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Landsbergis dėkoja opozicijai 
už Maišiagalos susitarimo 

atšaukimą

Lietuva reikalauja naujo 
įvertinimo iš Europos 

Tarybos
Vilnius, lapkričio 11 d. 

(AGEP) — Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) parti
jos konferencijoje šeštadienį 
buvo tariamasi, kaip įgyven
dinti savivaldybių rinkimuose 
duotus pažadus, diskutuojama 
apie LDDP valdymo žalą Lietu
vai bei svarstoma, kaip geriau 
pasirengti Seimo rinkimams.

Tėvynės Sąjungos partijos 
valdybos pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus teigimu, šiuo metu 
partijoje yra per 14,000 narių. 
Į konferenciją Vilniaus savi
valdybėje atvyko 245 delegatai 
iš visos Lietuvos.

Pagrindinį pranešimą apie pa
dėtį Lietuvoje ir konservatorių 
politinį vaidmenį skaitė partijos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jis pabrėžė, kad artėjant 
Seimo rinkimams itin svarbu 
susitelkti ir pasiruošti „esmi
niams pokyčiams Lietuvos poli
tikoje”.

Didžiausia Landsbergio kal
bos dalis buvo skirta „blogoms 
naujienoms”. Tokiomis jis 
pavadino ekonomijos nuosmukį, 
nesuvaldomai augantį nusikals
tamumą, tautoje gilėjantį pesi
mizmą ir depresiją. Valdančia
jai partijai buvo priekaištaujam 
už specialiai žlugdomą žemės 
ūkį, smulkų verslą, užsienio 
investicijų atbaidymą. Pasak 
opozicinės partijos vadovo, Lie
tuvoje dabar yra „žulikų val
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Spalio mėnesį valstybinis 
iždas gavo rekordines 

pajamas
Vilnius, lapkričio 13 d. 

(AGEP) — Spalio mėnesį 
Lietuvos valstybinis iždas gavo 
rekordines pajamas šiais metais 
— 603 milijonus litų, pranešė 
Valstybinės Mokesčių Inspek
cijos viršininkas Petras Navi
kas. Rugsėjo mėnesį įplaukos 
buvo 503 milijonai litų.

Valstybinės Mokesčių Inspek
cijos viršininkas P. Navikas 
smarkų mokesčių įplaukų padi
dėjimą aiškina tuo, jog daugu
ma mokėtojų šiuos mokesčius 
moka pasibaigus ketvirčiui. 
Anot Naviko, tai reiškia, jog 
verslas Lietuvoje atsigauna. 
Akcinės bendrovės ir asmenims 
priklausančios įmonės vis dau
giau pelno mokesčio moka sava
noriškai.

Petras Navikas primena, jog 
pelno mokestis nepadidėjo nuo 
1991 m. liepos mėnesio. Be to, 
mokesčio tarifas už investi
cijoms panaudotą pelną suma
žintas nuo 29% iki 10%. Apmo
kestinamąjį pelną dar sumažino 
vyriausybės leidimas iki 5 kartų 
padidinti turimo ilgalaikio tur
to kainą ir jo nusidėvėjimą. Tai 
dar sustiprina išvadą, jog verslas 
atsigauna, teigia Valstybinės 
Mokesčių Inspekcijos viršinin
kas.

Per dešimt mėnesių į Lietuvos 
valstybinį iždą iš viso įplaukė 
4.67 bilijonai litų pajamų (per
nai per tą patį laikotarpį — 
3.75 bilijonai litų). Iki lapkričio 
1 d. įvykdyta 87% metų plano.

Valstybinė Mokesčių Inspek
cija šias pajamas paskirstė taip: 
valstybės iždui skirta 3.2 bili
jonai litų (68% įplaukų), savi
valdybių iždams — 1.4 bilijonai 
litų (32% įplaukų).

Valstybės iždui atiduota 
84.5% jos biudžete numatytų 
įplaukų, savivaldybių iždams — 
89.1% jų metiniuose biudžetuo

džia”.
„Gera naujiena” V. Lands

bergis pavadino pačią konser
vatorių partiją. „Lietuvai būtų 
blogai, jeigu mes pasiduotume 
kiršinimui ir susilp*nėtume”, jis 
sakė. Prie „neabejotinai gerų 
naujienų” Landsbergis priskyrė 
ir Maišiagalos memorandumo 
atsisakymą. Jo nuomone, gi
nant Lietuvos interesus Baltijos 
jūroje „daug darbo buvo opozici
jai ir konservatoriams”.

Vytautas Landsbergis perspė
jo, kad Lietuvos apskrityse 
LDDP jau „kaupia fondus artė
jantiems Seimo rinkimams, nes 
šį kartą tautai nebeužteks 
pažadų apie „šlapią dešrą’ ”.

Konferencijoje dalyvavusius 
konservatorius savivaldybių va
dovus jis ragino ieškoti kon
taktų su kitataučiais Lietuvos 
gyventojais.

Beveik valandą trukusią 
Landsbergio kalbą palydėjo 
karšti plojimai, ir jam buvo 
įteikta puokštė gėlių. Gedi
minas Vagnorius replikavo, kad 
dabar Juozui Bernatoniui ar 
Česlovui Juršėnui bus sunku 
įrodyti, jog Vytautas Lands
bergis — nebe partijos vadas.

Konferencijoje informuota, 
kad konservatorių partijos 
suvažiavimas bus surengtas Vil
niuje, kitų metų kovo 9-10 
dienomis. Į jį numatoma su
kviesti apie 700 delegatų.

Konservatoriai kaltina 
vyriausybę statistikos 

klastojimu

se numatytų įplaukų. 
Mokesčių mokėtojai valstybi

niam iždui savanoriškai sumo
kėjo 4.5 bilijonus litų, ir tai yra 
96.5% visų įplaukų. Valstybinė 
Mokesčių Inspekcija papildomai 
dar išieškojo 165 milijonus litų 
13.5% biudžeto įplaukų) nuslėp
tų mokesčių, baudų ir delspini
gių-

Valstybės paslapčių 
įstatymas atkuria
sovietinę tvarką

Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) 
— „Respublikos” dienraščio 
redakcijos skiltyje rašoma, kad 
pagal Valstybės paslapčių įsta
tymą (priimtą spalio pabaigoje 
ir įsigaliosiantį 1996 m. kovo 1 d. — 
Red.), žmonės, supažindinti su 
valstybės paslaptimis, negalės 
išvažiuoti į užsienį. Tai, anot 
„Respublikos”, primena sovie
tinius laikus.

Toks įstatymas leidžia tuos, 
kurie reiškia nepasitenkinimą 
valdžios politika, apšaukti ži
nančiais valstybės paslaptis ir 
uždaryti tarp šalies sienų. Prieš 
tai kovojo daugybė pasaulio 
žmogaus teisių organizacijų, net 
ir Lietuvos Helsinkio grupė.

Pastebėta, kad net ir baigęs 
kadenciją Lietuvos prezidentas 
kelis metus negalės emigruoti, 
Tai būtų nesuvokiama demo
kratinėje valstybėje.

„Respublika” rašo, kad neį
manoma įsivaizduoti, jog, tar
kime, vandenilinės bei neutro
ninės bombos kūrėjui arba 
„žvaigždžių karų” satelitinės 
gynybos sistemos autoriui kas 
nors būtų draudęs vykti į konfe
rencijas kitose šalyse. O jie ne 
tik žinojo valstybės paslaptis — 
jie jas ir kūrė.

Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos įgaliotinis bažnytiniam turtui atgauti 
kunigas D. Petkūnas (dešinėje) ir architektas S. Monomaitis montuoja Šv. Jokūbo bažnyčios 
atstatymo maketą. Konsistorijai grąžintame pastate Klaipėdos senamiestyje (Tiltų g. 18) pernai 
metų pabaigoje įsikūrė mugė, o vėliau restoranas, kuris tačiau moka nuomą parapijai. Šiuo metu 
neseniai įregistruota evangelikų Šv. Jokūbo parapijos bendruomenė prašo pastatą perduoti parapi
jai, kuri čia ketina atstatyti istorinę Šv. Jokūbo bažnyčią — seniausią (nuo 1258 m.) krikščionių 
bažnyčią Lietuvoje.

Nuotr. A. Stubros „Lietuvos ryte”

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(AGEP) — Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) parti
jos valdybos pirmininkas, Seimo 
narys Gediminas Vagnorius ap
kaltino vyriausybę statistikos 
duomenų klastojimu. „Tokio 
įžūlaus klastojimo neteko maty
ti ", sakė G. Vagnorius pirma
dienį spaudos konferencijoje.

Jis teigė, kad faktinis pramo
nės gamybos sumažėjimas 1994 
m. birželio mėnesį šių metų sta
tistikos biuletenyje jau buvo 
parodytas kaip 9% prieaugis. 
„Viduryje metų lyg per klaidą 
atsiranda 10% padidėjimas ir po 
to visa jau statistika keičiasi”, 
sakė konservatorių valdybos 
pirmininkas.

Tokiu būdu, teigė Vagnorius, 
konservatorių pagal pirminius 
duomenis apskaičiuotas 46% 
pramonės gamybos sumažėji
mas 1994 m. oficialiai buvo 
rodomas kaip sumažėjęs 30%. 
Tačiau oficialioji statistika, tiek 
1994 m. pirmojo pusmečio ap
žvalgoje, tiek šių metų pradžioje 
išleistoje visų 1994 m. apžval
goje, rodo, kad išgaunamosios ir 
apdirbamosios pramonės pro
dukcijos birželio mėnesį par
duota 9.3% daugiau nei gegužės 
mėnesį.

Gediminas Vagnorius taip pat 
tvirtino, kad vyriausybė apgau
dinėja, nurodydama bendrojo 
vidinio produkto padidėjimą. Šis 
rodiklis negalėjo padidėti, jeigu 
gamyba sumažėjo trečdaliu ir 
prekyba — penktadaliu, sakė 
Vagnorius, pridurdamas, jog iš 
tokių paskaičiavimų ekspertai 
šaiposi.

Konservatorių valdybos pirmi
ninkas taip pat teigė, kad buvo 
pataisyta ir 1993 m. statistika. 
„Buvo duotas politinis užsaky
mas suorganizuoti 1% bendro 
vidinio produkto augimą. Tai 
pasiekta, klastojant 1994 m. sta
tistiką, o to nepakakus — ir 
1993 m. statistiką”, teigė G. 
Vagnorius.

Jis taip pat sakė, kad kitokie 
statistiniai duomenys teikiami 
užsieniui. Pasak Vagnoriaus,

Tarptautinio Valiutos Fondo 
ataskaitoje kalbama, kad in
fliacija Lietuvoje 1994 m. buvo 
70%, o numatoma, kad infliaci
ja šiemet sieks 35%. Tuo tarpu 
oficialiai Lietuvoje pateikiami 
skaičiai, kad infliacija pernai 
buvo 45%, o šiemet sieks 30%.

Konservtorių valdybos pirmi
ninkas kaltino ir tųp, kad ap
skaičiuojant vidutinį atly
ginimą šių metų viduryje jis 
buvo padidintas 100 litų, nes 
nebuvo skaičiuotas atlyginimas 
Žmonių, kurie dirba ne pilną 
darbo dieną arba nepilną darbo 
savaitę. „Ūkio stabilizavimą 
bandoma pasiekti ne stabilizuo
jant ekonomiją, o klastojant sta
tistiką”, sakė Vagnorius.

Paklaustas, kodėl šis kalti
nimas vyriausybei nepareikštas 
konservatorių inicijuotame pa
reiškime dėl nepasitikėjimo 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybe, 
Gediminas Vagnorius teigė, kad 
tas klausimas bus iškeltas Sei
mo posėdyje, kai interpeliacija 
bus svarstoma. Pasak jo, įtari
mų buvo ir anksčiau, tačiau 
apie tai prabilti paskatino in
terpeliacijai ruošiantis atlikti 
konservatorių skaičiavimai.

Lietuvos prezidentas 
pasveikino Lenkijos 

vadovą
Vilnius, lapkričio 10 d. 

(AGEP) —- Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas penktadie
nį nusiuntė telegramą Lenkijos 
prezidentui Lech Walęsa ir pa
sveikino jį bei Lenkijos žmones 
Lenkijos Nepriklausomybės die
nos proga.

Telegramoje Lietuvos vadovas 
pažymi, kad „pastarojo meto 
aukščiausio lygio susitikimai 
davė stiprų impuslą mūsų šalių 
bendradarbiavimui, atvertė 
naują puslapį Lietuvos ir Lenki
jos istorijoje”. Prezidentas A. 
Brazauskas išreikė viltį, kad 
draugiški santykiai stiprės ir 
plėtosis toliau.

Kaip žinoma, Lech Walęsa per

Rusija Karaliaučiaus 
krašte statys naftos 

gamyklą
Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP)

— Neseniai JAV bankas „The 
City Private Bank” suteikė 
Rusijai 30 milijonų dolerių 
paskolą naftos perdirbimo 
gamyklai Karaliaučiaus krašte 
statyti, rašo „Lietuvos aidas”. 
Numatoma, kad šioje gamyklo
je bus perdirbama nafta, išgauta 
iš Baltijos jūroje esančio telki
nio.

Sankt Peterburgo laikraštis 
rašo, kad dėl teritorijos, kurio
je yra šis telkinys, ginčijasi 
Lietuva ir Rusija. Laikraštis 
rašo, kad nuo to, kaip jis bus 
išspręstas, priklauso ir tokio pat 
Lietuvos ir Latvijos ginčo baig
tis.

Naftos gamyklos statybai Ka
raliaučiuje labai priešinasi 
didžiulė Rusijos įmonė „LUK- 
oil”. Ši įmonė turi stipriausias 
pozicijas Baltijos valstybėse. 
Naftos perdirbimo gamyklą 
ketina statyti ir Estija. O 
Lietuvoje naftos perdirbimo 
įmonė yra Mažeikiuose. Taigi 
nedideliame Baltijos jūros pa
krantės ruože bus trys naftos 
perdirbimo įmonės.

pirmąjį prezidento rinkimų turą 
buvo antras, tačiau visuotinai 
manoma, kad nugalės per le
miamąjį turą lapkričio 19 dieną, 
kai varžysis tik su kairiųjų kan
didatu Aleksander Kwasniewski.

Olandija domisi 
ekonominiu 

bendradarbiavimu
Vilnius, lapkričio 9 d. (AGEP)

— Olandijos vyriausybė norėtų 
prisidėti prie ekonominio vysty
mo projektų Lietuvoje, ypač 
modernizuojant žemės ūkio ir 
maisto produktų perdirbimo 
pramonę, pažymėjo Olandijos 
ambasadorius Lietuvai Johann 
Cornelis Thade Bast, įteikda
mas Lietuvos prezidentui Algir
dui Brazauskui skiriamuosius 
raštus. Amb. Bast sakė, kad 
Baltijos šalyse ruošiamasi 
atidaryti Olandijos ambasadą. 
Ambasadorius J. Bast dabar re
ziduoja Stokholme.

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(AGEP) — Dėl liūdnai pagar
sėjusių Rumunijos parlamenta
ro Gheorge Frunda išvadų Lie
tuva atsidūrė tarp trečiosios 
kategorijos valstybių Europos 
Taryboje, turinčių rimtų proble
mų, vykdant savo įsipareigo
jimus Europos Tarybai. Žemes
nė yra tik ketvirtoji kategorija, 
kurioje esančioms šalims kelia
mas klausimas dėl pašalinimo 
iš Europos Tarybos (ET), pirma
dienį spaudos konferencijoje pa
sakė Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Algirdas Gricius, vadovau
jantis Lietuvos delegacijai ET 
Parlamentinėje Asamblėjoje.

Praėjusią savaitę Strasbourg, 
Prancūzijoje, jis dalyvavo ET 
Parlamentinės Asamblėjos Poli
tinių reikalų komiteto posėdyje, 
kur buvo svarstomos ir G. Frun- 
dos išvados. Jose, be kita ko, 
Lietuva kaltinama skriaudžian
ti tautines mažumas, blogu el
gesiu su nuteistaisiais, kelių 
svarbių tarptautinių konvencijų 
neratifikavimu.

