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Seimo pirmininkas tęsia 
kovą prieš KGB 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(BNS) — Kovodamas su buvu
sio sovietinio saugumo KGB 
palikimu, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis antra
dienį Seimui pateikė svarstyti 
naują įstatymo projektą bei 
nuo metų pradžios galiojančio 
buvusių KGB karininkų dar
binę veiklą ribojančio įstaty
mo pataisas. 

Seimas po pateikimo prita
rė V. Landsbergio pasiūlytam 
naujo įstatymo projektui, ku
riuo siekiama nutraukti už
sienio slaptųjų priedangos 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veiklą. 

Anot V. Landsbergio siūly
mo, vyriausybė arba instituci
jos, tiriančios užsienio valsty
bių slaptųjų tarnybų veiklą, 
turėdamos duomenų, jog kuri 
nors įmonė, įstaiga ar orga
nizacija veikė ar veikia, kaip 
užsienio slaptųjų tarnybų 
priedanga, kreipiasi į teismą 
dėl minėtos įstaigos panaikini
mo. 

Teismo sprendimu tokia įs
taiga panaikinama, o jos tur
tas perduodamas valstybes 
nuosavybėn. 

Anot projekto, buvę SSRS 
KGB ir Vyriausiosios žvalgy
bos tarnybos pagrindiniai dar
buotojai, kurie savo nuosa
vybėje turi arba vadovauja 

įstaigoms, privalo apie tai ne
delsiant pranešti Valstybės 
saugumo departamentui 
(VSD), kuris nuo tol 10 metų 
pastoviai tikrins, ar jos nevyk
do užsienio slaptųjų tarnybų 
priedangos funkcijų. 

Pažeidus pranešimo privalo
mumo nuostatą ar nustačius, 
kad tokia įmonė vykdo prie
dangos funkcijas, teismas to
kią įmonę panaikina. 

Pasak Vytauto Landsbergio, 
šis projektas užpildo spragas, 
kurios atsirado, pernai priė
mus įstatymą dėl buvusių 
saugumiečių veiklos apriboji
mo. Anot Seimo pirmininko, 
įstatymas nukreiptas prieš 
„įšaldyto ir snaudžiančio po
būdžio" struktūras. „Nereiktų 
laukti, kol jos aktyviai pasi
reikš, o stabdyti jų veiklą", 
visuotiniame posėdyje sakė 
parlamento vadovas. 

Žurnalistams jis sakė, kad 
pernai svarstant prieš KGB 
nukreiptą įstatymą, Seimo 
centro frakcijos seniūnas Egi
dijus Bičkauskas „atkreipė 
dėmesį, kad gali būti ar buvo 
tokių žmonių, kurie anksčiau, 
prieš 1990 metų kovo 11 d., 
gavo pavedimus pasitraukti iš 
tiesioginės tarnybos ir kurti 
priedangos įstaigas veiklai 
būsimojoje nepriklausomoje 
Lietuvoje". 

NATO kariniai smūgiai 
n e s u s t a b d ė žudynių Kosove 

Kovo 24 dieną JAV Senate įvyko „The Central and Kast Ku» -.-ir. C^a.-'ion" nar t? — JAV Liet jviq R 
menės — surengtas senatorių William Roth, Joseph Biden. i ugreso atstovų Sonny Ciliahan ir Nancy Pelosi 
pagerbimas. Šių Amerikos pareigūnų tiiū=^s pouejo Leiikijai. Kijai bei Vengrijai tapti XATO narėmis. jir> pri
žadėjo savo pagalbą ir Lietuvai, siekiančiai įstoti į sąjungą 

Nuotr.: (I eil. iš kairės; Vašingtono lietuviai — N'erija Ka.-panenė, pagerbtoji Kongreso nar Na:- j Pelosi. 
JAV LB įstaigos direktorė Audronė Pakštienė. JAV LB prezidiumo pirmininkas Donatas Skučą*: II eil. Dalia 
Lukienė, JBANC atstovas Alfrirda* Rimas. Algî  Lukas, Rom '-', .sparas 

Vyriausybės šnekos apie gerėjantį 
gyvenimą — tik propaganda 

Ignalinos elektrinės likimą spręs 
Europos ir Lietuvos pareigūnai 

Vilnius, balandžio 6 d. dėl įgyvendinamų sprendimų. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė, susijusių su Ignalinos AE I ir 
atsiliepusi j Europos Komisi- II energijos blokų raudojimo 
jos raginimus, paskyrė savo trukrr.e ir sąlygomis. 
atstovus į dvišale darbo grupe, Lietuvos komisijos vadovu 
kuri spręs Ignalinos atominės paskirtas ūkio viceministras 
elektrinės (IAE) likimą. Viktoras Valentukevičius, joje 

Abiejų šalių atstovų pirma- yra dar septyni kiti nariai, at-
sis susitikimas įvyks kitą sa- stovaujantys ministerijoms ir 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(BNS) — Opozicinė LDDP 
„įsakmiai" pareikalavo vy
riausybės nutraukt i „žmonių 
skurdinimo politiką" bei „ba
nalią propagandą apie gerė
jantį Lietuvos žmonių gyve
nimą". 

„Išdrįskime pažiūrėti tiesai 
į akis, mielieji ponai, ir atvi
rai pasakykime tą tiesą žmo
nėms", LDDP frakcijos vardu 
pareiškė Seimo narys Justi
nas Karosas. Anot jo, „dabar
tine valdžia, nuolatos karto
dama jau spėjusią įkyrėti fra
zę apie gerėjantį Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir didėjan
čius atlyginimus bei pensijas, 
nutyli, kad kai kurių kasdien 
vartojamų prekių bei paslau
gų kainos nepaliaujamai didė

ja ' . 
Pasak LDDP, „aiškiai spar

čiau negu eilinių Lietuvos gy
ventojų pajamos" didėja po
kalbiai telefonu bei telefono 
abonentinis mokestis, nuo ba
landžio pradžios padidėjo ir 
naftos produktų kainos. 

LDDP atstovo teigimu, šis 
kainų padidėjimas, prasidėjus 
pavasario žemės ūkio dar
bams, „ypač apsunkins ir 
šiaip j au nelengvą žemdirbių 
dalią". 

„Mes pasisakome prieš to
kią žmonių skurdinimo politi
ką ir įsakmiai reiklaujame ją 
nutraukti , kartu nutraukiant 
ir banalią propagandą apie 
gerėjantį Lietuvos žmonių gy
venimą", sakoma LDDP pa
reiškime. 

vaite Vilniuje, pranešė Lietu
vos atstovai darbo grupėje. 

Lietuvos vyriausybės ir Eu
ropos Komisijos dialogas dėl 
IAE likimo iki pastarojo meto 
strigo, šalims keičiantis kalti-

mokslo institutams. 
Europos Komisijos (EK) de

legacijos Lietuvoje vadovas 
Henrik Schmiegelow praėjusį 
mėnesį perspėjo, kad Lietuva 
rizikuoja pakvietimu į ES, 

Karaliaučius siūlo 
lietuviams nuomoti žemę 

Vilnius-Karaliaučius. ba
landžio 3 d. (Elta) — Lietuvos 
ūkininkai galėtų nuomoti ir 
dirbti nemažai žemės Kara
liaučiaus srities rajonuose — 
tokie pasiūlymai buvo aptarti 
Lietuvos žemdirbių delegaci
jos susitikimo su Karaliau
čiaus srities vadovais metu. 

Derybose dalyvavo šios sri
ties agropramoninio komiteto 
darbuotojai. Krasnoznamens-
ko, Oziorsko. Slavsko. Neste-
rovo, Nemuno rajonų žemdir
bių atstovai. Lietuvos žemdir
biams atstovavo Lietuvos ūki
ninkų sąjungos pirmininkas 
Jonas Čiulevičius. Žemėtvar
kos ir teisės departamento 
prie Žemės ūkio ministerijos 
direktoriaus pavaduotojas Al
binas Kadūnas, grupė Vilka
viškio, Prienų. Šilalės. Šilutės. 
Tauragės. Jurbarko rajonų 
ūkininkų. Lietuvos žemdirbių 
delegacijai vadovavo Seimo 
narys Romualdas Ozolas. 

Pasak Karaliaučiaus srities 
agropramoninio komiteto pir
mininko pavaduotojo Anatolij 

Gusev. šiuo metu srityje tūks
tančiai hektarų dirvonuoja, ne 
visi žmonės įstengia tą žemę 
dirbti, nes trūksta technikos, 
neįperkamos trąšos, sėklos. 
Nors statistiniai duomenys ro
do, kad srities rajonuose yra 
5.700 ūkininkų ir jiems pri
klauso apie 113,000 ha žemės, 
iš tikrųjų taip nėra, kaime 
ūkininkauja tik apie 1,500 
žmonių. 

Karaliaučiaus srityje yra 
problemų su laukų melioraci
ja, sunku patekti į atokesnes 
vietoves. A. Gusev sakė, kad 
žemės nuoma nėra didelė. 
Kaimuose yra daug tuščių fer
mų, kuriose būtų galima 
įrengti sandėlius. Karaliau
čiaus srities žemėse gerai 
auga pupos, rapsai, maistiniai 
javai, bulvės. 

Lietuvos ūkininkai sakė, 
kad juos domina tokie pasiū
lymai, tačiau pirmiausia rei
kėtų sutvarkyti muitinės rei
kalus, nes vežant žemės ūkio 

nimais dėl sprendimų vilkini- vengdama dialogo dėl Ignali 
mo bei problemos politizavi- nos AE uždarymo, 
mo. Vyriausybė nurodė savo H. Schmiegelow teigimu, EK 
komisijai bendroje darbo gru- jau prieš mėnesį buvo pasky-
pėje įvertinti, kiek kainuotų rusi savo specialistus, kurie 
IAE sustabdymas, bei pateikti laukė pranešimo iš Vilniaus, 
informaciją apie galimos neat- jog yra laukiami. Kas vado-
lyginamos ir kitokios finansi- vauja EK žinovams, kol kas 
nės paramos iš ES ir kitų nepaskelbta, 
tarptautinių šaltinių dydį ir Lietuvos valstybinės ener-
formas. getikos strategijos projektas 

Vyriausybės nutarime ko- dabar numato du IAE užda-
misijai taip pat nurodoma su- rymo scenarijus: ..greitąjį" — 
rengti pirmines konsultacijas 2005-2010 metais, ir „lėtąjį". 

Gelbėjimo tarnybos potvynio 
metu neatliko savo darbo 

Klaipėda, balandžio 1 d. aprūpinti nešiojamais telefo-
(BNS) — Nemuno žemupyje nais, kuriuos gyventojai gavo. 
atsitraukus didžiajai pavasa- kai potvynis ėjo ; pabaigą, 
rinio potvynio bangai, vanduo Kelininkai iš anksto nesu-
atslūgo dar ne visose sodybo- žymėjo užtvindomų kelių ir so-
se, pievose ir keliuose. Po van- dybų. Elektrikai laiku nepa

tikrino elektros pastočių ir 
stulpų ir gedinv.'- šalino per 
didžiausią potvynio bangą. 

Iš TO potvynio -"ebėjime da
lyvavusių žmonių, geriausiai 
darbą atliko p srininkai ir 
kariškiai, kurie ūpinosi ap
semtų kaimų -
są parą. 

!š vyri ausy! 
vynio likvida*. : 
skirtų 180.000 I 
77.000. kurie 
žvalgybai 
aprangai 

pakeitus reaktorių kuro ka
nalus ir taip nukėlus uždary
mą 15-kai metų. 

Europos Komisijos vertini
mu, pirmasis LAE reaktorius 
turėtų -būti sustabdytas ,,po 
metų ar dvejų", an t ras is — 
„apie 2008-uosius". EK atsto
vai perspėja, kad Lietuva, ne
pasirinkusi „greitojo" IAE už
darymo scenarijaus, rizikuoja 
šiemet negauti pakvietimo de
ryboms dėl narystės Europos 
Sąjungoje, net jeigu atit iks 
ki tus reikalavimus. 

Lietuvos vyriausybė pareiš
kė, kad tokiuose raginimuose 
įžvelgia „politiką ir komerci
ją"-

Briuse l i s , balandžio 6 d. 
(Reuters-AP-Interfax-BNS) — 
NATO lėktuvai balandžio 6-
osios naktį surengė patį stip
riausią iki šiol Jugoslavijos 
karinių taikinių bombardavi
mą, antradienį pranešė aukš
tas NATO atstovas. 

...Mes surengėme keturias 
smūgių bangas. Visi lėktuvai 
grįžo saugiai. Tai iki šiol pati 
intensyviausia mūsų naktis", 
sake jis. NATO lėktuvai ata
kavo pačius įvairiausius tai
kini ';-, įskaitant pagrindinį 
kelia iš Belgrado į Kosovo sos
tine Prištiną. Tuo siekta at
kirsti tiekimo kelius kariuo
menei ir policijos daliniams, 
kurie nesiskaitydami su prie
monėmis, iš gimtų vietų ma
siškai išvaro etninius Kosovo 
albanus. Taip pat buvo smog
ta Jugoslavijos kariuomenės 
korpuso Štabui rytiniame Nišo 
mieste, netoli Nišo oro uosto. 
Be to. NATO atakavo kuro 
raugyklas, tiltus, ryšių cent-
ru> bei transeorto taikinius. 

P a r y ž i u s . NATO oro smū
giai nesugebėjo užkirsti kelio 
serbų nusikalt imams Kosove, 
tačiau bombardavimai vyks 
toi, kol jie liausis žudę, antra
dienį išspausdintame interviu 
sakė NATO karo vadas gene
rolas Wesley Clark. Pasak jo, 
Serbiios kareiviai Kosove yra 
išsekę ir pavargę, tačiau vis 
dar pajėgūs „baisiems nusi
kal t imams prieš civilius". 

„Negaliu pasakyti, kiek jie 
laikysis", sakė W. Clark kata
likiškam dienraščiui „La 
Crobc". Pasak jo, NATO oro 

Ar Baltijos valstybės priims 
pabėgėlius iš Kosovo? 

deniu tebėra 6,000 iš 28,000 
hektarų pievų, 6 kaimai su 34 
sodybomis. 

Daug rūpesčių gyventojams 
sukėlė šuliniai, kuriuos per 
potvynį buvo užpylęs nešvarus 
upės vanduo. Higienistai tei
gia, kad atšilus orui. Šilutės 
rajone gali pradėti sparčiai 
plisti infekcinės ligos. Medikai 
siūlo skubiai dezinfekuoti apie 
100 rajono šulinių, o kitų me
tų potvyniui vandenį iš šuli
nių išsiurbti. 

Apskrities Civiline sauga 
negailėjo pylos Šilutės rajono 
policijai, kuri nevykdė ekstre
malių situacijų valdymo cen
tro vadovybės įsakymų. Polici
ninkai neparuošė teritorijų 
užtvėrimo schemos, nesaugojo 
užtvindytu kelių bei sodybų. 
atsisakė bendradarbiauti su 
kariškiais, atvykusiais iš Kau
no, teigė civilinės saugos ats
tovai. 

Kritikos susilaukė ir „Lie-

ntojais išti-
Šį lutės pot-

darbams 
nanaud^ti 

ivo išleisti 
lėktm . gclbojimo 
įsigyt visureigių 

techniką, maisto produktus. t u v o s telekomas", užtvindytų 
gali kilti nemažų keblumų. kaimų gyventojus pažadėjęs 

automobilių remontai. 

Kovo mėr< »į nec l a rhas 
Lietuvoje padidėjo 0.4 pun
kto ir balandžio ąją buvo 8.5 
proc. Pernai r>.. indžio pra
džioje nedarbą- ivo 7.5 proc. 
Lietuvos darbo ( t i pranešė, 
kad šiemet balandžio 1 d. bu
vo įregistruota '. ~)0.200 bedar
bių. Didžiausias nedarbas 
buvo Lazdijuo« Šalčininkuo
se ir Akmenėje, n.ažiausias — 
Prienuose. Ke<f uniuo«e ir 
Kaune. BNS 

Viln ius , balandžio 6 d. 
(BNS) — Lietuvos Migracijos 
depar tamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos pranešė, 
kad vyriausybė nėra nuro
džiusi ruoštis galimam pabė
gėlių priėmimui, todėl dar 
neskaičiuojama, kiek jų Lie
tuva galėtų priimti. 

