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Maskva, lapkričio 24 d. 
(NYT) — JAV ambasados Mask
voje aukštas pareigūnas pažei
dė tradicinį (nors nerašytinį) 
diplomatinį protokolą, praėjusį 
ketvirtadienį Rusijos laikraštyje 
„Nezavisimaja gazeta” paskelb
damas savo analizę apie padėtį Ru
sijoje. Anot „The New York 
Times” laikraščio koresponden
tės Alessandra Stanley, ilgame, 
kritiškame straipsnyje aukštas 
ambasados politikos skyriaus 
pareigūnas Thomas Graham 
Kremlių apibūdino kaip konku
ruojančių klikų landynė, kovo
jančių išsaugoti savo galias bei 
privilegijas.

Rusijos vyriausybė penktadie
nį pasiuntė protesto notą JAV 
ambasadai, reikalaudama viešo 
paaiškinimo dėl tokio straips
nio. Tai, kad straipsnis paskelb
tas porą savaičių prieš Rusijos 
parlamento rinkimus, parodo 
jautrumą politinei situacijai. 
Straipsnio tonas, tačiau, to 
neparodo, rašo Stanley.

Rusijos laikraščio straipsnyje 
aiškindamas apie Kremliuje dėl 
galios berungtyniaujančias įvai
rių interesų grupes, T. Graham 
rašė: „Reikia pastebėti, kad 
šiose klikose yra mažai tvirtų 
demokratijos rėmėjų, ir nė vie
nos klikos tikslas nėra demo
kratijos puoselėjimas, nepaisant 
jų tvirtinimų, kad esančios de
mokratinės”.

Straipsnį spausdinęs laikraš
tis „Nezavisimaja gazeta” 
yra kritiškas Rusijos prezidento 
Boris Jelcino valdžiai, nors pri
dėjo prierašą prie Thomas 
Graham straipsnio, kad T. Gra
ham pažiūros „nebūtinai su
tampa su JAV ambasados ar 
JAV valdžios pažiūromis”.

Bet straipsnį visvien galima 
suprasti kaip nežymiai pri
dengtą JAV įspėjimą, jog nepai-

Vaidžia raginama 
sustabdyti istorijos 

klastojimą
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Konferencijos „Mote
ris ir rezistencija Lietuvoje” 
dalyvės reikalauja, kad „oficia
lioji Lietuvos valdžia labai rim
tai atkreiptų dėmesį į KGB prie
dangos struktūras ir sustabdytų 
nusikalstamųjų veiklą”. Šešta
dienį Vilniuje vykusioje konfe
rencijoje priimta rezoliucija 
„Dėl Lietuvos istorijos klasto
jimų”, kurioje raginama nepasi
duoti buvusių komunistų klaidi
nimui.

„Tūkstančiai Lietuvos patrio
tų — partizanų, tremtinių, KGB 
rūsiuose kankintų politinių 
kalinių vėl, kaip ir sovietiniais 
metais, vadinami banditais, o 
sovietinio laikotarpio kolabo
rantai ir nomenklatūrininkai 
pagerbiami valstybinėmis pre
mijomis”, teigiama rašte.

Konferencijos dalyvės teigia, 
jog nuolat retušuojama ir nau
jausia Lietuvos istorija — men
kinama Kovo 11-osios reikšmė, 
„persidažiusią” komunistų 
partiją ir jos vadus stengiamasi 
padaryti pagrindiniais Lietuvos 
nepriklausomybę iškovojusiais 
veikėjais. „Istorija anksčiau ar 
vėliau sudėlios viską į savo 
vietas. Tegu nors mūsų vaikai, 
jaunimas auga be melo ir netei
sybių”, sako konferencijos daly
vės.

sant JAV vyriausybės oficialios 
paramos prezidentui Boris Jel
cinui, Vašingtonas neturi iliu
zijų apie tai, kaip Rusija iš 
tikrųjų yra valdoma.

Bet Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijai labiausiai įgėlė 
aukštos T. Graham užimamos 
pareigos. „Ne tiek turinys”, 
paaiškino Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas,: 
prašęs pavardės neminėti, „kiek. 
tai, kad T. Graham yra akredi
tuotas JAV diplomatas Maskvo
je. Taip paprasčiausiai nedaro
ma. Mes nelakstėm po Vašing
toną, rašinėdami apie White- 
water (B. Clintono ir jo žmonos 
abejotinas investicijas)”.

JAV ambasadorius Maskvoje 
Thomas Pickering pokalbyje su 
žurnaliste paaiškino, kad T. 
Graham, vienas iš ambasados 
pirmųjų sekretorių, buvo davęs 
ir jam ir JAV Valstybės depar
tamentui straipsnį peržiūrėti 
prieš paduodamas spaudai, bet 
kad straipsnyje perduodamos 
Graham mintys, ne JAV val
džios. „Užtikrinu, kad nebuvo 
jokios intencijos suerzinti ru
sus”, pareiškė Pickering. „Bet 
laisvoje visuomenėje žmonės tu
ri skirti asmeniškas ir oficialias 
pažiūras”.

Tačiau Thomas Graham leido 
suprasti, kad tai ne jo vieno 
nuomonės. „Svarbu, kad rusai 
turėtų nuovoką, ką kai kurie 
asmenys, dirbantys JAV am
basadoje, mano apie jų šalyje 
vykstančius procesus”, pasakė 
Graham. „Ne viskas, kas kal
bama aukštuosiuose valdžios 
sluoksniuose, yra tai, ką val
džios specialistai galvoja diena 
iš dienos”.

T. Graham pažiūros į Rusijos 
politiką, kurios paprastai yra 
išreiškiamos konfidencialiuose 
pranešimuose, siunčiamuose į 
Vašingtoną, padeda nustatyti 
Amerikos politiką Rusijos at
žvilgiu. Tad Rusijos pareigūnai 
šį straipsnį priėmė kaip nelabai 
subtilią žinią Kremliui apie tai, 
kaip JAV vertina jos politiką. Iš 
iš tiesų, straipsnyje buvo mažai 
diplomatinių gražbylysčių.

Thomas Graham straipsnyje 
aprašo naująsias galios struk
tūras Rusijoje, kurios pakeitė 
senąsias sovietines, ir parodo 
kaip jos nepaiso balsuotojų ir 
baiminasi rinkimų. „Rinkimai 
kelia pavojų elitui”, jis rašo, 
„nes nors jie ir turi galią savo 
rankose, jie vis mažiau susigau
do, kas iš tikrųjų vyksta visuo
menėje”.

Visą puslapį užėmusiame 
straipsnyje Rusija aprašoma 
kaip beformė valstybė, valdoma 
dėl galios kovojančių klikų, 
kurių tarpe yra ministras pir
mininkas Viktor Černomyrdin 
ir būrys naftos bei dujų pra
monininkų; „Maskvinė grupė” ku
riai vadovauja meras Jurij 
Lužkov su įvairiais bankų bei 
nejudinamo turto interesų; 
Kremliaus vidaus grupė, vado
vaujama trijų asmenų: Jelcino 
patarėjo ir saugumo vadovo 
Aleksandr Koržakov, federaci
jos saugumo pajėgų vadovo 
Michail Barsukov; premjero 
pavaduotojo, atsakingo už 
karinę pramonę Oleg Soskovec.

Graham taip pat mini „agra- 
rininkus”, kurie tebekontro- 
liuoja nereformuotą sovietinį 
žemės ūkį, ir „vakariečius” — jų 
tarpe aukštus pareigūnus, kaip 
Sergej Filatov ir Anatoly Čubais

Lapkričio 16 d. prie Vilniaus rajono savivaldybės įvyko piketas, kur apie pusšimtis žmonių 
reikalavo grąžinti į darbą rajono švietimo skyriaus vedėją Danguolę Sabienę bei kitus, jų nuomone 
neteisėtai, etniniais motyvais atleistus savivaldybės darbuotojus. Nuotraukoje Vilniaus rąjono 
merė L. Janušauskienė ir Seimo narys R. Maceikianec aiškino, kad Sabienė atleista dėl lėšų 
švaistymo ir kad rūpinosi tik „savo mylimomis mokyklomis”.

Nuotr. R. Jurgaičio „Lietuvos ryte”

Landsbergis atkreipia dėmesį 
į Aukščiausiojo teismo 

pirmininko laišką
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
mano, kad lapkričio pradžioje 
paskelbtas Aukščiausiojo Teis
mo pirmininko Prano Kūrio vie
šas laiškas šalies prezidentui ir 
Seimo pirmininkui yra visuo
menės pagalbos prašymas.

Lapkričio 9 d. paskelbtame 
laiške informuojama apie Lie
tuvos teisinės sistemos reformos 
nesėkmes ir įstatymus, kuriuos 
dar reikėtų priimti. Pranas 
Kūris žurnalistams sakė, kad 
kreipimusi siekia ne tik atkreip
ti šalies vadovų dėmesį į tei
sinės sistemos aktualijas, bet 
ir sukelti visuomenės diskusiją 
ir taip pagerinti teismų veiklą.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje V. Landsbergis pažymėjo, 
kad laiške kalbama apie labai 
rimtus dalykus — ar Lietuva 
yra teisinė Europos valstybė, ar 
joje veikia nepriklausomas teis
mas. „Jeigu Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas paskelbė šį 
viešą laišką, tai yra labai rim
tas signalas. Tai yra jo paties su
pratimas, kad jei jis tą laišką 
įteiks prezidentui, laiškas

— kurių galia plaukia iš to, kad 
jie kontroliuoja privatizavimą ir 
turi ryšius su tarptautinėmis 
finansinėmis institucijomis kaip 
Pasaulio Bankas.

Jis smulkiai išpasakoja įvai
rias krizes ir intrigas tarp šių 
grupių ir išreiškia nuomonę, jog 
nepaisant jų lenktyniavimo, jos 
visos atsargiai bando sukurti 
politinį stabilumą, kuris užtik
rintų jiems galimybę ir ateity
je valdžios galią bei finansų 
kontrolę. „Naujojo elito suprati
mu, jo galia remiasi ne visuome
nės parama, bet jo sugebėjimu 
kontroliuoti šalies politines in
stitucijas bei ekonomiją”, rašo 
T. Graham.

Spausdindamas Graham straip
snį, Rusijos laikraščio redak
torius Vitaly Tretjakov sako, 
kad jo tikslas buvo ne tik duoti 
forumą diplomato asmeniškoms 
pažiūroms. „Norėjau suteikti 
mūsų skaitytojams progą pasis
kaityti didelio Rusijos žinovo 
pažiūras”, jis pasakė. „Taip pat 
norėjau išspausdinti straipsnį, 
kuris šiek tiek atspindi neofi
cialias JAV valdžios pažiūras, 
pažiūras”.

pateks į stalčių ir nieko iš to 
nebus”, mano V. Landsbergis.

Jo nuomone, P. Kūrį daug kas 
stebina, kaip ir stebino paties 
Aukščiausiojo Teismo sufor
mavimas — „vienos partijos bal
sais, atsisakant kokio nors kon
sensuso, viso Seimo pritarimo, 
buldozeriniu principu šalinant 
žmones, kurie kuo nors neįtiko 
dabartiniams valdantiesiems”.

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas kitoje spaudos konfe
rencijoje sakė, kad P. Kūrio 
laiškas yra perduotas komite
tams aptarti. Pasak Seimo vado-

Lietuvos prezidentas gavo 
kvietimą į Europos Sąjungos 

konferenciją
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(AGEP) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pranešė gavęs pa
kvietimą atstovauti Lietuvai 
Europos Sąjungos viršūnių susi
tikime, kuri^ vyks Madride 
gruodžio 16 dieną. „Tai realus 
pripažinimas, kad mes palaips
niui artėjam prie šios organiza
cijos”, sakė A. Brazauskas 
spaudos konferencijoje penkta
dienį.

Lietuva ir dar dešimt Rytų, 
Vidurio ir Pietų Europos šalių, 
kurios yra asocijuotos Europos 
Sąjungos narės, ryžtingai siekia 
tikrosios narystės ir tikisi savo 
poziciją dar sykį pareikšti ES 
vadovų susitikime.

Prezidentas drauge pripažino, 
kad Lietuvos kelyje į Europos 
Sąjungą dar yra nemažai kliū
čių, kurių viena didžiausių yra 
konstitucinis draudimas par
duoti žemę užsieniečiams.

A. Brazauskas pasidžiaugė su
artėjusia Lietuvos Seimo frak
cijų pozicija dėl konstitucinės 
pataisos priėmimo ir vylėsi, kad 
per dešimt dienų jungtinė įvai
rių frakcijų atstovų grupė pa
rengs Konstitucijos 47 straips
nio pataisos projektą.

Kad Konstitucijos pataisa bū
tų priimta, už ją turi du kartus 
su trijų mėnesių pertrauka bal
suoti ne mažiau nei du treč
daliai Seimo narių. Todėl, pasak 
prezidento, pataisa bus priimta 
„geriausiu atveju pavasario 
sesijoje”. Atkreipęs dėmesį į 
būtinybę neatsilikti nuo kaimy-

vo, laiške kalbama apie kai 
kuriuos dalykus, kuriuos 
parlamentas jau nagrinėjo ar 
ketina nagrinėti. Jis sakė, kad 
laiške minimas administracinis 
teismas galėtų būti įsteigtas, 
tačiau svarstoma, ar jį kurti 
dabar ar vėliau ir kokia turėtų 
būti administracinių teismų sis
tema.

Diskutuota taip pat, ar reikal
ingas ekonominis teismas, ar jo 
funkcijos galėtų būti perduotos 
apygardų teismams, sakė Seimo 
pirmininkas. Taip pat nagrinėti 
kodeksai, klausimai dėl teisėjų 
kvalifikacijos ir jų parengimo. 
Pasak Č. Juršėno, daug minimų 
dalykų, kurie Seime nagrinėti 
iki teismų reformos ir per teis
mų reformą, taip pat bus svars
tomi ir vėliau.

ninių Latvijos ir Estijos, patei
kiant oficialią pataisą priimti į 
Europos Sąjungą, A. Brazaus
kas sakė, kad tai bus galima 
padaryti jau po pirmojo balsavi
mo dėl Konstitucijos pataisos.

Biudžeto deficitą žadama 
padengti vyriausybės 
vertybiniais popieriais

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(AGEP) — Finansų ministras 
Reinoldijus Šarkinas numato, 
jog kitų metų pradžioje vyriau
sybės vertybinių popierių palū
kanos nukris iki 12%-14%, o per 
visus metus jos turėtų dar la
biau mažėti. Geru reiškiniu mi
nistras vadina jau dabar smar
kiai sumažėjusias vyriausybės 
investicijų lakštų palūkanas, 
kurios šią savaitę buvo mažes
nės nei 20%. Pasak jo, palūka
nos krinta, nes didėja jų paklau
sa.

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį Reinoldijus Šarkinas 
sakė, kad pastaruoju metu daug 
vyriausybės vertybinių popierių 
vidaus rinkoje perka užsienie
čiai. Jo žiniomis, užsieniečiai 
yra nupirkę 24%, 34%, ir net 
41% atskirų emisijų apimties.

R. Šarkinas įsitikinęs, kad 
šiais metais, išleidžiant vertybi
nius popierius, biudžeto defici
tas bus visiškai padengtas. Jau 
dabar, anot jo, „padėtis žymiai 
pagerėjusi”, ir paskaičiavus li
kutį biudžetinių įstaigų sąskai-

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(AGEP) — Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
nepareiškė tiesioginės paramos 
Lietuvos Politinių Kalinių 
Sąjungos raginimui pradėti ap
kaltos procesą prieš prezidentą 
Algirdą Brazauską.

Savo suvažiavime praėjusį sa
vaitgalį Lietuvos Politinių Ka
linių Sąjunga priėmė pareiški
mą, jog prezidentas „savo vien
ašmeniu sprendimu pasirašęs 
Maišiagalos memorandumą 
šiurkščiai pažeidė Konstituciją 
ir veikdamas prieš Lietuvos in
teresus sulaužė priesaiką”.

