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Premjeras neperduoda 
prezidentui R. Vaitekūno 

atsistatydinimo rašto 
Vilnius, sausio 23 d. (BNS) -

Lietuvos premjeras Adolfas Šle
ževičius pranešė, kad negali 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui įteikti vidaus reikalų mi
nistro atstatydinimo rašto, kaip 
prezidentas prašo, nes turi 
laukti kol Seimo LDDP frakci
ja tokiam sprendimui pritars. 

Adolfas Šleževičius, kuris yra 
ir vyriausybės vadovas ir Lie
tuvos Demokratinės Darbo Par
tijos pirmininkas, sakė, jog prieš 
darant sprendimą atleisti iš 
pareigų vidaus reikalų minist
rą Romasj Vaitekūną turi įvyk
ti „privalomi pasitarimai" su 
Seimo LDDP frakcija. Šleževi

čius tačiau pažadėjo, jog spren
dimas bus padarytas savaitės ei
goje. 

Prezidentas Brazauskas ta
čiau pareiškė, kad tokių ter
minų nustatinėjimas jo „nepa
tenkina". Prezidentas pirmadie
nį žurnalistams taip pat pasakė, 
kad jis nėra matės ministro Vai
tekūno atsistatydinimo rasto, 
nors, anot jo, pagal įstatymą jis 
turėjo jį gauti. 

Romasis Vaitekūnas praėjusį 
ketvirtadienį premjerui įteikė 
atsistatydinimo raštą, ir šešta
dienį vyriausybė tai patvirtino 
oficialiu pranešimu. 

R. Vaitekūnas pateisina 
griežtus veiksmus bankų 

atžvilgiu 
Vilnius, sausio 22 d. (AGEP) 

— Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas 
teigia, kad visuomenė yra 
„sąmoningai klaidinama", kai 
vidaus reikalų ministerija 
kaltinama dėl neva per griežtos 
reakcijos Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko (LAIB) ir Litim-
peks banko atžvilgiu. „Mes 
kaltinami dėl šalies bankų 
sistemos griovimo, už šių bankų 
vadovų sulaikymą", sakė mi
nistras R. Vaitekūnas pirma
dienį Seime, pateikdamas infor
maciją apie paskolų keturiuose 
komerciniuose bankuose išieš
kojimą ir jų skolininkų išaiš
kinimą. 

Ministras pripažino, kad 
reakcija buvo griežta, tačiau 
pagrindas tam buvo Lietuvos 
Banko patikrinimo išvados. 
„Aiškiai suvokėme, kokios gali 
būti pasekmės, jeigu skubiai 
nesiimsime tirti faktų baudžia
mojo proceso tvarka", sakė R. 
Vaitekūnas, pabrėžęs, kad tas 
pasekmes pirmiausia būtų paju
tę tūkstančiai indėlininkų. 

Vidaus Reikalų ministras sa
kė, kad iškėlus bylas, Auraban-
kui, Vakarų Bankui, LAIB ir 
Litimpeks bankui uždėtas tur
to areštas arba padengta kre
ditų iš viso beveik už 108 mili
jonus litų. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, 
kad Aurabankas, vykdydamas 
akcijų emisiją, joms pirkti 
panaudojo savo paties banko iš
duotus kreditus bendrovėms ir 
fiziniams asmenims. Tokiu bū
du privatūs asmenys, valdę 
Luokės bei Indoros įmones, tapo 

65.8% Aurabanko akcijų savi
ninkais ir galėjo daryti įtaką 
banko veiklai. Gruodžio 29-osios 
apytiksliais duomenimis, Au-
rabanke iššvaistyta apie 45 
milijonai litų. 

Parengtinis tardymas Vakarų 
Banke nustatė, kad kreditai 
buvo suteikiami, neįvertinus 
kredito gavėjo ar garanto fi
nansinės būklės. Skolininkui 
negrąžinus paskolos, būdavo 
suteikiamos naujos paskolos, 
kuriomis dažniausiai būdavo 
Amginmna »nk«tomfl*l paskolos. 

Baudžiamoji byla Litimpeks 
banke iškelta dėl turto pasi
savinimo arba iššvaistymo itin 
dideliu mastu, remiantis Lie
tuvos Banko inspekcijos pažy
ma. Nustatyta, kad blogos pa
skolos banke siekė per 72 mili
jonus litų — t.y., 39.5% banko 
kapitalo. Tardymas ir policija 
turi išaiškinti, kokiais tikslais 
buvo tęsiamos nuostolingos pa
skolos įvairiemsskolininkams. 

Baudžiamoji byla dėl turto 
pasisavinimo arba iššvaistymo 
itin dideliu mastu Lietuvos Ak
ciniam Inovaciniam Bankui iš
kelta pagal Lietuvos Banko pa
žymą, kad į abejotinų paskolų 
grupe perkeltos aštuonių tarp 
savęs susijusių įmonių paskolos 
— iš viso už 129 milijonus litų. 
Tuo buvo pažeistas Lietuvos 
Banko nutarimas, kad paskolos 
vienam skolininkui neturi vir
šyti 30% banko kapitalo. 

Visų aštuonių įmonių pagrin
diniu akcininku yra Jonas Ur-
ka, kuris iki 1994 m. rugsėjo 
mėnesio buvo LAIB tarybos na
rys. 

Gruodžio nWm—i Antakalnio kapinas apianki Tarptautinio Krikščioniu Demokratų Fondo 
generalini* aekretorius Andre Louia, lydimas Lietuvos Krikaboniu Demokratų partųos vadovų 
Česlovo Stankevičiaus, tnkajo* Seime pirmininko Algirdo Saudargo ir pirmininko Povilo 
Katiliau*. Gruodžio 21 d. preodentae Algirdas Braiauakas įteika DLK Gedimino m-ojo laipanio 
ordiną gan. aekretoriui A. Louia, kuria 1990 m. pabaigoj* Briuaaly audare aalyga* veikti Lietuve* 
ir Latrijoe imrf*^1*"™ ašamvybė—. too padedant nftilrrinti niji-'1-1 T ^ *r-n«™-»-
j*i pavojingu mate. Kaip tuometinia Uetuvoap»«ųeraa,Algiro^ Saudargą* tuo metu A I^uia'ui 
saugoti buvo nuvėsęs svarbiu* Lietuvos dokumentus, kuriuo* A Louia iiemet jam sugrąžino. 

Nuotr. A. Žiiiūno, .Apžvalgoje" 

Teigiama, kad bankų krizė 
suorganizuota, valdžiai apie 

tai žinant 
Vilnius, sausio 22 d. (AGEP) 

— Seimo narys Kęstutis Jaske-
levičius teigia, kad bankų krize 
Lietuvoje suorganizavo viena iš 
kelių „finansinių pramoninių 
grupuočių, turinti nemažą įtaką 
valstybės institucijoms ir ban
kams". 

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje jis taip pat tvirtino, kad 
apie rengiamą ekonomine krize 
žinojo visi pagrindiniai šalies 
pareigūnai. Prieš savo valią 
įtrauktas buvo ir prezidentas 
Algirdas Brazauskas, kuriam, 
pasak Seimo nario, buvo tei
kiama „tendencinga dezinfor
macija". • r'.-

Pernai iš LDDP išstojusio 
Kęstučio Jaskelevičiaus nuomo
ne, daug kas paaiškėtų, jeigu 
prezidentas Seimo nario Juozo 
Listavičiaus vadovaujamai 
laikinajai tyrimo komisijai 
perduotų gruodžio mėnesį vy
kusių pasitarimų bankų tema 
medžiagą. 

Bankų krizės organizatoriai 
siekė sužlugdyti Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko 

(LAIB) ir Litimpeks banko susi
jungimu kuriamą Jungtinį Ban
ką, nes, pasak K. Jaskelevi
čiaus, toks benkas „greitai 
įsivyrautų valstybės finansų 
rinkoje". 

Anot Jaskelevičiaus, pagrin
dinį krizės organizacinį darbą 
atliko Lietuvos Bankas ir jo val
dybos pirmininkas Kazys Rat
kevičius, teigė Seimo narys. 
Pasak jo, nuo gruodžio pradžios 
jis bei kai kurie prezidentui ar
timi atsakingi asmenys nuolat 
aiškino apie blogą LAIB ir 
Litimpeks banko situaciją, 

grasino finansiniu sprogimu. 
Prezidentas reikalavo, kad 

vidaus reikalų ministras imtųsi 
griežčiausių priemonių, sakė K. 
Jaskelevičius. Jis pabrėžė, kad 
„negalėjo būti pas prezidentą 
neaptartas" LAIB ir Litimpeks 
banko valdybų pirmininkų Ar
tūro Balkevičiaus ir Gintauto 
Preidžio suėmimo scenarijus. 
Tai žinojo ir premjeras ir dar kai 
kurie pareigūnai ir Seimo na
riai, teigė K. Jaskelevičius. 

Po to buvo paskelbta visiškai 
tuos bankusjturėjusi sužlugdyti 
sankcija — bankų veiklos 
sustabdymas, o kad panika būtų 
stipresnė, buvo sulaikyti bankų 
vadovai.' • 

K. Jaskelevičius atsisakė 
nurodyti, kuri finansinė grupė 
organizavo bankų krize. 

Steigiamas naujas muziejus 
V i l n i u s , sausio 15 d. — 

Siekiant įamžinti Nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos Mi
nistrų kabineto ir jam vadova
vusių ministrų pirmininkų at
minimą, nutarta įsteigti muzie
jų Kaune, kaip Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus struktūrinį 
padalinį. 

Kaip informavo Vyriausybi
nės ministrų pirmininkų at-

R. Ozolas ragina nedelsiant 
atstatydinti premjerą 

Čečėnai atiduoda 
civilius įkaitus 

Maskva, sausio 22 d. (NYT) 
— Rusijos pažeminimas čečėnų 
partizanų dėka buvo dar pagi
lintas pirmadieni, kai pasku
tinių dešimties dienų pagrobimo 
vadovas Salman Radujev iš 
slaptos vietovės Čečėnijoje davė 
pasikalbėjimą, kuriame šaipėsi 
iš savo priešų ir pažadėjo, kad 
kova bus tęsiama. „Jie mus 
vadina banditais, bet mes 
nesame banditai", kalbėjo S. 
Radujev iš nežinomos vietos 
savo gimto miesto Novogroz-
nenskij miestelio apylinkėse 
nuo Rusijos atsiskirti bandan
čioje Čečėnijoje. „Mes esame 
Alacho kariai, kovojantys už 
savo nepriklausomybę", jis sa
kė. 

S. Rudajev, artimas čečėnų 
vado Džochar Dudajevo gimi
naitis, prieš dvi savai tes 
vadovavo Kizljaro miestelio li
goninės užėmimui. Ten čečėnų 
kovotojai paėmė 3,400 įkaitus 
ir netrukus iš ten išvyko, kar
tu pasiimdami dalį jų. Jie buvo 
rusų kariuomenės apsupti Per-
vomajskoje kaime Dagestano pa
sienyje su Čečėnija. Nors kai
mas buvo apsuptas tūkstančių 
kareivių ir smarkiai bombar
duojamas, daugeliui jų pavyko 
pabėgti, kartu pasiimant ir 
nemažai įkaitų, ir pereiti 
užšalusią Terek upe i Čečėnijos 
miškus. 

Džochar Dudajevo pagrindinis 
atstovas spaudai Movladi Udu 
gov žurnalistams pirmadienį 
pranešė, kad antradienį bus 
paleisti keli tuzinai civilių 
įkaitų tiesiog Dagestano vyriau
sybės pareigūnams. Bet, anot jo, 
apie 20 rusų Specialiųjų pajėgų 
karių bus laikomi karo belais
viais. 

Rusijos vadovai karčiai rea
gavo į čečėnų paėmimą rusų ka
rių belaisvėn ir įrodymą, kad 
pagrobimo vadovui Salman Ra
dujev pavyko pabėgti, matyt, 

Prokuratūra atidėjo premjero 
indėlio reikalų įvertinimą 

Vilnius, sausio 17 d. (AGEP; 
— Generalinė prokuratūra pa
tenkino premjero Adolfo Šleže
vičiaus prašymą sudaryti jam 
sąlygas pateikti „papildomus 
paaiškinimus" dėl terminuoto 
indėlio atsiėmimo iš Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko prieš 
pat jo uždarymą ir didesnių nei 
įprasta palūkanų gavimą. 

Prokuratūra trečiadienį turėjo 
apsispręsti, kaip vertinti prem
jero veiksmus. Tokio sprendimo 
reikalauja Seimo narys Romu
aldas Ozolas, įvertinęs A. Šle
ževičiaus elgesį kaip piktnau
džiavimą tarnyba. 

Generalinis prokuroras Vla
das Nikitinas trečiadienį R. 
Ozolui parašė, kad atsakymas į 
jo paklausimą bus duotas, patik
rinus „naujas aplinkybes". Kon

kretus patikrinimo terminas 
nenurodomas Vlado Nikitino 
rašte. Rašte sakoma, kad at
sakymas bus duotas ne vėliau 
Seimo statuto numatyto ter
mino. Seimo statuto 216 me 
straipsny parašyta, kad jei 
pareigūnas, kuriam pateiktas 
paklausimas, negali nustatytu 
laiku, t.y. per dvi savaites, at
sakyti, jis privalo tai raštu 
motyvuoti ir pasiūlyti savo 
terminą, bet ne vėlesnį nei 
vieno mėnesio nuo paklausimo 
gavimo. Romualdo Ozolo pa
klausimas pažymėtas sausio 
2-osios data. 

Vyriausybės vadovas pats per 
Lietuvos Radįją pranešė trečia
dienį, jog „primygtinai" 
paprašęs prokuratūrą atidėti jo 
veiksmų su pinigais įvertinimą. 

Vilnius, sausio 22 d. (AGEP) 
— Seimo narys, Centro Sąjungos 
tarybos pirmininkas Romualdas 
Ozolas pabrėžia, kad premjerą 
Adolfą Sleževičių reikia nedel
siant atstatydinti ir nesutinka 
su konservatorių frakcijos sen-
niūnu Andriumi Kubiliumi, 
kuris praėjusią savaitę kalbėjo 
apie galimybę atleisti premjerą 
vasario pradžioje. 

Pirmadienį R. Ozolas išplatino 
pareiškimą, kuriame rašoma, 
kad premjero atstatydinimas 
nedelsiant yra klausimas „ar 
opozicija principingai ir nuo
sekliai vadovaujausi demokra
tinę tvarką išsaugančiomis ir 
garantuojančiomis Lietuvos 

Pasak šaltinių prokuratūroje, 
premjeras taip pat pageidavo 
dar kartą susitikti su jo indėlio 
atsiėmimo ir palūkanų skaičia
vimo aplinkybes tiriančia tar
dytoja. 

Premjeras dėl to apklaustas 
jau du kartus. 

Konstitucijos nuostatomis, ar 
eina į kokius nors trumpalaikės 
naudos siekiančius sandėrius su 
susikompromitavusiu aukščiau
sio lygio valstybes pareigūnu". 

Andrius Kubiliaus pastebė
jimą, kad iki premjero atstaty
dinimo opozicija nori gauti 
vyriausybės ir Lietuvos Banko 
programą krizei įveikti, R. 
Ozolas laiko rėmimu preziden
to pozicijos, siekiančios trumpa
laikės naudos, o taip pat ir ne 
tiesiogiu LDDP pozicijos rėmi
mu. 

R. Ozolas nesutinka ir su 
siūlymu suformuoti „technokra
tinę vyriausybe" (t.y., ne pagal 
partįjos priklausomumą parink
tų darbui atlikti kvalifikuotų 
specialistų). Centro Sąjungos 
vadovo nuomone, vyriausybė 
turėtų būti formuojama iš 
Seime vietas turinčių partijų 
narių ar atstovų. Jis pirmadienį 
spaudos konferencijoje pabrėžė 
būtinybę siekti Seime esančių 
partijų sutarimo ir vyriausybę 

minimo įamžinimo komisijos 
pirmininkas, kultūros ministras 
Juozas Nekrošius, muziejus bus 
kuriamas Kaune, Donelaičio 
gatvėje, pastate, kuriame 
1925-1940 metais dirbo Lietu
vos Ministrų kabinetas. 

Komisijos nuomone, šiame 
muziejuje reikėtų atkurti dalį 
memorialinių patalpų — Minist
rų kabineto posėdžių salę bei 
buvusį Ministrų kabineto darbo 
kabinetą, nes Vytauto Didžiojo 
karo muziejus turi daug šiose 
patalpose buvusių autentiškų 
baldų — svetainės baldų komp
lektą, Aleksandro Voldemaro 
stalą ir keturis fotelius, kitus 
baldus, paveikslus. Todėl tiki
masi maksimaliai atkurti 
abiejų patalpų interjerus. 

Kitose patalpose būtų įrengtos 
nuolatinės ir laikinos ekspozi
cijos — ministrų pirmininkų 
asmeniškų daiktų bei dokumen
tų eksponatai, taip pat tema
tinės parodos, skirtos svarbiau
siems prieškario Lietuvos vals
tybinio gyvenimo įvykiams. 

formuoti tokių „labai griežtų 
sutarimų pagrindu". 