Pasak Migracijos departa-

* Vyriausybė įpare igojo 
Ū k i o minister i ją parengti 
ir iki šių metų balandžio 30 d. 
pateikti ministrų kabinetui 
tvirtinti strateginio investuo
tojo konkurso sąlygas naujam 
tarptaut in iam Lietuvos elek
tros energetikos sistemos įsi
jungimo i Centrinės ir Vakarų 
Europos elektros energetikos 
sistemas projektui, kuriame 
galėtų dalyvauti Lietuva. Len
kija ir Vokietija. 

* Iki 160 Ba l t i jos ba ta l io 
n o L i e t u v o s karių Danijos 
Karalystes batalione šių me
tu balandžio-spalio mėnesiais 
dalyvaus -NATO vadovą ujamo
je taikos stabilizavimo opera
cijoje Bosnijoje ogovi-
noje. Jie pakeis nuo pra*ju-!ų 
metų spalio iki tų ba-

zio taikos užd šioje 
Balkanų valstybėje dalyvavu
sius Lieta vos karius. 

* N e m u n o ž e m u p y j e ky
l a n t v a n d e n s l yg iu ' S 
rajone užlieti f> kaimą; su 34 
sodybomis, kuriose gyvena 
apie 130 žmonių, ir SilutėS-
Rusnės kelio ruožas. Potvynių 
užliejamame Šiiutės-Rusnės 
kelio 360 metrų ruože antra
dienį buvo 25 cm vandens. Šis 
ruožas dar pravažiuojamas 
lengviesiems antonol liams, 
tačiau gyventoju^ jau gelbėja 
gaisrininkų visureigis auto
mobilis. BHB 

mento direktoriaus pavaduo
tojo J a n o Vidicko. galimybės 
priglausti pabėgėlius priklau
sytų nuo vyriausybės politi
nės valios ir tarptautinių fon
dų finansinės paramos šiam 
tikslui. 

Vakarų Europos valsty
bėms aiškinantis, kiek kuri 
galėtų priimti albanų iš Koso
vo, Estijos Pilietybės ir mig
racijos departamento atstovai 
antradienį paskelbė, kad Es
tija galėtų priglausti iki 50 
pabėgėlių, jeigu vyriausybe 
nuspręstų juos priimti. Ta
čiau Estijos vyriausybė šio 
klausimo dar nesvarstė ir ar
t imiausiu metu to neketina 
daryti . 

..Kol kas į mus dėl to niekas 
nesikreipė, bet kaip šalis, be
siruošianti stojimui į Europos 
Sąjungą, turime parodyti so
lidarumą su ES sprendimu 
priimti pabėgėlius", sakė Es
tijos Pihc'vbės ir migracijos 
depar tamen 'o patarėja Ruth 
Annus. 

K.:i:r> iii s La vy
riausybe kitą savaitę ketina 
priimti sprendimą d< i huma
ni tar ines pagalbos 
mo pabėgėi;r>r-.-: i> Kosovo. 

Lietuvos vyriausybė dar 
prieš Velykas skyrė pusę mi-
Iijor, .- tabėgėliams iš Ju
goslavijos Kosovo provincijos 
paremti . Pagalba bus <ute.k-
ta medikamentais, maisto 
produktais ir kitomis būti
niausiom!.- prie monemis. Jos 
perdavimą organizuoja URM 
kartu su Žemes ūkio. Krašto 
apsaugos ir Susisiekimo mi-
[risterąjocnis 

Lėšas Kosovo albanams 
pradėjo rinkti Lietuvos Rau
donasis Kryžius. 

smūgiai tęsis tol. kol sąjunga 
pasieks savo tikslą. 

Maskva. Rusijai dabar su
sidarė „paranki padėtis puola
miesiems politiniams, bet ne 
kariniams veiksmams'7 krizei 
Jugoslavijoje įveikti, pareiškė 
Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin antradienį Kremliuje. 

„Negalima nesipiktinti bar
bariškais Belgrado bombar
davimais", pažymėjo preziden
tas, pabrėždamas, kad Jugos
lavijos sostinėje yra UNESCO 
įregistruotų istorinių kultūros 
paminklų. B. Jelcin nuomone, 
tai — ..nūdienos barbarišku
mas". 

Kaip sakė Rusijos valstybės 
<vas, ..parengtas veiksmų 

planas, kurio mes laikomės", 
„kiekvieną dieną numatyti po
litiniai veiksmai, derybos ir 
kitos priemonės". B. Jelcin sa
ke, kad Rusija į įvairius Ju
goslavijos rajonus „siunčia di
delę humanitarinę pagalbą, 
bet ne karinės technikos". 

Londonas. 1.1 mln. iš 1.8 
min. Kosovo gyventojų j au ta
po arba pabėgėliais, arba per
keltaisiais asmenimis, antra
dienį pranešė Didžiosios Bri
tanijos gynybos pareigūnai. 

D. Britanijos gynybos sekre
torius George Robertson sa
kė, kad NATO oro smūgiai ne
siliaus tol, kol Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Miioše-
vič nenutrauks antpuolių 
prieš etninius albanus ir ne
leis pabėgėliams saugiai grįžti 
namo. 

Maskva. JAV ambasado
rius Rusijoje James Collins, 
antradienį kalbėdamasis su 
Rusijos Federacijos Tarybos 
pirmininku Jegor Strojev per
davė JAV prezidento Bill Clin-
ton patikinimus, kad NATO 
neplanuoja sausumos kariuo
menės įsiveržimo į Jugosla
viją. 

„Jeigu taip. mes sveikina
me tokį sprendimą, nes Rusija 
visada ragina ieškoti protingų 
Kosovo problemos sprendimo 
kelių. Anksčiau ar vėliau visi 
karai baigiasi. Jeigu jie užsi
tęsia, nuo to kenčia tik pa
prasti žmonės", pabrėžė J. 
Strojev. 

Pasak jo. vienas svarbiau
sių su ambasadoriumi svars
tytų klausimų — ..kaip mums 
nesusipykti su JAV dėl įvykių 
Kosove". 

Vilnius. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija antradienį 
prisijungė prie Europos Są
jungos pareiškimo, kuriame, 
be kita ko, perspėjama, jog at
sakingieji del šimtų tūkstan
čiu etninių albanų išvarymo iš 
Kosovo. bus patraukti atsako
mybėn. 

Jugoslavijos karinių pajėgų 
•iksmai. išvarant albanus iš 

:-Lrinant kaimus. ES 
ne vadinami nusikal-
planingo etninio valy

mo |2\vendinimu, pranešė 
Lietuvos URM. 

ES pareiškime žadama ,,vi-
. :nis siekti, kad to-

au ne^ilėtų humanitarinė 
<atas?rofa. ir padėti kaimyni-
r.ėms valstybėms bei Juodkal-

įjai pakelti prezidento Slobo-
dan Mi'oševič nusikalstamo ir 
neatsakingo elgesio užkrautą 
naštą". 

KALENDORIU8~ 
Bal.ind/io 7 d Jonas. Dontas. 

'•'••••' tanas, Minvydas. Kantaute 
Balandžio 8 d. Valteris. Diony

zą:-. Jule. Matą 
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DRAUGAS, 1999 m. balandžio 7 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS VADOVŲ IR VADOVIŲ 
LAVINIMAS 

LS Seserija ir LS Brolija Kanados skautai.-ės 
praneša, kad 1999 m. „Ginta
ro*' vadovių mokyklos ir 
„Ąžuolo" vadovų mokyklos sto
vykla š.m-. liepos 20-27 d. vyks 
Čikagos skautų „Rako" sto
vyklavietėje. 1918 E. Havvley 
Rd., Custer. MI. Stovykla pra
dedama ir baigiama nurodyto
mis dienomis punktualiai 12 
vai. p.p. 

Dalyvia i : skautės nuo 16 
m. amžiaus. Antro prityrusių 
skaučių patyrimo laipsnio, va
dovaujančios, arba turinčios 
sugebėjimų vadovauti. 

Skautai nuo 17 m. amžiaus, 
Pirmo skautų, arba Antro pri
tyrusių skautų patyrimo laip
snio, jauni vadovai, arba tu
rintys sugebėjimų vadovauti. 

Išimtinais atvejais, tuntinin-
kams ar vieneto vadovams 
pristačius ir skyrių vedėjams 
patvirtinus, gali būti viene
riais metais jaunesni. 

Reg is t rac i j a : Registracijos 
lapai su mokesčiu išsiun
čiami „GVM" ir .AVIT vedė
jams iki š.m. balandžio 15 d. 
Balandžio pabaigoje bus iš
siųsti paruošiamieji darbai, 
kurie turės būti grąžinti prieš 
stovyklą. 

Mokes t i s : 150 dol. (JAV). 

siunčia 
pašto perlaidas (Postai Mo-
ney Orders). Čekius ar perlai
das rašyti: Rūta Sušinskas 
(.seserija) arba Gintaras Pla-
čas (brolija). 

T r a n s p o r t u stovyklon ir iš 
jos pasirūpina vienetai. 

P a s t a b a : Stovykla bus už
skaitoma tik dalyvavusiems 
stovykloje nuo pradžios iki pa
baigos. Pavėluoti atvykimai ar 
ankstyvi išvykimai nebus lei
džiami. Transportą galima iš 
anksto atitinkančiai suplanuo
ti. Negalintieji visą laiką daly
vauti stovykloje — neturėtų iš 
viso vykti. 

į v a i ruma i : JAV Vidurio ra
jono skautų,-čių stovykla 
Rako stovyklavietėje vyks lie
pos 28 - rugpjūčio 7 d. Norin
tieji joje dalyvauti, turi iš 
anksto susitarti ir registruotis 
pas rajonų vadus. 

„Gin ta ro" VM vedėja : ps. 
Rūta Sušinskienė, 13140 
Moorfield Ct., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-7114, 
FAX (815) 838-0110, e-mail 
C21prime@aol.com 

„Ąžuolo" VM vedė ja s v.s. 
Gintaras Plačas, 11818 Brook-
dale Ct., Orland Park, IL 
60467, tel. (708) 479-6293, e-
mail placasa@aol.com 

DRAUGAS 

A k i m i r k a iš š.m. kovo 7 d. Detroi te vykusios skau tų ir skaučių 41-sios Kaziuko muges 
vadove verbų pynimo meno žiniomis dalinasi su išmokt: pasiryžusiomis paukštytėmis. 

„Gabijos" skaučių t u n t o 
Nuotr J . U r b o n o 

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE 
New Yorko skautų ir skau

čių suruošta Kaziuko mugė 
įvyko sekmadienį, kovo 7 d. 
kul tūros „Židinyje". Oras ne
buvo palankus: išvakarėse pa
lijo, naktį atšalo ir truputį pa
snigo, tad iš ryto važiavimas 
buvo slidus. Tačiau saulutei 
pakilus ir savo skaisčiais spin
duliais nesaugaus važiavimo 
pavojų pašalinus, „Židinio" 
kiemas, kaip matant prisi
pildė automobilių. 

Kaip ir anksčiau rengtos, 
ta ip ir ši mugė buvo pradėta 
Mišių malda keliant žvilgsnį į 
Aukščiausiąjį. 

Prie salės sienos buvo pa
dengtas Mišių stalas. .Stalo 

SVEIKINOM KRAŠTO APSAUGOS 
SAVANORIUS 

viduryje — kryželis, pora žva
kių ir du vazonai raudonų tul- gautas dvaro neigiamos 
pių. Stalo priekyje — Vilniaus kos. (...) Šv. ^Kazimieras 

tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM. Kadangi prieš porą 
dienų buvo skautų globėjo šv. 
Kazimiero šventė, tad pa
mokslininkas ta tema ir kal
bėjo: „šv. Kazimieras, kaip ir 
mūsų trispalvė, yra mus vie
nijąs tautos simbolis. Jis yra 
visų mūsų švyturys, mūsų ke-
liariopas kelrodis: pirmiausia 
šv. Kazimieras yra lietuvis, jį 
galima vadinti mūsų, mano 
šventuoju. (...) Šv. Kazimieras 
yra mums kelrodis dar ir kitu 
atžvilgiu — Kazimieras buvo 
karalaitis, visą savo gyvenimą 
praleido karališkame dvare. 
(...) Ten buvo viliojamas to 
laikmečio vyraujančių nuotai
kų, tačiau jia išsilaikė nepa-

įta-
yra 

Esame laimingi, kad jau se
nokai, gal net nuo 1992 m., 
palaikome ryšį su Lietuvos 
savanoriais, dalyvaujame vi
suomenei rengiamuose rengi
niuose. Ypač palaikome ryšį 
su dabar jau atsargos vyr. 
seržante Onute Adomavičiene. 
„Beldžiamės" ir į Vilniaus Sa
vanorių rinktinės duris. 

1999 m. sausio 17 d. dalyva
vome Krašto apsaugos savano
riškų pajėgų iKASP) sukaktu
vių minėjime. Brolis Gin
tautas tarė sveikinimo žo
džius: „Sveikiname jus! Lin
kime ištikimai tarnauti Tė
vynei. Kai mes suvynškėsime 
jiems daugiau padėsime". — ir 
įteikė KASP vadui pik. Arvy
dui Pociui skauto padirbtą 
medinį kardą, ant kurio buvo 
užrašas: 

„1991-1999 KASP vadui. 
Skautai". 

Salėje ilgai skambėjo sutar
tiniai plojimai. Sesė Jolanta 
Murauskaitė įteikė gėles. 

Šiame iškilmingame minėji

me buvo paskelbta, kad KASP 
suteikiamas Lietuvos partiza
no Juozo Lukšos dukros — 
Daumanto vardas. 

Labai džiugu, kad galime 
dalyvauti tokiuose renginiuo
se, tuo pačiu ugdant Tėvynės 
meilę. 

v.s. Alina D v o r e c k i e n ė 

R E I K A L I N G I 
S T O V Y K L A V I M O 

R E I K M E N Y S 

„Aušros Vartų7„Kernavės" 
skaučių tunto Čikagoje vyr. 
skautės kandidatės organizuo
ja Stovyklavimo reikmenų va
jų sesėms ir broliams Lietu
voje. Jiems labai reikalingi 
nauji ar naudoti: 

Skautams ir skautėms dar
bo apranga — Jamsiai mėlyni 
marškinėliai, džinsai, trumpos 
kelnės ir kt. 

Gertuvės, žibintai, lietpal
čiai, peiliukai bei kitokie 
skautiški reikmenys. 

Prašomi — tušinukai. 

verbos, o iš šonų dideliuose pavyzdys ir mūsų dienoms, 
puoduose, dar be „katinukų", Mes esame nuolatiniame pa-
gluosnių šakelės. Sienoje prie- vojuje būti pavergti įvairiau-
šais Mišių stalą tautine juosta sių šių dienų vilionių. (...) Se-
aprėmintas — šv. Kazimiero kirae šv. Kazimierą. Tai mūsų 
paveikslas. tikrasis kelias. Sekdami jį lik-

Giedant giesmę „Alyvų dar- sime ištikimi Dievui ir tuo pa-
žely", skautų ir skaučių su jų sieksime amžinąjį gyvenimą", 
vėliavomis palydėtas, Mišių Aukojimo dovanas — baltą 
auką aukojo ir pamokslą pa- leliją, skautybės knygą, duoną 
sakė vienuolyno viršininkas ir vyną atnešant, dovanų pras-

mę aiškino Vida Jankauskie-
„markeriai", spalvoti pieštu
kai, kreidutės, klijai. 

Reikmenys bus renkami 
š.m. kovo 13 iki gegužės 15 d. 
Šeštadieniais tam tikslui bus 
pastatytos dėžės Pasaulio lie 

nė (ji vadovavo ir Mišių gies
mėms). Mišių skaitymus atli
ko Aldona Katinienė, Jonas 
Jankauskas ir. Aldona Žukie-
nė. Mišios užbaigtos giesme 

KVIEČIAME 
„ROMUVOS*' 
STOVYKLON 

LSS Kanados rajono stovyk
la š.m. rugpjūčio 1-15 d. vyks 
mūsų gražioje „Romuvoje". 

1962 m. „Romuva" buvo 
įsteigta 49 akrų plote. 1998 m. 
ji padidėjo 22 akrais. Dabar ji 
apima 71 akrą. Vyksta dery
bos dėl dar 5 akrų, kurie labai 
pagerintų kitą pusę paplūdy-
mio. J a u kelinti metai „Romu
vos" komitetui vadovauja j . s . 
R. Sriubiškis, jo pavaduotojas 
dr. A. Pacevičius, ižd. V. Pas
kųs, tuntininkas s. M. Rusi
nąs ir kiti tuntų vadovai. Re
vizijos komisija — s. K. Batū
ra ir L. Garbaliauskas. 

