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Rinkimams 
artėjant 

Aloyzas Sakalas — 
kandidatas į Lietuvos 

prezidentus? 
Vilnius, liepos 29 d. (Elta) -

Praėjusi šeštadienį Vilniuje 
įvykusiame Lietuvos Socialde
mokratų partijos tarybos posė
dyje buvo dar kartą apsvarsty
t a s partijos kandidatų rinki
muose į Lietuvos Respublikos 
Seimą sąršas, kuris galutinai 
bus patvirtintas LSDP konfe
rencijoje rugpjūčio 17 dieną. Šis 
sąrašas rengiamas jau daugiau 
kaip trejus metus. 

Socialdemokratai rinkimuose 
dalyvaus savarankiškai, ka r tu 
su Lietuvos profesinių sąjungų 
susivienijimo atstovais. Numa
ty ta iškelti maksimalų kandi
datų skaičių — 120 žmonių par

tijos sąraše ir 71 kandidatą 
vienmandatėse apygardose. 

Socialdemokratų partijos ta
ryba patvirtino savo „šešėlinės" 
vyriausybės kabinetą, sudarytą 
iš 15 planuojamų ministerijų 
vadovų. „Šešėliniu" premjeru 
numaty tas Socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduo
tojas Rimantas Dagys. Jis liepos 
30 dieną spaudos konferencijo
je Seime supažindins žurnalis
tus su konkrečia „šešėlinės" 
vyriausybės sudėtimi. 

Busimuose prezidento rinki
muose socialdemokratai žada 
kelti savo vadovo, profesoriaus 
Aloyzo Sakalo kandidatūrą. 

Rumjoe gynybos ministras Igur Radionov sekmadieni pasisakė pnes NATO plėtimą. Interviu Rusi
jos TV jis teigė, kad šiuo metu Rusijai nėra išorės grėsrif s, tačiau jis nesuprantąs tų didelių 
pastangų, kuriomis siekiama išplėsti Vakarų aljansą arčiau link Rusijos sienų. Anot jo, „kai kas 
mėgina įtikinti mus, kad NATO plėtimas į Rytus netolia grėsmes Rusijai, tačiau tai tik žodžiai. 
MM turime padaryti išvadas ii mūsų pačių istorijos". 

Nuotr.: Igor Radionov, Afganistano kare vadovavęs 40-jai Rusijos armijai, vėliau buvęs 
Užkaukazės apygardos vadu, 1989 m. balandi davės įsakymą išvaikyti Gruzijos sostinėje Tbilisyje 
vykusias demonstracijas, kurių metu kareiviai kastuvėliais, lazdomis ir dujomis susidorojo su 
beginkliais žmonėmis (19 žuvusių, keli šimtai — apsinuodijusių dujomis). Po Tbilisio įvykių 
I. Radionov buvo pervestas vadovauti Rusuos generalinio štabo karo akademijai, kur dirbo iki 
š.m. liepos 18 d, kai RUSUOS prezidentas Boris Jelcin paskyrė jį šalies gynybos ministru. 

Igor Radionov savo kabinete generalinio štabo karo akademijoje. 
Reuter nuotr. „Lietuvos ryte" 

Vytautas 
Landsbergis 

Landsbergis: Užkirsti kelią 
„bananų respublikos" 

susiformavimui 

Rusijos vadovai ragina NVS 
prieštarauti NATO plėtimui 

Vilnius, liepos 29 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadovas Vy
tautas Landsbergis mano, kad 
„atsiveria pakankamai reali 
galimybė" ši rudenį pakeisti 
„Lietuvos dabartinės raidos 
kryptį". 

„Mums, Tėvynės sąjungai ir 
jos politiniams sąjungininkams, 
tenka labai atsakingas uždavi
nys — pasipriešinti besifor
muojančiam korumpuotos (pa
pirktos) oligarchijos (graik. — 
nedaugelio valdžios. Red. ) 
režimui, ir atmesti ji visiems lai
kams", spaudos konferencijoje 
pirmadieni pareiškė V. Lands
bergis. 

Pripažinęs, kad toks jo teigi
nys skamba „šiek tiek patetiš
k a i " opozicijos vadovas pažy
mėjo, kad jeigu lūžis įvyks, „iš 
tikrųjų galėsime užkirsti kelią 
'bananų respublikos' susifor
mavimui Lietuvoje". 

„Grėsmė turi būti pasalinta ir 
apgintas Lietuvos geras vardas, 
kuris buvo pažeistas per ketve
rius LDDP valdymo metus", sa
kė Seimo opozicijos vadas. 

V. Landsbergis ketins „sus
tabdyti Lietuvos valdymo reso-
vietizaciją", kuri vis labiau 
pasireiškia valdančiųjų sluoks
nių privilegijomis ir valdininkų 
nusikaltimų dangstymu. 

Lietuvos vidaus ir tarptauti
nių ryšių, srityse, konservatorių 
vadovo nuomone, reikės vytis 
„praras tą laiką". Visa ta i 
įvykdyti bus galima t ik tuo at
veju, jei Lietuvos žmonės nepa
siduos klaidinami, sutvirtins 
pasitikėjimą 1990 m. pasirink
tu keliu ir išnaudos savo vienin
tele galimybe. 

Opozicinės partijos vadovas 
perspėjo, kad „ L D D P j a u 
pradėjo seno tipo rinkimimę 
kampaniją". Pasak jo, „KGB 
metodu po Lietuvą paskleisti 
'šėptūnai', kurie kalba kaip 
blogai anie viską padarė, kad 
dabar net Algirdas Brazauskas 
nebegali ištaisyti". 

Mažos par t i jos t u r ė t ų 
Jungtis pr ie d idesn ių 

Tėvynės sąjungos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
mano, kad neturinčios gali
mybių patekti į Seimą politinės 
jėgos, nesutikdamos prisijungti 

prie įtakingų dešiniųjų partijų 
apsunkina dabartinės opozicijos 
galimybes busimuosiuose Seimo 
rinkimuose. 

„Jos nori dalyvauti rinki
muose pavieniui ir mums tur
būt tik teks skaičiuoti, kiek dėl 
to neteksime balsų", spaudos 
konferencijoje pirmadienį sakė 
V. Landsbergis. 

Jis paragino prisiminti 1992 
m. rinkimus, kada 15 proc. rin
kėjų balsų atiteko tiems, kurie 
neįveikė barjero ir nepateko i 

Maskva, liepos 30 d. (Reuter, 
ITAR-TASS) - Pirmadienį 
Maskvoje prasidėjo Rusijos am
basadorių Nepriklausomų vals
tybių sandraugos šalyse (NVS) 
pasitarimas. Užsienio reikalų 
ministras Jevgenij Primakov 
paragino visas NVS valstybes 
prisijungti prie Maskvos prieš
taravimo NATO plėtimui. Jis 
kalbėjo, kad „visų sandraugos 
valstybių bendras rūpestis yra 
tas, kad NATO nesiplėstų į Ry
tus" . 

Primakov, be kita ko, sakė, 
kad reikia dirbti su politiniais 
veikėjais NVS šalyse, su parla
mentarais ir spauda, siekiant 

politikos laukas yra NVS" ir 
nurodė tris pagrindinius tikslus: 
1. Įvairiapusiškas integracinių 
procesų stiprinimas; 2. Stabi
lumo stiprinimas, vietinių kon

fliktų sureguliavimas bei Rusi
jos ir ki tų NVS šalių saugumo 
sustiprinimas; 3. Rusijos ben
drapiliečių ir tėvynainių, gyve
nančių NVS šalyse, humanitari
nių problemų sprendimas. 

Primakov pažymėjo, kad NVS 
šalys ta ip pat nesuinteresuotos 
NATO plėtimusi j Rytus. 

Tikimasi aiškumo derybose 
dėl sienos su Rusija 

Seimą. Tie „prapuolė" procentai, tfajaūntį NATO plėtimo pasek-
V. Landsbergio manymu, buvo m e 8 į. laimėti tų šalių paramą. 
galimybė išvengti „monopolinės 
LDDP daugumos". 

Jis pažymėjo, kad būtent 
LDDP yra naudingas politinių 
jėgų smulkinimas, nes ji „visą 
laiką labiausiai bijojo ir prie
šinosi aiškiai ribai tarp opozici
jos ir pozicijos". 

Užsienio reikalų ministro 
nuomone, pagrindiniai Rusijos 
ir Vakarų valstybių santykių 
„dirgikliai" yra — integracijos 
proceso raida NVS šalių tarpe ir 
NATO plėtimosi problema. Jev
genij Primakov pažymėjo, kad 
„Rusijos pagrindinis užsienio 

Krikščionių demokratų 
sąjunga: „Į rinkimus 
— be konfrontacijos" 

Vilnius, liepos 29 d. (AGEP) 
— Praėjusį šeštadienį Vilniuje 
įvyko a tkur iamasis steigia
masis Lietuvos Krikščionių de
mokratų sąjungos (KDS) suva
žiavimas, kurio metu buvo 
patvirtintas KDS statutas bei 
programa, sudaryta partijos 
valdyba, išrinkti jos vadovai. 
Partijos pirmininku tapo buvęs 
politinis kalinys Viktoras Pet
kus, valdybos pirmininku iš
rinktas Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis. 

Jis spaudos konferencijoje pir
madienį teigė, jog KDS nėra 
nauja organizacija ir per rin
kimus ji nesiruošia tik „ekspe
rimentuoti". 

Suvažiavimo metu buvo iš
rinkta sąjungos taryba, kurioje 
yra 21 narys. Pasak K. Bobelio, 
daugiau kaip pusė jos narių — 
26-35 metų amžiaus. Taryboje 
yra 5 moterys. „Mūsų principas 
— kuo margesnė taryba, kurio
je būtų atstovaujami visi visuo
menės sluoksniai", kalbėjo jis. 

KDS buvo įsteigta 1989 m. ir 
1992 m. jau dalyvavo Seimo rin
kimuose. „Kelerius metus bu

vom užleidę partijos veiklą, o 
ypač sutrukdė priimtas įstaty
mas, kai visuomeniniai judėji
mai turėjo būti perregistruoti į 
politinę partiją", kalbėjo val
dybos pirmininkas. 

Jis teigė, jog KDS dirbs kar
tu su visomis Lietuvos politinė
mis partijomis, nes „tik visų po
litinių partijų bendras darbas 
šiuo metu Lietuvai gali duoti 
geriausius rezultatus". 

Pasak K. Bobelio, KDS akty
viai dalyvaus rinkimuose, o rin
kimų šūkis bus „Į rinkimus — 
be konfrontacijos". Per kelias 
dienas KDS oficialiai įsiregis
truos ir paskelbs rinkimų są
rašą. KDS pasirengusi kelti 
kandidatus 71 vienmandatėje 
apygardoje. 

Suvažiavimo metu buvo priim
ta rezoliucija, kuria prašoma 
Seimo padaryti pataisą Seimo 
rinkimų įstatyme, sumažinant 
neseniai nustatytą 5 proc. 
barjerą partijoms. 

Mirties bausmės panaikinimo 
klausima KDS siūlo spręsti 
referendumu. „Esame kritiškoje 
ekonominėje finansinėje krizėje, 
kalėjimai per grūsti, senoviški. 

Vilnius, liepos ^V <I. (AGEP) 
— Lietuvos diplomatai tikisi 
nors šiek tiek „pasistūmėti į 
priekį" derybose su Rusija dėl 
valstybės sienos nusta tymo, 
nors nesitikima pašalinti visų 
tam trukdančių nesutarimų. 

15 ašis šių derybų r a t a s 
prasidėjo Vilniuje. Nuo 1993 m. 
liepos vykstančiose derybose 
buvo padaryta ilgoka (3 mėn.) 
pertrauka ryšium su Rusijos 
prezidento rinkimais. 

„Tačiau per tą laiką mes nuo
latos keitėmės samprotavimais 
ir medžiaga", sakė BNS Lie
tuvos derybų delegacijos vado
vas, Užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius Rimantas Šid
lauskas. Jis norėtų, kad jau iki 
šių metų pabaigos pavyktų su
derinti sieną su Rusija i r sako, 
kad Rusija ta ip pat tuo suinte
resuota. 

Galbūt per šias po ilgesnės 
pertraukos vyksiančias derybas 
su buvusio Rusijos ambasado
riaus Vienoje Valerij Popov va
dovaujama delegacija a ts i ras 
naujų pasiūlymų ir pavyks bent 
jau pradėti naikinti „kabliu
kus", kurie trukdo suderint i 
likusį deš imtadal į bendros 
sienos. 

Iki šiol Rusijos atstovai siūlė 
pripažinti galiojančia soviet
mečio administracinę liniją tarp 
Lietuvos ir Rusijos respublikų. 
Tokiu atveju Lietuva netektų 
teisių į dabar Lietuvos žuvinin
kystės ūkių vartojamus Vištyčio 
ežero vandenis ir o išteklius. 

Lietuva siūlo sier 4 brėžti taip, 
kad ežero tektų ab ems šalims, 
ir tokią poziciją Ru-ija buvo pri
ėmusi derybų pradžoje prieš po-

Panaikinus mirt ;s bausmę, 
reikės steigti nauj is kalėjimus 
su kita įranga, o tai kainuos 
milijonus litų", sake K. Bobelis. 
Jo nuomone, šias iešas verčiau 
reikėtų skirti seneuų, invalidų, 
daugiavaikių šeimų paramai . 
„Didžiausia tautos tragedija — 
kad dabar daugelis rūpinasi nu
sikaltėliais, o ne aukomis", sakė 
K. Bobelis. 

ra metų, tačiau vėliau ja pakei
tė. 

Panašūs nesutarimai abiejų 
šalių pozicijas skiria ir dėl 
sienos Nemunu. Skirtingai įsi
vaizduojant jo farvaterį (upės 
vaga, kuria gali plaukti laivai), 
nesutariama, kokia upės dalis 
tur i priklausyti vienai ir kitai 
šaliai. 

Šalys taip pat nesutaria dėl 
sienos Kuršių mariose ir Balti
jos jūroje. 

Baltijos 
valstybėse 

B o n a . Vokietija išmokės Lie
tuvai 2 mln. markių kompensa
ciją už Antrojo pasaulinio karo 
metais padarytus nusikaltimus. 
Kaip pranešė Vokietijos Užsie
nio reikalų ministerija, abi šalys 
susitarė, jog šie pinigai bus skir
t i globos namų, senelių prie
glaudos ir dviejų ligoninių 
statybai. Lietuva iš Vokietijos 
daugiau nebereikalaus jokios 
kitos kompensacijos, susijusios 
su nacių periodu. 

E s t i j o s m i n i s t r a s pir
mininkas Tiit Vahi susitikimo 
su ypatinguoju JAV pasiuntiniu 
J ames Collins Taline metu 
pasakė, kad Estija atsisakė nuo 
teritorinių pretenzijų Rusijai, ir 
išreiškė viltį, kad abiejų šalių 
tarpvalstybinės sienos sutart is 
bus pasirašyta 1920 metų Tar
tu taikos sutarties pagrindu, ka
dangi joje užfiksuotas juridinis 
Estijos valstybės pripažinimas. 

Latvi jos ministras pirminin
kas Andrius Škelė Rygoje spau
dos konferencijos metu pasakė, 
kad jis mano, jog Rusijos nuta
r imas nuo rugpjūčio 1 d. panai
kinti didžiausio palankumo są
lygas prekyboje pasikeis po to. 
kai abi šalys įstos į Pasaulinę 
prekybos organizaciją. J i s ma
no, kad Rusijos požiūriui į 
prekybą su Latvija įtakos turės 
p a t y s Rusijos vers l in inkai , 
kurių delegacija, vadovaujama 
Arkadij Volskij, šiuo metu susi
pažįsta su Latvijos uostų darbu 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. IT AR TAS, BNS, 
Rusijos gynybos ministras 

Igor Radionov interviu televi
zijos laidai „Itogi" sekmadienį 
teigė, kad sukurt i Rusijoje iki 
2000 m. profesionalią kariuome
nę yra sunku, bet įmanoma. I. 
Radionov manymu, Rusijai atei
tyje užtektų dabartinės 1.5 mln. 
žmonių kariuomenės, bet gali 
būti, kad teks ją mažinti. 