Parlamento pirmininko pava
duotojas, Centro Sąjungos 
valdybos pirmininkas Egidijus 
Bičkauskas pažymėjo, kad Cent
ro Sąjunga sutiktų dalyvauti 
naujojoje vyriausybėje, net ir 
dabartinėmis sąlygomis. Jis 
pažymėjo, kad tam būtinos de
rybos ir galutini sprendimą 
Centro Sąjunga priimtų tik po 
konsultacijų su kitomis opozi
cijos partijomis. 

reikalu ministras Anatolij Ku-
likov per Rusijos televizija 
pirmadienio vakarą pareiškė, 
kad ..operacija Čečėnijoje dabar 
bus sustiprinta". Jis sakė, kad 
nauji Rusijos daliniai bus pa
siųsti j tą regioną ir kad .jie 
sutriuškins'" kovotojus. 

Rusijos vyriausybėje pirma
dienį buvo mėtomasi kaitini
mais dėl nepavykusio karinio 
žygio prieš čečėnus Pervomąjs-
koje kaime. Jegor Gaidar, vie
nas Rusijos geriausiai žinomų 
liberalų politikų ir prezidento 
Boris Jelcino valdžioje ėjęs mi
nistro pirmininko pareigas, pir
madienį kritikavo Boris Jelciną, 
atsistatydindamas iš vyresnės 
patarėjų tarybos narių. „Nega
liu įsivaizduoti kaip galėčiau 
sugrįžti į poziciją, remiančią 
prezidentą Boris Jelciną", jis 
sakė. 

Neseniai išrinktas naujosios 
Dūmos pirmininkas, komunis
tas Genadij Selezniov pareiš
kė: „Jelcinas gali būti istorijo
je įrašytas kaip pirmasis ir pas
kutinysis Rusijos prezidentas". 

Čečėnijoje karo veiksmai vėl 
sustiprėjo, prasidėjus šaudy
mams keliuose kaimuose Groz
no apylinkėse. 

Dudajevo atstovas spaudai M. 
Udugov pasakė, kad čečėnai 
visus civilius įkaitus perduos 
tiesiog Dagestano valdžios 
pareigūnams be jokių sąlygų ar 
įšlygų. Be to, čečėnų valdžia 
paskelbs įsakymą, draudžiantį 
toliau grobti civilius įkaitus. 
Dudajevas Radujevui pavedė tik 
užimti Kizljaro aerodromą, bet 
tam žygiui nepavykus, teko 
užimti regioninę l igoninę. 
Dudajevas žadėjo Radujevą 
paduoti baudžiamojon atsako
mybėn pagal musulmonų įstaty
mą, nes karinio žygio eigoje 
paėmė civilius įkaitus. Neaišku, 
ar toks pareiškimas rimtas, ar 
daromas viešajai nuomonei pa
lenkti. nesužeistam. Maskvoje vidaus 

Baltarusiai nežada priimti 
atgal nelegalių migrantų 

Vilnius, sausio 19 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį Vilniuje buvo 
susitikę Lietuvos ir Baltarusijos 
pasienio žinybų vadai. Baltaru
sijos pasienio kariuomenės va
das generolas majoras Vasilij 
Morkovkin ir Lietuvos pasienio 
policijos departamento vyriau
siasis komisaras Stanislovas 
Stančikas daug diskutavo apie 
nelegalios migracijos proble
mas. 

Kaip informavo departamen
to atstovas spaudai Vladas 
Radvilavičius, kalbant apie 
Lietuvių aktualiausią nelegalių 
migrantų grąžinimo sutartį, 
Baltarusijos pusė pažymėjo, kad 
tokį dokumentą bus galima 
pasirašyti tik tada, kai bus 
išpręstas Lietuvos ir Balta
rusijos sienos nustatymo klausi
mas. 

V. Morkovkin pasiguodė, kad 
jie patys turi rūpintis 1.200 ju 
šalyje sugautų nelegalų išlaiky
mu. Be to, nutirpus sniegui, lau
kiam nesuvaldomo nelegalu 
pliūpsnio iš Ukrainos, kurios 
platybėse, operatyviniais duo 
menimis, Azijos šalių gyventojų 
susikaupę apie 880.000. 

S. Stančikas informavo, kad 
Lietuvoje priglausta 460 
nelegalių migrantų, o vieno ju 
išlaikymas valstybei kasdien 
kainuoja mažiausia 8 litus. Be 
to, kyla specifinių problemų. 
pavyzdžiui, viena Azijos šalies 

gyventoja neseniai Lietuvoje 
pagimdė kūdikį. 

Dviejų šalių pasienio vadai 
sutarė, kad kai kuriais atvejais 
reiktų paprastinti sienos perėji
mo procedūrą. Pavyzdžiui, dau
giau lengvatų reikėtų suteikti 
giminaičius vienoje ar kitoje ša
lyje lankantiems Lietuvos ir 
Baltarusijos gyventojams. 

V Morkovkin pritarė pernai 
gruodį Lietuvos ir Rusijos pa
sienio vadu iškeltai idėjai, kad 
kaimyninių valstybių pasienio 
tarnautojai kuo dažniau susi
tiktų pasitarimams. 

Pirmas toks trijų dienu susi
tikimas planuojamas'sausio 25 
d. Vilniuje. Spręsti nelegalios 
migracijos bei kitas kovos su 
sienos pažeidėjais problemas į 
Vilnių numato atvykti Rusijos. 
Baltarusijos. Ukrainos. Latvi
jos, Estijos bei Lenkijos pasienio 
tarnybų vadovai. 

KALENDORIUS 

Sausio 24 d.: Sv Pra nciškus 
Salezas, vyskupas. Bažnyčios 
mokytojas (1567 1622K Felicija, 
Rainis. Gaivilė. 1992 m. mirė il
gametis ..Draugo" moderatorius 
kun. Pranas Garšva. 

Sausio 25 d.: Šv. Pauliaus 
apaštalo atsivertimas: Ananijas. 
Agape. Viltoms. Žiede. 1851 m. 
gimė Lietuvos valstybininkas ir 
pramonininkas Petras Vileišis. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Reg ienė 

VISI DALYVAUKIME 
ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ PAGERBIME 
Čikagos l ietuvių skaut i ja 

ruošiasi organizuotai dalyvauti 
š.m. vasario 4 d. ruošiamame mi-
nėjime-pagerbime 1991 m. sausio 
13 d. Vilniuje nuo sovietinio 
smurto žuvusių beginklių lietu
vių, pasiryžusių gyvybes auka 
ginti Lietuvos išsilaisvinimo 
pastangas. Minėjimą ruošia 
JAV Krašto Lietuvių Bendruo
menės valdyba. Minėjiman pa
kviestas atvyksta iš Lietuvos 
prof. Vytautas Landsbergis, 
kuris bus šio minėjimo pagrin 
dinis kalbėtojas. 

Visi skautai ir skautės (tvar
kingai uniformuoti) su vienetų 
vėliavomis (prašom neužmiršti 
joms stovų) kviečiami dalyvaut. 

10 vai. ryto šv. Mišiose Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny 
čioje, West 44 St. ir California 
Ave., Čikagoje. 

11:30 vai. r. vainiko padėjimo 
iškilmėse prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo Jau
nimo centro sodelyje. 

12:30 v. p.p. Jaunimo centro 
didž. salėje — minėjime, kuria
me kalbės prof. Vytautas Lands
bergis. 

Po minėjimo vyks jaunimo an
samblių meninė programa. 

Šiuo re ika lu sekmadienį, 
sausio 21 d., vidudienį vyko 
trumpas posėdis, vadovaujamas 
vs. Gedimino Deveikio. kuriame 
dalyvavo LSS Tarybos ir Pirmi-
jos pirm. vs. fil. Kęstutis Ječius, 
LS Seserijos Vidurio rajono ats
tovė vs. fil. Rita Penčylienė, LSS 
Tarybos pirm. pavaduotoja vs. 
Maryte Utz, Vydūno fondo 
pirm. vs. fil. Vytautas Mikūnas, 
jūrų skautijos vadovai.-ės. tuntų 
ir Čikagos ASS atstovai ir kt. 
Skautų dalyvavimą koordinuoti 
įsipareigojo vs. G. Deveikis, tel. 
805-385-0903 ir vs. fil. Rita 
Penčylienė. tel. 708-448-7279. 
Visi vienetų vadovai ir vadovės 
prašomi paraginti savo skau-
tus.-es ir jų tėvus dalyvauti. 

Loe Angeles „Palangos" tunto „Birut**" draugo?** aeets, panryiusioa būti vyresnėmis skau
tėmis. Iš k. — Aušra Mulokaitė, Audra Kudirkai t*, draugininke vyr. skautė Tara Barauskaitė, 
Kristina Jocaitė ir Vilųa Gulbinaitė. 

BŪSIME VYR. SKAUTĖS 
Los Angeles „Palangos" tunto 

„ B i r u t ė s " draugovės sesės 
1995-96-sius veiklos m*tus pra
dėjo klausimu — „Ar aš noriu 
tapti vyresniąja skaute?" Prity
rusios skautės: Vilija Gulbi
naitė, Kristina Jocaitė, Audra 
Kudirkaitė ir Aušra Mulokaitė 
turė jo dvi sava i tes la iko 
pagalvoti apie tai, ką jos nori 
pasiekti lietuvių skaučių organi
zacijoje. Pagalvojusios, visos nu
sprendė, kad tikrai nori vykdyti 
pr i tyrus ių skaučių pirmojo 

nį už pareigingą dalyvavimą 
veikloje ir darbštumą. Išklausė
me programą ir matėme praėju
sios vassį-es stovyklos filmą. 
Sužinojome, kad 1996 metais 
bus mūsų stovyklos jubiliejus, 
tai šių metų vasarą stovykloje 
bus labai smagu. 

Gruodžio mėnesį turėjome 
rankdarbių sueigą kar tu su 
vyresnėmis skautėmis. Sueiga 
vyko pas sese Danutę Giedrai
tienę. Sesė Alfa Pažiūrienė mus 
pamokė daryti įvairių stilių 

ŠVENTIŠKAI NUSITEIKĘ 
DALINOMĖS KALĖDAIČIAIS 

patyrimo laipsnio programą ir šiaudinukus. Rimtai ir atei-
ge ra i pasiruošusios t a p t i dėjusios dirbome, nes suži-

. vyresnėmis skautėmis kandida- nojome, Kad šiais šiaudinukais 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės 
praėjusių metų gruodžio 3 d. su
ruošė tradicinį kalėdinį pobūvį 
— Kūčias. Šventiškai nusiteikę, 
daugiau negu 250 asmenų, tą 
sekmadienio popietę rinkosi 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre — ne vien skautiška šeima. 
bet jų draugai, giminės ir sve
čiai. 

Šventė buvo pradėta t rumpa 
tuntų sueiga, kurioje sesė Alli-
son Tomkevičiūtė davė skaučių 
įžodį. 

Po sueigos „Baltijos" skautų 
tunto tunt ininkas Paulius Jan
kus vadovavo tradicinėms kalė
dinio susibūrimo apeigoms. 
Skautės ir skautai įnešė žvake, 
s imbolizuojančią K r i s t a u s 
šviesą mūsų gyvenime. Žvakė 
buvo padėta ant greta gražiai 
papuoštos kalėdinės eglutės pa 
statyto staliuko su prakartėle. 
Šis stalelis skiriamas mirusiųjų 
vėlėms. Dievo Apvaizdos parapi 
jos klebonas kun. Valdas Valde
maras sukalbėjo maldą ir pa
aiškino kalėdaičių prasmę 
Paskui visi šventes dalyviai 
t a rpusavyje da l inos i kalė
daičiais ir gerų artėjančių 
švenčių linkėjimais. 

Susėdę prie gražiai padengtu 
stalų gardžiavomės tradiciniais 

Kūčių valgiais. Maisto patie
kalus sunešė dalyvaujančios 
šeimos. Vaišių organizavimu, 
stalų paruošimu, salės puošimu 
rūpinosi skautų.-čių tėvų komi
tetas šiai progai — Ramunė 
Miliūnienė, Regina Puškorienė, 
Lilė Strakšienė ir Kristina 
Zubrickienė. 

Skaniai ir sočiai pavalgę, pasi-
džiaugėm gražia deklamacija 
atl ikta paukštyčių — Lianos 
Butkūnaitės, Kristinos Juškai
tės. Lauros Karvelytės, Aleksos 
Lukasievvicz, Ingridos Miški
nytės. Ingos Mossaitės, Kristės 
N'emanytės. Lailos Zamboraitės 
ir Lanutės Zamboraitės. Manvy-
dui Šepečiui ir Virgai Šimai-
tytei vadovaujant, visipagiedo-
jom mūsų mėgiamas kalėdines 
giesmes. Šį šventišką pobūvį 
užbaigėm giesme „Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin". 

Tėveliams talkinant, greitai 
sutvarkėme salę ir gera šeimy
niška nuo ta ika skirstėmės 
laukt i ir ruoš t i s Kristaus 
Gimimo šventei. 

O. kaip reikalingi šitokie 
šventiški renginiai, suburiantys 
visus vienon šeimon; jie suar
tina žmones, skatina veiklą, pa
laiko lietuvybe. Stenkimės tęsti 
šia gražią tradiciją. 

Sesė R a s a Karvelienė 

temis. Taip apsisprendusios pa
ruošė savo veiklos.kalendorių. 

Pirmoji mūsų 'sueiga buvo 
iškyla į Griffith i*arką. Kartu 
iškylavom kalnuose ir bandėme 
pasiekti žymųjį „Hollywood" 
ženklą, bet neradome prie jo ve
dančio kelio. Diskutavome, ką 
d a r ė m e praėjusią vasarą , 
kokiose stovyklose dalyvavome. 

Antroji sueiga buvo diskusijos 
apie veiklos planą k kaip geriau 
įvykdyti patyrimų laipsnių pro
gramą. Nutarėm šiais metais 
s u e i g a s , kurios pap ra s t a i 
vykdavo Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, ruošti sesių na
muose. Kiekviena sueiga vyks 
pas kitą sesę. Aš (vadovė) išda
linsiu kiekvienai sesei po dalį 
programos, o ji pagalvos, kaip 
smagiau ir naudingiau tą dalį 
atlikti. Tuo būdu kiekviena sesė 
turės galimybę išmokti pravesti 
sueigą jos namuose ir mūsų 
draugovė bus lyg viena šeima. 
Taip pat mes vyksime į muziejų 
ir dirbsime neturtingiesiems 
maisto dalinimo centre. 

Trečioje sueigoje kalbėjome 
apie religijos ir parapijos vietą 
ir reikšmę lietuvių ir skautų 
gyvenime. Gilinomės į skaučių 
šūkio prasmę ir tarėmės kaip 
įgyvendinti skautiškus idealus. 

Lapkričio pabaigoje vyko Ra
miojo Vandenyno rajono metinė 
sueiga, kurioje dalyvavo beveik 
visos prityrusios skautės. Vili
ja . Audra ir Aušra buvo pakel
tos į vyresnės skiltininkės laips-

bus papuoštos parapijos Kalėdų 
eglutės. Džiaugėmės savo dar
bais ir Vaišinomės skaniai 
paruoštais lietuviškais valgiais. 
Dėkojame sesei Danutei Gied
raitienei, sesei Alfai Pažiūrienei 
ir „ B i r u t į " draugovės globėjai 
sesei Laimai Jarašūnienei už 
tokią puikią, įdomią ir naudin
gą sueigą! 

Naujaisiais metais planuo
jame, k a a Vilija, Kristina, 
Audra ir Aušra taps vyr. skau-

LSS „GINTARO" IR LSB „ĄŽUOLO" 
VADOVŲ-IŲ MOKYKLOS KVIEČIA 

Mieli Vadova i , Vadovės: 

temis kandidatėmis. To siek 
damos jos nuoširdžiai dirbs 
stengdamosios at l ikti pasi
ruošimo programą ir tuo pačiu 
s iekdamos įjungti skaučių 
idealus į savo kasdieninį gyve
nimą. Dirbsime ir budėsime. 

vsl . T a r a Ba rauska i t ė 

SKAUTŲ STOVYKLOS 
LIETUVOJE 

1995 metais Lietuvos skautų 
sąjunga surengė kelias skautų 
stovyklas, kuriose stovyklavo 
net 300 daugiau vaikų nei buvo 
tikėtasi. Didžiausios skautų 
stovyklos buvo šios: Ukmergės 
„Vilkmergės" ir Vilniaus „Mig
lės" tuntų, netoli Ukmergės, 
„Dubysa-95" — prie Betygalos, 
kurioje stovyklavo Kauno ir Ra
seinių skautai, Vilniaus „Pi
lies" tunto stovykla „Rytų Lie-
tuva-1". Kaip parodė rezultatai, 
visos stovyklos buvo gerai orga
nizuotos. Jas lankė garbūs sve
čiai, tėveliai, LSS vadijos nariai. 