Šiai vasarai atnaujinta vir
tuvė su visais reikmenimis. 
Didelė salė naudojama valgyk
lai, visokiems renginiams ir 
užsiėmimams. Puiki vėliavų 
aikštė ir jos gale erdvi lau
žavietė. Kita aikštė sportui. 
Yra ir gerai įruošta krepšinio 
aikštelė ( R. Geležiūno auka ). 
Gauta ir trečioji aikštė, tinka
ma įvairiems užsiėmimams ir 
automobilių pastatymui. Pato
gus paplūdimys. Yra ir pirtis. 
Nemažas pastatas laivams, 
nepalankiam orui esant, tin
kantis ir sueigoms. 

Vandens sportui ar jūros 
skautų užsiėmimams yra 10 
baidarių, vienas nemažas bur
laivis ir vandens sargo valtis. 

tuvių centre, Lemonte, korido- k e l i u d i e n u švęsime Kovo 11 
„Marija, Marija". Kadangi po Gerai įruoštos prausyklos su 

riuje prieš Pal. J . Matulaičio 
misiją ir Jaunimo centre, 
Čikagoje, prieš įėjimą į didž. 
salę. 

Visus brolius ir seses prašo
me prie šio vajaus prisidėti ir 
ki tus paraginti paaukoti jūsų 
nebenaudojamus daiktus 
t iems, kurie juos įvertins. 

Tur int klausimų, skambinti: 
Rimai Griauzdytei. tel. 708-
442-0397 arba Renatai Navi
kaitei, tel. 630-257-5078. 

Barelis Vilniaus skautų ir skaučių s.m. sausio 17 d. dalyvavo Krašto apsaugos savanor i škų pajėgų, s u k a k t u v i ų 
iškilmingame minėjime Pirmoji dešinėje stovi v s Alina Dvoreckienė; t reč ias deš KASP vadas pulk A. Pocius . 

ąją — Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventę, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. 

Tėv. Pr. Giedgaudui atrišus 
dviejų sujungtų lietuviškų 
juostų mazgą, mugė tapo ofi
cialiai atidaryta ir prasidėjo 
„turgus". 

Prekystalius turėjo: Algir
das Jankauskas — knygos, 
žodynai, įvairios lietuviškos 
muzikos įrašų juostelės; Rai
mundas Gauba — gintaro pa
puošalai; Vilija Jurytė-Moran 
— sidabro dirbiniai; Stasė Ale-
liūnienė — juostos; Skaučių 
židiniečių — vyravo įvairūs 
audiniai, rankšluosčiai, tauti
niai drabužiai; Laurynas Vis
mantas turėjo iš šiaudinukų 
pagamintų kalėdų eglutės pa
puošalų. 

Artėja Velykos — nelinks
mos jos būtų be margučių. Jų 
marginimo meną demonstravo 
Marija Žukauskienė ir Regina 
Ridikienė. Po Velykų, nors dar 
ir labai negreit, ateis Kalėdos. 
Kaip iš šiaudelių pasigaminti 
gražius Kalėdų eglutes pa
puošalus mokė Patricija Sidie-
ne 

Mažieji mugės lankytojai 
meškeriojo skautų įrengtame 
„ežerėlyje" ir jiems visiems 
sekėsi: kiekvienas pagavo po 
„žuvelę" ar po kelias, ir visi 
linksmi krykštavo. Paaugliai 
bandė savo taiklumą mėty
dami adatėles (darts) į taikinį. 

Alkiu skųstis niekam nete
ko. Visi pasisotino skautų, 
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dušais ir kiti sanitariniai pa
togumai. Vilkiukams ir paukš
tytėms šeši nameliai su lovo
mis. Ant kalno didelis van
dens tankas, o prie vandens 
mūrinis pompos pastatas. 

Kanados rajono stovyklon 

skaučių ir jų mamyčių pa
ruoštais valgiais. Ypač vilio
jančiai atrodė saldumynais 
apkrautas stalas vyr. skaučių 
kavinėje. 

Vyko gausių laimikių laimė
jimai. J a rūpinosi ir bilietus 
platino Ona Osmolskienė. 

Tik saulutei slenkant į vėly
vą popietę, skirstėsi mugės 
dalyviai. p p a , y s 

Iš „Darbininkas" 
1999 m. kovo 19 d. 

kviečiami broliai ir sesės ir iš 
kitų LSS rajonų, aišku, su jų 
tuntininkų leidimais. Norėtųsi 
priminti, kad ir taupumo at
žvilgiu (palyginus aukžtą JAV 
dolerį su žemesniu kanadišku) 
būtų naudingiau stovyklauti. 
O atstumas šiandien irgi nėra 
bauginantis, ypač norintiems 
plačiau susipažinti su gamta. 
Kviečiame stovyklauti su mu
mis. Kitų LSS rajonų broliai ir 
sesės, norintieji stovyklauti 
„Romuvoje", plačiau apie šią 
galimybę patirsite kreipda
miesi į „Rambyno" tunto tun-
tininką s. M. Rusiną, 442 Val-
leyfield Dr., Mississauga, Ont. 
L5A 1K9, Canada. Tel. — 416-
588-3634. 

s. F . Mockus 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Spal io 2 d. — „Lituanicos" 
skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

C l e v e l a n d e 

Ba landž io 27 d.— Susi
pažinimo su abiturientais po
kylis Clevelando Lietuvių na
muose. Rengia skautai ir atei
tininkai. 

LSS STOVYKLOS 

Biržel io 30 -
ASS stovykla 
CA. 

l i e p o s 5 d. — 
Los Angeles, 

L iepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Liepos 28 • r u g p j ū č i o 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custerr, MI. 

Rugpjūčiol-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 7 0 * 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (706) 5964101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos papai susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-966-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAfTIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHler St., Eknhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Nubart, IN 46342 

(219) 947-5279 
Fa* (219)947-6236 

NIJOLE STANKEViaOTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cro— Profeaeional Paviton 

36. South 
UffHiantan Plaza Ct at Catfomia Ava. 

CNcmm.U.60629 
TU. 773471-7879 

SĄJŪDŽIO RENGINIAI 
1999 METAIS 

Biržel io 30 — l iepos 5 d. 
ASS 99 vasaros stovykla Los 
Angeles, CA. 

Rugpjūčio 15 — 20 d. 
saros žygis Lietuvoje. 

va-

Kraš to apsaugos savanor iškų pajėgų vadui pulk Arvydui Pociui, besigė
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REZISTENCINIŲ DUOMENŲ 
MOZAIKA 

ANTANAS DUNDZILA 

Nėra mažiausios abejonės. 
kad JAV ankstyvesnės istori
nės detalės yra išnagrinėtos 
iki pirštų panagių. Pvz., šiais 
metais prezidento pašalinimo 
bylos debatuose girdėjome ne 
tik ką prieš 100-200 metų 
žymieji Amerikos valstybinin
kai ta tema kalbėjo, bet ir ką 
galvojo. Arba, nepaisant mu
ziejuose, bibliotekose bei ar
chyvuose saugomų istorinių 
rinkinių, retkarčiais vis dar 
atsiranda kokio valstybininko 
parašytas laiškutis ar sąskai
tėlė, už kuriuos mokamos di
delės sumos, apie j as skelbia
mi straipsniai ir t.t. 

Algirdas Vokietaitis'. 

Mūsų rezistencinė istorija 
toli gražu dar nėra taip išsa
miai ištirta ir paskelbta, ta
čiau to pobūdžio literatūros 
jau tur ime apčiuopiamai 
daug. To nepaisant , ats iranda 
ar tai negirdėtas liudijimas, ar 
nematytas laiškas', o ir pati 
žemė dar retkarčiais mus ap
dovanoja pusšimtį metų slėp
tais dokumentais ir kt. Iš anų 

"laikų į Viešumos rankas pate
kusios liekanos šviežiai pra
šneka sava kalba, anų laikų 
išgyvenimais. Juose atsispindi 
nė tik bendroji istorija, bet ir 
jos sukuriu -e buvusio dalyvio 
asmeniniai ,>ėdsakai. 

Šiuo met'i kaip tik tas šaltas 
žiemos laikas, kai, į vakarus 
besiritančiam frontui, 1945 m. 
Stutthofe vokiečių kalinti kali
niai buvo pėsčiomis išvaryti į 
vakarus. Įsivaizduokime žvar
bų Rytprūsių Baltijos pajūrį 
žiemą. (Stutthofas yra paly
ginti visai netoli Lietuvos. 
tarp Karaliaučiaus ir Dancigo, 
dabar vadinamo Gdansko;. 
Štai iš anų laikų gyvo išliku
sio ir nuo rusų Švedijon pa
sprukusio stuthofiečio 1946 m. 
liepos 4 d. pats pirmas laiškas 
Austrijoje gyvenančiai sese
riai: 

„Artinantis frontui. 25.1. 
1945 mus grupėmis iš Stutt-
hofo evakavo į vakarus . Aš 
su viena grupe f apie 1.500 
žmonių) patekau į vieną mažą 
Reicharbeitsdienst stovyklėlę 

Rieben'e. Pakeliui į ten apie 
150 kalinių sušaudė, taip vi
sas kelias tiesiog buvo nuklo
tas lavonais. Aš tada vos per 
plauką nepatekau į sušaudo
mų skaičių. Toj stovyklėlėj 
prasidėjo tikrai žiaurus gyve
nimas: beveik visiškas badas 
(būdavo kada gaudavom vos 
vieną kartą į dieną 1/2 litro 
vandeninės sriubos ir daugiau 
nieko). Taip, kad po keletos 
savaičių jau sunku buvo iš 
guolio bepasikelti, visi slan
kiojom kaip šešėliai. Prie viso 
to dar prisidėjo dėmėtosios šil
tinės epidemija, kuri ir mane 
mano gimimo dieną (kovo 9 d.) 
galutinai paguldė. Kovo 10 jau 
gulėjau po stalu be sąmonės. 
Buvau gydytojų pristatytas j 
„Hoffnungsloser Faile" („bevil
tiškai kritusių" — AD) skaičių 
(turėjau 41.5 1. karščio). Iš to 
laiko ir pasklido gandas, kad 
aš jau miręs. Bent čia, Švedi
joj, į kurią pateko apie 20 buv. 
Stutthofo kalinių, mane buvo 
jau galutinai palaidoję (išdali
no net mano rūbus pabėgė
liams). Tą pačią dieną vakare 
pasirodė stovykloje j au rusų 
„išgelbėtojai". Aš jų atvykimo 
net nepastebėjau, nes gulėjau 
be sąmonės. Po poros dienų 
mus „tifusininkus", likusius 
dar gyvus, pergabeno į kitą 
baraką ir paguldė į lovas. Tai
gi, palikome dar toj pat sto
vykloj. Vos pasikėlęs po šilti
nes, tuoj pagavau kitą ligą — 
skrotiškos (sunkiai įskaito
mas žodis, AD) rūšies dizinte-
riją, kuria sirgdavo tik kone. 
stovyklose (populiariai vad. 
„oračka"). Ta liga, kuri truko 
tik 10 dienų, mane taip nu
varė, kad aš iš viso pasidariau 
nebepanašus į žmogų, ir at
sikėlęs, negalėjau poros žings
nių paeiti. Na, bet, matyt, bu
vusi mano gera fizinė kondici
ja viską nugalėjo ir tiesiog ste
buklu išlikau gyvas, nes žmo
nės tada mirė kaip musės. Iš 
tos stovyklos mus, silpnuo
sius, perkėlė į vieną rusų ka
rių ligoninę ir iš ten po ketu
rių savaičių jau išėjau kaip 
žmogus. Išėjęs iš ligoninės, tu
rėjau įvairiausių nuotykių, 
apie kuriuos tau kada žodžiu 
papasakosiu. Pagaliau dirbau 
įvairius darbus Lenkijoj (da
bar jau neblogai „susizeberio-
ju" lenkiškai), — nuo ūkininko 
iki parketų valytojo ir mėsi
ninko. Kalėdom pinigų užsi
dirbau, vogdamas ir parda
vinėdamas eglutes... Blogiau
sia tačiau buvo su maistu. 
Paskutiniais dviem mėnesiais, 
prieš išvykdamas į Švediją, 
maitinausi blogiau kaip Stutt
hofe. Vien trys bulvukės ir 
šiek tiek duonos. Taip, pvz., 
1945 Kūčios susidėjo tik iš vie
nos „patriovos" - bulvių košės 
ir silkių sunkos. Tokiose sun-

Danutė Bindokienė 

Pirmieji pavasario saulutės spinduliai maloniai šildo Vilniaus miesto gyventojus. Nuotr. Eltos 

kiose sąlygose aš laikiausi pa
viršiuj viena viltimi — patekti 
Švedijon. Pagaliau, po keturių 
mėnesių nuotykingų mėgini
mų, man tai pavyko: š.m. va
sario 22 d. kaipo vieno švedų 
laivo jūrininkas, pasiekiau 
Švedijos krantus . Dar turbūt 
niekad savo gyvenime nesu 
buvęs taip laimingas, kaip tą 
atmintiną dieną. Juk aš tuo 
būdu išgelbėjau savo gyvybę. 

Čia, Švedijoj radau viską po 
senovei, — net ir savo butelį, 
kuriame dabar įsikūręs Lietu
vių komitetas (aš šiuo metu 
esu to k-to iždininkas). Žino
ma, čia po Lenkijos „malonu
mų" tai t ikras rojus. Vos tik 
pabuvęs čia porą savaičių, jau 
spėjau beveik nutukti taip, 
kad mane net baimė ima, kad 
visiškai neprarasčiau formos. 
Žodžiu, aš dabar tiek fiziniai, 
tiek psichiniai jaučiuosi jau 
„po senovei". Be galo esu pa
tenkintas, kad vėl galiu po pu
santrų metų „atostogų" dirbti 
naudingą mūsų tėvynei dar-
bą". 

Taip rašė žymus vokiečių 
okupacijos meto rezistentas 
Algirdas Vokietaitis. Jo istori
ja — tikrai nekasdieninė. Gi
męs 1909 žymaus pedagogo 
Juozo Vokietaičio šeimoje, pa
sirinko pedagogiką ir yra bene 
vienintelis lietuvis, dar prieš 
karą Vokietijoje apgynęs di
sertaciją ir įsigijęs fizinio lavi
nimo srityje akademinį dak
taro laipsnį. Dalyvavo 1941 m. 
sukilime, o vokiečių okupaci
jos metu su pogrindžio uždavi
niais du kartus sėkmingai nu
vyko į Švediją ir grįžo. 1944 
m. vasarą, plaukiant Švedijon 
per Baltiją kartu su VLIKo St. 
Kairiu-Kaminsku, juos sučiu
po vokiečių karo laivas. Spėję 
sunaikinti vežamus VLIKo do
kumentus, pateko nelaisvėn, 
ir A. Vokietaitis — Jono Bart
kaus pavarde — atsidūrė 
Stutthofe. Vokiečiai J. Bartkų 
įtarė, nes kitas lietuvis kaceti-
ninkas, L. Puskunigis, dirbęs 
kaceto raštinėje, matė įrašą, 

„J. Bartkus — galbūt A. Vo
kietaitis". 

Stutthofo koncentracijos sto
vykla yra garsi. Jos vardas 
ypač paplito, kai joje vokiečiai 
įkalino 1943 m. kovo 16-17 d. 
represijų sąskaiton suimtus 
mūsų 46 žymius įvairių pro
fesijų inteligentus, vadina
muosius įkaitus. Jie visi, be 
abejo, būtų žuvę, jei jiems tuoj 
pat, gegužės 31 d., nebūtų iš
rūpinta „garbės kalinių" pri
vilegija. Lietuvoje 1998 m. iš
leistoje, knygoje „Pragaro var
tai — Stutthofas" teigiama, 
kad šiame pragare žuvo 1,100 
lietuvių.. Be 1943 m. įkaitų, 
Stutthofe kalėjo dalis Vietinės 
Rinktinės karių, lietuvių žur
nalistų grupė ir kiti. 