Pagal Konstituciją, Seimas 
trijų penktadalių visų narių 
dauguma gali pašalinti prezi
dentą iš pareigų, jeigu jis 
šiurkščiai pažeistų Konstituciją, 
sulaužytų priesaiką arba „pa
aiškėjus, jog padarytas nusi
kaltimas”.

Vytautas Landsbergis spau
dos konferencijoje pirmadienį 
pabrėžė, kad prezidentas turėtų 
atšaukti savo parašą po Maišia
galos memorandumu, nepaisant 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos notos, kuria buvo 
atšaukti visi ankstesnieji su
sitarimai dėl jūros sienos su Lat
vija nustatymo, ir pareikšta, 
kad derybos pradedamos nuo 
pradžios.

Landsbergis sakė, kad „atitin
kamu lygiu” turi būti atšauktas 
labiausiai Lietuvos interesus 
pažeidęs Maišiagalos susitari
mas. Jeigu Latvija ar kitos 
šalies bendrovė kokiame nors

Seime bus svarstoma, ar 
atstatydinti vidaus reikalų 

ministrą
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Seimo LDDP frakci
ja pirmadienį po pietų savo 
posėdyje svarstė trijų mažųjų 
Seimo opozicijos frakcijų in
iciatyva reiškiamą nepasitikė
jimą vidaus reikalų ministru 
Romasiu Vaitekūnu.

Frakcijos seniūno pavaduoto
jas, Seimo pirmininko pavaduo
tojas Juozas Bernatonis pirma
dienį spaudos konferencijoje 
sakė asmeniškai neremiąs in

tose, „deficito lyg ir nėra”.
Patvirtintas šių metų biudže

to deficitas yra 436 milijonai 
litų. Kitų metų planuojamas 
deficitas yra 608 milijonai litų, 
ir didžioji jo dalis bus dengiama, 
išleidžiant vertybinius popierius 
užsienyje. Šarkinas teigia, kad 
šios obligacijos bus pigesnės, nei 
vidaus rinkoje.

Pirmąją vyriausybės vertybi
nių popierių emisiją užsienyje 
vyriausybė ketina išleisti dar 
šiais metais. R. Šarkinas sako, 
kad sutarties su Japonijos finan
sine korporacija „Nomura Inter
national plc.” bus pasirašyta 
greičiausiai gruodžio viduryje.

Lietuva šią savaitę surengė 
penkis pristatymus apie inves
tavimo Lietuvos vertybiniais 
lakštais (bonais) galimybes gali
miems Vakarų investuotojams. 
Jie įvyko Londone ir keturiuo
se JAV miestuose.

Anksčiau skelbta, jog Lietuva 
norėtų šiais metais parduoti 
vertybinių lakštų už maždaug 
už 60 milijonų dolerių.

tarptautiniame arbitraže pa 
teiks šio dokumento kopiją si 
prezidento parašu, tai nepadė 
pasiekti Lietuvai reikalingi 
sprendimo sakė V. Landsbergis

Jis taip pat išreiškė viltį, kai 
Latvijos prezidentas Guntis UI 
manis parodys, jog prezidenti 
draugiški santykiai „šį t; 
reiškia”. Jis sakė, kad abieji 
Valstybių draugiškiems santy 
kiams pasitarnautų Latvijos pa 
reiškimas, jog , jūs apsigavote 
bet mes nenorėjome jūsų apgau 
ti”. Tačiau jei to negalima pa 
siekti, būtina atitinkamu lygit 
atšaukti bent vieną parašą pc 
dokumentu, sakė Landsbergis

Opozicijos vadas pabrėžė, kad 
Maišiagalos memorandumas tu
ri būti likviduotas, kad ir kaip 
prezidentui būtų nemalonu. 
„Jei pasižadama ginti valstybės 
interesus, reikia peržengti per 
tokį nemalonumą”, sakė Lands
bergis.

Tuo tarpu Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas kitoje spau
dos konferencijoje sakė, kad 
apkaltos procesas šalies prezi
dentui yra sudėtinga procedūra, 
kuriai be formalaus reikalavi
mo, būtinas dar tinkamas pa
grindas. Nors Č. Juršėnas sakė 
neabejojąs opozicijos galimybė
mis surinkti apkaltos procesui 
pradėti būtiną skaičių parašų, 
jis teigė rimto pagrindo pradėti 
tokį procesą nematąs.

Apkaltos procesą užvedusi Po
litinių Kalinių Sąjunga Seime 
turi du narius, kurie priklauso 
konservatorių frakcijai.

terpeliacijos R. Vaitekūnui. 
Tačiau frakcijos nuomonės pa
sak jo, turėtų paaiškėti tik po 
pirmadienio posėdžio, kuriame 
turėtų dalyvauti ir pats minis
tras.

Demokratų Partijos, Tauti
ninkų Sąjungos bei Politinių 
Kalinių ir Tremtinių frakcijų 
iniciatyva parengtas interpe
liacijos tekstas įteiktas lapkričio 
7 dieną. Interpeliacijos autoriai 
siekia ministro atsistatydinimo 
dėl to, kad, jų vertinimu, grės
mingai blogėja kriminogeninė 
padėtis. Romasis Vaitekūnas 
kaltinamas ir tuo, kad naudojosi 
ministerijai skirtu vogtu auto
mobiliu. Ministro kritikai taip 
pat teigia, kad vidaus tarnybos 
generolas R. Vaitekūnas negali 
būti ministru, nes demokrati
nėje valstybėje Juo gali būti tik 
civilis asmuo”.

Interpeliaciją vidaus reikalų 
ministrui Seimas numato svars
tyti lapkričio 28 dieną.

Kaip žinoma, LDDP frakcijos 
nariai, lapkričio mėnesį Seime 
sužlugdė visų opozicinių frakci
jų remtą mėginimą atstatydin
ti premjero Adolfo Šleževičiaus 
vyriausybę. Valdančiosios frak
cijos nariai tuomet slaptame 
balsavime nedalyvavo, ir opozi
cijai neužteko balsų. Norint 
pareikšti nepasitikėjimą mi
nistru, kaip ir visa vyriausybe, 
reikia, kad už tai balsuotų dau
giau nei pusė visų Seimo narių.

KALENDORIUS

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata, Daujotas, Vėia.

Lapkričio 30 d.: Šv. Andrie 
jus, apaštalas; Justina, Links- 
muolė, Vytartė.

»
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AStj SKAUTYBES 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

AR BAIGIATE 
KONKURSINIUS RAŠINIUS

r

Lietuvių Skautų sąjungos pa
vasarį paskelbto 1995 m. ra
šinių konkurso LSS nariams 
terminas skubiai artėja prie pa
baigos,. Rašiniai vertinimo 
komisiją turi pasiekti su ne 
vėlesne kaip š.m. gruodžio 31 d. 
pašto antspauda. Visi LSS 
nariai ir narės raginami daly
vauti konkurse ir nedelsiant 
rašinius siųsti vertinimo komi
sijai. Vadovės ir vadovai 
prašomi įtaigoti savo vienetų 
brolius ir seses šiame konkurse 
dalyvauti. Konkursas vertingas 
ir tuo, kad kiekvienas jame 
dalyvaująs asmuo turi susipa
žinti ir aprašyti savo šeimos 
atsiradimą dabar gyvenamame 
krašte. Laiko dar yra, jei pasku
bėsite. Nedelskite! Čia dar 
kartą spausdiname konkurse 
dalyvavimo sąlygas.

1. Tema:
„Mano šeimos kelionė iš 

Lietuvos į užsienį”. Konkurso 
dalyvis,-ė paruošia projektą, ku
riame aprašo savo šeimos, sene
lių, tėvų ar jų pačių kelionę iš 
Lietuvos į užsienį. Projektas 
gali būti iliustruotas nuotrau
komis, archyvine medžiaga, šei
mos medžiu, pašnekesiais su 
šeimos nariais, kurie šią kelionę 
iš tėvynės pergyveno ir 1.1.

2. Laikas:
Rašiniai turi būti išsiųsti iki 

1995 m. gruodžio 31 d. (pašto 
antspaudo data).

3. Daly viai:
Konkurse gali dalyvauti visų 

LSS šakų vienetams priklau
santys Sąjungos nariai ir narės.

4. Suskirstymas:
a. Jaunesnieji skautai ir skau

tės (vilkiukai, paukštytės, 
bebriukai ir ūdrytės).

Rašinėliai turi būti ne trum 
pesni, kaip vieno puslapio rank 
raštis (neįskaitant archyvinės 
medžiagos).

Premijos: I vieta 75 dol., II 
vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

b. Skautai, skautės ir kitos to
kio pat amžiaus grupės.

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni kaip du rankraščio pusla
piai (neįskaitant archyvinės me
džiagos).

Premijos: I vieta 100 dol. II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

c. Prityrę skautai ir skautės 
bei kitos tokio pat amžiaus gru
pės.

Čikagos skautai ir skautes pasiruošę dalyvauti Šiluvos atlaidų procesijoje Marųuette Parke. Iš 
k — vs. Marytė Utz, vyr si Dana Genčiūtė, sk vytis Petras Bagdonas, sk Adelė Ročytė, vyr. 
sk kand Daina Lukaitė, prit sk Paulius Genčius, prit. sk. Stefutė Utz, vyr. sk. kand. Alisa 
Kosmopoulis, prit sk Nina Padalino, sk vyt Andrius Utz, sk Laura Dainytė, sk vyt. Rimas 
Gecevičius, vyr si Onutė Utz.

Rašiniai turi būti ne trumpes- 
ni kaip du rankraščio puslapiai 
(neįskaitant archyvinės medžia
gos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 

vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

d. Skautai vyčiai, vyr. skau
tės, jūrų budžiai, gintarės,
A.S.D. ir Korp! Vytis nariai.

Rašyta medžiaga turi būti ne 
trumpesnė kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant archyvi
nės medžiagos).

Premijos: I vieta 150 dol., II 
vieta 100 dol., III vieta 75 dol.

Pristatymas:
Po rašiniu pasirašoma sla

pyvardžiu, pažymima amžiaus 
grupė ir vieneto pavadinimas. 
Atskirame (užklijuotame voke 
lyje) įdedama: autoriaus tikra 
pavardė, vardas, adresas, tele
fono numeris. Viskas sudedama 
į voką ir visa medžiaga siunčia
ma šiuo adresu: s. fil. Ramunė 
Lukienė — LSS Konkursas, 
2900 W. 100 PI., Evergreen 
Park, IL 60805.

6. Mecenatas:
LSS Tarybos Pirmija, naudo

janti prel. s. Juozo Prunskio Lie
tuvių fonde paskirtos sumos 
palūkanas.

7. Vertinimas:
Speciali komisija.

8. Pastabos:
Patartina, ypač mažiesiems, 

rašinius ruošti sueigų metu. 
Tuo būdu konkursas bus suei
gos dalis, o ne kažkokia pašalinė 
pareiga.

įsijungimas į konkursą ir kon
kurso sėkmingumas priklausys 
nuo vadovų,-ių tinkamo jam dė
mesio ir jo naudingumo supra
timo. Vienetai, kurių nariai,-ės 
aktyviai įsijungs į dalyvavimą 
konkurse, bus specialiai įvertin
ti.

Dėl papildomos informacijos 
skambinkite: vs Marytei Utz, 
tel. 1-708-423 0307, arba fil. s. 
Ramunei Lukienei, tel. 1-708- 
422-4288.

Rašiniai su archyvinė medžia
ga bus sugrąžinami. Patariame 
archyvinę medžiagą siųsti tik 
„Photo” ar ,,Xerox” kopijų 
pavidale.

Sėkmės rašyti ir budėti.

Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos Pirmija

Irena ir Eugenijus Vilkai, savo 50 m. vedybų sukakties šventėje, su šeimos nariais L. A. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. I eilėj iš k. vaikaičiai: Marius, Gytis, Viktoras, Tauras, Aleksas, 
Auksė ir Karina. II eil. — Vita Polikaitytė-Vilkienė, Gražina Vilkaitė-Grinienė, Aleksandra Leščiu- 
vienė, Irena Vilkienė, Gražina Butkienė, kun. Aloyzas Volskis, Alma Vilkaitė-Stočkienė, Regina 
Vilkaitė-Jogienė, Rimas Stočkus. III — Vytenis Vilkas, Vygintas Grinius, Eugenijus Vilkas, Vladas 
Butkys ir Jurgis Joga. Nuotraukoje trūksta Aliuko Griniaus ir Kristės Jogaitės.

Nuotr. A. Polikaičio

DRAUGAS
(usre-ieiooo)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 
Tueadaya following Monday pbaervance of legal Holidaya as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prese Society, 4645 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Seoond ciane postage paid at Chicago, IL and additional mailing officea.
Subecription Ratea: 195.00. Foreign countriee >110.00
Poatmaater: Send addreaa changea to Draugas — 4646 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. •
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

• metams H metų 3 mėn.
JAV........................................... >95 00 >55.00 >3Jį 00
Kanadoje ir kitur........(U.S.) >110.00 >60.00 >40.00
Tik žežtadienio 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 žežtadienio laida.............. >55 00
Užsakant i užsienį
oro pažtu >500.00 >250.000
Tik žežtadienio laida >160.00 >85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

GRAŽI SKAUTIŠKOS 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Šių metų rugsėjo 23 d., įspū- nimai. Trumpai kalbėjo viešnia 
dingai atšvęsta Eugenijaus ir iš Kanados G. Butkienė, JAV 
Irenos (Starevičiūtės) Vilkų 50 I LB-nės Vakarų apygardos pirm.
metų vedybų sukaktis. Auksinį 
vedybų jubiliejų pradėjo 
padėkos Mišiomis Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, kur Jaunieji”, 
apsupti vaikų ir vaikaičių, at
naujino prieš 50 metų duotus 
pažadus.

Įdomu, kad ir šį kartą, kaip ir 
1945 m,, dalyvavo tos pačios pa
mergės: Aleksandra Leščiuvie- 
nė ir Gražina Butkienė (abi iš 
Kanados). Mišių metu labai gra
žiai giedojo Vita Polikaitytė-Vil
kienė ir Antanas Polikaitis.

Vaišės vyko Tautinių namų 
svečiais perpildytoje salėje. 
Programa, sūnaus Vytenio pra
vesta vaišių metu, buvo gana 
įdomi: nuotraukos ekrane ėjo 
nuo pat Eugenijaus ir Irenos 
vaikysčių Lietuvoje, toliau buvo 
rodoma juodviejų gyvenimas jau 
su vaikais ir vaikų vaikais, 
Amerikoje.

Perskaičius gautą popiežiaus 
Jono Pauliaus II palaiminimo 
raštą, sveikinimus „jaunie
siems” pradėjo Veronika And- 
rašūnienė, buvusi Eugenijaus 
pradžios mokyklos mokytoja, 
Vilkų ir Starevičių šeimų ar
tima draugė Lietuvoje. Įdomūs 
jos su humoru perduoti prisimi-

SKAUTAI ŠILUVOS ATLAIDUOSE
Saulėta sekmadienio, rugsėjo 

10 dienos popietę, Marijos gim
nazijos kieme Marųuette 
Parke, susirinko aštuonios tvar
kingai uniformuotos sesės ir 
keturi broliai su vadove v.s. 
Maryte Utz. Antri metai Čika
gos „Aušros Vartų”/„Kernavės”

mažiau laiko turėjo skauta- 
vimui, bet vis vien dirbo, ypač 
vaikams paaugus.

Visi vaikai priklauso ir dirba 
skautijai. Fil. Vytenis — vado
vavo stovykloms, draugovėms, 
tuntui, už nuopelnus pakeltas į 
skautininkus; fil. s. dr. Alma — 
dirbo su skautėmis, vadovavo 
skaučių stovyklai, fil. ps. Regi
na ir fil. v. sk. Gražina, neturė
jo progos žymiau pasireikšti.