Skautų stovyklos buvo pigiau
sios, nes maistą gaminosi patys 
skautai. Vieno vaiko išlaikymas 
savaite kainavo nuo 15 Lt. ir 
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Vi metu 3 i 
JAV $86.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik i**t*dJ«nlo laida: 
JAV , . $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoj* ir kitur (VS.) $60.00 $46.00 $36.00 
Užsakant i LietoT* 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
Tik laatarii*nin laida $66.00 

ttsaMbsj 
$600.00 $260.000 

Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausi* redaktore Danute Bindokienė 
Administratorių* Piju* Stonbus 

* Moderatorių* kun. Viktorą* Rimšelis, MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. *sit*n,i*niaii 
nedirbâ  
• Kedakrjj* ot skelbimų turini 
naataako. Skemuaų kainos pri-
tiunriainoa, garu* prašymą ką 
nors skelbti. 

• Radakoja dirba kasdien nuo 
8:304:00; jeatarrianiai* nedirba. 
• Redakcija straipsniu* taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

pasiimto maisto iki 40 Lt. Labai 
dėkingi visiems, mus parėmu
siems duona, pienu, technine 
stovyklų įranga ir kt. Norėtume 
atskirai padėkoti SKAT tarnybos 
vadui pik. A. Pociui, Civilinės 
saugos departamento direkto
riui pik. G. Pulokui, Krašto ap
saugos ministerijai. Tenka ap
gailestauti, kad negalime padė
koti nei vyriausybei, nei Švie
timo ir mokslo ministerijai. 

įdomi stovyklose įgyta patir
tis. Sužinojome, kad stovykla 
„Rytų Lietuva-1", įsikūrusi 
miške greta Parudaminio, pasi-

Detroito kalėdinė* sueigos rikiuotėje — liepsnelės ir giliukai. II k.: Viktoras Puikoriua, Matas 
Lukaaiewicz, Saulius Matvėkss, Tadas Lukaaievrics, Lukas Rudis, Karina Puikoriūtė, Daria 
Zubnckaitė, Diana Jankutė, Gabrielė Mickevičiūtė, Rima Giedraitytė ir Diana Karvelytė 

• j -

Neseniai jums išsiunčiau in
formacinius pranešimus bei re
gistracijos- lapus š.m. vasaros 
LSB, .Ąžublo" vadovų mokyklos 
stovykla?,- kuri liepos 10-17 d. 
vyks Rako' stovyklavietėje, Cus-
ter, Michigan. 

Primena, jog „Ąžuolo" mo
kyklos darbas yra: teoretinės 
dalies, praktinės dalies („A.M." 
stovyklaVvadovavimo dalies (9 
mėn.) ir baigiamojo darbo. 
„Ąžuolo" mokyklos taisyklės 
yra LSB reguliamino 25 psl. 
Prašau jas peržiūrėti ir kandi
datams paaiškinti reikalavi
mus. Labai svarbu, kad jie su
prastų, jognedalyvauja „tik sto
vykloje", bet kad jie stoja į jau
nesniųjų vadovų lavinimo mo
kyklą, kurios reikalavimus 
visiškai užbaigus, gaunamas 
LSB „Ąžuolo" mokyklos ženk
las. 

Prašau paraginti visus savo 
vieneto atitinkamus jaunus va
dovus ir kitus skautus, turin
čius palinkimo vadovavimui, re
gistruotis dalyvavimui šioje mo
kyk loję ir pradėti jai atitinkan
čiai ruoštis. 

Informacijos 

I^S ir LSB praneša, kad 1996 
m. „Gintaro" ir „Ąžuolo vado: 
vų,-iu lavinimo vasaros sto
vykla vyks Čikagos skautijos 
„Rako" stovyklavietėje, 1918 E. 
Haw]ey Rd„ Custer, Michigan, 
vyks š.m. liepos 10-17 d. 
Dalyvaut i kviečiami: 

Skautės nuo 16 m. amžiaus, 
II p r i t y rus ių skaučių pat. 
laipsnio, vadovaujančios arba 
turinčios sugebėjimų vadovauti. 

Skautai nuo 17 m. amžiaus, I 

- skautų, arba II - prit. skautų 
patyrimo laipsnio, jauni vadovai 
arba turintys sugebėjimų vado
vauti. 

Išimtinais atvejais, tuntinm-
kams arba vieneto vadovams 
pristačius ir skyrių vedėjams 
patvirtinus, gali būti vienais 
metais, jaunesni. Pageidautina 
lankę skiltininkų kursus. 

Regis t rac i jos lapai su mo
kesčiu atsiunčiami GVM ir 
AM vedėjams iki š.m. balandžio 
1 d., be išimties. Balandžio 15 d. 
bus išsiųsti paruošiamieji dar
bai, kurie privalo būti atsiųsti 
prieš stovyklą. 

Mokes t i s : 125 dol. JAV-se. 
Kanados skautai,-ės siunčia 
pašto perlaidas (Postai Money 
Orders). Čekius arba perlaidas 
rašyti: Gilanda Matonis arba 
Casimir Matonis. Tik taip mus 
bankas pažįsta. 

Transportu stovyklon ir atgal 
pasirūpina kursantų vienetai. 

P a s t a b a : Stovykla bus už
skaitoma tik dalyvavusiems 
nuo pradžios iki pat galo. 
Pavėluoti atvykimai ir anksty
vi išvykimai nebus leidžiami. 
Transportą galima iš anksto 
ati t inkamai suplanuoti. Nega
lintieji pilnai dalyvauti — 
neturėtų iš viso vykti. 

į v a i r u m a i : Čikagos skau
tų, čiu stovykla vyks liepęs 
17-20 d. „Rako" stovyklavietėje. 
Norintieji joje dalyvauti turi iš 
anksto susitarti/registruotis pas 
ati t inkamą tuntininką.-e 

Budėkime! 
v.s. fil. Kazys Matonis 

LSB Vadovų lavinimo 
skyriaus vedėjas 

10932 W. EI. Capitain Cir. 
Sun City, AZ 85351-2107 

Dr. V. J. VASAJTMNĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 S 1 7 W . t 3 t t . saMtjaam, H. 
T a i . 709 -422 -9114 
Valandos susitarus 

KIMaUMI C . OECKfift, DOS, r».C. 
4447 W. 1*3 9 t . Oeft Lsam, H. 

Pirma* apyl tu Nortnweit*rn utvto 
diplomu, lietuviam* sutvarkys dantį* už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėt angliškai) tat. 799-423. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CKHHURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU UGOS 

M M W. M *L Tel. (7M) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

P.rmd 3 v p p 7 v v antra 1230-3 v p p 
treča uioaryia ketvti 1-3 v p p 

penki « tęs ia 9 v r . 1 2 v p p 

«1M S. K***** Ave.. 
(312) 771 M M arba (JI 2) 4M-4441 

Dft K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 

rodė esanti „Lenkijoje", todėl 
mums buvo pasiūlyta išsikelti. 
Piktų jaunuolių grupė, važinė
janti automobiliu valst. Nr. 
AVO 216, kiekvieną naktį su
laužydavo mūsų kelrodi i sto
vyklą. Mūsų vaikams buvo siū
loma kalbėti lenkiškai. Išsiaiš
kinome, kad medicinine įranga 
vietos ligoninėms gali padėti t ik 
rusų ambasada ir t.t. 

Malonu buvo bendrauti su pa
prastais, nuoširdžiais vietos 
žmonėmis. Gerą įspūdį paliko 
grupė lenkų tautybes Šalči
ninkų mergaičių, kurios visos, 
isvykdamos iš stovyklos, pareiš
kė norą būti skautėmis. 
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialybS vidaus ir kraujo *gos 

H 4 t l M * B H M . 
Tat. 312 — I M I 

PJrmd. 9 v.r. - 7 v.*., antre.. trecd. ir 
penktd. 9 v.r - 3 v. p.p., 

kstvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seatd ir M. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Surnokama po vizito. 

• 1 3 2 S. Kaskis Ave. 
««e9Ja*4S9J9j» §V» VaVeyZV 

Te*. 313-439-7790 
RIMGAUDAS KCMICKAS, M.D. 
S. RRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

3315 W 55th Si.. Chicaoo. IL 
Tat. (312) 479.3112 

9525 S 79tti Ave . HickOfy HHIs. IL 
Tai. (799) 999-9191 
Vai pagal susitarimą 

Tat Ir S«*s: (799)993-4199 
DR. R. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 9901 Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
iskyrus treC Se*t 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTAT08 

flvdvmM bei chirurgų* 
172 9 iwWn t* . . I K — at. K99139 
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SURENDER LAL, MD 
Specialybe - Vidsus ligos 

7722 t . KeeMe, CTHaaaa, H. 99992 
Tai. 312434-2123 
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KAS IŠVES RUSIJOS ŽMONES Į 
PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ?1 

Praėjus Rusijoje rinkimams į 
Durną, dabar didėja politinė 
į tampa dėl artėjančių pre
zidento rinkimų, kurie įvyks! 
š.m. birželio mėnesį. Politikai1 

suka galvas, ar kandidatuos B. 
Jelcinas. Jei jis apsispręs kandi
datuoti, tai turės keletą stiprių 
varžovų iš dabartinės opozicijos. 
Labai įdomūs jų pasisakymai 
dėl esamos padėties, prezidento 
Jelcino ir kaip išvesti 'tautą į 
pažadėtąją žeme". Tuos jų 
pasisakymus neseniai paskelbė 
„VVashington Post". 

Gregorijj Jevlinski, 43 metų, 
ekonomistas, kalbantis ang
l i škai , l iberalų demokratų 
Jabloko partijos vadas, Durnoje 
turi 45 atstovus. Jį remia mies
tuose gyvenantieji profesionalai 
ir tie „naujieji rusai", kurie 
pasinaudojo po komunistinio 
režimo susidariusia padėtimi. 
Jo nuomone, amerikiečiai klys
ta, manydami, kad B. Jelcinas 
atstovauja kraštui ir jo gyven
tojams. Jie galvoja, kad Jelcinas 
yra pirmas laisvai išrinktas 
Rusijos prezidentas. Iš tikrųjų 
j is buvo išrinktas 1991 m. 
birželio mėn. ne Rusijoje, bet 
Sovietų Sąjungoje, kaip guber
natorius vienos Sovietų Sąjun
gos dalies. Jis sulaužė kon
stituciją, kuria remiantis buvo 
išrinktas. 

esame tik pusiaukelėje 
į demokratiją. Atvykę JAV 
vadai į Rusiją, klausia prezi
dentą Jelciną, ką jūs darote? Jis 
atsako: 'Aš darau pagrindines 
reformas'. Tada jie vėl sako: 
'Puiku', ir jį sveikina. Rusijos 
žmonės tai mato ir sako, kad jie 
myli amerikiečius, nes jie yra 
švelnus ir, atrodo, apsukrūs, bet 
j ie nesupranta, kas vyksta 
mūsų krašte. Jie nieko nesako, 
ką reiškia gyventi krašte, kur 
infliacija siekia 2,000 procentų 
ir 50 procentų nusmukusi ga
myba, vyksta nusikaltimai, ko
rupcija. Rusai yra tokie žmonės, 
kurie gali pakęsti 2,000 proc. in
fliaciją, gali atleisti nevykusią 
privatizaciją ir dar daug ką, bet 
jie negali atleisti tautinės gėdos. 
Jie niekad neatleis vadui, jei jo 

asmeninis elgesys yra baisus, 

IGNAS MEDŽIUKAS 

ypač išvykus į užsienį. O taip 
daug kartų yra pasielgęs Jel
cinas. Mūsų revoliucija yra dar 
tik prasidėjusi. Mes dar neturim 
tikros privačios nekilnojamo 
turto nuosavybės. Monopoliai 
tebeveikia. Tie patys komunis
tų vadai yra valdžioje. Pats 
Jelcinas buvo komunistų parti
jos politbiuro narys, ministras 
pirmininkas Viktor Černo-
myrdin buvo ministru sovietų 
valdžioje. Žmonės galvoja, kad 
mes turime tą pačią vadovybe 
su tokiu pat mentalitetu. Mano 
ir mano generacijos uždavinys 
ne sukurti naują sistemą Rusi
joje. Aš norėčiau, kad Rusija 
turėtų ne tik laisvos rinkos eko
nomiją, bet veiksmingą rinkos 
ekonomiją. Ne tik prieštotalinį 
režimą, bet veikiančią demokra
tiją. Aš norėiau išgelbėti žmones 
nuo buvusios ir dabartinės sis
temos, kurią vadina demokra
tine, kokią šiandien Rusijoje 
turime". 

Genadij Žiuganov, 51 m., 
buvęs mokytojas, turįs doktora
tą iš politinės filosofijos, anks
čiau buvęs sovietų komunistų 
pareigūnas, dabar atgijusios 
Rusijos komunistų partijos 
vadas, kuri yra didžiausia ir 
geriausiai susiorganizavusi par-
tįja Rusijoje, Durnoje turinti 158 
atstovus. Jis sako, kad Vakarai 
Jelciną laiko netikru dievaičiu. 
Jis niekada nebuvo demokratas 
ir juo nebus. Jis ir jo bendradar
biai turi šimtą kartų didesnes 
privilegijas, negu politbiuras 
turėjo. Jie stipriai laikosi įsikibė 
valdžios ir mėgina dar stip
riau suimti valdžią į savo 
rankas. Rusija stovi ant bedug
nės krašto. Padėtis blogesnė, 
negu buvo Antrojo pasaulinio 
karo metu. Ne tik mūsų dvasi
niai ir moraliniai pagrindai 
buvo sunaikinti, bet taip pat ir 
ekonominiai bei socialiniai. Mes 
tapome pusiau kolonialinė šalis. 
Pramonė sunaikinta. Specialis
tai mokslininkai išmesti kaip 
nereikalingi. Iš tikrųjų visa 
šalis yra priešinga Jelcinui. Pa 

»» 

tenkinti tik naujieji turtuoliai, j 
kurie sudaro apie 5 procentus. 

Aš bijau artėjančios katastro
fos. Šis kelias Rusiją pasuks į di
džiulę Čečėniją ar milžinišką 
Kolumbiją su atominiais gink
lais ir povandeniniais laivais. 
Vienintelis kelias išsigelbėti, 
yra teisingi demokratiniai 
rinkimai, kurie sudarys atsa
kingą, nuosaikią, profesine 
valdžią; tik ji išgelbės kraštą 
nuo neoliberalinės tvarkos ir su
ras kelią Rusijai pagal jos tra
dicijas prieš 1917 m. ir po jų. 

i Tokia politika nebus grėsminga 
Rusijos kaimynams ir naujiems 
draugams. 

Mes (komunistų partija ir kai
riojo bloko sąjungininkai) no
rime atstatyti ekonomiją ir su
teikti žmonėms socialines ga
rantijas, be kurių jie negalėtų 
išgyventi. Duoti jauniems žmo
nėms galimybę išsimokslinti, o 
talentingiems išvystyti jų suge
bėjimus. Mūsų tikslas — atsta
tyti įstatymus, žmogaus teises 
ir galią. Visa tai bus daroma 
pagal įstatymus. Mes pasisako
me prieš priespaudą ir išnau
dojimą. 

Komunistų partija buvo 
įveikta, kad monopolizavo jėgą 
ir nuosavybę. Mes esame už 
socialiai orientuotą rinką ir eko
nomiją, grindžiamą valstybės, 
kolektyvų ir privačių sektorių. 

Aš norėčiau, kad Amerikos 
politikai suprastų, jog Volgos 
upė niekad neįtekėjo į Missis-
sippi ir niekad to nebus. Rusi
jos tradicijos labai skiriasi nuo 
Amerikos. Ir negali būti jung
tinės Europos ar pastovios 
Eurazijos be Rusijos. Negalite 
mums siūlyti jūsų pavyzdžių, 
nes tai iššauks priešingą 
akciją". 

Aleksandras Lebed, 45 metų, 
yra naujausias būsimas vadas 
politinėj scenoj, bet labiausiai 
šiuo metu populiarus. Armijos 
generolas, pasitraukęs į atsargą 
birželio mėn. po keleto pareiš

kimų prieš Jelciną. Dabar jis 
yra įsijungęs į nacionalinį ju
dėjimą, Rusijos bendruomenių 
kongresą, kuris palaiko ryšius 
su pramonės ir gynybos fabri

kantais. 
Jis sako, jog Vakarai sukūrė 

mitą, kad Rusijai su 148 mil. 
gyventojų valdyti tinka tik 
Jelcinas ir Žirinovskis. Vakarai 
yra dėkingi Jelcinui, kad jis 
sugriovė visą jėgos struktūrą, 
sistemą ir socializmą. Jis sugrio
vė dalykus, kuriuos reikėjo su
griauti, bet jis kartu sugriovė 
beveik viską. Jelcinas neatsi
sakys politinių jėgų savano
riškai, nes keturi klausimai 
kabo ant jo galvos. Kas yra 
atsakingas už Sovietų Sąjungos 
sunaikinimą ir ginkluotą už
puolimą 1993 m. parlamento? 
Už privatizariją, kuria pasinau
dojo 5-7 procentai, o 80 procen
tų liko biednuomenė? Kas atsa
kingas už karą Čečėnijoje? Dėl 
šių priežasčių jis suras prie
mones panaikinti prezidento 
rinkimus. 