Briuselis . Europos Sąjungos 
finansų ministrai liepos 25 d. 
susitarė sumažinti 1997 m. Eu
ropos Sąjungos biudžetą 2.5 
mlrd. ECU (3 mlrd. dolerių). 
Toks sprendimas pirmą kartą 
per ES gyvavimo metus leido iš
vengti smarkaus metinių išlai
dų didėjimo. Po ilgų derybų 
susitarta atimti po 1 mlrd. ECU 
iš Bendrosios žemės ūkio poli
tikos (CAP) ir regioninės para
mos programų. Dar 550,000 
ECU bus sutaupyta „apkar
pius" vidaus ir užsienio poli
tikos išlaidas. Kai kurioms ne
turtingoms Europos Sąjungos 
valstybėms, tokioms kaip Is
panija, Portugalija, Graikija ir 
Airija pavyko išvengti finansi
nės paramos apkarpymų. Spren
dimą griežtai sumažinti Euro
pos Sąjungos biudžeto išlaidas 
lėmė didžiųjų ES valstybių 
Prancūzijos ir Vokietijos siekis 
sumažinti savo mokesčius į or
ganizacijos biudžetą. Tuo pačiu 
siekiama sumažinti savo biu
džetų išlaidas ir taip įvykdyti 
reikalavimus, keliamus narys
tės Europos valiutos sąjungoje 
(EMU) siekiančioms valsty
bėms. 

Londonas . Britanijos vyriau
sybė pasipriešino sprendimui 
statyti Velse specialią prie
plauką orimulsijos priėmimui. 
Velso Energetikos bendrovė Na
tional Power pareiškė, kad 
ieškos kitų kelių kaip pristatyti 
orimulsiją j elektrinę. 

J e ruza l ė . Aukštas Izraelio 
pareigūnas pirmadienį pasakė, 
kad premjero Benjamon Nata-
nyahu vyriausybė po kelių 
dienų tikriausiai turės taikos 
derybų komandą, kuri bus pasi
rengusi deryboms su Palestinos 
vadovybe. Izraelio užsienio 
reikalų ministerijos generalinis 
direktorius Eitan Bentsur ara
bų žurnalistams sakė, kad Izra
elis formuoja komitetą dery
boms, kuris turėtų prižiūrėti 

ir kurie labiausiai nukentės 
atšaukus palankiausias tranzito 
per Latvijos uostus sąlygas. 

Latvi jos policijai telefonu iš 
Pskovo srities paskambino ano
nimas, kuris pranešė, kad į Lat
viją vyksta samdomas žudikas, 
ketinantis nužudyti Latvijos mi
nistrą pirmininką. 

Rusi jos Pskovo srities ad
ministracija prie sienos su Esti
ja ir Latvija sukūrė pasienio 
zoną, kurios plotis sieks 5 km. 
Šioje zonoje galės būti tik spe
cialų leidimą turintys asmenys. 

* Lietuvos krepšinio rinktine 
antradienį įtikinančiu rezultatu 
laimėjo prieš Graikijos krepši
ninkus. Rungtynių rezultatas — 
99-66. Lietuvos rinktinei taškus 
pelnė: Šarūnas Marčiulionis — 
16; Rimas Kurtinaitis ir Artū
ras Karnišovas — po 15; Gin
taras Einikis — 12; Arvydas 
Sabonis — 10: Saulius 
Štombergas — 9: Mindaugas 
Žukauskas ir Dalius Lukminas 
— po 8; Tomas Pačesas — 4; 
Eurelijus Žukauskas - 2 taš
kus. 

RIA žinių agentūrų pranešimais) 
Palestinos savivaldos sutarties, 
pasirašytos ankstesnės Izraelio 
vyr iausybės , įgyvendinimą. 
Izraelio-Palestinos taikos pro
cesas įstrigo po to, kai kietos li
nijos Likud partijos vadovas 
Natanyahu nežymiai laimėjo 
premjero rinkimus ir pakeitė 
centristą Shimon Perės. 

B a l t a r u s i j o s prez identas 
Aleksandr Lukašenka po susi
rinkimo, skirto derliaus nuė
mimo klausimams, pareiškė, 
kad jis kategoriškai uždraudžia 
mitingus ir demonstracijas ša
lyje, kol baigsis lauko darbai 
ūkyje. 

L i sabona . — Portugalijos so
cialistų vyriausybė yra tvirtai 
pasiryžusi prisijungti prie Eu
ropos valiutos sąjungos (EMU), 
nes mano, kad tai valstybei yra 
gyvybiškai svarbus uždavinys. 
Portugalijos ministro pirminin
ko Antonio Guterres nuomone, 
po l i t in ia i narys tės tokioje 
sąjungoje privalumai savo svar
ba nurungia net ekonominę 
naudą. Guterres pareiškė, jog 

' Europos Sąjungos ketinimas 
plėstis į rytus ir į pietus, pri
imant Rytų Europos valstybes 
Kiprą ir Maltą, gali susilpninti 
sąjungos politinę vienybę. 

P r a h a . Vienos lyginamųjų 
ekonominių studijų institutas 
pirmadienį paskelbė, kad Len
kija pirmauja prieš Čekiją ir 
Vengriją tiesioginių užsienio 
investicijų srityje. 

61 valstybė derėsis 
dėl branduolinių 

bandymų 
uždraudimo 

Ženeva , liepos 30 d. (Reuter) 
— Prasidėjo derybos dėl visuo
tinės branduolinių bandymų už
draudimo sutarties, kuriose 
dalyvauja 61 valstybė. 

Kinija, paskelbusi, kad pirma
dienį jos įvykdytas bandymas 
yra paskutinis, kartu su Indija 
prieštaravo kai kurioms sutar
ties dalims. Tačiau, deryboms 
pirmininkaujantis Olandijos 
diplomatas Jaap Ramaker sakė, 
kad jis nusiteikęs optimistiškai, 
ir branduolinių bandymų už
draudimo sutartis gali būti pa
ruošta pasirašymui rugsėjo 
mėnesį. 

Indija teigė prieštaraujanti 
sutarčiai.nes būtų verčiama 
ratifikuoti sutartį anksčiau nei 
ji įsigaliotų. (Indijos nuomone, 
realiai sutartis pradės galioti 
tik tada. kai branduolinės vals
tybės visiškai sunaikins savo 
branduolines atsargas). 

Kinija nori pakeitimų tose 
nuostatose, kuriose kalbama 
apie tarptautines branduolinių 
jrenginių inspekcijas. Kitos 
šalys — Pakistanas, Iranas, 
Egiptas ir Kuba taip pat kėlė 
problemas, kurių aptarimas 
užtruko dvi valandas. 

Tuo tarpu JAV. Rusija ir kitos 
šalys ragina Indiją ir Kiniją 
neprieštarauti dėl vienos svar
biausių branduolinės eros su
tarčių pasirašymo, tačiau kol 
kas nelabai sėkmingai. 

KALENDORIUS 

Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lo
jolą, kunigas'1491-1556); Igno
tas, Elena, Sigitas, Sigita. 

Rugp jūč io 1 d.: Šv. Alfonsas 
Liguori, vyskupas. Bažnyčios 
'mokytojas (1697-1787); Meile. 
Viltė, Gaudą. 1922 Steigiamasis 
Seimas priėmė pirmąją Lietuvos 
Respublikos Konstituciją. 

'•'i -



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 31 d. 

tiįA SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė O D ^ 1 

LSS VADOVYBES RINKIMAI 
(Pabaiga) 

VIII. BALSAVIMAI 

31. a) LSS Vadovybės narių 
rinkimai vykdomi raštu, balsuo
jant slaptu balsavimu. 

b) Vadovybės rinkimų dalyvių 
siūlymai (str. 21 ir 22) balsuo
jami atviru balsavimu, ir gali 
būti gražinami paštu, faksu ar 
kitokiais elektroniniais būdais. 

32 Prezidiumas balsavimo me
džiagą visiems dalyviams iš
siunčia tuo pačiu laiku. Atviru 
balsavimu siunčiamą medžiagą 
sudaro balsavimo lapas. Slap
tam balsvimui siunčiamą me
džiagą sudaro balsavimo lapai, 
slapto balsavimo vokelis ir 
išorins vokas balsui grąžinti. 
Išorinis vokas yra pažymėtas su 
balsuotojo registracijos numeriu 
ir aiškiai adresuotas Balsų 
skaičiavimo komisjos dėmesiui, 
taip, kad jo nebūtų įmanoma 
sumaišyti su kitais tuo pačiu 
adresu siunčiamais laiškais. 

33. Siūlymą balsuodamas, 
dalyvis vadovybės rinkimų 
prezidiumo nustatytos formos 
lape parašo savo sprendimus ir 
ir pasirašo. Balsavimo lapas bal
suotojo siunčiamas paštu vado
vybės rinkimų prezidiumo nuro
dytu adresu. 

34. LSS vadovybės narius ren-
kant-balsuojant naudojami tik 
vadovybės rinkimų prezidiumo 
atsiųsti slapto balsavimo lapai. 
Jei kuris vadovybės rinkimų 
dalyvis atsisakytų pasinaudoti 
jam suteikta slapto balsavimo 
teise, jo balsas praranda galią. 
Toks balsavimo lapas skaitomas 
sugadintu ir yra atmetamas. 

35. Vadovybės rinkimų daly
vis slapto balsavimo lape pats 

. atitinkamai pažymi jo renkamų 
kandidatų pavardes, lapą įdeda 
į slapto balsavimo vokelį, jį 
užlipina ir įdeda į išorinį voką, 
su išspausdintu vadovybės rin

kimų prezidiumo adresu ir užli
pinęs atitinkamą pašto ženklą 
pats perduoda pašto įstaigai. 

36. Jei kurioms pareigoms pa
siūlyta tik tiek kandidatų, kiek 
atitinkamoms pareigoms turi 
būti išrinkta, tai: 

a. tuo atveju vadovybės rin
kimų dalyvis balsuoja: už, prieš 
ar susilaiko. 

b. tokiu atveju kandidatas bus 
išrinktas, jei 51% balsuotojų 
pasisako už. 

37. Už kandidatus į Vyriausią 
Skautininke ir Pavaduotoją, į 
Vyriausią Skautininką ir Pava
duotoją bei ASS Vadijos Pirmi
ninką ir Pavaduotoją balsuo
jama drauge. 

XII. SKUNDAI 

51. Vadovybės rinkimų daly
vis, nesutinkąs su vadovybės 
rinkimų prezidiumo ar komisi
jos nutarimu, gali raštu: 

a) prašyti vadovybės rinkimų 
prezidiumą nutarimą persvars
tyti, arba 

b) skųstis LSS Garbes teismui. 
52 . Vadovybės r inkimų 

dalyvis, sužinojęs iš vadovybės 
rinkimų prezidiumo, kad per
svarstytas nutarimas liko nepa
keistas, gali laike dviejų sa
vaičių įteikti skundą Garbės 
teismui. Vadovybės rinkimų 
dalyvis tuo pačiu laiku turi 
skundo nuorašą įteikti vadovy
bės rinkimų prezidiumo pirmi
ninkui. 

53. Paduotas skundas auto
matiškai nesulaiko nutarimo ar 
veiksmo. 

54. LSS Garbės teismas gali: 
a) atitinkamai nustatyti, kas 

ir kaip turi būti padaryta skun
do iškeltuoju reikalu, 

b) skundo nesvarstyti, 
c) skundą atmesti, 
d) savo sprendimą praneša 

Tarybos Pirmininkui ir 
Vadovybės rinkimų dalyviui. 

ILGAS LAUKIMAS NEBUVO 
VELTUI 

Pagaliau sulaukėme knygos 
„Lietuviškoji Skautija 1945-
1985". Tai antroji, bet visai sa
varankiška, dalis v.s. Petro Jur-
gėlos 1972 m. išleistos „Lietu
viškoji Skautija" apimančios 
LSS veiklą nuo įsteigimo Lietu
voje iki okupacijų. 

Ilgas laukimas nebuvo veltui: 
knyga ne tik puiki savo iš
vaizda, bet ir vidumi. Tai nepa
kartojamo entuziazmo, sunkaus 
darbo atlikto su džiaugsmu per 
40 metų, draugystės ir be-
kompromisinio lietuviškumo 
metraštis. 

Gausios tunto, vienetų, skilčių 
nuotraukos ir veiklos aprašy
mai, veidai ir vardai, nuveda j 
tuos. atrodo, dar taip netolimus 
laikus, kada buvo gyventa sa
vaitgalio iškyloms, vasaros 
stovykloms, sueigoms, suvažia
vimams. Kada dažnai sunkūs 
kasdieninės duonos darbai, sve
timi kraštai ir kalbos bei pra
gyvenimo rūpesčiai buvo tar
tum kažkokie reikalingi, bet 
šalutiniai dalykai, nes skau-
tavimas viską lengvino, visus 
džiugino ir buvo antrieji, kartais 
net pirmieji, namai. 

Kiekviena nauja knyga sulau
kia ne tik pagyrų, bet ir kri
tikos. Tad ir ši to neišvengs. Ne 
visi vienetai čia paminėti, ne 
visų veikla tinkamai aprašyta. 
Kodėl taip, o ne kitaip įvyko? Ar 
neužtektinai buvo skelbta ir 

„Mes koja kojon stovyklos link.. 
ir Andrius Thaus 

Priekyje žygiuoja ..Lituanicos" tunto vilkiukai Aleksandras 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ČIKAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS 

prašyta pateikti veiklos žinias 
redaktoriams? Ar kas turėjo 
parašyti tą ar kitą, neparašė? 
Medžiagos nesurinko? Ar? Ar?... 
Tai jau bergždi klausimai, nes 
knyga yra ir bus ilgam. Kada 
daug kas užsimirš — žmonės, 
veidai, stovyklos, darbai ir 
pastangos, ašaros ir juokas, 
knyga bus ir primins, kad 
išlikimo ir tęstinumo olimpiadoj 
lietuviškoji skautija laimėjo 
aukso medalį! 

Būkim dėkingi redaktoriams, 
leidėjams, o ypač tiems, kurie 
surinko ilgų metų veiklos grū
delius į šį aruodą. Daug jų jau 
išėjo Namo. nepamatę savo pa
stangų vaisiaus. Ačiū jums, 
sesės-broliai, už 683 nepamirš
tamus puslapius! 

Sesė Nijolė 

KNYGOS 
„LIETUVIŠKOJI 

SKAUTIJA" 
REIKALU 

Bandant taupyti persiuntimo 
išlaidas, knygos buvo pasiųstos 
į didesnius lietuvių telkinius 
vieno asmens adresu. Deja, turi
me dar nemažai prenumera
torių, kurių tokiu būdu nebuvo 
įmanoma pasiekti. Kadangi ne
turime daug darbo rankų, tai 
siuntinėjimas po vieną knygą 
vyksta gana lėtai. Jei kas iš ne-

Trečiadienį, liepos 17 d., 7:30 
vai. ryto susirinkome Lemonte 
prie PL centro. Susėdę į auto
busą riedėjome į Rako stovykla
vietę. Buvo sunku atsisveikinti 
su tėvais. Pusiaukelyje buvom 
sustoję gamtoje pavalgyti. At
vykę į stovyklą visi skubėjo i 
savo pastovykles. Pradėjome 
ruoštis 10 dienų stovyklavimui. 
Reikėjo pasistatyti palapines, 
įsiruošti kai kuriuos įrengimus. 
Mūsų laimei virimui krosnis ir 
s tcyklos vartai buvo pastatyti. 
Aš ir Austė išplovėme vande
niui nesti indus. Kitos sesės dir
bo ką nors kitą. 

Megan Hauptman 
Kelionė autobusu buvo įspū

dinga. Atvykusios kibome į 
darbą. Reikėjo atnešti 20 indų 
su vandeniu; sunku. Pastovyk-
lė jau buvo įrengta, nes prieš tai 
čia savaitę stovyklavo „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovų mo
kyklų skautai ir skautės. Antrą 
dieną stovykloje Daina M. ir aš 
uždengėm „stogą" virš virtuvės, 
pastatėm drabužiams susidėti 
stalą, iškasėm duobę šiukšlėms. 
Užėjęs lietus mus gerai išmau
dė. Nina ir Alisa vyko į miestą 
išsiplauti drabužius. Mums 
neleido dalyvaut vėliavų nulei
dime nes buvom netvarkingai 
apsirengusios. Cia tvarka — 
griežta! 

Auksė Rimaitė 

Kai atvykom stovyklon, atro
dė, kad visi yra pikti, nes kiek
vienas turėjom daug asmeniškų 
ir įsirengimo rūpesčių. Išlyginus 
nesklandumus bus malonu sto
vyklauti. 

Reikėjo atlikti daug įsiren-
gimų, nes esame ..Ginta-
ro"/„Ažuolų" vadovų mokyk
loje. Mes čia turime išmokti 
kaip vadovauti skilčiai. 

Padarius įsirengimus ir susi
pažinus su šios stovyklos tvar
ka, visi pralinksmėjo ir buvo la
bai smagu. Ši stovykla parodė, 
kad mes turime būti ir dirbti 
visi kartu, pasiskirstydami 
pareigomis. Tai tikras skilties 
veikimas. Jei visos skiltys taip 
veiktų, draugovės veikla klestė
tų. Stovyklai pasibaigus p-įšime 
į savo vietoves, bet žinosime. 
kad stengėmės gerai atlikti 

gavusių norėtų pasitikrinti ar 
pasiteirauti dėl knygos, pra 
šome kreiptis į Česlovą Kiliulį, 
kuris apsiėmė tvarkyti knygų 
persiuntimo reikalus LS fonde 
Jo adresas— 17 Tyler Road, Le-
xington, MA 02173 (tel. 617-
861-1465). 