Mažai turime tiek lietuviškai 
susipratusių šeimų, kurių visi 
vaikai būtų sukūrę lietuviškas 
šeimas; gimę, augę, baigę moks
lus Amerikoje kalbėtų lietu
viškai be jokio akcento. Tai pa
siekti — neužteko vien tik 
namuose lietuviškai kalbėti. Iš 

židinį, kuriame juos augino, už Čikagos atsikėlę į Los Angeles

V. Gedgaudienė, Rimas Dabšys, 
ASS pirm. G. Leškys, D. Poli- 
kaitienė, iš San Francisco at
skridęs inž. V. Šliūpas ir „vienu 
sakiniu” — V. ir G. Plukai. Raš
tu — LS Brolijos Vyr. skautinin
kas v.s. fil. Albinas Sekas ir 
LSB vadija.

Nuo kitų sveikintojų neat
siliko Eugenijaus ir Irenos 
vaikai, pasidaliję savo prisimi
nimais iš vaikystės. Dėkodami 
už meilę, šiltą jaukų šeimos

įkvėpimą dorovės, meilės Lietu
vai ir skautijai, kiekvienas ap
dovanojo tėvus „auksiniu” sim
boliu, už auksinę kantrybę juos 
auginant.

Žvelgiant į svečių veidus, 
manytum, kad esi Los Angeles 
skautų ir skaučių sąskrydyje... 
Pažįstančiam Vilkų šeimą tai 
nenuostabu. Eugenijus pradėjo 
skautavimą 1931 m. Lietuvoje, 
tęsė Vokietijoje, o Amerikoje 
uoliai dirbo ir dirba Skautijos 
eilėse. Ta pati istorija ir su Irena 
į skaučių eiles įstojusia 1933 m., 
tik skirtumas tas, kad čia, JA 
Valstijose, su mamytės Elenos 
Starevičienės didele pagalba, 
augindama keturius vaikus,

tunto sesės ir „Lituanicos” tun
to broliai (nors ir nedideliu bū
reliu) organizuotai dalyvauja 
metinėje Šiluvos atlaidų eise- nizaciją ar Vydūno fondą”. Tai 
noje ir pamaldose. i tikrai gražus, altruistiškas pa-

Išsirikiavę, nešdami plevėsuo- vyzdys, praturtinęs Los Angeles
jančią Lietuvių Skautų sąjungos 
vėliavą, giedodami tradicines 
giesmes, jie įsijungė į maldi
ninkų eiseną.

Procesija ėjo nuo gimnazijos 
kiemo iki Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčios. Per trumpas pamal
dų apeigas skautai ir skautės 
pamainomis stovėjo prie L.S.S. 
vėliavos.

Džiaugiamės turėdami progą 
ne tik susipažinti, bet ir gyvai 
įsijungti į mūsų lietuviškus reli
ginius papročius.

Lietuvybės gyvastingumas 
mūsuose priklausys nuo auk
lėjimo ir vertybių perteikimo už Šarūnas, v.s. J. Dambaras, v.s.
ką pirmąją atsakomybę turi tė
vai. Juos remti ir skatinti savu 
pavyzdžiu turi visa liętuvių 
bendruomenė.

Apgailėtina, kad išsikraustę į 
priemiesčius apleidžiame ne tik 
savas parapijas ir centrus, bet ir 
tuos papročius, kurie mus iki 
šiol tampriai siejo su lietuvybe. 

, Tad: mažiau kalbų — daugiau 
darbų. Nevien kalbėkim apie 
lietuvybės išlaikymą, bet visi 
gyvai junkimės veiksmais, kad 
ji dar ilgai klestėtų.

Sesė M.

apsigyveno prie parapijos, kad 
vaikai galėtų eiti į lietuvišką 
mokyklą, — vėliau, toliau ap
sigyvenus, buvo sunkiau vežioti 
vaikus į mokyklą, repeticijas, 
skautų,-čių sueigas. Tai dide
lis tėvų pasiaukojimas — to
dėl ne tik Vilkų vaikai, bet ir 
vaikaičiai (devyni), puikiai 
kalba lietuviškai, išskyrus porą, 
kurie dar niekaip nekalba.

E. ir L Vilkų šeima — religin
ga, tampri šeima, labai artimais 
meilės ir pagarbos viens kitam 
ryšiais susiję, kas dabartiniame 
gyvenime reta.

Visą šią jubiliejinę šventę su
organizavo ir paruošė: Gražina 
ir Vygintas Griniai, Alma ir Ri
mantas Stočkai, Vita ir Vytenis 
Vilkai, Regina ir Jurgis Jogos. 
Pakvietimas į šią šventę užbaig
tas: „Jūsų dalyvavimas bus mū
sų Tėveliams didžiausia dovana. 
Ta proga, norintieji, kviečiami 
paremti Lietuvos Dukterų orga-

Lietuvos Dukterų skyrių 1,000 
dol. ir Vydūno fondą — 1,310 
dol.

Valerija Baltušienė

ŽINIOS IŠ TORONTO
Skautininkai šventė Vėlines

Visų Šventųjų ir Šv. Jono 
lietuvių kapinių lankymo diena 
švęsta spalio 29 d. Toronto skau
tininkai,-ės: V. Grybienė, P. 
Saplienė, E. Simonavičienė, V. 
Skrinskas, V. Sendžikas, VI. 
Morkūnas, F. Mockus aplankė 
visų-mirusių skautininkų,-kių 
kapus. Jų tarpe šiose kapinėse 
ilsisi jau 1948 m. į Kanadą 
atvykę skautų vadovai: j.v.s. V.

P. Čeponis, v.s. kun. S. Kulbis, 
v.s. fil. S. Kairys, buvęs Broli
jos Vyriausias skautini/ikas ir 
„Skautų aido” redaktorius. Prie 
visų šių kapų lankytojai užde
gė žvakutes. Šiose kapinėse yra 
palaidoti 38 skautai,-tės. 

Parama knygai 
„Lietuviškoji skautybė” 
LSS Kanados rajonas knygai 

„Lietuviškoji skautybė” surinko 
arti 10,000 dol. Sesės, broliai 
kviečiami prisidėti ir parodyti 
gerą pavyzdį kitiems rajonams.

M.

• 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.

SKAUTIŠKI RENGINIAIl

Clevelande

Clevelando „Neringos” tunto 
skaučių ruošiama kalėdinė 
mugė Šv. Jurgio parapijos salėje 
vyks sekmadienį, gruodžio 3 d., 
tuoj po Sumos. Visi kviečiami.

Detroite

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų Kūčių vakarienė 
skautams, skautėms, jų šei
moms ir visuomenei ruošiama

Tradicinė jūrų skautijos 
Kūčių vakarienė vyks penkta
dienį, gruodžio 8 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Kviečiama dalyvauti visa 
plačioji jūrinės skautijos šeima 
ir kiti broliai bei sesės. Apie 
dalyvavimą nedelsiant prane
šama tuntininkei j.s. Violetai 
Paulienei, tel. (708) 584-5527.

Dr. V. J. VASAITIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 8t.. Burbank IL

Tai. 708-423*8114
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

8840 S. Pulaskl Rd.
Tol. 312-888-2802

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 „Medlcare Aaslgnment".
_ Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4447 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422*2*0

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

3tM W. 05 St. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v anlrd 12 30-3 v p p
Irečd uždaryta, kelvd 1-3 v p.p. 

penki ir šeštd 9vr.-12v.pp

Cardlac Dlagnosis, Lt d.
8132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 80629
Tel. 312-436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

0132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 778 SM0 arba (312) 400-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1108 Oundee Avo., Elgln, III. 60120

Tol. (708) 742-0266
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 551h St.. Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tel. (70*) S0*-*101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

*055-8. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
t mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 568-4088
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto: (70S)452-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien t iki 8 v v 
išskyrus Ireč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Kabineto tol. 312-776-2880
Namų tol. 708-448-8848

DR, PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgl|a
172 SeMMor 8L, Clmhurat, IL *0128 

708-041-2000
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tat. TOMU1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

SURENDER LAL, MD

Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kedzie, Chicago, IL *0*82 

Tol. 312-434-2123
Holy Croas Phystclan Cenler

8004 S. Archer, Chicago, IL 60438 
Tol. 312-884-4188

Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

6168 8. Archer Avė. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 888-7788

ARAS ŽL1OBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcal Center 

Napervtlle Campua
1020 8. Ogdon Ava., tuha 310, 

Napervtlle IL *08*3
Tai. 70* 827 00*0

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 80882

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

sekmadienį, gruodžio 3 d., 4 vai. 
p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Apie dalyvavimą iš anks
to pranešama Reginai Puško- 
rienei, tel. (313) 533-1848, arba 
Kristinai Zubrickienei, tel. (313) 
522-3527.

Čikagoje
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1965 m. lapkričio 13 d. pagrindiniai žygio organizatoriai (kairėjel Antanas Mažeika ir Romas 
Kezys; dešinėje - Juozas Giedraitis. J Madison Sųuare Garden salę ir Jungtines Tautas žygiavo 
daugiau kaip 13,000 žmonių.

„ESAM LAISVI - 
NETYLĖKIM!”

Didžiosios demonstracijos už Lietuvos laisvę 
prieš 30 metų 

PAULIUS JURKUS

4
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Lapkričio 13 d. suėjo 30 metų 
nuo didžiųjų demonstracijų New 
Yqrke už Lietuvos laisvę. Jos iš
judino visą lietuvišką emig
raciją Amerikoje ir Kanadoje.

Laikas taip greitai prabėgo, o 
prisiminimuose grįžta vaiz
dai,kurie jaudina mus ir dabar. 
13,000 žmonių dalyvavo eity
nėse per miestą į Jungtines 
Tautas, kur reikalauta, kad 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
laisvės klausimas būtų iškeltas 
Jungtinėse Tautose. Tai buvo 
didžiausios politinės demonstra
cijos Amerikos lietuvių is
torijoje.

Kas tai organizavo?

Amerikoje ir Kanadoje veikė 
įvairios organizacijos, kurias 
sukūrė vyresnioji karta, net Pir
mojo pasaulinio karo metu. Iš 
įvairių susitikimų, pasisakymų 
išjudėjo ir jaunoji karta, kuri 
buvo ką tik mokslus baigusi.

Pagrindiniai šio žygio organi
zatoriai buvo: Algirdas Budrec- 
kis, Romas Kezys, Antanas 
Mažeika, Antanas Snieškus. 
Vėliau, rengimo darbams įpu
sėjus, prisijungė ir Juozas 
Miklovas, kuris buvo neseniai 
pasitraukęs iš okupuotos Lietu
vos. Jis kažkaip liko nuošalyje, 
nors visur ir dalyvavo.

Parengimo darbai užtruko 
apie 8 mėnesius. Buvo suorgani
zuoti 47 telkiniai, kurie savo 
vietovėse judino žmones, skleidė 
žygio idėjas, ragino važiuoti į 
Nevv Yorką. Tai paveikė žmo
nes. Tai buvo lyg anie laikai, 
kai po Pirmojo pasaulinio karo 
Lietuva kūrėsi, ir jos ginti sto

jo savanoriai. Visi, visi, kas tik 
galėjo, jautė pareigą vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėti prie šio 
žygio. Tūkstančiai pasikėlė 
kelionėn.

Šiam žygiui buvo surinkta 
67,000 dol. aukų. Tai buvo di
delė suma anais laikais!

Žygio šūkis ir svarbieji 
momentai

Žygiui parinktas aiškus, 
visiems suprantamas šūkis: 
„Esam laisvi — netylėkim!”

Tas šūkis buvo visur naudo
jamas — plakatuose, kalbose, 
spaudoje. Šūkis tikrai visus ska
tino veikti.

Visi renginio darbai buvo 
organizuojami planingai ir iš 
anksto. Reikėjo užsakyti di
džiausią New Yorko salę, 
Madison Sųuare Gardens, kur 
turėjo vykti masinis susi
rinkimas. Tai nebuvo paprasta, 
nes už salę reikėjo įmokėti tam 
tikrą sumą. Rengėjai neturėjo 
pinigų. Jiems atėjo į talką 
vyresnieji. Didelis to žygio 
rėmėjas buvo Norbertas Kuli
kauskas. Jis bankui užstatė 
savo namą ir gavo reikiamą 
paskolą. Tai buvo pirmas 
įmokėjimas Madison Sųuare 
Gardens salei. Norbertas Kuli 
kauskas jau seniai miręs, 
palikęs mums neišdildomą pasi
aukojimo pavyzdį.

Reklamų spaudoje

Žygį reikėjo išgarsinti spau
doje. O didžiausias įtakingiau
sias laikraštis yra „The New

York Times”. Buvo nupirktas 
visas puslapis sekmadieninėje 
laidoje. Už puslapį reikėjo 
mokėti bent 13,000 dol.

Puslapyje buvo aiškiai išdės
tyta, kodėl daromas šis žygis, ko 
reikalaujama. Jungtinėse Tau
tose reikia iškelti pavergtų 
Baltijos tautų klausimą.

Iš „The New York Times” 
sužinojo visas pasaulis, kas 
dedasi New Yorke.

Suvažiuoja tūkstančiai

New Yorke buvo daug lietuvš- 
kų suvažiavimų, kongresų, bet 
šis buvo didžiausias. Važiavo 
traukiniais, daugiausia autobu
sais. Kiekvieno New Yorko lie
tuvio namai buvo pilni suvažia
vusių svečių. Visur degė žibu
riai, iki vėlumos kalbėjosi. 
Visur, visur buvo daug entu
ziazmo ir aukos dvasios Lietu
vai. Pasaulis turi išgirsti jų 
šauksmą? „Laisvės Lietuvai!”

Madison Sųuare Gardens yra 
didžiulė salė. Kiek ten daugybė 
laiptų, eilių eilės suolų. Ir visur 
pilna, pilna. Renkas kilmingie
ji, ugningi kalbėtojai, daugybė 
lietuviškų vėliavų. Muzika, 
triukšmas, daug uždegančių 
kalbų.

Lietuvos himnas... Lietuva 
tėvynė mūsų — laukia mūsų 
pagalbos, laukia pavergtieji 
tėvynėje, tremtiniai Sibire.

Niekada himnas neskambėjo 
taip ryžtingai, taip uždegančiai 
kaip tada. Tėvynė šaukia visus!

Didžiosios eitynės

Madison Sųuare Gardens salė 
yra vakarinėje Manhattan salos 
pusėje, o Jungtinės Tautos — 
rytinėje pusėje. Reikia eiti sker
sai Nevv Yorko širdį. Iš anksto 
buvo susitarta su policija, nusta
tyti keliai, kokiom gatvėm žy
giuos 13,000 minia.

Ir pajudėjo tosios eitynės.

Grupės nešė savo transparan
tus, kas jie, iš kur. Nešė 
kitokius patriotinius įrašus. 
Nešė tautines vėliavas. Žmonės 
ėjo tvarkingai ir ryžtingai, o 
miestą jau gaubė artėjančio 
vakaro rūkai.

Žinia, Jungtinės Tautos taip 
buvo susitvarkę, kad minia’ 
nepatektų į vidų. Visur vartai 
uždaryti, visur policija.

Prie centrinių vartų sustojo 
pirmosios vėliavos. Jų smai
galiais pabeldė į vartus. Tai 
buvo simbolinis beldimas, kuris 
reiškė: prisiminkite užmirštus 
ir okupuotus kraštus, išlais
vinkite pavergtuosius ir 
įleiskite į Jungtines Tautas.

O kokie rezultatai?

Visi žygio dalyviai tikėjosi, 
kad jų balsą išgirs, kad pasaulis 
reaguos. Bet buvo kitaip.

Nesusilaukta tinkamo dėme
sio iš didžiosios Amerikos spau
dos ir televizijos. Tais laikais 
Lietuvos vardas spaudoje buvo 
retenybė, nes jis galėjo erzinti 
Sovietų Sąjungą, kuri buvo 
laikoma taikinga imperija. O 
kas triukšmauja, kelia balsą, 
tas laikomas triukšmadariu, 
taikos drumstėju. To meto 
politika reikalavo negirdėti šių 
pavargtųjų pagalbos šauksmo.