Mes neturime demokratijos, 
tik dekoratyvines institucijas, 
kurios yra jums, vakariečiams. 
Aš nesiūlau kapitalizmo ar so
cializmo. Mes neturėsime rinkos 
ekonomijos dar ilgą laiką, nes 
90 procentų žmonių to ne

supranta. Suklupusi Rusija turi 
atsikelti. Žmonės turi pajusti, 
kad jie yra kapitalo ir gaunamo 
pelno savininkai. Turime 
sukurti vidurinę klasę, nes vals
tybė yra tiek stipri, kaip jos 
vidurinė klasė. Neturi būti per 
daug labai turtingų ar labai nu
skurdusių žmonių. Pažiūrėkime 
į Kiniją. Ten padėtis buvo dar 
blogesnė, bet jie surado kelią į 
rinkos ekonomiją. Sovietų 
Sąjunga negali būti sugrąžinta. 
Vietoje jos gale šio šimtmečio 
bus nepriklausomų valstybių 
konfederacija". 

Kaip matome, nė vienas iš tų 
pareiškėjų negalėjo pasakyti 
gero žodžio apie B. Jelcino vado
vavimą Rusijai. Jelcinas ir jo 
rėmėjai turi viltį tik vienu atve
ju: opozicijos žmonės neturi 
nieko gero pasakyti ir apie 
vienas kitą, o po rinkimų į Ru
suos Durną Viktor Černomyrdin 
pareiškė: komunistų partija 
Rusijoje jau veikia 79 metus ir 
gavo tik 22 procentus balsų, 
mūsų partija, „Rusija mūsų na
mai", veikia 4 ar 5 mėnesius, ir 
mes gavome 10 procentų. 

EUROPIETIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Nuotr. A. Statkaus 

Paskutinės 1995 m. savaitės 
Graikijos bažnyčiose — tikras 
karštymetis, kadangi dar prieš 
Naujus metus graikai norėjo 
susituokti. Mat prietaringiems 
graikams 1996-ieji, keliamieji 
metai, atneš tik nelaimes. 

Artodoksinę Graikijos bažny
čia šiems prietarams mėgina už
kirsti kelią, tačiau graikai nori 
tikri būti ir skverbiasi baž
nytinėms jungtuvėms. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" iš Atėnų rašė, kad 
graikai tuo labai tiki ir turi 
tūkstančius pavyzdžių, nuro
dydamas AFP agentūros atsto
vui net pavardes. Štai Evi 
Kocaianidou uošvė, ištekėjusi 
keliamaisiais metais, anksti 
tapo našle, daug šeimų susi
laukė įvairių nelaimių, buvo 
daug skyrybų. 

Šventikai tokiu vedybų ant
plūdžiu yra labai nepatenkinti, 
kadangi iki gruodžio mėn. pa
baigos jie turės 10,000 porų su
jungti amžinais ryšiais. Šventi
kai yra labai užimti, stokoja 
laiko. Ypač nukenčia Graikijos 
sostinės bažnyčios. Šventikai 
nespėja tuokti, atsisako. Tačiau 
ir šventikai mėgsta būti „pate
pami", surasdami bažnytinei 
ceremonijai laiką. 

Šis prietaras siekia Romos lai
kus. Pereinamieji metai buvo 
įvesti 46 m. pr. Kristų J. Ceza
rio, kadangi romėnams vasario 
mėn. buvo paskutinis metų mė
nuo. Netikintieji gali nuo 
1981 m. priimti civilinę metri
kaciją. Laikraštis rašo, kad ir 
miestų savivaldybėse yra dide
lis jaunųjų antplūdis. 

Ir tamsioji pusė: Vokietijos 
katalikų agentūra pranešė, kad 
1994 m. iš Katalikų bendrijos 
pasitraukė 155,000 katalikų. 
Prieš metus, t.y. 1993 m., tas 
skaičius siekė 153,000. Pagrin
dinė pasitraukimo priežastis — 

solidarumo mokesčio įvedimas 
buv. Rytų Vokietijai bei mišrios 
vedybos. Vokietijoje — 80 mln. 
gyventojų, iš jų 27 mln. katalikų. 
Jie sudaro 34.2 proc. gyventojų. 

Vienos anglikonų bažnyčios 
kunigas prieš Kristaus gimimo 
šventę vaikams pasakė, kad 
jokio Kalėdų senelio nėra, o ko
jines dovanomis užpildo tik 
tėvai. Vaikai pradėjo verkti, 
pasiskundė tėvams. Kunigas 
atsiprašė tėvų, kartu paaiškin
damas, kad jis norėjęs Kristaus 
istoriją atskirti nuo pasakėčių. 

1994 m. pabaigoje Vokietijoje 
gyveno 6.99 mln. kitataučių. Jie 
sudarė 8.6 proc. visų gyventojų. 
Kiekvienas penktas užsienietis 
yra gimęs Europos Sąjungos 
valstybėje (Lietuva neseniai 
padavė prašymą priimti ją į ES). 
Didžiausią užsieniečių skaičių 
sudaro Turkijos piliečiai. Jų 
Vokietijoje priskaitoma 1.97 
mln. Didžiausias turkų telkinys 
yra Berlyne. Vokietijos sostinėje 
gyvena daugiau kaip 200,000 
turkų. Po jų eina Jugoslavijos 
piliečiai — 1.3 mln., Italijos — 
571,000. Toliau eina graikai, 
portugalai, ispanai, lenkai, ir 
kt. Vokietijos LB-nės apskaičia
vimu lietuvių skaičius siekia 
apie 6-5,000. 

Kai kurie užsieniečiai gyvena 
labai gerai, turi krautuves, 
valgyklas, įmones, kuriose 
darbą randa ir vokiečiai. Gyven
ti užsieniečiui Vokietijoje reika
lingas leidimas, gaunamas 
miesto savivaldybėje ar apskri
čių valdybose. Ir aš privalau 
tokį leidimą gauti, kas penketą 
metų naujame Kanados pase 
vizos psl. priklijuojant apsi
gyvenimo leidimą. Geležinkelių 
stotyse, viešose vietose, nakti
nėse užeigose policija uoliai 
tikrina užsieniečius, kadangi 
tūkstančiai jų gyvena be 
leidimo. 

Danutė Bindokienė 

Nedidelė, bet svarbi 
sukaktis 

Šimtmetis rieda į pabaigą 
Juo arčiau toji pabaiga, tuo, at
rodo, greičiau laikas skrieja, vos 
spėjame skaičiuoti dienas, 
savaites, mėnesius. Žmogus 
težino, kas buvo vakar ir kas 
šiandien, o rytojus — neįžvelgia
mas, neatspėjamas. Galbūt dėl 
to esame linkę prisiminti su
kaktis, švęsti jubiliejus, kurie, 
tarytum kūlgrindos akmenys, 
saugiai nutiesė kelią per 
gyvenimo sūkurius į dabartį. 
Svarbių — pasaulinės, valsty
binės ar visuomeninės reikšmės 
— sukakčių paminėjimu pasi
rūpina atitinkami komitetai, 
komisijos, organizacijos, bet ties 
asmeninėmis turime patys su
stoti, jas prisiminti, o kartais 
pasidalinti su tais. kurie mums 
artimi. Tad reikia tikėtis, kad 
mūsų dienraščio skaitytojai 
atleis, jei šiandien iš politinių ar 
visuomeninių temų, įprastų 
šiose skiltyse, pasuksime nežy
miu takeliu, tiesiai per „vaka
rykščias pievas"... 

Prieš trejus metus — 1993 m. 
sausio 24 d. — ilgametis „Drau
go" redaktorius kun. Pranas 
Garšva, MIC, persikėlė amžinai 
gyventi pas marijonų vienuoli
jos įsteigėją palaimintąjį arki-
vysk. Jurgį Matulaitį, kur jau 
ne vienas buvęs mūsų dien
raščio redaktorius (o taip pat 
bendradarbis bei skaitytojas) 
rado amžinąjį poilsį. Nors lietu
viškoji visuomenė žinojo apie 
kun. Garšvos sveikatos stovį, 
bet jo mirtis vis tiek sukrėtė, 
nes juk tai nebuvo eilinis žmo
gus, o kelis dešimtmečius 
formavęs viešąją opiniją, aršiai 
kovojęs su netiesa, valdęs 
dienraštį kieta, neatlaidžia 
ranka ir visa savo būtimi 
stovėjęs prieš Lietuvos okupa
ciją. Buvo sunku įsivaizduoti, 
kad kas įstengtų sėkmingai 
statyti kojas į jo plačias, gilias 
pėdas ir taip sumaniai vado
vauti lietuviškam dienraščiui, 
kaip kun. Garšva vadovavo. 

Tą pačią dieną — sausio 24 — 
šis darbas buvo patikėtas man 
(redakcijoje jau atsiradusiai 
prieš maždaug pusmetį). Vadi
nasi, šiandien drįstu švęsti šio
kią tokią sukaktį, nors — 
daugelis sakytų — treji metai la
bai jau menkas laiko tarpas ir 
galbūt sukakties vardo never
tas. 

Turime sutikti, kad su kiek
vienu dideliu pasikeitimu 
išgyvenama ir krizė, tad „Drau
gas" ją patyrė kaip tik prieš tre
jus metus su žinomo ir tvirto 
redaktoriaus mirtimi. Ir tuo 
metu „Draugas" jau buvo likęs 
vienų vienas lietuviškas dien
raštis už Lietuvos ribų. ir tuo 
metu jis jautė finansinius sun
kumus, skaitytojų mažėjimo 
rūpestį. Jo ateitis neviliojo per 
daug viltingais pažadais, juo 
labiau, kad ir mūsų tėvynėje 
neseniai buvo įvykę milžiniški 
pokyčiai, kurių poveikyje — 

kaip anuomet atrodė — galė
jome galbūt atsisakyti ir už
sienio lietuvių dienraščio, savos 
spaudos troškulį numalšindami 
tiesiog potvyniškoje laikraščių 
gausoje, atsiradusioje laisvoje 
Lietuvoje. 

Po trejų metų darbo „Draugo" 
redakcijoje dar labiau sutvirtėjo 
įsitikinimas, kad mums užsie
nyje būtina turėti ir savo 
spaudą. Žinoma, ne visi yra tos 
nuomonės. Vienas. Čikagoje lei
džiamas, laikrašt is sausio 
mėnesio numeryje tebegieda 
seną melodiją, kad dienraščio 
leidimas yra tik kažkieno am
bicijų reikalas, tačiau esame įsi
tikinę, jog kiekvienas savaitraš
tis ar mėnraštis, o juo labiau 
dienraštis, mums, lietuviams, 
labai svarbus, nes bet kurio pra 
radimas tik didina „tautinę 
mažakraujystę. Juk lietuvių 
užsienyje dar priskaičiuojama 
šimtais tūkstančiais (jų pasi
pildo ir naujaisiais imigrantais 
iš Lietuvos), tai nejaugi mūsų 
dvasia tiek suluošinta svetimo 
krašto kultūros bei aplinkos, 
kad neįstengtume nei savos 
spaudos leisti? 

Treji metai tik kalendoriuje 
neilgas laiko tarpas. Gyvenime 
į trejus metus telpa daug patir
ties, daug įvykių, daug džiaugs
mų ir skausmo. Per tą laiką 
„Draugas" (ir vyr. redaktorė) 
susilaukė nemažai paramos: 
įsteigtas fondas, pasiryžęs 
sutelkti milijoną dolerių (tiesa, 
dar tik pusė milijono, bet, ne
tenka abejoti, kad tikslas bus 
įgyvendintas), o kol tai įvyks, 
skaitytojai remia ne tik pini
ginėmis aukomis, bet įvairiais 
kitais būdais — ateina padirbėti 
kaip savanoriai, gausiai lanko 
dienraščio paramai skirtus ren
ginius, suranda naujų prenume
ratorių, net vienas geraširdis 
(pavardės prašė neskelbti ) 
padovanojo kompiuterį, kad 
„darbą palengvintų". 

Lietuvoje šiandien sakytų, 
kad „Draugui" suteikta „reani
macija" ir jis dabar neblogai 
laikosi... Visa tai padaryta 
daugelio geros valios lietuvių 
dėka. Tačiau, stovint ant 
sukakties (nors ir nelabai 
reikšmingos) slenksčio, įprasta 
kai ko palinkėti. Tad „Draugui" 
būtina rasti daugiau skaitytojų, 
ne tik šioje Atlanto pusėje, bet 
ir tėvynėje. Artėjant Lietuvoje 
rinkimams, labai svarbi nešališ
ka, jokiai partijai nepataikau
janti, tiesos žodžio nebijanti 
pasakyti, spauda. Reikia „Drau
gui" ir daugiau bendradarbių — 
straipsnių bei laiškų rašytojų, 
korespondentų iš telkinių, iš or
ganizacijų. 

Iki šiol teko pajusti labai tvir
tą skaitytojų parama Su tokiu 
užnugariu ir redaktoriaus dar 
bo našta yra nesunkiai pake
liama, todėl visiems tariu ačiū 
už neužmirštamus trejus metus! 

-• 
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net liežuvį išleidęs lak. Kai pervariau vieaa polkas, 
kokias tik mokėjau, ir pridėjau dar kelias, kurios begro-
jant į galvą atėjo, senukas savo birbynę nuleido, o ir man 
jau piritai buvo pradėję smilkti, tai nuleidau ir ai. 
Nuleidęs paaakė, kad laikas atsipūsti mums, atgauti 
kvapą ir šokėjams. Pasakai nusibraukė rankove nuo 
kaktos prakaitą, lyg pusę dienos būta rugius kirtęs ir 
klestelėjo ant Čia pat stovinčio suoliuko. Klsatslėjau ialia 
jo ir ai. Ir ponai pabiro po sikito, kaip žirniai i i praply
šusio maišo. Šluostėsi prakaitą, vėdinosi nosinėmis. Ii 
visų atsiskyrė tokia šviesiaplaukė mergaitė, perbėgo 
aikito ir atsisėdo salia manas. Buvo tokia graži, jog ligi 
tos dienos nė pagalvoti negalėjau, kad tokia graži galė
tu kur nors būti. Ne tik prisėdo, bet ir petį priglaudė 
taip, lyg būtumėm kartu augę. Visiškai kaip prie savo. 
„Oi kaip uždusau!" atsikvėpė ir ėmė prasyti: „Padūduok 

kokią dainą. Gražią kokią. Senovišką. Gal kokią ii 
motinos ar tėvo girdėtą". 

Ar reikia sakyti, kad nuo jos prisilietimo, o dar la
biau nuo jos prašymo darėsi taip karšta, kad vos kvapą 
galėjau atgauti ir rankos ėmė drebėti, bet vis tiek pamė
ginau. Niekas kitas neatėjo į galvą, tai užpūčiau „Kada 
noriu verkiu". Rankos taip drebėjo, jog ėmė baimė, kad 
ir tos nepataikysiu. Bet pataikiau. Toks saldžiai bran-
dua ir virpantis balsas, kokio niekada nebūčiau tikėjęsis, 
užliejo aikštę ir nulingavo per miiką. Visi ponai sužiu
ro į mano pusę. Rankos ėmė atsileisti, į galvą ėmė eiti 
kitos gražesnes dainos, norėjau pakeisti kita, bet ji, vos 
pajutusi, kad keičiu, ėmė prašyti: „Nekeisk, geresnės 
nereikia. Ta man labai patinka. Dūduok ir dūduok tą 
pačią Ji man širdį kaip šilkinėm akėčiom akėja". 

Nebežinau kelintą kartą tą pačią dainą bekartojant, 
ponai atlingavo artyn, sustojo pusračiu ir ėmė visi niū
niuoti taip pat, kaip mama niūniuodavo. Jų niūniavimas 
ėjo garsyn, garsyn, ėmė skambėti kaip didelis, niekur 
negirdėtas choras, bet staiga ii jų iššoko tamsus juoda
plaukis, juodaūsis vyras, pakėlė ranką ir sušuko: 
„Valsas!" Balsai lyg išgąsdinti pairo. Vyras ištiesė ii-
bančiaia žiedais apmaustytais piritais ranką, pagriebė 

šalia manas sėdėjusią mergaitę ir išsitempė į aikštę 
Senukas pradėjo valsą. Prisijungiau ir aš. Putėm ir pu
tėm valsą po valso, bet ai visą laiką akimis ieškojau, 
kur ji. Rasti buvo nesunku. Visos buvo juodaplaukės, 
o jos galva švietė kaip auksinis žiburiukas tarp juodų 
debesų, bet artyn nėjo. Juodasis vyras neleido. Jis suko 
ją ir suko aname aikštės gale, bet galėjau matyti, kad 
šviesus jos veidas visada buvo atsuktas į mano pusę. Gro
jom ir grojom. Man ėmė net atsibosti. Ne taip atsibosti, 
kaip norėjau, kad ta mergaitė vėl čia ateitų ir norėtų, 
kad vėl ką padūduočiau. Gal senukui irgi pradėjo atsi
bosti, gal ir mano nenorą pastebėjo, gal ir gavo kokį 
ženklą i i kur kitur, kad mirktelėjo man viena akim ir 
pataikęs melodijoje gerą vietą ėmė skubinti, skubinti ir 
suskubinti taip, kad šokantieji virto į akimis sunkiai 
bepagaunamą mirgėjimą ir staiga nutraukė. Abu vienu 
kartu nutraukėm. Šokėjai irgi i i karto sustojo ir pabiro 
po aikštę. Visi gaudė kvapą, šluostėsi prakaitą, kiti pra
eidami dėkojo už tokį valsą Sakė, kad tokio gero savo 
gyvenime dar nebuvo šokę. Prakaitą Šluostydamasi 
atėjo ir auksaplaukė. Atsisėdo, bet iį kartą prisiglaudė 
ne petim, bet visu šonu. Tik neilgam. Lyg ką atsiminusi 
pakilo. Maniau, kad nueis į savųjų būrį, bet užėjo man 

už nugaros apkabino, prisiglaudė ir labiau pašnibždėjo 
negu pasakė: „Pagrokim abu. Tu pūsk, o aš pirštus pa
dėliosiu". 