Didesniuose telkiniuose gyve 
nantieji prašomi kreiptis: Cleve 
landė — pas V. Bacevičių; Čika
goje — pas A. Paužuolį; Lemon
te — pas A. Karaliūną: Detroi
te — pas J. Orentą; New Yorke 
— pas V. Jankauskienę; Roches 
teryje — pas S. Ilgūną; Kanadoje 
— pas V. Skrinską. 

LSF valdybos vardu 
Saulė Šatienė 

mums paskirtas pareigas. Čia 
išmokome būti geresniais lietu 
viškumui, draugiškumui, vado
vavimui skiltims ir tęsimui 
skautybės iciejos. 

Daina Lukaitė 

Mes daug dirbame. Jaučiu, 
kad ši stovykla man bus neleng
va, įrengėm i ankšluostinę, alto
rių, dėklu? drabužiams ir 
lagaminam- Viskas sekasi 
gerai, tik spėjome susipykti su 
sese Maryte. ..Šiaurės pašvais
tės" stovyklos viršininke. Gal 
todėl, kad e>ame pavargusios ir 
norime būti savarankiškos. 
Reikėtų daugiau miego, bet dėl 
užsiėmimų gausumo ir mūsų 
judrumo turi kas nors nuken
tėti. 

Alisas Kosmopoulos 

Jūrų skautės ir gintarės 
kandidates sutvarkė ežero pa
krantę ir pakartojo vandens 
saugumo taisykles. Pataisėm 
vimpilo stiebą, įsirengėm lauko 
virtuvę, pastatėm irklams len
tyną. Vanduo buvo šiltas ir 
saulė kaitino. Laukiam atvyks
tančių svečių. 

„Juros mergelės" iš 
„Vandenės" pastovykles 

IŠKYLA PRIE HAMLIN 
EŽERO 

Pirmadieriio ryta anksti atsi
kėlusios jūrų skautės matė, kad 
aušta graži diena. Sesės buvo 
laimingos, nes žinojo, kad bus 
vykstama prie Hamlin ežero. 
Prie ežero buvo šilta, pūtė stip 
rus vėjas, padangėje plaukė de

besėliai. Vienos sesės džiaugėsi 
smėliu, kitos taškėsi vandenyje, 
o kai kurios net užmigo pakran
tėje. Mus globojo sesė Virga 
Rimeikienė su dukrele Vaiva. 
Iškyla buvo labai įdomi ir ją il
gai prisiminsime. 

„Vandenės" pastovykles 
„Pietų žuvų" valtis 

KELIONĖ IJUVELIAIS 

Sese Siga, Aleksandra, Audra 
ir Krista išvyko gumine valtele. 
Buvo labai, labai linksma. 
Švietė saulė ir nebuvo uodų, nes 
lauke skraidė daug laumžirgių, 
Pasiruošėm maistą ir valgėme 
sustoję ant kranto. Matėme 
daug įdomių paukščių. Kai kas 
plaukiant įkrito j vandenį. 
Upėje buvo daug prikritusių 
medžių, kas sunkino kelionę 
laiveliais. Sutikome daug žu-
vautojų, kurie mus sveikino. 
Kelionėje matėm nemažai as
menų, kurie, atrodė, mus su
stabdys. Mes jų nebijojome, nes 
esame drąsios. 

„Vandenės" 

ĮDOMUS PAUKŠTYČIU 
PASIRODYMAS 

Bendram laužui paukštytės 
parengė įdomų pasirodymą. Jos 
sakė, kad stovyklos šeimininkės 
labai gerai maitina, todėl visi 
stovyklautojai labai pastorėjo. 
Jos pakvietė ponia,.,Jenny Kre-
gienę-", kad pravestų joms suplo
nėjimo mankštą. Paukštytės 
vaizdavo storas ponias ir pane
les, kurioms buvo sunku vaikš
čioti. Po keliu mankštos pa
mokų jos atvyko labai suplo
nėjusios, išskyrus vieną, kuri ir 
eidama mankštinus, valgė sal
dainius. Paukštvtės susilaukė 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 
U įsakant | Lietuva 
(Air cargo) $100.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Utaakant j aisUnj 
oro paatu $600.00 $250.000 
Tik Šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokicnė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, toatadiiinisii 
nedirba. 

(• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Rsdakcua ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skalbti. 

daug plojimų už įdomų pasi
rodymą. Geras pavyzdys vyres
niems, kad pagalvojus galima 
sukurti įdomius pasirodymus. 

Agnė Gedvilaitė 
Regina Matranga 

MOKĖMĖS PIRMOSIOS 
PAGALBOS 

Sesė Shirley mokė paukštytes 
ką daryti ištikus nelaime. Ji 
parodė kaip teisingai atlikti 
Heimlich veiksmą, kai asmuo 
valgydamas užspringsta. Taip 
pat ką daryti peiliu susižeidus 
pirštą ar kitą kūno dalį. Kaip 
elgtis nusideginus ir dar daug 
,kitų naudingų patarimų. 

Nusivedusi mus į virtuve davė 
specialaus kremo rankoms išsi
tepti. Tada užgesino svietas ir 
palaikė .Juodą šviesą", kuri 
rodė kiek daug bacilų turime 
ant savo rankų. Prie balta švie
sos rankos atrodė švarios. Mes 
sužinojome, kad labai svarbu 
laikyti švarias rankas ir visą 
kūną. Taip pat mums paaiškino 
apie dantų valymą, nes burnoje 
yra daug bacilų, kurios per. 
ilgesnį laiką sugadina dantis. 

Jurytė Vaueej 

„SATURNO" SKILTIES 
IŠKYLA 

Iškylauti upėje gumine val
tele yra labai įdomu. Plauk
damos patyrėme ir nesėkmių. 
Mūsų val t i s buvo pirmoji 
užplaukusi ant seklumos. Ke
lios mergaitės turėjo iš valties 
išlipti ir ją stumti. Niekas nepa
galvojo, kad už seklumos bus 
gilu. Sesė pasinėrė vandenyje. 

Sesė Natalija sėdėjo ant lai
velio krašto. Netekusi lygsva
ros įkrito į vandenį. Ji pradėjo 
garsiai šaukti, nes vanduo buvo 
saitas. Atplaukė kitas laivelis, 
vairuojamas sesės Lauros Dai
nytės. Jos laivelis atsitrenkė į 
medį ir ji, netekusi lygsvaros, 
įkrito į šaltą vandenį. To paties 
likimo susilaukė ir Rima Žu
kauskaitė. Ši iškyla ilgai liks 
mūsų atmintyje, nes mums su
teikė daug džiaugsmo ir paty
rimo kaip elgtis upėje ir naudoti 
gumine valtį. 

Viktorija Trakytė 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.t. 

Dr. ALOUIDAl KAVAUONAS 
Specialyb* vidau* ir krauk) tgoa 

M4e S. PusaaM M . 
Tat. si i-se*-seet 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trecd ir 
penkta 9 v.r. • 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Sastt. k* M. 
dienomis reikalingas 

Sumokama po vizito. 

VAU. HSDIAIIuja. 
> B. atond, D.O.S. 

f— et C I s m H X . 
Cmaiarnn, tW 4S3S4 
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Valandos pagal susitarimą 

•m s. 

DR. A. B. OLtVICKAS 
GYDYTOJAS IR CHMUHOAS 
SPECIALYBĖ — AKIU UOOS 

Stos W. M at. Tei. rram 42*41 *1 
valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p.p. • 7v.v . antr 12:30- 3v p p 
t'ecd uždaryta katvd 1 - 3 v. p.p. 
oenkld ir ssttd 9 v r - 12 v. p.p. 
•1111. Katate Ava., 

(311) m SsM arba (311) < 
s 9 * « « t \ e e*»a vV*T%S>S^S9 

OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGUA 

DR. JOVTTA KIRŠUS 

R. 

IL 

„Gintaro"'„Ąžuolo" mokyklos stovykloje. I* k - Edmundas Brooks. Rytis 
Dumbrys. Jonas Variakojis, Indre Žukauskaitė. Veronika Taraakaite ir 
St«futė Utz. 

331S W 55th St.. Chicago 
Tai. ($11) 474-111» 

9525 S 79th Ava , Hickory Hilri 
Tai. fres) ses-sisi 

Valandos pagal suettarimą 

EUOSNS C. DCCKUI, DM, ».C. 
4«47 w. įsa at., osk a—t n. 

Pirmas apyl su Norttmaaeern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantie ui 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbat angtitkai) «•*. 

SUR1NOSR LAL, MD 
Specialybe — Vidaus Hgos 
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NAUJA KNYGA „ŽYGIO 
DRAUGAMS" 

Birželio mėnesį Lietuvoje iš 
spaudos žinomo žurnalisto, 
Kaune leidžiamo laikraščio 
„Garsas", vyr. redaktoriaus 
Vidmanto Valiušaičio knyga — 
„Žygio draugams". Knyga yra 
518 psl., jos tiražas — 2,000 
egzempliorių. Knygai vertingų 
istorinių nuotraukų parūpino 
Auksė Ramanauskaitė-Sko 
kauskienė, Domijonas Riauka 
bei Domas Akstinas. Taip pat 
fotografai: Romualdas Požerskis 
ir Algis Kairys savo nuotrauko
mis papuošė ir praturtino 
knygą. 

Gerai suprasdami tokios kny
gos i š l e id imo svarbą, jos 
mecenatais tapo Daina Kojelytė 
iš Čikagos ir žurnalistas Juozas 
Kojelis iš Santa Monica, CA. 
Šios knygos pirmasis leidinio 
numeris yra skiriamas „Ekolo
ginio žygio dalyviams", kurie 
kaip tiktai ir buvo toji pirmoji, 
laisvei užsižiebusi, kibirkštėlė, 
kuri ir vedė visą tautą į Pri
sikėlimą. 

Knygoje atsispindi Sąjūdžio, 
ypač Kauno grupės, pastangos, 
siekiant Lietuvos valstybingu
mo atkūrimo. Šiame skyriuje 
skaitytojui pateikiami Sąjūdžio 
atstovų susitikimai su valdžios 
atstovais, tų pokalbių magneto
foniniai įrašai. įvairūs repor
tažai ir straipsniai, perspausdin
ti iš atgimimo laikotarpio, laik
raštyje „Kauno aidas", aiškiai 
parodo visos tautos tvirtą nusi
statymą, siekiant laisvės, jos 
ryžtą ir drąsą. „Laisvė yra iško
vojama ir sergstina — visa dva

sia, visa tautos istorine patir
timi, visomis tauriomis žmoni
jos nuostatomis" — taip rašė 
„Kauno aidas" 1988 m. lapkri
čio mėn. Knyga remiasi ne vien 
tik straipsniais ir mintimis Lie
tuvos žmonių, bet joje gausu 
išeivijos lietuvių straipsnių ir 
pasikalbėjimų su įvairiais išei
vijos kultūrininkais bei vi
suomenininkais. 

Knygoje nagrinėjamos sudė
tingos okupacijos ir susitaikymo 
su praeitimi temos. „Neįmano
ma iš šalies asmenį įpareigoti 
patriotizmui, bet patriotizmas iš 
vidaus asmenį įpareigoja. Todėl, 
kiek iš vienos pusės patriotiz
mas yra psichologinis faktas, 
tiek iš antros — dorinis uždavi
nys..." — taip rašė „Kauno 
laikui" savo straipsnyje „Patrio
tizmas — dvasinis asmens įsipa
reigojimas tautai". — Juozas 
Girnius. Vytautas Landsbergis 
savo kalboje, pasakytoje Vytau
to Didžiojo universitete Kaune, 
1996 m. vasario 16 sakė, kad 
„mūsų istorija, nužymėta krau
jo aukomis ir pastangomis, ir 
pasiaukojimu, kad būtume. Iš
laikėme tuos egzaminus. Tai 
darė mūsų tėvai ir seneliai, o 
paskui mūsų kartos žmonės, tad 
išlaikys juos ir ateinančios 
kartos". 

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, reikėjo atstatyti 
lietuvių santykius su etninėmis 
kitų tautų mažumomis. Ryškus 
ir aktualus buvo lietuvių — 
žydų santykių nagrinėjimas. 

Nuotr Gedimino Zdančiaus 

Knygoje apstu straipsnių ir 
pasisakymų šia tema. Atviri 
dialogai, Kęstutis Skrupskelis 
apie dialogus šitaip išsireiškė: 
„Būtų sunku žydų ir lietuvių 
pasisakymus vadinti dialogu. 
Abiejų pusių praeitis, sunki. 
Abi stengiasi antrajai pusei 
pateikti kuo skaudesnius kalti 
nimus. Abi, prisimindamos pra
eities kančias, gina savo dabar 
tinius interesus. Ne dialogas 
vyksta, greičiau du atskiri 
jausmų ir skausmo išliejimai. 
Po tiek metų norėtųsi kažko 
geresnio, kažko susikalbėjimo 
žadančio". O straipsnyje „Žydai 
istorijos tėkmėje" rašoma, kad 
mes menkai pažįstame žydų is 
toriją. Tai ir yra viena iš 
priežasčių, kodėl tęsiasi tautų 
santykius temdantys nesusipra
timai. Jie išplaukia daugiausia 
iš žmogaus tamsumo, „svetimo" 
nepakantumo. O „svetimas" 
visuomet yra tas, kurio ne
pažįsti. 

Knygoje nepamiršti ir Lietu
vai nusipelnę žmonės bei rezis
tencijos kovų dalyviai. Apie 
ateitininkų ir pavasarininkų 
veikėją Juozą Brazauską pasa
koja jo žmona, mokytoja Anelė 
Švabaitė-Brazauskienė. No 
mažiau visiems lietuviams buvo 
svarbi asmenybė — diplomatas 
Stasys Lozoraitis. Jį skaityto
jams pristato Antanas Dund-
zila. Apie savo tėvą, generolą 
Joną Noreiką-Vėtrą, straipsnyje 
„Tėvo laiškelis — gyvenimo 
tastamentas", kalba dr. Dalia 
Noreikaitė-Kučėnienė, A. Dun-
dzila straipsnyje: „Pietų 
Lietuvos partizanų vadai" iš
kėlė partizaninių kovų metodus 
ir kovos vado pagrindines cha
rakteristikas. Jis taip pat 
skaitytojus supažindina su Ka
lifornijoje gyvenančiu teisinin
ku Mykolu Naujokaičiu, iškelia 
jo rezistencinę veiklą ir dalyva
vimą pogrindžio vadovybėje. 
Straipsnio pabaigoje A. Dund-
zila rašo: „Vincas Kudirka savo 
„Lietuvos tilto atsiminimus" 
užbaigė žodžiu: „Išgrauš!" O M. 
Naujokaičio amžiaus sukak
ties [80] proga aš sakau: 
„Keliaukite su savo dalijamais 
ordinais, pensijomis ir privilegi
jomis! Sąmoningai užmerkę 
akis l ietuvių rezistencijos 
pastangoms, dabartiniai ordinų 
pensijų ir privilegijų dalintojai 
yra neverti Mykolui Naujokai
čiui irjo bendraminčiams atrišti 
batų raištelio!" Ne tokie yra 
svarbūs ir aštrūs A. Dundzilos 
žodžiai, pareikšti nepriklauso
mos valdžios atstovams, kiek 
yra svarbus pats faktas, kad jis 
iškelia tautai nusipelniusius 
žmones ir neleidžia jų užmiršti. 
Vidmanto Valiušaičio „Laisvės 
karys" skiriamas straipsnis ko
votojui už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę bei žmogaus 
teises, ilgamečiui kaliniui, 
Lietuvos kariuomenės kapelio
nui, pulkininkui, monsinjorui 

Kai iš visų lūpų skambėjo tik vienas žodis 

Alfonsui Svarinskui. Šiame 
straipsnyje autorius pabrėžia 
svarbesnes laisv kovotojo gyve 
nimo akimirka? bei kai kurias 
jo mintis apie laika ir žmones. 
Ne mažiau svarbesni ir įdomūs 
straipsniai apie kitus Lietuvos 
kovotojus ir jų rezistencine 
veiklą. 

Knygos pabaigoje yra kelia 
mos mintys apie spaudą, jos var 
žymus ir pačių skaitytojų nuo
monės. Tame skyrelyje žurnalis
tas Juozas Kojelis sako, kad 
la ik raš t i s „Kauno l a ikas" 
žygiavo per Lietuvos dvasinį te-
reną, kad jis pakeliui sutiko 
daug vilkduobių ir visuomenės 
pasipriešinimo kalnagūbrių. 
Šiuolaikinėms Lietuvos žmonių 
nuotaikoms pavaizduoti jis pri
taiko seniai rašytas poeto eiles: 

Po mėlyna dangų, baltą, di
dingą, padangių šventyklos 

viršūnę. 
Kur kraipos balandis ir varna, 
Brazdžionio vėlė nemarūnė. 

