ir šioje stovykloje. Įsi
mintiniausi buvo du: vaidinimai 
iš Medininkų istorijos ir kand. 
Rasos Sprangauskaitės Medi
ninkų bažnyčioje pravestas 
susimąstymas.

Vos atvažiavę apsilakėme Me
dininkų klebonijoje. Tenai 
tvarkėsi iš Lenkijos atvykę vie
nuoliai pranciškonai, nes kle
bonas tuo metu buvo išvykęs. 
Jie sutiko reikalui esant mums 
padėti, leido naudotis telefonu, 
semti vandenį, o šeštadienį au
kojo mums šv. Mišias, po kurių 
turėjome įdomų pokalbį apie 
pranciškonų ordiną.

Truputis statistikos: stovyk
loje trisdešimt stovyklautojų. 
Keturiolika jų su akademikais 
stovyklavo pirmą kartą. Ketu
riems akademikams buvo įteik
tos spalvos ir jie tapo pilna
teisiais Korp! Vytis ir ASD 
nariai, tai — t.n. Rita Eirošiūtė, 
senj. Giedrius Globys, senj.1 
Giedrius Židonis, senj. Dainius 
Urbanavičius.

Visų stovyklos dalyvių vardu 
dėkoju Vydūno fondui, jo pirm, 
fil. Vytautui Mikūnui, o taip pat 
ir fil. Leonui Maskaliūnui už 
suteiktą paramą Medininkų 
stovyklai.

Ad meliorem,t

t.n. Jolita Buzaitytė 
Medininkų stovyklos viršininkė

Red. prierašas: Apgailestau
jame, kad Xerox aparatas, da
rydamas rašinio mums prisiųs
tas atspaudas, „nukando” jo trijų 
puslapių paskutines eilutes.

Stovyklavietę Medininkų pilies kieme apžiūri Vytautas Mikūnas, Jolita 
Buzaitytė, A. Milaknis ir E. Tupčiauskas.

FLORIDOJE RUOŠIAMA 
BURIAVIMO STOVYKLA

LSB ir LSS jūrų skautų,-čių 
skyrių 10-ji Buriavimo stovykla 
nuo š.m. gruodžio 26 iki 1995 m. 
sausio 1 d. vyks Madeleine Key, 
DeSoto Park, St. Petersburg, 
Floridoje. Tai yra valdiško 
parko „Primitive Camp Area” 
— skautiška stovyklavietė su 
reikalingiausiais patogumais.

Stovyklos programa: 
Jūrinis skautavimas, buriavi
mas, jaunų vadovų,-ių lavini
mas.

Tai reiškia, kad bus skautiš
kai stovyklaujama valčių siste
ma (su lauko virtuve, laužais ir 
kt.).

Buriavimo instrukcija — bu
riavimas, regatos ir skautiško 
vadovavimo pagrindų dėstymas.

Stovyklos vadovybė: 
gintare v.v. Laima Pauliūtė — 
viršininkė, j. budys v.v. Aidas 
Palubinskas — viršininkės 
pavaduotojas, j. budys v.v. 
Audrius Rūbas — jūrinės pro
gramos vadovas. Globėjai — jvs 
fil. dr. Algis Paulius, jvs Vija 
Paulienė, gintare v.v. Rūta De- 
gesienė.

Stovyklavimo kaina — 150 
JAV dolerių asmeniui.

Jei susidarytų grupė 33 
asmenų, norinčių stovyklon ir 
atgal vykti autobusu, kelionė 
asmeniui kainuotų 150 dol. 
Nuomojamas autobusas labai 
patogus. Šia autobusu kelione 
gali pasinaudoti ir nestovyk
laujantys asmenys — tėvai ir 
kiti, kurie vyksta tuo metu 
atostogauti Floridoje.

Visi jūrinės skautijos nariai, 

norintys buriavimo stovykloje 
dalyvauti, raginami nedelsiant 
registruotis. Registracijos ir in
formacijos reikalais prašoma 
kreiptis telefonu 708-584-5527. 
Registracija turi būti atlikta iki 
š.m. spalio 31 d. Nedelskite.

Miško takeliu žygiuoja jauniausieji stovyklautojai.
Nuotr. I.T.

VADOVŲ LAVINIMO SĄSKRYDIS

LSS Brolijos ir Seserijos 
vadovų ir vadovių lavinimo 
sąskrydis š.m. spalio 22-23 d. 
vyks Toronto, Ontario. Šiame 
sąskrydyje laukiami tuntinin- 
kai,-ės, vietininkai,-ės, drau
gininkai,-ės, jūrų skautijos laivų 
vadai,-ės skiltininkai,-ės. Dar 
neužsiregistravę prašomi nedel
siant registruotis pas s. Valen
tiną Grybienę, tel. 416-532- 
7284. Paskubėkite.

Sąskrydžio mokestis regis
truojantis iki spalio 12 d. — 12 
dol. Po spalio 12 d. — registra
cija 35 dol. asmeniui. Registraci
jos mokestin įeina ir vakarienės 
bei dalyvavimo šokiuose bilie
tai.

Sąskrydžio dienotvarkė

Šeštadienis (spalio 22 d.) 

8:30 - 9:00 — Registracija 
9:00 - 9:30 — Atidarymas 
9:30 - 9:45 — Vadovų susipaži
nimas
10:00 -10:30 — Draugovių suei
gų planavimas
10:45 - 11:30 — Šakų veikla —

JŪRŲ SKAUTIJA 
KVIEČIA

Tradicinis metinis Čikagos jū
rų skautijos renginys — „Puota 
jūros dugne” šįmet spalio 15 d., 
6:30 vai. vakaro vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Šis renginys 
yra tartum derliaus šventė — 
dar vieni metai jūrinio skau- 
tavimo liko praeityje: burės 
nuleistos, laivai uoste — 
stovyklos pasibaigė. Trumpa 
Čikagos vasara ir pasibaigęs 
buriavimo sezonas grąžina mus 
atgal į klases sueigoms ir 
skautamokslio plėtimui.

„Puota jūros dugne”, vienas, 
pirmųjų skautiškų renginių 
Čikagoje, buvo pradėtas 
1950-me dešimtmetyje ir tapo 
viena žinomiausių Čikagoje.

Buvome jauni, kūrėme šei
mas, auginome skautus ir 
skautukus, steigėme savas 
stovyklavietes, lietuviškas 
mokyklas. Tuo metu daugiausiai 
renginių vykdavo Balio Pakšto 
svetainėje — skautų, mokyklų ir 
kitų organizacijų. Tuomet kiek
viena šeima sunešdavo po kelias 
lėkštes maisto gaminių — patys 
suvalgydavo ir sumokėdavo ne 
tik už maistą, bet ir už 
dalyvavimą. Po 40-45 metų tuos 
pačius pokylius ruošia jau 
trečioji karta. Norisi paploti sau 
per petį, kad šis yra vienintelis 
išlikęs skautiškas renginys, 
teberuošiamas kiekvieneriais 
metais.

Nuoširdžiai reikia padėkoti 
mūsų skautų tėveliams ir taip 
labai reikalingiems rėmėjams, 
kurie turbūt kadaise irgi skau- 

pasisekimai ir problemos
— Seserija — (draugininkėms/ 
tuntininkėms)

Brolija — (draugininkams/tun- 
tininkams)

(diskusijos šakų būreliuose — 
praveda šakų vedėjai) 
11:45 -12:30 — Vyriausių Skau
tininkų ryšiai su vienetais 
12:30 -12:45 — Žaidimo reikšmė 
skautavime 
1:00 - 1:45 — Pietūs 
2:00 - 3:00 — Vadovų lavinimas 
3:15 - 3:45 - Skilčių
sistema 
4:00 - 4:30 — Knygvedyba 
4:30 - 5:00 — Dainos reikšmė 
skautavime 
7:00 — Vakarienė/ Šokiai - 
skautišką programą praveda 
Toronto skautai

Sekmadienis (spalio 23 d.) 
9:30 - 10:30 - Šv. Mišios 
11:00 - 11:30 — Skautiška dva
sia
11:30 -12:30 — Išeivijos skauta- 
vimo ateitis
12:30 - 1:00 — Uždarymas 
1:00 — Pietūs
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tavo ir sentimento vedini at
silanko mūsų skautų jūrinės 
šeimos renginyje.

Mes esame pasiruošę jus šir
dingai priimti, pavaišinti, 
pašokdinti. Trumpa linksma 
programėlė, „Jūros dugno” 
žymenų įteikimas ir malonus 
pabendravimas skautiškoje 
šeimoje.

Šią puotą ruošia jūrų skauti
ninkų,-ių „Grandis”. Renginio 
pelnas naudojamas bendrai 
sesių ir brolių: laivų išlaikymui, 
premijoms, jaunų vadovų,-ių 
lavinimui, buriavimo stovyklų

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802

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

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 

Į prieinamą kainą. Pacientai priimami 
b absoliučiai punktualiai. Susitarimui

(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penki, ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p._______

6132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS

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

Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

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

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

ruošimui ir kitiems jūrinio 
skautavimo reikalams.

Iki pasimatymo „Puotoje jūros 
dugne” š.m. spalio T5 d., 6:30 
vai. vak.,Lemonte. Informacijai 
kreipkitės į jps. Taiydą Rūdai- 
tytę, tel. 708-749-7860.

Te geri vėjai lydi Jus gyve
nimo keliuose.

Gero vėjo! 
Čikagos jūrų skautija

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzle, Chicago, III. 

Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vislon Center, 7152 W. 127thSt. I
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p-
Šeštd. pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą



Lietuvių fondas įstojo nariu — su 2,000 dol. — į Draugo fondą. Įstojimo čekį įteikia T .F valdybos 
pirm. Stasys Baras (iš kairės), o su dėkingumu priima Draugo fondo valdybos pirm. Jurgis Riškus 
ir direktorių tarybos pirm, bei ižd. Bronius Juodelis.

Nuotr. Jono Tamulaičio

ŽVILGSNIS Į LENKIJA
Varšuvos sukilimo sukaktis

1944 m. vasarą, sužinoję, kad 
iš rytų artėja sovietų daliniai, 
tikėdamiesi greitos pagalbos ir 
tautai laisvės, sukilo prieš 
vokiečius Varšuvos gyventojai 
ir atkakliai kovėsi 63 dienas. 
Sukilime žuvo apie 200,000 
žmonių ir buvo sugriauta daug 
svarbių pastatų. Bet daugelis 
namų, kurie ir nebuvo visiškai 
sugriauti, dar ir dabar stovi 
pažymėti kulkų ir šrapnelių, 
nors tai įvyko prieš 50 metų. 
Vienas, tada buvęs tik 15 metų 
berniukas pasakojo užsienio 
žurnalistui, kad jis, kaip 
sukilimo dalyvis, buvo sužeistas 
į koją. Jis perbrido kanalizacijos 
vamzdžiais į saugesnę vietą, bet 
kojos žaizda sugangrenavo ir 
gydytojai jam turėjo nupjauti 
koją.

Minint Varšuvos sukilimo 50 
metų sukaktį, sukilimui vado
vavusio gen. Tadeušo Bor- 
Kamarovskio pelenai buvo 
parvežti iš Anglijos ir iškilmin
gai palaidoti Varšuvoje. Pasku
tinius 20 metų generolas 
gyveno Lodone, kur ir mirė.