Rusų. kariuomenės 1945 m. 
žiemą „išlaisvinti", Stutthofo 
kaliniai buvo nepaprastai nu
silpę. Tai matyti iš A. Vokie
taičio laiško. Pvz., kiek sustip
rėjusį prof. Bali Sruogą, rusai 
į Lietuvą net lėktuvu pars
kraidino. Kitų kančios tęsėsi 
ilgiau: štai, Bartkaus pavarde 
apsimetusiam Vokietaičiui, iš 
Stutthofo laiškus rašęs Mečys 
Kriaučiūnas Marijampolėn 
pėsčias parėjo tik 1945 m. lie
pos mėnesį. Vakarus pasiekęs, 
Pilypas Narutis iš Amerikos 
1995 m. buvo nuvykęs į Stutt-
hofą dalyvauti kaceto kalinių 
50 metų sukakties paminėji
me. Stutthofas — šiandien 
lenkų gerai tvarkomas muzie
jus. 

A. Vokietaitis Kalifornijoje 
mirė 1994 m. Jo fizinio auk
lėjimo įnašas atsispindi Lietu
vos Kūno kultūros institute 
1994 m. įsteigtoje Algirdo Vo
kietaičio vardinėje stipendi
joje, o rezistencija — 1995 m. į 
Lietuvą nugabentame archyve 
bei 1983 m. išleistoje knygoje 
„Laisvės besiekiant". Sakoma, 
kad stipriame kūne glūdi stip
ri siela. Šį posakį Vokietaitis 
klasiškai patvirtina savo laiš
ke: po visų kankynių išlikti 
gyvam, reikėjo neeilinio ir fizi
nio, ir dvasinio pajėgumo. 

KNYGA APIE „ŽAIBO" 
PARTIZANŲ BŪRIO VADĄ 

Dienos šviesą išvydo knyga 
„Jūreivio pėdsakas žemėje". 
Joje pasakojama apie Viduk
lės partizanų būrio vadą Sta
nislovą Naruševičių. 

„Širdimi ir protu suvokia
me, kad mūsų Lietuva pen
kiasdešimt metų buvo par
duota, sukruvinta, išniekinta, 
suskaldyta, be savo istorijos 
ir atminties. Turime skubėti. 
kol yra gyvų liudininkų, 
užpildyti sudarkytos istorijos 
spragas, sudėlioti pilną pasi
priešinimo okupantams že
mėlapio mozaiką", — sakoma 
knygos leidėjų žodyje. 

Tai rašytinis paminklas 
doram Lietuvos sūnui, parti
zanui, pravarde Jūreivis. S. 
Naruševičius (1921-1948) gi
mė Kražiuose, Kelmės rajone. 
1935 metais tapęs jūreiviu, S. 
Naruševičius aplankė daug 
pasaulio šalių. Karo metais jis 
vertėjavo vokiečiams Viduklės 
geležinkelio stovyje. Besis
lapstydamas nuo sovietinių 
okupantų, S. Naruševičius ko
vojo „Žaibo" partizanų būryje, 
vadovavo „Savanorio" bei 
„Knygnešio" rinktinių prie
dangos grupei. Žuvo partiza
nas S. Naruševičius — Jūrei
vis Šauklių kaime, Raseinių 
apskrityje. (Elta) 

* Vi lniaus a rk ivyskup i j a i 
grąžinta Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) bažny
čia. Vilniaus arkivyskupijai 
taip pat grąžinta 946.17 kv. 
m. negyvenamųjų patalpų. Iki 
šiol juos turto patikėjimo teise 
valdė Vilniaus dailės akade
mija. Tokį nutarimą antra
dienį priėmė Seimas, vadovau
damasis Religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo tvarkos įstaty
mu. Priimdamas šį dokumen
tą, Seimas pritarė vyriausybės 
ir Vilniaus arkivyskupijos su
sitarimui dėl bažnyčios ir pa
talpų grąžinimo. 

Prez. Adamkaus kalba: 
akmuo valdžios 

ežerėlyje 
Kovo 30 d. prezidentas Val

das Adamkus Seime padaro 
pirmąjį savo metinį praneši
mą apie, kaip jis pats išsi
reiškė: „Tautos gyvenimo rū
pesčius, jos raidos uždavinius, 
kuriems, mano įsitikinimu, 
reikia bendro mūsų dėmesio 
ir bendro darbo". Kalbos teks
tas iš anksto Seimui nepateik
tas, tad visi atstovai buvo pri
versti su dėmesiu klausytis ir 
net „stengtis išgirsti tarp ei
lučių, -..ą prezidentas iš tik
rųjų nori pasakyti". Pasak ki
tos dienos „Lietuvos ryto", 
prez. Adamkus pagrindiniu 
savo kritikos taikiniu pasirin
kęs vyriausybės veiklą — 
„daugiau kaip valandą už
trukęs tribūnoje, šalies vado
vas priminė, kad nebaigta 
rengti pažadėta savivaldos 
plėtros programa, pasigedo 
valstybės modernizavimo 
strategijos, kėlė nepatenkina
mą teismų, teisėsaugos insti
tucijų darbą. Prezidentas ra
gino greičiau pereiti prie ko
kybiškai naujos mokesčių sis
temos ir persvarstyti dabar
tinę žemės ūkio politiką, ją 
išplečiant iki kompleksines 
kaimo gaivinimo strategijos". 

Nėra abejonės, kad prezi-
| dento kalba įmetė akmenį į 
valdžios ežerėlį, o jo sukelti 
ratilai stipriai tebebanguoja. 
Ypač jie įsiūbavo „Lietuvos 
rytą", kuris nedelsiant sten
gėsi apklausinėti kiekvieną, 
bent kiek jaučiantį opoziciją 
prezidentui, Seimo bei parti
jos atstovą, tarytum primygti
nai ieškodamas, kritiškų pa
sisakymų. Nors premjeras Ge
diminas Vagnorius, kuriam, 
daugelio nuomone, labiausiai 
taikyta prezidento kritika, nu
rijo „karčius vaistus" ir pa
reiškė, kad „prezidento kalba 
buvusi gera, o jos turinys — 
įdomus", bet kai kurie Seimo 
nariai (įskaitant K. Bobelį, A. 
Sakalą) manė, kad „vyriau
sybė neišgirdo pagiriamojo žo
džio" ir turėtų atsistatydinti. 

Pervertus ilgą ir išsamią 
prez. Adamkaus kalbą, aki
vaizdu, kad jis pirmaisiais 
savo kadencijos metais gerai 
susipažino ir suprato vals
tybės vidaus gyvenimo skau
džiausias vietas, tad ir baks
telėjo į kiekvieną jų pirštu, 
nepaisydamas, ar kam patin
ka, ar ne. Nors kalboje iš
skaičiavo įvairias negeroves ir 
taisytinas vietas, vis tik nepa
minėjo nei vienos pavardės. 
Buvo tik galima suprasti, kaip 
amerikiečiai sakytų: ..Jeigu 
kurpes tinka, tai ir dėvėk" (o 
gal lietuviškai — „Vagie, ke
purė dega"), tad nereikia 
stefJėtis, kad daugeliui kaito 
ausvs beklausant. 

Antra vertus, galima sutikti 
ir su ..L.R."' bei kita opozicija: 
kažkaip neįprasta prezidentui 
viešai kritikuoti savo vyriau
sybę — juk jis pats pasirinko 
ministrą pirmininką, o dar vi
sai neseniai tvirtai pareiškė 
tai vyriausybei pasitikėjimą... 

Nei tėvynėje, nei užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, ge
riau susipažinusiems su kas
dienybe, nebūtinai reikia pre
zidento kalbos, kad suprastų 
pagrindines problemas. Aiš
ku, kad valstybės reformos 
įstrigusios biurokratizmo hu
nuose; aišku, kad supainiota 
ir nuolat besikeičianti mokes
čių sistema turėtų būti su
tvarkyta; kad būtina remti 
kaimą, jį atgaivinti, sustiprin
ti; kad svarbu daugiau dėme
sio skirti Lietuvos švietimo ir 
mokslo plėtrai: iš naujo įver
tinti dabartinę žemės ūkio 
politiką: kurti naujų darbų 
vietas, inicijuoti valstybiniu 
mastu skurdo įveikimo, socia
linės paramos programą... 

Visa tai labai gražu, tvirtino 
„L.R.", bet čia tik „kon
krečiais argumentais ar skai
čiavimais neparemta roman
tinė vizija" — didžiausias pre
zidento pranešimo minusas. 
Be to. Valdas Adamkus beveik 
neužsiminęs užsienio politi
kos (galbūt pasilikęs kitam 
kartui, nes ir taip kalba bu
vusi ilga): Rusijos krizes. Lat
vijos sienų problemos, santy
kių su Baltarusija ir jos milži
niška skola už elektros tie
kimą. Tačiau iš kalbos teksto 
matyti, kad prezidentui. įpra
tusiam vakarietiškai galvoti ir 
— svarbiausia — veikti, labai 
jau įkyrėjo vėžlio žingsniu ge
rovės link slenkantis vals
tybės vežimas. J is keletą kar
tų pabrėžė, kad reikia „stra
teginio plano, tobulinimo sis
temos, valstybės moderniza
vimo, valdymo reformų, grei
čiau išsivaduoti nuo sovie
tinės elgsenos ir galvosenos, 
nuo nomenklatūros šešėliu. 
Piliečiams valdžios institucijų 
darbas privalo tapti atviras, 
sprendimai aiškūs..." 

Premjeras per dešimt dienų 
turi pateikti savo išvadas ir 
realiai įgyvendinamus siūly
mus. Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis jau buvo su pre
zidentu susitikės. Centristai 
žada ..remti visas prezidento 
iniciatyvas, kurias jis išsakė 
pranešime"... Norime tikėti, 
kad kas nors pozityvaus iš 
visų tų kalbų išeis Lietuvai ir 
jos žmonėms. Bet visų pirma 
turi būti išlyginti nuomonių 
skirtumai pačiose valdžios 
viršūnėse. Kad jų nemažai 
yra. abejoti netenka. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
L I G I J A TAUTKUVIENĖ 

Nr.15 Tęsinys 

Tik po to Kolumbijos užsienio reikalų ministerija su
teikė įvažiavimo vizas. Tai buvo dar kartą gera proga 
įrodyti jaunimui apie sovietų okupacijos padarinius 
Lietuvoje, apie tautos fizinį ir dvasinį genocidą. Jau
nimą tai paskatino dar daugiau konfrontuoti su So
vietų Sąjunga, kaip Lietuvos priešu ir nuteikė dide
liam norui, pasiryžimui sėkmingai atlikti savo misiją 
Pietų Amerikoje. 

Pirmoji lietuvių imigracija Kolumbijon prasidėjo tik 
1948 metais. Šiai imigracijai daug padėjo lietuviai 
saleziečiai, kurie čia anksčiau įsikūrė ir įleido šaknis. 
Komitetas lietuvių reikalams buvo įkurtas 1946 m. 
Kunigas Nikodemas Saldukas, atvykęs Kolumbijon 
nuo 1936 m. ir čia baigęs aukštuosius mokslus, pra

džioje ėjo šio komiteto kasininko, vėliau pirmininko 
pareigas. Buvo iš valdžios gauta 3,000 vizų, norin
tiems įvažiuoti. Pasinaudojo apie 600. Gydytojams, 
dantistams, inžinieriams buvo išrūpinti leidimai be at
skirų egzaminų ar papildom j studijų dirbti savo pro
fesijose. Daugiausia lietuvių telkėsi Bogotoje, Medel-
line. Tuo metu, kai „Grandinėlė" ruošėsi lankytis šia
me krašte, lietuvių skaičius svyravo tarp 200-300. Pa
tys stipriausi lietuviai yra pramonininkai, vyrauja 
ūkio Šakose, profesoriauja universitetuose. Po Kolum
bijos valdžios incidento dėl „Grandinėlės" išvykos, 
kun. N. Saldukas, kuris per ilgą gyvenimą šioje šalyje 
dirbo įvairiose atsakingose pareigose ir pažinojo daug 
valdžios žmonių, parašo rugsėjo 14 d. raštą Kolumbi
jos užsienio reikalų ministrui: „Mes, lietuviai, esame 
prisidėję prie Kolumbijos pažangos ir kultūros. Šiam 
kraštui mes atvežėme agronomus, ūkininkus, veteri-
norius, didelio patyrimo inžinierius, technikus, univer
sitetų profesorius... (...) Ir mes keturi kunigai geriau
sius metus paaukoję jaunimo auklėjime ir socialinėje 
dirvoje. Kun. Stasys Matutis Barranąuilla mieste per
statė vieną labiausiai apleistų priemiesčių. Aš asme
niškai dirbau ir tebedirbu jau 34 metus jaunimo 
auklėjime. Buvau vienas Tolimos universiteto steigėjų 
ir pirmas žemės ūkio fakulteto dekanas. Turėjau 
garbės saleziečių žemės ūkio mokyklą išugdyti į aukš

tąją agronomijos mokyklą Ibaugės mieste.(... Mane pa
siekė neramios žinios iš gyvenančių Bogotoje lietuvių, 
kad Kolumbijos valdžia, spaudžiama sovietų ambasa
dos, planuoja atšaukti kredencialus mūsų garbės kon
sului St. Siručiui ir kad tam davė progos nesusiprati
mas dėl pakviestos atvykti lietuvių šokėjų grupės iš 
Cleveland JAV. Galite įsivaizduoti mane. Pone minis-
teri, mano nerimą ir susirūpinimą... Kai pradėjau lie
tuvių imigracijos darbą su pritarimu buvusios admi
nistracijos pareigūnų ir prezidento, buvo padarytas 
susitarimas, pagal kurį galėjo imigruoti tiktai Lietu
vos piliečiai ir man atvirai buvo pasakyta, kad jie ne
būtų komunistai. Kadangi mes niekada nebuvome ru
sų pavaldiniai, tai sovietų ambasada neturi jokios tei
sės, nei valdžios ant mūsų. (...) Lietuvos konsulus bei 
atstovus pripažįsta visa eilė valstybių... Tačiau rusai 
bando užgesinti mūsų nepriklausomumo liepsnelę ir 
užtrinti savo kriminalinio nusikaltimo pėdas. Dėl to 
jie siekia uždaryti Lietuvos konsulatus (...) Mes ti
kimės, kad Kolumbijos valdžia nenusilenks tiems, ku
rie paneigia žmogaus teises ir vykdo kolonizaciją Azi
joje ir Europoje", užsienio reikalų ministras dr. Alfre
do Vasluez Carrizosa prieš 20 metų buvo šios mi
nisterijos generalinis sekretorius ir kun. N. Saldukui 
teko artimai su juo bendradarbiauti sprendžiant lietu
vių imigracijos reikalus. Ši pažintis ir padėjo išsaugoti 

konsulatą („Draugas", 1971.05.12). 
Dabar, rašant šias eilutes, dar labiau supranti ir 

įvertini išeivijos darbą lietuvybės išlaikyme, nepri
klausomybės atstatyme. Tik tokių kaip .Grandinėlė". 
Čiurlionio ansamblio. Los Angeles vyrų vokalinio an
samblio ir kitų, kurių čia ir neisvardinsi. dėka ir Lie
tuvos meniniai vienetai galėjo išvykti i pasaulį koncer
tuoti. Tik tie. kurie žinome, kokius kryžiaus kelius 
turėjo išeiti, norintys išvykti, kad ir į netolimą užsieni, 
galime suprasti, jog tik, kad tam ar kitam festivalyje 
ar kitame renginyje nedalyvautų išeivijos meninės pa
jėgos, buvo siunčiami sovietų Lietuvos saviveiklinin
kai ar profesionalūs atlikėjai. Jei ne išeivijos!meninių 
grupių veikla, kažin ar būtų galėję pakankamai pla
čiai pasklisti menininkai iš Lietuvos, 

Sovietų vyriausybes kliudymai neliko nepastebėti ir 
plačiosios JAV spaudos. Cleveland dienraštis ..The 
Plain Dealer" kreipėsi į ..Draugo" redakciją, prašyda
mas išversti pasirodžiusia žinutę ..Drauge" apie so
vietų užmačias. Norėdamas parodyti solidarumą 
„Grandinėlei", laikraštis pareiškė siunčiąs savo specia
lia korespondentę Jane Scott i šią kelionę. DPI ir ki
tos žinių agentūros atsiuntė savo korespondentus. 
Cleveland operos direktore Carmela Cafarelli skrenda 
kartu. 

(Bus daugiau l 
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GEDIMINENAI 
VLADAS BARAUSKAS 

1918 m. lapkričio 23 d., Ap
saugos ministro įsakymu Nr. 
1. pradėtas formuoti 1-asis 
pėstininkų pulkas, vėliau ga
vęs Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino 1-ojo pės
tininkų pulko vardą. 