Algirdas Gricius dėl to kaltino 
tiek kai kurių Lietuvos insti
tucijų, įskaitant Teisingumo 
ministerijos, neveiklumą, tiek 
prastą tokių ET tikrinimų sis
temą, kai vienas žmogus, apsi
lankęs šalyje vos porą dienų, 
gali nuspręsti, kaip šalis laikosi 
savo įsipareigojimų.

Lietuvos parlamentarų Euro
pos Taryboje vertinimu, G.

Europos Taryboje jau 
apsispręsta Rusiją priimti

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(AGEP) — Nors beveik neabejo
jama, kad sausio mėnesį Eu
ropos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja balsuos už Rusijos 
priėmimą į Europos Tarybą, 
galbūt pavyks tarp Rusijos įsi
pareigojimų įrašyti klausimą 
dėl užgrobtųjų Lietuvos am
basadų pastatų Paryžiuje ir 
Romoje bei Maskvoje esančių 
archyvų gražinimo.

Praėjusią savaitę Strasbourg, 
Prancūzijoje, vykusiame Euro
pos Tarybos parlamentinės 
Asamblėjos Politinių reikalų 
komiteto posėdyje Algirdas Gri
cius, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas ir Lietuvos delegacijos ET 
Parlamentinėje Asamblėjoje 
vadovas Algirdas Gricius kėlė šį 
klausimą, nurodydamas, kad 
Lietuva negalės balsuoti už pri-

Prezidentui Algirdui Brazaus
kui perduoti Olandijos karalie
nės Beatrix linkėjimai Lietuvai. 
Priimdamas juos, Lietuvos va
dovas pažymėjo, kad karalienė 
yra laukiama viešnia Lietuvoje.

Brazauskas sakė, kad Olandi
ja yra pagrindinių Lietuvos 
prekybos partnerių dešimtuke. 
Prezidentas paminėjo bendrus 
abiejų šalių interesus vystant 
žemės ūkį, maisto pramonę, so
cialinę sistemą. Lietuvos pre
zidentas pabrėžė dvišalio ben
dradarbiavimo svarbą, Lietuvai 
siekiant integruotis į Europos ir 
Transatlantines politines, eko
nomines bei saugumo struktū
ras.

Ambasadorius J. Bast sakė, 
kad Olandija susidomėjusi 
stebi Lietuvos dalyvavimą 
„Partnerystės Vardan taikos” 
programoje bei Baltijos bata
liono kūrimą.

Frundos parengtos išvados dau
giausia yra nekonkrečios ir 
nepagrįstos. Gricius taip pat 
pažymėjo, kad Lietuva, stodama 
į Europos Tarybą, prisiėmė vos 
du konkrečius įsipareigojimus. 
Svarbiausias iš jų — ratifikuoti 
Europos Žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugos kon
venciją bei jos pagrindinius pro
tokolus. Lietuva net neįsiparei
gojo ratifikoti Konvencijos 6-ąjį 
protokolą, kuriame numatytas 
mirties bausmės panaikinimas. 
Tuo tarpu G. Frundos išvadose 
kalbama apie Lietuvos teisinę 
sistemą ir kitus reikalus, kurie 
galbūt nėra tobuli, yra ginčy
tini, tačiau visiškai nesusiję su 
Lietuvos įsipareigojimais, sakė 
A. Gricius.

Algirdas Gricius sakė Politi
nių reikalų komitete paprašęs, 
kad į Lietuvą būtų atsiųsta 
daugiau ir įvairių tikrintojų. Be 
to, jis pareikalavo, kad būtų pa
skirtas papildomas Juridiniu 
reikalų komiteto reporteris.

Seimo narys sakė taip pat per 
dvi dienas parengsiąs trumpą 
komentarą dėl Georghe Frun
dos išvadų ir nusiusiąs jas ET 
Politinių reikalų komitetui.

Tuo pačiu metu Seime suda
ryta speciali darbo grupė, 
vadovaujama Seimo pirmininko 
pavaduotojo Juozo Bernatonio, 
turi parengti išsamų atsakymą 
į Frundos kaltinimus iki gruo
džio 17 dienos.

ėmimą valstybės, kuri nesilai
ko tarptautinių įsipareigojimų.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje jis sakė, kad pagrindinis 
pranešėjas dėl Rusijos priėmimo 
atnaujinimo, Šveicarijos parla
mentaras Ernst Muehlemann 
po to pasiūlė pateikti šiuos rei
kalavimus, kad jie būtų įrašyti 
tarp Rusijos įsipareigojimų.

Komitete A. Gricius taip pat 
kėlė klausimą dėl Rusijos 
grasinimų įvesti kariuomenę į 
Baltijos šalis, jeigu jos taptų 
NATO narėmis, nes tai visiškai 
neatitinka tarptautinių santy
kių normų.

Tačiau be Lietuvos ir Estijos 
atstovės, kuri kėlė Čečėnijos 
klausimą, daugiau niekas Poli
tinių reikalų komitete neprieš
taravo Rusijos priėmimui. Už 
priėmimą pasisakantieji teigė, 
kad tai tik sustiprins demo
kratiją Rusijoje.

Beveik nebuvo prieštarau
jančių ir šį klausimą svarstant 
Jungtiniame komitete. Reko
mendaciją priimti Rusiją į 
Europos Tarybą atsiuntė ir Eu
ropos Sąjungos parlamentas.

Algirdas Gricius sakė susida
ręs nuomonę, kad dėl Rusijos 
priėmimo į Europos Tarybą jau 
yra nutarta „Vakarų Europos 
šalių vykdomosios valdžios ko
ridoriuose”.

KALENDORIUS

Lapkričio 15 d.: Šv. Albertas 
Didysis, Bažnyčios mokytojas 
(1193-1280); Leopoldas, Vaidila, 
Norda.

Lapkričio 16 d.: Švč. M. 
Marija Aušros Vartuose, Gailes
tingumo Motina; šv. Margarita 
Škote (1046-1093), šv. Gertrūda 
(1227-1297); Edmundas, Aišku- 
tis, Tyda.

1
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

„KUNIG. GRAŽINOS” VYR. 
SKAUČIŲ BŪRELIS 

CALIFORNIJOJE
Mūsų būrelio veikla prasidėjo 

prieš 31-rius metus. Tada susi
būrė devynios vyresnės sesės 
dirbti skautijos gerovei, talki
nant tunto vadovėms. Būrelis 
labai greit išvystė prasmingą 
veiklą ir augo narių skaičiumi. 
Šiandien būrelio narių sąraše 
yra daugiau negu trisdešimt pa
vardžių. Tai dauguma vyresnio 
amžiaus skautės, tunte vykdžiu
sios įvairias vadovavimo parei
gas. Dar jaunos savo širdyse ir 
kupinos energijos skautiškuose 
darbuose, jos mielai renkasi į 
sueigas aptarti einamuosius 
reikalus. Vėliau atėjusios 
jaunesnės sesės irgi aktyviai 
jungiasi savais sumanymais, 
užtikrindamos būreliui dar
bingą ateitį.

Padidėjusio būrelio veikla ne
jučiomis išsiplėtė už tunto ribų. 
Dabar būrelis yra savarankiš
kas vienetas. Pasišventusių va
dovių ir būrelio sesių darbščių 
rankų dėka, būrelis savo uždirb
tais pinigais visada remia 
skautišką spaudą, finansiškai 
padeda jaunoms vadovėms vyk
ti į skautiškas lavinimo mokyk
las, pinigais paremia mūsų rajo
ne esančią stovyklavietę, o pas
kutiniu metu dovanojo skalbi
mo ir džiovinimo mašinas, 
šaldytuvą ir kavai virdulį. 
Laiškais, siuntiniais ir pinigais 
remia Lietuvoje pasirinktą 
draugovę, nusiuntė 400 svarų 
knygų ten naujai įsteigtos gim
nazijos bibliotekai. Aukojo 
Lietuvos skaučių vadovėms la
vinti įsteigtam Marijos Gimbu
tienės fondui. Šiais metais 30
metų sukakties proga, stovyklos 
vadovybei ir stovyklavietės 
pirkimo komiteto nariams su
rengė cepelinų popietę, kurios 
metu jaunieji vadovai ir vadovės 
turėjo progą pažinti asmenis, 
kurių triūso dėka dabar links
mai stovyklaujama ir iškylau
jama savame pušinėlyje.

Gerojo darbelio vedinos, būre
lio sesės talkina ir vietinės Lie
tuvių Bendruomenės veikloje. 
Penkerius metus iš eilės tvarkė 
Lietuvių dienų metu suvežto 
meno kambarį, ir šiemet prisi
dėjo prie a.a. Marijai Gimbu
tienei ruošto pagerbimo. Savo 
laiku būrelis ruošė įvairias 
parodas, paskaitas bei meno 
popietes.

Būrelio vadovės renkamos 
vieneriems metams. Dažnai ta 
pati vadovė pasilieka ir ant
riems. Mūsų paskutinioji vado
vė sesė s. Birutė Prasauskienė 
savo pareigas tęsė ir antruosius 
metus, bet dėl šeimoje įvykusios 
ligos buvo priversta savo įsipa
reigojimo laiką sutrumpinti

„Praeitis—Ateitis” suvažiavimo Dainavoje dalis dalyvių
Nuotr Gintaro Plačo

keliais mėnesiais. Gaila neten
kant labai organizuotos, darbš
čios ir kantrios vadovės, kuri su
gebėjo suprasti būrelio sesių 
poreikius, buvo jautri artimui ir 
ištikima skautybes esmei. Bū
relio sesės jai lieka labai dėkin
gos, džiaugiasi ir toliau turė
damos ją savo tarpe.

Visos smagiausios sueigos 
įvyksta sesių namuose. Po atlik
tos darbotvarkės, kuri dažniau
siai užsitęsia ilgai, gražinietės 
dar gerą valandą pasilieka sese
riškai pabendrauti ir pasivai
šinti suneštiniais skanėstais. Į 
iškilmingą kalėdinę sueigą 
gražinietės tradiciniai ateina 
kartu su savo vyrais ir kitais 
šeimos nariais. Taip pat pa
kviečia su šeimos nariais ir ra
jono vadovybę, bei mūsų padan
gėje gyvenančius LSS Vadijos 
narius.

Per visus 31-rius metus bū
relio veikla niekad nebuvo nu
trūkusi. Visada atsirasdavo 
sesė, kuri pasišvęsdavo būreliui 
vadovauti. Šį rudenį vadovės 
pareigas paimti pasiryžo ps. fil. 
Aldona Venckienė. Visada gerai 
nusiteikusi sesė Aldona jau ne 
kartą parodė būrelio reikalams 
nuoširdų dėmesį. Nėra abejonės, 
kad sesei Aldonai vadovaujant 
būrelis ir toliau bus stiprus 
skautiška dvasia ir liks ištiki
mas lietuviškajai skautybei.

Gražinietė

TESĖJOME 60,
Lietuvos Skaučių Seserijos Ju

biliejinis sąskrydis Vilniuje š.m. 
rugsėjo 3 d. vyko simbolinio GA
BIJOS ženklo ir ryžtingo šūkio: 
„Tesėjome 60, kad tęstume” 
dvasioje.

Sąskrydis ir Lietuvos skaučių 
Seserijos 60 metų savarankiš
kos veiklos minėjimas pradėtas 
10 vai. ryto iškilmingomis šv. 
Mišiomis Vilniaus Arkikated
roje, aukotomis prel. K. Vasi
liausko.

Sąskrydis vyko Mokytojų na
muose, Vilniaus g-vė 39/6. Čia 
1 vai. p.p. vyko dalyvių, regist
racija, vykdoma ps. Neringos 
Čiukšienės ir „Miglės” tunto 
sesių.

2 vai. p.p. — Oficialus ati
darymas, vs. fil. Stefos Gedgau
dienės paskaita „LSS istorijos 
raida”, sveikinimai ir pus
valandis poezijos, deklamuojant 
aktorei Virginijai Kochansky- 
tei.

3:30 Seserijos Vyriausios 
skautininkės fil. Ilonos Vit
kauskienės paskaita „Skaučių 
Seserija dabar ir užmojai”. Po 
paskaitos gražiai padainavo

Skautiško jaunimo suvažiavime, Dainavoje, dalis dalyvių.
Nuotr. Gintaro Plačo
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Praėjo du mėnesiai nuo pui
kiai pasisekusio suvažiavimo 
DAINAVOJE. Ar atsimenate 
kas ten vyko, kas buvo kalbėta, 
ko buvo prašyta? Tai kiekvieno 
dalyvio sąžinės reikalas.

LSS Tarybos pirmininkas bro
lis Kęstutis savo sveikinime 
prašė jūsų dviejų sakinių. Sesė 
Marytė dar nei vieno ‘sakinio’ 
nėra gavusi ir negali man jo per
duoti. Atmintį reikia lavinti 
visą gyvenimą. Tai vienas iš 
skautiškų žaidimų (vadinam jį 
KIM). Tie du sakiniai skambėjo 
sekančiai:

1. Ką atsiminsite iš šio savait
galio už 30 dienų? Dabar klau
simas ką iš viso atsimenate?

2. Ką stengsitės atlikti ar 
įgyvendinti skautavime atei
nančių 90 dienų laikotarpyje? 
Laikotarpis pratęsiamas iki 
1996 m. sausio 1 dienos.

Jūsų atsakymų lauksiu ne
kantriai. Kiekvienas tikimės ko

KAD TĘSTUME
solistė Judita Leitaitė, akompa
nuojant pianistei Gražinai 
Ručytei-Landsbergienei.

Vyko prof. dr. Vandos Zabors- 
kytės paskaita „Mergaitė — mo
teris skautybės kelyje”, pasi
rodymas „Mūsų jaunosios se
sės” — choreografė Diana 
Gudavičiūtė ir sąskrydžio užda
rymas.

Po to visi buvo pakviesti į 
Mokytojų namų maž. salę, kur 
su „lauknešėlio vaišėmis” lau
kė v. sk. Zenona Bružienė ir 
„Kun. Gražinos” draugovė.

Pasivaišinus buvo išklausyti 
dalyvių pasisakymai ir vyko 
nuotaikinga skautiška vaka
ronė, kur gražiai pasirodė v. sk. 
Gražina Leviskaitė ir skau
tiškas jaunimas. Programos 
vedėja buvo ps. fil. Daiva 
Merkienė.

Sveikiname seses Lietuvoje iš
kilmingai paminėjusias Se
serijos savarankiškos veiklos 
60-mečio sukaktį. Linkime dar
nios, vieningos ir sėkmingos 
veiklos laisvoje ir nepriklauso
moje Tėvynėje.

IR

DETROITO SKAUTIJA 
RUOŠIASI KŪČIOMS
Detroito „Gabijos ’ ir „Balti

jos” tuntai ir šiemet sekma
dienį, gruodžio 3 d., 4 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje ruošia Kūčių vakarienę.

Skautai.ir skautes kviečia vi
suomenę prisidėti prie šios 
'gražios tradicijos. Kiekviena 
dalyvausianti šeima prašoma 
prisidėti kuriuo nors Kūčių pa
tiekalu. Visi norintieji dalyvau
ti prašomi nedelsiant registruo
tis pas Reginą Puškorienę, tel. 
(313) 533-1848, arba Kristiną 
Zubrickienę, tel. (313) 522-3527. 
Visi kviečiami, visi laukiami 
nuoširdžioje artėjančių Kalėdų 
švenčių nuotaikoje pabendrau
ti, susipažinti ir suartėti. 
Laukiame Jūsų paskambinimo
ir pranešimo, kad dalyvausite.

„SIETUVOS” DRAUGOVĖS 
SUEIGA

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga šį penktadieni, lapkr. 17 d. 
7 vai. vak. vyks sesės Ramonos 
Kaveckaitės bute. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

TARPTAUTINE SKAUTŲ 
STOVYKLA

nors iš kitų, bet patys neprisispi- 
riam savęs. Žinių pasikeitimas 
yra būtinas tarp visų, ypač, kai 
to laukiame iš kitų. Tai dalis 
vadovavimo principų, kuriuos 
stengiamės skiepyti jaunesniam 
už save. Drąsiai galite savo 
atsakymus paskelbti „Skauty
bės kelyje” ar „Skautų aide”. 

