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Rusija rengia „Lietuvos 
nejaudinančias” karines pratybas

Palanga, birželio 15 d. 
(Elta) — Rusijos užsienio rei
kalų viceministras Aleksandr
Avdejev teigia pokalbiuose su spaudos.
Lietuvos pareigūnais neiš
girdęs nerimo dėl birželio pa
baigoje vakarinėje Rusijos da-
lyje rengiamų strateginių pra- jau nebuvo toks kategoriškas.
tybų „Vakarai ‘99”.

„Iš kontaktų su Lietuvos po- tras jūsų negąsdina šiomis 
litikais pajutau, kad jų nejau- pratybomis, tai ir aš negąs
dina šios pratybos, kurios yra dinsiu”, tepasakė jis žurna- 
planuotos ir bus nedidelio lįstams.
masto. Todėl, mano nuomone, Rusijos naujienų agentūros 
nereikėtų skirti per daug dė- praneša, kad Rusijos vado- 
mesio įprastiems reiškiniams vybės sprendimu, ginkluotųjų 
Rusijos karinėje veikloje”, an- pajėgų generalinis štabas ren- 
tradienį Palangoje, pasibaigus gįa plataus masto strateginių 
Baltijos jūros valstybių tary- pratybų „Vakarai *99” planą, 
bos (BJVT) užsienio reikalų Joge dalyvaus Rusijos vaka- 
ministrų susitikimui, žurna- rinėje dalyje esančios trys ka- 
listams sakė A. Avdejev. rinės apygardos ir Baltijos

Pareigūnas pakartojo jau juros karinis laivynas, 
anksčiau savo sakytą teiginį, dalyvauti
kad rengiamos pratybos bus BJtarusijos
„skaidrios”, todėl neturėtų kel
ti kaimyninių valstybių neri
mo: „Mes keturiasdešimčia 
procentų sumažinome Rusijos 
kariškių skaičių Europos šiau
rės vakaruose, tai yra Baltijos 
jūros regione. Be to, šie ma
nevrai bus rengiami pagal vi
sus Vienos dokumento para
metrus: išankstinio perspė
jimo, karių skaičiaus, ste
bėtojų”.

Prieš kelerius metus Vienoje 
specialią konvenciją pasira
šiusios valstybės įsipareigojo 
iš anksto pranešinėti apie 
savo teritorijose rengiamas 

itybas, kuriose dalyvauja
iugiau kaip 9,000 karių. 

Jkors A. Avdejev teigė, kad 
tfcpsija pranešė apie numato- lygomis.

Anglija atsipūtė nuo 
prieglobsčio prašytojų lietuvių

Vilnius, birželio 15 d. 
(Elta) — Sėkmingas Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos teisė
saugos institucijų bendradar
biavimas sumažino lengvos 
duonos ieškančių tėvynainių 
antplūdį šioje valstybėje.

Nors keleivių skaičius iš Vil
niaus į Londoną vis didėja, 
sugrąžinamų asmenų — ma
žėja. Be to, dauguma sugrą
žinamųjų yra gerokai seniau 
išvykę į Didžiąją Britaniją.

' Tokie reiškiniai aptarti Lai
kinosios koordinacinės grupės 
posėdyje, apie kurį pranešė 
Vidaus reikalų ministerijos 
Valdymo departamentas. Kaip

Lietuviams bus 
sunkiau nuvykti

į Australiją
Sydney, birželio 15 d. 

(AFP-BNS) — Australija ant
radienį įtraukė Lietuvą į są
rašą valstybių, kurios laiko
mos būsimu nelegalių mig
rantų šaltiniu.

Papildytame sąraše Lietuva 
atsidūrė drauge su Albanija, 
Bosnija, Bulgarija, Ekvadoru, 
Etiopija, Laosu, Rusija, Nepa
lu ir Salvadoru.

Sąrašą sudarė Australijos 
imigracijos tarnybos, išnagri- 
hėjusios duomenis apie asme
nis, kurie pasilieka valstybėje 
pasibaigus vizos galiojimo lai
kui.