Ir žvirblis, ir šarkos čirškėda
mos neša man žinią. 

Kas dedas šeivamedžiu žemėj, 
kas juodojo garnio tėvynėj. 

Mes pametėm kryptį . 
keliavimo senąji tikslą. 

Mums skrendančios gervės ir 
dvasios sumišusios krykščia. 

Straipsnyje toliau. Juozas Ko 
jelis rašo. Apie tautos pasimeti 
mą, neeinančios viena kryptimi 
Jam įdomus ir kompetentingas 
naujojo „Kauno laiko" įkūrėjų 
kolektyvas — žurnalistas ir 
literatūros tyrinėtojas Vidman
tas Valiušaitis, teisininkas 

LIETUVA! 
Nuotr. Algimanto Žižiūno 

Jonas Kai rev ič ius |abu iš 
Lietuvos), sociologijos daktaras 
— visuomeninkas dr. Kajetonas 
J . Č e g i n s k a s (Iš V a k a r ų 
Europosl ir filosofijos daktaras 
prof. Kęstutis Skrupskelis Įiš 
JAV], 

Lietuviu išeivijai J. Kojelis pa
taria, kad turėtu pareigą tiems 
žiburiams, šiuo sunkiu laikotar
piu parūpinti alyvos, kad jie ne 
t ik neužgestų, bet įveiktų 
liūdną bolševikinio palikimo 
tamsą. 

Danutė Bindokiene 

Neišnaudota proga 

Žygio draugams 
Istorijos amžių užgrūdinta 

Lietuva griuvo ir vėl kėlės. Iš 
praeities ainių ji sėmėsi meilės 
savo tautai ir noro būti nepri
klausomai. Taip ir šis leidinys 
neleis ateinančioms kartoms 
nuleisti rankų prieš bet kokią 
vergiją. Ji juos kvies i kovą be 
ginčo, be ginklo, su pakeltomis 
rankomis. Šioji knyga bus kaip 
kelrodys ateinančioms kartoms 
ir todėl yra labai svarbus įnašas 
i mūsų tautos istorija. 

Nijole Nausėdienė 

Šiuo metu, kai Atlantoje olim
piniai žaidimai jau persirito per 
„pusiaujį" ir savaitės pabaigoje 
iškilmingai švęs sukaktuvinės 
olimpiados užbaigtuves, kai 
nuolat rūpinamasi atletų bei 
publikos apsauga, Amerikos 
žurnalistai retai teprisimena 
Čečėniją. Vienaip ar kitaip — 
Rusijos sportininkai jau Atlan
toje, nors šį kartą aukso meda
liais jiems jau taip gausiai „ne
sninga", kaip sovietinių ko
mandų laikais. Žaidynių ko
mentatoriai retkarčiais prasi
taria, kad anuomet Sovietų 
Sąjunga galėjo rinktis labiau
siai pasižymėjusius at letus iš 
visų užgrobtų respublikų, o 
dabar turi tenkintis savaisiais 
ir ribotomis lėšomis, juos ruo
šiant olimpiadai. Galbūt „drus
ka ant žaizdos" yra faktas, kad 
nemažai atletų, anksčiau sky-
nusių laurus Maskvai, dabar 
kaip tik varžosi dėl tų laurų su 
rusais, neseniai buvusiais tose 
pačiose komandose. Tarp tokių 
varžovų yra ir lietuviai, ir uk
rainiečiai, ir gudai, ir daug kitų. 

O vis dėlto kažkur kažkas 
nelabai skaniai kvepia, kad 
pr ieš Rusijos da lyvav imą 
olimpiadoje nebuvo jokių ofi 
cialių protestų dėl Čečėnijos. 
Kai atidarymo metu filmuotojas 
į žiūrovų televizijos ekranus 
atsiuntė besišypsantį buvusio 
JAV prezidento Jimmy Carter 
veidą, buvo paminėta, kad 1980 
m., protestuodamas prieš sovie
tų invaziją ir smurtą Afganis
tane, šis prezidentas išdrįso, 
nepaisant protestų bei priekaiš
tų, sulaikyti amerikiečius nuo 
dalyvavimo vasaros olimpiadoje 
Maskvoje. Daug kas ir dabar te
betvirtina, kad Jimmy Carter 
buvo ypač neveiksmingas prezi
dentas, bet šis vienas jo nuo
sprendis išpirko nemažai „kal
čių"'. 

Argi daugiau kaip 30,000 
čečėnų aukų kraujas nešaukia 
teisybės? Argi „dėl šventos ra
mybės" ir beatodairiško pad
laižiavimo Jelcinui Amerikos 
vyriausybė nei kiek nesirūpina, 
kad rusų kariuomenė tebevykdo 
puolimus, kankina ir žudo 
civilius gyventojus, naikina šią 
narsią Kaukazo kalnyno tautą? 
Juk karo veiksmų sustabdymo 
ir rusų kariuomenės išvedimo 
data — ne viena, o jau kelios — 
seniai praėjo. Smurto veiksmai 
tebetesiami. Ir ne šiaip sau pa
vieniai incidentai — susi
rėmimai tarp čečėnų partizanų 
bei Rusijos kariuomenės dali
nių, bet aršios kautynės dėl 
kiekvienos Čečėnijos žemės 
pėdos. 

Dabartinis čečėnų laisvės ko 
votojų vadas liepos 23 d. kreipė
si į Jungtinių Tautų vadovybę. 

prašydamas atsiųsti melynšal 
mių taikos palaikytojų dalinius, 
kad pagaliau Maskva pradėtu 
laikytis, prieš pat preziden
tinius rinkimus Rusijoje pasi
rašytos, paliaubų sutar t ies . 
Kremlius griežtai pareiškė ne 
sutiksiąs su jokiu JTO įsiki
šimu, nes tai iš tikrųjų reikštų 
karo pabaigą Čečėnijoje, o rusai, 
matyt, to nenori. Čečėnijos jie 
nežada paleisti iš savo nagų. 

Atrodo, kad dvidešimtoje 
amžiaus pabaigos žmogus ne 
mėgsta vadinti daiktu ar veiks 
mų tikraisiais vardais, nes tuo
met daug lengviau vykdyti kai 
kuriuos sprendimus — sąžinė 
negraužia. Narkotikai vadi
nami „pramoginiais vaistais"; 
negimusį kūdikį motinos įsčio
se vadina ..vaisiumi", o kai 
aborto metu tą kūdikį nužudo, 
sakoma, kad tik „vaisių paša
lino" ' tarytum nuskynė nuo 
šakos neprinokusį obuoliukai. 
Kai nepagydomam ligoniui ati 
mama gyvybė — jis užmušamas 
— tvirtinama, kad jis buvo iš
gelbėtas nuo tolimesniu kan
čių... Tačiau savęs ir kitų 
apgaudinėjimas čia nesibaigia. 

Kai Čečėnijoje laisvės kovo
tojai veda žūtbūtine kovą dėl 
savo tėvynės nepriklausomybės, 
jie pavadinami atskalūnais, 
nusikaltėliais, tvarkos ardy
tojais, o Čečėnija esanti tik ne
klaužada Rusijos provincija, 
kuri jokių teisių neturi. Kaip 
kitaip jau 19 mėnesių būtų buvę 
galima čečėnų miestus ir kai
mus versti griuvėsiais, laukus 
nukloti lavonais ir nesusilaukti 
pasaulio kritikos? 

Tiesa, olimpiados idėja yra tai
kos dvasia. Tai tarytum Šv. Raš
te minima liūto ir avinėlio drau
gystė. Juk matėme toje pačioje 
eisenoje ramiai žygiuojančius 
amžinus priešus, kurie, užsibai 
gus olimpiniams žaidimams, be 
abejo, vėl kibs vieni kitiems už 
gerklių. Tačiau būtų buvę labai 
humaniška, jeigu olimpinis 
komitetas — kaip tik taikos var
dan — būtų pasiuntęs bent pro
testo raštą Rusijos vyriausybei. 
Juk Boris Jelcin, prieš rinkimus 
karštai įrodinėjęs, kad Čečėni
joje visos kovos bus užbaigtos, 
dar tą pačią savaitę po antrosios 
savo kadencijos laimėjimo, vel 
lyg niekur nieko pradėjo čečėnų 
puolimus. Antra vertus, tai dar 
vienas įrodymas, kaip patogu 
užlįsti už melo: Kremlius tvir
tina, kad kariuomenes vadai 
neklauso įsakymų nutraukti 
kautynes, arba kad tai vien če
čėnų kalte — jie vis kabinėjasi 
prie rusų kariuomenes. Vadi 
naši. ėriukas vilkui vandenį 
drumsčia, nors ir pavandeniui 
stovėdamas... 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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Kiekviena švietimo institucija buvo 

savaranki ir priklausė Lietuvių tremtinių Švietimo 
tarybai, kurią, įsikūrusią kažkurioje tolimesnėje 
stovykloje, sudarė geriausi lietuviai pedagogai. Bet algos 
niekam nereikėjo mokėti, todėl stovykla galėjo išlaikyti 
ir biurokratišką švietimo vadovą Volertą. Biudžetų 
niekas nebalansavo, jų nebuvo ir nieko apie juos nežino
jome. 

Galvodavau, kad būtų verta išnaudoti buvimą Vokie
tijoje ir susipažinti su jų mokyklomis. Parašiau Bava
rijos Švietimo ministerijai laišką prašydamas, kad man, 
gimnazijos mokytojui, leistų pasėdėti jų aukštesniųjų 
mokyklų matematikos pamokose. Pažįstami kalbėjo: 

— Nieko nebus! Kaip tave, kažkokį nepageidaujamą 
svetimtautį, įsileis į pamokas? 

— Gal jūsų tiesa. Bet u i laišką nenubaus. Ir 
negalėtų nubausti. Juk lietuviai policininkai prie vartų 
pastotų baudėjams kelią. Stovykla vokiečiams yra „Off 
limits". 

— „Off limits"... Stovykla ir spekuliantų mėsai 
laikoma „Off limits". Tačiau tasai negyvas daiktas 
peršoka tvoras ir pastiprina ne vieną varguolėlį. 

— Spekuliantai yra savi broleliai. Nei lenkas, nei 
rusas, nei žydas nepralenda. 

— O tie, kurie mūsų tarpe nacių ieškojo? O tie, kurie 
kvietė į okupuotą Lietuvą grįžti? Jie lyg tankai čia 
įsiveržė. 

Teisybė. Nacių ieškoti buvo atvykę žydai iš 
Amerikos (gal iš Izraelio?), tačiau nacių nerado. O aš 
laukiau iš Bavarijos Švietimo ministerijos atsakymo be 
jokios baimes. 

Atsakymas atėjo. Nors uždelstas, bet teigiamas' 
Turėjau pasirinkti tris mokyklas, jiems atsakyti, o tada 
ministerija pranešianti pasirinktų mokyklų vadovy 
bėms. Po to turėčiau susitarti dėl laiko. 

Pirmoji mokykla, kurion įsiveržiau, — ta pati Kemp 
teno realinė gimnazija. Ten anksčiau buvo įsikūrusi 
mūsų stovykla ir ten darbą pradėjo lietuviškoji girna zi 
ja. Sutartą valandą nuėjau pas direktorių. Pasodino jis 
mane savo iškilmingame kabinete ir po kelių man
dagumo sakinių paklausė: 

— Ar girdėjai ką nors apie Vladą Jurgutį? 
Susigūžiau. Kaip Švabįjos vokietis gali teirautis apie 

lietuvį? Susigėdęs atsakiau: 
— Nieko negirdėjau. 
— Buvo kunigas. Vėliau, rodosi, kunigystę paliko. 
— Gal. Aš nieko negirdėjau, — atsakinėjau ir tur 

būt raudonavau. 
— Lietuvoje, kiek žinau, iki ministerio prikopė. Ar 

komunistai jo nelikvidavo? 
— Nežinau. 
— Miunchene kartu su juo studijavau. Buvo labai 

gabus vyras. 
— O, buvo gabus... 
Pokalbis mane gerokai pakirto. Apie Lietuvos 

žymius žmones Kempteno realinės gimnazijos direkto
rius žinojo daugiau už mane. 

Direktoriaus nuvestas, išsėdėjau vieną pamoką aš
tuntoje klasėje. Gal 25 mokiniai, visi berniukai. Gražiai 
apsirengę, drausmingi Mokytojas, jau pagyvenęs, dra
bužy tikras džentelmenas. Visą valandą jis praleido 
aiškindamas integravimą. Mokinių žinių netikrino, 
jiems klausti neleido. Kaip tikrins žinias, kai sėdi 
kažkoks neaiškus irgi skurdus žmogus, gal mokytojas, 
gal šnipas? Tačiau jis elgėsi taip, lyg aš nei jo klasėje, 
nei kur nors kitur pasaulyje neegzistuočiau. 

Išbuvau vieną pamoką septintoje klasėje. Aplinka 
ir eiga tokios pačios. Ir matematikos programa ta pati 
kaip įsibrovėlių DP lietuviškoje gimnazijoje. Tik mūsų 
mokinių vaizdas daug daug skurdesnis. Vokietukai, savo 
krašto jaunuoliai, gal turtingesnių šeimų vaikai, gerai 
pasirėdę. Lietuviukai, benamiai, beveik elgetos, dėvį 
tokį rūbą, kokį sugriebė, arba kokį didelėmis pastan
gomis sudurstė jų tėvai. Nors švarūs, tačiau skurdūs. 
Jų vargo nepaslėpsi, kad ir labai besistengtum. O 
patalpos.. Juk mes nešildytame barake glaudžiamės, 
o tie Bavarijos jaunuoliai turi gražius mokyklos rūmus. 

Turėjau leidimą į Memingeno ir į Ulmo gimnazijas, 
tačiau, štai gėdindamasis prisipažįstu, nevažiavau. Pra
dėjau tartis su Memingenu dėl laiko, bet gimnazijos 
vadovybė vilkino O tarimasis vyko tik laiškais, ne tele 
fonu ar „faksais", kaip šiomis dienomis išdykėliškai 
puikuojamės. Tada parašei laišką ir laukei atsakymo. 
Praeidavo trys ar kiek savaičių, tave pasiekdavo blogo 
pokarinio popieriaus vokas su blogo pokarinio lapeliu. 
Jame mandagiai, aiškiai būdavo išdėstyta, kad mokykla 
dar norinti kiek palūkuriuoti, kol įsibrovėlį priims. 

Pagaliau į kitus miestus ekskursavimą trukdydavo kliū
tys. Traukiniai nebuvo skubūs, išvyka reikalaudavo ar
ba labai ilgos dienos, arba net kelių dienų, tad reikė
davo svetimoje vietoje susimobilizuoti viešbutėlį ir ke
lis suteptinius kelionei. O ką tepsi? Švari duoneles riekė 
atsirasdavo tik po ilgėlesnio planavimo. Viskas tada 
šaukėsi planų ir strategijos, nes kiekvieną dieną vyko 
sąmokslai prieš alkį. Valgyklos buvo beveik išnykusios. 
Kas turėjo maisto korteles atstodavo stovyklinis maka
ronų katilas Į keliones leisdavomės su savais patie 
kalais, įvyniotais popierėliuose ir sukištais i kišenes. 
Vargšas pasaulis tada vertėsi dar be McDonald ir be jo 
išradimų. Nesuprantama, kaip galėjo išsiversti. 

Po Kempteno realinės gimnazijos aplankymo mano 
troškulys žinioms apie Vokietijos vidurines mokyklas 
nugaravo. Ką įdomaus radau? Programos ir tvarka buvo 
tos pačios kaip pas mus. Tik aplinka atrodė daug ge
resne Tačiau aplinkos nepajėgėme keisti Ji buvo žy
miai galingesnė už mūsų pageidavimus. Be to, jei 
vokiškos mokyklos direktorius vėl mane užklaustų apie 
kokią nors Lietuvos įžymybę, su kuria studiiavo ar alų 
gėre'; Galėjo, pavyzdžiui, ir taip atsitikti: 

- Ar nežinai, kas nutiko Augustinui Voldemarui? 
Jį mačiau Tautų Sąjungos posėdžiuose. Ri:vn gabus 
vyras. 

Negalėčiau gabaus vyro suniekinti ir tarti: 
- Iš Vokietijos grįžo į Sovietų Sąjuruos •ikupuctą 

Lietuvą. 
Bijojau ir štai kokio klausimo: 

Kažin, ar Pulgis Andriušis yra gyvas? 