Budėkime ir toliau kartu!
Brolis Kęstutis

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 
ri; 1945-1985

vįs. fil. Petras Molis praneša, 
kėd knygos paruošimo darbai 
artėja prie pabaigos. Apgailes
tauja, kad iki šiandien dar labai 
mažai prenumeratorių. Ra
ginkite kiekvieną pažįstamą 
skautininką bei visuomenę kuo 
greičiau knygą užsiprenume
ruoti. Yra gera dovana Lietuvos 
skautų veikėjams ir Lietuvos 
bibliotekoms. Manau, kad kiek- 
vienas/a Jūsų jau esate šį leidinį 
užsiprenumeravę. Užsakymus 
ir prenumeratas priima v.s. fil. 
Kostas Nenortas, 44 Alban 
Street, Boston, MA 02124-3709.

Olandijoje vyko tarptautinė 
skautų stovykla. Joje dalyvavo 
28,000 skautų iš 126 pasaulio 
šalių, jų tarpe ir 35 iš Lietuvos: 
iš Kuršėnų, Mažeikių, Telšių, 
Kybartų, Kauno, Vilkaviškio, 
Vilniaus, Varėnos ir Klaipėdos.

Pagrindinis šios tarptautinės 
stovyklos tikslas — suburti viso 
pasaulio skautus, kad jie susi
draugautų, užmegztų kuo dau
giau ryšių su skautais iš 
mažesnių šalių, kuriose skautų 
dar nedaug, kad visi bendromis 
jėgomis stotų prieš rasizmą, 
karus.

Skautai tarptautinėje stovyk
loje praleido neužmirštamus 
vienuolika dienų. Stovykla buvo 
įkurta Flevalono saloje. Vie
tiniai gyventojai pasakoja, kad 
ji buvo atkariauta iš vandens 
maždaug prieš trisdešimt ar 
daugiau metų. Stovykloje plevė
savo vėliavos tų šalių, iš kurių 
buvo atvykę skautai. Tarp jų 
garbingai plevėsavo ir mūsų tri
spalvė.

Kuršėnų miesto Z. Ivinskio 
mokyklos auklėtinės S. Streles- 
kaitė ir E. Verseckaitė pasako
jo, kad visus sujaudino stiprus 
vienybės jausmas, žmonių bend
ravimas stovykloje. Nors kiek
vienoje tautoje yra savo tra
dicijos, kalba, tačiau pasaulio 
skautai tarp savęs šnekėjosi 
kaip sugebėjo, neiškilo jokių 
nesusipratimų. Stovykloje 
vyravo labai draugiška nuo
taika.

Stovyklos darbas buvo planuo
jamas pagal tam tikrą dieno
tvarkę. Pavyzdžiui, kiekvienas 
skautas gaudavo po šešiolika

oilietų, kuriuose būdavo 
parašyta, ką kiekvienas turi 
daryti. Programa buvo gana 
įvairi: ekskursijos, kūrybinės 
bei kitos programos, kurių metu 
Sandrai teko mokytis piešti, o 
Eglei teko išmokti pagaminti 
žvakidę iš plieno, gaminti žva
kes. Mergaitės pasakojo apie 
stovykloje organizuotą teatrą, 
kur pačioms teko sukurti scena
rijų ir suvaidinti. Dvi dienas 
kiekvienam teko dirbti visuo
meninį darbą. Šio darbo pagrin
dinis tikslas — sėdėti palapinėse 
ir priiminėti žmones, dalinti 
jiems autografus, užrašyti savo 
adresą. Stovyklautojai aplankė 
daugelį Olandijos miestelių. 
Ten labai daug vandens ma
lūnų, kanalų. įdomu ir tai, kad 
stovykloje buvo sudaryti visų 
pasaulio šalių valgių meniu. 
Valgyti gamindavosi patys 
skautai. Maisto produktus 
stovyklautojai pasirinkdavo 
pagal tradicinį šalies valgių 
meniu.

Mergaitės pasakoja:
— Visur mes eidavome su dai-

’ na. Visokiais būdais stengėmės 
reklamuoti savo tėvynę 
Lietuvą. Mūsų programa buvo 

’ viena iš turtingiausių, nes mes 
šokome, dainavome, vaidinome, 
'o kiti tenkindavosi tik vienu 
tautiniu šokiu ar daina. Pagrin
dinė kalba stovykloje — anglų, 
tačiau vokiečiai kalbėjo beveik 
tik vokiškai. Stovykloje ypa
tingas uždavinys buvo skiria
mas gamtos apsaugai, todėl ir 
laužo nebuvo galima uždegti.

Romualdas Makauskas 
„Europos lietuvis”

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

metams 'ii metų 3 mėn.
JAV................................. $95 00 $55.00 $35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo).................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant i užaienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

KADA STOVYKLAUSIME 
RAKĖ

Ateinanti vasara dar toli, bet 
tuntų ir stovyklaviečių va
dovybės jau dabar turi pradėti 
jas planuoti, joms ruoštis. 
Vėliausiame Čikagos tunti- 
ninkų posėdyje jau buvo apta
riamos datos stovyklų, ateinan
čią vasarą vyksiančių Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan. 
Numatoma kada:

Liepos 10 — 17 d. Rakė vyks 
LSS „Ąžuolo” ir LSS „Gintaro 
vadovų,-ių mokyklų stovykla.

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708*423-8114
Valandos susitarus

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

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 706-422-6260

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

3900 W. 95 St. Tel. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

• 132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 779-9099 arba (312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Kilis. IL
Tel. (706) 508-6101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4156 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 5Olh Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS gydymas bei chirurgija

172 SchHler St., Clmhurat, IL 60126 
706-641-2606Valandos pagal susitarimą Vakarais ir savaitgaliais tol. 706-634-1126

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60652 
Tol. 312-434-2123 

Holy Croso Phyoldan Contor 
6084 S. Archer, Chicago. IL 60636 

Tol. 312-664-4168 
Valandos pagal susitarimą

Kob. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M D

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kodzlo Ava., 
Chicago, III. 6O8S2

Viktoras Rimšelis, MIC

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Vadovai — vs Kazys ir vs Gilan- 
ta Matoniai.

Liepos 17 — 27 d. Rakė vyks 
Čikagos skautų ir skaučių tun
tų vasaros stovykla.

KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė, jau 38-ji iš eilės, 
vyks sekmadienį, kovo J d., Jau
nimo centre. Teko girdėti, kad 
netrukus skautų,-čių dirbtuvėse 
Lietuvių centre, Lemonte, ne
trukus prasidės mugei pasi
ruošimų sueigos ir vakaronės.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

6540 8. Pulookl Rd.
Tol. 312-585-2802

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

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

Priima „Modlcoro Aoolgnmont”.Sumokama po vizito.
Cardloc Dlagnools, Ltd.

6132 S. Kodzlo A ve. 
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundoo Avė., Elgln, III. 60120 

Tol. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hlllt, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 588-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kodzlo

Vai antr 2-4 vpp ir ketv 2-5 vpp 
šeštd pagal susitarimą

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

Nomų 708-446-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Somarlton Modlcol Contor- 

Noporvlllo Compus
1020 I. Ogdon Avo., Solio 310, 

Noporvlllo IL <0563 
Tol. 706-627-0060

Valandos pagal susitarimą
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Rusijos pastangos paklubdyti 
mažą Čečėniją tęsiasi jau nuo 
1994 m. lapkričio. Pirmas mėgi
nimas išgąsdinti čečėnus įvyko 
dar 1991 m. I Grozno aerodromą 
Maskva pasiuntė didelį skaičių 
lėktuvų, pakrautų specialiais 
daliniais ir ginklais. Tačiau 
čečėnai, ginkluoti iki dantų, ap
supo visus aerodromo nusilei
dimo takus. Visiems rusų lėk
tuvams nusileidus, čečėnai ap
supo juos sunkvežimiais, pri
krautais benzinu ir įspėjo, kad, 
jeigu daliniai bandys išlipti iš 
lėktuvų ir jeigu neatiduos visų 
ginklų, čečėnai sudegins lėktu
vus su keleiviais. Apsispręsti 
buvo duotas trumpas laikas, 
kad Maskva nespėtų atsiųsti 
vaduotojų. Rusai čečėnų reika
lavimus išpildė. Visi pabūklai 
buvo atiduoti čečėnams ir lėk
tuvai tik su daliniais išskrido 
atgal.

1994 m. lapkr. 28 rusai vėl 
bandė išgąsdinti čečėnus, pa
siųsdami stiprią ginkluotą 
tankų koloną. Visus dalinius 
čečėnai apsupo Grozno gatvėse, 
sunaikino tankus ir šarvuočius, 
paimdami nemažai belaisvių, 
kuriuos vėliau parodė televizi
joje visam pasauliui, nes Rusi
jos vadovybė paneigė rusų daly
vavimą.

Rusijos štabas, gavęs du pa
niekinančius smūgius, gruodžio 
11d. pasiuntė į Grozną tris gin
kluotas kolonas. Trečias ban
dymas irgi nėjo sklandžiai. Dvi 
kolonos, keliaudamos per Da
gestaną ir Ingushetiją, buvo 
likviduotos, sunaikinant tankus 
ir šarvuotus automobilius. Dalis 
karių paimta į nelaisvę. Trečią 
koloną miesto pakraštyje bloka
vo minia senelių ir moterų. 
Įvyko negirdėtas dalykas. Kari
ninkai ne tik nešaudė į minią, 
bet sustabdė žygį pirmyn, tele
vizijos aparatams filmuojant 
susidariusią padėtį.

Tuo tarpu Maskvoje atsirado 
grupė veikėjų, kaltinančių Jel
ciną už susidariusią padėtį, už 
karą su Čečėnija. Kareivių mo
tinos sukūrė komitetus ir nu
siuntė delegaciją į Grozną 
ieškoti savo sūnų belaisvių 
stovyklose.

Pats Jelcinas tuo laiku, kai jo 
daliniai bandė sutramdyti Groz
no sukilėlius, buvo ligoninėje, 
kur jo nosis buvo operuota. Ma
tyt, norėjo parodyti pasauliui 
asmeninį nežinojimą, kas vyks
ta Čečėnijoje, kaip ir Gorbačiov 
bandė įtikinti nešėją opiniją 
apie įvykius Vilniuje. Tačiau 
Rusijos intelektualai suprato, 
kad vyksta kažkas nenormalu 
pakely į demokratiją, auga

militaristinių jėgų įtaka. 
Invazija į Grozno miestą ir

kitas Čečėnuos sritis ėjo ne
sklandžiai, nes geležinė draus
mė karininkų tarpe jau tapo 
kitokia. Patys žymiausi genero
lai pradėjo kritikuoti štabo 
viršininką Gračevą, todėl pats 
Gračev perėmė vadovavimą į 
savo rankas, ypač kai jo planas 
užimti miestą per dvi paras 
sugniužo. Tada jis padarė stam
bią klaidą, įsakydamas užimti 
miestą: gatvę po gatvės. Tokia 
jo taktika privedė prie trečio 
rusiško galybės suniekinimo. 
Gatvių kovos tęsėsi visą mėnesį. 
Įpykusi rusų vadovybė, šven
čiant Naujus metus ir Gračevo 
gimtadienį, nutarė pagaliau su
tramdyti čečėnus, sugriauti 
miestą iš viršaus, nes žemėje 
jiems prastai ėjosi. Miesto bom
bardavimas tęsėsi visą sausio 
mėnesį. Nukentėjo apie 25,000 
gyventojų, dauguma rusų, kurie 
neturėjo, kur bėgti. Sugautus 
čečėnų vyrus rusai šaudė ar 
talpino į „gulagus”.

Kova persikėlė į kalnus. Čečė
nams į pagalbą atvyko vyrai su 
ginklais iš islamiškų kraštų. 
Kaimuose prasidėjo čečėnų tau
tos genocidas. Kaimai buvo 
deginami ir gyventojai naikina
mi. Apie tai pasaulis nebuvo in
formuotas. Agentūros nebuvo 
įleidžiamos, o pora žurnalistų 
dingo be žinios. Tačiau balan
džio 7-9 d. „pralindo” informaci
ja apie kaimo Siemaski visišką 
sunaikinimą, panašiai kaip 
buvo daroma Antrojo pasaulinio 
karo metu. Jelcinui dalyvaujant 
Halifax konferencijoje, JAV 
prez. Clinton pareikalavo, kad 
karas Čečėnijoje turi būti su
stabdytas.

Generolas Dudajev, dabar
tinis Čečėnijos prezidentas, 
gimė 1944 m. Drauge su motina 
išvežtas į Kazachstaną. Čečėni- 
jon grįžo 13-kos metų, gyvenimo 
subrandintas, jaunuolis. Tačiau 
jis pasirinko karinę karjerą. 
Sąžiningai tarnaudamas sovie
tiniam režimui, greit iškilo į 
aviacijos generolo laipsnį, vado
vavo atominei eskadrilei. Sava
rankiškumą jis parodė pere- 
stroikos pradžioje, būdamas vir
šininkas didelės aviacijos bazės 
Estijoje. 1990 m. dalyvauja Vi
suotiniame Čečėnų kongrese ir 
išrinktas jo pirmininku. 1991 m. 
prasidėjo Kaukazo tautų nepri
klausomybės judėjimas. Gruzi
jos sostinėje Tbilise amoniečiai 
kastuvais ir kitokiais ginklais 
malšino demonstrantus. Po to 
vyko malšinimas Lietuvoje ir 
Latvijoje. Omoniečiai buvo pa
siųsti ir Estijon, tačiau gen.

Dudajev, jau ne taip ištikimas 
sovietams, neleido omoniečių 
lėktuvams nusileisti aviacijos 
bazėje, pareikšdamas, kad jis 
neįeisiąs jėga nuversti demokra
tiškai išrinktos Estijos vy
riausybės.

Palikęs tarnybą aviacijoje, 
Dudajev pasišvenčia savo 
kraštui. 1991 m. lapkričio 1 d. 
jis paskelbia Čečėnijos ir In- 
gushetijos nepriklausomybę. 
Tačiau lapkričio pabaigoje In- 
gushetija nutaria prisijungti 
prie Rusijos. Valdyti nepriklau
somą kraštą, Dudajevui, ypač 
Maskvai spaudžiant, nebuvo 
lengva. Padėjo pagalba iš isla
miškų kaimynų ir krašto natū
ralūs turtai, nafta bei dujos.

Rusų žiaurus elgesys sustipri
no Dudajevo rankas. Rusų žiau
rumas pagimdė dar vieną at
kaklų čečėnietį — Basajevą. Jo 
visa giminė buvo žiauriai iš
žudyta. Basajevas, remdamasis 
senu čečėnų dėsniu, privalėjo 
atkeršyti žudikams pats ar jo 
palikuonys. Todėl, surinkęs 
šimtinę draugų, panašiai rusų 
nuskriaustų, panašiai prisieku
sių keršyti, nutarė pažeminti 
rusus dar kartą. Nesustabdytas 
pakelyje, 300 km. nuotolyje nuo 
Čečėnijos sienos, dalinys 
okupavo 100,000 miestą 
Budionovską. Įsiveržęs į miestą, 
dalinys sunaikino silpną 
pasipriešinimą, paguldęs apie 
60 vietinių gynėjų ir surinkęs 
2,000 įkaitų, suvarė juos į 
ligoninę. Į visus langus pastatė 
įkaitus-moteris, o atakuojančius 
rusus — į keblią padėtį. Puolimą 
Basajev sutaikė su Jelcino 
vizitu Kanadoje, kur tas turėjo 
pasiaiškinti prieš kitų valstybių 
vadus. Jo paaiškinimus 
nufilmavo televizijos aparatai ir 
parodė visam pasauliui. Ne tik 
Jelcin, bet ir jo pavaduotojas, 
buvo matomi televizijos 
ekranuose. Pavaduotojas 
Černomyrdin be prezidento 
Jelcino leidimo sustabdė ligoni
nės puolimą ir įsakė Basajevo 
vyrus nekliudomai išleisti iš 
Rusijos teritorijos. Eina gandai, 
kad ši afera buvo Jelcino širdies 
atakos priežastimi.

Pagaliau prasidėjo derybos, 
kaip tarp lygių dalyvių ir bent 
laikinai didesni susikirtimai 
sustabdyti.