Man buvo labai gera, kad apkabino, bet jaudulys ėmė 
gerklę ir nežinojau, ar galėsiu pūsti. Bet susiėmiau ir 
galėjau. Aš pūčiau, ji pirštus dėliojo, ir išėjo man niekada 
negirdėta daina. Ji pirštus dėliojo ir pagal jų ritmą man 
į ausį kalbėjo. Ne dainavo, bet taip kalbėjo, lyg būtų 
gražiausiai dainavusi, nes jos žodžiai taip visiškai su
tapo su iš po jos pirštų einančia daina. Tai tik tada ir 
supratau, ką ji jautė kai kalbėjo apie šilkines akėčias. 
Dabar ir man jos žodžiai taip pat širdį akėjo. Nors ir la
bai paprasti, bet akėjo, ir aš nenorėjau, kad jie kada 
nustotų akėję. Ji sakė: „Tu laimingesnis: išeisi namo, 
o aš turėsiu pasilikti čia. Labai noriu, bet dar negaliu 
išeiti su tavim. O tu irgi negali čia pasilikti. Tau dar 
nevalia. Bet ir namie manęs neužmiršk. Niekada 
neužmiršk. Žinau, kad neužmirši. Neužmiršk ir lauk. 
Aš pati ateisiu. Nežinau, kada, bet tikrai ateisiu. Tada, 
taip kaip dabar, ta pačia dūdele gražias dainas dūduosiu. 
Tu pūsi, aš pirštus dėliosiu. Aš pūsiu, tu pirštus dėliosi, 
ir niekur, niekur kitur už mus laimingesnių nebus". 

• Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio men. 24 d. 

„SUVALKIJOS KOVŲ 
AIDAI" KNYGA IR 

MOKSLEIVIAI 
Pernai lapkričio 22 d. Kazlų 

Rūdos vidurinės mokyklos aktų 
salėje įvyko populiarios knygos 
„Suvalkijos kovų aidai" 
(Kaunas 1995 m.) autorių kau
nietės Julijos Čepaitytės-Si-
manaitienės, buvusios Tauro 
apygardos partizanų ryšininkės, 
slapyvardis Undinė, ir kazlųrū-
diečio politkalinio Vlado Šerne 
tos susitikimas su gausiai susi
rinkusiais kartu su auklėtojais 
vyresniųjų klasių moksleiviais. 

Julija Simanaitienė įtaigiai 
papasakojo apie savo pirmuo
sius mokytojus, išvežtus į Sibi
rą už patriotizmą, savo ryši
ninkės veiklą, įžymųjį Tauro 
apygardos partizanų vadą Anta
ną Baltūsį — Žveją, savo suėmi
mą, patirtus išgyvenimus, per
skaitė vieną iš savo sukurtų 
partizanų dainų. 

Vladas Šemeta atkreipė 
moksleivių dėmesį į pokario 
metų jų bendraamžių, dalyva
vusių pogrindinėje rezistencijos 
veikloje, likimą, papasakojo 
apie jaunimo pogrindinę organi
zaciją „Pirmasis Natangų bū
rys", veikusią Pilviškių pro
gimnazijoje. 

Šių eilučių autorius, organi
zavęs šį susitikimą, trumpai 
apžvelgė Lietuvos pokario metų 
pasipriešinimo istoriją. 

Atsisveikindami su dėmesin
gai mus klausiusiais mokslei
viais padovanojome mokyklos 
bibliotekai Juozo Daumanto 
„Partizanus" ir „Suvalkijos 
kovų aidus". 

„Suvalkijos kovų aidai" pava
dinimu nosrniai iSėjo iš spaudos 
labai įdomi ir vertinga knyga, 
skirta rezistencijos judėjimo 
Suvalkijoje pradžios Q944 m. 
vasara ir ruduo) ir „Tauro" apy
gardos penkiasdešimtmečio 
'1945 1995 m.) paminėjimui. 
Knygą sudarė ir redagavo Lie
tuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narys V. Šemeta, išleido ir 
spausdino „Aušros" spaustuvė 
Kaune. 

Knygoje pateikiama trumpa 
„Tauro" apygardos istorija, pa
aiškinama, kad stichiškai kilęs 
partizaninis judėjimas Lietuvoje 
griežtai laikėsi tarptautinės tei
sės normų, demaskuojami stali-
nistinės propagandos bandymai 
sumenkinti ir apjuodinti rezis
tencini judėjimą bei jo dalyvius. 
Kritiškai vertinamas tuometi
nės Vakaru propagandos kurs
tomasis vaidmuo. 

Knygos autoriai — rezisten
cinės kovos Suvalkijoje dalyviai 
— pateikia įdomių ir vertingų 
atsiminimų. „Tauro" apygardos 
vadovybės žvalgė ir ryšininkė 
Julija Simanaitienė („Undinė"), 
keletą metų dalyvavusi rezis
tencinėse kovose, pateikia savo 
prisiminimus „Erškėčių keliais 
į laisvę gėlės", „Stirnos rinkti
nės štabo žūtis", „Tokie buvo 
'Tauro' apygardos vyrai" — apie 
daugelio Suvalkijos krašto 
partizanų gyvenimą, kovas ir 
likimą. Gana plačiai aprašoma 
„Tauro" apygardos vado pul
kininko Antano Baltūsio („Žve

jo"), kilusio iš Gulbiniškių 
kaimo netoli Pilviškių (jis čia 
1948.11.02 ir žuvo), asmenybė. 
Netoli Pi lviškių, Juodupiu 
kaime, tuo metu buvo ir „Tau
ro" apygardos štabas. Aprašoma 
daug to meto įvykių. Pavyz
džiui, pateikiama tikroji is
torinė tiesa apie 1947 m. lapkri
čio 16 d. , .Žalgirio" rinktinės 
partizanų įvykdytą antpuolį, su
naikinant rusų kolonistų įtvir
tintą Obšrūtų kaimą (tarp Vil
kaviškio ir Pilviškių). 

1946-1947 metais Pilviškiuo
se veikė partizanų vado, iš Obš
rūtų kaimo kilusio bebaimio 
Jono Brazio („Klajūno") vado
vaujamas jaunųjų partizanų 
„Pirmasis Natangų būrys". 
Koks tai buvo būrys, ką jis 
veikė, kur dabar gyvena likę 
gyvi to būrio dalyviai — skai
tytojai sužinos tik iš šios 
knygos. 

Knygoje aprašomos ir kai ku
rios partizanų kovos su sovie
tinių okupantų vidaus reikalų 
kariuomenės daliniais Vilka
viškio, Šakių, Marijampolės, 
Lazdijų ir Prienų apskrityse. 

Rašoma apie sovietinių oku
pantų ir jų bendrininkų vykdy
tą lietuvių tautos genocidą, 
daugelio Suvalkijos šeimų — 
paprastų kaimo gyventojų — 
tragišką likimą (pavyzdžiui, 
Olekų iš Girnupio kaimo Kaz
lų Rūdos valsčiaus, Marijam
polės apskrities ir kitų šeimų 
žuvimą). Aprašomos kruvinos 
1946-ųjų Velykos Raudonplynio 
durpyne netoli Kazlų Rūdos, 
kur sovietiniai kareiviai nužudė 
niekuo nekaltus vietinius 
gyventojus, tarp jų buvo netgi 
tarybiniai darbuotojai: to dur
pyno direktorius Antanas Skin
kis ir sargas Kundrotas, kurie 
su partizanais nieko bendro ne
turėjo. 

Knyga sklandžiai parašyta, jo
je, kaip kino filme, skaitytojas 
pamatys prieš kelis dešimtme
čius savo apylinkėje vykusias 
dramas, daug sužinos apie apy
linkės žmones, vertus pagarbos 
ir atminimo. Šioji knyga — tai 
vertingas istorinio-kraštotyrinio 
pobūdžio darbas, kuriame objek
tyviai nušviečiama „Tauro" 
apygardos istorija. Todėl ją 
reikėtų perskaityti visiems, ku
rie domisi gimtojo krašto is
torija, jo žmonių gyvenimu ir 
kovomis. 

Knygos išleidimą finansiškai 
parėmė Marijampolės rajono 
valdyba, Šakių rajono savi
valdybė, Kauno miesto gyven
toja Jūratė Jakaitienė ir kai 
kurie kiti žmonės, prašiusieji tų 
pavardžių neskelbti. Jiems vi
siems autoriai nuoširdžiai 
dėkoja. 

Algimantas Lelešius 
Kazlų Rūdos politinių kalinių 

ir tremtinių skyriaus pirm. 

suėmė seserį Eugeniją, kankino 
pusantrų metų kalėjime. Nutei
sė dešimčiai metų į gulagus, ji 
atsidūrė Intos stovyklose. 

Tikimasi, kad žurnalistės 
Dalia Kuodytė ir Nijolė Gaškai
tė saugumo archyvuose suras 
daugiau žinių apie Žemaitijos 
partizanų žygius. 

CLASSIFIED GUIDE 

Partizanų vadai (ii kairė*) Vacys Ivanauskas ir Antanas Bakšys 1947 metais. 

Iš partizanų istorijų (23) . 

ŽEMAITIJOS PARTIZANŲ 
VADAS VACLOVAS 

IVANAUSKAS 
-

HENRIKAS KUDREIKIS 

Tenka grimsti praeitin. Mes, 
Raseinių gimnazisčiukai, su 
pašliūžomis ir rogutėmis leido
mės nuo aukščiausio Raseinių 
apylinkės kalniuko — Cibikal-
nio. Vaclovas Ivanauskas, mūsų 
klasės draugas, buvo miesčionis 
ir turėjo rogutes. Prikalbėjome 
paskolinti mums. Sėdome trys, 
smigome stačiai žemyn ir atsi-
mušėme į akmenį, roges gerokai 
aplaužėme. Tai ir prisimenu 
Vaclovo liūdną veidą. Klasėje 
jis buvo labai ramus, tad buvau 
labai nustebės, kad jis tapo 
žymiu Žemaitijos partizanų 
vadu. 

Sunkiai sekėsi rinkti žinias 
apie Vaclovo partizanine veiklą. 
Talkon atėjo Vaclovo sesuo ir 
artima jo žygių palydovė Euge
nija. Mano nuoširdi jai padėka. 

Vaclovas Ivanauskas partiza
no keliu pasuko tik užliejus an
trai „raudonajai bangai", 1944 
m. Iš karto veikė kartu su žino
mu partizanu Vytautu Slapšins-
ku (mirė 1995 m.) Eržvilko apy
linkėje pas gimines įsirengė 
bunkerį- Surinkęs apie 20 vyrų, 
1945 m. tapo būrio vadu, iš kar
to „Leono" vėliau „Vytenio" 
slapyvarde. Pradžioje būryje 
dalyvavo net keli buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkai (pavar
džių neprisimena). Būrio veiki
mo plotas — Eržvilko, Batakių 
ir Gaurės valsčiai. Vaclovo bū
rys dalyvavo Gaurės miestelio 
puolime, kurio metu Vaclovą 
sunkiai sužeidė. Namiškiai apie 
sužeidimą ir slapstymosi vietą 
sužinojo iš partizanų ryšininkės. 
Sesuo Eugenija pradėjo brolį 
lankyti ir nešti vaistų ir 
tvarsčių. 

Vėliau mažesni partizanų 
būriai pradėjo jungtis į 
didesnius vienetus. „Vytenis" 
dalyvavo „Lydžio" būrio veiks
muose, kurie apėmė Skaudvilės, 
Kryžkalnio ir Kaltinėnų apylin
kes. Vėliau Žemaičių ir Kęstu
čio apygardos susijungė į vieną, 
vadinamą Jūros sritį. 1948 m. 
srities taryba sudarė vadovybės 

štabą, į kurį įėjo Vaclovas, 
slapyvarde „Gintautas". Kartu 
štabui priklausė ir vienas 
garsiųjų brolių Liesiu — „Tva
nas". Žuvus srities vadui Gužui 
— „Kardui", Vaclovas Ivanaus
kas buvo išrinktas srities vadu. 

Iš archyvinių duomenų suži
nota, jog Vaclovas — „Gin
tautas" žuvo 1951 m. vasario 9 
d. netoli Varnių, prie Lukšo 
ežero. Dviese laikinai prisiglau
dė mokykloje, tačiau išdavikų 
pagalba sužinojo rusai, ir mo
kyklą apsupo. Besiginant jam 
granatos skeveldromis buvo iš
draskytas stuburas, ir į 
okupantų rankas, Vaclovas pak
liuvo dar gyvasM Spėjama, kad 
slaptai užkastas Varniuose prie 
stribų būstinės, kieme. Tenai 
taip pat užkastas, nemažas kitų 
partizanų skaičius. Jiems at
minti dabar pastatyta kukli 
koplytėlė. 

Sesuo Eugenija dalyvavo pa
galbininke brojlio Vaclovo 
būryje. Ji pastebėjo, kad brolis 
buvo labai griežtas vadas. Liku
sių bendražygių" tvirtinimu ir 
sesers stebėjimu, ̂ aclovas labai 
rūpinosi savo būrio vyrais, ban
dė išvengti nereikalingų aukų, 
neleido girtauti*, ir savivalių 
veiksmų, žiaurumų. Dėl jo 
griežtumo vyrai jį vadindavo 
„pančiu". Būrio vyrai buvo 
labai pasiaukoję kovotojai, 
Vaclovas sumaniai vadovauda
vo kautynėms, todėl atkreipė 
vadovybės dėmesį. 

Vaclovas Ivanauskas — Rasei
nių pašto tarnautojo sūnus, bai
gęs Raseinių gimnaziją, studi
javo ir mokėjo vokiečių, prancū
zų, latvių, lenkų, aišku, rusų ir 
esperanto kalbas. 

Šiandien tik maža dalis Že
maitijos partizanų archyvų 
besurasta. Dar ir dabar ieškoma 
paslėptų raštų, dienoraščių. 
Vaclovas dalį archyvų įteikė 
seseriai Eugenijai, deja, Euge
niją suėmė, ir dokumentai 
dingo. 

Ivanauskų šeimą bolševikai 
sekė be pertraukos. 1949 m. 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few yearv LOT Polrsh Airlines Kas 
establisned the most compreheroive netvvork of 
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PAMINĖTOS MINDAUGO 
TOMONIO ŽUVIMO 

METINĖS 

Lapkričio 5 dieną sukako 20 
metų, kai žuvo kovotojas už 
Lietuvos laisvę, mokslininkas ir 
poetas Mindaugas Tomonis. Šia 
proga Vilniaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje, šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
prof. J. Juraitis. Ištraukas iš 
neseniai pasirodžiusios poeto 
kūrybos rinktinės ,,Žinia" 
skaitė aktorius V. Dumšaitis. 
Po šv. Mišių M. Tomonio žuvimo 
vietoje buvo pastatytas ir 
pašventintas kryžius. 

Mindaugas Tomonis <1940-
1975), baigęs Kauno Politechni
kos Instituto chemijos technolo
gijos specialybę ir apgynęs 
technikos mokslų kandidato di
sertaciją, dirbo paminklų 
konservavimo institute chemi
nės laboratorijos vedėju. 1974 
metais jis nesutiko tirti pamin
klo sovietinei armijai Kryžkal-
nyje, atsisakė vykti ir į karinius 
mokymus. Dėl šio pasipriešini
mo okupacinei valdžiai buvo už
darytas į Vilniaus psichiatrinę 
ligoninę. Išleistas iš jos 1975 
metais, parašė laišką TSKP su
važiavimui, kuriame reikalavo 
krašto nepriklausomybės, de
mokratijos ir sąžinės laisvės. Po 
šio poelgio jis vėl buvo uždary
tas į psichiatrinę ligoninę, iš 
kurios grįžo palaužta sveikata. 
M. Tomonis neaiškiomis aplin
kybėmis žuvo netoli Vilniaus 
1975 metais. 

Lapkričio 7 d. LKDP Vilniaus 
skyrius Lietuvos Mokslų Aka
demijos centrinių rūmų salėje 
surengė M. Tomonio 55-ųjų gi
mimo ir 20-ųjų žuvimo metinių 
minėjimą. Gausiai susirinkusi 
auditorija klausėsi prisiminimų, 
poeto kūrybos. Renginio kalbė
tojai priminė, kad M. Tomonis 
kovojo už tikinčiųjų teisę 
mokyti vaikus tikybos, leisti 
savo spaudą, statyti naujas 
bažnyčias. 