Daug kas tikėjosi, kad organi
zacinė grupė — The Committee 
to Restore Lithuanian In- 
dependence — taps revoliucinio 

pobūdžio laisvinimo veiksnys, 
tačiau tai neįvyko. Iš organiza
torių — Algirdą Budreckį ir 
Romą Kezį — pakvietė į VLIKą. 
Nuošaliai liko Antanas Snieš
kus, Antanas Mažeika ir Juozas 
Miklovas, neturėję didesnio 
politinių jėgų užnugario. Taip 
jaunųjų organizatorių entuziaz
mas sunyko.

Lapkričio 13 d. žygio laisvės 
šūkiai išblėso, entuziazmas 
sušvito kaip meteoras ir staiga 
užgeso, palikęs tik prisimi
nimus. Tik po 5 metų, kai iškilo 
Simo Kudirkos vadavimo byla, 
Lietuvos vardas pirmą kartą 
buvo viso pasaulio spaudos pir
muose puslapiuose.

Iš to didelio sąjūdžio New Yor
ke 1996 m. kovo mėn. pradėjo 
veikti „Laisvės žiburio” radijas, 
kurį organizavo Romas Kezys. 
Tad savotiška prasme „Laisvės 
žiburio” gimtadienis yra 1995 
lapkričio 13-toji.

Čia aprašytas įvykis buvo 
tikrai nuostabus lietuviškos vie
nybės ir Lietuvos meilės de
monstracija. Reikėtų surinkti 
medžiagą, aprašyti žygį, plačiau 
jį panagrinėti, įvertinti, išleis
ti gausiai iliustruotą leidinį ir 
taip šio brangaus žygio prisi
minimą išsaugoti ateičiai. Tai 
padaryti reiklia dėl to, kad atei
tis mus nekaltintų apsileidimu.

Pasaulis išgirdo apie 
Lietuvą

Idėja surengti masines de
monstracijas kilo, kai jaunimo 
Vašingtono žygio organizatoriai 
suvedė apyskaitą 1965 m. gegu

žės 21 d. Manifestacijos pro
jektas buvo iškeltas visuo
tiniame susirinkime 1965 m. 
birželio 25 d. Brooklyne, daly
vaujant 64 organizacijų atsto
vams. Buvo sudarytas Ad hoc 
komitetas Lietuvos Nepriklau
somybei atstatyti, — sutrumpin
tai tas komitetas vadinosi 
KLNA. Susirinkimas šio komi
teto garbės pirmininku išrinko 
prel. Joną Balkūną, o žygio ini
ciatoriais: A. Mažeiką, S. Snieš- 
kų, A. Budreckį, R. Kezį ir J. 
Miklovą. Jie buvo ruošiamo žy
gio koordinatoriais.

Rugsėjo pradžioje prie šio 
komiteto prisijungė jauni latvių 
veikėjai ir sudarė latvių komi
tetą, kuriam vadovavo kun. 
Norbertas Trepša. Po mėnesio 
prisidėjo ir estai. Jiems 
vadovavo dr. Vinkmann.

Lapkričio 7 d., sekmadienį, 
„New York Times” savo laido
je išspausdino viso puslapio atsi
šaukimą į „Jungtinių Tautų 
sąžinę”. Po atsišaukimu pasi
rašė 130 JAV politikų ir kitų 
žymių asmenų. Tas pats tekstas 
buvo išspausdintas „New York 
Times” tarptautinėje Paryžiaus 
laidoje lapkričio 8 d. Abi laidos 
turėjo pusantro milijono tiražą.

Madison Sųuare Gardens sa
lėje pagrindiniai kalbėtojai 
buvo: senatorius Kari Mundt, 
Kongreso narys John J. Rooney, 
prel. Raymond Swords, S J — 
Holy Cross universiteto rekto
rius, ir Tarptautinės pabėgėlių 
šalpos draugijos pirmininkas 
Leo Cherne. Buvo priimta rezo
liucija, reikalaujanti Pabaltijos 
valstybių klausimą kelti 
Jungtinėse Tautose. Vėliau 
buvo protesto eisena per mies
tą į Jungtines Tautas. Eisenoje 
žygiavo 14,000; iš jų: lietuvių — 
12,500, latvių — 1,500, estų — 
200 ir 300 kitų pavergtų tautų 
atstovų. Hammerskjold aikštėje 
prie Jungtinių Tautų įvyko 
trumpa programa — trijų komi
tetų garbės pirmininkų kalbos 
ir vieša malda už Baltijos 
tautas.

Nuo lapkričio pabaigos iki va
sario pabaigos baltiečių jaunimo 
delegacijos su rezoliucijos teks
tu ir memorandumais aplankė 
Jungtinių Tautų sekretoriatą, 
komitetą tirti kolonializmui ir 
80 Jungtinių Tautų misijų. Vizi
tai į Jungtinių Tautų misijas 
tęsėsi iki 1966 m. vasario 
mėnesio.

LIETUVOJE TEIKIAMOS 
„INTERNET” PASLAUGOS

Bendra Lietuvos ir JAV įmo
nė Omnitel rugsėjo 21d. pradėjo 
teikti „internet” kompiuterinio 
tinklo paslaugas. Duomenų per
davimo tinklo paslaugas Om
nitel pradėjo teikti pernai. Per 
telefoninių ryšių bendrovės 
Sprint duomenų perdavimo tin
klą „SprintNet” klientai gali 
siųsti ir gauti dokumentus, 
elektroninį paštą, naudotis 
faksimiliniu ryšiu, gauti duome
nis iš visame pasaulyje esančių 
duomenų bazių.

Danutė Bindokienė

Komunizmas dar 
spardosi

Sakoma, kad ir šuo kariamas 
pripranta. Taip ir Vakarai, ypač 
JAV, jau gerokai apsiprato su 
buvusiais aukštais komunistų 
partijos šulais, staiga vėl atsi
stojusiais nepriklausomų Rytų 
bei Vidurio Europos valstybių 
valdančiųjų sluoksnių pirami
dės viršūnėje. Vakariečiai su ne
slepiamu nerimu stebėjo, kai* 
1992 metais Lietuvoje, 1993 m. 
Lenkijoje, 1994 m. Vengrijoje 
gyventojų balsų dauguma į val
džią grįžo komunistai, žinoma, 
jau pasivadinę kitais vardais. 
Juos susigrąžino tie patys 
žmonės, kurie 1989-1990 metais 
savo valstybėse sutraukė ko
munizmo priespaudos grandines 
ir pasiskelbė nepriklausomais 
nuo Sovietų Sąjungos. Bent iš 
šalies žiūrint, po tų lemtingų 
rinkimų demokratinės reformos 
nei viename krašte neišnyko ir 
jokių ypatingų pasikeitimų 
neįvyko, tad vakariečiai 
lengviau atsikvėpė, o į tam 
tikros dalies vietinių gyventojų 
nepasitenkinimą, matant 
buvusius skriaudėjus vėl 
senuose postuose, per daug dė
mesio nekreipta: gavote, ko no
rėjote; už ką balsavote, tie jus ir 
valdo; kaip pasiklojote, taip ir 
teks miegoti...

Seną nerimastį pažadino lap
kričio 19 d. prezidento rinkimai 
Lenkijoje, nes juos laimėjo bu
vęs aukštas komunistų partijos 
pareigūnas Aleksandras Kwas- 
nievvski. Savo „pergalės žodyje” 
jis pabrėžė, kad „Lenkija 
nenukryps nuo reformų kelio”. 
Nors kai kurių Vakarų vals
tybių vadai per daug entuziaz
mo tam užtikrinimui neparodė 
ir žada atidžiai stebėti Varšuvos 
vidaus politiką, o tik po to 
spręsti, ar iš vis svarstytinas 
tolimesnis Lenkijos kelias į 
NATO, JAV prezidentas skubė
jo pareikšti pasitenkinimą prez. 
Kwasniewski pažadais. Atrodo, 
tiek Amerikoje, tiek ir Europo
je vyrauja nuomonė, kad „ne 
visi komunistai vienodi” (tuo 
lietuvius jau kelinti metai sten
giasi įtikinti LDDP).

Daugiau rūpesčio vakarie
čiams kelia kitą mėnesį vyksian
tys parlamento rinkimai Rusi
joje. Kadangi komunistų parti
ja žada pasiūlyti daug kandi
datų, o dabartinė padėtis kraš
to viduje praradusi gyventojų 
daugumos pasitikėjimą, mano
ma, kad komunistai gaus dau
giausia balsų, tikintis tvirtesnės 
kontrolės visose vidaus ir užsie
nio politikos srityse. Eilinių 
rusų nuomone, blogiau juk būti 
nebegali, tad yra likęs vie
nintelis kelias — geryn.

Lech Walęsos pralaimėjimas 
(kaip galbūt anksčiau Lietuvoje 
Vytauto Landsbergio) iškėlė 
daug klausimų, į kuriuos poli

tikos stebėtojai stengiasi rasti 
atsakymus. Walęsa laikomas 
pagrindiniu pagaliu komunizmo 
ratuose, ilgainiui apvertusiu 
Sovietų Sąjungos vežimą. Jo 
80-tame dešimtmetyje įkvėptas 
Solidarumo sąjūdis davė paska
tą iy kitiem pavergtiem kraštam 
išmėginti savo pančių stiprumą. 
Tie pančiai pasirodė ne taip tvir
ti, kaip buvo bijota, ir sovietinis 
milžinas netrukus subyrėjo. 
Lech Walęsa 1990 metais tapo 
Lenkijos prezidentu; tais pačiais 
metais ir Lietuva paskelbė at
statanti nepriklausomybę.

Galbūt laisvė atėjo per greitai 
ir per lengvai, neužgrūdinusi jos 
siekusiųjų ilgo darbo, skaudžių 
pralaimėjimų ir kruvinų kovų 
žaizdre. Nėra juk paslaptis, kad 
neužgrūdintas plienas neturi 
stiprumo, trupa nuo didesnio 
spaudimo. Panašiai ir su laisve 
— kai tamsūs kasdieninės realy
bės debesys apdengė laisvės 
džiaugsmo spindulius, žmonės 
pradėjo dairytis lengvesnės išei
ties: vėl „išgelbėtojų” iš visokių 
buitinių sunkumų ieškoti tarp 
buvusiųjų savo engėjų, kuriuos 
dar neseniai prakeikė kaip 
tėvynės išdavikus.

Kai amerikiečių spauda rašo 
apie komunisto laimėjimą Len
kijoje, nuolat lygiagrečiai 
pamini ir Lietuvą, kuri trejus 
metus anksčiau tą patį padarė 
savo valstybėje. Apie abu šiuos 
kaimyninius kraštus kalbama su 
tam tikru nusivylimu, nes ir 
Lenkija, ir beveik tuo pačiu 
metu Lietuva, buvo visų dėme
sio centre, abi laikytos narsumo, 
nepalaužiamo laisvės siekio, 
nepaisant visų pavojų, pavyz
džiu. Jeigu Lenkija ir Lietuva 
neatlaikė pradinių demokratijos 
kelio sunkumų, kokias galimy
bes turi Rusija? Juk Lenkija ir 
Lietuva yra laikomos daug va- 
karietiškesnėmis bei aukš
tesnės kultūros valstybėmis, be 
to, turinčiomis tvirtesnį 
užnugarį Vakarų pasaulyje ir 
labiau susipratusią išeiviją. 
Rusija dar ir šiandien daugeliui 
yra „terra incognita’*, kelianti 
nepasitikėjimą, o gal ir baimę.

Ne visos buvusios komunis
tinės valstybės taip džiaugs
mingai puolė į ankstyvesnių 
valdovų glėbį arba bent sten
giasi kiek tvirčiau kontroliuoti 
savo vyriausybės ėjimus. Čekai 
dar nepasiruošę „atleisti visas 
nuodėmes” ir spalio mėn. pabai
goje vėl pratęsė įstatymą, drau
džiantį buvusiems aukštiems 
KP pareigūnams, kolaboran
tams ir kitiems Maskvos pakali 
kams užimti atsakingas parei
gas. Pagal archyvuose rastus do
kumentus, jų esą 10,000. įdomu, 
kaip panašus įstatymas veiktų 
Lietuvoje?

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Vežikas, įsivyniojęs į antklodę šalia manęs, irgi 
keikiasi, kad jis miestietis ir prie arklio net arti nebuvęs, 
kodėl gi jį vežiku paskyrė. Aš, per tą laiką jau gerai 
pripratęs prie šalčio, gerai išsimiegojau, o šiaip nuklys- 
davau į jaunuolio svajones, į vaikystės dienas. 
Prisiminiau, kaip Pirmojo pasaulinio karo filmą „Va
karų fronte nieko naujo” rodė Kaune. Mudu su draugu 
buvome antrame skyriuje ir neturėjome 20 centų įeiti 
į kino teatrą, bet, laimei, radome neužrakintas 
užpakalines duris ir net keletą kartų įslinkome ne
mokamai pamatyti filmo. Oi daug filmo vaizdų pasiliko 
atmintyje! Buvo parodyta, kaip vienas puskarininkis pa
vogė kiaulę savo badaujantiems kareiviams. Jis vagono 
krovikams pasisiūlė padėti iškrauti mėsos vagoną ir 
paėmęs vieną kiaulę nepastebėtas pasuko į kitą pusę. 
Kitas — kai sugrįžęs vienas iš atostogų budėjo prie 
kulkosvaidžio. Buvo tylu vakarų fronte. Nė vieno šūvio. 
Ant apkaso prie kulkosvaidžio nutūpė peteliškė. Karei
vis išlindo iš apkaso, norėdamas pagauti peteliškę, o

tuo tarpu prancūzas, nusitaikęs, jį nušovė. Žuvo dėl 
peteliškės...

Aš pravėriau bunkerio palapinės uždangą. Pirmu
tiniai vasario spinduliai pliekė man į veidą ir apakino. 
Greitai išbėgau iš bunkerio už šalia esančio kolchozo 
namo. Pavėsyje buvo šalta. Įtraukiau į plaučius gryno 
oro. Rusų linijos buvo miške. Nuo mūsų bunkerio už 
kokių 150 m. Miško pakraštys rangėsi tolyn ir artyn. 
Kur tikrai mūsų pozicijos buvo, nė pėstininkai, turbūt 
nežinojo. Jie galvojo, kad jie buvo išsikasę urvus po žeme, 
o šaudymo angas taip užmaskavę, kad jų nebuvo galima 
matyti. Štai pamačiau pėstininką baltoje žieminėje uni
formoje, einantį visai prieš bunkerius ir niekas į jį 
nešaudė. Aš irgi išdrįsau. Atsistojau kiek į užpakalį prie 
kolchozo namo saulės pusėje ir džiaugiausi saulės spin
duliais. Nežinau, kiek minučių ten išbuvau. Kryptelėjau 
galvą, kad spinduliai tiesiai į veidą kristų, tuo tarpu 
kulka zvimpt šalia mano galvos ir įstrigo į sieną. Kritau 
ant žemės jau iš instinkto, tartum negyvas. Po poros 

minučių nušliaužiau už namo kampo ir atgal į bunkerį. 
Pasakiau viršilai. Tą dieną jau niekas į lauką nėjom. 
Vėliau iš pėstininkų sužinojome, kad, jei kas fronto lini
joje be baltos uniformos pasirodydavo, taiklūs šauliai 
šaudydavo, manydami, kad tai karininkas. Kitą rytą dar 
tamsoj pakeitėm poziciją porą kilometrų į šalį. Ten rusai 
buvo miške už pusės kilometro, o vokiečiai stovėjo 
kolchozo namuose. Bunkerius buvo pasidarę šalia namų

iš sniego. Kasnakt lipdydavo sniegą ir pildavo vandenį 
taip, kad įšaldavo iki 2 m storumo. Sakė, kad pasitaikė, 
jog net artilerijos sviedinys, kritęs ant stogo, nuslydo 
ir bunkerio nepramušė. Iš čia po trijų dienų sugrįžom 
į batalioną be rezultatų. Ryšių žvalgybos būrį armijos 
štabas praplėtė ir susidarė savo. Mus visus paskirstė prie 
senų pareigų.