Moraliniu atžvilgiu čečėnai 
tikrai laimėjo ir nubraukė 
rusiškai meškai nosį iki krau
jo. Didžiausi pralaimėtojai yra 
Jelcin ir karinių jėgų viršinin
kas Gračev, kurį dabar pravar- 
džiuoja „paša Mercedes”. 
Atrodo, kad karas su Čečėnija 
užbaigs abiejų karjeras. Čečėnų 
karys, paklaustas Vakarų žur
nalisto, atsakė: „Geriau miegoti 
žemėje, negu gyventi ant kelių”.

• 1821 m. sausio 4 d. mirė 
šv. Elizabeth Ann Seton, sulau
kusi 46 m. amžiaus. Ji vėliau 
paskelbta pirmąja, JAV gimu
sia, šventąja.
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SUSITIKIMAS SU AMINAT 
SAIJEVA

Danutė Bindokienė

Kazlų Rūdos politinių kalinių 
ir tremtinių skyrius (pirm. A. 
Lelešius) pakvietė į Kazlų Rū
dą susitikti su žmonėmis Čečė
nijos informacijos biuro atstovę 
Lietuvoje Aminat Saijevą ir 
Tarpparlamentinės grupės 
Čečėnijai remti pirmininką 
Seimo narį Algirdą Endriukai
tį.

Susitikimas įvyko spalio 22 d. 
miesto kino salėje. Ant stalelio 
scenoje — Čečėnijos herbas 
(dailininkas V. Aputis) ir Lietu
vos trispalvė vėliavėlė su gedulo 
ženklu. Svečius pristatė ir savo 
eilėraštį, skirtą Čečėnijai, 
perskaitė šių eilučių autorius. 
Susirinkusieji (jų buvo apie 200, 
beveik pilna salė) tylos minute 
pagerbė karo Čečėnijoje aukas.

Aminat Saijeva papasakojo 
apie čečėnų tautos tragediją, jos 
didvyrišką kovą už laisvę, 
Vakarų abejingumą mažosios 
tautos dramai. Daugiau suži
nojome apie čečėnų tremtį. Jie 
visi iki vieno buvo ištremti 1944 
m. vasario 23 d. į Kazachstaną 
ir Vidurinę Aziją, kur 60 proc. 
iš jų žuvo.

Tremty čečėnų vaikams, pri
simena Aminat, mokytojai 
mokyklose drausdavo netgi kal
bėti čečėniškai, o tėvai namuo
se griežtai reikalaudavo kalbėti 
tik gimtąja čečėnų kalba. 
Aminat motina, karšta patrio
tė, kaip ir dauguma čečėnų, 
tyčia nesimokė rusų kalbos.

1956 m. čečėnams leido grįžti 
į savo kraštą Chruščiovas, kurį 
jie labai gerbia. Daugelyje jų 
namų gyveno dagestaniečiai. 
Jie pasielgė su bendratikiais 
musulmonais humaniškai — 
grąžino jiems jų namus, o patys 
išsikraustė į Dagestaną (o 
krikščionys osetinai nenorėjo 
grąžinti musulmonams ingu- 
šams jų namų).

Čečėnija, pažymėjo Aminat, 
labai maža šalis — tik 17,000 
kvadratinių km (beveik 4 kar
tus mažesnė už Lietuvą), bet 
Rusija,nors ir turėdama tuščius 
neaprėpiamus plotus, godžiai 
įsitvėrusi šio žemės lopinėlio.

Aminat gavo puikų išsimoks
linimą, moka anglų kalbą, ji 
turėjo galimybę studijuoti JAV, 
bet motinos paraginta pasirin
ko sunkų ir rizikingą kovos už 
savo tautos laisvę kelią.

Jos motina ir sesuo gyvena 
Grozno mieste. Jų namas, 
laimė, po bombardavimų ir 
artilerijos apšaudymų išliko, bet 
jos ir kitus namo gyventojus 
apiplėšė rusų kareiviai. Aminat 
broliai kaunasi už laisvę čečėnų 
daliniuose.

Čečėnų žemė turtinga nafta, 
bet sovietmečiu jiems, kaip 
kolonijai, atitekdavo tik 0.1 
proc. pajamų už ją. Dėl netvar
kingos naftos gavybos kraštas

ekologiškai labai užterštas, 
didelis gyventojų sergamumas.

Tvirtą čečėnų būdą, pažymėjo 
Aminat, suformavo nesibai
giantys karai ir rūsti kalnų 
gamta. Kalnai gelbėjo čečėnus 
nuo įvairių užkariautojų. Daug 
jų tautos paminklų, tvirtovių, 
šventyklų, rašytinių šaltinių 
buvo negailestingai sunaikinta 
per karus, okupacijas, deporta
cijas. 1834-1859 m. vyko nuož
mus karas tarp kalnėnų, ku
riems vadovavo imamas (dva
sinis ir pasaulietinis valdovas) 
Šamilis ir caro kariuomenė. 
Kalnėnai pralaimėjo. 1865 m. 
buvo ištremta 700,000 čečėnų ir 
ingušų (tada buvo tremiami ir 
lietuviai už dalyvavimą 1863 m. 
sukilime). Vienu metu Čečėni
joje iš 1,5 mln. gyventojų buvo 
likę tik 110 tūkst.

Atsakydama į klausimą, ar 
musulmonų ir kitos šalys remia 
Čečėniją, Aminat pažymėjo gan 
didelę Lenkijos paramą. Keliuo
se Lenkijos miestuose yra įsteig
ti Čečėnijos informacijos biurai. 
Lenkų vairuotojai drąsiai, 
nepaisant pavojų, atvežė į Čečė
niją (net ir į kalnus) humanita
rinę pagalbą.

Viešnia papasakojo, kad Lie
tuvoje ji yra nuo 1993 m. gruo
džio. Čia turi daug gerų draugų 
ir pažįstamų. Ji pabrėžė lietuvių 
jautrumą jos kenčiančiai tautai, 
padėkojo už dvasinį solidarumą, 
materialinę pagalbą, paaukotą 
kraują.

A. Endriukaitis papasakojo 
apie Tarpparlamentinės grupės 
Čečėnijai remti, kurioje dau
giausia Lietuvos Seimo narių, 
veiklą, atsakė į klausimus. 
Svečiai artėjančios Rezistencijos 
dienos (lapkričio 4-oji) proga 
vietos partizanams ir ryšinin
kėms įteikė Lietuvos Konsti
tucijos knygeles su savo auto
grafais.

Susirinkusieji atsilygino sve
čiams karštais plojimais ir gėlių 
puokštėmis. Deja, salėje buvo 
tik 3 mokytojos (visose Kazlų 
Rūdos mokyklose yra apie 200 
mokytojų ir auklėtojų) ir nė vie
no mokinio. Tą pačią dieną 
svečiai pabuvojo ir Višakio 
Rūdoje.

Algimantas Lelešius

LIETUVOJE RASTA 
VALGOMOSIOS DRUSKOS

Lietuvoje surasta nauja nau
dingoji iškasena — valgomosios 
druskos klodai Šilutės rajone, 
netoli Usėnų kaimo. Ar verta 
pradėti eksploatuoti telkinį, 
geologai dar negali pasakyti. 
Druskos klodai slūgso maždaug 
puspenkto šimto metrų gylyje, 
jų plotis siekia apie 55 metrus.
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Nežudyk!
Nėra tautos, kurioje žmogžu

dystė nebūtų laikoma 
nusikaltimu. (Čia turime min
tyje ne masines žmogžudystes, 
atliekamas karo, politiniais bei 
įvairių represijų sumetimais, 
nes tos žudynės paprastai 
vykdomos su vyriausybės žinia, 
pavadinus žudomuosius „prie
šais”, su kuriais galima elgtis, 
kaip patinka.) Kai sugaunamas 
nusikaltėlis, nužudęs kelis ar 
keliolika žmonių, per visuome
nę nubanguoja pasibaisėjimo 
jausmas. Visi tikisi, kad jo 
laukia atitinkama bausmė. Ne
girdėta, kad žinomas žudikas 
atėmęs gyvybę daugiau kaip 
dviem dešimtim asmenų, būtų 
laisvas ir savo „darbą” nuolat 
tęstų. Tačiau toks žudikas, nuo 
1990 m. išsiuntęs iš gyvųjų 
pasaulio 26 žmones, yra dr. Jack 
Kevorkian.

Tai kontroversiška asmenybė, 
kartais vadinama „mirties dak
taru”. Už atitinkamą atly
ginimą dr. Kevorkian „padeda 
numirti” sunkiai sergančiam 
žmogui, kuris to pageidauja. 
Keletą kartų jis buvo areš
tuotas, baustas arba bent per
spėtas, bet savo nusistatymo ne
keičia, pasiaiškindamas, kad 
tuo būdu jis atlieka svarbią pa
slaugą ir ligoniui, ir jo artimie
siems. Su šiuo „paskutiniuoju 
sprendimu” jau pradeda ne tik 
apsiprasti, bet reikšti net pri
tarimą kai kurie Amerikos 
gyventojai. Pvz., Oregon valsti
joje nubalsuota remti atsargią 
prielaidą, kad būtų legalizuota 
savižudybė su gydytojo pagalba. 
Yra ir daugiau valstijų, svars
tančių šią temą.

Mintis laisvai pasirinkti gy
vybę ar mirtį kai kam atrodo pa
traukli, nes suteikia žmogui 
kone dievišką galią ir Dievo 
įsakymą „Nežudyk!” perkelia į 
žmogaus nuosprendžių plotmę. 
Kadangi žodis žmogžudystė dar 
nėra praradęs šiurpaus įvaiz
džio, gyvybės atėmimo procesas 
nuolat mėginamas įvilkti į švie
sesnės spalvos marškinius: ne
gimusio kūdikio nužudymas 
pavadintas „moters privilegija 
pasirinkti”, nepagydoma liga 
sergančio pagreitintas numa
rinimas — „humanišku kančios 
užbaigimu” ir pan. Tačiau ne 
dabartis, o ateities perspektyvos 
kelia didžiausią rūpestį.

Pavyzdžių nereikia ieškoti 
vien vaizduotėje. Praėjusio sek
madienio (XI.12) „Chicago 
Tribūne” išspausdintas Stephen 
Chapman straipsnis („Dead 
Wrong”), kuriame komentuoja
mas, Olandijoje jau keletą metų 
veikiantis, įstatymas, lei
džiantis gydytojams nutraukti 
paciento gyvybės siūlą, jeigu jis

pats to pageidauja ir serga nepa
gydoma liga. Reikia tik pranešti 
atitinkamoms įstaigoms, kiek 
pacientų kuriais metais gydy
tojas nužudė. Pvz., 1991 m. su 
gydytojų pagalba Olandijoje 
mirė 2,300 žmonių, pernai 
patvirtinta apie 1,400 atvejų, 
bet tikima, kad kur kas daugiau 
ligonių nužudoma, nors neskel
biama. Negana tojau pasitaikė, 
kad pacientas ne tik nebuvo 
pareiškęs noro mirti, bet troško 
gyventi, nepaisant savo sunkios 
būklės. Kai kurie ligoniai 
nekentėjo jokių fizinių skaus
mų. Iš tikrųjų tik apie 5 proc. 
norinčių nusižudyti, kaip 
pagrindinę to priežastį nurodė 
skausmus. Tėvams prašant, 
buvo žudomi nenormalūs nauja
gimiai; giminėms pageidaujant 
— numarinti be sąmonės esan
tys ligoniai; psichiatras padėjo 
nusižudyti visiškai sveikai mo
teriai, nes ji liūdėjo savo 
mirusių sūnų ir 1.1.

Kai paaiškėja tokie šio šiur
paus įstatymo piktnaudojimai, 
Olandijos teismai nesiryžta 
traukti atskaitomybėn gydy
tojų, o vyriausybė tvirtina, kad 
įstatymas yra „geras”, nes iš
kelia viešumon tai, kas slaptai 
visuomet buvo daroma. Vadi
nasi, jeigu žmogžudystė atlie
kama gydytojo kabinete arba 
ligoninės palatoje, o ne kažkur 
tamsioje miesto gatvelėje, ji yra 
„legali”. Jau diskutuojamos 
galimybės, kad galbūt ateityje 
niekam nebereikės kentėti, ne
bebus visuomenėje invalidų, 
žmonių su negalėmis, su dva
siniais ar fiziniais trūkumais — 
visus juos bus galima lengvai iš
siųsti į „kitą pasaulį”.

Prieš 50 metų tokią „tobulą 
rasę” mėgino sukurti Hitleris, 
be atodairos žudydamas mili
jonus žmonių, kurie neatitiko jo 
liguistai „tobulumo” sąvokai. 
Bet nereikia grįžti taip toli į 
praeitį: žudynės ir šiandien te
bevyksta Ruandoje, Bosnijoje ar 
kitur, tik jas vadinant „etninio 
valymo” vardu. Kinijoje žudo
mos nepageidaujamos nauja
gimės mergaitės; kai kuriuose 
kituose kraštuose numarinami 
senukai, kad nebūtų visuome
nei našta. Kas gali numatyti, 
kur užsibaigtų „atranka”, jeigu 
dieviškasis „Nežudyk!” nebūtų 
dar paremtas žmogiškaisiais 
įstatymais? Nors šiandien kai 
kam atrodytų kilnu „garbingai” 
užbaigti nepagydomo ligonio 
skausmus, bet tai tik maža 
bendrojo vaizdo dalelytė, kaip 
rodo dabartinis Olandijos at
vejis, jau nekalbant apie ne
keičiamąjį, neatšaukiamąjį pa
ties Aukščiausiojo įsakymą: 
„Nežudyk!”

PASKUTINIO KARIŪNO 
' ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Vis paklausdavau, ar nematė besitraukiančių 
lietuvių. Viename kaime parodė namą, kuriame yra 
lietuvių, į kurį aš ir užėjau. Jame buvo lietuvė moteriB 
su penkiais vaikais. Užkalbinta atsakė lietuviškai. Aš 
jai sakau: „Ieškojau lietuvių kareivių, bet labai malonu 
taip toli sutikti lietuvę”. Vaikai prie stalo mediniais 
šaukštais valgė kažkokią sriubą, kurios ir man įpylė, 
padavė medinį šaukštą ir sako: „Sėskit su mumis papie
tauti”. Nežinau, kokia tai buvo sriuba, kvepėjo skaniai, 
o jau neprisiminiau, kuomet buvau sriubos valgęs, bet 
vieno mažųjų nosis bėgo į šaukštą ir tą patį šaukštą kišo 
į dubenį. Man pasidarė šleikštu, pasakiau, kad aš jau 
pavalgęs. Iki dabar neužmirštu tos moters geros širdies 
ir lietuviško vaišingumo.

Pagalvojau, kokia ta nauja tėvynė, kurią propa
gandininkai taip gyrė. Lietuvoje per rugiapjūtę žmonės 
sunkiai dirbo.tad rugiapjūtei laikydavo skilandį, gerų, 
rūkytų dešrų, rūkytų lašinių, raugintų agurkų. Da
rydavo talkas, kad javai nenubyrėtų, ar lietus neiš-

guldytų, o gerai pavalgius rugius kirsdavo nuo rasos 
nukritimo iki tamsos. Paskui — pabaigtuvės: šaltas alus, 
kumpiai, dešros. Čia gi žmonės neturėjo duonos 
gabaliuko.

Nesigirdėjo šaudymo ir lėktuvų skrydžių po pietų 
nebebūdavo, todėl pasukau į kelią, kur daug kitų pa
našaus likimo draugų traukėsi. Neviliojo skubėti atgal 
trauktis, nes ten gal kulka į kaktą laukė. Taip pat 
negalėjau ir pakelėj sėdėti, nes galėjo kas įtarti, kad sė
džiu, laukdamas vokiečių. O pats vis galvojau, kad gal 
galėjo būti išlikęs koks besitraukiąs lietuvių dalinys. 
Nusiaviau batus ir neva tvarsčiau nugriaužtas kojas, nors 
iš tikro mano kojos buvo sveikos, kaip žemaitiško ridiko, 
nes buvau batus prisitaikęs, taipogi su viena ekstra pora 
autų, todėl, jei neturėdavau progos išsiskalbti, tai bent 
pakeisdavau autus kitu galu; kiek ilgiau pažygiavęs 
atgal ir vėl atsisėsdavau kojų tvarkyti. Ir pagaliau 
pavakary, išgirdau tris karius kalbant lietuviškai. 
Sakau jiems: „Vyrai, ar nebūsite iš mano pulko?” Bet 
jie buvo iš kito pulko, irgi išmušti. Dabar visi nutarėme 
trauktis į artimiausią komendantūrą, ieškoti savo pulko, 
arba gauti naują paskyrimą.