TaCiau šio pulko istorija ne
prasidėjo 1918 m. Jo ištakos 
siekia net 1717 metus, kai Sei
mas priėmė nuolatines kariuo
menės organizacijos nuosta
tus. Tada ir atsirado 1-asis 
pėstininkų pulkas, pavadintas 
1-uoju Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės Didžiojo Hetma-
no infanterijos pulku. 

1-asis p ė s t i n i n k ų 
Didžiojo L i e t u v o s 

k u n i g a i k š č i o 
Gedimino p u l k a s 

Kaip jau minėjome, pulkas 
savo veiklą pradėjo sunkiais ir 
pavojingais jaunajai Lietuvai 
1918 metais; kraštas okupuo- . 
tas Vokietijos, vyksta 1-asis 
pasaulinis karas, iš rytų kyla 
raudonoji grėsmė, siaučia su-
įžūlėjusios bermontininkų ir 
kitos gaujos. Lietuvai reikėjo 
apsiginti. 

Atgimusioje Lietuvoje gin
kluotųjų pajėgų steigimu Val
stybės taryba susirūpino an
troje 1918 m. pusėje. Nuo 
1918 m. spalio 15 d. prie Val
stybes tarybos ėmė veikti Ap
saugos komisija. Lietuvą ji 
suskirstė į 12 sričių, skyrė 
štabus ir jų viršininkus. Pats 
pirmasis srities apsaugos šta
bas atsirado Vilniuje. Jo 
viršininku buvo paskirtas Liu
das Gira. Šis, besirūpindamas 
savo srities ginkluotųjų pa
jėgų organizavimu, sutikęs 
spalio mėnesio pabaigoje grį
žusi iš Rusijos karininką Gri-
gaiiūną-Giovackį. pavedė jam 
organizuoti karinę Vilniaus 
srities apsaugą. Šita kari
nė formuotė buvo pavadinta 
1-uoju lietuvių pulku. 

Pagal atsargos divizijos ge
nerolo Grigaliūno — Glovac
kio atsiminimus, pulko orga
nizacijos darbas prasidėjo nuo' 
lapkričio 1 d. Pirmieji karinin
ko Glovackio padėjėjai buvo: 
karininkas Adamkavičius, ka
rininkas Mikelėnas ir karo 
valdininkas Užga. Po kelių 
dienų ėmė rinktis ir savano
riai. Neturint tinkamesnių pa
talpų, pirmieji savanoriai bu
vo įkurdinti Valstybės tarybos 
rūmų rūsyje. Šv. Jurgio pros
pektas 13. 

Kaip kūrėsi ši karininko 
Glovackio karinė formuotė — 
nedaug tėra tikslių žinių. 

Žinoma tik ta i . kad, karinin
ko Glovackio formuojama, 
1-ojo pulko užuomazga pra
dėjo kurtis keliolika dienų 
anksčiau, kaip lapkričio 23 d. 
Iš 1918 m. XII.7 d. įsakymo 
Nr 1 matyti, kad puike už
fiksuota 13 karininkų ir 2 ka
ro valdininkai, kurie į pulką 
įstojo tarp lapkričio 10-24 d. 

Sprendžiant iš rašto inten
dantūrai Nr. 2 1,H8.XI.16 d., 

algų lape buvo išvardinta jau 
12 karininkų. 2 gydytojai ir 3 
karo valdininkai. Iš čia galima 
spręsti, kad pulko štabas buvo 
suformuotas tarp lapkričio 1-9 
dienos. 

Iki lapkričio 23 d. savanorių 
kareivių prisirinko apie 18, 
karininkų — 12, karo valdi
ninkų 2. 

Pagal dokumentus, 1 pėst. 
pulko įkurtuvių diena yra 
lapkričio 23 d., kada Apsaugos 
ministerija išleido įsakymą 
Nr. 1, kur sakoma: „Pul
kininką Galvydį — Bykauską 
skiriu vadu pirmo f -lko, stei
giamo Alytuje, {sakau tuojaus 
pradėti priruošiamąjį darbą ir 
pasirinkti sau reikalingąjį 
kadrą". 

Pulko kūrimosi vieta yra 
Alytus. Vilniuje pulkas forma
vosi iki 1918 m. gruodžio 18 d. 

Pirmasis pulko įsakymas 
pasirodė gruodžio 7 d. J is 
užfiksuoja tarnaujančius pul
ke karininkus, karo valdinin
kus ir kareivius; 31 karinin
kas ir 2 karo valdininkai, 59 
kareiviai. 

Įsakymu 1918 m. XII. 9 d. 
Nr. 3 organizuojamas pulko 
štabas: paporučikas L. Butke
vičius skiriamas ūkio vedėju, 
štabo kapitonas A. Svilas — 
kulkosvaidžių komandos va
du, poručikas J. Čaplikas — 
laikinai adjutantu, vald S. 
Užga — kvartimeisteriu, vald. 
P. Kvederavičius — iž
dininku. 

Tuo tarpu buvo gautos Aly
tuje pionierių kareivinės ir 
pulkas galėjo keltis į savo 
kūrimosi vietą. 

Čia ir prasideda pagrindinis 
pulko formavimasis, ir jau 
1919 m. sausio 1 d. pulko 
sąrašuose yra karininkų su 
karo valdininkais 39, kareivių 
282, o jau sausio viduryje yra 
620 žmonių. Šautuvų pulke 
yra 259, visi 1891 m. gamy
bos, 12.000 šovinių, 4 kulkos
vaidžiai, 2000 šovinių juostų. 
Kulkosvaidžiai sistemos „Mak
sim"' ir ,J?arabelunr. o taip 
pat 27 arkliai. 

Lietuvos Didžiojo 
kuniga ikšč io G e d i m i n o 

š t abo b a t a l i o n a s 

Po 1940 m. Lietuvos kariuo
menės aneksijos į Raudonąją 
armiją 1-ąsis pėstininkų LDK 
Gedimino pulkas buvo 
išformuotas. Tačiau jo atmini
mas nebuvo užmirštas. 1998 
m. rugsėjo 8 d., Krašto apsau
gos ministro įsakymu, Atski
rajam komendantiniam bata
lionui buvo suteiktas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no štabo bataliono vardas. 
Atskirasis komendantinis ba
talionas buvo įkurtas 1993 m. 
balandžio 5 d. Krašto apsau
gos ministro įsakymu. Pirmoji 
bataliono dislokacijos vieta 
buvo Aukštieji Paneriai, Vil
nius. Pirmasis bataliono va
das buvo mjr. R. Piką. 

1998 m. rugsėjo 8 d.. Krašto 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairus 

Jaunesnysis ltn. J. Abraitis (dėžinėje) su kolegomis B Raugu ir A Ambrazevičium k.iro mokykloje 

apsaugos ministro įsakymu, 
batalionas pervardintas į Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino štabo batalioną. Ba
talionui suteikta teisė perimti 
visas nepriklausomos Lietu
vos 1-ojo pėstininkų Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no pulko tradicijas ir atribu
tiką. Oficiali vardo suteikimo 
ceremonija įvyko 1998 m. 
rugsėjo 14 d. 

Dabar batalionas yra Viso
riuose, Vilniuje. Laikinai ei
nantis bataliono vado pareigas 
— kpt. G. Lukošius. Batalio
nas betarpiškai pavaldus ka
riuomenės vadui. Jo pagrin
dine paskirtis paremti kariuo
menės vadovybę ginkluotų 
pajėgų valdyme. Batalioną su
daro: štabas, štabo ir ap
rūpinimo kuopa, dvi kovinės 
pėstininkų kuopos, ir ryšių 
kuopa. > 

Štabo, štabo ir aprūpinimo 
kuopos paskirtis yra paremti 
bataliono vadą valdymo, ap
mokymo bei kovinės pareng
ties palaikymo srityje, taip pat 
sprendžiant aprūpinimo už
duotis. 

Ryšių kuopa — atlieka pa
grindinį vaidmenį, užtikrinant 
kovinį valdymą ginkluotose 
pajėgose. Ji skleidžia komu
nikacijų tinklą kovinių opera
cijų rajone. Šiai užduočiai vyk
dyti kuopa naudoja laidinio, 
radijo ir kompiuterinio ryšio 
techniką. 

II ir III kuopos rengiamos 
kovoti pėsčiomis raižytose vie
tovėse, miškų sąlygomis, taip 
pat gyvenvietėse. J ų paskirtis 
— ginti svarbius vietovės rajo
nus, taip pat svarbius kari
nius įrenginius (vadavietes), 
bei kitus objektus. Kuopos ap
rūpintos ratine technika. Kuo
pų kariai mokomi naudotis 
šaulių ginklais; automati
niais šautuvais, kulkos
vaidžiais, prieštankiniais gin
klais. 

Bataliono istorija nėra 
tipiška Lietuvos kariuomenės 
istorijai. Kūrimosi procesas 
buvo ilgas ir nenuoseklus. Tik 
ką susikūręs, Atskirasis ko-

Is kaires -karine uniforma): Lietuvos Kariuomenes vado pavaduotojas pik. V Tutkus, kariuomenės vyr. kapelio
nas kun rnjr A Bulotas, bataliono vadas mjr G Ažubalis. J. Abraičio giminės — A. ir VI Barauskai. 

mendantinis batalionas pri
valėjo perimti apsaugos funk
cijas iš Vilniaus svarbių ob
jektų apsaugos bataliono. 
Tačiau dabartiniu metu bata
lionas baigiamas . formuoti 
kaip pilnavertis pėstininkų 
batalionas. Tai matyti iš jo 
struktūros: suformuotos Štabo 
ir Aprūpinimo kuopos, 2 pės
tininkų kuopos, planuojama 
suformuoti dar viena. 3-ą pės
tininkų kuopą. Batalione yra 
Ryšių centras, kuris aptarnau
ja Kariuomenės vado ir Gyny
bos štabo ryšius. Bataliono 
kuopos yra rengiamos pagal 
pėstininkų padaliniu rengimo 
programą. :l,-

Dabar batalionas gerai atlie
ka jam pavestas .funkcijas. 
Visa tai atspindi gėn" batalio
no įvertinimai taktiniuose mo
kymuose „Pavasario vėjas — 
97" ir „Pavasario vejas — 98", 
„Baltic challenge 98" ir kt. 
Ryšių centras taip dat nuolat 
dalyvauja įvairiuosetarptauti-
niuose mokymuose ir gauna 
neblogą įvertinimą iitmokymų 
vadovybės. m 

Krašto apsaugos J|ečiosiose 
sporto žaidynėse batalionas 
bendroje įskaitoje užėmė tre
čią vietą tarp KAS dalinių, ir 
pirmą vietą t a rp Atskirųjų ba
talionų. 

Batalione daug dėmesio ski
riama kadrų politikai, kariai 
ugdomi nuosekliai, ir tai pui
kiai atspindi drausmė. 

Pamažu visuomenėje kuria
mas teigiamas bataliono įvaiz
dis. Atvirų durų dienos bata
lione yra rengiamos regulia
riai 2 kartus per metus (Prie
saikos šventės metu). Tai sti
prina kariuomenės ir visuo
menės ryšius. 

1996 ir 1997 m. vasaras ba
talione veikė karinės — spor
tinės vaikų vasaros poilsio sto
vyklos. Jų metu batalione 
ilsėjosi ir mokėsi per 90 vaikų. 

Batalionas labai didžiuojasi 
savo praeitimi. Paveldėtos 
svarbios regalijos savo mū
šiais ir žygdarbiais garsaus 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės pulko. Ir štai 1998 
lapkričio 20 d., siekiant 
išlaikyti istorines tradicijas, 
LDK Gedimino štabo bata
lione buvo įkurtas Gedimi-
niečių muziejus. 

G e d i m i n ė n o p u l k o 
muzie jus 

Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino štabo bata
lionas, kaip pirmojo pėsti
ninkų LDK Gedimino pulko 
įpėdinis pradėjo rinkti visą is
torinę medžiagą, susijusią su 
šiuo pulku. Daugelis faktų per 
ilgus okupacinius metus buvo 
užmiršta, dalis jų sąmoningai 
iškraipyta, o dar kiti papras
čiausiai sunaikinta. Atsekti is
torinę šio garbaus pulko ir jo 
karių gyvenimo tąsą tiesiog 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas ir Off. Mgr. Auto* 
S. Kan« kaba betuvtskai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«st 95th StrMt 

Tat. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės, "sidings*. 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetis, tei. 630-241-1912.. 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
REALTORS 

(773)5994205 
008)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

yra sunku. Šiame darbe akty
viai talkina Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus karybos sky
riaus vadovas A. Pociūnas, 
buvę 1-ojo pulko kariai, kari
ninkai, muziejų tarnautojai. 

Bataliono S-5 karininkas 
ltn. E. Dirginčius pradėjo pa
grindinės pulko regalijos-vė-
liavos atkuriamuosius darbus. 
Tačiau šis darbas yra neleng
vas, nes vėliavos aprašymų 
arba spalvotų nuotraukų su
rasti nepavyko, ir tenka ten
kintis tik nespalvotomis nuo
traukomis „Kario" žurnale ar 
kituose šaltiniuose. 

Lietuvos Kariuomenės 80-
čio proga 1998 metais lap
kričio 20 d. LDK Gedimino 
štabo batalione atidarytas Ge-
diminiečių istorinis muziejus. 
Tai istorinės tiesos apie Pir
mąjį LDK Gedimino pulką ir 
dabartinius Gediminiečius — 
štabo batalioną. Atidaryme 
dalyvavo Lietuvos Kariuo
menės vado pavaduotojas pik. 
V. Tutkus, kariuomenės ka
pelionas mjr. A. Bulotas, buvę 
nepriklausomos Lietuvos ge-
diminiečiai, dim. mjr. J. 
Abraičio giminės ir artimieji, 
kiti svečiai. 

Bataliono tuometinio vado 
mjr. G. Ažubalio, ltn. E. Dir-
ginčiaus, o taip pat štabo ba
taliono darbuotojų didelėmis 
pastangomis, per gana trum
pą laiką buvo surastos ir sure
montuotos patalpos muziejui. 
Ruošiant ekspoziciją atidary
mui teko padirbėti ir šių ei
lučių autoriui. 

Muziejuje eksponuojama 
prie dim. mjr. J. Abraičio 
vėliavos ir įspūdingo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės že
mėlapio (išleisto 1956 m. JAV 
Lietuvių enciklopedijų leidy
kloje) ir šių eilučių autoriaus 
montažas „Karo aidas". Jis 
sudėliotas iš karo suniokotų 
ginkluotės likučių ir Lietuvos 
vilties simbolių — Rūpinto
jėlių, o šalia — J. Abraičio 
knygos „Gedimino pulko liki
mas" ištrauka „...tikėkime ir 
tuo, kad į plačiuosius Lietuvos 
laukus kryžkeles, pakeles, 
miškus ir ištuštėjusias sody
bas sugrįš budrusis Rūpin
tojėlis, palaimins žinomų ir 
nežinomų Tautos Didvyrių ka
pus, o mūsų puikiosios lietu
vaitės juos papuoš gražiau
siais nevystančiais ir amžinai 
žydinčiais žiedais". 

Taip pat eksponuojama J. 
Abraičiui skirtos JAV prezi
dentų George Bush ir Ronald 
Reagan prisiminimo dovanos 
už aktyvią veiklą bei paramą 
JAV Respublikonų partijai. 
Gausu nuotraukų, kitų doku
mentų apie pirmojo LDK Ge
dimino pulko istoriją, gyve
nimą, atmintiną žygį į Vilnių. 

Eksponuojama ir dabartinių 
gediminėnų — štabo bataliono 
karių šiokiadieniai. 

K a u n e p a r d u o d a m a s 
3 mieg. bt . 

Naujai atremontuotas, 
nauji baldai. Skambinti 

Kerėžiams, teL 323-644-1824 

Dalias In Home Care A^cncy. Ine 
We provtd* th« lollowing aarvicas: 

* In horm carą 
* House deaning 
•Baby sitttng 

Licensed and bonded. Call Dalia: 
312-371-4445 or 773-247-612* 

Realmart f) « s 
Realty Group Inc. 

6602 S. Putaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS B U D R A I T I S 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
I n . m.5as*m P»ffT 312-3SS-S3S7 
Fi»773-5S5-3W7 

RIVERDALL A U I O M O T I V I 

773-585-9500 

Traoaportnujasar Ir p 
Pigiai 

•SJ—t— 

kepinai; remontuojame po avarijų; attta-
tome »«to.geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

t*L7W.2tl4SS«. 

Bene daugiaus ia ekspona tu 
padovanojo Sūduvos k r a š 
tietis, a tgimusios Lietuvos 
dim.mjr. J . Abrai t is . 