Istorikų nuomonė dėl 
sukilimo prasmės

Daugelis istorikų kritiškai at
siliepia apie gen. Bor. Koma- 
rovskio sprendimą pradėti 
sukilimą 1944 m. rugpjūčio 1 d., 
nes tai buvo tik tuščios pa
stangos, pareikalavusios daug 
kraujo aukų. Vakarų sąjun
gininkai tuo metu buvo per toli, 
kad galėtų sukilėliams padėti.

IGNAS MEDZIUKAS

Stalinas įsakė sovietų armijai 
sustoti žygiuoti pirmyn, kai ji 
buvo tik keletą mylių nuo 
Varšuvos. Jis turėjo planą, tikė
damasis, kad vokiečiai su
naikins lenkus, kurie galėtų 
būti priešingi jo numatytai 
įsteigti marijonetinei vyriau
sybei, palankiai sovietams.

Būdami kritiškoje padėtyje, 
lenkai įsitikino, kad sovietiniai 
rusai nėra jų draugai. Sukilėliai 
buvo negailestingai nuginkluo
ti, o vadai, kurie nespėjo 
pabėgti, suimti, nes sovietai 
sukilimui nepripažino jokios 
reikšmės

Tačiau likusiems gyviesiems 
Sukilimo veteranams nesu
mažino entuziazmo paminėti šią 
liūdną sukaktį. Manoma, kad 
pasipriešinime prieš vokiečius 
dalyvavo apie 400,000 asmenų, 
įskaitant moteris ir vaikus.

Keletas šimtų veteranų buvo 
susirinkę prie Nežinomojo 
kareivio kapo, protestuodami 
dėl dalyvavimo šioje sukaktyje 
vokiečių ir rusų atstovų. Tačiau 
dauguma išlikusių gyvijų 
sukilimo veteranų dalyvavo 
iškilmėse. Čia Vokietijos pre
zidentas Roman Herzog for
maliai viešai atsiprašė lenkų 
dėl nacių žiauraus elgesio 
Lenkijoje. Jis kalbėjo: „Šiandien 
aš lenkiu galvą prieš žuvusius 
Varšuvos sukilime, taip pat 
visas lenkų patirtas aukas laike 
karo, ir prašau dovanoti už visa 
tai, ką vokiečiai jums yra blogo 
padarę”.

Daugelį vasarviečių yra 
**perėmę^privatŪ8 savininkai, 

kurie le ii'1 užsienio turistų, 
atvykstarrcių su tvirta valiuta, 
doleriais ar markėmis. Vasar
vietėmis ir kurortais dažniau
siai naudojasi vokiečiai.

I
Ten, kur ilsėjosi 

* komuniBtų „bosai”

(Vengrįjosi turizmo agentūros 
■ ir. autoja pasakoja, kad buvu
sioje sistemoje komunistų 
,, rezervuodavo sau
geriausius dalykus. Dabar yra 
laisvd rinka. Todėl dažniausiai 
kurortuose sutinkami turtingi 
užsieniečiai.

Šiaurės Lenkijoje, uždaroje 
Mozūrų ežerų srityje, Larisko 
šventądienių centre daugelį 
metų buvo slapta vietovė vi
siems aukštiems komunistų 
partijos, pareigūnams iš viso 
sovietų bloko. Čia yrą buvęs 
Nikita Chruščiovas, Leonidas 
Brežnevas, Erichas Honekeris ir 
Kubos Fidel Castro. Ši 750 akrų 
vietovė net nebuvo pažymėta 
žemėlapyje. Svečiai ją susiras
davo, orientuodamiesi į slaptus 
kelio ženklus. Dabar šis ku
rortas tebėra Lenkijos valdžios 
žinioje, bet 25 dol| už naktį gali 
sumokėti tik turtingi europie
čiai. Kurorto vedėjas pasakoja, 
kad čia atvažiuoja daug svečių 
iš užsienio ambasadų ir įvairių 
pasiturinčių verslininkų. Kaip

Laisvos rinkos sistemos 
įtaka

Nors Lenkijoje paskutiniuoju 
metu gyvenimas yra žymiai 
pagerėjęs, tačiau, perėjus į lais
vos rinkos sistemą, daug kas 
pasikeitė. Vasaros atostogos 
Rytų Europoje buvo tiek įpras
tos, kaip Gegužės 1 d. šven
tės paradas. Dabar, ekonomi
niams santykiams pasikeitus 
tik retas gali praleisti va
sarvietėje dviejų savačių atosto
gas, kaip būdavo anksčiau. Trys 
ketvirčiai lenkų praėjusią va
sarą tegalėjo išvykti atostogų, 
ne daugiau kaip vienai savaitei, 
ir tai dažniausiai taupydami 
apsistodavo pas draugus ar 
gimines. Panašiai yra ir kitose 
buvusiose Rytų bloko vals
tybėse. Gal išskyrus tik Čekiją, 
kur skaičiuojama, jog apie 80 
procentų jos piliečių buvo pajė
gūs išvykti atostogų.

Buvusioje komunistinėje sis
temoje partijos vadai ir privi
legijuoti profesionalai — rašy
tojai, artistai — galėjo naudotis 
atostogomis, nes valstybė jiems 
buvo parūpinusi patalpas, atim
dama iš turtuolių rūmus ir 
vilas. Lenkijos valdžia turėjo 
apie 450 tokių centrų.

Rusijoje irgi panašiai yra: ato
stogos vasarvietėje beveik 
neįmanomos, nes vien kelionė iš 
Maskvos iki Juodųjų jūrų vasar
viečių kainuoja 200 dol., kas su- 
daro. apie 5 savaičių vidutinį 
uždarbį, o dviejų savaičių ato
stogos kainuoja dviejų mėnesių 
atlyginimą. 

anksčiau, čia prin krrorto vartų 
stovi sargyboje kariškis, o viduje 
yra slaptas policijos agentas.

Dvi savaites rugpjūčio mėn. 
trijų miegamųjų atskirą vasar
namį čia buvo išsinuomavęs 
Krystofas Fereckis su šeima, 
kurie turi du vėliausio modelio 
užsieninius automobilius. 
Eereckio žmona Gražina žurna
listui pareiškė, kad ji labiausiai 
šią vietovę rekomenduoja 
visiems, pridėdama pastabą, 
„kurie pajėgia užsimokėti”. 
■Fereckis Varšuvoje turi 
žūklavimo įtaisų prekybą, 
kurioje dirba apie 100 dar
bininkų. Jis neturi kantrybės 
klausytis tų, kurie sako, jog jie 
nusivylę kapitalizmu. „Visi 
mano tarnautojai praėjusiais 
metais sunkiai dirbo, todėl jie 
nusipelno turėti geras atosto
gas. Aš neturiu laiko klausytis 
tų, kurie prisimena anuos 
laikus. Kiekvienas turi pasi
stengti susidaryti sau pragy
venimą” — sako Fereckis.

Šiame kurorte galima dažnai 
sutikti buvusią Lenkijos 
ministrę pirmininkę Hanną 
Suchocką, kuri mėgsta paklaus
ti tarnautojus, „kas iš įžymybių 
šiandien čia yra šu mumis”.

Šiaip daugelis Lenkijos va
sarviečių ir kurortų verčiasi 
sunkiai arba ir visai užsidaro, 
nes nesulaukia pakankamo 
skaičiaus svečių su storomis 
piniginėmis.

Naujoji JĄV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė sveikina „Draugą” 
85 metų sukakties jubiliejaus šventėje rugsėjo 25 d. Martiniųue salėje.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Ir niekas nepasakė: 
karalius nuogas

Mūsų liaudis sukūrusi pasaką 
apie savimi pasitikintį kalvio 
mokinį, kuris iš įkaitusio gele
žies gabalo buvo pasišovęs 
padaryti noragą. Tačiau iki 
tokio darbo jam dar trūko 
mokslo ir patirties. Iš tikrųjų 
mokiniui daug ko trūko, tik jis 
nestokojo per didelio pasitikė
jimo savimi ir labai šaunių 
planų. Pasakos pabaigoje iš 
didelio ir daug žadančio geležies 
gabalo išėjo tik „šnypštukas”. 
Kai bebaigiantį atvėsti ir jau 
visai nedidelį gabalėlį kalvio 
mokinys panardino į kibirą 
šalto vandens, geležiukas gailiai 
sušnypštė, pakilo garų vingu- 
riukas ir išnyko.

Praėjusio savaitgalio įvykiai 
Čikagoje ir Lemonte labai 
primena šią nuotaikingą pasa
ką, o jos atomazgą sutinkame su 
palengvėjimo atodūsiu: ačiū 
Dievui, viskas praėjo labai 
ramiai, kultūringai, be jokių 
numatytų ar nenumatytų in
cidentų. Prezidento Brazausko 
vizitas galėjo būti ir kitoks, kaip 
jau daug laiko prieš spalio 
pirmąjį savaitgalį plačiai disku
tavo kai kurie mūsų visuome
nės sluoksniai. Tos „karštos dis
kusijos” paakstino ir šiose dien
raščio skiltyse pasisakyti, kad, 
būtinai užsispyrus protestuoti, 
geriau tą atlikti neinant į susi
tikimus su prezidentu bei jo 
palyda, negu parodant saviems 
ir svetimiems lietuviško būdo 
savybes, kurių reiktų gėdytis. 
Kai kas ir tą atsargų pasiūlymą 
pasistengė savaip interpretuoti: 
atseit „Draugo” redakcija pata
ria. ignoruoti tokį garbingą 
svečią!

Pirmasis spalio savaitgalis čia 
mums buvo ir įdomus, ir iš 
dalies naudinga pamoka. Prez. 
Brazauskui pavyko rasti Lietu
vai paramos, susitariant su 
Motorola bendrove dėl daugiau 
kaip 20 mil. dolerių vertės 
bendradarbiavimo. Tai jau šis 
tas. Motorolos fabrikas, pasta
tytas ir sėkmingai veikiantis 
Lietuvoje, suteiktų ir darbų 
žmonėms, ir reikalingų finansų 
valstybei. Kiekvienas toks 
pozityvus žygis yra sveikin
tinas.

Prezidentas galbūt nemažiau 
vertingos paramos susilaukė ir 
iš lietuviškos visuomenės, 
kurios palankumas praeityje 
daug kam nebuvo toks aiškus.

• 1884 m. rugpjūčio 5 d. • J*  Edgar Hoover 1924 m. 
New Yorko uoste buvo padėtas gegužės 10 d. paskirtas FBI 
kertinis akmuo Laisvės sta- direktoriumi, ir tose pareigose 
tūlai. išbuvo iki 1972 metų.

Danutė Bindokienė

Dvi dienas praleidęs mūsų 
tarpe, A. Brazauskas galėjo įsi
tikinti, kad minios žmonių, susi
rinkusios jo išklausyti, pagerb
ti ar tik pamatyti, yra labai jau 
draugiškos. Kiek gi svečių 
mūsų konservatyvūs lietuviai 
bažnyčioje sutinka pagarbiu 
atsistojimu ir plojimu, kaip tai 
buvo sekmadienį Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje Lemonte? O 
ir vėliau Pasaulio lietuvių cen
tro salėje žmonės stati sienas 
ramstė, nes sėdimų vietų 
nepakako. Po to kiekvienas tos 
popietės dalyvis entuziastiškai 
teigė, kad Lietuvos prezidentas 
yra labai malonus, mokąs su 
visais „susišnekėti” ir miniai 
patikti. Susitikimo rengėjai 
džiaugėsi ir stebėjosi, kad susi
rinko tiek daug žmonių, kurių 
į jokį lietuvišką renginį nė su 
pyragu nepriviliosi. Tai ir norisi 
pasiūlyti: kai reikės ruošti nela
bai populiarius renginius, pvz. 
Vasario 16 šventę, Baisiojo 
birželio minėjimą, pasikvieski- 
me dabartinį Lietuvos pre
zidentą — pasisekimas garan
tuotas, o minios salėje netilps...