Besitraukiant pamačiau ant vieno palaidinės 
apykaklės keturis trikampius, tai reiškė zampolitruką. 
Tokie tai man nebuvo draugai... Naktį pragulėjome pa
kelėj, o bešvintant pradėjome žygiuoti atgal ir saulei 
tekant pasiekėme Veliki Lūki.

Ten buvo pilna kariuomenės. Aš atsiskyriau prie pir
mo restorano nuo savo draugų ir stojau į eilę. Bet, nei 
pusės eilės nesuleidus, restoraną uždarė ir pasakė, kad

viskas išparduota. Tuomet visi pasileido bėgti prie kito 
restorano. O kai ten atbėgome — irgi duris uždarė, nes 
viskas išparduota. Kareiviai skirstėsi, o aš pamažu 
žingsniavau sau ir pamačiau du rusus kareivius išsigė- 
rusius, tad pamaniau, kad jei turi gerti, gal ir užvalgyti 
žino kur. Ir sakau jiems: „Draugai, ar nežinote kur 
galima ką užkąsti?” Jie sako: „Užkąsti tai nėra, bet jeigu 
norėtum odekolono išgerti, tai prašom”. Sakau jiems: 
„Ačiū, bet aš odekolono negeriu”.

Kiek paėjėję jie atsigrįžo ir šaukia: „Vaikine, eik 
šen!” Nors aš buvau jau 23 metų, bet tik kartą į mėnessį 
skusdavaus ir atrodžiau labai jaunas, todėl jiems gal 
manęs pagailo. Jie sako: „Einam”. Matyt, jie buvo iš 
to miestelio, jau vyresnio amžiaus sumobilizuoti. Su jais 
perėjom keletą mažų gatvelių ir radom nedidelę 
krautuvėlę, kurią jau irgi uždarė ir visus v|jo laukan. 
Mes irgi neva su visais nuėjom, bet, kitiems pasišali
nus, sugrįžom atgal. Jie pasibeldė į duris, sakydami: 
„Duokit valgyti!" — „Nėra, jau mes viską pardavėme”, 
buvo atsakymas. „O, nėra...” Tą krautuvininką pastūmė 
į šalį ir krautuvės kampe atsidarė dangtį į rūsį. Tada 
krautuvininkas sako: „Draugai, imkite, ką norite”.

Rūsyje radome statinę grietinės, statinę mėlynių 
marmelado ir olandiškų sūrių. Aš prisidėjau katiliuką 
marmelado ir pasiėmiau apie 20 kg sūrį, kurį įsikišau 
į maišą. Išeidami padėkojom ir greitai nuo krautuvės 
pasišalinome, žiūrėdami, ar kas nesiveja. Nuėjome į 
stotį, kur buvo pilna kareivių. Pilni traukiniai važiavo 
fronto link, bet nesimatė jokių sunkių ginklų ar tankų. 
Netoli stoties buvo dideli barakai, kurie dabar buvo tuš

ti, ką mano draugai buvojau anksčiau apsižiūrėję. Ten 
mes ir apsigyvenome. Mano draugai parsinešdavo iš sto
ties karšto vandens, maišė marmeladą su karštu van
deniu, pasistiprindami odekolonu. Apsižiūrėję, kai nieko 
nėra, po vieną išlįsdavom į stotį. Aš klausinėdavau pra
einančiuose ešalonuose ar nėra lietuvių, o jie 
sukombinuodavo karšto vandens ir kartais duonos, ar
ba duonos džiūvėsių.

Taip praėjo trys dienos. Mano draugai girti miegojo, 
o aš tik saulei betekant atsikėliau. Netoli esančioje aikš
telėje užvalgiau sūrio ir dar gabaliuką lašinių, o likusį 
sūrį supjausčiau į gabaliukus, sukišau kiek į duonmaišį, 
dalį į kišenes, kad nebūtų įtarimo. Dar turėjau apie pusę 
katiliuko marmelado. Pavalgęs ketinau eiti į 
komendantūrą ir arba rasti lietuvių dalinį, arba gauti 
naują paskyrimą.

Tuo metu, kas pasitraukęs iš fronto kreipdavosi į 
komendantūrą — visus sušaudydavo, nes Stalino buvo 
įsakyta ne tik nesitraukti, bet ir į nelaisvę nepasiduoti. 
Aš tą sužinojau jau tik atsidūręs Kanadoje, kur man teko 
būti vertėju prie Kanados Komisijos įvažiuojantiems į 
Kanadą. Vertėjavau ne tik lietuviams, bet ukrainie
čiams (rusų kalba) ir latviams. Apie pusė ukrainiečių 
buvo rusai, nors pasisakė esą ukrainiečiai, duodami kokį 
adresą Ukrainoje, ir jie komisiją praėjo. Tik vienas, kuris 
buvo Ukrainoje gimęs ir augęs, bet pasisakė, kad esąs 
rusų tautybės, jo nepraleido.

(Bus daugiau)
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DIEVUI NĖRA NEGALIMŲ 
DALYKŲ

Pastarojo rudens Nek. Pr. 
Marijos vienuolijos įvykiai su
daro progą pasidalinti ne vien 
savaisiais rūpesčiais, bet pa
sidžiaugti ir nuostabiais Vieš
paties stebuklais!

Kaune, spalio 15 d., per nau
jojo Pal. Jurgio Matulaičio cent
ro pašventinimo iškilmes, savo 
pamoksle kun. K. Trimakas pa
sakė: „Po 50 metų seserys 
sugrįžo namo”. Betgi, nei viena 
mūsų iš JAV esančių nesugrįžo- 
me „su visam” darbuotis Lietu
voje. Vyriausioji vienuolijos 
vadovė sesuo Albina ištarė 
žodžius: „Stebuklas!”

Kaune Matulaičio centras iš
krito „tarsi iš dangaus”. Tyliai, 
vos pastebimai, per dvejus me
tus išdygo didžiulis pastatas 
Žeimenos gatvėje. Pastatas ir 
visa tai, ką jis žada, yra tarsi 
miražas. Jame randame susi
rinkimų sales bei posėdžių kam
barius, biblioteką, apylinkės 
gyventojams ir seserim 
koplytėlę, galimybę būreliui 
seserų gyventi drauge, kaip 
vienuolinės bendruomenės po 
vienu stogu, svečiam/rekolek- 
tantam vietą apsistoti, per
nakvoti; virtuvę, erdvų val
gomąjį ir daugiau. Noras tapo 
tikrove. Ir kaip? Ogi, ne seserys 
iš JAV sugrįžo, bet sukauptos 
išeivijos lietuvių aukos sugrįžo 
namo: t.y. per 50 m. kuklios, iš 
pradžių imigrantų, vėliau 
įsišaknijusių Amerikos žemyne 
gyvenančių lietuvių skiriamos 
aukos remti Putnamo seserų 
darbus „sugrįžo” Lietuvon ir 
pavirto pastatu. Šis pastatas, 
pavadintas Pal. J. Matulaičio 
centru, tapęs seserim namais, o 
kauniečiams ir iš kitur apsilan
kantiems atsigaivinimo, švieti
mo, bendravimo centru.

Dievą mylintiems viskas 
išeina į gerą. Ak, bet kaip 
sunku tuo tikėti, kai klausimai, 
akligatviai, sunkumai, ar kas
dienybės rūpesčiai užkariauja ir 
kai patiriami žmogiški ribotu
mai. Tai neišvengiama tikrovė 
nei vienam iš mūsų. Visa tai 
buvo įmanoma, nes būrelis mo
terų, širdimi pasišventusių 
Visagaliui, buvo ištikimos savo 
kasdienybės įsipareigojimams. 
Nepaisant, kokių ribotumų pa
tyrė, ar kokie sunkumai slėgė, 
jos ryžtingai darbavosi taip, 
kaip sąlygos atvėrė Viešpaties 
Apvaizdos vedimą.

Lygiai taip ir toliau, visas 
JAV esantis šios, Matulaičio 
įkurtos, vienuolijos trisde- 
šimtukas ryžtasi ištikimai tęsti 
kasdienybės įsipareigojimus ir 
toliau tikėtis stebuklų. O jų 
tikrai reikia. Darbų, kvietimų 
ir prašymų yra daugiau nei se
serų atlikti visko, ko prašoma.

Ir mes skaitėme „Drauge” su
sirūpinusiųjų korespondenciją 
dėl mūsų buvimo bei darbų Le- 
monto lietuvių tarpe. Kiek

Nekaltai Pradėtosios Švč M Marijos Vargdienių seserų kongregacijos 
generalė vyresnioji, „Caritas" Lietuvos federacijos generalė sekretorė Albina 
Pajarskaitė šv Mišių metu

Nuotr Prano Abelkio

skausmo sukėlė neišvengiami 
mūsų vienuolijoje pakeitimai. 
Šios vietovės tikintieji pajuto, 
kaip svarbu ir gera turėti lietu
vaičių vienuolių, besidarbuojan
čių savo tarpe. Kunigų ar sese
rų apaštalinis ar dvasinis patar
navimas bus tiek veiksmingas, 
kiek bus papildomas ir atsveria- 
mas visų prisidėjimu. Du ai- trys 
tik tada bus veiksmingi, kuo
met drauge šu kitais, ir tarp 
visų, jausime atsakomybę. Ark. 
Matulaitis net savo laikmetyje 
suprato, koks svarbus pasau
liečio vaidmuo; kaip būtina 
telkti pasauliečius bendram 
darbui. Mūsų laikinas nebuvi
mas Lemonto žmonių tarpe kaip 
tik tesužadina naujai įsimąstyti 
į kiekvieno krikštu gautas tei
ses bei atsakomybę savoj para
pijoj.

Todėl kyla klausimai: kiek 
kiekvienas prisiimam atsako
mybę už savos parapijos gyve
nimą, kiek liudijam krikščioniš
ką tarpusavio talką? Kiek mū
suose domimasi visišku pasi
šventimu Bažnyčiai ir tikintie
siems? Kiek kalbama apie pa
šaukimus į dvasinį luomą? Kas 
papildys mūsų vyrų ir moterų 
vienuolių eiles? Kokios vertybės 
šeimose liudijamos? Kiek esame 
jautrūs kitiems? Kaip išgyve
nam visišką pasišventimą ki
tam, šeimai, idealui, principui, 
pačiam Viešpačiui Dievui? Ar 
kalbam apie diakonus? Ar šiom 
temom organizuojam vakaro
nes, seminarus, paskaitėles? 
Kiek organizuojam pobūvių 
dvasiniam vertybių ugdymui, 
gvildenimui, diskusijom? Kaip 
liūdna pakartotinai girdėti, kad, 
kai lietuviai nori ką dvasinio, 
eina į vietines parapijas; kai 
mums reikia moralinės pagal
bos ar paramos — dažniausiai 
kreipiamės į šalia esančias sve
timtaučių parapijas, grupes, 
organizacijas; kai norime dvasi
nės atgaivos — einame į ameri
kiečių organizuojamus se
minarus, rekolekcijas, maldos 
ar Šv. Rašto, ar tikėjimo ug
dymo grupeles.

Prieš mėnesį popiežius New 
Yorko parke aukojamų Mišių 
pamoksle klausė Amerikos, 
kas vadovauja pasauliui kone 
visais frontais: „Ar paliekate 
vietos Dievui?” JAV-ėse gy
venantys lietuviai esame ne 
mažiau „amerikiečiai”, įsišak
niję šioje kultūroje ir mes esame 
įtaigojami tų pačių srovių!

Savųjų tarpe mes — gabūs 
kultūrininkai, visuomeninin
kai, politikai, ekonomistai, kiek 
skurdesni humanitarai, dvasi
nės gilumos liudytojai. Kiek 
paliekam vietos Dievui, tikėji
mui, ar kitom dvasinėm verty
bėm? Ar turime savo tarpe ką 
panašią į Motiną Teresę, idealų 
siekiantį pavyzdį, be kompro
misų asmenį, arba nešališkai

Spalio 29 d. „Dangaus Vartų” kapinėse, Putnam, CT, Vėlinių paminėjimas. 
Kan. Algis Gudaitis, SJ, laiko kryžių, o kun. Valdemaras Cukuras skaito 
maldas. Tą pačią dieną vyko Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų rėmėjų 
sąskrydis.

Nuotr. L. R. Kulbienės

principų besilaikantį, nepaisant 
nepopuliarumo?

Mūsų vienuolijai daugiau nei 
pusę šių praeitų 50 m. išskir
tinoj būklėj JAV vadovavo vie
na sesuo, kuri būdama 15 metų, 
paliko Amerikoje tėvų namus, 
stojo vienuolynan Lietuvoje, 
tiksliai visko nei nesuvokdama, 
pasišventė Bažnyčiai. Jos širdis 
troško gėrio, meilės, tiesos. 
Ryžtingai pasišventus Viešpa
čiui, Jam atsidavė, darbuo
damasi Bažnyčiai, per ją — savo 
tautiečiams. Tikėjimas atvėrė 
Dievui galimumą veikti per ją, 
jos sprendimuose, jos ryžte ir 
todėl šiandieną Kaune stovi 
naujas centras. Ši sesuo yra 
vienas pavyzdys tarp daugelio. 
Vieno žmogaus ištikimybė, su
derinus su kitų ištikimybe, dau
giau nei kas kita, tiesė kelią 
kitom seserims.

Tad pasitikėkim tuo, kas 
esam. Būkime ištikimi savo 
vertybėms kasdienybėje. Pasi- 
švęskim Apvaizdai. Nebijokim 
savo trūkumų, nes tai atveria 
Viešpačiui galimybę veikti per 
mus. O mes, Putnamo seselės, 
likusis trisdešimtukas JAV-ėse, 
kaip nors, kaip nors bandysime 
su tuo, kas esame ir ką turime, 
atsiliepti į visus prašymus ir 
kvietimus: Lemontas prašo likti 
— bandysime; Montrealis šau
kia „tik mūsų nepalikit” — ban
dysime; Toronte Prisikėlimo 
parapija svarsto, kaip įjungti se
seles, planuojant savo parapijos 
„persodinimą”, o Anapilis Mis- 
sisauga, jau suremontavo na
muką, ruošiamą „seselėm” — 
taip — bandysime! Ogi dar Put
namo sodyba, Matulaičio na
mai, pensininkų Vilos butelių 
reikalai; Neringos stovyklos 
rūpesčiai... Su Jūsų ir Lietuvos 
seserų pagalba visą tą ban
dysime apimti su esamom 30 
seserų, nes tikime Apvaizda, 
tikime, kad „Dievui nėra 
negalimų dalykų”.

s. Igne

DŽIUGUS ĮVYKIS 
KAUNE

Spalio 29 d. Putnamo seselii 
sodyboje įvyko metinis Rėmėjų 
sąskrydis bei Vėlinių paminė
jimas. Šia proga seselės pasi
džiaugė, kad Kaune jau pašven
tino Ark. J. Matulaičio centrą. 
Per dvejus metus dabartinėse 
Lietuvos sąlygose pakilo trijų 
aukštų pastatas ne vien seserų, 
kurios šį projektą vykdė, bet ir 
dėka kruopščių, sąžiningų, pasi
šventusių Lietuvoje esančių dar
bininkų dėka ir nuo pačių pir
mųjų išeivijoje 1936 m. seselių 
rėmėjų iki dabarties rėmėjų 
dosnumo dėka. Leiskite pasida
linti faksu gautu sveikinimu iš 
Lietuvos:

„Nuoširdžiai sveikiname Jus 
visus. Rėmėjų sąskrydžio proga 
norime pareikšti Jums gilią 
padėką už nepaprastą paramą 
mūsų Vienuolijai.