'Bus daugiau ' 

• 
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AKTYVIAU JUNKIMĖSI 
ARTĖJANČIUS SEIMO 

RINKIMUS 
Prieš keletą dienų „Draugo" 

dienraštyje tilpo išsamus kun. 
Viktoro Rimšelio, MIC straips
nis „Tarnauti Lietuvai", ku
riame jis sut rumpinta i , bet 
įžvalgiai, pr is ta to Lietuvos 
Kirkšėionių demokratų partijos 
į Seimą rinkimų programą, pa
vadintą tuo pat vardu. LKD par
tijos rinkimų programa buvo pa
skelbta ..Apžvalgos" savaitraš
čio liepos 12-18 dienos laidoje. 
Skaitant kun . V. Rimšelio 
straipsnį, galima pajusti LKD 
partijos pulsą — kurios keliu 
einama į r inkimus , ir kas 
labiausiai rūpi: bekompromisi-
nė partijos r inkiminės pro
gramos linija — tarnaut i Lie
tuvai. 

Šios idėjos vedami, LK demo
kratai pristato save ir savo 
programą Lietuvos visuomenei. 
Rinkimų kelias į seimą yra il
gas ir, kad pasiektų tikslą, 
reikės nugalėti daugelį, kelią į 
šį tikslą pastojančių, oponentų. 

Išeivijos parama Seimo rinki
muose yra būtina, norint, kad 
dešiniosios pakraipos partijos, 
tai yra - Krikščionys demokra
tai ir Konservatoriai (Tėvynės 
sąjungai, laimėtų daugumą. 
Išeivijai reikės suteikti kiek 
galint didesnę paramą į rinki
minę areną išeinantiems deši
niųjų kandidatams. 

Prieš kiek la iko būre l i s 
iniciatorių Čikagoje sudarė 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų rėmėjų komitetą, kuris ban
dys sutelkti lėšų LKD Seimo 
rinkimams suaktyvinti ir jų 
finansinę naštą palengvinti. 
Kaip žinia, jų finansiniai ištek
liai yra pasigailėtini. Dauguma 
kandidatuojančių dirba menkai 
apmokamus darbus, už kuriuos 
atlyginimu yra vos pakankamai 
šeimos išlaikymui, o ką bekal
bėti apie rinkimines išlaidas. 

LKD rėmėjų komiteto pirmi
ninko pareigas apsiėmė prityręs 
ilgametis visuomeninkas dr. 
Petras Kisielius, o j am talkina 
daugeliui pažįs tama veikėja 
Marija Remienė, ekonomistas 
Jonas Pabedinskas, Inž. Kostas 
Dočkus ir kiti . Steigiamojo 
susirinkimo metu buvo nutarta 
iždo pradžiai apsidėti 50 dol. 
nario mokesčiu, o taip pat kreip
tis į LKD partijos programai 
pritariančius, prašant paremti 
jų programą ir kandidatus di
desne ar mažesne auka, o gal 
įstojant į rėmėjų eiles nariu. 
Aukas LKD partijos rinkimų iš
laidoms sumažint i prašoma 
siųsti šiuo adresu: Kostas 
Dočkus. 1901 So. 49th Ct., 
Cicero, ILL 60804. Būtų gražu, 
kad ir kitose vietovėse atsiras
tų organizatorių, kurie paremtų 
..Tarnauti Lietuvai" pasirengu
sius Krikščionių demokratų 
kandidatus į Seimą. Aukų po 
truputį jau sulaukiama: po 50 
dol. gauta iš Povilo Norvilo ir 

Salomėjos Nyergienės, o 100 
dol. iš Jono Sako. 

LKD rėmėjų suėjime praneši
mą padarė dr. P. Kisielius, prieš 
keletą dienų sugrįžęs iš Lietu
vos, kur jis dalyvavo kultūrinėje 
studijų savaitėje Telšiuose, o 
taip pat susipažino ir su artėjan
čių Seimo rinkimų reikalais bei 
kandidatus statančiomis politi
nėmis partijomis. Studijų savai
tėje jam teko išklausyti paskai
tą apie partijų pasiruošimą rin
kimams, kur kalbėjo Centro 
partijos atstovas Romualdas 
Ozolas, Konservatorių (tėvynės 
sąjungos j dr. Vytautas Kubilius 
ir Krikščionių demokratų Ignas 
Uždavinys. Rinkimų reikalais 
dr. P. Kisieliui dar teko padis
kutuoti ir Kaune. Pokalbyje da
lyvavo dr. Albertas Šimėnas, Al
gis Raulinaitis iš Los Angeles ir 
prof. dr. Feliksas Palubinskas — 
kandidatuojantis į Seimą Kau
no miesto centriniame rajone. 
Padėkime išrinkti į Seimą išei
vijos atstovą. 

Pokalbių metų išryškėjo rei
kalas pasikviesti LKD atstovą 
apsilankyti lietuviškuose telki
niuose JAV ir plačiau supažin
dinti visuomenę su rinkimų ei
ga, ypač su LKD pasiūlyta rin
kimine programa. Jei su Kon
servatorių (Tėvynės sąjunga) 
partija visuomenė jau yra pla
čiau susipažinusi per jų dažnes
nius apsilankymus, tai Krikš
čionių demokratų veikla ir jų 
galimas įnašas artėjančiuose 
Seimo rinkimuose, dar nėra pa
kankamai išryškintas. Šiuo 
tikslu ir buvo pakviestas į Čika
gą bei ki tas vietoves dr. Alber
tas Šimėnas, buvęs ekonomijos 
ministras ir aplamai gerai susi
pažinęs su ekonomijos bei kito
mis painiavomis Lietuvoje. Vi
suomenė turės progą pasikalbė
ti su prelegentu ne tik rūpimais 
rinkiminiais klausimais, bet 
taip pat plačiau susipažinti ir su 
LKD partija — kas ji per viena 
ir ko siekia. Dr. A. Šimėno ke
lionės išlaidas pasisiūlė pa
dengti iš senesnių laikų krikš
čionis demokratas tiek Lietuvo
je, t i ek ir išeivijoje, inž. 
Kazimieras Pabedinskas. 

I Čikagą dr. A. Šimėnas at
vyksta rugpjūčio 21 liks Ameri
koje iki rugsėjo 5 dienos, 
lankydamasis įvairiose vietovė
se. Susitikimų su dr. A. Šimėnu 
reikalu daugiausia pastangų de
da, neseniai pati Lietuvoje vie
šėjusi ir su daugeliu asmenų 
užmezgusi ryšius, Marija Re
mienė. Tad į ją ir reikėtų kreip
tis, norint gauti daugiau infor
macijų šiuo reikalu, tel. (708) 
562-1448. 

Po dr. Petro Kisieliaus prane
šimo ir Marijos Remienės papil
dymų, abu kaip minėtas, lankė
si Lietuvoje ir parsivežė gausų 
bagažą informacijos, vyko dis
kusijos, ku r ioms vadovavo 

CLASSIFIED GUIDE 

Su Dievo ir Tėvynės meile per Lietuvą... 

SIEKIME LIETUVAI 
TIKROSIOS LAISVĖS 

NERIS ŠIMKUS 

Perskai tęs „Drauge" Valdo 
Adamkaus kalbą, pasakytą vi
suomeninės organizacijos Lietu
vos Sambūris steigiamajam su
važiavime, tuojau turėjau tr is 
skir t ingus jausmus. Pirmas ta i 
buvo džiaugsmas, kad y ra tarpe 
mūsų lietuvių, kurie išstudijuo-

Turime gerbti tautietį, kuris 
sugeba esamas problemas su
prasti, išnagrinėti. įvertinti ir 
pasiūlyti būdus jas išspręsti bei 
visa tai viešai pareiškia. Valdas 
Adamkus yra vienas tokių as
menybių. Jo kalba sambūrio 
suvažiavime buvo geras atspin-

ja ir supranta Lietuvoje esančią dysjo žinių surinkimo, suprati-
padė t į , ir dr įs ta ją viešai 
pareikšti , o po to turi konkrečių 
idėjų, kaip dabartinę padėtį 
ta isyt i ir gerinti. 

Antrasis jausmas t a i buvo 
liūdesys, matant, kokia sunki ir 

mo ir įvertinimo, kas privedė 
prie gerų ir pozityvių idėjų 
esančias problemas spręsti. Jo 
pasiūlyti keliai yra blaivūs ir 
nepartiniai. Jei visi žiūrėtų pir
miausia, kas yra geriausia Lie-

beveik beviltiška padėtis dabar tuvai, mūsų tau ta eitų pirmyn 
yra Lietuvoje. pažangiu keliu į gražią ateitį 

Trečiasis jausmas buvo viltis, daug greičiau. 
Skai tant toliau, žybtelėjo vilties Valdas Adamkus teisingai pa-
švieselė, kad dar viską galima sako, kad tautos politinis su-
pakeisti ir atitaisyti. Viskas juk brendimas pilietinėje visuome-
yra tautos rankose. Tauta sava nėję turi labai didelę reikšmę, 
valia norus ir kelią pati pa- o tas subrendimas dar labai 
s i renka per demokratiškus rin- neryškiai matyti Suprantama, 
k imus , kurie greitai bus. Jei kad 50 metų komunizmo nuodai 
žmonės sugebės suprasti savo buvo pilami į tautą. Tas padaro 
galią ir ją panaudos, eidami dabarties darbą daug sunkesnį, 
b a l s u o t i , t a i tautos balsai nes reikia įsisiurbusią įtaką ir 
n u l e m s jos ateitį, bet, jei propagandą nugalėti ir tautos 
dauguma susitrauks į savo galvoseną atgaivinti. Tam rei-
k iau tą ir sėdės namuose, neis kia laiko ir pasišventusių 
balsuoti , tai gaus tą, ką dabar 
tu r i . 

sus i r ink imui pirmininkavęs 
Jonas Pabedinskas. 

Tikėkime, kad visuomenė at
kreips dėmesį į dr. A. Šimėno 
viešnagę Amerikoje, atvyks į 
susitikimus ir pokalbius, nepai
sant politinių įsitikinimų, ir 
aplamai aktyviau jungsis į visą 
r inkiminį procesą Lietuvoje. 
Tie, kurie jau yra susitvarkę 
pi l ie tybės klausimą, turėtu 
nedelsdami registruotis Lietu
vos Ambasadoje ar konsulatuo
se, o kurie šį sykį balsuoti dar 
nesuspės, tai būtų gražu, kad 
pinigine parama prisidėtų prie 
r inkimų naštos palengvinimo 
mūsų broliams ir sesėms Lie
tuvoje. 

J . Končius 

Š m vasario men. Baltuosiuose rūmuose, VVashington, D.C., įvykusiame susitikime su JAV pre
zidentu Bill Chnton (kairėje), JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė ir latvių atstovas 
Mr. Rupners. 

žmonių, o tų abiejų dabar labai 
trūksta. 

Valdo Adamkaus kalba, rei
kia tikėtis, atvers daugeliui akis 
ir jie prisidės aktyviai prie 
politinės visuomenės, rems Lie
tuvos Sambūrį, kad pagreitintų 
sunkią kelionę į tikrąją de
mokratiją. Jo kalba aiškiai pa
sako, kad tik vienybėje yra 
stiprybė. Jei norime pakeisti 
dabartini Lietuvos kelią, tai 
turime sueiti į krūvą, užmiršti 
smulkius ginčus ir nesutarimus, 
palikti juos spręsti, kai Lietuva 
bus t ikrai laisva ir pajėgi. 
Dabar reikia daryti tik tai. kas 
visai tautai ir Lietuvai yra 
gerai. Teveda mus visus mūsų 
himno žodžiai .,Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi". 

Valdas Adamkus davė mums 
gerą nagrinėjimą dabar Lietu
voje esančios padėties, iškėlė 
pačias blogiausias ydas ir trūku
mus, pateikė konkrečias bei po-
zityves gaires, kuria kryptimi 
Lietuva turėtų eiti ir ką daryti, 
kad tauta progresuotų ir visoke
riopa padėtis eitų geryn, o ne 
blogyn. 

Prisimenant mano tėvo, kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus, pa
rašytą dainą, kuri beveik tapo 
antruoju Lietuvos himnu, turė
tumėm visi be jokių atžvalgų į 
partinius ar kitokius įsitikini
mus, visų pirma eiti pagal tos 
dainos žodžius . .Lietuviais 
esame mes gimę. Lietuviais tu
rime ir būt, tą garbę gavome 
užgimę ir neturim leisti jai 
pražūt". Jei visi sektų tos 
dainos žodžius, Lietuva jau būtų 
tikrai laisva ir nepriklausoma 
nuo nieko kito, kaip tik nuo 
savos tautos valios. Turime 
suprasti kad tik vienybėje yra 
stiprybė. Iš senų romėnų laikų 

R E A L E S T A T E 

2S& * , 
REALMARTII, Ine 
CC02 S. Pulasfci Rd. 
ChkagoJL 60C29 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

BM.312-SK4100 
Fax.312-HK»07 312-30M307 

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

Nuotr Sigito Baltrsunaičio 

yra išlikęs posakis „suskaldyk 
ir valdyk", tas kas dabar Lie
tuvoje darosi. Jei mūsų 30 
partijų ir partįjėlių to nesupras, 
tai Lietuva dar ilgai nebus 
tikrai laisva. 

Nors aš asmeniškai Valdo 
Adamkaus nepažįstu, bet iš jo 
žodžių ir kalbos matau, kad j is 
yra t ikras lietuvis, pa t r io tas , 
pilnas energijos ir pozitivių 
idėjų bei geriausių norų, kiek 
gali padėti Lietuvai. Turėtu
mėm būti jam dėkingi už tvir
tus ir aiškius žodžius, ir l inkėt i 
jam sėkmės toliau veikti bei 
kovoti dėl šviesesnės Lietuvos 
ateities. 

Valdo Adamkaus mintys ir 
veiklos gairės išdėstytos, ka ip 
Lietuvos Sambūris turė tų orga
nizuotis ir veikti, y ra geras 
pamatas, ant kurio visi susipra
tę lietuviai, nepaisant, kokiai 
partijai priklauso, turėtų bur t i s 
ir statyti visų mūsų „Laisvės 
namą". Tik vieningi ir bendrom 
jėgom pasieksim Lietuvai t ikrą 
laisvę, todėl visi tur ime remt i 
Lietuvos Sambūrio judėjimą. 

GIMSTAMUMAS 
LIETUVOJE VIS M A Ž Ė J A 

Birželio mėnesį Lietuvoje gy
veno 3,347 žmonėmis mažiau 
nei metų pradžioje, p raneša 
Statistikos departamentas. Iš 
viso birželio pradžioje valstybėje 
gyveno 3 mln. 708,000 gyven
tojų. 

Sausio-gegužės m ė n e s i a i s 
gimė 16,777 kūdikiai a rba 999 
mažiau, nei pernai per tą patį 
laikotarpį. 

Tuo tarpu, palyginti su pir
maisiais penkiais praėjus ių 
metų mėnesiais, mi rus ių jų 
skaičius beveik nepasikeitė — 
šiemet mirė tik 14 žmonių 
daugiau. Iš viso šiemet iki 
birželio mirė 119,400 žmonių. 

Pasak statistikų, sausio-gegu
žės mėnesiais šiemet susi tuokė 
884, o išsituokė 605 poromis 
daugiau nei tuo pačiu 1995 
metų laikotarpiu. Sausį-gegužę 
susituokė 6,106 poros, išsituokė 
- 4,803. 

Palyginti su praėjusiais me
tais, padidėjo tiek atvykusiųjų 
į Lietuvą, tiek išvykusi ųjų išjos 
skaičius. Per penkis šių metų 
mėnesius atvyko 1,348 (pernai 
- 747) žmonės, o išvyko — 2,069 
(pernai - 1,336). 

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

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

312-77S-3313 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVCNUTOS, 
m OVVYSAS MAMMMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Orf. Mgr. 
Aukas S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SV* Weet tSNi Mreet 

Tet. (7—) MM ttm 
(312) SS1-SSS4 

, J K I CONSTHUCT10N 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Oraudrnas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 U - 9 2 5 - 4 3 3 1 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Protessionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
70S-424-7IS3 
312-539-3547 

t e vidaus re
monto darbus: (rengiame rūsius, patepės. 
vonias. Naupi statome lauko verandas, 
laiptus, garažus Dengiame stogus, deda
me lielaui nutekėjimo vamzdžius Darbus 
MĮjaMme greitai ir ssjBningsi Tet JooaaJ 
(S11) 471-S4*7; Vytui (312) 4M-S21S. 

VIVIAN R. KHALAF 
Attorney at Law 

8327 S. Pulaski Rd., 
Chkago, IL 60652 

• Profesionalūs advokatai padės jums 
i isprĮit i fflrihuias problemas: im
igracijos, skyrybų, „resl estate", ava
rijų, asmens draudimu ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvir t iname įvairius 
dokumentus. Kalbame lietuviškai. 
Tel . 312-SS5-2524 

^ŽZzlS.BONDS W 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR RENT 
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mieg. butas su šiluma n karštu van
deniu pensininkams be gyvuliukų. 
Galiu padėt nuvažiuot į krautuves apsi
pirkti. Tel. 312-737-1007. 