Tik vienas vienintelis mūsų 
tautietis išdrįso, 1M i tas vaiku
tis Anderseno paikoje, prasi
tarti, kad „karalius nuogas”: jis 
atsinešė protesto plakatą į susi
tikimus, bet buvo aplinkinių 
žmonių subartas, sugėdytas ir 
turėjo savo plakatą nuleisti.

Prezidentas nebūtų prezi
dentas, jei tuščiomis rankomis 
į svečius atvažiuotų. Vieniems 
dalino pilietybę, kitiems laik
rodžius sų prezidento ženklu, o 
dar kitiems — ordinus. Ir visi 
buvo labai dėkingi.

Kadangi savaitgalis pagaliau 
praėjo, dabar vėl galėsime grįžti 
prie įprastinių temų: kaltinti 
Lietuvos LDDP partiją, įsi
taisiusią valdžioje, už būtas ar 
nebūtas blogybes, apnikusias 
mūsų tautą. Tokia jau da
bartinė mada ir to reikalauja 
mūsų patriotizmo įrodymas. Bet 
po praėjusio savaitgalio į tas 
„patriotizmo- apraiškas” žiū
rėsime kiek skeptiškiau. Kaip 
gerai, kad mus aplankė Lietu
vos Respublikos prezidentas ir 
priešais pastatė veidrodį, 
kuriame atsispindėjo tikrosios 
mūsų tautiečių nuotaikos. Daug 
kas paaiškėjo ir A. Brazauskui, 
ir mums patiems.

BOLŠEVIKINĖ IDEOLOGIJA 
IR LIETUVOS MOKSLAS 

(1940 - 1989 m.)
ALGIMANTAS LIEKIS

8
Pavyzdžiui, TSRS Ministrų tarybos 1972 m. rugpjū

čio 23 d. visiškai slaptame nutarime Nr. 637/207, dėl 
ryšių palaikymo mokslo srityje su užsieniu, rašoma: „(...) 
ministerijų, žinybų ir įstaigų vadovai yra atsakingi už 
tų ryšių palaikymą, už tarybinių specialistų, 
mokslininkų politinį budrumą, už tai, kad jie šventai 
laikytųsi atitinkamų TSKP CK, TSRS Ministrų tarybos, 
Saugumo komiteto instrukcijų (...). Ministerijos, žinybos, 
įstaigos iš anksto parengia komandiruojamuosius į 
užsienį (...), suderina jiems skiriamas užduotis su 
atitinkamomis TSRS Ministrų tarybos įstaigomis, komi
tetais (...). TSRS Gynybos ministerijai, Saugumo komi
tetui suteikiama teisė keisti komandiruojamiems į 
užsienį specialistams užduotis ir nurodymus (...).

Ministerijos, žinybos, įstaigos, atsižvelgdamos į savo 
veiklos specifiką, vykstantiems į užsienį gali duoti ir 
papildomas užduotis, bet tik gavus TSRS Saugumo 
komiteto prie TSRS Ministrų tarybos sutikimą (...).

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai, kuriems lei
džiama priimti užsieniečius, privalo ne vėliau kaip prieš 
5 dienas suderinti su Saugumo organais užsieniečių 
priėmimo programas, nurodant, kam suteikiama teisė 

su jais bendrauti (...)”.
Ir iš šio „visiškai slapto” dokumento matome, kad 

tapti vadovu nebuvo įmanoma be partijos ir saugumo 
sutikimo; į užsienį negalėjo vykti „nepatikimas” ar 
neatitinkantis saugumo reikalavimų žmogus. Kiek
vienos sovietinės įmonės vadovas be vietinių agentų 
kiekvieną savaitę susitikdavo su savo „šefu” iš Saugumo 
komiteto ir informuodavo jį apie padėtį įstaigoje, žmonių 
nuotaikas, apie organizuotas arba planuojamas or
ganizuoti konferencijas, pasitarimus, ar šiaip susi
rinkimus. Sprendžiant iš KGB archyve esančių doku
mentų, tarp 5-6 mokslo darbuotojų vienas būdavo 
„savas”, kuris teikdavo informaciją „savam šefui iš 
KGB”. Ir taip buvo iki pat sovietijos žlugimo.

Tokiu dideliu inteligentijos prisitaikėliškumu labai 
piktinosi kruviną karą prieš okupantus kovojanti 
Lietuva. Pavyzdžiui, lietuvių partizanų laikraštyje 
„Laisvės šauklys” (1946 m. lapkričio 25 d. Nr. 3), 
skaitome: „...Nuo pat žilos senovės lietuvio širdyje dega 
amžinas laisvės troškimas (...). Tačiau ne visi išdrįso 
stoti atviron kovon. Ypač mūsų tautos branduolys — 
lietuviškoji inteligentija (...). Tiesa, mūsų inteligentijos 
tarpe tautos išgamų — komunistų nedaug, tačiau nie
kam nepaslaptis, kad dauguma inteligentų, saugodami 
savo kailį, visiškai nutolo nuo tautos reikalų, tapo 
visiškai pasyvūs, šalinasi nuo bet kokio tautinio 
judėjimo. Kaip skaudu, kad tie, kurie laisvės laikais 
daug kalbėjo apie Tėvynės meilę, laisvę ir gražius 
idealus, šiandien pataikauja komunistams, tampa aklu 
mūsų šalies griovimo įrankiu ir nuolat dreba dėl savo 
kailio (...). Atėjus laisvės valandai, atsiras daug „herojų”, 
kurie bandys girtis savo darbais (...). Mes tikime ir 
laukiame, kad lietuviškoji mūsų inteligentija aktyviai 

prisidėtų prie šventos kovos už Lietuvos laisvę (...)”.
Tokių kreipimųsi į inteligentus buvo spausdinta 

daugelyje kitų partizanų leidinių, o vėliau — pagrin
diniuose disidentų laikraštėliuose ir žurnaluose. Tačiau 
tarp aukštus mokslinius laipsnius ir vardus turinčiųjų 
partizanai ii- pogrindininkai tikrų talkininkų surasdavo 
mažai.

Tačiau su kaltinimais gal ne visada reikia skubėti. 
Tikram mokslininkui, rašytojui, poetui, dailininkui 
svarbiausia yra kūryba. Todėl dažnas, vardan tos kūry
bos ir galimybių jai, sutikdavo, pritardavo viskam, ką 
valdžia įsakydavo, nes nepritarimas buvo tolygus la
geriui, kalėjimui, tremčiai. «

Pirmosios bolševikinės okupacijos metais (1940-1941 
m.) didžioji dalis mokslininkų, inteligentų dalyvavo an- 
tisovietiniame pasipriešinime, ypač aktyviai dalyvavo 
antinaciniame pasipriešinime. Tačiau, artėjant Raudo
najai armijai, daugelis pasitraukė su frontu į Vakarus. 
1945 m. iš buvusių 635 mokslo darbuotojų buvo likę tik 
apie 300. Tai tie, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių ne
galėjo palikti gimtojo krašto, arba netikėjo, kad nauja 
sovietinė okupacija bus tokia ilga ir žiauri. Tačiau tie 
„kovingieji” jau 1945-1946 m. KGB buvo išaiškinti, 
nuteisti ir ištremti. Likusieji, nors ir pritardami gink
luotai kovai prieš okupantus, suvokė, kad įveikti priešą 
vien savo jėgomis bus neįmanoma;-suvokė, kad okupan
tams nieko nereiškia visus lietuvius išbarstyti po Sibiro 
platybes, padaryti taip, kad Lietuvoje neliktų nei vieno 
lietuvio. Juolab, kad Kremliuje tokie planai buvo ku
riami. Artėjant frontui, Maskvoje buvo svarstoma, ar 
neverta visus lietuvius perkelti „į tolimesnius SSSR ra
jonus”, kad užtikrintų slenkančios prie Baltijos jūros 
sovietinės kariuomenės užnugario saugumą ir ramybę.

Po Stalino mirties, prasidėjus chruščiovinėms refor
moms, kurį laiką buvo tikimasi, kad Lietuvai pasiseks 
SSSR sudėtyje laimėti didesnę autonomiją; suvokta, kad 
greito išsivadavimo dar nebus, kad reikia ruoštis ilgų 
metų okupacijai. Ją įveikti bus įmanoma tik tuo atve
ju, jei bus stipri sava lietuviška inteligentija, jei kraš
tas bus aukštos kultūros, jei partijos ir sovietinės 
valdžios instancijose dirbs ne svetimšaliai, o lietuviai.

Tad nuo 1955 m. vis daugiau lietuvių ryžosi stoti į 
partiją, užimti vadovaujančius postus. Daugelis ir toliau 
taip tikėjosi padaryti karjerą, pelnyti nomenklatūros 
malonę ir patiems tapti nomenklatūrininkais. Tačiau 
nemažai žmonių, siekdami vardų, laipsnių, postų, 
kankinami sąžinės graužimo, svajojo padaryti gero ir 
Lietuvai, jos mokslui bei kultūrai. Vis daugiau lietuvių 
stojant į TSKP, ji buvo visMabiau ir labiau „atsklei
džiama”. Pvz., jeigu 1946 m. Lietuvos partinėje organiza
cijoje lietuviai sudarė,tik 18 proc., tai 1952 m. — apie 45 
proc., 1987 m. — per 78 proc. Atitinkamai daugėjo 
lietuvių ir sovietiniuose valdymo organuose: nuo 20 proc. 
iki 83 proc. Pati tautiškiausia iš visų SSSR respublikų 
buvo ir Lietuvos mokslinė inteligentija: tarp visų mokslo 
daktarų ir kandidatų 1988 m. lietuviai sudarė apie 88 
proc.; tarp visų mokslo darbuotojų (b jų tuo metu buvo 
apie 15,500), lietuvių buvo apie 83 proc. Tautiškiausia 
buvo ir Lietuvos Mokslų akademija — lietuviai čia, 
sudarė per 90 proc. visų darbuotojų. Už tai didelis nuo
pelnas tenka ir jos vadovams, kurie Maskvos nuolat bū
davo kritikuojami dėl nesirūpinimo „vystyti inteimacio- 
nalinius reikalavimus” — priimti dirbti rusų, kitų 
„rusakalbių”.