Sąraše minimų valstybių 
piliečiams bus sunkiau gauti 
Australijos vizas nei „saugių” 
valstybių gyventojams.

Iš viso Juodajame” austra
lų sąraše dabar yra 43 valsty
bės. Trys iš jų priskirtos di
džiausios rizikos kategorijai 
— Libanas, Kambodža ir Ju- 
goslavįja.

mas pratybas, Lietuvos pa
reigūnai pirmadienį tvirtino 
apie jas sužinojęs tik iš rusų

Tįesa, antradienį Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas Palangoje

„Kadangi Rusijos viceminis-

pajėgos.
Birželio 21-26 d. vyksiančių 

pratybų metu ketinama pa
skelbti kovinę parengtį apy
gardose ir laivyne,' patikrinti 
karinių dalinių pasirengimą 
„atremti ataką iš Vakarų 
pusės”, surengti kontrataką, 
„atkuriant Rusijos ir sąjun
ginių valstybių teritorinį vien
tisumą”.

Pratyboms vadovaus Rusijos 
gynybos ministras maršalas 
Igor Sergejev.

Dėl pasirengimo pratyboms 
kai kurie Generalinio štabo 
padaliniai, pavyzdžiui, jo Vy
riausioji operatyvinė valdyba, 
dirba sugriežtinto režimo są

jau skelbta, šioje grupėje dir
ba Migracijos, Policijos ir Pa
sienio policijos departamentų 
atstovai. Ji buvo sudaryta po 
to, kai Lietuvai iškilo grėsmė 
netekti bevizių kelionių į D. 
Britaniją.

Pažymėta, kad iš lietuviškos 
spaudos puslapių pradingo 
skelbimai tariamai turistinių 
firmų, kurios organizuodavo 
specialias keliones į D. Brita
niją norintiems nelegaliai 
įsidarbinti arba prašytis poli
tinio prieglobsčio. Migracijos 
departamento pareigūnams 
pradėjus į Londoną skren
dančių Lietuvos piliečių ap
klausą, padaugėjo atvejų, kai 
būtent tokius apklaustus ke
liautojus D. Britanijos migra

cijos tarnybos sugrąžina į Lie
tuvą.

Oficialūs anglų pareigūnai 
ne kartą yra pareiškę, kad 
Lietuvos piliečių pretenzijos į 
politinį prieglobstį Vakaruose 
nepagrįstos, nes grėsmės tė
vynėje jie nepatiria.

Nuo šių metų vasario 1 d. 
per Vilniaus oro uostą iš 
užsienio sugrąžinti 354 Lietu
vos piliečiai, tarp kurių — 184 
asmenys iš D. Britanijos. Šiuo 
laikotarpiu jau nebepasitaikė 
nė vieno atvejo, kad valstybėje 
būtų pasilikęs nors vienas tu
ristas iš autobusais vykusių 
turistinių grupių. Pastebėta, 
kad tariamų turizmo firmų 
vietą dabar užėmė paprasti 
sukčiai, kurie tik surenka pi
nigus ir jokių kelionių neor
ganizuoja.

Įsigaliojus Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso pa
pildymui, numatančiam atsa
komybę už neteisėtą tarpinin
kavimą įdarbinant užsienyje,
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Jugoslavija. 
Penkios dienos be karo

Nuotr.: Nuteistasis Seimo narys Audrius Butkevičius (stovi), kalbėdamas Seime savo apkaltos metu, jam iškel
tą bylą ir nuosprendį pavadino politiniu susidorojimu, apkaltinęs teismus, teisėsaugos institucijas politine prik
lausomybe bei tarnavimu „šeimininkui”. (Eite)

Nuteistasis parlamentaras 
šiltai sutiktas Seime

Vilnius, birželio 15 d. 
(BNS) — Antradienį Seime 
prasidėjo nuteistojo parlamen
taro Audriaus Butkevičiaus 
apkalta, kuri turėtų baigtis jo 
Seimo nario įgaliojimo panai
kinimu.