Š.m. spalio 15 d. buvo pašven
tinti nauji Pal. Ark. Jurgio 
Matulaičio namai su koplyčia

Pašventinant Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos Vargdienių seserų 
vienuolyno koplyčią, pamokslą sakė kun. dr. Kęstutis Trimakas iš Čikagos.

Nuotr. Prano Abelkio

Kaune, Žeimenos g.6. Šie namai 
ir koplyčia pastatyti Šiaurės 
Amerikos seserų lėšomis ir 
rūpesčiu. Žinome, kad seserų 
sukauptos lėšos yra Amerikos 
lietuvių t.y. Jūsų — rėmėjų 
lėšos.

Dabar koplyčioje, ypač šventa
dieniais, meldžiasi daug žmo
nių. Šiuose namuose pradėjo 
veikti įvairių žmonių grupių 
dvasinės atgaivos ir ugdymo 
programos. Spalio 27-28 d. 
vyksta Žemės ūkio mokyklų 
dėstytojų, kurie ves kaimo 
moterų mokymo kursus, semi
narus.

Iki Naujųjų metų jau užimti 
visi savaitgaliai katechetų, 
ateitininkų, socialinių dar
buotojų ir šeimos centrų vedėjų 
seminarais ir susikaupimais. 
Kiekvieną savaitę rinksis 
atgaivos popietėms: antradie
niais — šeimininkės; trečia
dieniais — pedagogai; ketvir
tadieniais — socialiniai dar
buotojai; penktadieniais — me
dikai; sekmadieniais — šeimos.

Pirmadienį, t.y. spalio 30 d. 
bus muzikinė susikaupimo va- 

i landa. Visa tai mes priimame 
kaip ypatingą Dievo malonę, 
gautą per jūsų, Brangieji, dos
nias rankas. Kartu esame giliai 
įsitikinę, kad šie Palaimintojo 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
namai su koplyčia taps visų lie
tuvių vienybės, solidarumo ir 
nenuilstamos laisvės siekimo 
namais, nes jie pastatyti ant 
Jūsų meilės Lietuvai ir Lietuvos 
Bažnyčiai pamatų.

Meldžiame, kad Jūsų gerus 
darbus ir troškimus ir toliau lai
mintų Dievas bei suteiktų jums 
sveikatingų ir palaimingų dar
bo Lietuvai metų.

Visų Lietuvos provincijos 
seserų vardu, maldos vienybėje, 
sesuo Albina Pajarskaitė, Vie
nuolijos vadovė”.

Todėl ir mes esančios JAV-ėse 
norime viešai visiems, visiems 
seselių Rėmėjams padėkoti. 
Savo padėką Jums reiškiame 
nuolatine malda ir tuo pačiu 
prisiminsime visus mūsų bran
gius mirusiuosius rėmėjus Vė
linių proga.

Sesuo Igne,
Šiaurės Amerikos 

Provincijos vyresnioji

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Priimu pagyvenusi žmogų gyventi 
Čikagos priemiestyje prie šeimos at
skirame kambaryje su visu išlaikymu. 
Kreiptis. Aldona 708-378-1538

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė —• $19 

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677 

po 5 vai. p.p. 
Pristatome UPS

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl............................................... $6.00

ŽMOGAUS MEILĖS. Pažiūra į žmogų — pažiūra
į meilę. Antanas Paškus. 160 psl............... $6.00

SUKŪRIMAS AR EVOLIUCIJA KAS TIESA? Kas 
iš tikrųjų yra tiesa? Ar pasaulį sukūrė Dievas, 
ar jis atsirado evoliucijos keliu. W. J. Ouwe- 
neel. Iš anglų kalbos vertė Aloyza Lukšienė.
58 psl.............................................................. .. ... $4.00

SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. Antanas. Senda.
368 psl................................................................. $10.00

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas. liet. kongre
so įspūdžiai. Leonardas šimutis. 177 psl. $8.00

Kiet. virš. $12.00
KATALIKŲ KALENDORIUS ŽINYNAS 1995. Kun.

Jonas Mintaučkis. 256 psl. ........................ $10.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944

KAUNE. Antanas Dundzila. 96 psl.............  $4.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.

Povilas Šilas. 319 psl...................................... $8.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Alek

sandras Pakalniškis. 259 psl....................... $7.00
KELIONĖ Į NEŽINIĄ. Antr. pašauI. karo ir pokario

prisiminimai. Br. Juodelis. 188 psl.............  $5.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941 . Pil. Narutis. 404 psl. $17.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III toms. Ladas

Tulaba ........................................ Visi 3 tomai $15.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU. Gyd. at

siminimai. Dr. Konst. Šimaitienė. 494 psl. $20.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS. Dan.

Bindokienė. 364 psl.......................................... $15.00
ŽEMAITĖ AMERIKOJE. Disertacija. Dalia No-

reikaitė-Kučėnas, Ph D. 168 psl.................. $20.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. prideda State Sales tax 8.75% nuo kny
gos kainos.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
•

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkamfe nuolaida

PASINAUDOKITE PROGAI 
N. RIVERSIDE 8 KAMBARIU 

REZIDENCIJA.
Pensininkai nori skubiai parduoti; 4 
miegamieji; 3 tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko gatvė tarp 
dviejų golfo laukų. $229,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

ALEX REALTY 700-080-2233

FOR RENT

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

71 & Francisco.
Tel : 312-436-0844

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!

Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
ėstablished the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linkėti 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Mbscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com - 
fort of the nevv International terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today!

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

KHHM timiMtt

Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5,51.

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

Toli free 800-223-0593.

Or a coHege educalion. Or a comfortable retirement. Ifs 
the secure feeling you get knovving that youre providing for 
your family and your fulure. It’s a U.S. Savings Bond, and it 
pays competitive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more. For more 
Information, pick up a free Buyers Guide at your local bank 
and ask aboul the Payroll Savings Plan where you work.

U.S. Savings Bonds
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Vėlinės Šv. Kazimiero kapinėse 1977 m. Kalba Algis Regis; šalia 
Prunskis, lietuviai šauliai ir šaulės.

VĖLINĖS ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖSE

Kazys Laukaitis, prel. Juozas

MOKYTOJA JUOZĄ LIPĄ 
PRISIMENANT

DRAUGAS, trečiadienia, 1995 m. lapkričio mėn. 15 d.______
Velionio Juozo labai pasigenda

Kapinės lietuviams visuomet 
buvo ypatingos pagarbos vieta, 
o gyvųjų ir mirusiųjų ben
dravimas giliai įsišaknijęs 
mūsų tautos dvasioje. Mirusie
ji prisimenami ne vien maldo
mis, bet gerbiami ir regimomis 
išreiškomis — kapai pažymimi 
paminklais, puošiami gėlėmis, 
vainikais, lankomi įvairiomis 
progomis, o namuose, šeimai 
susirenkant prie švenčių stalo 
dažnai paliekama tuščia kėdė ir 
uždegama žvakė amžinybėn iš
ėjusių artimųjų prisiminimui. 
Lietuviams brangus dvasingas 
paprotys Vėlinių vakarą lanky
tis kapinėse ir uždegus žvaku
tes ant kapų malda ir mintimis 
pabendrauti su mirusiais te
galimas tik Lietuvoje. Šio 
krašto gyventojų daugumai tas 
paprotys ne tik nežinomas, bet 
kapinių administracijų ir vie
tinių įstatymų draudžiamas, 
kaip varžomos ir kitos tautybių 
tradicijos jų įsteigtose institu
cijose, nepaisant kaip brangios 
jos yra jų steigėjams.

Prieš 30 metų Čikagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
administracijai panaikinus 
pagarbų krikščioniškai lietu
višką laidojimo būdą, buvo 
įsteigtas Bendruomenės Pasau
liečių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, kurių at
kaklios veiklos dėka buvo grą
žintas tradicinis krikščioniškas 
laidojimas. Įvestos buvo ir 
lietuviams brangios Vėlinių tra
dicijos. Turint taikytis prie vie
tos įstatymų, vakarais nelei
džiančių lankytis kapinėse, bu
vo įvesta tradicija artimiausio 
Vėlinėms sekmadienio vidu
dienį, susirinkus prie Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių 
Steigėjų paminklo, trumpomis 
religinėmis ir visuomeninėmis 
apeigomis prisiminti ir pagerb
ti visus mūsų tautos mirusius, 
nepaisant kuriame pasaulio 
krašte amžiną prieglobstį radu
sius.

Daugiau negu ketvirtį šimt
mečio vykdomos, šios apeigos 
Šv. Kazimiero kapinėse šiemet 
vyko sekmadienį, lapkričio 5 d. 
Vidudienį, prie Steigėjų pa
minklo garbės sargyboje iš
sirikiavusius uniformuotus 
šaulius ir Ramovėnus bei susi
rinkusią visuomenę iškilmių 
rengėjų vardu pasveikino Kapų 
sklypų savininkų dr-jos reikalų 
vedėjas Antanas Paužuolis. 
Religines apeigas pakviestas 
atlikti kun. Jonas Duoba, MIC, 
trumpu žodžiu ir atitinkan
čiomis maldomis dalyvių mintis 
kreipė į mirusių bendravimo 
svarbą ir prisikėlimo amžiny
bėje viltį. Bendruomenės 
Pasauliečių k-to pirm. Algis Re
gis kvietė visus prisiminti ne- 
vien savo mirusius artimuosius 
ir ateities viziją turėjusius šių

kapinių steigėjus, bet visus 
mūsų tautos mirusius, ypač lais
vės Lietuvai siekusius, bet jos 
nesulaukusius, kurių ne vienas 
ilsisi ir tarp daugiau negu 
40,000 šiose kapinėse palai
dotųjų. Reiškiant pagarbą vi
siems lietuvių tautai nusi
pelniusiems veikėjams, puošnų 
lietuviškų spalvų vainiką prie 
Steigėjų paminklo padėti buvo 
pakviesti tą savaitgalį vykusio 
55-to metinio ALTo suvažia
vimo atstovai Matilda Marcin
kienė ir pulk. Kazimieras 
Oksas. Vėlinių žvakę įžiebė 
Kapų sklypų savininkų draugi
jos v-bos nariai Antanas 
Paužuolis ir Paulina Šukytė. 
Kunigui palaiminus Vėlinių 
žvakės — tikėjimo į amžinąjį 
gyvenimą simbolio liepsną, 
buvo sugiedota „Marija, Mari
ja” ir Tautos himnas. Anatoli
jaus Šluto garsinės sistemos 
dėka giesmės ir himno garsai 
sklido kapinėse, pasiekdami net 
toliausiame kapinių pakraštyje 
palaidotųjų ir niekieno, ar retai 
belankomų kapus.

Iškilmės buvo baigtos A. 
Paužuolio rengėjų vardu pa
reikšta padėka Bendruomenės 
Pasauliečių komitetui, ypač 
pirm. A. Regiui už jo nuopelnus 
lietuviškų tradicijų kapinėse iš
laikymo pastangas, kun. J. Duo
bai už religinį susikaupimą, 
šauliams ir ramovėnams, kurių 
organizuotas dalyvavimas 
prisideda prie iškilmių orumo, 
o visuomenei už gausų dalyva
vimą, įrodantį kitatautei 
kapinių biurokratijai lietuvių 
prisirišimą prie savų tradicijų ir 
jų svarbą tikinčiųjų bendruome
nei.

Išžygiavus šaulių gretoms, 
vadovaujamoms Vytauto Didž. 
rinktinės vado pavad. Justino 
Šidlausko, „Nemuno” jūrų 
šaulių rinktinės vado Ed. Ven- 
giansko, Ramovėnų pirm. 
Juozo Mikulio ir rikiuotės 
vadovo Juozo Gurevičiaus, iškil
mių dalyviai skirstėsi, lankyti 
artimųjų ir draugų kapus. Nors 
oras buvo itin žvarbus, žmonės 
įvertino galimybę tęsti lietu
viams brangią tradiciją visiems 
bendrai išreikšti pagarbą vi
siems tautos mirusiesiems ir 
dvasiniai pabendrauti su arti
maisiais — gyvais ir mirusiais 
mūsų gražiose Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

IR

PRISIKELTI IŠ 
PELENŲ

Ryžtamės atstatyti sovietinės 
kariuomenės sunaikintą švento
vę. Po karų, okupacijų, prie
spaudą atgimstanti ir laisvė
jant! Lietuva stengiasi visomis 
jėgomis atstatyti visa tai, kas

buvo per praėjusį penkiasde
šimtmetį sugriauta, sunaikinta.
Iš griuvėsių ir pelenų kyla nau
jas gyvenimas. Atstatomi bei at
naujinami apgriuvę pastatai, 
statomi nauji. Daug kur kyla ir 
naujos šventovės, rodančios dva
sinio atgimimo pradžią.

Į tų naujai kylančių šventovių 
eilę įsirikiuoja ir Kaišiadorių 
vyskupijos Kiauklių šventovė, 
kurią sovietinė kariuomenė, 
besitraukdama iš Lietuvos, 
sudegino 1941 m. birželio 28 d.

Kiaukliečiams tai buvo ne
paprastai didelė žaizda, nes to
ji šventovė — jų gyvenimo dalis. 
Jie ją brangino, prisimindami 
savo protėvius, kurie grūmėsi 
su caro žandarais ir kareiviais 
po 1863 m. sukilimo atvykusiais 
sunaikinti anuometinės švento
vės. Tada jie kovojo ir laimėjo. 
Apie tai rašė ir vysk. M. Valan
čius „Tretininko pasakoji
muose”.

Okupacijos sąlygomis kiauk- 
liečiai įsirengė maldos namus 
išlikusioje parapijos salėje ir 
joje iki šiol meldžiasi. Tai skur
dus pastatas su vargana įranga. 
Šalia jo esantys sudegintos 
šventovės pelenai nuolat 
primena tikintiesiems būtiną 
reikalą atstatyti sunaikintą 
šventovę.

Kiauklių tikintieji, apsvarstę 
visas galimybes ir gavę Kaišia
dorių vyskupo J. Matulaičio pri
tarimą, ryžosi dideliam užmojui 
— atstatyti šventovę, visos pla
čiosios apylinkės dvasinę širdį. 
Užmojis didelis, bet mūsų me
džiaginiai ištekliai labai maži. 
Dėl to drįstame kreiptis į visos 
išeivijos tautiečius ateiti į 
pagalbą. Jūsų dosnumas reiš
kiasi gana plačiai visoje 
Lietuvoje. Tikimės, kad tas 
Jūsų dosnumas neaplenks ir 
Kiauklių.

Dosnių aukų laukiame ne tik 
iš šios vietovės išeivių, bet ir iš 
visų kitų vietovių — Širvintų, 
Šešuolių, Šešuolėlių, Giedraičių, 
Pusnės, Želvos... visos Lietuvos. 
Stambesnių aukotojų pavardės 
bus iškaltos specialioje garbės 
lentoje ir liudys jų aukas atei
nančioms kartoms.

Aukas maloniai prašome siųs
ti Lietuvos kankinių parapijai 
Mississaugoje, kur jų persiun
timu pasirūpins ten gyvenantis 
prel. Pr. Gaida. Čekius rašyti: 
Lithuanian Martyrs’ Church — 
„Kiaukliai”. Adresas: 494 
Isabella Avė., Mississauga, 
Ont., L5B 2G2, Canada. ’

Galima siųsti tarptautines 
banko perlaidas ir Kaišiadorių 
vyskupo vardu, kurio globoje 
yra Kiauklių statybos fondas. 
Adresas: Most Reverend J. Ma
tulaitis, Kęstučio 44, 4230 
Kaišiadorys, Lithuania.

Klebonas kan, J. Andrikonis
ir parapijiečiai

• Jeigu „Draugas’
tai gali būti ramus.