* (Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

DVIDEŠIMT TREČIASIS 
SEIMAS

RŪTA ŠAKIENĖ

šiemet Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga švenčia ketu
riasdešimt penkerių metų su
kaktį, todėl ir šis, 23-čias 
Seimas pavadintas sukaktuvi
niu. Seimas vyko rugsėjo 3-4 d. 
Detroite, bet iš tikrųjų pradėtas 
jau rugsėjo 2 d. tradiciniu su
sipažinimo vakaru. Seime daly
vavo 15 garbės ir Tarybos narių, 
28 skyrių atstovai ir nemažas 
būrys svečių — vietinių ir atke
liavusių iš toliau. Seimo rengi
mui buvo sudarytas detroitiškių 
komitetas, kuriam pirmininka
vo Mykolas Abarius, po šešta
dienio ryto registracijos taręs 
pirmąjį atidarymo žodį. Iškil
mingąjį posėdį pravedė Sąjun
gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Po sol. Janinos 
Čekanauskienės sugiedoto 
Amerikos himno ir ^Detroito 
lietuvių parapijos klebono 
Viktoro Kriščiūnevičiaus invo- 
kacijos, sekė mirusių narių 
pagerbimas ir sveikinimai žo
džiu bei raštu. Žodžiu sveikino 
amb. Anicetas Simutis, pabrėž
damas, kad tautininkai idėją 
išlaikė sunkiose sąlygose, lin
kėdamas ją išlaikyti ir toliau. 
Sekė „Dirvos” naujo redakto
riaus Aniceto Bundonio ir „Vil
ties” d-jos, kuri globoja „Dirvą”, 
pirm. dr. Vytauto Mauručio 
sveikinimai.

Vėliau kalbėjo Lietuvių tau
tinio fondo pirmininkas Stasys 
Briedis, šaulių vadas Mykolas 
Abarius. Prieš gen. garbės kon
sului iš Los Angeles Vytautui 
Čekanauskui tariant sveiki- 
nimo žodį, S-gos pirmininkas dr. 

-Leonas Kriaučeliūnas, Seimui 
audringai plojant, pakėlė jį 
Sąjungos garbės nariu. Kon
sulas padėkojęs savo sveikinimo 
žodyje priminė, kad praeityje 
Amerikoje gyvenantys tauti
ninkai stipriai rėmė visas pa
stangas atkurti Lietuvos nepri
klausomybę. Dabar gi paklup- 
dytą tėvynę reikia pakelti nau
jam gyvenimui, nutiesti naują 
grandinę, jungiančią abi At- 

- lanto puses. Prisikėlimo darbui 
reikia pajungti ne vien rankas, 

' bet ir protus. Tautinė Sąjunga, 
visuomet puoselėjusi sveiko tau
tiškumo principus, gali ir turi 
tapti vienu iš svarbesnių veiks
nių šiame darbe. Savo žodį kon
sulas užbaigė linkėdamas dirb
ti tėvynės Lietuvos naudai ir 
garbei, palinkėjo, kąd tauti
ninkų gretos pasipildytų naujo
mis jėgomis, kurios savo suge
bėjimais, entuziazmu ir pasi
šventimu dirbtų tautos labui, 
jos geresnei ateičiai.

Vėliau sekė vicepirmininko 
Petro Bucho paskaityti svei
kinimai raštu. Jų buvo trylika: 
Iš Vilniaus Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininko Rimanto 
Smetonos, gen. konsulo Čikago
je Vaclovo Kleizos, BALFo pir
mininkės Marijos Rudienės, 
Lietuvių fondo pirmininkės Ma
ruos Reinienės, Grožvydo La
zausko — ALTo pirmininko, 

Korp. Neo-Lith. pirmininkės 
Vidos Jonušienės, Ramovėnų 
pirmininko Edmundo Vengian- 
sko, Vytauto Abraičio — Day- 
tona Beach ALT s-gos skyriaus 
pirmininko, Lietuvių politinių 
kalinių s-gos Amerikoj pirmi
ninko Pilypo Naručio, dr. Algio 
Budreckio — „Naujosios vilties” 
redaktoriaus, Vytauto Radžiaus 
— Lietuvių opera, Jono Pužaus
ko — Baltimorės skyrius ir dr. 
Vytauto Dargio — Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje.

Po sveikinimų buvo iškviestas 
kalbėti ilgametis Sąjungos 
garbės narys, ambasadorius Ani
cetas Simutis, kuris pirmiausia 
Seimui paaiškino savo dabartinį 
oficialų statusą: iš pareigų pasi
traukė dėl brandaus amžiaus, 
nes jau atėjo laikas pailsėti. Be 
to, ambasadoriai prie Jungtinių 
Tautų paprastai išbūna trejetą 
metų, kas jam jau ir suėjo. 
Dabar jis pasilieka specialus 
patarėjas Misijai.

Visad pasižymėjęs darbštumu, 
kuklumu ir dideliu iškalbiu-1 
gurnu, prelegentas šiai kalbai 
pasirinko bene pačią svar
biausią momento temą: „Lietu
vos išlaikymas tarptautinėje 
arenoje”. Duomenimis ir isto- 
rinais faktais gausiai pagrįstą 
savo kalbą ambasadorius užbai
gė šiais žodžiais: „Lyg iš 
užgesusių ugnikalnių, iš rytinių 
valstybių pasigirsta požeminiai 
dundėjimai — Zirinovskis, ato
miniai ginklai ir taip toliau. 
Tikėkimės, kad rusų tauta bus 
pakankamai protinga ir tie 
grasinimai nenuves į pasaulinį 
karą”. Kalbą užbaigus, pasipylė 
gausūs klausimai, į kuriuos 
ambasadorius atsakė, kad 
Lietuvai saugumą garantuoja 
tik NATO ir Lietuvos vyriausy
bė, kokia ji bebūtų, tikimasi, eis 
tuo keliu.

Po pietų pertraukos prasidėjo 
darbo posėdžiai. Sudarytas 
Seimo prezidiumas ir Seimo 
eigai reikalingos komisijos: re
gistracijos, mandatų, nomina
cijų, nutarimą.

Po oficialios dalies sekė 
lauktas ir diskutuotas simpo
ziumas tema — „Politinės par
tijos Lietuvoje”. Moderavo 
Petras Buchas. Dalyvavo prof. 
dr. Julius Šmulkštys, politinių 
mokslų daktaras, esantis „Švie
sa — santara” organizacijoj, — 
Aidas Palubinskas, jaunosios 
kartos atstovas, studijuojąs jūrų 
teisę, krikščionių demokratų 
partijos narys, padėjęs tą partiją 
įkurti Lietuvoje, ir šioje iškilioje 
trijulėje tautininkus atstovau
jantis prof. dr. Bronius Nemic- 
kas.

Prof. Šmulkštys pažymėjo, 
kad dabartinėje Lietuvoje at
sispindi Vakarų demokratinė 
sistema. Nors dabartinę valdžią 
ir vadiname kairiąją, bet ji yra 
visko mišinys, kalbėtojo pava
dinta „catch all”. Jei žiūrime į 
taip vadinamus dešiniuosius, jie 
taip pat yra mišinys. Taip vadi-

narname „politiniame vidury” 
esą per daug ambicingų vadų, 
per mažai pasekėjų. Kalbėtojas 
norėtų, kad tarp partijų būtų 
didesnė solidacija. Visai 
Lietuvai būtų naudingiau, jei 
atsirastų politinis vidurys. 
Dabar net ir per didžiąsias 
tautos šventes Lietuvos organi
zacijos rengia politines manifes
tacijas. To neturėtų būti, poli
tinė atmosfera turėtų atvėsti, 
tuomet žmonėms būtų lengviau 
suprasti, kas dedasi. Turėtų 
būti įtraukiama daugiau idėjų, 
naujų žmonių. Dabar galioja 
dviejų grupių diktatūra, o tauti
ninkams ir demokratams nėra 
kur dėtis.

Aidas Palubinskas padėtį ma
to jau kitokią. Jo nuomone, Lie
tuvoje yra aiškus politinis vi- 

, durys — Krikščionių demokratų 
partija (jis vadina krikdemai) 

j Socialdemokratai ir krikdemai 
i sudaro tą vidurį. Jie gauna 
paramą iš broliškų organizacijų 
Vakaruose. Studentijoje yra be
veik visi krikdemai. Tai tie, ku
rie mokosi, kaip valdyti kraštą. 
Krikdemai neslepia, kad jie nori 
būti valdžioje, todėl jaunimas 
įeina į Krikščionių demokratų 
partiją.

Prof. Bronius Nemickas pri
minė prof. Šmulkščio išve
džiojimus apie partijas ir, už
klausęs, ką mes laikome poli
tine partija, padarė išvadą: tai 
yra visuomeninis junginys, ku
ris siekia valdžios, ar bent sten
giasi įeiti į valdžią. Demokra
tinei visuomenei partijos yra bū
tinas dalykas. Partija — visuo
meninis veiksnys, kuris palaiko

REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS 

,(312) 586-5959 

(708) 425-7161

greit
PARDUODA

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos seime, Detroite, politinių diskusijų metu kalba prof. dr. 
Bronius Nemickas. Iš kairės sėdi: Mečys Valiukėnas, inž. Jonas Jurkūnas; dešinėje — Gintaras 
Čepas ir Birutė Banaitienė.

Nuotr. Irenos Kriaučeliūnienės
RIMAS L. STANKUS

ryšį tarp valdžios ir visuomenės. 
Sąjūdžiui įsigaliojus, kai buvo 
pirmieji demokratiniai rinki
mai, politinių partijų beveik 
nebuvo. Sąjūdis atliko savo val
dančiosios partijos funkciją. 
1989 m. bene pirmieji įsikūrė 
krikščionys demokratai, tuoj po 
to — tautininkai ir sekė visokios 
kitos partijos. 1992 m. spalio 25 
d. į rinkimus atėjo 39 partijos, 
po to buvo įsteigtos dar keturios 
ar penkios. Dabar Seime yra iš
rinkti brazauskininkai, krikš
čionys demokratai, socialdemo
kratai ir lenkai. Kitos 39 parti
jos neturi jėgos. Kalbėtojas pa
lietė ir tautininkų klaidas, ei
nant į Seimo rinkimus. Sekė il
gos ir išsamios diskusijos.

Po pertraukos Sąjungos pirmi
ninkas, iždininkas, garbės teis
mo ir kontrolės komisijos, ALTo 
ir kitų funkcijų pirmininkai pa
darė atatinkamus pranešimus, 
kurie visi buvo priimti. S-gos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas 
pasidalino įspūdžiais apie liepos 
mėn. vykusį Tautininkų kong
resą Vilniuje ir prašė kitų daly
vavusių jame jo pranešimą pa
pildyti. Išsivystė gana ilgos ir 
gyvos diskusijos apie Lietuvos 
tautininkus ir moralinę bei fi
nansinę pagalbą.

Kaip ir paprastai Seimuose, 
dienos posėdžiai užsibaigia pavė
luotai. Išskubėjome pasiruošti 
iškilmingam vakarui — poky
liui, kuriame buvo pagerbtas 
ambasadorius Anicetas Simutis, 
su kurio ilgu ir garbingu diplo
matinės tarnybos keliu šventiš
kai nusiteikusius vakaro sve- 
čius supažindino konsulas Vy

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 

•_ established the most comprehensive netvvork of 
destinations iri Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The network is conveniently linked 
with LOT’s transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

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

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

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

POUSH AIHUNCS

New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388. 
Los Angeles: 213-934-5151.

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

TpIJ-free: 800-223-0593.

Prenumeruokite BRIDGES
JAV Lietuvių Bendruomenės žurnalas anglų kalbą 
leidžiamas 10 kartų per metus:

Prenumerata — $18.00 - JAV, $32.00 - Užsienyje 
Puiki dovana giminėms, draugams, ypač anūkams! 
Čekius rašyti ir siųsti: BRIDGES

2715 E. Alleghcny Avė.
Philadelphia, PA 19134

BRIDGES siųsti:

vardas/pa varde

adresas

miestas valstija iip.

tautas Čekanauskas. Nuotai
kingą meninę dalį atliko humo
ristas, žurnalistas ir, pasirodo, 
rašytojas (susipažinome su jo 
knyga „Geriau juoktis, negu 
verkti”) — Vladas Vijeikis.