MOTINA TERESĖ - UŽ 
PAGALBOS KALINIAMS 

PROJEKTĄ 

Kalkutos Motina Teresė parė
mė Indijos katalikų humanita
rinį projektą kaliniams per
auklėti. „Rūpintis vyrais ir 
moterimis kalėjime yra nuosta
bi Dievo dovana," tvirtino Nobe
lio premijos laureatė, kreip
damasi į katalikų iniciatyva 
įsteigtos kalėjimų tarnybos 2-ojo 
nacionalinio suvažiavimo daly
vius. Motina Teresė džiaugėsi, 
kad „Bažnyčia pirmoji pradeda 
šį nuostabų darbą". 

Keturiasdešimt vienuolių ir 
dvidešimt pasauliečių susirinko 
į naująjį Delį, kad padėtų skleis
ti pagalbos Indijos kaliniams 
programą. 926 Indijos kalėji
muose atlieka bausmę daugiau 
nei 200,000 žmonių. Motina Te
resė prisiminė, jog pirmą kartą 
su kaliniais susidūrė. Vakarų 
Bengalijos vadovui paprašius 
padėti įkalintoms prostitutėms. 
Vienuolė pasakojo, kaip „visiš
kai pasikeitė tų moterų veidai", 
nes jos troško ramybės, būti my
limos ir augti. Motina Teresė 
pridūrė, kad mes niekada nepa
galvojame, kaip kaliniams rei
kia ramybės ir meilės. 

Kalėjimų tarnybos suvažiavi
mo rezoliucija ragina Indijos 
Vyskupų konferenciją prijungti 
šią tarnybą prie vyskupų Taikos 
ir plėtros komisijos! Toks spren
dimas „palengvintų specialiems 
kalėjimų tarnybos padaliniams 
steigtis visose šalies vyskupi
jose." 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ort. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 West 95th Street 

t a t (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, 
te l . 708-909-2658. 

< ^ ^ GREIT 
. f e a ^ PARDUODA ir 

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 k žemę 
• Pensininkams nuolaida 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
„DRAUGE" 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. Kongre

so įspūdžiai. Leonardas šimutis. 317 psl. $8.00 
Kietais virš $12.00 
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 

Vailionis. 176 psl $6.00 
LIETUVOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE. 

Vaclovas Sidzikauskas. 354 psl $10.00 
SENDŲ GIMINĖS ISTORUA. Ant. Senda. 368 

psl $10.00 
ŽEMAITĖ AMERIKOJE. Disertacija. Dalia No-

reikaitė-Kucėnas, PhD. 168 psl $20.00 
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vi-

jeikis. 288 psl $8.00 
VAIKAS — DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė. 317 

psl $10.00 
ŽMOGAUS MEILĖS. Antanas Paskųs. 158 psl. $6.00 
KELIONĘ ( NEŽINIĄ. Antrojo Pas. karo ir poka

rio prisiminimai. Br. Juodelis. 188 psl. . . $5.00 
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. Ant. 

Klimas. 82 psl $3.00 
VILEIŠIAI. Trijų brolių darbai tautai. Ant. Kucys. 

624 psl $27.00 
MOTERIS SU BALTU CHALATU. Atsiminimai. 

Dr. Konst. Šimaitinė. 494 psl $20.00 
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl $4.00 
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ. Atsiminimai. Juozas 

Kaributas. 173 psl $10.00 
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. Petras Klimas. 415 psl. $12.00 
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 

KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl $4.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis. 

330 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75% nuo knygos kainos. 

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio" 

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę. 

ši dalis pavadinta ,,Be šūvio", nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasirinka Sovietų 
sąjungos Raudonąja armija, okupuojančia Lietuva, o ministras 
pirmininkas prašo tauta priešus mandagiai priimti..." Jis toliau 
teigia, kad „tolimesni tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Sia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus". 

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąja vyriausybe daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi Ubai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis. 

Gaunama „Drauge" 
Kaina $17,- (US), plos tax ir persiuntimai. 



IŠ KANČIOS I VILTĮ 
KUN. HERMANAS ŠULCAS 

I Ruandą nuvykau prieš 17 
metų. Buvau ten siųstas skelbti 
Evangeliją. Pamatęs labai skur
džią tenykščių padėtį (pavyz
džiui, jei šeima nori nusipirkti 
kilogramą druskos, tai visa 
šeima turi visą mėnesį sunkiai 
dirbti), man buvo aišku, kad 
turėjau padėti tiems papras
tiems žmonėms, jų kasdieninei 
egzistencijai. Kaip tai įvykdyti? 

Su jaunimo grupele (iš jų vė
liau išaugo skaučių/skautų tun
tas), lankydavau žmones išsimė
čiusius per kalvas — o Ruanda 
vadinama tūkstančių kalvų 
šalimi. Bandžiau tuos žmones 
aprūpinti vaistais, nes jie ne
turėjo — jiems gauti vieną aspi
rino tabletę jau yra sunkus už
mojis. Po kiek laiko tas jauni
mėlis pats pradėjo prašyti pagal
bos, jie sakė: „Mūsų ateitis be 
ateities. Ir tu, kunigėli, bandyk 
mums padėti". Ir taip ir atsi
rado jaunimo sodybos idėja: pra
dėjome su viena palapine ir po 
truputį išaugo šauni dvidešimt 
penkių pastatų sodyba. 

Mano mama, būdama jau 72 
metų, atvyko manęs aplankyti 
keturioms savaitėms, o išbuvo 
per penkerius metus. Ji daug 
pasidarbavo, ypač išmokė — 
kaip gera žemaitė — tą jau
nimėlį auginti vištas ir antis — 
jų turėjome apie 100. Bet ypač 
ji buvo visų apleistų berniukų 
ir mergaičių mama. Sodyba tam 
jaunimėliui buvo namai, buvo 
vieta, kur jie turėjo galimybės 
išmokti rašyti ir skaityti , 
įvairius amatus — mūrinin-
kystę, staliorystę, šaltkalvystę, 
bitininkystę, ir taip ruoštis 
šviesesniam rytojui. 

Kodėl jums rašau? Ar yra iš 
viso prasmės? Prieš pusantrų 
metų viskas, kas buvo sukurta, 
buvo sunaikinta. Dalis to 

jaunimo buvo išžudyta. Ką 
galima padaryti? Ar iš vis yra 
noro ten, kur nors Afrikoje, 
padėti? Manau, prasmė, kad 
tiesa būtų žinoma ir būtų at
skleistas blogio pasikėsinimas, 
pavyzdžiui, buvo ten nužudytas 
ir vienas kanadietis — krikščio
nių auklėjimo kongregacijos 
broliukas. Jį nužudė, kadangi 
gynė paprastus ūkininkus nuo 
turtingų karininkų smurto. Be 
to, manau, visi — kiekvienas 
žmogus gali prisidėti prie tei
singesnio pasaulio; tad, trum
pai, Ruandoje neįvyko genčių 
tarpusavio skerdynės (kaip, de
ja, pasaulinė spauda neobjek
tyviai skelbdavo), bet buvo 
politinė kova už valdžią. Vien
partinė sistema vien norėjo 
išsilaikyti ir ta partija buvo 
Prancūzijos buvusio prezidento 
Mitterando palaikyta. Jungti
nių tautų kareiviams, kurie ten 
buvo nusiųsti prižiūrėti per
ėjimą iš vienpartinės sistemos į 
daugiapartinę, buvo įsakyta 
„neįsikišti į vidinius reikalus", 
tokiu būdu ta partija galėjo, 
visam pasauliui stebint (CNN ir 
kitos televizijos įstaigos atliko 
„meistrišką dokumentaciją"), 
ramiausiai išžudyti per tris 
mėnesius vieną milijoną žmo
nių, daugiausia moterų ir vai
kų. Kadangi televizija, radijas 
ir spauda perdavė tiesa nepa
grįstus komentarus apie genčių 
tarpusavio skerdynes, pasauliui 
buvo perteiktas negatyvus įspū
dis apie Ruandą. 

„Ten laukiniai tarpusavy žu
dosi", — buvo ne vieno komen
taras. Tie, kurie taip galvojo, 
turėtų savęs paklausti, kiek jie 
prisidėjo prie žmogiškumo gy
nimo pasaulyje. Faktas, kad per 
tris mėnesius buvo išžudyta 
vienas milijonas žmonių, mūsų 
vadinamų pažangių civilizuotų 

A.A. DR. MARIJA 
ŠARAUSKAITĖ-BAŠKIENĖ 

kraštų ginklu. Bet pačioje Ru
andoje kentėjo ir žuvo nekaltų 
ir paprastų žmonių — buvo jų 
tarpe ir labai didingų žmonių. 

Jaunimo sodyboje atsirado 
trys ar keturi parsidavėliai, bet 
daugumas viens kitą gelbėjo: 
Hutu genties berniukai slėpė 
Tutsi genties draugus/es, 
rizikuodami patys savo gyvybę. 
Paprasti ūkininkėliai gelbė
davo savo kaimynes, nors jie 
buvo mirtimi baudžiami. 

Viena mūsų sodybos auklėto
ja, Vestina, po to, kai prieš jos 
akis nužudė jos seseris ir kitus 
vaikus, bėgo su savo broliuku 
gelbėtis. Kai pajuto, kad nėra 
kur išsprukti, kartu su septy
niais Tutsi genties žmonėmis 
kreipėsi į Hutu ūkininkus, kad 
juos kur nors paslėptų. „Mes 
patys būsime nužudyti, kai 
matys, kad jūs pas mus slepia-
tės", sakė persigandę ūkinin
kėliai. Bet šeimos tėvas jų pa
gailėjo ir turėjo įkvėpimą juos 
paslėpti po žeme bananų sode. 
Greit iškasė duobes ir po vieną 
paguldė, uždengė lapais ir 
užkasė žeme. Po dviejų valandų 
atėjo žudikų gauja. Peržiūrėjo 
trobas ir, nieko neradę, ruošėsi 
eiti tolyn. Bet viena senelė juos 
išdavė. Milicininkai su didžiau
siu pasitenkinimu juos iškasė iš 
duobių ir po vieną, dar kankin
dami už pasislėpimą, mačetėmis 
sukapojo. Vestina girdėjo jų 
baisius paskutinius šūksmus ir 
jos broliuko balsą, šaukusį jos 
vardą. Ji laukė su didžiausia 
baime, kada ją ištemps iš duo
bės ir nužudys, bet, kadangi ji 
buvo nuošaliai paslėpta ir viena 
ožka buvo pririšta virš jos slėp
tuvės, tai ji buvo nepastebėta ir 
liko gyva. Po to ji iš baimės dar 
išgulėjo dvi paras po žeme. Kai 
išsikrapštė iš tos landynės buvo 
daugiau panaši į kirminą negu 
į žmogų, todėl žudikai nekreipė 
į ją dėmesio. 

Kai neseniai buvau nuvykęs 
į Ruandą, susitariau su Vestina 
aplankyti tuos Hutu ūkininkė
lius ir jiems padėkoti, kad jie 
bent ją galėjo nuo mirties iš-

GAUSUS GIMINIŲ 
SUĖJIMAS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 24 d 

1995 m. rugsėjo 10 d. po ilgos 
ir sunkios vėžio ligos mirė dantų 
gyd. Marija Šarauskaitė-Baškie-
nė. Gimusi Kamariškių km., 
Kėdainių apskr., gausioje 
šeimoje. Vidurinį mokslą pra
dėjo Kėdainiuose, baigė Kaune. 
Tėvai buvo labai šviesūs žmo
nės, visi sūnūs ir dukra baigė 
aukštuosius mokslus. Garsiau
sias iš šeimos buvo pulk. J. Ša-
rauskas, kurį jau 1941 m. pra
džioje komunistai areštavo, o 
vėliau Červenėje su daugel kitų 
politinių kalinių sušaudė. 

Marija 1942 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos 
fakultetą ir gavo dantų gydyto
jos diplomą. Studijuodama pri
klausė ateitininkų korp. „Gaja" 
ir Vlado Baltrušaičio vadovau
jamam ateitininkų chorui, kur 
aš ją ir pažinau. Dirbdama savo 
profesijoje, ji ištekėjo už aviaci
jos leitenanto J. Baškio. Kai už 
poros metų gimė dukrelė Ramu
nė, šeima tikrai galėjo džiaug
tis laime. Deja, neilgai. 

Kai antrą kartą okupavo Lie
tuvą komunistai, greit ją surado 
ir iš darbo kabineto tik su baltu 
chalatu išvežė į kalėjimą, o iš 
ten po ilgų tardymų — į Sibirą. 
7 metus Sibire kentėjo, ilgėda
masi šeimos, Lietuvos, bet nepa
lūžo. Sugrįžo išsekus į savo la
bai pasiilgtą šeimą. Sunkiai, bet 
gavo darbą, atsigavo, gimė dar 
du sūnūs. Jų ramų gyvenimą iš
tiko skaudi nelaimė — mirė vy
ras (krisdamas nuo antro aukšto 
balkono užsimušė). Bet ir po to 
Marija, pasitikėdama Dievo pa
galba, tyliai viena pati vairavo 
savo gyvenimo laivelį, kol vėl 
siaubinga žinia — ji serga vėžio 
liga. Vykdomos viena po kitos 
operacijos, terapija, nepaprastai 
geros dukros rūpestinga priežiū
ra, pačios Marijos nepaprastas 
noras gyventi, prailgino gyve
nimą. Čia gerokai prisidėjo ir 
Čikagos Lietuvių dantų gydyto

jų sąjunga, siųsdama nuolatinę 
pagalbą. 

Kai anų metų vasarą aplan
kiau Marytę, mačiau,kad mir
tis jau tiesia į ją savo rankas. 
Jau buvo labai sunykus, sun
kiai vaikščiojo, bet stebėtinai 
stipri kalboje, joje nebuvo deja
vimų ar skundo, tik dėkojo vi
siems, ją ligoje globojusiems. Ji 
mirė po šešių dienų, rugsėjo 10 
d. ramiame nakties miege. 

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos, dalyvavo politiniai kali
niai ir tremtinių choras. Daly
vavo daug buvusių mokslo ir 
idėjos draugų. Tavęs, Marija, 
liūdi ne tik šeima, artimieji, bet 
ir visi, kurie tave pažino. Ilsėkis 
ramybėje savo žemelėje. 

L. Baltrušaitienė 

1995 m. vėlyvos vasaros sau
lėtą savaitgalį į svet ingus 
Audronės ir Andriaus Petrošių 
namus (Pasadena, MD) prie Va
šingtono rinkosi Jono ir Stefani
jos Smilgevičių palikuonys. 

Rugsėjo mėnesį buvo Jono 
Smilgevičiaus, Vasario 16-osios 
akto signataro 53-iosios, o Ste
fanijos 54-osios mirties metinės. 

Jonas Smilgevičius „Kraujo ir 
kaulo žemaitis" (Pivoša, 1938 
m. „Lietuvos aidas") Berlyno 
universitete 1899 m. baigęs eko
nomijos ir agronomuos mokslus, 
visas savo žiniaa ir energiją 
skyrė pirmojo pasaulinio karo 
nualintam Lietuvos ūkio kė
limui ir pramonės kūrimui. 

Politiniame gyvenime jis 
mažiau reiškėsi, o paklaustas, 
kodėl jokiai partijai nepriklau
so, juokdamasis atsakydavo: 
„Aš žemaitis — lietuvis ir to 
užtenka". 

Vyriausio anūko Vitalio Pe-
trušio, proanūkės ekonomistės 
Tinos Petrušytės ir kitų organi
zuotas giminės suvažiavimas 
pavyko. 

Tėvus paminėti atvyko 3 duk
terys ir iš Kanados sūnaus 
Kazimiero pianisto našlė. Viena 
duktė dėl ligos nedalyvavo, o 

dar kita — jau Amžinybėje. 
Senelius, prosenelius ir pro-

prosenelius pagerbti, iš 7 valsti
jų atskrido didelis būrys jaunimo. 
Čia jie susipažino, suartėjo, rado 
daug bendros kalbos ir nutarė 
po kelių metų vėl susitikti. 

Tina Petrušytė, metus dirbusi 
Lietuvoje, papasakojo savo 
įspūdžius, rodė senas ir naujas 
nuotraukas. 

Tylos minute ir malda pager
bus senelių atminimą, dar ilgai 
skambėjo jaunimo balsai, o 
švelnus vėjelis pušų viršūnėmis 
nešė garsus virš įlankos tolyn, 
tolyn. 

Sekmadienį vietinėje bažny
čioje, šv. Mišių Smilgevičių in
tencijos metu klebonas pasako
jo apie Lietuvą ir paaiškino kaip 
čia atsirado būrys lietuvių. 

Vėliau medžių pavėsyje gie
droje nuotaikoje pramogaujant 
ir vėl vaišinantis Audronės 
Petrošienės pagamintais gar
dumynais, greitai prabėgo po
pietė. 

Prieš išsiskirstant Vitalis P. 
šeimininkams visų vardu padė
kojo už taip maloniai praleistą 
laiką, ir vaišes, o visi sudainavo 
jiems „Ilgiausių metų". 

Pirmadienį, po bendrų pusry-

Jonaa Smilgevičius. 
šių viešbutyje, vyko nuoširdūs 
atsisveikinimai, linkėjimai ir 
pasitarimai, kur kada bus vėl 
toks suvažiavimas, vyresniems 
suteikė vilties, kad atnaujintas 
giminystės ryšys, nenutrūks. 