Spalio 15 d. buvo prisimintas, 
prieš vienerius metus miręs, 
mokyt. Juozas Lipas. Giedotines 
Mišias Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje koncelebravo mons.
A. Olšauskas ir kun. A. Volskis. ’ 
Giedojo parapijos choras, var
gonuojant muz. Viktorui Raliui, 
ir solistė Stasė Šimoliūnienė. Po 
to šeima ir jos draugai bei pa
žįstami nuvyko į Forest Lawn 
kapines, kur kun. A. Volskis 
pašventino antkapinę lentą. Su
grįžus į parapijos salę, prie sce
nos stovėjo tartum gyvo mokyt. 
Juozo Lipo biustas, sukurtas 
sūnaus skulptoriaus Juozo Lipo. 
Jis autorius ir antkapinės len
tos, kurios kopija čia pat irgi 
buvo išstatyta. Čia pat buvo iš
dėstyti įvairūs velionio Juozo 
pažymėjimai apie jo sportinę ir 
turistinę veiklą bei nuostabius 
pasiekimus, iš kurių matyti, 
kad jis buvo didelių gabumų bei 
stiprios valios organizuoti to
limas iškylas Sovietų Sąjungoje 
ir, joms vadovaudamas apkelia
vęs kalnus, vandenis, amžino 
įšalo žemę.

Visiems susėdus prie stalų, 
kun. A. Volskis sukalbėjo 
maldą. Įpusėjus vaišėms, 
prisiminimais dalijosi: rašyt. 
Alė Rūta-Arbienė, kuri kartu su 
Juozu mokėsi toje pačioje gim
nazijoje, Lietuvių radijo redak
torė Regina Gasparonienė, bu
vusi velionio mokinė Virginija 
Šiaučiūnaitė — Paskųs, žurna
listas Ignas Medžiukas ir 
svainis Juozas Grinkevičius. Iš 
jo gyvenimo ir kelionių skaidres 
rodė sūnus skulptorius Juozas 
Lipas.

Juozas Lipas gimė 1914 m. 
spalio 16 d. Rokiškio apskr., 
Pandėlio valsčiuje, Pagojų 
kaime pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Pradėjo lankyti 
Kazliškio pr. mokyklą būdamas 
aštuonerių metų. Mokslo at
kakliai siekė beveik 40 metų. 
1934 m. baigęs kan. Juozo Tumo 
— Vaižganto vardo valstybinę 
gimnaziją Rokiškyje, stojo į karo 
mokyklą, kurią išėjęs buvo pa
keltas j. ats. leitenantu. Kariška 
karjera jo neviliojo, todėl įstojo 
į Aukštuosius kūno kultūros 
kursus. Gavęs gimnastikos 
mokytojo diplomą, buvo paskir
tas Zarasų gimnazijos mokyto
ju. 1939 metais sukūrė šeimą su 
mokyt. Marijona Grinkevičiūte.

Neapsiribodamas mokytojo 
darbu, dalyvavo nepriklauso
mos Lietuvos visuomeniniame 
bei kultūriniame gyvenime. Jis 
— Zarasų rajono šaulių sporto 
vadovas, oro skautas sklandy
tojas. Slidinėjimo varžybose 
iškovojo pirmąsias vietas. Žaidė 
krepšinį, tinklinį. Būdamas 
sporto entuziastas, į šias sporto 
sritis įtraukė ne tik mokinius, 
bet visą miesto jaunimą.

Ramų Lipų šeimos gyvenimą, 
kaip ir visos lietuvių tautos 
planus ir viltis, sugniuždė 
1940 m. birželio 15 d. netikėta 
Lietuvos okupacija. Visiems 
kilo klausimas, kas bus su mūsų 
Tėvyne ir mumis pačiais? Tuo
jau paaiškėjo — okupantas ėmė 
vartoti, terorą. Areštuojami 
geriausi krašto sūnūs patriotai. 
Norėdamas nukreipti persekio
tojų dėmesį, Juozas slapta iš
vyksta į Kauną ir stoja studi
juoti V.D. universitete, pasi
rinkdamas Architektūros — sta
tybos fakultetą.

1941 m. rudenį Juozas grįžta 
j Rytų Lietuvą ir skiriamas 
Rokiškio gimnazijos kūno kul
tūros mokytoju. Vėliau persike
lia j Kupiškio gimnaziją, kurio
je, be kūno kultūros, dėsto ir 
matematiką. Vėl grįžta 
raudonieji okupantai, kurie ima 
dar labiau terorizuoti žmones. 
Prasideda areštai ir trėmimai,

josi Lietuvos, tikėjo jos pri
sikėlimu. Tik kai Lietuva tapo 
laisva, ją aplankyti neleido 
susilpnėjusi sveikata. Kalifor
nijoje gyvendamas ir mylėda
mas gamtą, su kuprine yra ap
keliavęs Los Angeles apylinkes, 
pasiekdamas miestą supančių 
kalnų viršūnes.

Dažnai Juozą matydavome be
simeldžiantį Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Mėgdamas 
klasikinę ir bažnytinę muziką, 
jis, gyvendamas Oceanside, 
eidavo į San Luis Rey misiją, 
kur būdavo Mišios su vargonų 
muzika ir choru.

Mokyt. Juozas Lipas

ti į Valstybinio kūno kultūros 
instituto Trenerių mokyklą, ku
rioje jis įsigijo diplomą su 
pagyrimu, duodantį teisę būti 
dėstytoju treneriu. Jis buvo pa
skirtas to instituto Fizinės kul
tūros ir fechtavimo dėstytoju ir 
dekano pavaduotoju. Kaip ga
bus sportininkas, teoretikas ir 
praktikas, jis buvo kalbinamas 
stoti į komunistų partiją. Kai 
jautė didelį spaudimą, nenorė
damas eiti į kompromisus su 
savo sąžine, pasitraukė iš tar
nybos. Pagaliau gavo darbą 
Juozo Naujalio vidurinėje mo
kykloje, kur dėstė matematiką 
ir astronomiją.

Studijuodamas neakivaizdi
niu būdu, Juozas gavo Valstybi
nės kūno kultūros instituto 
diplomą ir 1959 m. baigė Peda
goginio instituto fizikos mate
matikos fakultetą. Mokytojau
damas J. Naujalio mokykloje, 
vakarais dar dirbo Kauno mies
to 8-toje Darbo jaunimo vidu
rinėje mokykloje. Taigi matome, 
kad Juozas buvo nepaprasto 
darbštumo žmogus — tiesiog 
negalėjo nustygti, siekė vis 
didesnio pažinimo visose srityse, 
kurios jį domino. Jis gerai 
išmoko rusų, prancūzų, vokiečių 
ir anglų kalbas. Į pensiją 
pasitraukė 1974 m.

Mokiniai prisimena jį kaip 
gerą dėstytoją, pavyzdingą 
pedagogą, taip pat nuoširdų 
žmogų, kuris sunkiais metais 
dalijosi su jais paskutiniu 
kąsniu. Galbūt Juozo žymūs pa
siekimai sporto turizmo srityse 
jį išgelbėjo nuo represijų.

Sovietų okupacijos laikotarpy
je Juozas buvo atsidėjęs sporti
nio turizmo sričiai. Jis buvo 
didelis entuziastas keliauti: 
žiemą su slidėmis, vasarą bai
darėmis, dviračiais. Dalyvavo 
vandens žygyje į Kareliją. Čia 
įsigijęs reikalingos patirties, 
vadovavo žygiui per Baikalo 
ežerą ir toliau Lenos upe. Iškyla 
tęsėsi visą mėnesį. Vadovo žy
gyje ir į Kolos pusiasalį, trukusį 
taip pat mėnesį laiko. Dar 
vadovo žygyje dviračiais per Al
tajaus kalnus. Dviračiu perva
žiavo Azarbaidžaną, Armėniją, 
Gruziją.

Juozas Lipas su savo moki
niais dažnai dalyvaudavo 
dviračiu ir vandens turizmo 
varžybose. Už įvairius pasie
kimus apdovanotas daugeliu 
medalių, kurių sovietų valdžia, 
jam išvykstant iš Lietuvos į 
JAV, neleido išsivežti. Kelias į 
Ameriką buvo ilgas ir sunkus. 
Žmona, kaip Amerikos pilietė, 
stengėsi jį su dukrele atsi
kviesti. Deja, tos pastangos 
truko net 15 metų. Tik 1975 m. 
pamatė Laisvės statulą.

Apsigyvenęs Kalifornijoje, dir
bo Astro — Are Co. Į pensiją pa
sitraukė tik sulaukęs 70 metų.

Velionis Juozas buvo geras 
lietuvis patriotas ir giliai ti
kintis žmogus. 1941 m. kilus 
karui, aktyviai įsijungė į su
kilėlių eiles, kaip atsargos 
karininkas vadovaudamas par
tizanų daliniui. Vokiečių oku-

persekiojimai bei įtarinėjimai. pacijos metu, tikėdamasis, kad 
Pagaliau Juozas atleidžiamas iš Lietuvos nepriklausomybė bus 
darbo. Norėdamas suklaidinti atstatyta, įsijungė į gen. 
persekiotojus, jis slapta išvyksta Plechavičiaus Vietinę rinktinę, 
į Kauną, kur jam pavyksta įsto- Gyvendamas Kalifornijoje ilgė-

I namus,

jo žmona Marija Lipienė, buvusi 
mokytoja, sūnus Juozas, skulp
torius, duktė Edita, statybos 
inžinierė, duktė Livija, dai
lininkė keramikė, ir visas būrys 
vaikaičių, taip pat draugai ir 
pažįstami.

Taip ir norisi sušukti: Juozai, 
per anksti iškeliavai į Anapus. 
Galėjai dar pasidžiaugti savo 
šaunia ainija: gražiai augan
čiais sūnaičiais, tvirtais kaip 
Lietuvos girių ąžuoliukais, ir 
dukraitėmis kaip Lietuvos alėjų 
liaunomis liepaitėmis.

Ig. Medžiukas

A.tA.
GRAŽINA ELENA 
JEZUKAITIENĖ 

Grušaitytė
Mirė 1995 m. spalio 31 d. St. Petersburg, FL. Palaidota 

Royal Palm kapinėse.
Gimė 1925 m. Lietuvoje, Marijampolėje.
Priklausė Amerikos lietuvių klubui, St. Petersburg, FL, 

JAV Liet. Bendruomenei.
Užjos sielą buvo atnašautos šv. Mišios St. Petersburg, FL, 

Kennebunk Port, MA ir Chicagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Albertas, duktė Minvyde, žentas 
Carl van Emburgh, sesuo Birutė Žemaitienė ir jos šeima.

Prašome draugus prisiminti a.a. Gražiną savo maldose.

A.t A.
SESUO M. VIVENTIA 

ŠAULINSKAS
Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. lapkričio mėn. 14 d., 

sulaukusi 83 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Švč. M. Marijos Gimimo parapijos.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: broliai — Steve Šaulinskas ir Albert Šaulinskas, 

sesuo Bernice Pozulp.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marųuette Rd., Chicago, ketvirtadienį, lapkričio 16 d. 10 vai. 
ryto.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje ketvirtadienį, lapkričio 16 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį, 

lapkričio 17 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Šaulinskų šeima.

Laidotuvių dir. Kenneth Rudmin.

Mylimam Broliui ir Svainiui

A.tA.
JONUI IVAŠAUSKUI

f
toli nuo Tėvynės žemiškąją kelionę užbaigus ir su- * 

grįžus į Amžinojo gyvenimo Namus, giliame liūdesyje 

likusius jo mylimuosius, mūsų mielus, sesutę VLADĘ, 

svainį GEDIMINĄ LAPĖNUS bei kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės šios skaudžios 

netekties dalia.

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Elena ir Juozas Ambrozaičiai 
Jadvyga ir Kazimieras Barūnai 
Ona ir Stasys Daržinskai 
Florenc Dippel
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Juozė ir Jonas Daugėlai 
Joana ir Vytautas Grybauskai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Vera ir Bronius Juškiai 
Sofija ir Antanas Kalvaičiai 
Ona ir Narimantas Karasos 
Olga ir Narcizas Kreivėnai 
Ona ir Petras Laniai 
Bronė Lepeškienė 
Petronėlė ir Balys Lukai 
Aniceta ir Jurgis Mažeikos 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Janina ir Mečys Rumbaičiai 
Aldona Rugienė 
Aldona Sandargienė 
Valė ir Antanas Skriduliai 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Regina ir Bronius Snarskiai 
Lionė ir Donatas Stukai 
Serafiną Sukarevičienė 
Marija Sarauskienė 
Valerija Šileikienė 
Ona ir Kostas Žolynai
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lapkričio 19 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro salėje 
bus proga išgirsti pramoginės 
lietuvių muzikos kūrinius, atlie
kamus estradinės dainininkės 
Violetos Rakauskaitės. Ji mūsų 
publikai jau pažįstama iš anks
tesnių koncertų, kuriuose buvo 
labai šiltai sutikta.

Dail. Prano Domšaičio kū
rinių paroda, pavadinta „Vaiz
dinis dienoraštis”, atidaroma 
lapkričio 17 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių dailės 
muziejuje (Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte). Parodų rengia 
Lietuvių fondas ir žada, kad bus 
eksponuojami dar niekad nema
tyti dail. Domšaičio kūriniai. 
Paroda tęsis iki gruodžio 3 d., 
tačiau visi širdingai kviečiami 
atsilankyti į atidarymo iškil
mes.

Paremkite savo artimuo
sius Lietuvoje, paremdami 
Draugo fondą! „Transpak” siun
tinių siuntimo įstaigos 
savininkas Romas Pūkštys 
paskyrė 5 maisto siuntinėlius 
asmenims, kurie lapkričio 
mėnesį atsiųs į Draugo fondą 
bent 50 dol. indėlį. Siuntinėlių 
laimėtojai bus parenkami gruo
džio pradžioje, kad dar užtektų 
laiko iki Kalėdų siuntiniams 
pasiekti Lietuvą.

Mykolas Morkūnas, dau
giau negu 40 metų Čikagoje tu
rintis savo spaustuvę, kuri yra 
išspausdinusi šimtus lietuviškų 
knygų, laikraščių, žurnalų bei 
kitokio pobūdžio leidinių, 
lapkričio 5 d. turėjo insultą — 
„stroke” ir buvo patalpintas Lit- 
tle Company of Mary ligoninėn. 
Jis ten po truputį sveiksta, 
tačiau gydytojai teigia, kad 
gydymas užtruks ilgoką laiką. 
Dabar spaustuvei vadovauja jo 
sūnus Audrius Morkūnas, tad 
spausdinimo darbai nenutrūks. 
Mykolui Morkūnui linkėtina 
greitai pasveikti ir grįžti prie 
darbų!

Mykolas Morkūnas

x Kasmetinės 24-tosios Lie
tuvių fotografijos parodos 
uždarymas, premijų įteikimas, 
dokumentinis filmas „Statyba” 
ir liaudies dainų popietė bus šį 
sekmd., lapkričio 19 d. 3 v. 
p.p. Jaunimo centro kavinė
je. Visi kviečiami.

(sk)

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W 63 Si., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312)77^5162 
14325 S Bell Rd., lockport, IL 60441 

Tel (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

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

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63»h Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

A.a. seselė M. Viventia Sau- 
linskas mirė Šv. Kazimiero vie
nuolyno motiniškojo namo slau
gos skyriuje antradienį, lapkri
čio 14 d., 4 vai. ryte, sulaukusi 
83 metų amžiaus. I Šv. Kazimie
ro vienuolyną įstojo 1932 m. 
rugsėjo 8 d. iš Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos Čikagoje. Įža
duose išgyveno 60 metų. Seselė 
buvo pasišventusi mokytoja 
įvairiose, Šv. Kazimiero kongre
gacijos vedamose, mokyklose, 
tik paskutinius metus, sveika
tai silpstant, pasiliko motiniš
kame name, praleisdama savo 
paskutines dienas ramioje 
maldoje.

Gruodžio 9 d., 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje” — vyresniųjų lietu
vių centre Čikagoje, vyks ypa
tingas renginys: „Labdaros 
vakaras”. Jį ruošia LB Socia
linių reikalų taryba (pirm. Biru
tė Jasaitienė), o pelnas skiria
mas paremti ne tik vyresniųjų 
lietuvių centrą, bet visus 
gausius gerus darbus, kuriuos 
atlieka Socialinių reikalų tary
ba. Jos darbai apima daugelį sri
čių, daugelį paramos reikalin
gųjų: vaikučius su negalėmis, 
senelius, partizanus, naujai 
atvykusius iš Lietuvos, seniau 
čia įsikūrusius ir dar daug kitų. 
Jeigu dar šiandien yra bent 
vienas mūsų skaitytojas, kuris 
nesusipažinęs su Socialinių 
reikalų tarybos veikla, tai tie
siog neįtikėtina! Todėl tenelieka 
nei vieno, Čikagoje ar jos 
apylinkėse gyvenančio, lietuvio 
gruodžio 9 d. vakarą nepaski- 
riančio „Labdaros vakarui”. 
Svarbu, kad Seklyčioje tą vaka
rą neliktų nei vienos laisvos vie
tos, nei pėdos kėde neužstatyto 
grindų ploto.