Visas frontas ruošėsi pavasario ofenzyvai. Pradėjo 
atvykti papildymai. Iš ryšių bataliono nė vienas dėl 
šalčių neiškrito ir net mašinos, radijo bei telefonai mažai 
nuostolių turėjo. Bet pasigedau latvio, kuris sugrįžo į 
divizijos štabą. Na, pasigedau ir radijo aparato, nes naktį 
paleisdavau radistą miegoti, o pats, perėmęs radijo 
aparatą, klausydavau Kauno radijo stotį. Naktį duodavo 
gražią šlagerių muziką. Klausydamas tos muzikos, 
nuklysdavau į savo jaunystės dienas ir grimzdamas 
svajonėse, matydavau save jau trečiame karo mokyklos 
kurse, antpečiai laukia leitenanto žvaigždutės...

Kiekvieną ankstų rytą turėdavau nueiti pas 
bataliono daktarą. Daktaras, apžiūrėjęs susirgusius 
kareivius, priimdavo vietinius gyventojus — moteris ir 
vaikus.

Ten buvo reikalingas vertėjas. Kolchozo pusę namų 
buvo užėmę vokiečių kariai, o rusai buvo suspausti taip, 
kad kiekviename name gyveno dvi ar trys Šeimos. 
Viename name buvo prisiglaudusi pabėgėlė iš Lenin
grado. Tai buvo labai daili moteris, su ja, nors ir la

bai suspaustame name, surasdavom kertelę palošti kor
tomis, vesdavom įdomius pokalbius išjos gyvenimo Rusi
joje, o taip pat ir iš mano klajūniško likimo.

Šeimininkė skundėsi, kad jau baigiasi paskutines 
bulvės ir nežinia, kaip teks maitintis su keliais mažais 
vaikais. Aš paklausiau leningradietės, ar norėtų karei
viams baltinius skalbti. Taip, ji mielai tai darytų. Apie 
tai pasakiau majorui, o jis šiam pasiūlymui pritarė. Toji 
leningradietė, pasiėmusi dar porą merginų, pradėjo dar
buotis, suradusi didžiulį puodą, kuriame išvirindavo ka
reivių gyvūnus. Merginos gaudavo iš virtuvės sriubos, 
o kareiviai už baltinių skalbimą turėjo atsilyginti kas 
kuo galėjo.

Kovo mėnesį pradėjo atleisti pašalą. Kolchozo pirmi 
ninkui buvo įsakyta rinkti apylinkėje lavonus ir deginti, 
nes žemė dar buvo įšalus ir tokiai daugybei lavonų ne
buvo pakankamai žmonių laidojimo darbams. Todėl, 
panaudodami šiaudus, padegdavo ir lavonai smilkdavo 
per savaites, skleisdami bjaurų kvapą. Atrodė, lyg 
gyventume pragare...

Kitoje mokyklos pusėje gyveno finansų viršininkas 
su savo štabu. Jo raštvedys buvo paaukštintas į viršilos 
laipsnį. Ta proga jis surengė „balių”. To pakėlimo jis 
jau seniai tikėjosi, todėl tam „baliui” buvo pasiruošęs. 
Kitoj namo pusėj, kaip minėjau, buvo skalbykla su mer
ginom.

(Bus daugiau)

*
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ALTO SUVAŽIAVIMUI 
PRAĖJUS

Politinė organizacija — 
ALTas, įsteigtas 1940 m., kas 
metai šaukia atstovų suvažiavi
mą. Šiais metais 55-sis su
važiavimas įvyko lapkričio 4 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose. Suvažiavimą 
prasmingu žodžiu atidarė cent
ro valdybos pirmininkas Grož- 
vydas Lazauskas. JAV ir Lietu
vos himnus giedojo ALTo Čika
gos skyriaus iždininkė Mary 
Kinčius. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. Hansas Dumpys, pasi
džiaugdamas ALTo atliktais 
darbais ir prašydamas Dievo pa
laimos ateities veiklai.

Į darbo prezidiumą — pirmi
ninkauti buvo pakviesti Alfas 
Shukis iš Floridos, Algis Pau- 
tienius iš Clevelando ir Casimir 
Oksas iš Čikagos. Į sekretoriatą: 
Stasys Dubauskas ir Justinas 
Šidlauskas. Buvo sudarytos 
šios komisijos: registracijos — 
(kuri jau veikė) Petras Buchas, 
Vytautas Radžius ir Karilė 
Vaitkutė. Rezoliucijų — Stasys 
Briedis, dr. Vytautas Dargis, 
Antanas Mažeika iš Kaliforni
jos ir Algis Regis. Spaudos: Ba
lys Brazdžionis, Edmundas Ja- 
siūnas, Zuzana Juškevičienė,

Albumo įžangą parašė ALTo 
pirm. G. Lazauskas ir kun. V. 
Bagdanavičius. Pažymėtina, 
kad Algio Liepinaičio iniciatyva 
ALTas išleido dr. J. Ereto kny
gelės apie užmirštus baltus ver
timą anglų kalba, ką panaudo
jo Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijų pro
gomis. A. Liepinaičio iniciatyva 
šis leidinys buvo paskelbtas še
šiomis kalbomis. Dabar tuo lei
dinio panaudojimu susidomėjo 
Vytauto Didžiojo universitetas. 
Šio istorinio albumo sudarymas 
ir paskleidimas Lietuvoje prisi
deda ir prie informacijos apie 
ALTo ir kitų veiksnių buvusią 
veiklą. Padėkojęs skyriams už 
bendradarbiavimą ir visuome
nei už teikiamas aukas, pirmi
ninkas savo pranešimą ir baigė.

ALTo atstovo Vašingtone 
(JBANC) pranešimą padarė vi
cepirmininkas Casimir Oksas. 
Jį dar papildė Vincent Boris. 
Kasos finansinį stovį aptarė Je
ronimas Gaižutis. Iždo globėjų 
aktą apie kasos stovį skaitė P. 
Vėbra. Padėkojo už gerą knygų 
vedimą J. Gaižučiui ir ALTo 
reikalų vedėjui V. Radžiui.

Po pranešimų vyko diskusijos,

ALTo suvažiavime, vykusiame lapkričio 4d, prezidiumas (iš kairės): A. Pautienius, Casimir Oksas, 
Grožvydas Lazauskas, Stasys Dubauskas, Alfas Shukis. Nuotr Zigmo Degučio

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

Antanina Repšienė ir Juozas daugiausia apie Mažosios Lietu-
Žemaitis 

Sudarius komisijas ir darbo
prezidiumui perėmus pareigas, 
buvo sveikinimai. Žodžiu svei
kino: Politinių kalinių s-gos

vos ir Karaliaučiaus sritį. Buvo 
skaitytas Karaliaučiaus srities 
reikalų memorandumas, kurį 
paruošė ALTo vardu dr. Jonas 
Valaitis. Tam reikalui jo su-

vardu Pilypas Narutis; Mažo- daryta k-ja susideda iš: Ramū-
sios Lietuvos rezistencijos var 
du Algis Regis, primindamas, 
kad Lietuva dar nėra laisva be 
Mažosios Lietuvos. Taip pat jis 
pastebėjo, kad ALTas niekados 
nebuvo nusisukęs nuo Mažosios 
Lietuvos; Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vardu dr. Vytau
tas Dargis. Politinių tremtinių 
vardu žodį tarė Povilas Vaiče
kauskas, kuris prašė kiek gali
ma remti grįžusius tremtinius 
ir taip pat palinkėjo suvažiavi
mui ir ALTo darbuotojams sėk
mės, ištvermės ir Aukščiausio
jo palaimos; Jonas Žebrauskas 
— Lietuvos Miškininkų s-gos 
vardu, baigė šiais žodžiais: kad 
kova, pradėta prieš 5-rius me
tus, tęstųsi ir toliau. Miškai 
pasiruošę kovoti taip, kaip ir 
miškininkai.

Sveikinimus raštu perskaitė 
sekretorius Stasys Dubauskas. 
Sveikino: Lietuvos Respublikos 
nrezidentas Algirdas Brazaus
kas, Seimo narys ir Užsienio 
reikalų k-to pirm. dr. Kazys 
Bobelis, Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone dr. Alfonsas Eidin
tas, Lietuvos garbės kon. Čika
goje Vaclovas Kleiza, gen. kon
sulas Kalifornijoje — Vytautas 
Čekanauskas savo sveikinime 
padėkojo už atliktą darbą ir 
kvietė neužsidaryti, bet tęsti 
politinę veiklą toliau, dr. Jonas 
Genys iš Lietuvos, Amerikos 
Lietuvių tautinė s-ga — Petras 
Buchas, Lithuanian Women’s 
Club — Teodora Kuzienė, amba
sadorius Adolfas Venskus iš 
Europos ir Vanda Gasperienė — 
Vilniaus krašto vardu.

Po to vyko ALTo valdybos pra
nešimai. Pirmutinis pranešimą 
padarė pirm. Grožvydas Lazaus
kas. Pranešimas, pateiktas raš
tu, susidėjo iš 4 puslapių, api
mąs ALTo veiklos apžvalgą nuo 
1994 m. spalio 1 d. iki 1995 m. 
spalio 1 d. Šio pranešimo ištisai 
neskaitė, tik paminėjo svarbes
nius dalykus: visą laiką buvo ir 
dabar yra svarbu kelti rusų ka
riuomenės visišką išvedimą iš 
Karaliaučiaus srities. Kelti 
Mažosios Lietuvos klausimą, 
ALTui būtina tęsti šią veiklą, 
palaipsniui paveikiant ne tik 
Amerikos vyriausybę, bet ir ki
tų didžiųjų valstybių laikyseną.

Dar buvo svarbus ir inž. Algio 
Liepinaičio lankymasis Lietuvo
je, įteikiant Kauno Karo muzie
jui jo sudarytą albumą — prof. 
dr. Juozo Ereto trylika laiškų.

no Buntino, Jono Dainausko, 
Algimanto Gurecko, Viliaus Pė- 
teraičio ir Algio Regio. Dr. J. 
Valaičiui negalėjus dalyvauti 
suvažiavime, tekstą perskaitė 
Birutė. Skorupskienė. Komisija 
savo posėdyje gegužės 9 d., iš
diskutavusi Karaliaučiaus svar
bą Lietuvai, nutarė siekti Kara
liaučiaus krašto susijungimo su 
Lietuva, įteikiant prezidentui 
Bill Clinton platų memorandu
mą šiuo reikalu.

Šio memorandumo pabaigoje 
štai rašoma: „Norėtume tuo pa
čiu ALTo suvažiavimą painfor
muoti, kad galutinai šio memo
randumo tekstas bus sureda
guotas dar šį mėnesį ir bus pris
tatytas ALTo centro valdybai šį 
memorandumą peržiūrėti ir jį 
patvirtinti. Mums ypač malonu 
jus painformuoti, kad kongreso 
narys Richard Durbin sutiko šį 
memorandumą mums padėti 
perduoti prezidentui Clinton su 
galimu Karaliaučiaus krašto 
problemos pristatymu ALTo au
diencijoje Baltuose rūmuose”.

Su apgailestavimu priminta, 
kad Lietuvos vyriausybė nenori 
nieko tuo reikalu daryti. Buvo 
siūlyta, kad visos organizacijos 
šiuo reikalu veiktų kartu.

Kitas labai svarbus reikalas, 
tai Jungtinis Pabaltiečių komi
tetas (JBANC), kuris finansi
niai daug kainuoja. Išdiskuta
vus jo svarbą, prieita išvados, kad 
JBANC yra labai reikalingas, 
nes daug geriau kalbėti trijų 
Baltijos valstybių vardu, negu 
vienos. Buvo pastebėta, kad 
ALTas ir JBANC mažai garsi
nasi.

ALTo skyrių pranešimai: Či
kagos — M. Marcinkienė, Cicero 
— vicepirm. Z. Juškevičienė, 
Clevelando — A. Pautienius, 
Los Angeles — A. Mažeika (ku
ris pastebėjo, kad ALTo infor
macija būtų nusiųsta į Lietuvą 
ir paskelbta spaudoje). Miami — 
K. Radvila, Wisconsin — J. Pleč
kaitis, Florida — A. Shukis. 
Daugelis skyrių įteikė aukas 
ALTo veiklai. Buvome nuste
binti, kad kai kurių skyrių at
stovai suvažiavime nedalyvavo.

Rezoliucijas pristatė komisijos 
vardu dr. V. Dargis, kurios su 
pataisymais buvo priimtos.

Reikia konstatuoti, kad suva
žiavimas buvo negausus, bet 
darbingas ir kultūringas. Viena 
priežastis — stoka reklamos.

ALTo vardu noriu padėkoti vi

siems dalyvavusiems suvažia
vime ir taip pat vakarienėje po 
suvažiavimo, spaudai — ypač 
„Draugui” ir „Margučiui II”.

Ant. Repšienė

ALTO 55-OJO METINIO 
SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS

1. Suvažiavimas reiškia padė
ką JAV Vyriausybei ir Kongre
sui už daugeliu atvejų suteiktą 
paramą Lietuvai siekiant de
mokratiniu keliu atstatyti ne
priklausomybę, tvarką, saugu
mą ir žmonių gerbūvį.

2. Suvažiavimas nutarė, kad 
ALTo centro valdyba kartu su 
JBANC organizacija toliau dėtų 
pastangas, kad Pabaltijo valsty
bės gautų pilną NATO narystę, 
nes tik pilna narystė su NATO 
įsipareigojimais ir atsakomybe 
gali užtikrinti Pabaltijo vals
tybių stabilumą ir saugumą.

3. Suvažiavimas taria, kad ir 
toliau reikia vykdyti Dvylikto
jo Amerikps Lietuvių Kongreso 
priimtą rezoliuciją Karaliau
čiaus krašto reikalu: sudarytos 
komisijos paruoštą memorandu
mą įteikti JAV prezidentui, pra
šant sušaukti Europos Taikos 
konferenciją, vykdant 1945 m. 
Potsdamo-Berlyno konferencijos 
nutarimus. Europos Taikos kon
ferencijoje turėtų būti spren
džiami Karaliaučiaus krašto 
klausimai, išvesta iš Karaliau
čiaus krašto visa Rusijos kariuo
menė ir Karaliaučiaus kraštas 
būtų pavestas Jungtinių Tautų 
globai, atsižvelgiant į istorines 
ir etnografines Lietuvos sienas.

4. Nutarta, jog ALTo centro 
valdyba rūpintųsi, kad Lietuvo
je leidžiami „Lietuvos Laisvės 
Kovų Archyvo” leidiniai apie 
Lietuvių tautos genocidą, jun
giant ir Mažosios Lietuvos teri
toriją, būtų verčiami į anglų 
kalbą ir platinami už Lietuvos 
ribų.

5. Suvažiavimas siūlo ALTo 
centro valdybai tartis su JAV 
Krašto Lietuvių Bendruomene, 
kad susijusiais su JAV išeivija 
ir Lietuva reikalais būtų kalba
ma vieningai.

6. Suvažiavimas dėkoja ALTo 
centro valdybai ir Čikagos 
skyriui už šio suvažiavimo 
parengimą ir pravedimą. Taip 
pat dėkoja visiems skyriams, 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims už sveikinimus, daly
vavimą ir aukas tolesnei ALTo 
veiklai.

Rezoliucijų komisija:
Stasys Briedis, dr. Vytautas 

Dargis, Antanas Mažeika, Al
gis Regis.