Taip pasibaigė, neužmiršta
mas, vienos lietuvių giminės 
sąskrydis Amerikoje. 

E. Miknienė 

-

MIRĖ KUN. STASYS 
MAŽEIKA, MIC 

Rugpjūčio 23 d., sulaukęs 90 
metų, Maskvoje mirė vyriausias 
amžiumi katalikų kunigas Ru
sijoje, lietuvis Stasys Mažeika. 
Dvidešimt trejus metus jis ėjo 
Maskvos šventojo Liudviko baž
nyčios klebono pareigas. 

Kun. Stasys Mažeika gimė 
1905 m. liepos 10 d Kybartuose. 
Pradžios mokslus ėjo Karklupė-
nų kaime, vėliau Virbalyje, lan
kė gimnazija Kybartuose ir Ma
rijampolėje. 1929 m. buvo priim
tas į Kauno kunigų seminariją, 
kur mokydamasis įstojo į mari-

gelbėti. Privažiavus ūkininkėlių jonų vienuoują. 1932 m. birželio 
sodybą, ji man rodė tą bananų 
sodelį, kuriame ji buvo paslėpta 
ir staiga sušuko: „Kunigėli, 
tenai vaikšto ta senelė, kur mus 
išdavė!" Aš sustabdžiau auto
mobilį, žadėjau tą senelę užkal
binti, net išbarti, kodėl ji išdavė 
mirčiai žmones. Tuo tarpu Ves
tina buvojau išlipusi ir priėjusi 
prie tos senelės, ją mandagiai 
pasveikino ir net apkabino. 
„Kodėl tų tą darei? Tą senelę 
reikia atiduoti teismui!" — aš 
jai tariu. Vestina man atsakė: 
„Kunigėli, palik ją. Ji turi savo 
bausmę, nes gyvena be meilės". 

19 d. Kaune arkivyskupo Kru
pavičiaus įšventintas kunigu. 
Pirmaisiais kunigiškos tarnys
tės metais kun. Stasys vikaravo 
Marijampolės bažnyčioje, vėliau 
(1935-37) jjtudįjavo Romoje. Grį
žęs į Lietttvą, paskirtas Pane
vėžio marijonų bažnyčios rekto
riumi (1937-1945). 

1945 m. prasidėjus Katalikų 
Bažnyčios persekiojimui Lietu
voje, tėvui Mažeikai dažnai 
tekdavo keisti darbo vietą. 
1945-48 m. sunkiomis pokario 
metų sąlygomis vadovavo Mari
jampolės marijonų vienuolynui 

Mah atrodo, kad daug kam ir Marijampolės parapijai. Uo-
tikrai neįdomu, kas įvyko Ruan- l i a i 8 k a t l * ° bažnyčiose giedoji-
doje. Deja, visos didžios pasaulio mą, regulitom sakė besimokan-
problemos yra mūsų visų - eko- ciam Jaunimui pamokslus. Ko-
logija, nedarbas, karo grėsmė, jų 

Marija dmuakaits-Baskiene 

nebus galima išsiristi be pasau
linio solidarumo. 

Kristus savo įsikūnijimu pa
rodė ne tik absoliutų solida
rumą su mumis, bet ir ragino, 
jei norime tikro prasmingo ir 
pasisekusio gyvenimo, tikrai 
priimti kitus žmones visu 
nuoširdumu — tai yra juos 
mylėti. Kai 1993 m. vasarą 
lankiausi Lietuvoje su grupele 
Ruandos jaunimo, visur buvome 
kuo nuoširdžiausiai priimti ir 
lietuviai mums parodė išskir
tinai dosnią šilumą. Po pamaldų 
žmonės sueidavo prie altoriaus, 
moterys nukabindavo savo aus
karus ir apyrankes. Keli žmo
nes mums dovanojo net a ūksi 
nius rublius - iš caro Nikola
jaus laikų! Mat lietuviai tė
vynėje, patys daug kentėję, 
mokėjo suprasti kitų sunkumus 
ir, kadangi dar turi sveiką šir
dies kilnumą, parodė tikrą žmo
giškumą kitam, nors jis ir būtų 
kitos spalvos, iš kito kontinento. 

Reikia dėkoti Dievui, kad Lie
tuvoje dar yra tokių kilnios 
širdies žmonių — žmonės, kurie 
turi plačią dvasią ir myli visus 
žmones. Reikia tikėtis, kad lie
tuviuose Lietuvoje ir tremtyje 

munistinei valdžiai uždarius 
vienuolyną 1948 metų pavasarį, 
dvejus metus gyveno vieninte
liame išlikusiame Vilniaus 
marijonų vienuolyne ir ėjo Šv. 
Onos bažnyčios klebono pareigas. 
Uždarius ir šį paskutinį Lietu
vos marijonų vienuolyną, pa
skirtas vikaru į Varėną (1949 
birželis — rugsėjis), vėliau po 
pusę metų vikaravo Mielagė
nuose ir Kalesninkuose, o 1950 
metų rugsėjo 2 d. paskirtas ad
ministratoriumi į Tverečių, kur 

REIKIA SKLEISTI 
GAILESTINGUMĄ 

Vilniaus arkivyskupas Aud 
rys Juozas Bačkis paragin': 
skleisti gailestingumą ir puose 
lėti „žmoniškumą, broliškume 
širdies jautrumą ir švelnumą" 
Sakydamas pamokslą per šv. 
Mišias, kurias jis Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos šventėc 
proga drauge su kardinolu Vin
centu Sladkevičiumi ir kitai* 
Lietuvos vyskupais lapkričio 1? 
aukojo prie Aušros Vartų Gai 
lestingumo Motinos paveikslo. 
arkivyskupas pabrėžė, kad gai 
lestingumo šiandien labiausia-
reikia asmeniniuose santykiuo 
se, šeimose ir visuomeniniame 
gyvenime. 

Arkivyskupo žodžiais, turėtu
me „pasinerti ugningoje gailės 
tingos meilės versmėje, nes tas. 
kas susilies su gailestingąja 
Dievo meile, su Jo gailestingu
mu, pasikeis savo vidumi ir pa
mils artimą". Jis pastebėjo, kad 
meilė niekada nėra vienos kryp
ties. 

neužvyraus tų balsas, kurių šir
dys yra egoizmo susiaurintos. 

Po tragedijos Ruandoje aš bu
vau mirtinai nuliūdęs ir prašiau 
dangaus man siųsti mirtį, kad 
iš laisvintų mane nuo tos 
kančios. Deja, gerų draugų 
solidarumas vėl mane prikėlė 
vilčiai gyventi. Vėl pradedu pa
justi norą kurti ir gyventi. Jeigu 
aplinkybės leis, planuoju ir 
ateityje veikti Lietuvoje. Ir ten 
sukurti jaunimui sodybą — vie
tą, kur ypač neturtingas ir 
apleistas jaunimas galėtų turėti 
savo namus ir židinį, kur būtų 
puoselėjama meilė tėvynės že
mėj lietuviškam kilnumui — au
tentiškam žmogiškumui. 

dirbo jau kiek ilgiau. 1961 metų 
vasario 27 dieną skiriamas Vil
niaus arkivyskupijos kancleriu, 
o netrukus ir Vilniaus šventojo 
Mikalojaus parapijos vikaru 
adjutoriumi. 1963 metų kovo 
mėnesį jam buvo patikėtos Vil
niaus Šv. Teresės parapijos 
vikaro, 1965 m. balandžio 9 d. 
Vilniaus Šv. ap. Petro ir Povilo 
parapijos klebono pareigos. 

Tuo metu Vilniaus arkivysku
pijos jurisdikcijai priklausė ir 
vienintelė Maskvoje veikusi Šv. 
Liudviko katalikų bažnyčia. 
1967 m. birželio 5 d. kunigas 
Stasys Mažeika skiriamas šios 
bažnyčios klebonu. Ilgus metus 
jis buvo vienintelis katalikų 
kunigas Maskvoje. Iš šių parei
gųjį atleido arkivyskupas Juli
jonas Steponavičius 1989 m. 
liepos 4 dieną. Paskutiniaisiais 
dvejais metais, susilpnėjus svei
katai, šv. Mišias kun. S. Mažei
ka aukodavo namuose. 

Rugpjūčio 25 d. šventojo Liud
viko dieną, šio šventojo globai 
pavestos Maskvos bažnyčios ti
kintieji atsisveikino su savo 
ilgamečiu klebonu. Gedulingas 
šv. Mišias aukojo apaštalų Sosto 
nuncijus Maskvoje arkivysku
pas John Bukowski, lotynų 
apeigų apaštalinio administra
toriaus generalvikaras Antoni 
Gej ir kurijos kancleris VViktor 
Barcewicz. 

Tardamas atsisveikinimo žo
dį, arkivyskupas Bukowski pa
žymėjo, jog kunigas Mažeika 23 
metus buvo vienintelis kunigas 
šioje vienintelėje Maskvoje vei
kusioje katalikų bažnyčioje. 
, Apie didvyrišką kunigo Stasio 
tarnystę — kalbėjo nuncijus, — 
aš pirmąkart išgirdau dar prieš 
dvidešimt metų, gyvendamas 
Romoje. Jis nugyveno ilgą ir 
labai naudingą gyvenimą, už 
kurį šiandien privalome dėkoti 
Dievui". 

REIKIA SAUGOTI 
SERGANČIOJO GYVYBĘ 

Popiežius Jonas Paulius II 
reikalavo besąlygiškai ir ypa
t ingomis priemonėmis ap
saugoti sunkių ligonių ir 
invalidų gyvybę. Per audienciją, 
suteiktą lapkričio 4 d. smegenų 
ir stuburo ligomis sergantiems 
vaikams bei jų tėvams, popie
žius patvirtino nepažeistiną bet 
kokio žmogiškojo asmens teisę 
į gyvyhę nuo prasidėjimo mo
mento iki natūralios mirties. 
Jonas Paulius II garantavo, kad 
Bažnyčia ypač myli visus ligo
nius ir jais rūpinasi. 

Po sunkios ligos 1996 
miškininkas, inžinierius 

m. sausio mėn. 11 d. mirė 

A.tA. 
JONAS KIAUŠAS 

Gyveno Harrison, New Jersey. Gimė 1905 m. Anykščių 
apylinkėje, Utenos apskrityje. Baigęs Ukmergės gimnaziją, 
toliau tęsė mokslus aukštesnėje Alytaus miškų mokykloje, 
taip pat buvo pradėjęs studijuoti ekonominius mokslus Vy
tauto Didžiojo universitete, Kaune. 

Artėjant komunistų okupacijai, pasitraukė į Vakarus, bet 
dėl permainingų karo aplinkybių, atsidūrė Pomeranijos pro
vincijoj, kuri buvo sąjungininkų perduota Lenkijai. Ten 
gyvendamas dirbo savo profesinį miškininko darbą; vėliau 
buvo paskirtas net miškų inspektorium. Nesitenkino tik 
tarnybiniu darbu, bet lankė Varšuvos universitetą, kurį 
baigęs įsigijo miškų inžinieraus diplomą. 

Nuliūdę liko: žmona Natalija Staknytė, keturios dukte
rys ir vienas sūnus: Rūta Hoffa, Lilija Sollish, Leonardasį 
Angelė ir Danutė Sucich. Taip pat liūdi septyni anūkai ir dvi 
proanūkės; du broliai, Everistas ir Vladas ir trys seserys, 
Karuaė, Bronė ir Valerija Lietuvoje. 

J. Kiaušas priklausė Lietuvių Bendruomenei ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms. Buvo mokytojas šeštadieninėje 
lietuvių mokykloje. 

Šv. Mišios buvo atnašautos Our Lady of Sorrows, Kearny, 
NJ su prel. Domink Pocius ir kun. dr. Eugene Savickas iš Our 
Lady of Vilnius, NY. Giedojo solistai Angelė Kiaušaitė, James 
Mitchell ir Sandra Darling iš New York City operos; 
vargonininką* Eric Haughton ir smuikininkas Julius Veblai-
tis. Su velioniu atsisveikino duktė Lilija Sollish ir anūkas inž 
Mark Hoffa. 

Aa. Jono atminimui norintieji aukas gali siųsti: „Aid to 
Litbuania", c/o Dr. Michael Yudd, 48 Howard Street, Verona 
New Jersey 07044. 

Amžiną Atilsį duok mirusiam Jonui, Viešpatie! 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALEKSANDRA 
VTOUGIRIENĖ 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Motiną, Uošvę ir Močiutę 

Ji visada yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul 
ilsisi Amžinoje Ramybėje palaidota prie savo mylimo vyro 
Povilo. 

Šv. Mišios bus atnašautos vasario mėn. 5 d. 7 vai. ryto Šv 
Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA ir bus tęsiamos pe" 
vasario ir kovo mėnesius. Taip pat Mišios užsakytos Tėvu 
Marijonų ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
— dalyvauti iv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a a 
Aleksandras sielą. 

Nuliūdę: 
DŲana. 

sūnus Vytautas, marti Elena ir arnika 

A.tA. 
JURGIUI GLIAUDAI 

rašytojui, Dramos Sambūrio pradininkui ir buvusiam 
Sambūrio pirmininkui mirus, jo žmoną MARIJĄ ir 
sūnų JURGI su šeima nuoširdžiai atjaučia ir kartu 
liūdi 

Los Angeles Dramos Sambūris 

» 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

A.a. Eduardas Cinzas 

Rašytojas Eduardas Cin
zas, g. 1924.04.14 Rietave, Kre
tingos apskr., mirė š.m. sausio 
20 d. Briuselyje, Belgijoje, po 
sunkios širdies operacijos. Belgi
joje jis gyveno nuo 1947 m., per
sikėlęs ten iš pabėgėlių stovyk
los Vokietijoje. Bendradarbiavo 
užsienio lietuvių spaudoje, yra 
išleidęs keletą aukšto lygio 
romanų („Brolio Mykolo gatvė", 
1972 m., ,.Raudonojo arklio 
vasara", 1975 m. „Mona", 1981 
m. „Šventojo Petro šunynas", 
1984 m.), taip pat novelių rinki
ni „Spąstai", 1981 m. Vilniuje. 
Daug jo romanų yra gavę lite
ratūros premijas. 

Čikagos ir Lemonto litu
anistinių mokyklų mokinius, 
mokytojus ir tėvus JAV LB švie-
timo taryba kviečia ir ragina 
gausiai dalyvauti LB Krašto 
valdybos ruošiamame Sausio 13 
minėjime, kuris vyks vasario 4 
d. Jaunimo centre. P la t i 
minėjimo programa jau pateik
ta mokyklų direktorėms. Visi 
prašomi dalyvauti, pasipuošę 
tautiniais drabužiais. 

„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, maloniai kviečia 
lietuvių visuomenę i pasaulinio 
lygio Vilniaus styginio kvarteto 
koncertą šį sekmadieni, sausio 
28 d., 12 vai., Lietuvių dailės 
muziejaus patalpose, Lemonte. 

x J o h n Jas in , P o t o m a c 
MD, globoja vieną našlaiti 
Lietuvoje. Pratęsdamas globą, 
atsiuntė $175 metinį mokestį su 
priedu. Dėkojame! „ L i e t u -
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 W. 71 St„ Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 
x A.a. Prano Sidzikausko 

mirties proga Lietuvos Parti
zanų globos fondui (L.P.G. 
Fund) papildomai aukojo: ar. 
Jonas S. Žmuidzinas $100 ir 
A ldona V e n k - V e n c k ū n a s 
$30. Fondas aukotojams širdin
gai dėkoja. 

(sk) 

x Ieškomi Česlovas, Zig
mas Radvilavičiai ir V a n d a , 
Apolinaras Radv i lav ič ia i , 
gyv. Čikagoje. Atsiliepkite, ra
šykite: Dalia Radvilavičienė, 
158 Red Cedar Dr., Stream-
wood. IL 60107, tel- 1-708-
213-2179. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ 
2M0 VS b3 St.. Chicago. tL 606M 

Tel (1-312) 77»-5162 
14325 S Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

Tel (70S> 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

] 

Advokatas Gibait is 
6247 S. Kedzie A ve 

Ch.ica.go, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Kriminaline Tt-i^e 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

Nkersai gatves nuo ..Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

Šį sekmadienį , sausio 28 d., 
bus BALFo Cicero 14 skyriaus 
metinis narių susirinkimas. 
Pradedamas 11 vai. r. šv. Misio-
mis, kurias aukos kun. Kęstutis 
Trimakas Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje (giedos sol. L. Stepai-
tienė ir parapijos choras, vado
vaujamas Marijaus Prapuole
nio), o po pamaldų susirinkimas 
vyks parapijos salėje. Valdyba 
kviečia visus narius gausiai 
dalyvauti ir prašo atsivesti 
naujų žmonių, kuriems rūpi 
vargdienių l i k i m a s mūsų 
tėvynėje. 

Sese lė Pa lmyra Kavaliaus
kaitė ir ses. Stasė Normantai-
tė — Nekaltai Pradėtosios M. 
Mergelės kongregacijos narės, 
nuo š.m. sausio 5 d. apsigyveno 
Lemonte. Namelio apžiūrėjimas 
ir susipažinimas su lietuvių vi
suomene ruošiamas ši šešta
dieni, sausio 27 d. (anksčiau 
buvo paskelbta klaidinga data), 
1 vai. p.p. Adresas: 1132 Gillian 
St., Lemont, IL, 60439, telefonas 
- 708-243-1070. Seselės labai 
nuoširdžiai prašo visus apsilan
kyti ir tikisi gausių svečių. 