Dim. mij. Jonas Abraitis. 

G e d i m i n ė n a s d i m . m j r . 
J o n a s A b r a i t i s 

Jonas Abrai t is buvo Nepr i 
klausomos Lietuvos kad r in i s 
kar ininkas. Savo karjerą j i s 
pradėjo 1938 m. ba igdamas 
Lietuvos karo mokyklą i r 
turėdamas jaunesniojo le i te
nanto laipsnį, vėliau pake l t a s 
į le i tenantus. 1993 Kovo 1 1 -
osios — Lietuvos Nepriklauso
mybės a tkū r imo dienos proga 
— Lietuvos k raš to apsaugos 
ministro į sakymu, už nuopel
nus Lietuvai j a m su te ik t a s 
dimisijos majoro laipsnis. 

Jonas Abrai t is gimė 1912 m . 
Marijampolės apskrityje, S a s 
navos parapijoje, Onos ir J o n o 
Abraičių šeimoje. Tai vienas iš 
penkių sūnų. 

Mokėsi J . Abrai t is Mari jam
polės Marijonų gimnazijoje. 
1930 m., baigęs gimnazijos 
penkias klases , buvo pr i imtas 
į Marijampolės Mokytojų se 
minariją. J ą baigęs, 1934-1935 
m. mokytojavo Gustainiškių 
pradžios mokykloje. 

1935 m. rudenį išsipildė 
didžioji J . Abraičio j aunys t ė s 
svajonė — jis buvo pr i imtas į 
Pirmojo Lietuvos Prezidento 
karo mokyklą. Kas paskat ino 
šį jauną Suvalkijos lygumų 
vaikiną pasi r inkt i kar in inko 
profesiją? Į šį klausimą gal ima 
atsakyti pat ies J . Abraičio žo
džiais: „Mane paskat ino visuo
menės pagarba , meilė ir pa
dėka savo kar iuomenei už ne
priklausomybės apgynimą, ža
vėjo graži ir tvarkinga kar io 
uniforma, d rausmingas elge
sys. Be to, t ikėjau buvusių 
mokytojų ir dėstytojų įkvėp
tais tėvynės meilės idealais, 

karininko profesijos išskirti
niu prasmingumu". 

1938 m. gegužes mėn. J . 
Abraitis baigė Karo mokyklą 
ir buvo paskirtas į 1-mą 
pėstininkų DLK Gedimino 
pulką. Šiame pulke j a m buvo 
lemta ta rnau t i iki Lietuvos 
kariuomenės likvidavimo. 

Raudonajai armijai slenkant 
į Lietuvą, J . Abraitis pasi
traukė į Vakarus. 1949 m. ap
sigyveno JAV. Čia įsijungė į 
aktyvią visuomeninę veiklą; 
dalyvavo karininkų minėji
muose, skaitė juose prane
šimus, materialiai šelpė įvai
rias lietuvių organizacijas, 
kaupė literatūrą. 

Greta gausybės tiesioginių 
darbų, J . Abraitis ir pats 
ėmėsi plunksnos — rašė 
straipsnius JAV leidžiamam 
žurnalui „Karys", o 1990 m. 
Čikagoje pasirodė jo atsimi
nimų knyga „Gedimino pulko 
likimas". Įžangoje knygos re
daktorius B. Raugas pažymi, 
kad apie Gedimino pulką yra 
nemažai rašyta, „tačiau dau
giausia yra parašęs gedimi
nėnas leitenantas Jonas 
Abraitis. (...) Jo kruopšti 
plunksna sugebėjo perteikti 
ne tiktai Gedimino pulko epi
zodinius vaizdus, bet jo su
rašytuose atsiminimuose gau
su vertingos medžiagos Lietu
vos kariuomenės istorijai, ga
linčiai įsijungti ir į bendrąją 
tautos lemties epopėją." 

Dim. mjr. J . Abraičio kny
gos „Gedimino pulko likimas" 
rankraštis yra saugomas Ge
diminėnų muziejuje. 

J. Abraitis bataliono biblio
tekai ta ip pat perdavė ir daug 
kitos literatūros. Labiausiai 
pažymėtini yra šie leidiniai: V. 
Statkus „Lietuvos ginkluoto
sios pajėgos 1918-1940 m.", 
išleista JAV; P . Jurgėla ir P. 
Jurkus „Gen. Povilas Plecha
vičius", išleista JAV 1978 m; 
Enciklopedija „Mūšų Lietuva", 
išleista JAV 1964 m. I-PV to
mai; „Lietuvių karių veteranų 
sąjungos Ramovės veikla", iš
leista JAV II d. 1961-87 m.; 
„Lietuvių fondas", išleista 
1994 m. JAV; „Kario" žurnalų 
įvairių metų komplektai, leis
ti JAV; JAV leisto žurnalo 
„Pasaulio lietuvis" įvairių 
metų egzemplioriai, o taip pat 
įvairios kitos knygos. 

Būtų kilnu, kad muziejų ir 
jo fondus gausiai papildytų 
dar gyvų gediminėnų nuotrau
kos, prisiminimai, daiktai . 
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VINCĄ ŠMULKŠTĮ PRISIMINUS 
Pirmoji mano pažintis su 

Vincu vyko Marijonų gimnazi
joje 1930-aisiais metais, Mari
jampolėje. Jis, tuomet jau ket
virtokas, o aš tik pirmųjų me
tų gimnazistas, išlaikęs egza
minus į antrąją klase. Jau ta
da jis patraukė mano dėmesį. 
Tai buvo aukštas, tiesus, gra
žiai vilkįs, gerai atrodąs jau
nuolis. Buvo jis visuomet 
linksmas, gabus mokinys, ge
rai žaidžiąs futbolą, pasižymįs 
tvirtu kojos smūgiu. 

Baigęs 4-ąją klasę, Vincas 
persikėlė į Kauną, apsigyven
damas pas savo dėdę kun. An
taną Šmulkštį ir įstodamas į 
Jėzuitų gimnaziją. 

Atvažiavęs į Kauną studi
juoti medicinos, radau Vincą, 
studijuojantį humanitarinius 
mokslus bei filosofiją, vado
vaujantį studentų ateitininkų 
sąjungai, kuri iš visų studentų 
organizacijų buvo pati gau
siausia ir stipriausia. Jai pri
klausė ir Dotnuvos Žemės 
ūkio akademijos studentai 
ateitininkai, o taip pat ir Šiau
lių Prekybos instituto studen
tų ateitininkija. 

Tai buvo Lietuvos studentų 
žydėjimo laikai. Vinco vado
vaujama, Lietuvos Studentų 
ateitininkų sąjunga bei gau
sios ateitininkų korporacijos 
rodė didelį aktyvumą ne tik 
studijose, bet ir visuomeninėje 
veikloje, sporte, šventėse, su
sirinkimuose, diskusijose, 
ateitininkų chore, sekmadie
nių organizuotose išvykose į 
Kauno apylinkes. Vincas buvo 
visos veiklos įkvėpėjas. 

Šiame Kauno studijų laiko
tarpyje man daug teko su Vin
cu bendrauti, vis daugiau jį 
stebėti ir pažinti. Jis visuomet 
buvo optimistas, pilnas ener
gijos, pilnas idėjų, planų, de
gantis krikščioniška veikla, 
ypač veiklus ir talentingas, 
verbuojant studentus bei stu
dentes į ateitininkų eiles. Čia 
daug jam padėdavo sportas, 
kurį jis taip pat mėgo. Jis tu
rėjo vieną iš trišuolio rekordų 
Lietuvoje. Atgavus Lietuvai 
Vilnių, Vincas buvo paskirtas 
vienos Vilniaus gimnazijos di
rektoriumi. 

A.a. Vinco gabumai nebuvo 
nepastebėti prof. kun. Kurai
čio, vadinamo „pilkąja emi
nencija", kuris gabiuosius ka
talikų jaunus akademikus 
siųsdavo į užsienio garsius 
universitetus gilinti savo stu
dijų ir ruoštis Lietuvos atei
ties profesūrai. Ši galimybė 
buvo pasiūlyta ir Vincui, ta
čiau karas ir Lietuvos okupa
cija planus palaidojo. Tokias 
studijas užsienyje, pagal prof. 
Kuraičio planą, buvo baigę dr. 
Maceina, dr. Dielininkaitis, 
dr. Girnius, dr. Grinius, dr. 
Darnusis, dr. Ivinskis, prof. 
Yla ir kiti to meto katalikų 
pažangiosios naujos kartos 
akademikai. 

1944 metais Vincas, vėl ru
sams okupuojant Lietuvą, su 
didele iš Lietuvos pabėgėlių 
banga pasitraukė į Vakarus ir 
apsistojo Vokietijos pietvaka
riuose Tuebingeno universite
tiniame mieste. Čia jis kimba į 
studijas, apsikrauna knygo
mis ir 1948 metais savo studi
jas užbaigia filosofijos daktaro 
laipsniu. Čia ir vėl mano su 
Vincu artima bičiulystė ir 
veikla. Tuebingene jis akty
viai dalyvauja studentų veik
loje, suvažiavimuose, šventė
se, susirinkimuose. Tuo metu 
Tuebingen universitetą lankė 
apie 300 lietuvių studentų. 

1948 m. Vincas emigruoja į 
Ameriką ir apsistoja Waterbu-
ryje. Čia ir vėl jis nenu
rimsta, suburia lietuvišką jau
nimą, organizuoja ateitinin
kus bei Lietuvių fronto bičiu
lius, o taip pat Lietuvių fronto 
bičiulių fondą, paskelbdamas 
šimto šimtininkų istorinę idė
ją, iš kurios vienų metų eigoje 

LF bičiulių eilėse išvystoma 
tūkstantis tūkstantininkų idė
ja — tai Lietuvių fondas. Tad 
Vinco idėja toli nubangavo di
džiaisiais vandenimis. Lietu
vių Bendruomenė, LF bičiuliai 
ir ateitininkija — tai sąjūdžiai 
bei organizacijos, kurioms 
Vincas visą savo gyvenimą 
daug dirbo, aukojo ir aukojosi. 

1958 metais Vincas ir Aldo
na Krikščiūnaitė sukūrė šei
mą. Jie išaugino sūnų dr. 
Liną, išmokslintą ir labai gerą 
daktarą, ką tvirtina jo arti
mieji kolegos. Na, o Aldoną 
Šmulkštienę mes pažįstame, 
kaip labai gerą, nepamainomą 
katalikiškoje spaudoje žurna
listę, rašančią „Draugo" pusla
piuose, „Tėviškės žiburiuose" 
ir kitur. Ji daug skiria laiko 
patarimams žodžiu ir spau
doje dabar atvykstantiems iš 
Lietuvos. 

Vincas labai brangino kny
gą, turėjo nepaprastai plačią 
biblioteką, daugybę retų kny
gų įvairiomis kalbomis. Jis 
patsai naudojo daugiakalbę li
teratūrą, mokėjo daug kalbų, 
o taip pat ir antikines kalbas. 
Jų visas namas, visi kamba
riai — tai tikras nepaprasto 
retumo muziejus, eksponatai 
daugiausia iš užsienio, iš gi
lios senovės. 

A.a. Vincas buvo labai jaut
rios, geros širdies, linkęs kiek
vienam padėti. Jis siųsdavo 
vienam kitam pagalbos į Lie
tuvą kas mėnesį, o kai ku
riems proginę pagalbą, nors ir 
pats nedaug turėdamas. "Daž
nai jis siųsdavo pagalbos be
simokančiam Lietuvos jauni
mui. Jis pirkdavo ir siųsdavo 
knygas į Lietuvos jaunimo 
bibliotekas. Vos keletą dienų 
prieš savo mirtį jis ir vėl 
„Drauge" buvo prisipirkęs 
daug įvairių knygų pasiųsti į 
Gargždų jaunimo biblioteką, 
kuri turėjo tik 50 knygų. 

Vincas buvo labai religingas, 
lankydavo bažnyčią ne tik 
sekmadieniais, bet ir kasdien. 
Jis buvo labai geras kalbė
tojas, turėjo taiklų humoro 
jausmą ir greitą orientaciją po
kalbiuose, parašydavo kūry
bingų kupletų specialioms 
progoms. Štai vienas epizodas 
iš Tuebingen laikų. 

Buvo vienas gražus gegužės 
mėnesio saulėtas pavakarys. 
Atsitiktinai susitikome trys 
lietuviai ramioje Tuebingen 
gatvėje. Laiko netrūksta, kal
bamės. Mūsų link žygiuoja di
deliais žingsniais Vincas iš 
gegužinių pamaldų. Jam pri
siartinus, vienas mūsų pa
šnekovas — kunigas, poetas, 
stiprus humoristas prabyla: 
„Štai dar vienas davatka grįž
ta iš bažnyčios". Vincas atsa
ko: „Kai dvasininkai religija 
nesirūpina, tenka mums juos 
pavaduoti". Kunigas išsitrau
kia iš kišenės rožinį ir, jį rody
damas, taria: „Žiūrėk! Ar aš 
ne katalikas?" Vincas metė 
greitą žvilgsnį į kunigą nuo 
kojų iki galvos ir garsiai išta
rė: „Labai blogai, kai Dievas iš 
širdies į kišenę nukeliauja". Jo 
laiškai taip pat būdavo su hu
moru, labai įdomūs. 

A.a. Vinco gyvenimo prasmė 
buvo tikėjimas, tauta, pareiga, 
vargstančiojo globa, tarnavi
mas artimui, artimas ryšys su 
Dievu. Iškeliaudamas amžiny
bėn, jis paliko mums pavyzdį 
gerumo, kuklumo, nesididžia-
vimo savo darbais, nors jų 
butą labai ryškių ir daug. 

Dr. Petras Kisielius 
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TU ESI KUNIGAS PER AMŽIUS 

Pavasaris gėrisi savo veidu Lietuvos ežerėlyje. Nuotr. V. Kapočiaus 

AtA SES. M. ANGELĄ 
BALČIŪNAITĖ (BALCHUNAS) 

Sesuo Angelą gimė 1915 m. 
gruodžio 6 d. Philadelphia, 
Penn., o buvo pašaukta pas 
savo Viešpatį 1999 m. sausio 5 
d. Čikagoje. 

Angelą buvo vienturtė Juozo 
ir Onos Balčiūnų duktė. 
Pradžios mokyklą lankė Šv. 
Kazimiero parapijoje, Phila-
delphijoje. Ją ten mokė sese
lės kazimierietės. Ses. Angelą 
su šypsena prisimindavo, 
kaip vienas parapijos kuni
gas, mokęs aštuntojo skyriaus 
vaikus tikybos, sakęs, kad ne
daug vilties jai kada tapti vie
nuole... 

Baigusi pradinį mokslą, An
gelą lankė Chesnut Hill kole
giją, kur jai buvo suteiktas 
bakalauras, o vėliau studijavo 
Drexel universiteto Biblioteki
ninkystės skyriuje ir gavo dar 
vieną bakalaurą iš biblioteki
ninkystės. Ji dar įsigijo magis
tro laipsnį iš religijos dėstymo. 

Baigiantis 1930-ajam de
šimtmečiui, Angelą buvo ne
tikėtai pakviesta į pažįstamos 
seselės — Jo Therese — iš
kilmes Šv. Kazimiero vienuo
lyno motiniškajame name Či
kagoje. Vizito metu vienuoly
no sode ji pirmą kartą susiti
ko ir kalbėjosi su Motina Ma
rija Kaupaite. Atsisveikinant 
Motina Marija pasakė: .Apsi
galvok ir atvyk". 

Sugrįžus Angelai į Philadel-
phiją, ses. Juliana, kuri gerai 
pažino merginos širdies ge
rumą ir kilnumą, taip pat ra
gino ją tapti vienuole. Paga
liau 1944 metais Angelą pa
klausė Viešpaties kvietimo ir 
įstojo į Šv. Kazimiero seserų 
kongregaciją, tuo metu net 
nepagalvojusi, kad kažkada 
ateityje teks rūpintis mėne
sinių šv. Mišių Motinos Mari
jos beatifikacijos intensija or
ganizavimu. Šį įsipareigoji
mą ji su meile ir pasišven
timu atliko iki pat savo mir
ties. 