ŽYMAUS TĖVYNAINIO 
VIZITAS

Šių metų lapkričio 23 d. Čika
gos Evangelikų liuteronų vys
kupas Hansas Dumpys apsilan
kė Mažosios Lietuvos reikalų 
taryboje (A. Jakšto 9-203, Vil
nius), kur susitiko su MLRT pir
mininku Vytautu Šilu ir atsa
kingąja sekretore Danute Baka- 
niene.

Vyskupas domėjosi, koks Her
kaus Manto antkapinio pamink
lo Narkyčiuose (Karaliaučiaus 
krašte) likimas. Jį 1993 m. 
rugsėjo 12 d. Vysk. H. Dumpys 
palaimino kartu su Lietuvos 
evangelikų liuteronų vyskupu 
Jonu Kalvąnu (vyresniuoju). 
Paminklas Karaliaučiaus sri
ties administracijos vadovo 
pavaduotojos kultūrai profe
sorės Irinos Kuznecovos rei
kalavimu buvo demontuotas.

(tikėtasi paramos iš Lietuvių 
fondo) anonsuotas MLRT doku
mentų rinkinys (nuo Mindaugo 
laikų iki mūsų dienų) net kitais 
metais neišeis, tačiau doku
mentai ir toliau renkami. 
Gavus nedidelę materialinę 
paramą iš Lietuvos Kultūros 
ministerijos šių metų rugpjūčio 
3 d. Taryba surengė apskri
tąjį stalą „Potsdamas ir Lie
tuva”. Pranešimų medžiagą, ją 
papildžius, MLRT atsakingoji 
sekretorė Danutė Bakanienė 
rengia spaudai. Be to, MLRT 
ėmėsi leisti informacinius la
pelius. Jau išleista: 1. „Kara
liaučiaus krašto lietuviškas pa
veldas”; 2. „Karaliaučiaus kraš
to gyventojų genocidas”; 3. „Ru
sijos Karaliaučiaus kolonijoje 
gyvenančių lietuvių žmogaus 
teisių pažeidimai”; 4. „Auto
chtonai apie Karaliaučiaus 
krašto ateitį”; 5. „Mažosios 
Lietuvos reikalų taryba”; 6. 
„Potsdamas ir Lietuva”; 7. 
„Karaliaučiaus krašto žemėla
piai - schemos”.

Rengiami spaudai šie lapeliai: 
1. „Karaliaučiaus krašto mili- 
tarinė grėsmė”; 2. „Prūsai ir jų 
kalba Karaliaučiaus krašte”.

Lapeliai skirti Lietuvos Seimo 
ir vyriausybės nariams, Lietu
vos ir užsienio spaudai.

Vyskupas Hansas Dumpys pa
žadėjo per kitą savo vizitą į 
Lietuvą vėl apsilankyti Mažo
sios Lietuvos reikalų taryboje.

D. Bakanienė

Vysk. Hansas Dumpys.

Vyskupas H. Dumpys pasakė, 
kad jo parapijiečiai ir Čikagos 
lietuvių, bendruomenės nariai 
susirūpinę, kaip parėmus lie
tuvybę Karaliaučiaus krašte. Iš
siaiškinome, kad materialinė 
parama vietos lietuviams per 
kolaboruojantį su Rusijos val
džios organais lietuvių kultūros 
draugijų bendrijos vicepirmi
ninką (pirmininkas yra atsista
tydinęs) būtų neefektyvi, net ža
linga. Šiuo metu labiausiai 
paramos reikia Tilžės katalikų 
bažnyčios statybai (ją iš dalies 
finansuoja Liefuvos vyriau
sybė). Jau yra sienos ir stogas, 
rūsyje vyksta pamaldos ir bend
ruomenės susirinkimai, tačiau 
tolimesniems darbams pinigų 
trūksta. Bažnyčios klebonas 
Anupras Gauronskas pareiškė, 
kad mielai priimtų melstis ir 
evangelikus liuteronus (visus 
krikščionis!).

MLRT pirmininkas V. Šilas 
papasakojo vyskupui apie Tary
bos veiklą. Dėl lėšų stygiaus

IGNALINOS ATOMINĖS 
ELEKTRINĖS BIULETENIS

Ignalinos atominės elektrinės 
informacijos centras kiekvieną 
mėnesį numato išleisti specialų 
informacinį biuletenį, kur bus 
pateikiamos visos Lietuvos žmo
nėms skirtos žinios.

Pirmasis biuletenis — jau 
skaitytojų rankose. Pranešama, 
kad rugpjūčio mėnesį atominė 
elektrinė pagamino 983.1 mili
jono kilovatvalandžių elektros 
energijos, o per 8 šių metų 
mėnesius — 6927.7 milijono.

Prekinės produkcijos energe
tikos gigantas per 8 mėnesius 
pagamino už 284788 tūkstan
čius litų. Vienos kilovatvalan
dės savikaina, įskaitant ir 
atominio kuro kainą, — vos 
4.577 cento. Pelnas nuo realiza
cijos buvo 4998.8 tūkstančio 
litų. Vidutinis darbuotojo atly
ginimas — 1,785 litai. Šiuo 
metu elektrinėje dirba 4,990 
žmonių: 562 vadovai, 3,547 dar
bininkai, 815 specialistų ir 66 
tarnautojai.

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the mosi comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategir hub. The netvvork is convemently linked 
wi,h LOT's transatlantic route, givmg passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy actess

,o Riga, Tallmn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of LOT’s low fares, the luxury of 
L( )T's flee, of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
()kecie Airport. Make your reservations today!

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

POt/fM A/At/ArfS
New York; 212-869-1074.

Chicago: 312-236-3388 
Los Angeles: 213-934-5151.

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

Toli Iree 800-223-0593.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKAT08, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
. (312)581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt.. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Vilniaus Universiteto Delnų 
Ir Šokių ansamblis

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

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

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

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 žeme
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Išnuomojamas butas Brighton 
Pk.: 4 kamb., 2 mieg. su baldais. 

Tel. 312-376-7883

HELP VVANTED

REIKALINGA „SOCIAL VVORKER”
Pilnos savaitės darbas dvikalbėje in
stitucijoje. Geras atlyginimas su puikiais 
priedais. Reikia turėti BSW ir MSW Pagei
dautina patirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikalavimų. Siųsti 
aprašymą savo darbo patirties: 
Admlnlstrator, Matulaitis Nursing 
Home, 10 Thurbor Rd. Putnam, CT 
08260.

FOR SALE

Parduodu gražius 
mot. tautinius rūbus. 

Kreiptis tel. 312-523-5972

KALĖDŲ ŠVENČIŲ DOVANA — 
KNYGOS GAUNAMOS „DRAUGE”

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl.. $3.00 
PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS.

P. J. Kušneris. 224 psl................................. $3.00
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas.

248 psl............................................................... $3.00
PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Alb. Ba

ranauskas. 213 psl.................................. $4.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 363 psl. ... $15.00
TAUTOS SUKILIMAS. 1941. Pil. Narutis. 404

psl............................ ........................................... $17.00
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Ant.

Ramūnas. 453 psl.......................................... $3.00
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. At

siminimai. Rapolas Skipitis. 440 psl........  $3.00
ATSIMINIMAI. Nepriklausomybės keliais. Mart-

nas Yčas. 700 psl.......................................... $20.00
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. D. Mac-

kialienė. 323 psl............................................. $3.00
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. At

siminimai. Alg. Gustaitis. 311 psl............... $5.00
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. P. Klimas. 415 psl. .. $12.00
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl............... $10.00
SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Atsiminimai.

Bronius Aušrotas. 237 psl............................ $5.00
ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156

psl..................................................................... $6.00
LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI.

Danutė Bindokienė. 589 psl........................ $25.00
KAZYS BIZAUSKAS, I. II. Monografijos. Pra

nas Zundė.............................Abi knygos po $12.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III d. At

siminimai ......................................... Visos po $5.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai.

Aleksandras Pakalniškis. 261 psl............... $7.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos.
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(Tęsinys)
• Lapienis Gasparas, slapy- 

vardė „Dudutis”, gyv. Bedonių 
km., Šimonių vlsč. Kupiškio 
apskr., stambus ūkininkas, lie
tuvis, SSSR pil., raštingas, eili
nis mūsų įskaitoje nestovi.

• Slapyvardė „Vieversys”. 
Kitų davinių neturime. Eilinis. 
Mūsų įskaitoje nestovi. Nu
žudytas.

• Žukauskas Balys, slapy
vardė „Žaibas”, gim. 1917 m. 
Mavikų km. Obelių vlsč. Rokiš
kio apskr. „Margio” rinktinės 
ginkluotės viršininkas. Skaitėsi 
10-MGB. Nužudytas.

• Slapyvardė „Vidman
tas”, „Neringas”, buvęs 
„Kęstučio” rinktinės vadas. 
Kitų duomenų apie jį neturima 
ir įskaitoje pas mus nestovi 
(nepraeina).

• Miškinis Petras, slapyvar
dė „Šarūnas”, gim. Miškinių 
km., Svėdasų vlsč. Kupiškio 
apskr., valstietis, lietuvis, SSSR

... pil., raštingas, eilinis, pas mus 
įskaitoje nestovi.

• Gimbutis Stasys s. Rapolo, 
slapyvardė „Tarzanas”, gim. 
1916 m. Liepagirių km., Svėda
sų vlsč., Kupiškio apskr., val
stietis, lietuvis, SSSR pil., 
raštingas, „Šarūno” rinktinės 
vadas. Praėjo pagal agentūrinę 
bylą „Liekanos” Nr. 772 F Nr. 
20946. Paimtas gyvas.

• Niaura Feliksas, s. Juozo, 
slapyvardė „Kipras”, gim. 1928 
m., gyv. Bajorų km. Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., iš stam
bių ūkininkų, lietuvis, SSSR

i pil., raštingas. „Šarūno” rinkti
nės štabo viršininkas. Įskaitoje 
pagal agentūrinę bylą „Liku
čiai” Nr. 772, bylos F Nr. 20946. 
Paimtas gyvas.

• Trečiokas Jurgis, s. Jono, 
slapyvardė „Rytas”, gim. 1917 
m. Jutkonių km., Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., raštingas, 
rinktinės vado pavaduotojas. 
Įskaitoje pagal agentūrinę bylą 
„Plėšikai” Nr. 792, bylos F Nr. 
20986. Paimtas gyvas.

• Kriaučiūnas Stasys, s. 
Juozo, slapyvardė „Liutauras”, 
gim. 1920 m. gyv., Andrioniškio 
km., Anykščių apskr., valstietis, 
lietuvis. Eilinis. Agentūrinė 
byla „Likučiai” Nr. 772 F Nr. 
25174. Paimtas gyvas.

• Valevičiūtė Elena, d. 
Jurgio, slapyvardė „Nida”, 20 
metų amž., Galvydžių km., Svė
dasų vlsč., Kupiškio apskr., 
valstietė, lietuvė, SSSR pil., 
raštinga, įskaitoje agentūrinė 
byla „Likučiai” Nr. 772, 
ryšininkė, agentūrinė paieško
mų byla Nr. 21068. Paimta 
gyva.
• Karosas Vladas, s. Klemen

so, slapyvardė „Vilkas”, gim., 
1911 m. Drapčiūnų km., Svėda
sų vlsč., Kupiškio apskr., val
stietis, stambus ūkininkas, lie
tuvis, SSSR pil., raštingas 
eilinis. Įskaitoje agentūrinė 
byla „Plėšikai” Nr. 792, F Nr. 
20789. Paimtas gyvas.
• Inrašiūnas Juozas, s. Kazio, 
slapyvardė „Sakalas”, gim. 
1923 m. Juodžių km., Užpalių 
vlsč. Utenos apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., raštingas, 
eilinis, įskaitoje nestovi. Paim
tas gyvas.

Lietuvos partizanas.

• Trečiokaitė Rožė, d. Jono, 
slapyvardė „Rožė”, gim. 1907 
m. Jotkonių km., Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., valstietė lietu
vė, SSSR, pil., raštinga, įskaito
je agentūrinė byla „Likučiai” 
Nr. 772 F Nr. 26011. Paimta 
gyva.

• Rimkus Juozas, s. Juozo, 
slapyvardė „Žvalgas”, gim. 
1911 m. Liepogirių km., Svėda
sų vlsč. Kupiškio apskr., valstie
tis, SSSR pil. raštingas, eilinis. 
Įskaitoje pas mus nestovi.

Šie partizanai, Lietuvos Aukš
taitijos krašto žmonės iš Svėda
sų, Anykščių, Užpalių Skapiš
kio, Kamajų Kupiškio apylin
kių klastingai buvo nužudyti 
maždaug 1949 metais lapkričio 
mėnesį, daugiausia 1 ir 2 dieno
mis. Tą darbą atliko panaudoda
mas šėtonišką klastą Stasys 
Šimkus. Jam ypač daug padėjo 
agentai „Tigras”, „Žaibas” ir 
patikima „Montės” ryšininkė 
„Žibutė”. Duomenys paimti iš 
aukščiau minėtos agentūrinės 
bylos. Versta iš rusų kalbos, kur 
partizanai visur vadinami ban
ditais, partizanės — ryšininkės 
— banditėmis, partizanų dali
niai — bandomis, stambesni 
ūkininkai — buožėmis. Šiame 
straipsnyje nenorint dar kartą 
įžeisti Lietuvos kankinių at
minimo, tos terminologijos buvo 
atsisakyta, palikta tik SSSR 
pilietybė. Rusišku papročiu tar
dymo bylose buvo vartojami abu 
terminai, „išsilavinęs” ir 
„raštingas”.

Čia tik truputį praskleidžia- 
ma Lietuvos partizanų dramos 
momentai, žmonių pavardės, 
kurie kažkada gyveno, tu
rėjo brolius, seseris buvo as
menybės; visai nepaliečia
mos jų kankinimo procedū
ros ir metodai, kaip, pvz., 
„Sokolovo smogikai” miško tan
kumynuose aukas „kepindavo” 
iki raudonumo lauže įkaitinta 
geležine dalba, kol auką pa
lauždavo arba nužudydavo, vers
dami su jais dirbti išdavikišką 
darbą. Čia gal galėtų JAV lie
tuviai teisininkai įvertinti, kaip 
viskas atrodo tarptautinės tei
sės atžvilgiu, vartojant tokius 
nežmogiškus metodus?

Lietuvos Laisvės kovų sąjū
džio tarybos pirmininko Jono 
Čeponio pasisakymu, šių metų 
vasarą Čikagoje, dabar likusių 
gyvų Lietuvos partizanų oficia
liai užregistruota 212, o jų gali 
būti 450. Jų tarpe daug sergan
čių, invalidų ir ligonių. Iki šio
lei didžiausią paramą Lietuvos 
partizanams teikė ir dabar tebe- 
teikia BALFas. Jo rengiamo 
rudens aukų vajaus rinkimo 
metu to neužmirškime ir toliau, 
kaip ir anksčiau, remkime, nu
rodydami aukų paskirtį.

Prie JAV Lietuvių bendruo
menės Socialinių reikalų tary
bos yra įsisteigęs Lietuvos 
partizanų globos fondas, kuris 
irgi renka aukas buvusiems Lie
tuvos partizanams šelpti, ypač 
sergantiems sužeistiems, in
validams, jų šeimoms, o taip pat 
rūpinasi partizanų vaikams pa
dėti siekiant aukštojo mokslo, 
finansuoja „Lietuvos partizanų 
dainos” leidinį. Parama teikia
ma per Lietuvos Laisvės kovų 
sąjūdį Lietuvoje. LLKS buvo 
įsteigtas 1949 m. ir atkurtas 
1992 m., kaip Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
skyrius.

Lietuvos Partizanų globos fon
do valdybą sudaro: Leonas Mas- 
kaliūnas — pirmininkas, Povi
las Vaičekauskas — sekretorius, 
Antanas Paužuolis — iždinin
kas, Birutė Jasaitienė — narė, 
Marija Remienė — narė. Čekiai 
rašomi: L.P.G. Fund vardu, 
siunčiami Standard Federal 
Bank For Savings c/o L.P.G. 
Fund, Acc. #663777, 4192 South 
Archer Avenue, Chicago, Il
linois 60632-9985.