FOR SALE 

FarSMOdu; Lietuvos enciklopediią 1936 
m.; dr. V. Kudirkos rastus. 6 tomai; kny
goms sptntą; Kalėdų eglutę, stiklinį «ta*ą if 
4 kėdes; vėsintuvą (dedamą į langą; dideli 
šaldytuvą; 60" viryklą. Teirautis: te l . 
312-77S-332S. 

HELP VVANTED 

COMTINUITY CARE 
Recruits quality appticants for 
domestic jotos We are looking 
for nannies, care givers for the 
elderty. Many joto opportunrtrts. 
CaR: 312-283-910« 

IHIRHHĮI eefcy-

go, detaless gerai besiorientuojan-

darbui ūkvedybos skyriuje (houae-
keeping) Retina eMsRnRMM ans. 
•akai. JutfdTa Red Derby, 12700 
S. Kedate, Mee Mena), R. ( 
Tel. S00-S80-3811. 

OSCS, INC. 
Siūlo jums naujus darbų varijan-
tus, kuriuos galite attikti savo na
muose ir savo pasirinktu laiku. 
Uždarbis priklauso nuo jūsų dar
bo valandų ($300-$900) į savaitę). 
Teirautis: 

OSES, INC. 
P.O. Box 252 

CHICAGO RIDOE, IL 80418 

IEŠKO D A R B O 

Dvi darbščios ir sąžiningos 
moterys iš Lietuvos, 48 ir 32 m., 
ieško darbo. Gali prižiūrėti sergan
čius senelius, tvarkyti namus. Gali 
gyventi kartu Tel. 847-380-0344. 

NUTAPYTA DIDŽIAUSIA 
PAVEIKSLO „ Ž A L G I R I O 

MŪŠIS" K O P I J A 

Į Lietuvos rekordų knygą įra
šytas naujas tapybos rekordas — 
didžiausia Jano Mateikos pa-
veiksio „Žalgirio mūšis" kopija. 

147 cm aukščio ir 338 cm plo
čio aliejaus drobe tapė varėniš
kis Vytautas Baublys, p ranešė 
agentūra ,,Factum" prie Lietu
vos kultūros fondo. 

Lenkų tapytojas J a n a s Matei
ka savo garsųjį paveikslą nu
tapė 1878 metais. Originalas 
dabar saugomas Varšuvos na
cionaliniame muziejuje. 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
R e d a g a v o a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
G a u n a m a s DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
I l l inois g y v . p r i d e d a State sale tax 1.75 d o l . 

Pranas Zunde 
KAZYS BIZAUSKAS 

1893-1941 
Dviejų t o m ų monograf i ja . 11. - 323 psl., n t. - 430 psl . 

Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 
d i p l o m a t i n ė j e ta rnyboje . G a u n a m a D R A U G E . 

P a p i g i n t a i — 6 dol . u ž knygą 
S u p e r s i u n t i m u — 8 dol. 

I l l inois va ls t i jos g y v . p r i d e d a „State sales tax" - 0.53 do l . 
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VISUOMENININKEI IR 
MOKYTOJAI IRENAI 

BANAITIENEI ATMINTI 
1996 m. balandžio 24 d. vidu

dienį amžinu miegu tyliai užmi
go, ligos ir senatvės išvarginta, 
žinoma New Yorko lietuvių vi
suomenininke ir mokytoja Ire
na Ochinskaitė (vėliau Ogins
kaitė) Banaitienė. Penktadienį, 
balandžio 26 d., ši šviesi moteris 
buvo pagerbta didelio tautiečių 
būrio atsisveikinimu M. Salins-
kienės šermeninėje. Šeštadienį, 
po gedulingų šv. Mišių Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, velionė, jos pačios 
pageidavimu, palaidota lietu
viškose Dangaus Vartų kapinai
tėse, Putname, CT, kur jau ilsisi 
daug jai artimų žmonių. 

Irena Banaitienė. 

Irena 1907 m. gegužės 29 d. 
gimė Dusetose, Stefanijos Barz
daitės ir Vlado Ochinskio šei
moje. Pirmojo pasaulinio karo 
nublokšta į Ukraina, šeima 
gyveno arti Kijevo, kur Irenos 
tėvas dirbo nedidelės gele
žinkelio stotelės viršininku. 
1917 m., siaučiant dezinterijos 
epidemijai, Irena susirgo pirmo
ji šeimoje. J a slaugydama, užsi
krėtė ir motina. Mergaitė pa
sveiko, bet sunkiai sergančią 
motiną reikėjo paguldyti ligo
ninėn Kijeve. Mokyklinio am
žiaus sulaukusią dukrą tėvai 
nutarė išsiųsti į Voronežą pas 
tetą Rožę Barzdaite, kuri ten 
lankė lietuvių mokytojų kursus. 
Nuvežta į Kijevą atsisveikinti 
su motina, Irena ją matė pasku
tinį kartą. Netrukus motina 
mirė, o tėvas vėliau dingo re
voliucijos sumaištyje. 1918 m. 
su lietuviais karo pabėgėliais 
per Vilnių į Dusetas grįžo abi — 
teta Rožė ir Irutė — pas močiu
te Moniką Barzdienę. Čia bai
gusi pradžios mokyklą, mer
gaitė įstojo į Utenos gimnazijos 
trečiąją klasę, o teta Rožė įsi
darbino Ūkio banke, Kaune, 
kur netrukus ištekėjo už kari
ninko Broniaus Gertaua. Tada ji 
pas save pasiėmė našlaitę Irutę, 
ir kaip antroji motinąją gražiai 
išauklėjo ir išmokslino. 

1927 m. baigusi gimnaziją, 
Irena pradėjo dirbti Žemės Ūkio 
ministerijoje ekspeditore ir įsto
jo į Vytauto Didžiojo universi
teto Humanitarinių mokslų fa
kultetą studijuoti istoriją. Bū-

. dama studente ji tapo Korp! Li-

thuaniae nare. Irenos studijos 
universitete tęsėsi ilgai ir su 
didelėmis pertraukomis. Dirb
dama, ji universitetą lankė tik 
vakarais. 1933 m. ištekėjusi už 
inž. Broniaus Banaičio, ji buvo 
įsitraukus į naujo gyvenimo 
kūrimą ir 1936 m. jiems gimu 
šios dukrelės Gintarės-Irenos 
auginimą. Inž. V. Banaitis buvo 
Paštų valdybos vicedirektorius, 
tarnybos reikalais siunčiamas į 
užsienius. Irenai su juo kartą 
teko keliauti net iki Egipto. 

Pirmojo sovietmečio metu, 
nors į traukta į tremiamųjų są 
rašus, šeima laimingai liko 
Lietuvoje. Irena Banaitienė 
vokiečių okupacijos metais pajė
gė baigti savo studijas, Vilniaus 
universitete išlaikė valstybinius 
egzaminus ir 1942 m. rugsėjo 19 
d. gavo istorikės diplomą. Tas 
jos ryžtas buvo tikrai vertas 
nuostabos: už trijų mėnesių, 
1942 m. gruodžio 30 d., ji pa
gimdė sūnų Donatą. Užaugęs, 
jis visą gyvenimą buvo didžiau
sias šeimos ramstis. 

1944 m. liepos mėnesį, sovie
tams antrą kartą užplūstant 
Lietuvą, Banaičiai su maža
mečiais vaikais, sunkia širdimi 
traukėsi į Vakarus. Liepos 7 d. 
jie pakliuvo į vieną iš pasku
tinių iš Kauno į Vakarus ėjusių, 
pakelėje bombarduojamų trau
kinių, kuriuo po kelių parų jie 
pasiekė Drezdeną. Po 6 mėne
siu, sovietams artėjant, teko vėl 
t rauktis toliau į Vakarus. Inž. 
Banaitis, negavęs kelionės lei
dimo, nutarė vienas pasilikti 
Drezdene, o šeimą išsiuntė lietu
vių pabėgėlių ešalonu į piet
vakarių Vokietiją. Tą patį vaka
rą ir naktį Drezdenas buvo su
naikintas didžiojo Sąjungininkų 
bombardavimo Metu. B. Banai-
tik, nešinas t ik ktprine, kurioje 
buvo nėjo paties manta, o brolio 
kompozitoriaus K. V. Banaičio 
keli rankraščiai, porą dienų 
eidamas pėsčiomis, pasiekė ne
subombarduotą geležinkelio 
stotelę ir šiaip-taip įsispraudė į 
vakarų pusėn einantį traukinį. 
Nors be leidimo keliaująs B. 
Banaitis buvo traukinyje suim
tas, vėliau jam pavyko pasiekti 
savo šeimą netoli Ulmo esan
čiame Lonsee kaimelyje. 

Karui pasibaigus, Banaičiai iš 
pradžių pa teko į neblogas 
pabėgėlių stovyklas Neufene ir 
Nuertingene, bet vėliau pasta
roji stovykla buvo perkelta į 
apleistas kareivines Schwa-
ebisch Gmuende. Nepaisant 
sunkių gyvenimo sąlygų, abu 
Banaičiai stengėsi būt i nau
dingi ten susispietusiems savo 
tautiečiams. B. Banaitis dėstė 
fiziką gimnazijoje ir elektro
mechaniką technikos kursuose, 
o Irena buvo istorijos mokytoja 
gimnazijoje. Pareigos jausmo 
vedama, ji įsijungė į lietuvių 
moterų organizaciją, kurios pa
grindinis tikslas buvo Vakarų 
pasaulyje išlaikyti gyvą Lie
tuvos laisvės bylą. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos men. 31 d. 
r> 

Antakalnio Vaikų TB ligoninėje su ten gydomais vaikučiais (kairėje) — E. Krizek iš Christian 
Relief Services organizacijos, Viligaile Ltrulraitiene ii Lithuanian Mercy Lift ir Jenifer Patterson, 
Christian Relief Services. Jie ligoninę įpiankt- į. m gegužes mėnesį 

1947 m. Pabaltiečių moterų 
veikėjos sušaukė suvažiavimą 
latvių pabėgėlių stovykloje, 
Esslingene, kurio metu buvo 
įs te ig ta Pabal t i jo Moterų 
taryba, į kurią kiekviena tau
tybė siuntė po 8 atstoves. Ten 
suvažiavusios lietuvės nutarė, 
kad į PMT išrinkta delegacija 
drauge sudarys ir Centrinį 
Lietuvių Moterų komitetą, 
persiorganizavusį į Lietuvių 
Moterų Atstovybę, iš kurio 
išaugo Lietuvių Moterų Klubų 
federacija. Irena Banaitienė 
buvo pirmoji LMA sekretorė. 
1949 m. PMT iniciatyva Schwa-
ebisch Gmuende buvo suruoštas 
įspūdingas trėmimų į Sibirą 
minėjimas, į kurį Irena Banai
tienė įdėjo daug darbo. Suvažia
vimas buvo plačiai aprašytas 
vokiečių spaudoje. Prasidėjus 
emigracijai į užjūrius, PMT ir 
LMA buvo perkeltos į New 
Yorką. Čia Irena Banaitienė il
gus metus organizacijos valdy
boje turėjo įvairias pareigas. 

Prasidėjus pabėgėlių emig
racijai į ki tus kontinentus pa
aiškėjo, kad dėl sunkių stovyk
los gyvenimo sąlygų, B. Banai
tis buvo susirgęs džiova. Jam 
nebuvo jokios vilties patekti į 
užjūrio kraštus. Po ilgų svars
tymų, galvodami apie vaikų 
ateitį, Banaičiai nusprendė: tė
vas pasiliks vienas Vokietijoje 
ir pereis gyventi į vokiečių ūkį, 
o motina su vaikais emigruos į 
Ameriką, kur įsidarbinus ji 
vėliau pasistengs išsikviesti ir 
savo vyrą. Nuo tada Irenai Ba
naitienei prasidėjo ilgi vargo 
metai. 

1951 m. kovo 4 d. šeima išlipo 
New Yorko uoste, kur jų laukė 
jiems garantijas sudaręs anks
tyvesnės lietuvių emigrantų 
kartos atstovas Pranas Narvy
das, parodęs šeimai daug geru
mo. Ireną su vaikais pirmąjį 
mėnesį priglaudė pati vos prieš 
dvejis metus į Ameriką atvy
kusi Marija Šaulienė. Susira
dusi darbą siuvykloje, Irena su 
vaikais įsikūrė tamsiame, šal
tame butuke Williamsburge, 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive network of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The network is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.lvov,' 
Minsk andyiLNIUt,<UTHUAhU.._ ; 

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

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

įffT New York: 212-M9-1074. 
Chicago: 312.234-33**. 
Los Angeles: 213-934-51 SI. 

Montreal. P.Q : S14-S44-2I74 
Toronto. Ont 4U-234-4242. 

Toll-free: MO-223-OS93. 

kur pradžiai namų apyvokos 
daiktus parūpino Pr. Narvydas. 
Irena tuos savo geradarius visa
da minėdavo su meile ir dėkin
gumu. 

Abu vaikai pradėjo mokytis 
amerikiečių mokyklose ir no
r iai lankė šeštadieninę lie
tuvių mokyklą Brooklyne. Dirb
dama fizinį darbą, Irena pra
moko anglų kalbos ir, lietu
vių rekomenduojama, 1958 m. 
gavo IBM mašininkės darbą 
sveikatos apdraudos įstaigoje. 
Po metų paskirta skyriaus vir
šininke, Irena vėliau padėjo ten 
įsidarbinti ir kitoms lietuvėms. 
Toje Boston Insurance Co. Irena 
Banaitienė dirbo iki 1972 m., 
kol išėjo į pensiją. Vėliau, 
1974-1977 m , ji dar dirbo Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
organizacijos centre. 

Pamažu Irenai gyvenimas pa
lengvėjo. 1957 m. dukra Gintarė 
baigė Hunter kolegijoje biolo
giją ir pradėjo dirbti, o sūnus 
Donatas tapo kolegijos studen
tu. Bet rūpesčiai dėl vyro nesi
baigė. Pagyvenęs Vokietijoje 
privačiai, dėl progresuojančios 
ligos B. Banaitis atsidūrė džio
vininkų sanatorijoje netoli Hei
delbergo. JAV valdžia, po ilgų 
Irenos pastangų, leido ligoniui 
atvykti į Ameriką, su sąlyga, 
kad šeima jį išlaikys, kad jis ne
taps našta amerikiečių visuo
menei. Ypač padėjo dr. A. Snieš-
kos pažadas nemokamai gydyti 
ligonį. Bet tada prasidėjo sunku
mai su sanatorija, kurios vyr. 
gydytojas atsisakė sergantį B. 
Banaitį išleisti iš ligoninės. 
Nuvykusi Vokietijon Irena 
kreipėsi į Heidelbergo teismą, 
kur pati. be advokato pagalbos, 
nors ir primiršusi vokiškai, bylą 
laimėjo, įrodžiusi, kad šeima yra 
finansiškai pajėgi rūpintis tėvu. 

1959 m B. Banaitis atvyko į 
Amerika dvasiškai ir fiziškai 
palaužtas žmogus. Pradžioje jį 
teko guldyti ligoninėn, iš kurios 
išėjęs, pagaliau grįžo į savo 
šeimą, tada jau gyvenančią erd
viame, šviesiame bute, kur vi
siems užteko vietos. Deja, nepai
sant visu Irenos pastangų, įsi
bėgėjusios ligos nepavyko su
stabdyti ir B. Banaitis mirė 
1967 m -ausio 11 d. 

Banaičių dukrai Gintarei 
1959 m. i-tekėjus už inž. Antano 
Ivaškos ir netrukus išsikėlus į 
Connectkut, Irena Banaitienė 
priėmė pas save gyventi palie
gusį komp. K. V. Banaitį ir, su 
sūnaus Donato pagalba, jį globo
jo iki jo m rties. Dirbdama pilną 
laiką ir prižiūrėdama du li
gonius. Trena dešimt) metų 
(1955-1%J) mokytojavo šešta
dieninėje lietuvių mokykloje, 
Brooklyne, 1955-1956 m. bū
dama ir rrokyklos vedėja. Irena 
tą darbą vadino savo dvasine at
gaiva. Ypač sunkūs Irenai buvo 
1966 m., sūnui Donatui būnant 
Vietnamo kare, iš kurio jis grįžo 
tiktai į tėvo laidotuves. Po visų 
sunkių išgyvenimų, Irena susir

go aštr iu a r t r i t u ir kurį laiką 
negalėjo dirbti . Jokiems vais
tams nepadedant , ji pati išsi
gydė griežta dieta ir mega-
vitaminais. 