Sekmadienio rytą iškilmingos 
Mišios Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir bendri 
pietūs parapijos salėje, o po to — 
vėl į darbą. Kurį laiką dar ap
tarti Lietuvos tautininkų reika
lai. Sekė komisijų ir skyrių ats
tovų pranešimai.

Sąjungos pirmininko ir valdy
bos narių rinkimai praėjo grei
tai ir sklandžiai — perrinkta ta 
pati valdyba: dr. Leonas Kriau
čeliūnas — pirmininkas ir val
dybos nariai — Petras Buchas, 
Stasys Briedis, dr. Laima Šimu- 
lienė, Oskaras Kremeris. Tik
riausiai jie pasiliks buvusiose 
pareigose, bet Seimui apie tai 
nebuvo pranešta. Matysime 
spaudoje.

Plojimais palydėtas Garbės 
teismas ir Kontrolės komisija. 
Patvirtinti trys asmenys į Są
jungos tarybą.

Po trumpo padėkos žodžio, 
naujai (jau penktą kartą) per
rinktas Sąjungos pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas Seimą 
uždarė ir pranešė, kad sekantis 

i Seimas po dviejų metų bus ruo
šiamas Čikagoje.

Po pertraukos sekė Lietuvių 
tautinio kultūros fondo ir „Vil
ties” draugijos suvažiavimai.

Prieš išsiskirstant dar pakel
tos šampano taurės ir sugiedota 
naujai perrinktam Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos pir
mininkui „Valio, Valio”.

CLASSIFIED GUIDE

FOR KENT

| SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, 
kompanijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

į kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

All Care 
Employment Agency

MISCELLANEOUS Tel. 312-736-7900

1 Perkant ar parduodant
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
*MLS kompiuteriui r FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
1 Perkame ir parduodame namus
1 Apartmentus ir žemę
■ Pensininkams nuolaida

1Oo/o_20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Vi West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI "

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J.M.Z. Construction Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi- 

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

DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOMIS
KAINOMIS KNYGOS:

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St Maziliauskas. 311 

psl. Dabar 3 dol. Buvo 10 dol.
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. Dabar 3 dol. 

Buvo 10 dol.
ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS. 245 psl. Dabar 3 

dol. Buvo 10 dol.
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br. Vaškelis. 260 

psl. Dabar 4‘dol. Buvo 7.50 dol.
MANO PASAULĖŽIŪRA. Dr. J. Prunskis. 352 psl. Dabar 2 

dol. Buvo 3.50 dol.
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Vyt. 

Bagdanavičius. 365 psl. Dabar 2 dol. Buvo 5 dol.
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb. Baranauskas.

230 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.
SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Ant. Gailiušis. Dabar 3 dol. 

Buvo 9 dol.
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, prem. romanas. Jurgis 

Gliaudą. 304 psl. Dabar 2 dol. Buvo 4 dol.
ERELIŲ KUORAI, romanas. Petronėlė Orintaitė. Dabar 3 dol. 

Buvo 8 dol.
TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt. Bagdana

vičius. 203 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.
DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl. Dabar 6 dol. buvo 

12 dol.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT. Edv. Tu

rauskas. 280 psl. Dabar 5 dol. Buvo 12 dol.
TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasakojimai. J. 

Jankus. Dabar 3 dol. Buvo 10 dol.
BALTASIS BANGINIS, romanas. Vertė P. Gaučys. Dabar 3 

dol. Buvo 10 dol.
VILKAS iš GALŲ, romanas. Vytautas Volertas. 304 psl. 

Dabar 5 dol. Buvo 12 dol.
STIKLINIAI RAMENTAI, romanas. Julija švabaitė. 264 psl. 

Dabar 3 dol. buvo 9 dol.
ĮSIBROVĖLĖ, novelės. M. Tubelytė Kuhlmanienė. 171 psl. 

Dabar 3 dol. Buvo 7.50 dol.

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

FOR RENT
New apt. garden levai, one bl. from 
Orange L, near 48 & Maplewood, 
Brighton Pk. vic. Tel. 312-767-2680. 
Responslble or senlor couple.

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

HELP VVANTED

VILEIŠIAI

TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas Kučys

Inž. Petro, adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas, Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei; kultūrininkų.

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis.

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go” administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL 50529.

Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos Seime, Detroite, susitiko Tautinės 
kultūros fondo pirmininkas S. Briedis, „Dirvos" redaktorius dr. A. Bundonis 
ir naujai perkeltas į sąjungos garbės narius, Lietuvos gen. garbės konsulas 
V. Čekanauskas. Nuotr. I. Kriaučeliūnienės



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. spalio mėn. 5 d.RENGINIAI 
ČIKAGOJE

Spalio 7 d. — Dail. Gėrio 
Jonaičio grafikos darbų parodos 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre atidarymas 7:30 v.v.

Spalio 8 d.— „Derliaus” 
šventė Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 9 d. — Toronto „Gin
taro” ansamblio koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Grandis”. 
Pradžia 3 v.p.p.

Spalio 15 d. — „Puota jūros 
dugne” — jūros skautų,-čių 
metinis renginys Lietuvių 
centre.
Spalio 16 d. — Vytauto Didž.. 

šaulių rinktinės gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje.

— LARK Moterų sąjungos 80 
m. sukakties minėjimas, 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Pietūs ir programa parapijos 
salėje.

Spalio 21-23 d. — Lietuvių 
Filatelistų draugijos „Lietuva” 
filatelijos paroda „LITHPEX 
XXV” Jaunimo centro žemuti
nėje salėje. Atidaryta lankymui: 
penktadienį, nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vak. Šeštadienį ir sekma
dienį — nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vak.

Spalio 22 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos pokylis Jau
nimo centre.

— BALFo 50 metų Jubilie
jinis seimas. Iškilmingas atida
rymas ir posėdžiai Šv. Kazimie
ro seserų kongregacijos vienuo
lyno auditorijoje, Čikagoje.

— Dailininko Domšaičio pa
rodos atidarymas 7 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. Ren
gia Lietuvių fondas. Paroda tę
sis visą mėnesį.

Spalio 23 d. BALFo Jubilie
jinio seimo iškilmingas banke
tas ir seimo užbaigimas 3 v. p.p. 
Oak Lawn Hilton Inn vieš
butyje.

— Karinės ir tautinės minties 
spaudai paremti kavutės rengi
nys Šaulių namuose. Rengia 
ramovėnai ir šauliai.

■— PLC Madų paroda Lietu
vių centre, Lemonte.

— Spalio 28 d. — Kasmetinės 
fotografijos darbų parodos atida
rymas Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 7 v.v. Rengia 
Budrio Lietuvių Foto archyvas.

Spalio 29 d. — Lietuvių fon
do balius Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 29 ir 30 d. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos kongresas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus patalpose.

Spalio 30 d. Vėlinių iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
12 vai. prie Steigėjų paminklo 
praveda Kapų sklypų ęavininkų 
draugija ir Bendruomenės pa
sauliečių komitetas, dalyvau
jant dvasininkui ir garbės sar
gyboje budint šauliams,-ėms ir 
Ramovėnams.

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

— Šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų dr-jos 75-tas Jubiliejinis 
banketas Pressman salėje prie 

| 57-tos ir Kedzie Avė.
Lapkričio 4-6 d. — „Ateities 

studijinis savaitgalis Čikagoje, 
Jaunimo centre, ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte.

Lapkričio 4 d. — Literatūros 
ir muzikos vakaras Jaunimo 
centro kavinėje.

Lapkričio 5 d. — Paskaitos ir 
diskusijos Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo meti
nis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 6 d. — Paskaitos ir 
diskusijos Ateitininkų namuo
se, Lemonte.
Lapkričio 11 d. — Tautos 

šventės minėjimas 1 v.p.p. 
Šaulių namuose. Rengia Vytau
to Didž. šaulių rinktinė.

Lapkričio 12 d. — LB Lemon- 
to apylinkės balius Lietuvių 
centre, Lemonte.

Lapkričio 13 d. — Koncertas 
3 vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia „Margutis”

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių na
muose.

— Anglijos lietuvių klubo na
rių susirinkimas Jaunimo 
centre.

Lapkričio 19 d. Operos 
balius Jaunimo centre. Progra
mą atliks Operos choras.

— Lietuvių futbolo klubo „Li- 
tuanica” metinė vakarienė ir 
šokiai 6:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 20 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 76 m. 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia ramovėnai, 
šauliai ir birutietės.

Lapkričio 24-27 <L — Devin
tasis lietuvių teatro festivalis 
Jaunimo centre.

Lapkričio 27 d. — Tilžės Ak
to paskelbimo sukakties minė
jimas 2 v. p.p. Šaulių namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Rezi
stencinis sąjūdis.

Gruodžio 4 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jauni
mo centro didž. salėje.

Gruodžio 10 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje”. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų 

• taryba.
Gruodžio 11 d. — Muzikos ir 

poezijos valandėlė adventiniam 
susikaupimui vyks Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte.

Gruodžio 18 d. Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose.

Gruodžio 23 d. — Kūčios 
„Seklyčioje”. Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba.

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre.

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės Naujųjų Metų sutiki
mas Šaulių namuose.

Naujai pastatyta Jėzaus statula Gintaro muziejaus sodelyje Palangoje.
Nuotr. Vidos Brazaitytės

DĖL A. SMETONOS 
MIRTIES BYLOS

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

sugauti, per beveik visą 
Ameriką su nusikaltimais per- 
siautę, du jauni, 16 ir 22 metų 
amžiaus vyrukai, įtariami jos
nužudymu. Esu beveik tikra,

PADĖKA
A.tA.

PRANAS PRANCKEVIČIUS
Po ilgos, sunkios ligos, užbaigė žemišką kelionę birželio 

16 d., sulaukęs 75 metų. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame už maldas koplyčioje kunigams: 
klebonui J. Kuzinskui, kan. V. Zakarauskui ir kun. V. Mi- 
kolaičiui. Taip pat klebonui už atnašautas šv. Mišias, 
prasmingą pamokslą ir maldas kapinėse.

Nuoširdi padėka muz. R. Šokui už giesmes ir muziką šv. 
Mišių metu.

Esame labai dėkingi už aukas, išreikštas užuojautas, 
gėles, atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Dėkojame karsto nešėjams.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už jo 
rūpestingumą.

Nuoširdus ačiū vieims.
Giliai liūdintieji: žmona, sūnūs, duktė ir šeimos.
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Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą ir kitomis pro
gomis.