Povilas Vaičekauskas 

(Pabaiga)

Vyčio apygardos Žaibo partizanų būrys. Vadas Antanas Žalys-Žaibas sėdi antras iš dešinės. Vidury
je stovi jo žmona Klajūnė.

BROLĮ TADĄ MARGĮ 
PRISIMENANT
KUN. V. RIMŠELIS, MIC

draugai. Jis mėgo daug pasako
ti, kas buvo ir ko nebuvo. 
Niekas nesiklausydavo, ką jis 
pasakoja, bet mudu su Tadu 
kantriai klausydavom ir, reikia 
ar nereikia, vis pritardavom.

Vieną kartą jis man taip ir 
sako:

— Tu netikėsi, kas man gan 
seniai atsitiko.

— Tai kas gi? — paklausiau.
Jis nusilaužė mažą obels 

šakelę ir rodydamas man sako:
— Va, tokį dantų krapštuką 

pasidariau ir pradėjau dantis 
krapštyti. Vienas dantis buvo 
su skyle. Pradėjau tą skylę 
krapštyti, o krapštukas vis lin
do ir lindo gilyn. Paskui žiūriu, 
kad pro pakaušį išlindo.

Mane paėmė toks keistas juo
kas. Tada jis rimtai atsakė:

— Aš sakiau tau, kad 
netikėsi.

O Tadas rimtai išklausė tą 
pasaką ir pasakė, kad gyvenime 
visko atsitinka. Supratau, kad 
jis Mykoliuko nenorėjo užgauti. 
Brolis Tadas buvo nepaprastai 
gero būdo. Turbūt per ilgą savo 
gyvenimą niekam nėra pasakęs 
pikto žodžio ir niekam neatsi
sakęs patarnauti.

Tą pirmą vasarą mane jis 
išmokė po laukus traktorium 
važinėti. Išmokė važinėti mo
kyklos didžiuoju autobusu. Šeš
tadienį, kai beveik visi kunigai 
išvažinėdavo į parapijas, tai 
mes, pasiėmę brolį Joną Banį, 
važiuodavom į Putnam.į kiną. 
Vairuoti tokį didelį vežimą buvo 
man didelis malonumas. O lei
dimo vairuoti neturėjau. Visi 
buvom drąsūs. Autobusą prie 
pat durų pastatai, ir niekas 
nieko nesako, nes didelėm rai
dėm ant priekio ir ant šonų 
parašyta „School Bus”.

Marijanapolyje gyvenau visą 
tą pirmąją vasarą, kol reikėjo iš
važiuoti į kunigų seminariją, į 
Hinsdale, IL. Tai visą šieną su 
broliu Tadu suvežėm iš laukų. 
Sukraudavom didžiausius 
vežimus. Arkliai stambūs, olan
diškos veislės, niekad neskuba. 
Ant aukšto vežimo kalbėdavom 
apie ūkio darbus, kuriuos aš la
bai gerai pažinojau nuo mažų 
dienų. Vieną kartą išsitariau

Jis gimė 1911 m. spalio 27 d. 
Gary, Ind. Jo tėvas, Jonas Mar
gis, su visa šeima persikėlė į Wi- 
baux, Montana, kur įsigijo ūkį. 
Tadas buvo tuomet dar tik 10 
metų. Baigęs aukštesniąją mo
kyklą, ruošėsi būti mokytoju. 
Bet jam labai patiko ūkio dar
bai. Būdamas 22 metų, įstojo į 
marijonų vienuolyną. Į klau
simą kandidatams, ar moki ko
kį nors dailės rankų darbą, jis 
atsakė, kad mokąs ūkininkauti 
ir tokio dailės mokslo įsigijo 
ūkyje.

Brolį Tadą pažįstu nuo pir
mųjų atvažiavimo dienų į 
Ameriką 1947 m. Susitikau su 
juo Marijanapolyje, Thompson, 
Conn., kur buvo marijonų va
dovaujama aukštesnioji ber
niukų mokykla. Tada Mari- 
janapolis buvo pats didysis 
Amerikos lietuvių centras. Vi
si čia kalbėjo tik lietuviškai. 
Kun. J. Navicko laikais moki
niams buvo uždrausta angliškai 
tarp savęs kalbėtis.

Gegužinės Marijanapolyje bū
davo liepos 4 d. Suvažiuodavo 
minios lietuvių. Pirmą kartą 
1947 m. tokioje gegužinėje 
(piknike) teko ir man dalyvau
ti. Sako, kad toje gegužinėje 
buvę 15,000 žmonių. Šv. Mišios 
buvo lauke prie gražiųjų mo
kyklos pastatų. Didžioji pieva 
buvo pilna automobilių ir di
džiųjų autobusų. Apie namus 
visur pilna palapinių. Jos atro
dė lyg miesto mažieji nameliai.

Brolis Tadas jautėsi čia tikras 
šeimininkas. Visiems paslau
gus, su malonia šypsena. Jis 
mane vedžiojo prie palapinių ir 
vis rasdavo naujų žmonių, su 
kuriais teko susipažinti. Po ge
gužinės visą savaitę su svečiais 
grėbstėme pievą ir švarinome 
palapinių vietas. Vasarą čia bū
davo daug svečių, kurie atosto
gaudavo beveik iki mokslo 
metų. Visi jie brolį Tada gerai 
pažinojo, ir vis atsirasdavo 
visokių reikalų, dėl kurių 
reikėjo pagalbos iš brolio Tado.

Jis čia buvo lyg ir atsakingas 
ūkininkas, nors vyriausias ūk
vedys buvo toksai Tėtulis, kuris 
čia gyveno su žmona ir viskuo 
rūpinosi. Buvo ir daugiau vyrų 
ir moterų, kurie čia gyveno ir 
jautėsi kaip savo namuose. Visi 
turėjo savo užsiėmimą daugiau
sia ūkio darbuose.

Jonas Banys mokykloje mokė 
muzikos. Tai labai graži asme
nybė, taip pat brolis vienuolis. 
Jis sukūrė daug muzikos 
veikalų, kurie, deja, per gaisrą 
1964 m. sudegė. Jis buvo bi
tininkas. Turėjo gan daug avilių 
sode ir pievoje. Reikėdavo daž
nai apšienauti apie avilius ir 
visą sodą. Tą darbą atlikdavo 
toksai Mykoliukas, irgi mu
zikantas, nes turėjo savo smui
kelį. Jis buvo labai artimas bro
lio Tado draugas. Tadas mane iš 
pirmųjų dienų su juo supažin
dino.

Kartą, kai Mykoliukas šiena
vo pievelę, mane paklausė, ar aš 
irgi mokėčiau pašienauti. Kai 
pamatė, kad aš neblogiau šie
nauju už jį, tai pasidarėm geri

pusiau juokais, kad arklius vai
ruoti yra lengviau kaip tą 
mokyklos didįjį autobusą. Tadas 
pritarė, kad lengviau, nes čia 
veikia du protai — žmogaus ir 
arklio. Pasižiūrėjau į jo veidą, 
bet atrodė, kad jis tai rimtai 
sakė. Vėliau jam kai kada apie 
arklių protą primindavau. Tada 
jis, maloniai šypsodamasis, tik 
pritardavo, kad arkliai labai 
mieli gyvuliai ir geri žmogaus 
draugai.

Broliui Tadui teko dirbti 
visuose marijonų ūkiuose. 
Mažėjant broliukų skaičiui, jis 
buvo paskirtas dirbti „Draugo” 
spaustuvėje. Čia greitai 
pramoko visų darbų ir uoliai iš
dirbo daugiau kaip 30 metų. 
Reikalui esant, jis čia iki vidur
nakčio prie mašinų sėdėdavo ir 
niekad nesiskųsdavo. Jį mylėjo 
„Draugo” darbininkai. Jį 
mylėjo visi žmonės, kurie jį 
pažinojo, ypač marijonų bendra
darbiai ir geradariai. Jis 
lankydavo sergančius pažįsta
mus ir nepažįstamus. Negir
dėjau, kad ką nors blogai apie 
savo draugus ar tik pažįstamus 
būtų pakalbėjęs. Jis gyveno pa
gal Kristaus patarimą: „Neteis
kite, kad nebūtumėt teisiami. 
Kokiu teismu teisiate, tokiu ir 
patys būsite teisiami” (Mt. 7, 
1-2). Keletą mėnesių prieš mirtį 
jis turėjo daug pakentėti, bet per 
daug nesiskundė. Kartą paklau
siau, ar dar norėtų ilgiau gyven
ti. Jis atsakė, kad jau pakanka 
ir jau geriau norėtų numirti 
kaip gyventi.

Br. Tadas Margis, MIC.

Jis buvo uolus mirusiųjų lan
kytojas ir vis stengdavosi daly
vauti laidotuvėse. Be abejo, jis 
rado aname pasaulyje labai 
daug draugų. Jis užgeso šiam 
pasauliui ir nuėjo į amžiną švie
są šių metų rugpjūčio 29 dieną.

k
Brangiai Motinai

A.tA.
ELENAI GRUDZINSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai, 
BALFo ilgametei direktorei, ALDONAI ir jos vyrui 
dr. GEDIMINUI GRINIAMS bei jų šeimai.

BALFo centro valdyba ir direktoriai

A.tA.
ALGIRDUI KARAIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
VIKTORIJAI, sūnui GINTARUI, dukrai AUŠRINEI 
su šeimomis.

Union Pier, Michigan Lietuvių Draugija

AJA.
OLGA ŽUKIENĖ 

GRIGAITĖ
Ilgametė Kauno Karo ligoninės gailestingoji sesuo, mirė 

Kaune 1995 m. lapkričio 26 d.
Gimė 1912 m. liepos 5 d. Rygoje, Latvijoje.
Nuliūdę liko: vyras, Sibiro kankinys, atsargos mąjoras An

tanas Žukas, duktė Daiva Bačiulienė, sūnus Arūnas; dvi 
anūkės: Raimonda Kaune ir Asta Žvynienė su vyru Evaldu, 
Maryland, JAV; sesuo Bronė Grigaitė Pužauskienė su vyru 
Algirdu, jų vaikai ir kiti giminės.

A.tA.
MARIJAI RIPSKIENEI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, sūnų KAZĮ, buvusią 

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Čikagos klubo pir

mininkę ALBINĄ ir sūnų ALGĮ bei kitus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Čikagos Klubo valdyba ir narės.

Mano brangiai klasės draugei

A.tA.
IRENAI SPRINDIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnui RIMUI, marčiai 

MONIKAI, anūkams MARIO ir DANIELLE reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Lena Lange ir duktė Liūlia

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Čikagos Klubo 

narei

A.tA.
ELENAI SIDZIKAUSKIENEI

mirus, reiškiame užuojautą jos vyrui PRANUI SIDZI

KAUSKUI, dukroms ONAI ŠIAUDIKIENEI ir 

ALDONAI KUDIRKIENEI su šeima.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Čikagos Klubo valdyba ir narės

A.tA.
MYKOLUI ŠČIGLAI

staigiai mirus, giliame liūdesyje likusius, žmoną 

ELENUTĘ, sūnų VIRGILIJŲ, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

A. M. Aleksiejūnai 
L. Alvarado
L. Balnienė
J. A. Balbatai
B. A. Bartkai 
Kun. M. Čyvas 
A. P. Gudoniai 
V. A. Gedmintai 
P. S. Jančauskai 
A. A. Karniai
S. M. Kazlai
J. A. Kalėdai ir šeima
M. E. Krasauskai 
V. K. Kartūnai
J. B. Mikalauskai 
E. Purtulienė 
A. Raulinaitienė 
A. E. Tauginai 
S. S. Vaškiai 
A. J. Vitkauskai 
S. Žiūraitienė 
P. Ziaukas

St. Petersburg, FL.

A.tA.
ALGIRDUI KARAIČIUI

įžengus į Amžinybę, netekties skausmo prislėgtiems 
- žmonai VIKTORIJAI, dukrai AUŠRINEI, sūnui 
GINTARUI su šeimomis, visiems giminėms ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Michiana apylinkės Lietuvių Bendruomenė 
ir valdyba:

J. Giedraitienė 
V. Gutauskas 
V. Linartas
K. Miecevičius 
J. Mockaitis 
R. Vaitkienė 
J. Vaznelis

1
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 29 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kiekvienas gauname laiš

kus, o ant voko — priklijuotas 
ženkliukas. Kartais net 
gailimės mesti tuos vokus į 
šiukšlių krepšį, nes ženkliukas 
toks gražus... Yra vietų, kur 
vartoti pašto ženkliukai — ne
svarbu, ar vietiniai, ar užsieni
niai — renkami ir panaudojami, 
kaip pajamų šaltinis. Viena 
tokia vieta — oblatai vienuoliai, 
kurie renka vartotus pašto 
ženklus, juos surūšiuoja ir par
duoda, o už tuos pinigus 
nuperka rožančių, šv. Rašto 
knygų, maisto ir medicinos 
reikmenų misijų kraštams, ku
riuose jie darbuojasi. Jeigu 
norime savo vartotus pašto 
ženklus jiems padovanoti, reikia 
nukirpti nuo voko su nedideliais
krašteliais, ir nusiųsti šiuo 
adresu: Mr. Charles Malachos- 
ky, 1669 Meriline St., Cuyahoga 
Falls, OH 44221.

Vytautas Aukštinaitis, bu
vęs Cicero lietuvių apylinkės 
gyventojas, dabar jau ilgesnį 
laiką gyvenantis šiltojoje Flori
doje — Ft. Lauderdale mieste, 
buvo atvykęs į Cicero ir Čikagą 
aplankyti savo artimųjų. Jis 
buvo apsistojęs pas savo seserį, 
Cicero lietuvių veikėją Česlavą 
Bačinskienę. Taip pat jis lankė 
ir sunkiai sergančią kitą seserį 
- Marytę Girdauskienę. Aukš
tinaitis anksčiau Floridoje yra 
turėjęs moteli, o dabar jau išėjo 
į pensiją, ir nutarė pagyventi be 
didesnių rūpesčių.

Ikuko Sakaguchi atliks japonų šokį, pavadintą „Moteris su sniego baltumo 

gerve '. „Saulutes", Lietuvos Vaikų globos būrelio ruošiamoje „Mistikos” 

valandėlėje sekmadienį, gruodžio 17 d., po 11 vai. Mišių. Programa vyks Lietu

vių dailės muziejuje, PLC, Lemonte.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos vikarui kan. Vaclovui 
Zakarauskui neseniai Šv. Kry
žiaus ligoninėje padaryta sunki 
operacija. Šiuo metu jis jau iš 
ligoninės išleistas, bet dar kurį 
laiką turi gydytis ir sustiprėti, 
kad galėtų grįžti prie sielovados 
darbų savo parapijoje.

Kaip ir kitais metais, „Drau
gas” ruošiasi pasitarnauti savo 
skaitytojams, norintiems sutau
pyti brangų laiką (ir nemažas 
išlaidas). Kad nereikėtų siun
tinėti kalėdinių sveikinimų 
kiekvienam atskirai, kviečiame 
pasinaudoti „Draugo” svei
kinimų skyriumi ir pasveikinti 
visus drauge. Sveikinimus 
priima administracija. Nėra per 
anksti juos siųsti jau dabar, nes 
tuomet išspausdintas Jūsų 
sveikinimas tikrai pasieks tuos, 
kuriuos sveikinate. Pasinau
dokite šia paslauga.

Galbūt kuris skaitytojas 
(ypač panevėžietis) galėtų 
užsakyti „Draugą” Panevėžio 
Politechnikos fakulteto skai
tyklai, kur mūsų dienraštį 
turėtų progos perskaityti nema
žas skaičius studentų? Tai būtų 
prasminga Kalėdų dovana Lie
tuvos besimokančiai jaunuome
nei. Adresas yra toks: Kauno 
Technologijos universiteto 
Panevėžio Politechnikos fakul
tetui, Klaipėdos 3, 5319 Pane
vėžys, Lietuva.