Ses. Angelą dirbo ten, kur 
jos talka buvo reikalinga. Ji 
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Ses. Angelą Balchunas. 

tvarkė motiniškojo namo bib
lioteką, mokytojavo New Me-
xico, Massachusetts, Mary-
land valstijose ir Villa Joseph 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje Pennsylvanijoje. Vėliau 
dirbo Loretto ir Šv. Kryžiaus 
ligoninėse. Visur ji buvo 
mėgstama už savo jautrumą 
kitų reikalams, norą visiems 
padėti, suprasti, užjausti. Ses. 
Angelos pavyzdys uždegė ne 
vieną jaunuolį siekti dvasinio 
luomo. 

Ses. Angelą 1984 m. buvo 
paskirta Šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų moderatore ir ja 
išbuvo 15 metų, savo pareigas 
eidama ištikimai, su meile ir 
pasiaukojimu, dažnai atsto
vaudama seselėms kazimie-
rietėms įvairiuose renginiuo
se bei organizacijose. 

Ji taip pat mylėjo Lietuvą ir 
buvo įsijungusi į lietuvišką 
veiklą: priklausė Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikių 
moterų susivienijimui, kur 
buvo išrinkta į valdybą ir re
dagavo žiniaraštį. Nuo ma
žens ją motina buvo įrašiusi į 
Lietuvos Vyčių organizaciją, 
iš kurios seselė Angelą nie
kuomet nepasitraukė (buvo 
ketvirtojo laipsnio narė), taip 
pat priklausė Lietuvos Vyčių 
chorui. Kadangi ji mėgo dirbti 
su jaunimu, labai sėkmingai 
kurį laiką dėstė tikybą Či
kagos lit. mokykloje. Jaunimo 
centre. 

Net prieš įstodama į Šv. 
Kazimiero vienuolyną, ses. 
Angelą svajojo kada nors ap
lankyti Lietuvą, o vėliau — ir 
seseles kazimierietės Lietu
voje. Jos svajonė išsipildė 
1997 metais, kai ji galėjo nu
vykti į Pažaislį ir dalyvauti 

Vos spėjęs sulaukti savo ku
nigystės 50-ties metų sukak
ties, vasario 27 d., Viešpaties 
pašauktas, į Jo vynuogynus 
iškeliavo kun. Antanas Praka-
pas, OFM. 

Mažasis Antanukas, prieš 
67 metus, pirmuosius žings
nelius žengė Skapiškiu km., 
Juodaičių parapijoje, Raseinių 
apskr. Paūgėjęs lankė ir baigė 
Juodaičių pradžios mokyklą. 
Po to — moksleivis Raseinių ir 
Kretingos gimnazijose. Jaus
damas pašaukimą, stoja į 
pranciškonų vienuolyną, tap
damas vienuoliu. Siekdamas 
kunigystės luomo, išvyksta į 
Kauną ir ten kunigų seminari
joje studijuoja teologiją. 

Nežinomi Viešpaties keliai! 
Vyksta karas. Jaunasis semi
naristas, prieš savo norą ir 
valią apvelkamas vokiečio ka
reivio uniforma ir su pagalbi
niu vokiečių kariuomenės tal
kininkų daliniu išsiunčiamas į 
Norvegiją. Karas eina \ pa
baigą. Antanas tikisi greit 
išsilaisvinti iš vokiškos unifor
mos. Bet prieš tai dar vienas 
išbandymas. Jam tenka pakel
ti sunkią belaisvio dalią. Kaip 
sąjungininkų belaisvis, atsi
randa Belgijoje. Čia jam į pa
galbą ateina Belgijoje esantis 
kun. J. Dainauskas. 

Pagaliau Antanas laisvas! 
Beldžiasi į Belgijoje esančios 
pranciškonų kunigų seminari
jos duris. Seminarijos durys 
atsiveria ir Antanas vėl semi
naristas. Seminariją sėkmin
gai užbaigęs, pirmąją šv. 
Mišių auką aukoja ne tėvų, 
brolių, seserų, giminių bei 
draugų, bet svetimųjų tarpe. 

Iš Belgijos perkeliamas į St. 
Catherines, Kanadą, kur dar
buojasi lietuvių pranciškonų 
tarpe. Kennebunk Port, Mai
ne, pranciškonų vienuolyne 
įsisteigia gimnazija. Kunigas 
Antanas iš Kanados perkelia
mas į Kennebunk Port ir ski
riamas gimnazijos mokytoju. 
Po kelių metų gimnaziją 
uždarius, kun. Antanas grįžta 
į Kanadą, kur Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje, Toronte, vi
karo pareigose ištarnauja 17 
metų. Grįžta vėl \ New Yorką 
ir Brooklyne esančiame vie
nuolyne skiriamas vienuolyno 
viršininku. Čia išgyvenęs arti 
15 metų, neužsidarė tik savo 
tiesioginėse pareigose. Plačiai 
reiškėsi ir visuomeninėje, lie
tuviškoje, veikloje. Religiją 
dėstė šeštadieninėje, lietu
viškoje Maironio mokykloje, 
rūpestingai darbavosi Kul
tūros Židinio išlaikymui remti 
„Bingo" žaidimuose, buvo 
skautų kapelionas. Pastebi
mai prasidėjęs, atminties silp
nėjimas progresavo. Pagaliau 
pasiekė tokį laipsnį, kad kun. 
Antanui prireikė nuolatinės 
globos. Ta globa jam buvo su
rasta Palaimintojo Matulaičio 
slaugos namuose, Putnam, 
Conn. Iš čia jis ir į Anapilį 
iškeliavo. 

75-tųjų Motinos Marijos, Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci-

, jos įkūrėjos, metinių iškil
mėse. Ses. Angelą Lietuvoje 
praleido džiaugsmingą mėne
sį, aplankė ne tik seseles kazi
mierietės, bet ir savo gimines, 
visur skleisdama Dievo meilę. 

Seselė Angelą niekuomet 
veltui laiko neleido. Ir pasku
tiniais savo gyvenimo metais 
motiniškame vienuolyno na
me atlikdavo įvairius patar
navimus bei reikalingus dar
bus. Ji net savanoriškai tvar
kė Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklos 
biblioteką. 

Šį pasaulį paliko sausio 5 d. 
po širdies sunegalavimo, pa
lydėta į Amžinybę seselių ka-
zimieriečių maldomis ir mei
le. 

Ses. Margarita Marija 

Kun. Antanas Prakapas, OFM 

Laidoti buvo atvežtas į 
Brooklyn, NY. 

Su kun. Antanu buvo atsi
sveikinta kovo 2 d. Marytės 
Šalinskienės (Shalins) laidotu
vių namuose. Maldas už mi
rusį sukalbėjo, specialiai iš 
Lietuvos į laidotuves atvykęs. 
provincijolas tėvas Sigitas 
Benediktas Jurčys, OFM. 

Rytojaus rytą pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje, daly
vaujant būreliui žmonių, šv. 
Mišių auką, kartu su kun. 
Placidu Barium, OFM, kun. 
Pranciškum Giedgaudu, OFM 
ir Apreiškimo parapijos klebo
nu emeritu Vytautu Palubins
ku, aukojo provincijolas Sigi
tas Benediktas Jurčys, OFM. 

Kun. Antanas palaidotas Šv. 
Jono (Queens rajone, NY) ka
pinėse. Tose kapinėse Lietu
vos pranciškonai yra įsigiję 
sklypelį. Čia, prie amžinai 
žaliuojančių medelių, yra 
pastatytas didelis, meniškas 
paminklas, kurio užrašas (an
gliškai ir lietuviškai) skelbia, 
kad tai „Lietuviai pran
ciškonai". Tame paminkle jau 
yra įrašyta 21 pranciškonų 
kunigų ir broliukų pavardė. 

Prie kapo sukalbėjus' ati
tinkamas maldas, sugiedojus 
„Viešpaties angelas" ir kiek
vienam atlydėjusiam ant 
karsto pauėjus po gėlę, neš-
damiesi netekties skausmą, iš 
kapinių skirstėmės. 

Giliai nuliūdę liko broliai su 
šeimomis: Stasys (buvo į laido
tuves atvykęs iš Kanados); 
nas, gyvenantis Kalifornijoje, 
giminės ir pažįstami Lietuvoje 
ir, be abejo, tėvai pran
ciškonai. 

P . Palys 

SAUGO SIGNATARO 
JONO SMILGEVIČIAUS 

ATMINIMA 
Sekmadienį, vasario 14 die

ną, Užventyje buvo pagerbtas 
Lietuvos Tarybos nario, 1918 
metų Vasario 16-osios akto 
signataro Jono Smilgevičiaus 
(1870-1942; atminimas. Pa
gerbimo iškilmes rengė Kel
mės rajono savivaldybė. 

Užvenčio bažnyčioje buvo 
aukojamos Mišios. Po to Už
venčio kapinėse pašventintas 
signataro Jono Smilgevičiaus 
antkapinis paminklas. Jis pa
statytas Lietuvos valstybes at
kūrimo 80-ųjų metinių minė
jimo programos lėšomis. 

1942 metais Kaune mir»r 
Jonas Smilgevičius buvo palai
dotas Užvenčio koplyčios rū
syje, tačiau, artimųjų pageida
vimu, prieš kurį laiką perlai
dotas kapinėse. 

Valstybes atkūrimo dienos 
ir Vasario 16-osios akto sig
nataro Jono Smilgevičiaus 
minėjimas vyko Užvenčio kul
tūros centre. Prieš tai svečiai 
iš kitų miestų buvo supa
žindinti su J. Smilgevičiui 
skirta Užvenčio kraštotyros 
muziejaus ekspozicija. 

Muziejuje, kaip sakė jo 
globėjas, žinomas Užvenčio 
kraštotyrininkas, pedagogas 
Vaclovas Rimkus, yra Jono 
Smilgevičiaus asmeninių daik
tų — jaunesniosios dukters 
išsaugotų ir padovanotų dra
bužių, taip pat rankraščių, jo 
ir šeimos narių nuotraukų, 
kitų dokumentų. 

Ekonomikos mokslus studi
javęs Karaliaučiaus ir Berlyno 
universitetuose, dirbęs Petra
pilyje ir Varšuvoje, atkūrus 
Lietuvos valstybę, Jonas Smil
gevičius įsitraukė į ūkinę ir vi
suomeninę veiklą Tėvynėje. 
Rūpinosi Lietuvos pramone, 
steigė įvairias bendroves, eko
nomines organizacijas. Nusi
pirkęs Užvenčio dvarą, pa
vertė jį pavyzdiniu ūkiu. Čia 
ėmė veikti plytinė, malūnas, 
lentpjūvė, spirito varykla, pie
ninė ir sūrinė, elektrinė. Jis 
užveisė pirmą Lietuvoje pra
moninę tabako plantaciją ir 
tiekė žaliavą Klaipėdos fabri
kui. 

Dabar dvaro rūmuose, pa
sak V. Rimkaus, gyvena de
šimt šeimų, o muziejus įreng
tas buvusiame svirne. Priešais 
svirną auga ąžuolas, kurį Va
sario 16-osios akto signata
ras Jonas Smilgevičius pasodi
no gimus pirmajam anūkui. 
(Elta) 

A.tA. 
LUKAS ŠOLIUNAS 

Mirė 1999 m. Velykų sekmadienį, balandžio 4 d. su
laukęs 21 metų. 

Nuliūdę liko: tėvai Francine ir Jonas Šoliūnai, se
suo Mikah Šoliūnas, senelis VVilborn Stevvart. daug te
tų, dėdžių, pusbrolių, pusseserių bei draugų. 

Velionis Lukas buvo Redlands universiteto Kalifor
nijoje trečiųjų metų psichologijos studentas. 

Atsisveikinimas su i..a. Luku bus ketvirtadienį, ba
landžio 8 d. St. Clements bažnyčioje. 642 W. Deming St. 
(Orchard ir Deming kampas), 9:30 vai. ryto. o šv. Mišios 
už Velionio sielą 11 vai. ryto. Po Mišių laidotuvės pri
vačios. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti South Central Com-
munity Services, 8316 S. Ellis, Chicago, IL 60661. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: tėvai, sesuo, senelis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Blake-Lamb Funerai Home. Tel. 

312-944-5594. 

A.tA. 
GEDIMINUI ANTANĖLIUI 

Australijoje mi rus , širdingai užjaučiame brolio 
ALGIMANTO ir LAIMOS ANTANĖLIŲ šeimą ir kitus 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Albinas ir Gražina Reškevičiai 



-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Stovyklavimo re ikmenų 
Lietuvos skautams ir skau
tėms vajų ruošia Čikagos 
.Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto vyr. skautės kandidatės. 
Reikalinga: darbo apranga — 
tamsiai mėlyni stovykliniai 
marškinėliai, džinsai, lietpal
čiai, trumpos kelnės, žibintu
vėliai, gertuvės, tušinukai, 
spalvoti pieštukai bei krei-
dutės, peiliukai, klijai ir kiti 
stovykliniai reikmenys. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio va
jaus. Reikmenys bus renkami 
iki gegužės 15 d. Aukoja
miems daiktams dėžės pasta
tytos Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, koridoriuje prieš 
Pal. J. Matulaičio misiją ir 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
prieš įėjimą į didž. salę. Pagei
daujant daugiau žinių prašo
ma skambinti Rimai Griauz-
dytei, tel. 708-442-0397, arba 
Renatai Navikaitei, tel. 630-
257-5078. 

Šeštadienio , balandžio 3 d. 
„Drauge", Socialinių reikalų 
skyriuje netyčia buvo praleis
tos šio šeštadieninio ir labai 
populiaraus skyrelio nuolati
nių autorių: Birutės Jašai* 
t i enės ir Aldonos Šmulkš-
t i enės pavardės. Nors nuola
tiniai mūsų skaitytojai gerai 
žino, kad Socialinių reikalų 
skyreliui medžiagą pateikia 
šios dvi darbštuolės, bet vis 
tiek jųdviejų atsiprašome už 
neapsižiūrėjimą. 

Daumanto — Dielinin-
kaič io jaunųjų atei t ininkų 
kuopos susir inkimas sek
madienį, balandžio 11 d., vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te, tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Švęsime Atvelykį! Visi 
kuopos nariai prašomi atsi
nešti margučius ir jiems krep
šelius — ridensime margu
čius. Pasistenkime visi daly
vauti. Bus tikrai linksma ir 
smagu. 

Marija Paliokas, St. Pe-
tersburg. FL, atsiuntė ne tik 
„Draugo" prenumeratos mo
kestį, bet dar pridėjo 115 dol. 
leidybos išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžiai dėkojame' 

Viena labiausiai Lithua-
nian Mercy Lift veiklą re
miančių amerikiečių organiza
cijų yra Christian Relief Ser
vices. Jų naujausiame žinia
raštyje, pavadintame „Bara
ką", išspausdintas labai pa
lankus straipsnelis apie Vily
tę Lendraitiene ir teigiamas 
Lietuvos Sveikatos ministro 
patarėjo humanitariniams rei
kalams Lietuvoje Paul iaus 
G. Bindoko pasisakymas 
apie sėkmingą ir reikšmingą 
paramą, kurį Lietuvai sutei
kia LML. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo pirmininkė Anelė 
Pocienė klubo vardu yra 
dėkinga visiems, kovo 28 d., 
Verbų sekmadienį, atsilankiu
siems į priešvelykinius pus
ryčius Jaunimo centre. Kiek
vienas svečias juk prisideda 
prie šio svarbaus lietuvybės 
šaltinio išlaikymo. Ji dėkoja 
Baltic kepyklos savininkui Al
giui Ankui, kuris kasmet au
koja skanią lietuvišką duoną, 
pyragus ir kitus maisto pro
duktus, dėkinga „Draugui" ir 
„Margučiui i r už renginio pa
garsinimą, kun. St. Kazėnui, 
vadovavusiam rekolekcijoms 
ir visiems, vienaip ar kitaip 
remiantiems Jaunimo centro 
Moterų klubo veiklą. Ta proga 
klubas padidino savo įnašą į 
Draugo fondą. 