60.00 dol. Dalia Woss, Fox 
River Grove, IL; Elena Mūrelis, 
Westminster, CA;

50.00 dol. Arūnas Draugelis, 
Naperville, IL; Tauragės lietu
vių klubas Čikagoje (sveikina 
„Draugą” 85 metų jubiliejaus 
proga), Chicago, IL; Dalia Sruo
ga, La Grange, IL; Janina Mit
kus, West Bloomfield, MI; Ed- 
ward Lavan, Worcester, MA;

35.00 dol. Anthony M. Miner, 
Westborough, MA;

30.00 dol. Edward Slakaitis, 
Chicago, IL;

26.00 dol. Adolph Šimkus, 
Ormond Beach, FL;

25.00 dol. Rūta ir Edmundas 
Kulikauskas, La Paima, CA;

20.00 dol. J. Šileikienė, To
ronto, Kanada; Gaida Zarkis, 
Downers Grove, IL; ALT Sąjun
gos Seimo Rengimo Komitetas 
(Pirmininkas M. Abarius), Livo
rną, MI; Kazys Ulevičius, Crys-

DRAUGO” RĖMĖJAI
tal Lake, IL; #

15.00 dol. Jūratė Landfield, 
Honolulu, HI;

10.00 dol. Vladas Paliulionis, 
Berwyn, IL; Jūratė Dovilas, 
Oakbrook Terrace, IL; Valerijus 
Gražulis, Westland, MI; Vitolis 
Dragunevicius, Mamaroneck, 
NY; Stefa Riekute, Putman, CT; 
Ona Maciulevičius, Euclid, OH; 
Ona Liškūnas, Chicago, IL; 
Julia Vaitkus, Chicago, IL; D. 
ir D. Siliunas, Downers Grove, 
IL; Victor Lapatinskas, Seattle, 
WA; Juozas Aleksiunas, Ever- 
green Park, IL; Veronica Bri- 
nas, Chicago, IL; Pranas Dovy
daitis, Los Angeles, C A; F. 
Visockas, Spring Hill, FL; Ona 
Sumantas, Los Angeles, CA;

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius

50.00 dol. Marija Bajorunie- 
nė, Pompano Beach, FL;

40.00 dol. Genevieve Zabors- 
kis, San Jose, CA;

Paskutiniuoju metu Vytautas 
Landsbergis Lietuvoje primyg
tinai kelia klausimą dėl a.a. 
prezidento Antano Smetonos 
žuvimo paslapties išaiškinimo ir 
siūlo kreiptis į JAV vyriausybę 
su reikalavimu ištirti a.a. 
prezidento Antano Smetonos, 
gyvenusio Clevelando miesto 
rytiniame rajone, mirties aplin
kybes. Dar gyvendama Mem- 
mingeno DP stovykloje, iš savo 
artimų bičiulių, a.a. Aldonos ir 
Juozo Augustinavičių (Aldona 
N asvyty tė-August inavičienė 
buvo Birutės Nasvytytės Sme
tonienės, prezidento sūnaus 
Juliaus žmonos sesuO) patyriau 
apie A. Smetonos mirtį, kad jis 
neva sugrįžęs į degantį namą iš
gelbėti jame likusius savo 
žmonos Sofijos kailinių, nuo dū
mų užtroškęs, apalpęs ir sude
gęs. Teko girdėti, kad laidotuvės 
buvusios labai iškilmingos su 
aukštų pareigūnų ir raitos 
policijos palyda. Dabar jo palai
kai, šalia jo žmonos Sofijos ilsi
si Visų Sielų kapinių mauzolie
juje ir yra nuolatos lankomi ne 
vien vietinių, bet ir lankytojų iš 
Lietuvos.

Memmingeno stovykloje skli
do gandai, kad tai komunistų 
inspiruotas sabotažo veiksmas, 
nes A. Smetona važinėjo po 
lietuviškus telkinius, sakė 
prakalbas ir buvo labai aktyvus 
antikomunistinėje propa
gandoje. Stovyklose dauguma 
lietuvių neabejojo tų spėliojimų 
teisingumu, bet, atrodo, kad 
Amerikoje niekas per daug tuo 
klausimu nesirūpino, nors ir 
tada lietuviškos visuomenės 
veikla buvo gan gyva. Gal 
daugumai atrodė, kad tai tikrai 
būta nelaimingo atsitikimo, nes 
tuo metu buvo ir gyvų lietuvių 
liudininkų.

Vytautas Landsbergis tą klau
simą plečia, sakydamas, kad 
bylos tyrimo reikalas esąs 
paprastas žingsnis, kreipiantis 
į Amerikos vyriausybę ir pra
šant, išaiškinti tariamo NKVD 
„įgaliotinio”, Maskvos diploma
to P. Rotomskio bylą, kuriam 
esą buvo pavesta Smetoną 
„likviduoti”. Kur jis yra? Ar dar 
tebėra gyvas? Kas turi apie jį 
žinių? Tai sunkiau, negu rasti 
adatą šieno vežime. Po daugelio 
metų gyvų gaisro liudininkų 
negali būti, o ir pats rajonas 
pasikeitęs iki neatpažinimo. V. 
Landsbergis taip pat pastebi, 
kad buvę slapti dokumentai, jau 
dabar iškilę į viešumą, kaip 
Molotovo-Ribbentropo paktas, 
dalis KGB bylų ir nemažai kitų. 
Bet koks gi rezultatas? Paskel
bus, kad tas paktas nebegalioja, 
neteko išgirsti baudžiamųjų 
bylif už genocidą ar tarptautinės 
teisės pažeidimus, dalinantis 
svetimomis žemėmis, į vergijos 
kančias pasmerkiant ištisas 
tautas.

Neseniai gavau vieno pažįs
tamo iš Lietuvos laišką, kuria
me jis rašo, kad a.a. Smetonos 
mirties byla Lietuvoje darosi la
bai aktuali. Ta tema kalbėjau ir 
su savo vietiniais bičiuliais, bet 
visi realiai žiūri į dabartinį 
gyvenimą, kuriame nusikal
timai vaidina didelį vaidmenį, 
ką kasdieną matome televizijos 
žiniose ir skaitome spaudoje. Ne 
paslaptis, kad didelė brutalių 
nusikaltimų dalis lieka neiš
aiškinta, nepaisant policijos 
pastangų ir modernių metodų 
nusikaltėliams sugauti. Prieš 
dešimt dienų viename Ohio 
valstijos miestelyje be pėdsakų 
dingo pagyvenusi moteris. 
Daugiau kaip savaitę buvo 
intensyviai jos ieškoma, bet be 
jokių rezultatų. Tuo tarpu buvo

25.00 dol. Eugenija Kolupai- 
laitė, Chicago, IL; Valentinas 
Saladžius, Miami Beach, Fl;

10.00 dol. Edward Seibutis, 
Lockport, IL; E. Katilius, Chi
cago, IL; Elena Banys, Cicero, 
IL; Dalia Šlenys, Lemont, IL; 
Jonas Statkevicius, Ontario Ka
nada; Anthony M. Miner, West- 
borough, MA; Mikas Cesas, 
Downers Grove, IL; D.V. Diki- 
nis, Sonoma, CA; Eleonora Tuti
nas, Brooklyn, NY; Arūnas Gri- 
galauskas, Marlboro, MA; Vy
tautas Taseckas, Mississauga, 
Kanada; Alfonsas Pargauskas, 
Orland Park, IL; Veronika Kiz- 
nis, Rockford, IL; Liuda Buti- 
kas, Chicago, IL; Donatas Ba
naitis, Woodhaven, NY; Algi
mantas ir Teresė Landsbergis, 
Upper Marlboro, MD.

Kiekviena mūsų geradarių 
auka „Draugui” yra reika
linga ir tikrai įvertinama, 
todėl reiškiame padėką vi
siems, savo auka prisidėju- 
siems prie mūsų dienraščio 
išlaikymo.

• Mes žinome, kad lietuviai 
vyrai nesensta — kai kurie tik 
daug metų turi. Toks yra ir vie
nintelis užsienio lietuvių dien
raštis „Draugas” — jis jaunas ir 
turėdamas 85 metus.

kad kreipimasis į JAV vyriau
sybę su reikalavimu ar prašymu 
tyrinėti a.a. Smetonos mirties 
bylą susidurs ne vien su abejin
gumu, bet gal ir su prašymo at
metimu, nes Amerikos teisėje 
galioja vadinamasis „ribojimo 
statutas” (statute of limita- 
tions), pagal kurį, praėjus tam 
tikram terminui nuo nusikal
timo datos, byla negali būti ke
liama. Tokio statuto tikslas yra 
taupyti jėgas ir laiką, tyrinėjant 
laiko smiltimis užbarstytas 
bylas, mirus liudininkams, din
gus pėdsakams, jėgas ir laiką 
paliekant dienos problemoms 
spręsti.

Pavyzdys, kad lenkai iš Rusi
jos gavo Katyno žudymo bylas 
ir kad Rusija pažadėjo grąžinti 
bent dalį KGB dokumentų Lie
tuvai, tos problemos neišspręs, 
nes patirtis jau seniai ir aiškiai 
įrodė, kad rusai savo sutarčių 
nesilaiko. Jei ir ką nors 
grąžintų, tai tik bevertę medžia
gą, inkriminuojančius do
kumentus arba nuslėpę, arba 
net sunaikinę. Ar tikrai Rusija 
Lietuvai duotų jos buvusio 
diplomatinio „pasiuntinio” Ro
tomskio bylą? Jei tikrai KGB 
dokumentai būtų paskelbti, tai 
visas pasaulis žinotų, kokiomis 
bausmėmis yra baudžiami buvę 
gulagų viršininkai ir sadistiški 
kankintojai. O kas Lietuvoje 
rūpinasi stribų ir išdavikų 
baudimu, kai tuo tarpu buvę 
KGB pulkininkai gauna aukš
tus postus Užsienio reikalų 
ministerijoje?

Graudu, kad taip tragiškai 
žuvo pirmas ir paskutinis nepri
klausomos Lietuvos preziden
tas. Ne kartą kyla mintis, kad 
gal jo mirtis nebuvo vien tik 
nelaimingas atsitikimas, bet 
turime sutikti su tuo, kad net ir 
nusikaltimo išaiškinimas jo 
neatgaivins, o bandymas kelti 
beviltišką bylą tik eikvos 
brangią energiją ir lėšas. 
Manau, kad jam būtų svarbiau 
matyti konkrečią pagalbą 
Lietuvai ir ekonomiškai, ir 
teisiškai, ir morališkai. Teilsisi 
jis ramybėje.

Laukiant Roberto Pileckio filmo „Dear St. Anthony” filmavimo pradžios: 
Albinas Kurkulis ir pagrindinė artistė, š.m. Miss Ulinois, Sara Marti n.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienes

Tebūna lengva svetingos žemės velėna

A.tA. 
JONUI JUŠKAI.

Liūdinčią žmoną ADĄ, mūsų mielą narę; dukras — 
AUŠRELĘ GRUODIENĘ, GRAŽINĄ RIMKŪNIENĘ 
ir sūnų JONĄ su šeimomis nuoširdžiai guodžia.

Lietuvos Dukterų draugija

Dzūkų draugijos nariui

A.tA.
JONUI JUŠKAI

mirus, jo žmonai ADAI, sūnui, dukroms ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dzū/eų draugija

Garbingam Lietuviui

A.tA.
Dr. JUOZUI GIRNIUI

mirus, vienatvėje likusią jo žmoną ONĄ ir Tėvelio 
netekusius sūnus — RAMŪNĄ, KĘSTUTĮ ir SAULIŲ 
— iš visos širdies užjaučiame.

Pakalniškių giminė

A.tA. 
Inž. ANTANUI BRAŽDŽIUI

mirus, jo žmonai LEOKADIJAI, dukroms KON
STANCIJAI ir GIEDRAI, sūnums ANTANUI ir 
SAULIUI, Lietuvoje seseriai EMILIJAI ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Halina Stankiewicz
Leonas Barmus

atlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

Pristatome siuntinius i namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams; AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai.