1972 m. išėjusi į pensiją Irena 
sakydavo, kad gyventi jai tapo 
net per gerai . Kolegiją baigęs 
sūnus įsidarbino Socialinio sau
gumo įstaigoje ir jie pajėgė įsi
gyti nuosavą pastogę. Tada 
Irena visą energiją nukreipė 
visuomeninei veiklai. 

LMKF ilgalaikei pirmininkei 
Vincei Jonuška i te i persikėlus 
gyventi į California, Irena 1972 
m. buvo įprašyta perimti tada la
bai pajėgios, 900 narių turėju
sios organizacijos vadovavimą. 
Niekada nenorėjusi jokio dėme
sio ir pripažinimo sau, I rena 
Banai t ienė, išs tumta į priekį, 
pražydo visais savo talentais. Ji 
pasirodė esant i gera kalbėtoja, 
pilna idėjų, darbšti organiza
torė, gabi žurnalistė, savo gied
riu, ta ik iu būdu atnešusi daug 
darnos į organizacijos gyve
nimą. LMKF 1959 m. tapus 
General Federation of VVomens 
Clubs 11 milijonų tarptaut inės 
organizacijos na re , l ie tuvės 
dalyvaudavo kasmetiniuose jos 
suvaž iav imuose , pas inaudo
damos ja is ka ip forumu Lietu
vos laisvės bylai kelti. Vietoj 
vykusi v iena , I rena ragino 
jaunesnes nares juose dalyvauti 
didesniu būr iu , kad atkreiptų 
suvažiavusių dėmesį Lietuvos 
re ikalams. 

Dvi Irenos Banaitienės pirmi
n inkav imo kadencijos 1972-
1978 m. praėjo Žmogaus Teisių 
gynimo ženkle. Drauge su ki
tomis lietuvių organizacijomis, 
LMKF išnaudojo tuo metu pa
lankią viešąją opiniją disiden
tams , organizuodama plačią 
laiškų rašymo akciją lietuvių 
politinių kalinių išlaisvinimo ir 
išskirtų šeimų sujungimo rei
kalais, j šią veiklą buvo įtrauk
ti visi klubai. Daugybė Irenos 
B a n a i t i e n ė s s u r e d a g u o t ų 
memorandumų ir laiškų dėl 
Žmogaus Teisių paže id imo 
Lietuvoje (kuriuos į anglų kalbą 
išversdavo sūnus Donatas) buvo 
išsiuntinėta Helsinkio Europos 
saugumo ir Belgrado konfe
rencijų metu bei Radio Free 
Europe transliacijų tęst inumo 
reikalu. Buvo kreiptasi į Jungti
nes Tau tas prašant , kad tame 
forume būtų leista prabilti lais
vojo pasaul io lietuvių atsto
vams, remiant i s Žmogaus Tei
sių deklaracija. Buvo išsiųsti 
protesto raš ta i Australijos ir 
Naujosios Zelandijos vyriau
sybėms, joms de jure pripažinus 
Pabaltijo valstybes Sovietams. 
1978 m. Phoenix, AR, vykusiam 
GFWC suvažiavimui Irena Ba
nai t ienė paruošė rezoliuciją, 
prašančią šioje organizacijoje 
įsteigti žmonių teisėms ginti 
komitetą. Rezoliucija buvo vien
balsiai pr i imta ir komitetas 
tapo įkur tas . 

1973 m. rudeni nuvykusi į 

Vokietijos LMKF suvažiavimą 
Stut tgarte , Irena Banaitienė 
pasakė kalbą, kreipdamasi į 
pasaulį visų lietuvių moterų 
vardu, kad tuomet bet kokia 
ka ina siekiama taika su Sovie
tais , neparemta pagrindinių 
žmogaus teisių pagarba, negalės 
būt i pastovi. Si jos kalba, su 
gausia informacine medžiaga 
apie Lietuvą, buvo išspausdin
t a įtakingame „Stuttgarter Zei-
tung" . 

Pareiginga iki paskutinių 
gyvenimo dienų, Irena 1990 m 
chronologišku būdu sutvarkė, 
suindeksavo ir j 20 bylų sudėjo 
LMKF archyvą su visu vestu 
susirašinėjimu, rezoliucijomis ir 
įvairių JAV institucijų bei val
džios žmonių atsakymais. Tai 
yra autentiška medžiaga apie 
lietuvių moterų organizacinę 
veiklą išeivijoje, skirtą Lietuvos 
laisvinimo darbui. 

Pasitraukusi iš LMKF pirmi
ninkės pareigų, Irena Banai
t i e n ė dirbo Tau tos fonde; 
1978-79 m. ji buvo viena jos di
rektorių, 1980-81 m. vicepirmi
ninkė atstovybių reikalams, 
1981 m. — sekretorė, o vėliau — 
korespondentė. Irena nuolat 
bendradarbiavo lietuvių spau 
doje. 

Paskutinius kelerius metus 
Irena sirguliavo dėl nepatyrusio 
ch i ru rgo staigiai padarytos 
būtinos operacijos, po kurios jos 
kūnas negalėjo absorbuoti mais
to. Ligonė pamažu nyko, nors 
buvo vežiojama į ligoninę atsi 
gavimui, maitinant ją intra
veniniu būdu. Su meile ją glo
bojo sūnus Donatas, lankė 
toliau gyvenanti dukra Gintarė 
ir jos 4 vaikai. Irena džiaugėsi, 
matydama vaikaičius užaugu
sius gerais žmonėmis. Jai buvo 
ypač malonu, kai 1995 m. jos 
anksti našle likusi dukra Ginta
rė Ivaškienė gavo socialinės glo
bos magistro laipsnį, o jauniau
sioji vaikaitė Gailė — bakalau-
reatą pritaikomojo meno srity
je. Didelę paguodą teikėja labai 
besirūpinusios, arčiau gyve
nusios LMKF narės. 

Si lpstant sveikatai, I rena 
t raukėsi iš visuomeninio gyve
nimo. Vienus metus ji buvo su
t e l k u s i savišalpos būre l į , 
globojantį vienišus mūsų sen
elius. Taip pat ji labai rūpinosi 
projektu New Yorke įrengti 
lietuviams seneliams namus, 
ku r io , deja, nepavyko įgy
vendinti. Vėliau su draugių bū
reliu ji mezgė ir siuvo Lietuvos 
našlaičiams drabužėlius. Pasku
t in is Irenos projektas buvo 

surasti visus tolimesnius gimi 
nes Lietuvoje, kurių dalis būvu 
Sibiro t remtinia i , ir j iems 
padėti. Mėnesį prieš Irenos 
mirtį, į Lietuvą nuvykusi atsto 
vauti šeimai komp. K. V. Ba 
naičio 100 metų mirties mi
nėjime, Gintarė aplankė mo 
tinos gimines, įteikdama jos 
dovanas. Sugrįžus dukrai, Irena 
dar pasidžiaugė jos atlikta misi 
ja. Visai nusilpusi, ji atsisakė 
būti vežama į ligoninę. Giliai 
tikinti, aprūpinta šv. Sakra 
mentais, Irena Banaitienė buv" 
pasiruošusi mirčiai, kurios lyg 
ir laukė. Atrodė, kad ji jautės 
užbaigusi visus savo darbus. Ir 
pačią paskutinę valandą ji ne 
laukė sau ypatingo dėmesio 
tyliai užgeso, nesutrukdžius, 
savo artimųjų gyvenimo. 

Irena Banaitienė ėjo per gy 
venimą tartum aukštyn pakeltu 
žvilgsniu, ta r tum nejausdama 
jai tekusio vargo, nieko sau ne 
reikalaudama, skleisdama ap 
link save gėrį, visų ją pažino 
jusiu mylima ir gerbiama. Atli 
kusi visas pareigas savo šeimai 
ir savo Tėvynei, teilsisi ramiai 
Viešpatyje! 

Salomėja Val iukienė 

DARBUS FOTOGRAFAVO 
IŠ LĖKTUVO 

„Panevėžio statybos tresto' ' 
(PST) vadovai išsinuomojo iš 
savanorių keturvietį lėktuvą ir 
apie valandą žemai skraidė virš 
Vilniaus. Panevėžiškai iš oro 
fotografavo sostinėje pastatytus, 
statomus ir rekonstruojamus sa
vo objektus. Tai Centrinio vals 
tybinio archyvo pastatas, pilių 
ir prezidentūros — Valdovų rū
mų — kompleksai, geležinkelio 
stotis. 

PST užsakovai — Pilių valdy
ba, Prezidentūros direkcija, ar
cheologai — reikalauja, kad, at
statant istorinius pastatus, būtų 
fiksuojamas kiekvienas žings
nis. Statybininkai vykdo šiuos 
reikalavimus, todėl ir buvo 
išnuomotas lėktuvas, kad ne
reikėtų laipioti į bažnyčių bokš
tus. 

Kyviškių aerodrome ne daž 
nai išsinuomojami lėktuvai to
kiems specialiems užsakymams. 
Lėktuvo su pilotu nuoma kai
nuoja apie 100 dolerių už va
landą. Kyviškių aerodrome taip 
pat rengiami specialūs pilotų 
mėgėjų, akrobatinių skraidymų, 
šuolių su parašiutu mokymo 
kursai. 

(LA 06.22) 

A.tA. 
EDVARDUI STEPUI 

STEPONAVIČIUI 
iškeliavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame mylimai žmonai JOANAI, broliams 
BALIUI ir ZIGMUI, seserims STASEI ir JADVYGAI, 
sūnui KĘSTUČIUI, i r jo žmonai GIDONEI, vaikai
čiams SAULIUI ir DARIUI, proanūkei AMANDAI, 
giminėms, artimiesiems ir kar tu liūdime. 

Balio Steponio-Steponavičiaus Babcock & Wilcox-
McDormott kompanijos inžinerijos skyriaus bendra
darbiai: 

Petras Kliorys, Vladas Palubinskas, 
Mečys Palūnas, Vytautas Pliodzinskas, 
Vacys Rociūnas ir Jonas Vasaris 

Cleveland, Ohio 

Tauriam lietuviui, jaunimo auklėtojui ir vargšu glo
bėjui 

A.tA. 
DR. FELIKSUI ZUBINUI 

mirus, liūdinčią žmoną VALENTINA- sūnų JONĄ su 
žmona JOLANTA, senatvės dienas džiuginusius 
anūkus ANDRIU ir TOMĄ, visus art imuosius nuo 
širdžiai užjaučiame. 

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
A n e l ė R a m a n a u s k i e n ė , 

V i d a Sakev ič iūtė , J o a n a 
Krutulienė — tai dar trys nuo
širdžios talkininkės sekma
dienio vasaros šventėje. Vakar 
kažkaip jų pavardės išsprūdo iš 
paskelbto sąrašo. Už paaukotą 
laiką „Draugo" labui esame la
bai dėkingi. 

„Draugo" renginių komi
teto pirm. Marija Reinienė no
ri išreikšti ypatingą padėką 
trims vasaros šventės šeimi
ninkėms — Adelei Lietuvnin-
kienei, Irenai Petreikienei ir 
Viktorijai Valavičienei, ku
rios kantriai ir energingai visą 
popietę sukosi virtuvėje, besi
rūpindamos, kad sveteliams 
„kūno peno" nepritrūktų. 

Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos Lemonte kapelionas kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, nuo 
rugpjūčio 1 d. vienam mėnesiui 
išvyksta į Lietuvą. Misijoje jį 
pavaduos kun. Leonas Zaremba, 
SJ. 

Česė Bačinskienė prieš pat 
„Draugo" vasaros šventę (dėl to 
nespėjome jos pavardės paskelb
ti praėjusią savaitę) paaukojo 
dovanų šventės laimėjimams. 
Ačiū! 

Lietuvai reikia besidarbuo-
j a n č i ų ir besiaukojančių 
žmonių, bet visos žmogiškosios 
pastangos nebus labai veiks
mingos, jei neturėsime užtarėjų, 
mūsų tėvynės reikalais besi
rūpinančių, danguje. Šv. Kazi
miero seserys prašo atvykti į 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčią šį šeštadienį, rugpjūčio 
3 d., 9:30 vai. ryte, ir kartu su 
jomis dalyvauti šv. Mišių auko
je, prašant Dievo malonės, kad 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 

Prieš keletą dienų i i Wa-
shington, DC, gauta džiugi 
žinia, kad JAV federalinės 
valdžios įstaigose jau nebebus 
vartojamos raidės U.S.S.R., kai 
rašoma apie Lietuvos Respub
liką. Nuo dabar Lietuvos Res
publikai atpažinti bus var
tojama „LH". Nuo dabar ir ko
mercinė elektroninė susižino
jimo JAV pasaulinė sistema 
(EBB) vartos tik raides „LH", 
kai bus minimi klausimai bei 
reikalai, susiję su Lietuva. 

Sekmadienį, rugpjūčio 11 
d., tarp 9 vai. r. ir 3 vai. p.p. 
Standard Federal banke ^kam
pas Archer ir Sacramento) ruo
šia šventę šeimoms (čika-
gieciams visos paslaugos, teikia
mos šventėje, yra nemokamos, 
bot reikia jrodyti. kad gyveni 
mieste i. Bus skiepijami vaikai, 
galima pasitikrinti klausą, 
patikrinamas kraujospūdis, 
mažieji tikrinami, ar nėra 
apsinuodiję švinu ir daug kitų 
patarnavimų atliekama. Visi 
kviečiami 

x William Unakis, Morton 
!L. kas pora mėnesių atsiunčia 
$50 Lietuvos našlaičiams pade
ri. Vera W. McGinty iš Mon 
trose. PA. paskaičiusi J. Dorr 
-traipsn) apie Lietuvos našlai-
c.u ^ Tirpus, atsiuntė $25; Alice 
K. Chiora. Fogelsville, PA — 
$20; Brian Burba, Thompson 
OH — $5. Lietuvos našlaičių 
'.ardu aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St„ 
Chieago. IL 80629. 

(sk) 
% TRANSPAK praneša: 

..Šilumos tinklų tarnybos už 
skolas iki balandžio 1 d. nu-
'raukė šilumos tiekimą 1,275 
vartotojams. Teismams buvo pa
teikti 644 ieškiniai dėl skolų 
grąžinimo". Pinigai, siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lietu
vą. Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 89 St , Chieago, 
IL, tel. 312-438-7772. 

(sk) 

Adv. Vytenis Lietuvninkas, 
Chieago, IL sutvarkė Dzūkų 
draugijos Čikagoje uždarymo 
dokumentus ir už šį darbą ne
ėmė honoraro. Buvusi Dzūkų 
draugijos valdyba jam taria di
delį dzūkišką ačiū. 

Julius Karnas, Dzūkų drau
gijos iždininkas š.m. liepos 30 
d. aplankė Draugo fondą ir jam 
įteikė uždarytos Dzūkų draugi
jos 1,600 dolerių čekį prie anks
tyvesnių 200 dolerių draugijos 
įnašų. Už taip didelę dovaną 
Draugo fondas reiškia didelę 
padėką naujam garbės nariui. 

Nors Dzūkų draugija Čikagoje 
užbaigė savo veiklą ir jos dau
giau nebematysime, Dzūkų 
draugijos vardas lieka įamžin
tas Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje. Jis visiems 
ats i lankiusiems , ,Draugo" 
patalpose kalbės apie lietuvišką 
dienraštį gausiai parėmusią 
Dzūkų draugiją. 

„Garden Court" yra jaukus 
sodelis prie Art Institute of Chi
eago rūmų. Ten Lithuanian 
Mercy Lift savanoriai vaišins 
metinio pokylio svečius užkan
dėliais ir atgaiva. „Artimo 
meilės meno" pokylis įvyks rug
sėjo 7 d., 6 vai . vakare . 
Visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti ir paremti Lithu
anian Mercy Lift darbus. Vietų 
užsakymai priimami vakarais 
pas Marytę tel. 708-442-8297. 

Danys Mikeliūnas, Michi-
gan City, IN, siųsdamas „Drau
go" prenumeratos mokestį, pri
dėjo 105 dol. Smagu, kad dien
raščiui padėti atsiranda draugų. 
Esame labai dėkingi už pagalbą. 

Petras Rimkus, Lemont, IL, 
vėl atsiuntė 105 dol. auką kar
tu su „Draugo" prenumeratos 
mokesčiu. Pagalba dienraščiui 
padeda sudaryti galimybę, kad 
jis reguliariai būtų išleistas. 
Nuoširdus ačiū už dovaną. 

Ses. Stasė, uoliai besidarbuo
janti lietuvių sielovadoje ypač 
Lemonte, liepos 20 d. išvyko 
atgal į Putnamą. Grįš rugsėjo 1 
d. 

Galbūt jūs laimėjote, tik 
nepasiėmėte savo laimikio? Štai 
tie laimingieji bilietai, pasitik
rinkite ir, jeigu turite, atvyki
te į „Draugo" administraciją 
pasiimti savo dovanos. 