Visuomeniniams įvykiams 
Čikagoje kitaip susiklosčius, 
JAV LB Brighton Parko apylin
kės valdyba atšaukia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą, numatytą Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje vasario 
4 d., kadangi tą pačią dieną 
ruošiamas Sausio 13-tosios įvy
kių minėjimas Jaunimo centre. 
Pagrindinę kalbą minėjime pa
sakys Vytautas Landsbergis. 

x Dalia ir Rimantas Bitė
na i , Bronxville, NY, nauji 
mūsų Lietuvos našlaičių rėmė
jai, atsiuntė $150 — metinį naš
laičio globos mokestį. Dėko
jame! „Lie tuvos Naš la ič ių 
g lobos" komitetas . (sk) 

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Ateitininkų namams pasitai
kė garbinga proga pasitarnau
ti „Lietuviai televizijoje" pirmo-1 
šios programos paruošimui. 
Š.m. sausio 6 d. priešpietės metu 
Ateitininkų namų svečių kam-: 
barys virto vaizdajuosčių pa- i 
ruošimo studija su visais stu-: 
dijos reikmenimis: vaizdo ir gar- ' 
so aparatūra, apšvietimo lem
pomis ir skėčiais. 

Entuziastingi „Lietuviai tele
vizijoje" profesionalai ir mėgė
jai, vadovaujami Arvydo Renec-
kio, susirinko anksčiau padary
tų vaizdajuosčių apipavidalinti 
ir atskirus epizodus suderinti 
būsimosios pirmos programos 
transliacijai. 

Be A. Reneckio dalyvavo jo 
bendradarbiai — pranešėjai: 
Audrė Budrytė, Karilė Vaitkutė 
ir Rytis Januška. Technikinę 
pagalbą, Arvydo priežiūroj, 
sudarė jo šeimos atžalynas. 
Vaizdo kamerą valdė sūnus 
Džiugas, o garso aparatūrą — 
sūnus Vakaris. Moteriškoji 
šeimos dalis dalyvavo kaip žiū
rovės ar net pagalbininkės: 
žmona Loreta ir dukrelės Emilė 
bei Aušrinė. Prie jų prisidėjo ir 
Genė Stasiulienė. 

Rašančiajam teko patirti, kiek 
darbo ir laiko užima vien tik 
vaizdajuosčių apipavidalinimas. 
Linkėtina, kad programų žiūro
vai šiltai priimtų tų entuziastų 
pastangas. Bent pradžioje tai 
būtų mažytis atpildas už įdėtą 
jų darbą. M(& 

„Dainavos" ansamblio vy
rų oktetas atliks programą 
iškilmingo Sausio 13-tosios 
minėjimo metu Jaunimo centre 
vasario 4 d. Minėjimą; rengia 
JAV LB Krašto vaidyba. Visų 
organizacijų nariai raginami 
dalyvauti uniformuoti, su vėlia
vomis, o moterys — su tautiniais 
rūbais. Parodykime solidarumą 
Lietuvai, gausiai dalyvaudami 
šiame renginyje. Minėjimas bus 
filmuojamas ir rodomas per 
Lietuvos televiziją. 

330* W. 

ŽVAIGŽDUTE 
ĮiteigUu Lietuvių Mokytojų Sąjmgot Chieagoš 

•*h Ptoce, Chicafo, IL 60629 

Po pirmosios Amerikos lietuvių televizijos laidos peržiūros, vykusios S.m. sau
sio 18 d. Algimanto Kezio galerijoje (Stickney, IL) is kairės: Karilė Vaitkutė, 
viena is programos vedėju. Arvydas Reneckia su dukra Emilija, ALTV kūrėjas 
ir vienas programos vedėjų, ir Rytis Januška, vienas programos vedėjų. 
Pradinėms programoms vadovauja dar ir Audrė Budrytė. 

Nuotr. Algimanto Kezio 

x TRANSPAK praneša: 
„Kelionių agentūrų darbuotojai 
vieningai teigia, kad iš Lietuvos 
daugiausiai skraido versli
ninkai , a smenys , kuriems 
stažuotes arba kelionę į įvairias 
konferencijas apmoka organiza
toriai, ir studentai, gaunantys 
įvairių fondų stipendijas". Pini. 
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2838 W. 
69 St., Chicago, IL, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

x A.a. Antaninos Sužiedė-
l ienės atminimui ponai V. V. . 
Šauliai paaukojo $25 Lithu-
anian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir reiškiame 
gilią užuojautą šeimai. 

(sk) 

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

(sk) 

x Septynių dienų kelionė i 
betapą, Mexico — $799. Į kainą 
įskaičiuojama: lėktuvo bilietas, 
viešbutis ir maistas. Kreiptis: 
Teresė Lesniauskienė, Travel 
Centre, Ltd, tel. 847-5264)773. 

(sk) 

x „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas gauna daug 
aukų palengvinti našlaičių die
nas. Čia keli aukotojai: $50 — 
aukojo Joseph ir Helen Ja
niūnai, Stratford, CT, ir Danius 
Šilgalis, Euclid OH, $30 Elena 
Dovydėnas, Lenox MA; po $25 
aukojo — Victor Shukaitis, 

' Teaneck N J, ir Frank Paran, 
Rockville, MD, $10 - George 
Dereska, Lyndhurst OH. Dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(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) 

LYKUETUTII 

Lyk, lyk, lietuti, prašau — 
Sušlapink žemelę, karvytę 

nuprausk. 
Padėk man, močiutei, 
Visiems žmonėms 
Tvarkytis kasdien. 
Vai lyk, lietuti, vai lyk, 
Prašau tavęs, lyk! 

Kristina Končiūtė, 8 m. 
Kaunas 

ŠVIETIMO TARYBOS 
PIEŠINIŲ KONKURSAS 

Visi konkursantai suskirs
tomi į 4 grupes: I vaikų darže
lis ir I sk. nupiešia dainą „Iš
bėgs pelė iš miško". Vienas pie
šinys, gali būti ir du. Premijos: 
15, 10 ir 5 dol. : 

II. 2, 3 ir 4 skyriai piešia 
„Grybų karas". Turi būti 2 pie
šiniai, gali būti ir 3. Premijos: 
20,15 ir 10 dol. / 

m. 5 ir 6 skyriai piešia: „Kaip 
Nykštukas Mėlynakis nugalėjo 
raganą Kietagalyę". Turi būti 4 
piešiniai. Premijos: 25,20 ir 15 
dol. 

IV. 7 ir 8 skyriai,. Piešia ir pa
rašo knygą, arba sukuria savo 
pasaką ir ją iliustruoja pieši
niais. Gali sukurti' 5 eilėraščius 
ir juos iliustruoti piešiniais. 
Turi būti 4 iliustracijos. Pasaka 
turi būti tęsiama per visą kny
gelę (iki paskutinio knygelės 
puslapio). Premijos: 30,25 ir 20 
dol. 

Pasakų tekstai gaunami Švie
timo taryboje. Konkurse gali da
lyvauti pavieniai mokiniai arba 
visa klasė. Kiekvienas piešinys 
piešiamas ant 8Mz_x 11 inčų dy
džio balto popieriaus arba kar
toninio popieriaus (posterboard). 
4 gr. knygelės kietais viršeliais 
gaunamos švietimo taryboje: 
13648 Kickapoo TraiL Lockport, 
IL 60441. Piešimai piešiami: 
spalvotais pieštukais, kreida, 
pastelėmis (crayofis) flomaste
riais (markeriais) ir akvarelė
mis. 

Piešiniai bus prėnujuojami pa
gal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai, kurie 
neatitiks konkurso taisyklėms, 
nebus vertinami. Piešiniai turi 
būti užbaigti ir [atsiųsti ver
tinimo komisijai ne vėliau 1996 
m. kovo mėn. 15 d. Vidai 
Brazaitytei, 7823 Belle Rive Ct., 
Tinley Park, IL"60477. Prie 
piešinių atskirame vokelyje 
parašoma konkursanto vardą, 
pavardę, telefono nr., skyrių, 
mokyklos pavadinimą. Po dar
bais pasirašoma slapyvardžiais. 

Kai kurie mokiniai mėgsta 
piešinius kopijuoti iš pasakų 
knygelių, tokie piešiniai nebus 
vertinami. 

Algis ir Taksiukas žiūri išsigandę už medsMt. sės yra apsupti 
kryžiuočių... '.*> 

Iš A. Gustaičio knygos vaikams „Tvankstės špilyje". 
Piešė dail. Aldona Audronytė-Vs*iakojienė 

-

GALVOSŪKIO NR. 61 
ATSAKYMAS 

Mažiausias skaičius yra 25. 
25 x 2 = 50 + 2 = 52. Atvirkš
čiai parašius bus 25. 

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAS 

Prie Kalėdų senelio pašto 
dėžutės pridėto laiško teisingas 
turinys: 

„Mielas Seneli, tu su savo 
briedžiais skraidai padangė 
mis, nuskrisk į Lietuvą su do
vanėlėmis pas neturtingus vai
kučius" Saulutė. 

Nors Kalėdos baigėsi, Kalėdų 
senelis iškeliavo į šiaurės aši
galį, tačiau Lietuvos vaikučių 
bėdos dar nesibaigė. Pagalvo
kite ir padėkite jiems kaip ga
lite. 

SAUSIO MĖNUO 
Su šiuo mėnesiu prasideda 

nauji metai, pakeičiami kalen
doriai. Švenčiama religinė Trijų 
Karalių šventė. Minimas liūd
nas įvykis,.rusų - sovietų mėgi
nimas vėl okupuoti Lietuvą. 
BegirikUaižmonės nugalėjo tan
kus. Noraprąėjo penkeri metai 
nuo sausi? 13-sioa, tačiau ne
draugiški kaimynai kartais pa
grasina mūiu tautos laisvei. 

Prieš 7 3 metus sausio 15 d. 
Lietuva atgavo dalį Mažosios 
Lietuvos — Klaipėdos kraštą. 
Mūsų savanoriai — kariai kovo
jo prieš žymiai stipresnes 
karines jėgas, bet laimėjo, nors 
buvo ir aukų. Dėka to žygio, 
Lietuva turi uostą ir nedidelį 
pajūrio plotą, turi išėjimą į platų 
pasaulį. Dar ne visas mūsų Bal
tijos ir Kuršių Marių vandens ir 
žemės plotas .mums priklauso. 
Dar dalį turi užėmę rusai. Lie
tuviai visais galimais būdais 
stengiasi sujungti visas mums 
priklausančias pajūrio zonas. 
Sunku kovoti prieš stipriai 
ginkluotas jėgas, bet gal Dan
gus bus mums maloningas ir pa
dės mums sunkioje kovoje. Rei
kia neužmiršti ir Aukščiausiojo 
— malda yra galingas ginklas 
teisėtoje kovoje. 

Redaktorius 

AČIŪ 

Kai maži vaikai išmoksta sa
kyti ačiū, jiems keistai, kartais 
juokingai atrodo, ypač, kai nusi-
čiaudėjus reikia pasakyti ačiū. 

Ačiū galima ir kitaip pasaky
ti. Kai kurie žmonės sako dėkui. 
Yra ta pati reikšmė. 

Mano jūros kiaulytės prašo 
skanumynų, bet nesako ačiū. 
Jos klykia, kai aš paduodu joms 

GALVOSŪKIO NR. 65 
ATSAKYMAI 

1. Pasaulyje giliausias ežeras 
yra Sibire. Jo vardas — Baikalo 
ežeras. Giliausioje vietoje gelmė 
siekia beveik 2 km. arba 6,365 
pėdas. 2. Griaustinio (per
kūnijos) griausmo garsas gau
nasi, kai žaibo kelyje nuo didelio 
karščio (30,000 laipsnių Celsi
jaus arba 54,000 laipsnių F) ir 
kartu didelio spaudimo įkaitęs 
oras staiga plečiasi. (L.B. 
22-306, Boston; 1960. Kingfi-
scher's „1000 facts about the 
Earth", p. 28 ir 45, New York, 
1992). 3. Venecijos miestas Itali
joje stovi ant 118 salelių, kurias 
jungia 400 tiltų. 4. Europos te
ritoriją sudaro 10.5 mil. kv. km, 
o Australijos — 7.7 mil. kv. km. 
5. Žemė savo orbitoje lekia erd
ve beveik 30 km per sekundę. 

ir Vilią Varjakojytė. 
r* •. • 

maistą, tik ėda sau skaniai. 
Mano tėvai visada liepia man 

sakyti ačiū, kai aš gaunu ką 
nors iš kitų ar i i jų. Aš esu man
dagi, kaip visi turėtų būti. 

Rasa Dovilaitė, 
Čikagos lit. m-los 7 k. mokinė. 

ČIUOŽYKLOJE 
(Pabaiga) 

— Negaįšuokit, negaišuokit, 
ne amžinai tokio ledo turėsit: 
papūs šiltas vėjas ir nueis visas 
mano darbas perniek (niekais). 

Vaikai, pamatę, kad ledas lai
ko, šoko čiuožinėti, skersai ir 

išilgai ledą bėgioti, vienas kitą 
gaudyti. 

O senis Šaltutis žiūri, džiau
giasi. 

— Taip, vaikai, — sako, — taip. 
Tik kuris ilgiau vietoje pasto

vi, tą į ausį žnybtelia, paragina. 
Kai vaikai prisičiuožinėjo, senis 
tarė: 

GALVOSŪKIS NR. 81 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

— O dabar namo! Parbėgę pa
sižiūrėkit, kaip langus jums 
marginsiu — tokių gėlių prira
šysiu, kokių vasarą ir gražiau
siuose darželiuose nematėte. 

Ir žnybtelėjo pačiam mažajam 
Stasiukui į nosies galą. 

Stasiukas nosį pasitrynė ir sa
ko: 

— Aš jau bėgsiu namo. Mama 
barsis, kad taip ilgai užtrukau. 

— Ir man laikas, ir man, — 
suspurdo (sujudo) kiti ir iš
bėgiojo į visas šalis. 

Pranas Mašiotas 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

Gimtinėje ir juoda pluta — py
ragai. 

Ir aklas kelią namo suranda. 
Ir bitutė savo namelius gina. 
Ir gaidys savo kieme drąsus. 
Ir paukštelis savo lizdą gina. 
Ir pelė savo urve ginasi. 
Ir smarkiausia žiema bijo pa

vasario. 
Ir vėjas kvepia savo krašte. 
Ir višta eina kiaušinio dėti sa

vo gūžton. 
Iš gražiausios pievos varlė į 

balą šoka. 
Iš svetimos žemės ir kregždė 

išskrenda. 
Kad ir bloga, bet sava pastogė. 
Kad ir juodą duoną valgyt, bet 

savo Tėvynėje. 
Kad ir šuns būdoj, bet vis tiek 

savoj. 
Kad ir žūsiu, bet vis savo na

meliuos būsiu. 

GALVOSŪKIS NR. 83 

(Žiūrėkite lentelę su skaičiais) 

Čia nupieštas kryžiažodis tuo 
ypatingas, kad į jį nerašomos 
raidės, o skaičiai. Rašomi skai
čiai gavus, išsprendžiant nuro
dytus aritmetinius uždavinius. 
Skersai: A 6 x 3 = ?; C 60 : 
2 = ?; D 239 + 7 = ?; E 8 x 7 
= ? Žemyn: A 1000 + 125 = ?; 
B 40 : 2 = ?; C 340 + 25 = ? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 82 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Gerai įsižiūrėję į abi nupieštas 
figūras, pažymėkite, kurios lini
ja yra ilgesnė I-II ar III-IV? 

(5 taškai) 

Nusibrėžkite devyniais lange
liais kvadratą ir surašykite 
šiuos skaičius taip, kad pa
dauginus trįjų langelių skaičius 
vieną iš kito, gautume 360 san
daugą. Tą pačią sandaugą rei
kia gauti skaitant skersai ir išil
gai. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 84 
Paaiškinkite, kodėl nerašome 

nosinių raidžių šiuose veiksma
žodžiuose: 1. grėsti — gresia — 
grėsė, 2. grasyti — graso — gra
sė, 3. grasinti — grasina — gra
sino. Kodėl rašome nosines šiuo
se veiksmažodžiuose: 1. grėsti 
(grendžia, grendė), 2. tęsti — 
tęsia — tęsė? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 85 

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudoję informacijos šaltiniais, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kada sovietai - rusai užėmė Ka
raliaučių? 2. Kada bulvė atsi
rado Europoje? 3. Skrendant 
lėktuvu iš Tampos, FL, tiesiai 
į pietus, ar patektume į Pietų 
Ameriką? 4. Nuo kada pradėta 
mūvėti (nešioti) vedybiniai auk
so žiedai? 5. Surašykite 25 
lietuviškus žodžius, kurie vie
naskaitos vardininke baigiasi 
raidėmis „uo", pvz. ruduo. Už 
visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus gausi
te 10 taškų, o už trumpus ir 
apytikrius — 5 taškus. 
Atsiuntė Kun. dr. E. Gerulis 

http://Ch.ica.go