1999 METU VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 25 • l iepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

Liepos 5 - 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Liepos 18 - 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 25 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 

• A-a. Liudo Valančiaus 
atminimą pagerbdami, draugai 
ir pažįstami aukojo Lietuvos 
našlaičiams: R. Aleksiūnienė, 
J. M. Astrauskai, A. S. 
Astrauskai. D. Bilaišienė, G. B. 
Biskiai, E Briedienė, P. B. 
Buchai, S O. Budėjai, T. 
Burkett, V. A. Čepėnai, A. 
Drukteinienė, V. O. Gutauskai, 
J. J. Hugues, E. Jokubauskas, 
A Juozevičienė, V. G. Karve
liai. P. I Kazlauskai, P. S. 
Kisieliai, I. KnaučMiūnienė, J. 
R. Krumpliai, J. M. Ladas, G. 
Ladas, V. A. Lekeckas, J. J. 
Lieponiai, V. R. Masčiai, V. V. 
Mažeikai, Z. Mickevičienė, D. 
A Misiuliai, B B. Nainiai, A. 
O Narbutai, A. V. Pargauskai, 
D. Parker, J. D. Paškai, S. R. 
Patlabai, O. Ramienė, V. V. 
Ražytiniai, A A. Rauchai, V. A. 
Reitnenai. J. L. Rudaičiai, 
A A. Sauliai, N. Shotas, J. Z. 
Širkai, K R. Skinus, E. R. 
Slapšiai, J. I. Smalsčiai, S. E. 
Strasevičiai, S. D. Strasiai, J. 
Stnkiene, A. P. Tuskeniai, M. 
E Valiukėnai, S Žilevičius, 
Paul W Schroeder ir asmuo, 
nepasirašęs pavardės. Iš viso 
Lietuvos vaikams suaukota 
$1,570. Reiškiame užuojautą 
velionio žmonai ir artimie
siems, o aukotojams dėkojame' 
„Lietuvos N š i la ič ių globos" 
komitetas , 2711 West 71st 
St„ Chicago IL 60629. f«k.) 

773-585-9500 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
M36SJutakJM.,Chk^o,a.60429 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaiti* 
Crfilmėa ir kriminalinės bylos 

Wm I s U M i Arenu* 
Chicago, n , 606S9 
TeL 773-776-6700 

Toli free 24 hr. 866-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 y s. iki 7 v.v. 

SolUd.9vj. iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Straat 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvai nuo .Draugo") 
TaL 77S-M44100. 

TaL «t0»SS74M0,1 aaaimt, IL 

* Greitai pers iunčiame 
ir pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija te l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 A t l a n t i c 
Ezpress Corp. (sk) 
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metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

KVIEČIAME Į 
ATVELYKIO 
PUSRYČIUS! 

Jaunimo centras kviečia ba
landžio 11 d., po šv. Mišių tė
vų Jėzuitų koplyčioje, apsilan
kyti kavinėje, pavalgyti pus
ryčius, 11:30 vai. r. pasižiūrėti 
J. Saboliaus ir V. Žalio video 
filmą „Lietuvos diplomatijos 
šefas". Platesnis filmo aprašy
mas buvo 1999 m. kovo 20 d. 
„Drauge", A. Naujokaičio 
straipsnyje „Filmas apie Lie
tuvos diplomatijos vadovą". 

Jaunimo centras visus malo
niai kviečia pasižiūrėti šį fil
mą, gautą iš Lietuvos Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro vadovės D. Kuo
dytės. 

J a u n i m o centro 
administraci ja 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
vakarienė, rengiama organiza
cijos 60 metų veiklos sukak
ties proga, įvyks balandžio 17 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Vietas į vakarienę pra
šome užsisakyti tuojau, nes liko 
nedaug laiko. Vietos užsako
mos šiais telefonais: 773-471-
2239, 773-434-3713 arba 773-
434-4645. Bus geras maistas, 
dovanų paskirstymas, trumpa 
meninė programėlė, muzika ir 
šokiai. Dovanų paskirstymui 
prašome atnešti geresnių do
vanų. Vieną noriu tikrai pa
stebėti, jeigu nariai nelaikys 
savo pasižadėjimų dalyvauti 
vakarienėje, tai valdyba irgi 
nustos kovoti su visokiomis 
blogybėmis, esančiomis mūsų 
rajone. O tų problemų pasitai
ko vienokių ar kitokių taip, 
kaip ir visur. Tad visi apsigal
vokite, dalyvaukite, linksmai 
praleiskite laiką ir pakelsite 
mūsų rajono svarbą valdžios 
pareigūnų akyse. 

Ant. Repš i enė 

AT81Ų8TA PAMINĖTI 

Kovo m ė n e s i o „Laiškų 
lietuviams*' numeris skirtas 
tėvui Bruno Markaičiui prisi
minti. Norėdami užsisakyti šį 
žurnalą, rašykite: „Laiškai 
lietuviams", 2345 W. 56th 
Str., Chicago, IL 60636. Pre
numerata metams - 20 dol. 

„Skautų aido" žurnalo vir
šelyje puikuojasi „Lituanicos" 
skautų tunto „Geležinio vilko" 
draugovės vilkiukų ir skautų 
nuotrauka. Žurnalas rašo apie 
tai, ką veikia skautai įvairiose 
pasaulio šalyse, įvairiuose lie
tuvių telkiniuose. Jei norite 
skaityti „Skautų aidą", rašy
kite: 4613 W. 106 Place, Oak 
Lawn, IL 60453. 

"Bridges", Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba, 
spausdina redaktorės R. Ardy-
tes-Juškienes straipsnį apie 
naujai atvykstančiuosius „ža
liosios kortelės" laimėtojus, 
rašo apie „Lietuvos Vaikų vil
tį", Pažaislio vienuolyną ir kt. 
Norėdami šį įdomų žurnalą 
užsisakyti sau arba savo drau
gams, rašykite: LAC, IncV 
Bridges, c/o Ramas Pliūra, 
1927 West Boulevard, Racine, 
WI 53403. 

Ska i tydami „Kultūros 
barus", visuomet jausite Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo 
pulsą! Kovo numeryje ne tik 
publikuojami Sigito Gedos ei
lėraščiai, bet ir rašoma apie 
Vilniaus senamiesčio išsaugo
jimą, L. Katino dailę, E. Nek
rošiaus „Makbeto" pastatymą 
ir kt. „Kultūros barų" adre
sas": Latako g. 3, 2001 Vil
nius, Lietuva. 

m i k ŽVAIGŽDUTE 
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Laiminga toji tauta, kuri 
rimtą ir kritišką savo gyveni
mo valandą turi tokių asme
nybių, drąsių kovotojų, tylių 
didvyrių. Ir kiekvienas žmo
gus gali tapti galingas ir kil
nus, jei po protą ir širdį ap
šviečia ir pagauna didžios pa
reigos idėja, gili meilė savo 
tėvynei ir tautai. Tauta yra 
natūralioji dirva, kurioje bręs
ta didžios asmenybės. Žmoniją 
galima organizuoti ir ugdyti 
tik per tautas ir tautose. 
Mūsų žmoniškosios ypatybės 
gražiausiai išsiskleidžia tik 
savo tautoje, todėl joks są
moningas žmogus negali pa
neigti savo tautybės, nepra
rasdamas savo žmoniško kil
numo, nepažeisdamas amži
nųjų dorovės dėsnių ir neiš
sijungdamas iš kultūros verty
bių kūrimo ir tikrojo gyveni
mo, kuris sudaro žmogaus ver
tę ir jo prasmę pasaulyje. 

Prel . Ignas Albavičius 

Žiburėlio" Montessori mokyklėlės mokinukai. 

VELYKOS 

Saulutė skaisčiai šviečia, 
Pavasaris atėjo. 
Pavasaris atėjo. 
Margučiai užderėjo. 

O kam šitie margučiai? 
Gerai visi gi žino. 
Juk su šitais margučiais 
Velykos vėl sugrįžo. 

Tą ankstų, ankstų rytą 
Nueisiu aš bažnyčion. 
Dievuliui pasimelsiu 
Už tėtę ir mamytę. 
Dievulio paprašysiu; 
Kad žemėj būt ramybė! 

Tegul Dievulis duoda 
Visiems žmonėms stipry

bės, 
Tegul dangus netemdo 
Blogų jėgų tamsybė! 

Vytautė Zubavičiūtė 
4 kl. mokinė 

KIŠKELIAI IR VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

Kartu su saulės spindu
lėliais leidosi į žemę karalaitis 
Pavasaris. Jo galvą puošė 
nuostabiai gražus gėlių vaini
kas; žalias, šviesutis apsiaus
tas dengė jo pečius. O ir visas 
jo apdaras įvairaus žalumo 
atšvytuliais žvilgėjo. Karalai-. 
tis meiliai šypsojosi ir vėjelio 
supamas, artėjo į žemę. Jį ly
dėjo vyturėliai, linksmai či
rendami. 

— Sveikas, Pavasarėli! — 
pirmutinė prakalbino jį maža 
žibutė. — Kokia laimė, kad 
jau atkeliavai! Taip nusibodo 
per ilgą žiemą po veja glūdėti. 
Išsiilgau saulės spindulių, 
medžių ošimo, paukštelių 
čiulbesio — ir tavęs, karalaiti. 

Dar nespėjo Pavasaris į 
žibutės pasveikinimą atsakyti 
— jau jį linkčiodami pasitiko 
ką tik iš pumpuro išsiveržę 
Aksominiai karklų kačiu
kai". O iš po lapų storų 
apklotų kišo snukučius ežiu
kai. Pagaliau apspito jį vove
rytės, kiškeliai, stirnos. Visi 
jie gyrė karalaitį už jo ne
pavėluotą atėjimą. O šis, lai
mingas ir linksmas, tik žengė 
ir žengė per laukus ir miškus. 
Tarytum koksai didis burti
ninkas, budino jis gamtą ir jos 
gyvūnėlius. 

Vanda Frankienė 

(Bus daugiau) 

MANO MOČIUTĖ 
(Pabaiga) 

Su mano bočiumi močiutė 
susitiko Kaune. Ten jie ir ap
sivedė. Mano tetos Rūta ir Vi
da gimė Kaune, o mano mama 
ir jauniausioji teta Jūratė — 
Vilniuje. Mano mama ir Jū
ratė yra dvynukės. Jūratė gi
mė su didele juodų plaukų ku
peta, o mama beveik be plau
kų. Dabar Jūratė gyvena Či
kagoje, o aš su mama ir tėte 
prie Saulės kapinių. Mano 
močiutei labai patinka užsuk
ti pas mus tuomet, kai po 

• žiemos pradeda atsigauti au
galai. Ji .sako, kad pas mus 
taip maloniai kvepia žydintys 
medžiai ir saulutė gražiai 
šviečia. 

Kai susergu, man visada pa
deda močiutė. Ji pasako, ko
kia liga mane užpuolusi, ko
kius vaistus turiu gerti, kaip 
man gydytis. Vieną kartą, kai 
sirgau plaučių uždegimu, 
man net nereikėjo į ligoninę 
gultis. Močiutė išrašė visus 
vaistus, suleido visas adatas. 
Jos pacientai ją gerbdavo ir 
mylėdavo, nes ji buvo jiems 
labai rūpestinga ir gera. 

Mano močiutė nėra senama
diška. Galbūt tik tuo, kad yra 
sąžininga, dora ir garbinga. 
Šitos retos savybės atsispindi 
mano močiutės veide. Jos vei
do bruožai taurūs ir malonūs. 

Aš labai myliu savo močiutę, 
o ji mane. Ir tikiuosi, kad 
močiutė gyvens dar ilgai ilgai. 

Milda Arčikauskaitė, 
Vilnius 

MANO SLDDINĖJIMO 
SAVAITGALIS 

Kartu su savo šeima vykau 
slidinėti. Išvažiavome penkta
dienio vakarą. Buvo graži 
saulėta diena. Kai atsiradome 
kalnuose, ten jau snigo. Mes 
apsistojome mūsų namuke. 

Atsikėlę šeštadienio rytą, 
tuoj ėjome slidinėti. Aš ant 
lentos visą dieną slidinėjau su 
savo draugais. Sniegas buvo 
minkštas, todėl galėjome grei
tai nusileisti į apačią. Kai lei
domės, šaltas vėjas pūtė į mū
sų veidus. Kai antrą kartą lei
dausi, aš užvažiavau ant su
pilto sniego kalno ir pama
čiau, kad yra medis. Aš vir
tau, kad nepataikyčiau į me
dį, tačiau tik truputį susi-
mušiau. Pasėdėjęs penkias 
minutes, aš vėl slidinėjau 
daug kartų. Buvo labai sma
gu. 

Vytenis Krukonis, 
Bostono lit. m-los mokinys 

mėn. 22 d. prasidėjo Lietuvių 
sukilimas, kuriam vadovavo 
Lietuvių aktyvistų frontas, 
visų antiokupacinių srovių 
jungtinės ginkluotos jėgos? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 127 

(Piešinėlis). Kuris skaičius 
turėtų būti įrašytas į tuščią 
apskritimą? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 128 

(Rebusas). Perskaitykite re
buse rašytojo Michailo Prišvi-
no posakį .(5 taškai) 

Sudarė 8 klasės mokinė Ie
va Žemaitytė iš Mielagėnų, 
Ignalinos rajono. 

GALVOSŪKIS NR. 129 

(Kryžiažodis). įrašykite 
mergaičių vardus.(5 taškai) 

Sudarė 3 klasės mokinė Re
nata Gaidelionytė iš Raubo-
nių kaimo, Pasvalio rajono. 
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GALVOSŪKIS NR. 126 

Patikrinkite istorines ži
nias: 1. Kuriais metais birže
lio mėn. 22 d. prasidėjo Vokie
tijos — Sovietų Sąjungos ka
ras? 2. Kuriais metais birželio 

GALVOSŪKIS NR. 130 

1. Surašykite 30 lietuviškų 
žodžių, kurie baigiasi galūne 
„va". Pvz. dirva. 2. Žydų ka
raliaus Dovydo pasiuntiniams 

amoniečiai nuskuto pusę 
barzdos ir paleido juos namo. 
Ką anuomet reiškė nuskusti 
žydui pusę barzdos? 3. Ką 
reiškia lietuvių posakis: „Pri
siuvo jam barzdą"!? 4. Ar toli 
Smardonė nuo Bezdonių? 5. 
JAV sostinėje pagarbiai stovi 
aukštas obeliskas — pamink
las prezidento Washington'o 
garbei. Ar tai pats aukš
čiausias Amerikoje? 

Už visus teisingus ir pla
čiau paaiškintus atsakymus, 
skiriama 10 taškų, o už trum
pus atsakymus — tik 5 taš
kai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIO NR. 110 
ATSAKYMAI 

1. Vilnius. 2. Alvitas. 3. 
Smetona. 4. Algirdas. 5. Rau
donė. 6.. Ietis, 7. Opera. 8. 
Šiluva. 9. Elnias. 10. Šešupė. 
11. Inkilėlį. 12. Ona. 13. Ly
duvėnų. 14. Ieva. 15. Klaipė
da. 16. Telšiai. 17. Obelė. 18. 
Jiesia. 19. Italija. Žemyn Va
sario Šešioliktoji. 

GALVOSŪKIO NR. 107 
ATSAKYMAS 

Draugą nelaimėje pažinsi. 

GALVOSŪKIO NR. 109 
ATSAKYMAS 

Visi paminėti įvykiai buvo 
1940 metais. 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAI 

1. Šie vardai turi raidę f: 
Adolfas, Alfonsas, Alfredas, 
Bonifacas, Fabijonas, Faustas, 
Feliksas, Ferdinandas, Fide
lis, Florencijus, Florijonas, 
Fortūnatas, Franciškus. Fran
kas, Fridrikas. Ildefonas. Ra-
faelis, Rudolfas, Zeferinas, 
Zigfridas ir 1.1. 2. Virš Vatika
no stogų pasirodžius juodiems 
dūmams, reiškia: dar netu
rime išrinkto naujo popie
žiaus. Pasirodžius baltiesiems 
dūmams, po keliolikos minu
čių nuo Šv. Petro Bazilikos 
balkono Vatikano oficialus pa
reigūnas žmonijai paskelbia: 
„Habemus Papam", tai reiš
kia: .Turime Popiežių!" 3. Lie
tuvoje 1941 metais buvo 
16,300 ožkų. 1951 metais buvo 
23,700 ožkų. 1981 m. jų buvo 
vos 3.500, o 1991 m. turėta 
5.200 ožkų („Respublika" Nr. 
199. psl. 10. Vilnius. 1996.08. 
26). 4. Maždaug po 14 bilijonų 
metų Saulės vandenilio beliks 
tik ll?f. Tada Saulė bus 
neryški, bet taps labai karšta 
žvaigžde (L.E. 26-539, Boston, 
1961 m.). 5. Labirintą seno
vėje sugalvojo graikai ir egip
tiečiai. Tai didelis pastatas, 
turįs daugybę painių korido
rių, kur sunku rasti išėjimą. 
(L.E. 14-22, Boston, 1958 m. 
Tarptautinių žodžių žodynas, 
444 psl., Vilnius, 1969 m.). 
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