Draugo fondo narių ant
rasis metinis suvažiavimas 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 18 
d., 10 vai. ryte, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Narių 
registracija bus nuo 9 vai. iki 10 
valandos. Suvažiavimą numa
toma užbaigti 1 vai. p.p.

x KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS pristatant iki lapkričio 
20 d. Čikagos Transpak įstai
gai, pradžiuginsit artimuosius 
šventėms. Tel. 312-436-7772.

x Estrados dainininkės 
Violetos Rakauskaitės kon- 
certas-kavutė, rengiamas JAV 
LB Kultūros Tarybos lapkričio 
19 d., tuoj po Mišių. Pasaulio 
lietuvių centre, salės remontui 
paremti. Įėjimas $10. Visuome
nė kviečiama atsilankyti.

(sk)
x Jauna šeima gyv. Wa- 

shington, D.C. apylinkėje, 
ieško moters prižiūrėti 1 metų 
mergaitę ir padėti namų ruo
šoje. Skambinti: 301-251-9586.

(sk)

x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 
ras/žmona anksčiau dirbo 
Vokietijoje nemažiau 18 mėn., 
o vėliau dirbote JAV-bėse, jūs 
galite gauti antrą pensiją iš 
Vokietijos. Kreiptis: tasta 
Agency of USA, P.O. Box 346, 
St. Clair Shores, MI 48080- 
0346, tel. 810-773-7529. Kal
bame angliškai ir vokiškai.

(sk)

RENGINYS PASISEKĖ

JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdybos suruoštieji 
pietūs lapkričio 12 d., sekma
dienį, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje paremti „Drau
gą” ir „Margutį II” buvo labai 
sėkmingi. Rengėjai dėkoja vi
siems, atvykusiems pavalgyti ir 
tuo prisidėjusiems prie LB 
apylinkės valdybos pastangų 
puoselėti spausdintą ir oro 
bangomis girdimą lietuvišką 
žodį. Suprantama, kad pati 
vafdyba visų darbų būtų 
negalėjusi atlikti, tad turėjo ir 
daug talkininkų. Prie šio 
kilnaus darbo prisidėjo: Kazys 
Daulys, Ona Jasulaitienė, Sta
sė Kazlienė, Julija Lungienė, 
Ramunė Marčiulynaitė, Janina 
Mikutaitienė, Irena Noreikienė, 
Indra Noreikaitė, Ona Račiū
nienė, Jurgita Tautkutė, Bronė 
Veiverienė, Jonas Vyšniauskas, 
Albinas Žaliauskas. Taip pat 
daug prisidėjo Baltic kepyklos 
savininkai p.p. Ankai, paaukoję 
duoną ir pyragus. Brighton 
Parko LB apylinkės valdyba 
visiems talkininkams yra šir
dingai dėkinga.

Lietuvos vyčių 112 kuopos
mėnesinis susirinkimas vyks 
lapkričio 21 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Svečias kalbėtojas bus 
inž. Valdas Adamkus. Jo tema 
— „Iš tolo pažvelgus į Lietuvą”. 
Visi kuopos nariai ir svečiai yra 
nuoširdžiai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės.

Eglė Bernotėnaitė-Pacevi- 
čienė yra naujai iš Lietuvos at
vykusi Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro Čikagoje darbuo
toja. Ji yra Lietuvos centrinio 
valstybinio archyvo vyr. archy- 
vistė, turinti 8 metų stažą. 
Tame archyve yra saugomi do
kumentai, datuoti nuo 1917 iki 
1990 metų. Eglė čia žada dar
buotis apie pusę metų, padedant 
sutvarkyti Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centre susikaupusius 
gausius archyvus.

Donius Remys iš Čikagos 
priemiesčių po septynių Lietu
voje praleistų mėnesių vėl 
sugrįžo į namus. Būdamas Lie
tuvoje, jis išleido ketvirtąjį 
poezijos rinkinėlį, o taip pat 
buvo priimtas į Lietuvos Kaimo 
rašytojų sąjungą. Dabar jis 
spaudai ruošia savo poezijos 
rinktinę, kurią norėtų išleisti 
dar šiais metais."

Allan H. Dombra, Deep 
River, Ont., Kanada, siųsdamas 
„Draugo” prenumeratos mokes
tį, vėl pridėjo 100 dol. Lai
mingas mūsų laikraštis, turė
damas nepailstamą rėmėją, 
kuris jį myli ir supranta jo bė
das, nes daug kartų, yra padėjęs 
dosniomis aukomis. Linkime 
gerų saulėų dienų ateinančioje 
kanadiškoje žiemoje ir esame 
tikrai dėkingi už pagalbą.

x TRANSPAK praneša: 
„Šiandien Vilniaus universiteto 
bibliotekoje vien XV—XVII a. 
leidinių yra apie 180,000, rank
raščių — apie 200,000 unikalių 
grafikos rinkinių — apie 8,000. 
Tai pati didžiausia tokio pobū
džio knygų saugykla Lietuvoje 
ir viena didžiausių Vidurio ir 
Rytų Europoje”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais; 
penkt. 3 v. p.p. — 7 v.v.; šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. — 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk)

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. S5th Place, Chicago. IL 60629

Lietuvos karys budi prie Gedimino pilies, kaip mūsų sostinės lais
vės simbolis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ MALDA

Nebetoli jau ir lapkričio 23-ji, 
Lietuvos kariuomenės šventė. 
Savanoriai, kariai ir partizanai 
išlaisvino Lietuvą iš okupantų. 
Jie žuvo, kad mes būtume lais
vi. Jie paaukojo ant laisvės 
aukuro patį brangiausią, ką jie 
turėjo, tai savo gyvybę. Mes bū
dami laisvi, dažnai juos pamirš
tame. Gal Vėlinių dieną ir užde
game žvakutę, tuo viskas ir bai
giasi. Lietuvos valdžia yra 
paskelbusi specialią šventę 
karių prisiminimui . Lietuvoje 
būdavo didelės iškilmės. Nors 
mes negyvename Lietuvoje, bet 
turime jausti pareigą, nors prisi
minti laisvės kovotojus, o už 
mirusius poterėlius sukalbėti. 
Jei kas ruošia minėjimą — nuei
ti ten. Visos pasaulio valstybės 
gerbia savo karius ir mes turi
me valstybę, todėl turime juos 
pagerbti.

Redaktorius

RUDENS MINTYS

Ragana dažo katiną juodai. 
Raganai yra smagu taip daryti. 
Ji taip daro švilpaudama.

Marija Tharp

Aš niekad nepaklysčiau. 
Mano močiutė manė, kad aš 
vieną kartą paklydau. Mano 
sesuo jai nepasakė, kur aš ėjau. 
Ji išsigando ir visur ieškojo.

Jonukas Domanskis

Kaukių dieną aš būsiu kau
bojus. Aš dėvėsiu raudoną 
kepurę, karvės odos kelnes ir 
liemenę.

Tomukas Milo

Kartą įėjo katė į namą. Ji 
pamatė Rudnosiuką. Rudno- 
siukas jai pasakė: „Baaa, baaa, 
baaa!” Katė įėjo į kitą kambarį. 
Ten buvo žmogaus skeletas, 
kuris šoko. Ji nuėjo dar į kitą 
kambarį, ten pamatė baidyklę. 
Katė išsigando, šoko iki pat 
lubų ir nubėgo namo. Katė 
sustojo prie savo namo durų. 
Tarpdury buvo dažų dėžė ir jie 
išsipylė ant katės.

Darius Jutzi

Katinas pamatė didelį, storą 
vorą, o paskiau ir daugiau vorų. 
Vienas voras įkando katinui į 
uodegą. Katinas pradėjo bėgio
ti po kambarį, nes jis bijojo vorų. 
įlindo į spintą ir čia pamatė kitą 
katiną. Katinas ten užmigo. 
Rytą katinas pabudęs, nematė 
nė vieno voro.

Edvardas Kuprys

Ačiū, Dievuli, už rrlano 
namus. Ačiū už gerus draugus, 
ir už tėvelius. Dėkinga, kad esu 
lietuvaitė ir kad visur yra meilė 
aplink mane.

Viktorija Milūnaitė 
Visi Lemonto Maironio lit. m-los 
3 sk. mokiniai. („’95 mes dar 
gyvi”

RUDUO

Rudenį oras atšąla. Jau reikia 
dėvėti švarkus. Medžių lapai 
nukrenta ir paukščiai išskrenda 
į pietus. Rudenį mums reikia 
grėbti lapus.

Joana Orentaitė

Rudens orai šalti. Medžiai yra 
dideli. Paukščiai skrenda toli. 
Mūsų darbai sunkūs.

Jonas Vaitkus

Jau oras šaltesnis, o kartais 
labai šaltas. Medžių lapai darosi 
geltoni, raudoni ir rudi. Paukš
čiai mažiau čiulba ir mielai į 
savo namelius atsigula. Mūsų 
darbai mokykloje yra sunkūs.

Laura Šeštokaitė

Ruduo. Medžiai be lapų, nes 
jie jau nukritę. Paukščiai iš
skrenda. Mokykla — vaje!

Vytas Bradūnas

Orai vėsta ir mums reikia eiti 
į mokyklą. Medžiai linksta-į šo
nus nuo vėjo. Paukščiai nebe
čiulba.

Rima Šeštokaitė
Visi Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų žinios”)

TRIMITININKAS
Trimitininkas, kuris, bekvies- 

damas kariuomenę į mūšį, buvo 
priešų sugautas, ėmė šaukti:

— Nežudykite manęs, vyrai, 
be priežasties: juk aš nė vieno iš 
jūsų neužmušiau: be šitos vari
nės dūdos nieko ir neturiu.

O priešai jam atsakė:
— Kaip tik dėl to ir mirsi, kad 

pats negalėdamas kariauti, vi
sus į kovą skatini.

Pasakėčia rodo, kad kalčiau
si tie žmonės, kurie piktus ir 
žiaurius valdovus skatina bloga 
daryti.

Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 11 
ATSAKYMAS

Mergaitės galva yra sudaryta 
iš 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

GALVOSŪKIO NR. 13 
ATSAKYMAS

(Žiūrėkite piešinėlius)
Nr. 1. Piemuo tuo pačiu metu 

pradėjo naują gaisrą nuo vidu
rio salos. Nr. 2. Salos gaisras 
užgeso pasiekęs vidurį salos, nes 
toliau žolė jau buvo nudegusi. 
Piemuo ir avelės išsigelbėjo ant
roje salos pusėje.

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAI

1. Maltos saloje kasmet nužu
doma nuo 4 iki 6 milijonų 
keliaujančių iš Europos į Afriką 
paukščių: 500,000 pelės akalių, 
400,000 kregždžių, 80,00 volun
gių ir daug kitų (Reikia siųsti 
protestus Maltos vyriausybei. 
Red.) (Viktoras Urbonas, 
Diena, Nr. 75, Vilnius, 1994.-
X.14). 2. Kareiviai privalo žy
giuoti ne ritmingu žingsniu, kai 
eina per tiltą. 3. Žodis Aleliuja, 
hebraiškai hallelūjan, reiškia 
„Garbinkime Dievą”. Apr. 
19:1-6. Žodis Osana, graikiškai 
hosanna, hebraiškai hoša’na, 
reiškia „Viešpatie, gelbėk, 
padėk”, Jn. 12:13; Mk. 11:9-10; 
Mt 21:9,15). 4. Maras ir cholera 
yra skirtingos ligos. „Cholera” 
lot. cholera, graik. chole — „tul
žis”, tai pandeminė užkrečiama 
liga, pasireiškianti staigiu 
žarnų susirgimu, viduriavimu, 
kūne vandens netekimu. Ma
ras — labai užkrečiama liga. 
epidemiškai pasireiškianti 
uždegimais žmogaus limfiniuo
se mazguose, plaučiuose ir kt. 
(M.L.T. E 2:506, Vilnius, 1968; 
1:305, 1966). 5. Žinovai teigia, 
kad žmonijos didžiausias ir 
naudingiausias išradimas, tai 
minties ir žodžių užrašymas: 
RAŠTAS. Šis nuopelnas pri
klauso Šumerams. Jie išrado ne 
vien raštą, bet ir ratą. (Rea- 
der’s Digest „Did you know”?, 
p. 216, London, 1990).
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GALVOSŪKIS NR. 31

(Žiūrėkite brėžinėlį)*
Čia matote abėcėlės tvarka 

surašytas raides. Iš tų raidžių 
sudarykite šios prasmės žodžius 
ir surašykite į brėžinio lan
gelius. 1. Gyvulys — aijstu. 2. 
Azijos valstybė — adiijn. 3. Žu
vis — eeyrsš. 4. Virtuvės įran
kis — aimsst. 5. Prievaizdos 
(lietuvių tautosakoje dažnai mi
nimas) — adėrsu. 6. Senoviškas 
pabaltiečio pavadinimas — 
aiisst. 7. Apavas — aėginn. 8. 
Namų židinio ugnelė — aabgij. 
9. Smarkus lietus — iilstū. 10. 
Įrankis laikomas tvarte — 
dėiosž. 11. Nepilnametis spor
tininkas — aijnsu. 12. Brang
akmenis — aalops. Žemyn (iš 
pirmųjų raidžių): Kas atsitiko 
kai kuriems lietuviams, ilgą 
laiką išgyvenusiems Anglijoje? 
(Du žodžiai). (5 taškai)

Pagal P. Bartkų

*
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GALVOSŪKIO NR. 14 
ATSAKYMAI

Venta ir Neringa.

GALVOSŪKIS NR. 32

(Žiūrėkite brėžinėlį)
Tėvas pomirtiniame testa

mente paliko savo vaikams 
žemės plotą, brėžinėlyje nuro
dytu pavyzdžiu. Kaip keturi 
vaikai pasidalino tą žemės 
plotą, nes kiekvienas iš jų turėjo 
gauti savo dalį tokios pat for
mos, kaip piešinėlyje nurodyta. 
(5 taškai)
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GALVOSŪKIS NR. 33

Šiuos skaičius: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
7, 8, sudėti taip, kad gautume 
9999. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 34

Pranuko tėvelis taisė langą. 
Tuo metu viduje suskambėjo 
telefonas. Tėvelis prašė 
Pranuką, kad jis nubėgtų ir at
silieptų. Pranukas pakėlė ragelį 
ir išgirdo nepažįstamo balsą, 
kuris pradėjo Pranuką klausi
nėti įvairių dalykų, kurie nieko 
bendro neturi su jo namais. 
Tada Pranukas pasakė, kad ne 
tą numerį surinko. Nepažįs
tamasis klausė, kuris yra Pra
nuko telefono numeris. Pranu
kas dar kartą pakartojo apie 
netikrą numerį ir padėjo ragelį. 
Jis iš tėvų girdėjo, kad nepažįs
tamiems neduoti savo telefono 
numerį, nes skambina, turi ži
noti ką kviesti. Ar Pranukas tei
singai pasielgė? Kaip jūs pasi
elgtumėte tokiu atveju? (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 35

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudodami literatūra, atsakyki
te į šiuos klausimus: 1. iš kur 
yra kilę žodžiai: „Marš”, „Mar
šas”, „Marširuoti”? 2. Jogailos 
herbe tėra tik vienas simbolis. 
Ką jis reiškia? 3. Kuo Šumerai 
pasitarnavo žmonijos istorijoje? 
4. Ugnis ir vanduo, tai dvi prie
šingybės. Tad kaip šlapiame de
besyje atsiranda galinga ugnis 
žaibo formoje? 5. Kiek kartų 
Nilo upė yra ilgesnė už mūsų 
Nemuną?

Atsakę į visus klausimus tei
singai ir pilnai, gaus 10 taškų, 
o trumpai ir apytikriai — tik 5 
taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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