120503, 121012, 120827, 
121582, 120501 , 121366, 
121619, 
120563, 
120709, 
120864, 
120654, 
120831, 
120928. 

121421, 
121164, 
121222, 
120979, 
120556, 
121667, 

120474, 
120725, 
120669, 
120929, 
120748, 
120487, 

Rita Kazlauskai tė , pasi
žymėjusi smuikininkė, ir Sheryl 
Ferdman, violončeliste, koncer
tuos rugpjūčio 17 d., 12-3 vai. 
p.p., ekskursuojant Valnara VI 
laivu. Ekskursija rengiama 
paremti PLC salės atstatymą, 
paruošiant salę krepšiniui ir 
kultūriniams įvykiams. Plau
kiant laivu, dalyviai galės 
džiaugtis gražiais Čikagos vaiz
dais, gera muzika ir skaniu 
maistu. Registruotis, prašom 
skambinti Austei Vygantienei, 
847-446-5392. 

Atmintina data: rugpjūčio 18 
d., 12 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centro metinė gegužinė — pa
bendravimas. Skanus maistas, 
linksma A. Barniškio muzika, 
graži aplinka, linksmai nusi
teikę žmonės, sportas lauks jūsų 
centro sodelyje. Bus traukiami 
laimėjimų bilietai ir sužinosime, 
kas tie laimingiej i . PLC 
Lemonte kviečia ir laukia daug 
daug žmonių, nes vietos turime 
apsčiai. Ar lietus, ar vėjas 
gegužinė vis tiek bus. 

Bronė ir Feliksas Mataičiai, 
Lockport, IL liepos 26 d. aplan
kė Draugo fondą įteikdami 800 
dolerių prie ankstyvesnių 200 
dolerių įnašų ir tapo garbės na
riais. Už gausią paramą Drau
go fondui nuoširdžiai dėkojame. 

SUSIŽIEDAVO 
Dona Kristina Vaičiulytė iš 

Čikagos ir A lan Tomas Didž-
balis iš St. Petersburg, Florida, 
š.m. sausio 1 d. susižiedavo. Su
tuoktuvės vyks rugsėjo mėnesį. 
Jaunuoliai susipažino 1983 
metais Dainų ir sporto šventės 
Čikagoje metu. 

Alan Tomas Didžbalis ir Ilona Kristina Vaičiulytė. 

x Liepos 27 d. „Drauge" 
įsibrovė klaida į sveikinimą 
rašyt. Jurgiui Jankui. Sveikin 
tojos Ulinskaitės vardas turi 
būti Marija ne Valerija. Labai 
atsiprašome! 

x Pamaldos su šv. Mišių 
auka rugpjūčio 3 d., šešta
dienį, 4 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Atneškime Švč M. 
Marijai gėlių. Kviečia Židinys. 

(sk) 
x Vasaros metu TRANS

PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v .p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. 
Šeštadieniais u ž d a r y t a . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. 

(sk) 
x Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 
52*0773. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biuletenis (liepos 28 d.) 
skelbia, kad parapijoje ruošiasi 
tuoktis Egidijus Kancleris ir 
Renata Dambrauskaitė. 

Bronius Na inys PLB pirm. 
pasidalins įspūdžiais iš Lietuvos 
dabartinio gyvenimo rugpjūčio 
4 d., 12:30 vai. p.p., PLC 
Lemonte didžiojoje salėje. (Tuoj 
po šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje apie 12 vai.) 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas ruošia pietus. Ska
niai ir sočiai pavalgę, pasiklau
sysime PLB pirm. Broniaus 
Nainio. Tema: dabartinė Lietu
va — išeivija, mūsų išlikimo 
požiūriu. Kviečiame pasiklau
syti naujausių žinių iš Lietuvos. 

x Gal iu p a d ė t i l e g a l i a i 
gauti „SOC. SECURITY" kor 
telę ir vairavimo leidimą 
(DRIVER'S LICENSE). Ed 

Mlls Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 
(sk) (9k) 

Redaguoja J. Piačas. MolTiųą 

TAVE MATAU 

Lietau, lietau, tave matau 
Ant klevo lapo, ant žolės, 
Ant sparno vienišos griežlės 
Tenai toli vidur laukų, 
Kur auga kriaušė po skliautu. 

Lietau, lietau, tave matau! 
Nepasislėpsi nuo manęs! 
Leki per avižų marias. 
Melsvom kregždėm tu nuo 

stogų, 
Melsvom žvaigždėm tu nuo 

sakų. 
Skrendi, krenti — ir gyvas vėl 
Auksinėj vasaros erdvėj. 
Lietau, lietau, tave matau! 

Janina Degutytė 

KITI APIE MUS 

Šleicheris savo draugams 
rašomuose laiškuose nusiskun
džia kaimo gyvenimu: „Nors 
šiame kaime gyvenu geriausio
je pirkioje, mano kambaryje pro 
supuvusias grindis žvelgia 
drėgna žemė... Dabartinei mano 
šeiminkei lėkštės yra visai sve
timas dalykas, mes valgome iš 
bendro dubenio ... Kambaryje 
neduoda ramybės musės, o išė
jus laukan, užpuola būriai įky
rių pelkių uodų. Tačiau jam visi 

tie vargai tik juokas, palyginus 
su tais džiaugsmais, kuriuos 
jam suteikia skambi lietuvių 
kalba, jos labai įvairios, žila 
senove dvelkiančios formos. Jis 
jaučiasi lyg koks retų augalų 
rinkėjas arba medžiotojas, kuris 
pamatęs retą žolę ar nukautą 
žvėrį, pamiršta po krūmus ir 
pelkes jį varginusią kelionę. Jis 
užjaučia sunkią lietuvių padėtį 
vokiečių okupacijos laikais. Jam 
gaila nutautėjusių lietuvių, pas 
kuriuos žūsta tokia kalba, kuri 
formos tobulumu galėtų lenkty
niauti su graikų, romėnų, indų 
kūriniais. Jis skaitė Donelaičio 
„Metus", kuriuos jis" pavadino 
literatūriniu šedevru (pavyz
dinis kūrinys, pažiba). Ir apsi
krovęs lietuviškomis pasako
mis, dainomis, mįslėmis, pilnas 
įspūdžių, o svarbiausia, gerai 
pramokęs lietuvių kalbos, grįžo 
į Prahą. Kitą kartą apie tai, 
kaip jis pasinaudojo ta lietu
viška medžiaga. 

ŽMONĖS RĖKIA IŠ 
DŽIAUGSMO 

Man vasaros atostogos labai 
patinka. Kiekvieną vasarą aš su 
šeima važiuoju į „Great Ameri
ca". Ten mes susitinkame su 
mūsų šeimos draugais. Man la
biausiai patinka važinėti „Iron 
Wolf'. Traukinėlis labai greitai 
važiuoja, visi žmonės rėkia iš 
džiaugsmo. 

Vasaros viduryje važiuoju į 
Rako skautų stovyklą. Šiais 
metais ten trečią kartą sto
vyklavau. Oras buvo labai 
karštas ir daug uodų. Links
miausia stovyklavimo dalis yra 
šokiai. 

Savo kieme turiu didelį van
dens baseiną. Kai niekur kitur 
nevažiuoju, plaukioju šiltame 
baseino vandenyje. Kartu su 
manim plaukioja ir draugės. 
Vasara ilgai dar liks mano 
atmintyje. 

Alina Meilytė, 
5 sk. mokinė 

Čikagos lit. m-la. 

LAIŠKAI 

Mielas Kęstuti, 
Kaip Jums? Pas mus viskas 

gerai, esame visi sveiki ir lau
kiame pavasario. Ar tu dar nu-

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąpmgo* Chicagos BJn/rimtą 

3206 W. Cth Ptace. Chieago, IL 60829 

vyksti į Rusiją ir Lenkiją? 
Šiandien yra šeštadienis, aš 
lankau Maironio lit. mokyklą. 
Mano mokytoja yra ponia Silvi
ja. Mes mokomės apie Lietuvos 
kunigaikščius. 

Tavo pusbrolis Marius 

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlės auklėtiniai susipažįsta su pūkuotu pavasario svečiu išvykoje 
į gyvulių ūkį Iš kairės: Vincukas Olšauskas, Rūta Mockaitė ir Ugnė Klibai te 

Nuotr. Lydos Budrienės 
gyvena, kaip e inas i . Duktė 
atsakė, kad visko jiems į valias 
(užtenka), maldaują dievus (pa
gonių) tik audros ir lietaus, kad 
palaistytų jų daržoves. Netru
kus tėvas nuėjo pas puodžiaus 
žmoną ir paklausė, kaip jai 
sekasi. Ši atsakė, kad negalin
ti skųstis, dievų (pagonių) 
maldaujanti tik giedros ir 
saulės, kad puodai džiūtų. 

— Jeigu tu maldauji giedros, 
— atsakė tėvas, — o tavo sesuo 
blogo oro, tai su kuria man 
melstis? 

Taip ir žmonės, iš karto dirbą 
du priešingus darbus, paprastai 
nei vieno, nei kito nepadaro. 

Ezopas 

Labas! 
Mano vardas yra Kęstutis. Aš 

lankau penktąjį skyrių Mairo
nio lit. mokykloje. Gyvenu 
dideliame name prie miškelio. 
Čia dažnai atbėga stirnos ir 
griaužia mūsų medžius ir ma
mos gėles. Namuose turiu „Su-
per Nintendo" elektroninę sis
temą. Pas mus paskutinės ke
lios dienos buvo šaltokos. Lijo 
šąlantis lietus, apdengdamas 
viską ledu ir varvekliais. Dabar 
jau pradeda tirpti ir darosi gra
žiau. Rytoj skrisiu į Colorado 
kalnus ir ten slidinėsiu. Daly
vauju vaikų krepšinio komando
je. Šiandien bus paskutinis žai
dimas. Nebeturiu daugiau lai
ko, nes mokykloje rašau. Su
diev! 

Su geriausiais linkėjimais, 
Kęstutis 

Miela lietuvaite ar lietuvi, 
Labas! Mano vardas Gaja. 

Man 10 metu amžiaus. Turiu 
tris brolius «*• keturias seseris. 
Štai jų vardi : Lina (16), Rimas 
(13), Vija (12), Gaja (10), Saulė 
(8), Vincas (6), Gintas (4) ir Žiba 
(2). Aš mėgstu baletą šokti, pia
ninu skambinti ir plaukti. Esu 
tamsiaplaukė su tamsiai žalio
mis akimis. Esu ateitininkė ir 
noriu kasmet lankyti Dainavos 
stovyklą, šeštadieniais lankau 
Lemonto Maironio lit. mokyklą. 

Viso gero, 
Gaja Sidrytė 

Visi Lemonto Maironio 
lit. m-los mokiniai. 

(„'95 mes dar gyvi") 

Bebenčiuką ir abi seseris. 
Nuo to laiko kvailutės niekas 

kvailute nebevadina, o Beben-
čiukas vėl linksmas ežere žve
joja. 

Ši graži pasaka kai ko pamo
ko. Pagalvokite! 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

Vaiva L. Bučmytė 1995/96 m. gal
vosūkių konkurso pirmosios premijos 
laimėtoja. 

TĖVAS IR DUKTERYS 

Vienas žmogus turėjo dvi 
dukteris; vieną išleido už darži
ninko, antrąją už puodžiaus. 
Praslinkus kuriam laikui, tėvas 
nukeliavo pas daržininko žmo
ną ir ėmė ją klausinėti, kaip 

KVAILUTĖ IR LAUMĖ 
(Lietuvių liaudies pasaka) 

(Pabaiga) 

— Nemačiau, — atsakė liep
tas. 

Ir kai tik laumės šuo, užbėgęs 
ant liepto, ėmė pėdas uostyti, 
lieptas — vikst ir atsistojo į 
dangų stačias. Nežino laumė, 
kaip pereiti upę: bėga čia, gilu, 
bėga ten — sraunu. Paieškojusi 
valandėlę ir atradusi seklumą — 
pūkšt perbrido vandenį, jos šuo 
— lapatai, lapatai perplaukė, ir 
vėl abu vejasi. Pribėgo duonku
bilį, o aplink duonkubilį gra
žiai pakepti duonos kepalai. 

— Duonele, rugio kviečio se
sele, pasakyk, ar nusivedė mer
gaitės Bebenčiuką? — paklausė 
laumė. 

— Neregėjome, nematėme! — 
atsakė duona, ir kai tik laumė 
norėjo toliau bėgti, duonos 
kepalai kilo iškilo didžiausiais 
kalnais. Kabinasi laumė į vieną 
kalną — geležinės klumpės slys
ta, šoka į antrą kalną — žemyn 
čiuožia. Tik po geros valandos 
laumė sliuogte įsliuogė į kalnus, 
perėjo juos visus ir įkopė į patį 
didžiausią, kur ganėsi karvė. 

— Karvute, karvute, ar nema
tei prabėgant seserų ir Beben-
čiuko? — paklausė uždususi lau
mė, vos kvapą beatgaudama. 

— Nemačiau, — atsakė karvė. 
Kai laumė norėjo toliau vytis, 

žalmargė šnervėmis kalnan pa
pūtė, dulkes su smėlio sūkuriu 
pasiautė: nematyti nė per žings
nį. Kol dulkės nusėdo, laumė 
gerą valandą sugaišo, o jos šuo 
tik Čiaudi, tik kosti. Pasiekė 
laumė obelį. 

— Obelėle, širdele, pakelės 
dukrele, ar nematei prabėgant 
pro šalį BebenČiuko? 

— Nemačiau! — atsakė obelis. 
Laumė nespėjo žingsnio žengti, 
obelis išsišakojo, išsiraizgė 
dešimtį mylių aplinkui. Kol lau
mė pro obels šakas pralindo, su
sibraižė rankas ir veidą, išsibadė 
akis, o pralindusi jau nebevijo 
kvailutės, išgelbėjusios brolį 

1. Valdovui Vytautui siunčia
mam karališką vainiką kelią, 
1430 metų vasarą, pastojo Len
kijos kariuomenės būrys, ku
riam vadovavo Jonas Czarn-
kowski8 (L.E. 34-386, Boston, 
1966). 2. Gediminas save vadino 
Lietuvos karaliumi. Šį jo titulą 
gerbė „visi vienalaikiai ofi
cialūs dokumentai, išeiną iš už
sienio valdovų, ir visi metraš
tininkai". P i r m a s i s , kuris 
karalių Gediminą 15-ame am
žiuje nužemino į „kunigaikščio" 
tirulą buvo užkietėjęs Lietuvos 
priešas lenkas J. Dlugošas, gy
venęs 1415-1480 metais. (L.E. 
7-62, Boston, 1956 L.E. n m , 
Boston, 1957). Pasiskaityti D. 
Bindokienės Str. „Tėvynė" nr. 
5, 1995 m. gegužės mėn. ir 
„Draugas" 1995.VII.6 Lietuvos 
karalijos data skaitytina ne nuo 
1253. VH.6 vainikavimo, bet nuo 
1251.VU. 17, kai popiežiaus pa
laiminimu tapo KaraUja! Pa
našiai Lietuva tapo Respubli
ka ne 1918.XI.11, bet 1918.11.16 
! E.G. 3. Karaliaus Algirdo 
sūnus Jogaila nuo 1379 metų 
save ėmė vadinti „vyriausiu 
Lietuvos kunigaikščiu" — „obis-
ter hercoge der Littowin". (L.E. 
9-418-429, Boston, 1956). 

1385.VTH. 14 Krėvos akte Jo
gaila figūruoja ne kaip Lietuvos 
karalius, o tik kaip didysis kuni
gaikštis (L.E. 11-113, Boston, 
1957; L.E. 3-195, Boston, 1973; 
A. Šapokos „Lietuvos istorija", 
105-106 ps l ) . 4. Karaliaus 
Kęstučio sūnus Vytautas pirmą 
kartą pasivadino „didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu" 1395 me
tais. Nuo 1401 metų šį titulą jis 
vartojo formaliai (L.E. 34-383, 
Boston 1966). S. Prieš šimtą 
metų Vytautui titulą Didysis 
suteikė poetas Maironis (Žiūr. 
„Pavasario Balsai", eil. „Trakų 
pilis": „Tu Vytauto Didžiojo 
galybę matei!" Tilžė, 1895 m.). 

PAGALVOKITE 

1. Kaip vadinasi šunų veislė, 
kurie neloja? 2. Kur ir kada 
pagonis Jogaila tapo krikščio
niu? 3. Kiek kainuoja Ameriko
je vienas svaras sliekų? 4. Kas 
arčiau šiaurės ašigalio: Kana
dos Montrealis, Maskva ar Ber
lynas? 5. Kai tuokiasi Anglijos 
karališkasis princas, i i kokio 
aukso nukalami jam vestuvi
niai žiedai? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

http://1918.XI.11