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai.

*
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo” sukaktuviniame 
bankete buvo ištraukiami ir 
laimingieji bilietai. Pats laimin
giausias teko Ramunei Cibaitei 
iš Lakeside, MI. Tačiau dovaną 
iš tikrųjų laimėjo „Draugas”, 
nes Sofija Cibienė mums at
siuntė tokio turinio laiškelį: 
„Labai ačiū už taip netikėtą 
naujieną, bet štai — iš penkių 
šeimos narių vienas atsirado 
laimingas. Ramunė pati turės 
užsukti į „Draugą”, grįžusi iš 
Lietuvos. Šį kartą važiavo trum
pam laikui susipažinti dėl dar
bo, nes yra siunčiama savo dar
bovietės. Įsivaizduokite, kaip 
tėvai džiaugiasi, kad Ramunė 
panaudojo lietuvių kalbą gauti 
darbą, kurio pati norėjo. Visi 
žinom, kad nebuvo taip lengva 
vaikus mokyti lietuviškai”. 
Dovaną S. Cibienė šitaip su
skirstė: su 200 dol. Juozas ir 
Sofija Cibai įstojo nariais į Drau
go fondą; po 100 dol. paaukojo, 
užprenumeruojant dienraštį 
dukrai Ramunei ir dviem skai
tytojams Lietuvoje. Esame nuo
širdžiai dėkingi už palankumą 
ir dovaną.

* Albinas Kantvydas iš Wes- 
ton,Canada, Draugo fondui 
rudens vąjaus proga atsiuntė 
2,000 dolerių. Kartu pranešė, 
kad Draugo fondui skiria ir tes
tamentinį 2,000 dolerių 
palikimą. Už gausią paramą 
Draugo fondas reiškia didelę 
padėką.

Gerardas Juškėnas iš Cle- 
veland OH, Draugo fondo narys, 
papildomai rudens vajui at
siuntė 200 dolerių su linkė
jimais: „Pirmą kartą jūsų kū
dikėliui siuntėm auką vystyk
lams pirkti. Šį kartą — batu
kams, nes mažulėlis greit pra
dės bėgioti”. Už „batukus” fon
do iždas nuoširdžiai dėkoja.

^^Dr: Asta Veličkaitė, Peda
goginio lituanistikos instituto 
steigėjo a.a. Domo Veličkos 
duktė, parėmė Draugo fondą su 
600'jdolerių. Už stambią paramą 

* fondas labai dėkoja.

x BALFo 50 m. Jubiliejinis 
banketas įvyksta š.m. spalio 
23 d., sekmadienį, 2:30 vai. 

Oak Lawn Hilton vieš
butyje, Cicero Avė. & 94th St. 
Bilietus galima įsigyti BALF’o 
įstaigoje 2558 W. 69th St., dar
bo vai. pirm. - penkt. 9-4, tel. 
312-776-7582, arba pas balti
ninkus. Bilietų kaina labai pri
einama — $25.00 asmeniui. Ma
loniai kviečiame lietuvių vi
suomenę dalyvauti šioje 
BALF’o šventėje.

(sk)
• x Lemonte, pl centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 

5>.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772
__ _____________________ (sk)

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

-/Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminalinė Teisė

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

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

„Margučio” rengiamas kon
certas, skirtas 1944 m. lietuvių 
išeivijos sukakčiai pažymėti, dėl 
susidėjusių aplinkybių, nuke
liamas į š.m. lapkričio 13 d. 
Koncertas, kuriame programą 
atliks išeivių jaunoji karta, bus 
Jaunimo centro didž. salėje.

Rež. J. Ivanauskas, pakvies
tas Čikagos „Vaidilutės” teatro 
vadovybės, atvyko iš Lietuvos ir 
pradeda K. Inčiūros veikalo 
„Vincas Kudirka” repeticijas. 
IX Teatro festivalis rengiamas 
lapkričio 24-27 d. Jaunimo cen
tre, Čikagoje.

Čikagos studentų atei
tininkų susirinkimas šį 
penktadienį, spalio 7 d., 7:30 v. 
p.p. vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Visi nariai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti.

Penktadienį, spalio 7 d., 
7:30 vai. vakare, įvyks daili
ninko iš Lietuvos Gėrio Jo
naičio parodos atidarymas Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Parodoje per 30 grafikos 
technika sukurtų paveikslų, 
tarp kurių ir Jonaičio sukurti 
litų banknotai. Atidaryme daly
vaus pats dailininkas. Kviečia
me apsilankyti!

Spalio mėnuo yra skirtas 
Dievo Motinos Marijos garbei ir 
visi tikintieji raginami kalbėti 
rožinį. Specialios rožinio 
pamaldos lietuvių kalba visą 
spalio mėn. vyksta Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Parke) 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, 3 vai. popiet. Pamaldos 
užbaigiamos palaiminimu Švč. 
Sakramentu.

x PINIGAI pervedami DO
LERIAIS su pristatymu į 
namus. Mažiausia suma $50. 
Talpintuvai siunčiami kas 
savaitę. Skubiems siuntiniams 
— air cargo. Maisto siuntiniai 
nuo $29 iki $98. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, D 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x „Saulutė” dėkoja už aukas 
padėti vargstantiems vaikams 
Lietuvoje: Daiva ir dr. Petras
V. Kisielius $50, Viskase 
Corporation $100, M. Eivienė 
20 akinių rėmelių. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

x Maria G. Radzevičienė iš 
Glen Ellyn, paėmė globoti vieną 
našlaitį Lietuvoje. Vieno našlai
čio globos metinis mokestis yra 
$150. Marija yra taip pat ir 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komiteto narė. Dėkojame Mari
jai.

(sk)

x A.a. Aldonos Tamošiū
nienės atminimui — 5 metų 
mirties metinių proga, Sofija 
Piemenė, Aga Rimienė, Angelė 
Venclovienė paaukojo po $20, 
Aušra Guckel — $25, o velionės 
šeima — $65. Viso $150. Šią 
sumą paskyrė Lietuvos naš
laičiui. Pageidauja našlaičio iš 
Biržų ar Kauno rąjono. Tai la
bai prasmingas velionės prisi
minimas! Lietuvos našlaičio 
vardu dėkoja „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Vladas Vijeikis, „Geriau 
juoktis negu verkti”. Išleido 
„Tėviškė”, Chicago, IL, 1994 m. 
Kam bet kartą teko Vladą 
Vijeikį matyti ir girdėti sceno
je, tuoj bus aišku, kad, šią knygą 
beskaitant, verkti nereikės. Iš 
tikrųjų seniai mūsuose kas 
linksmesnį tekstą pakišo, tad 
„Geriau juoktis negu verkti” 
užpildo nemažą spragą. Auto
rius pradžioje teigia, kad „šyps
nys šiais laikais labai sunkiai 
išsispaudžia...”, bet knygą skai
tant —jokių pastangų nereikia 
jam išspausti, o pasitaiko netgi 
nusikvatoti. Laimė, kad auto
rius „visas bazes padengė”, nes 
labai knieti pridėti pastabų už 
dažną kalbos taisyklių nepai
symą. Tik kaip barsiesi, jei jis 
rašo, draugams patarus, tekstą 
duoti kalbos žinovams patikrin
ti, atsakęs: „Nepaklausiau. Ogi 
todėl, kad labai mažai yra tokių, 
kurie prilygsta kalbos žinovams 
ir supras, kur aš nuklydau nuo 
kalbos taisyklių. ...Dideliam 
blusinėtojų džiaugsmui turiu 
pripažinti, kad ras vieną kitą 
klaidą. Ir tegul džiaugiasi. Ir 
man malonu, kad suteikiu kam 
džiaugsmo”.

Knyga 288 psl., minkštais vir
šeliais, iliustruota labai šmaikš
čiais piešiniais (nors nepažy
mėta, spėjame, kad tai paties 
autoriaus). Knygą galima įsigy
ti ir „Drauge”.

• „Pensininkas”, 1994 m. 
rugsėjis/spalis. Leidėja — JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 
Redaktorius — Karolis Milko- 
vaitis. Administratorė — Elena 
Sirutienė. Žurnalo viršelis 
papuoštas Vytauto Didžiojo 
paveikslu, o pirmame puslapy
je Tautos šventei (rugsėjo 8-ta- 
jai) skirtas ir D. Mickutės-Mit- 
kienės eilėraštis „Vytauto mir
tis”. Kituose puslapiuose — 
įprastieji, pensininkams 
rūpimieji reikalai ir temos: 
sveikata, įdomių žinučių 
žiupsniai mityba ir vyresniųjų 
lietuvių veiklos nuotrupos (dau
giausia iš Čikagos). Redaktorius 
K. Milkovaitis žurnalo pusla
pius paįvairina savo eilėraščiu 
— „Purslai skambučiais skam
ba” („Aš negaliu dainuot 
dainos, ne man sukurtos...”).

• „Pasaulio lietuvis”, 1994 
m. rugpjūtis/rugsėjis, nr. 8-9. 
Leidinys Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba,o redaguoja 
tos valdybos pirm. Bronius Nai
nys. Administratorė — Baniutė 
Kronienė; spausdina „Draugo” 
spaustuvė Čikagoje. Žurnale 
yra ir straipsnių įvairiomis 
temomis, tačiau jo vertė glūdi 
reportažuose iš lietuvių 
gyvenimo įvairiuose pasaulio 
kraštuose, o taip pat ir priede 
„Švietimo gairės”. Bevartant 
žurnalo puslapius, kyla mintis, 
kad jis tikrai pavadintas tinka
mu vardu, nes atspindi „pasau
lio lietuvių” gyvenimą.

• „Skautų aidas”, 1994 m. 
rugsėjis, nr. 7. Oficialus Lietu
vių skautų sąjungos organas, 
įsteigtas 1923 m. Šiauliuose. 
Leidžia LSS Tarybos Pirmija, 
redaguoja v.s. Antanas Saulai- 
tis ir Pelėdų skiltis, o administ
ruoja v.s. Albina Ramanaus
kienė. Tikimės, kad nėra nei 
vieno skauto, neskaitančio savo 
žurnalo, nes jo prenumerata 
metams tik 5 dol., o;sukauptoji 
jaunatviška-skautiška medžia
ga yra neįkainojamos vertės.

• Amerikos Lietuvių mo
terų sąjungos ,jNewsletter” — 
Moterų sąjungos žiniaraštis, 
1994 m. ruduo,- nr 3. ALM 
sąjunga įkurta 1914 m., nes jos 
narės didžiuojasi savo lietuviška 
kilme ir pasiryžusios skleisti 
lietuvių kultūrą bei tradicijas. 
Žiniaraštį r ėda guja kaziinierie- 
tė sės. Angelą Balchunas. 
Spausdinamas „Draugo” spaus
tuvėje, leidžiamas anglų kalba, 
bet yra ir lietuviško teksto.

GENYS

Skelia, aižo medžio žievę, 
Šiaušia genio plunksnas vėjas, 
Snapas kaukši, snapas kerta, 
Kažkas juda, kažkas lenda —

Genys stveria už pakaušio. 
Kirminėlis! Paragauja — 
Ak, skanu!
Kirminėlį tuoj praryja. 
Ir toliau jis valo girią...