Socialinių reikalų taryba,
kuriai taip sumaniai ir ener
gingai vadovauja Birutė Ja
saitienė, atlieka daugybę gerų 
darbų lietuviams tėvynėje ir 
gyvenantiems šiame krašte. 
Kas gi nežino „Seklyčios”, o 
ypač trečiadieninių popiečių, iš
vykų, įdomių renginių pensinin
kams? Kas nėra susipažinęs su 
vertingu, vyresniesiems skirtu, 
žurnalu „Pensininku”? Kas 
nėra girdėjęs apie „Lietuvos 
Vaikų vilties” artimo meilės 
darbą, besirūpinant vaikų su 
ypatingomis negalėmis gydymu 
bei globa? O, be to, dar 
Partizanų bei politinių kalinių 
globos komitetas, dar semina
rai, popietės legaliais klau
simais, informacinė medžiaga 
„Drauge” ir t.t. Ateina laikas už 
visus šiuos ir dar neišvardintus 
darbus padėkoti JAV LB Socia
linių reikalų tarybai, parodyti, 
kad remiame jos veiklą ir 
įvertiname pastangas. Tokia 
proga yra gruodžio 9 d. ruo
šiamame „Labdaros vakare”. 
Užsisakykite vietą jau dabar — 
„Seklyčioje” (ten vyks ir vaka
ras) asmeniškai arba telefonu. 
Pripildykime „Seklyčią” sau
sakimšai!

Šv. Teresėlės draugijos, vei
kiančios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje, Marųuette Parke, 
šešiasdešimt metų sukakties 
proga ruošiami pietūs ir naujos 
valdybos (1996 metams) įvesdi
nimo apeigos sekmadienį, gruo
džio 2 d., 11 vai. ryte, Oak Lawn 
Hilton viešbutyje, 9333 S. 
Cicero Avė., Oak Lawn, IL. Iš
rinkta tokios sudėties valdyba: 
pirmininkė Lucille S. Shotas, 
iždininkė Mary Anna Gercius, 
nutarimų sekretorė Alvina 
Giedraitienė, iždininkė Mary 
Banky, finansų sekretorė 
Mickey Petrošius. Įvairiom 
kitom pareigom išrinktos 
Sophie Balchunas, Agatha Sta
šaitis, Marie Benning, Emily 
Perkins ir Dorothy Schell.

Kartu su pietumis bus progra
ma, kalėdinės giesmės, dainos ir 
pasisvečiavimas su narėmis bei 
pažįstamomis.

Sekmadieni, gruodžio 10 d.,
2 vai. p.p., Amerikos lietuvių 
meno draugija rengia tradicines 
dailės varžytines Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje. Varžy
tinėse bus parduoti Amerikos ir 
Lietuvių dailininkų tapybos, 
grafikos, akvarelės, keramikos, 
batikos darbai. Visas varžytinių 
pelnas, kaip ir pernai, bus skir
tas Dano Lapkaus ir Algiman
to Kezio knygos „Amerikos 
lietuvių dailės istorija” spaus
dinimo išlaidoms padengti. 
Daug darbų geranoriškai pa
aukojo patys dailininkai, todėl 
pradinės varžytinių kainos 
nepaprastai žemos. Organiza
toriai parinko skirtingos vertės 
ir dydžio kūrinius, tad kiekvie
nas ras ir svarbų darbą savo 
kolekcijai, ir gražią kalėdinę 
dovaną. Be to, veiks skanu
mynų baras. Visus kviečiame 
smagiai praleisti sekmadienio 
popietę ir paremti knygos 
išleidimą.

x JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba, iš jų vedamo 
„Dovana Lietuvai” fondo, 
paskyrė $100 Lietuvos našlaičių 
pietums katalikiškose mokyk
lose. Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas. • 

(sk)
x Lithuanian Citizen’s So- 

ciety Western Pennsylvania, 
globoja 10 našlaičių Lietuvoje. 
Pratęsdama globą ateinantiems 
metams atsiuntė $1,500. Gerie
siems Pensilvanios lietuviams 
dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(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)

x TRANSPAK praneša:
„Senoviškos lietuviškos ves
tuvės tęsėsi mažiausiai savaitę. 
Jos buvo ne tik jaunosios ir 
jaunojo giminių šventė, bet ir 
viso kaimo, o kartais ir visos 
apylinkės pramoga”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Pasinaudokite proga! N. 

Riverside, 8 kambarių rezi
dencija. Pensininkai nori sku
biai parduoti; 4 miegamieji; 3 
tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko 
gatvė tarp dviejų golfo laukų. 
$229,000 arba geriausias pa
siūlymas. ALEX REALTY 
708-656-2233.

(sk)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. PlaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Ptace, Chicago, IL 60629

r
RUDENĖLIS

RUDBARZDĖLIS

Rudenėli pilkaskverni, 
Koks tu murzinas esi! 
Čirškia žvirblis, krankia

varna —
Tavęs baidosi visi.

Kur tu žengsi, kur užkliūsi?
Ką beveiksi mūs laukuos? — 
Apkabinęs žalią pušį,
Jis jai plaukus pašukuos, —

Rudenėli rudbarzdėli,
Pašukuoki ir mane!
Ir atsakė rudenėlis:
— Pašukuosiu. 'Kodėl ne? —

Kilo vėtra, net nelaukus,
Ir suvėlė mano plaukus.

Leonardas Žitkevičius

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO

Antradienis

Antradienį visi atsikėlė 7:30 
v.r. Nors ir pavargę, mankšti- 
nomės. Buvo skanūs pusryčiai. 
Taip prasidėjo nauja diena. 
„Keliavome” į Argentiną.

Aštuntas būrelis sportavo ir 
darė rankdarbius. Po pusryčių 
visi stovyklautojai susirinko an
troje pusėje ežero. Čia maudė
mės, rašėm laiškus, lošėm kor
tomis ir kalbėjomės. Grįžus, 
prasidėjo darbai. Aštuntas bū
relis nuėjo pas Astą Čiuplins- 
kienę padėti jai paruošti vakari
nę programą apie lobių ieško
jimą. Visi stovyklautojai susi
skirstę į 9 komandas turėjo su
rasti daug keistų dalykų. Buvo 
įdomu. Pasibaigus lobių ieško
jimui, sustojome ratu ir Nida 
Degesytė paskaitė maldą. Pa
valgę naktipiečius, keliavome į 
savo būstines. Po tylos aštuntas 
būrelis prarado šypseną, nes per 
ilgai kalbėjomės.

Daina Valaitytė, 8 būrelis.

Trečiadienis

Šiandien žaidėm taškų 
taškus. Pirma stotis buvo 
miestas maistas. Antra stotis — 
polka. Trečia — INIS. Ketvirta 
— krepšinis. Penkta — dainų 
atpažinimas. Šešta — atmintis. 
Septinta — vertimai angliškų 
žodžių. Aštunta — bėgimas su 
kliūtimis. Tai viskas, ką mes 
atsimenam.

Ina Saliklytė ir 
Svaja Mikulionytė, 6 būrelis.

Taškų taškus mes pralaimė
jome, nors buvome arti laimė
jimo. Po to, ėjome valgyti nak
tipiečių.

Nerijus Aleksa, 1 būrelis 
JAS stovykla Dainavoje 

1995 m. liepos 9-22 d. 
(„Keliaujame per pasaulį”)

MŪSŲ LAUŽAS

Mokyklos lauže dalyvavo 
vaikai apsirengę kostiumais ir 
suaugusieji. Mano klasės drau
gai vaidino ūkininkus ir ūkinin
kes. Vyriausioji klasė suvaidino 
laumės juostą. Dvi mergaitės 
suvaidino pasaką apie baisuolį, 
kuris suvalgė jų pirštus. Man 
labiausiai patiko dainuoti 
„Ridikėlis ir Petruška” — 
„Turiu aš vištą”. Vienas 
svečias, kuris pas mus atvažiavo 
į laužą, buvo kunigas 
Pugevičius. Man laužo liepsnos 
labai patiko.

Joana Orentaitė

Tadas Sajauskas ir Jonas Bird 
pravedė laužą. Ketvirto sky
riaus mokinės Darodė

„Žiburėlio” mokyklėlėje išmokstama koncentruotis... Iš kairės: Julius Lietuv
ninkas ir Viktoras Sadauskas. . » ■ „ , ,Nuotr. Lydos Budrienės

nukirstus pirštus ir papasakojo, 
kaip pirštai buvo nukirsti.

Mes trečio skyriaus mokiniai 
įscenizavome dainą „Turiu aš 
vištą”. Aš pakėliau paršo pla
katą, vietoje anties.

Darželis atliko „Ropę”. Mano 
broliukas vaidino pelę. „Kiš
kių” klasė pasirodė su kostiu
mais.

Penktas skyrius vaidino pa
saką apie laumės juostą. Mes 
daug dainų dainavome.

Vytas Bradūnas
Baltimorės Karaliaus 

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

JONAI, KELKIS IR
EINAM KALĖDUŠKON

(Lietuvos tautosaka)

Ėjo mergaitės su berniukais į 
kalėduškas. Jie ėjo pro kapines, 
kur neseniai buvo palaidotas 
mergaičių mėgiamas berniukas, 
vardu Jonas. Viena mergaitė 
sako: Jonai, ko tu ten guli, 
kelkis ir einam kalėduškon!” 
Tik strikt nuo kapinių ber
niukas, lygiai toks, kaip tas 
Jonas, ir eina kartu. Vis kalbina 
pažįstamas mergaites, su kurio
mis gyvas būdamas draugavo. 
Bet žiūri, kad jis su viena 
šnirpšle (viena nosies skylute). 
Vienas berniukas buvo drąsus, 
jis priėjo ir kad drožė (mušė) tam 
Jonui atagalia (atbula, iš už
pakalio) ranka, o gi Jono vieto
je parvirto ant kiemo nuodėgu
lis (apdegęs medis), didelis kaip 
stuobrys, toks, kokio jis (ber
niukas) buvo dydžio. (Pasakojo 
M. Jievaišienė, 65 metų am
žiaus, iš Subartonių kaimo, 
Merkinės valsčiaus. Užrašė dr.
J. Balys, 1936.VI.24)

Kalėduškos — šokių vakaras 
kaime per Kalėdas.

GILUS EŽERAS

Vienas vaikas, kuris gyveno 
prie ežero, norėjo plaukti. Jo tė
velis neleido jam eiti prie ežero, 
bet vaikas nepaklausė. Jis pasi
ėmė laivelį ir nuėjo prie ežero. 
Kai atsisėdo laivelin, bangos 
buvo didelės. Viena banga 
apvertė laivelį ir vaikas įkrito 
į vandenį. Jis nemokėjo plaukti. 
Pradėjo šaukti pagalbos. Tėtė iš
girdo šauksmą ir išgelbėjo 
vaiką. Tėvas jam pasakė:

— Kitą kartą neik prie ežero 
be manęs.

Vaikas pažadėjo tėvui, kad jis 
neis vienas prie gilaus ežero.

Justinas Novak, Mykolas 
Vodicka, Mykolas Pumputis, 
Julius Gylys
Visi Lemonto Maironio lit. m-los 
4 sk. mokiniai.
(„‘95 mes dar gyvi”).

GAMTOS APLINKOJE

Šią vasarą aš stovyklavau 
„Neringos” ir skautų stovyk
lose. Man ten labai patiko. 
Tačiau smagiausia ir įdomiau
sia vasaros diena buvo praleis
ta kelionėje į Newport, R.I. Mes 
žiūrėjome į didžiules vandeny
no bangas ir maudėmės. Kelio
nėje matėme turtuolių namus. 
Labiausiai man patiko „Bra- 
kers”. Namas apie šimto me
tų senumo. Viskas padaryta 
iš marmuro, aukso, sidabro ir 
kitų brangių medžiagų. Įdomu 
buvo pamatyti, tik ne gyventi. 
Aš smagiau jaučiuos savo na
muose, nes mūsų namas toks, 
kaip ir visų kitų žmonių.

Diena buvo smagi, vakare 
grįžome namo.

Loreta Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė

Enciklopedija

Du mokiniai susitikę kalbasi. 
— Nupirkim mūsų mokytojui

enciklopediją.
- Kodėl?

— Jis viską iš jos sužinos ir 
daugiau mūsų nebeklausinės.

GALVOSŪKIS NR. 41
(Žiūrėkite piešinėlį)

Šuniukas žiūri į sūrius ir 
galvoja, kaip jų čia tiek daug at
sirado. Norėtų suskaičiuoti, bet 
jis blogas matematikas. Padėki
te šuniukui suskaičiuoti sūrius. 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 42
(Žiūrėkite piešinėlį)

Matote nupieštą vyro galvą iš 
skaitlinių. Parašykite visas 
skaitlines, kurios sudaro šią 

' galvą. (5 taškai)

GALVOSŪKIO NR. 23 
ATSAKYMAS

Arai dangaus karaliai.

GALVOSŪKIO NR. 24 
ATSAKYMAS

037037037037 x 12 = 4444- 
44444444

GALVOSŪKIO NR. 25 
ATSAKYMAI

1. Šių dienų Šv. Rašto vertėjai 
žodį Išganytojas keičia į žodį 
Gelbėtojas. 2. Edisono pirmoji 
elektros lemputė nušvito 1879 
metais. (L.E. 5-460, Boston, 
1955). 3. Dailininkas Jan Ma- 
tejko Žalgirio kautynių paveiks
lą nupiešė 1878 m. (LE. 17-498, 
Boston, 1959). 4. Dailininkas Jan 
Matejko mirė 1893 m. būdamas 
55 metų amžiaus. Tada M. K. 
Čiurlionis buvo 18 metų jaunuo
lis. (L.E. 4-202, Boston, 1954). 5. 
Prancūzų žodis „ballet” yra 
kilęs iš italų „balletto”, o 
balerina iš italų „ballerina”. 
Itališkai „ballare” reiškia šokti.

GALVOSŪKIS NR. 43

Iš 24 vienodo ilgio pagaliukų 
sudarykite devynis kvadratus. 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 44
(Žiūrėkite brėžinėlį)
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Matote 16 kvadratėlių, pri
rašytų skaitmenimis. Tik 4 
kvadratėliai tušti. Jūs turėsite 
juos pripildyti skaitmenimis 
taip, kad sudėjus langelių skait
lines būtų suma vienoda, skai
tant skersai, išilgai, įstrižai.

Šį žaidimą sugalvojo 1514 me
tais vokiečių menininkas Al- 
brecht Durer (Duerer). (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 45

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudodami literatūra, atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Kokią 
dalį gazolino ir elektros pasau
lyje sunaudoja JAV gyventojai?
2. Kur yra aukščiausias 
pasaulyje krioklys? 3. Kurios 
penkios valstybės, ploto 
atžvilgiu, yra didžiausios 
pasaulyje? 4. Kurie gyvūnai 
stovi atsisukę prieš vėją, ir ku
rie stovi pavėjuje? 5. Kuri 
pasaulyje jūra yra šilčiausia? 
Visi teisingai ir pilnai atsakę į 
visus klausimus gaus 10 taškų, 
o trumpai ir apytikriai — tik 5 
taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

ASILAS IR CIKADOS

Asilas išgirdęs cikadas čir
piant, susižavėjo jų balsu ir, pa
vydėdamas joms, paklausė:

— Ką valgote, kad tokį balsą 
turite?

— Rasą, — šios atsakė , ir asi
las, belaukdamas rasos, iš bado 
nustipo (padvėsė).

Taip atsitinka ir tiems, kurie 
trokšta prigimčiai priešingų 
dalykų: jie ne tik jų nepasiekia, 
bet ir didelių nelaimių sulaukia.

Ezopas