Danutė Lipčiūtė-Augienė

MIŠKAS KALBA

Ramiai ošia miškas vėjui 
pučiant. Linguoja medžiai ir 
kalba savo kalba. Visi turi savo 
kalbą: žmonės, gyvuliai, paukš
čiai, žvėrys ir medžiai ją turi. 
Nutyla miškas, nutyla žvėrys, 
nutyla ir paslaptingoji kalba. 
Atėjusi tamsi naktis nuramina 
visus. Toji naktis, veikiama 
mėnulio ir žvaigždžių, nutildo 
viską, tarp jų ir paslaptingąją 
medžių kalbą.

Nerijus Mikaląjūnas

AŠ ESU,

Aš esu kramtoma guma. 
Mano gyvenimas jau pasibaigė, 
bet dar prisimenu gerąsias 
dienas. Mano džiaugsmingiau
sia diena buvo, kai Vilija įdėjo 
mane į savo burną. Ten buvo la
bai smagu. Ji pūsdavo ir pūs
davo, kol pagaliau... Poofl” 
Kada aš nebeturėjau daugiau 
skonio, Vilija prilipdė mana prie 
kitos mašinos ir dabar aš matau 
viską/ kas darosi Los Angeles 
mieste.

Vilija Gulbinaitė
Abu Los Angeles Šv. Kazimie

ro lit. m-los mokiniai („Vardan 
tos Lietuvos”).

SAULĖ DANGUJE IR 
ŽEMĖJE

Kai saulė šviečia, man visada 
būna šilta ir linksma. Saulė 
mane šildo ne tik iš lauko, bet 
ir iš vidaus.

Kai aš pasižiūriu į saulę, man 
vis primena vieną ypatingą 
žmogų. Jis yra labai geras, daug 
šilumos ir meilės kitiems teikia. 
Jis taip, kaip saulė, visados 
šypsosi. Tas žmogus yra mūsų 
visų mylimas tėvas Antanas 
Saulaitis. Dievulis todėl jam ir 
davė tokią tinkamą pavardę. 
Kaip gerai, kad Dievulis taip 
žinojo, kam tą vardą duoti. 
Dabar mes turime saulę dangu
je ir saulę žemėje. Ačiū Tau, 
Dievuli!

Linutė Bublytė 
(1994 JAS stovykla. Dainavos 
„Pasakų pilies” laikraštėlis)

JEIGU AŠ BŪČIAU...

... tvenkinys, aš galėčiau 
matyti daug žuvų ir vabalų. 
ŽmonėB galėtų pagauti mažų 
žuvyčių. Aš galėčiau matyti 
skirtingus akmenis. Man patik
tų, kad vaikai mėgintų šokdinti 
akmenis mano paviršiumi. Aš 
galėčiau įtekėti į dideles upes ir 
ežerus. Vaikai manyje maudy
tųsi ir džiaugtųsi.
Domas Gudinskas, 3 namelis

...vadove, ąš galėčiau pasakyti 
vaikams ką daryti ir jie manęs 
klausytų. Bet aš būčiau labai 
gera ir leisčiau jiems valgyti sal
dainius. Aš duočiau daug laisvo 
laiko jiems ir pokyliautume 
kiekvieną dieną. Aš paruoščiau 
pamokas, kurios vaikams 
patiktų.
Angelika Kazakaitytė, 10 

namelis. 
(„Neringa”, 1994, 25-ii metai)

MARIJOS KRIKŠTO 
DUKTĖ

(Legenda)

Katalikų bažnyčia spalio 
mėnesį yra paskyrusi Marijos 
garbei. Ta proga duodu vieną le
gendą. Kaip žinote, legendos yra 
žmonių sukurti pasakojimai, 
kurie su tikrove ne visada 
derinasi, bet naudingi ir pamo
kantys.

Pradedant žemėje žydėti 
sodams, danguje vaikam yra 
didelis džiaugsmas. Ten vaisiai 
daug pirmiau ir daug greičiau 
nunoksta. Danguje vaikams po 
sodus vaikščiojant, linksta 
medžių šakos, ant kurių sirpsta 
saldžiausi vaisiai. Čia' 
raudonuoja, net juoduoja 
saldžiarūgščių vyšnių kekės, 
ten'raudonuoja sultingos avie
tės ir daugybė visokių uogų, 
kokių tik širdis panorės, o jau 
obuolių, kriaušių, slyvų tiek, 
kad niekada jų nesunaudosi.

Švenčiausioji rojaus darži
ninkė, 'Dievo Motina Marija, 
vaikščioja tarp medžių; apie Ją 
vaikų būriai sukinėjasi, bėgioja 
ir čiauška kaip paukščiukai. Ji 
šypsosi, meiliai kalba su vai
kučiais, kurie Ją motinėle 
vadina. Mažiems vaikučiams 
Marija pavaduoja tikrąsias 
motinas, kol jų motinos 
nenumirs ir neateis čia į dangų 
gyventi.

Marijos apyvaizdoje yra visų 
mirusiųjų vaikučių sielos. Ji 
vedžioja juos po dangaus rojų ir 
peni kaip paukštelius išsir
pusiomis uogomis.

Nuo gardumynų yra atskirti 
tie vaikai, kurių motinos pasku
bina suvalgyti išsirpusius 
(prinokusius) vaisius, kol Marija 
nenužengia žemėn sodų pašven
tinti ir vaisius palaiminti. Liūdi 
tokių motinų vaikai, lieja grau
džias ašarėles ir kenčia už mo
tinų kaltes. Kartu su jais liūdi 
ir Marija, nepatenkinta tomis 
motinomis, kurios paskubino 
savo vaisius be laiko nuskinti.

Kartą Marija buvo nukeliavu
si į žemę ir apžiūrėjo savo 
globoje esančius vaikelius. Pasi
taikė Jai tada būti prie sielos 
užgimusios mergaitės ūkininko 
name, prastoje bakūžėje.

Gimusios mergaitės tėvas 
buvo suvargęs ūkininkas. Už
gimus dukteriai per rugiapjūtę, 
negalėjo gauti kūmų (krikšto 
tėvų) ir ėmė savo nelaime 
skųstis.

— Ką aš dabar vargšas da
rysiu? Kūdikėlis silpnas, reikia 
švęstu vandeniu jo sielą nuplau
ti, o negalima žmogaus gauti, 
kad prie kriškto prineštų!

(Bus daugiau)

šiaurės Ledinuotasis 
vandenynas užima 13.10 mln. 
kv km. Atlanto — 73.76 kv km. 
Didysis (Pacific) — 151.22 mln. 
kv km. Indijos — 53.65 mln. kv 
km. Pietų vandenynui tenka 
69.33 mln. kv km plotas.

SERGANTIS VARNAS

Sergantis varnas tarė savo 
motinai:

— Motina, melskis Dievui ir 
neraudok! O toji atsakė:

— Koks Dievas tavęs, vaikeli, ; 
gailėsis? Kieno mėsos tu-nėši 
vogęs?

Pasakėčia rodo, kad, kas turi 
daug priešų, neras draugų 
bėdoje.

Ezopas

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
MĮSLIŲ ATSAKYMAI

1. Sauso. 2. Savaitė. 3. Javai. 
4. Rugio daigas ir grūdas. 5. Žir
niai ankštyje.

GALVOSŪKIAI

Su šia „Tėvynės žvaigždutės” 
laida pradedame 1994/95 metų 
galvosūkių sezoną. Jis tęsis, 
maždaug, iki kitų metų gegužės 
mėnesio pabaigos. Galvosūkius 
gali spręsti visi, dideli ir maži. 
Tie, kurie nori dalyvauti 
konkurse, turi būti ne vyresni, 
kaip 17 metų amžiaus. Jiems 
reikia galvosūkių atsakymus 
atsiųsti redaktoriui, kad 
patikrintų ir užrašytų taškų 
skaičių. Uždavinių sprendimo 
laikas — vienas mėnuo, tad gali 
spręsti ir tolimesnių vietovių 
dalyviai. Uždavinių atsakymai 
nebegalioja, kai jie atsiųsti po 
to, kai atsakymai paskelbti „T. 
žvaigždutėje”. Tad, nereikia 
laukti paskutinės dienos ir pra
rasti taškus. Spausdinami įvai
raus sunkumo uždaviniai, kad 
galėtų jais pasinaudoti jaunesni 
ir vyresni. Daugiau taškų 
laimės tie, kurie nepraleis nė 
vienos savaitės sprendimų, tie 
daugiau gaus premijoms skirtų 
pinigų. „T. žv.” dėkinga Lietu
vių fondui už paskyrimą premi
joms pinigų. Jei kas galėtų 
prisidėti prie pinigų padidinimo, 
būtų galima sprendėjams skir
ti didesnes premijas. Jei kas 
nesuprastų galvosūkių spren
dimo taisyklių, klauskite, 
atsakysiu. Sėkmės!

Redaktorius

GALVOSŪKIS NR. 1
(Žiūrėkite piešinėlį)

Tarp lapų yra nupieštas gyvis, 
parašykite to gyvio pavadinimą. 
Jame matote sumaišytomis 
raidėmis žodžius. Atstatykite 
raides teisingai ir galėsite per
skaityti dvi patarles. Kad 
aiškiau būtų, tuos sumaišy
tomis raidėmis žodžius pakarto
ju: 1. Tan vore ik dežiom si vos 
kešmos pila. 2. Salka loti rigdi.

Už teisingai parašytas tas dvi 
patarles gausite 5 taškus.

GALVOSŪKIS NR. 2

Ugdant savo pastabumą ir 
kantrybę bei geografines žinias 
plečiant, suraskite pasaulyje 
šiuos miestus ir upes: 1. Abu. 2. 

Abu Dūda. 3. Abu Raga. 4. Abu 
Muša. 5. Aki. 6. Ako. 7. Anka. 
8. Afhs(upė). 9. Aro(upė). 10. 
Ara(upė). 11. Aru. 12. Arba. 13. 
Arba(upė). 14. Aubėnas. 15. 
Saga. 16. Varna J

Už kiekvieną teisingą atsa
kymą gausite po vieną tašką. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

GALVOSŪKIS NR. 3
(Žiūrėkite piešinėlius)

Čia matote nebaigtus piešti 4 
piešinėlius. Juos užbaikite ir 
parašykite jų lietuviškus 
pavadinimus. Už tai — 5 taškai.

GALVOSŪKIS NR. 4 
(Žiūrėkite piešinėlius)

Menininkas nupiešė du pieši
nėlius, kurie vaizduoja naujai 
pastatyto laivo „Krikštynas”. 
Gerai įsižiūrėję į abu pieši
nėlius, pastebėsite, kad jie nėra 
visiškai tokie pat. Pastebėję 
skirtumus parašykite ir atsiųs
kite redaktoriui. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 5

Brūkšnelių vietoje įrašysite 
raides iš kurių susidarys žodžiai 
pagal duotas reikšmes. Jei tei
singai įrašysite žodžius, tai skai
tydami nuo viršaus žemyn, pa
gal pirmąsias raides, sužinosite 
vieno Lietuvos didvyrio vardą. 
Už atliktą darbą. 5 taškai. 1. — 
-------------------- upė, kuri įteka 
į Juodąją jūrą. 2.----------------
salos Atlanto vandenyne. 3. — 
----------- — — gardus vaisius 
kietame kevale. 4.--------------
— viena didelė Azijos valstybė. 
5.-----------------laivų stovėjimo
vieta. 6. Vienas iš judriausių pa
saulio kanalų------------------