A. Butkevičius pernai lap
kritį už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu buvo nu
teistas 5.5 metų kalėti, bauda 
ir pusės turto konfiskavimu.

A. Butkevičius į Seimą atvy
ko lydimas dviejų civiliai apsi
rengusių sargybinių ir nuėjo 
tiesiai prie savo vietos visuoti
nių posėdžių salėje. Prieš 
posėdžio pradžią jis buvo ap
suptas kitų Seimo narių, kurie 
jam šiltai šypsojosi, spaudė 
ranką ir draugiškai tapšnojo 
per petį.

A. Butkevičius dabar atlieka 
bausmę specialioje kolonijoje 
nuteistiems valstybės parei
gūnams Vilniuje.

Pagal gegužį pataisytą Sei
mo Statutą, apkaltos pro
cedūroje gali dalyvauti asmuo, 
kuriam taikoma apkalta, ir ne 
daugiau kaip du gynėjai ar 
kiti atstovai, o žodis suteikia
mas apkaltinamajam arba vie
nam gynėjų arba atstovų. Sei
mo Statuto pataisos suteikė 
galimybę A. Butkevičiui, svar
stant jo įgaliojimo likimą, da
lyvauti Seimo posėdyje.

Parlamentaro įgaliojimai 
gali būti atimti trijų penkta
dalių (86) Seimo narių nutari
mu. Iš viso dabar dirba 138 
Seimo nariai.

A. Butkevičius teigia 
buvęs politinio sąmokslo

auka
„Visas šis kaltinimas — rin

kimų meto provokacija”, iš 
tribūnos Seime sakė A. Butke
vičius.

Negailėdamas ironijos, jis 
dėkojo „tiek Seimo nariams, 
tiek Seimo pirmininkui, kurių 
dėka buvau suimtas ir nuteis
tas už neįkainojamą gyvenimo 
patirtį”. Jis teigė neatsisaky
siąs savo parlamentaro įga
liojimo, nes jo byla „akivaiz
dus Lietuvos teisinės sistemos 
politizavimo pavyzdys”.

„Aš ją niekinu ir atmetu”,

policijos pareigūnai jau surašė 
13 administracinės teisės pa
žeidimų protokolų. Šiuo metu 
yra iškeltos 7 baudžiamosios 
bylos dėl įvairių pažeidimų, 
susijusių su nelegaliu įdar
binimu ar turistine veikla.

sakė A. Butkevičius. Jo teigi
mu, „Lietuva tyliai, žingsnis 
po žingsnio, jau paversta poli
cine valstybe”.

Pasak nuteistojo parlamen
taro, Konstitucijos, žmogaus 
teisių, Baudžiamojo kodek
so pažeidimai „tapo kasdiene 
norma policijoje, prokura
tūroje ir teismuose”.

Jis teigė esąs kaltas, kad 
per metus darbo Seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komitete igno
ravo šią sistemą, ir už tai 
„nusipelnęs kalėjimo”. „Visi 
kiti kaltinimai — melas ir pro
vokacija”, teigė A. Butke
vičius.

Seimas nepritarė 
nuteistojo apkaltai

Nuteistasis Seimo narys 
Audrius Butkevičius išlaikė 
savo įgaliojimą, per slaptą bal
savimą antradienį nesurinkus 
reikiamų balsų jo apkaltai.Už 
A. Butkevičiaus parlamentaro 
įgaliojimų panaikinimą balsa
vo 70, prieš — 29, susilaikė 6 
Seimo nariai.

Paskelbus balsavimo rezul
tatus, konservatorė Rasa Juk
nevičienė teigė, kad nuteista
sis Seimo narys, imdamas ky
šį, sulaužė savo priesaiką, ir 
tai patvirtino visų instancįjų 
teismai.

Pats A. Butkevičius padėko
jo visiems kolegoms, kurie ne
balsavo už jo apkaltą ir, sargy
bos lydimas, grįžo toliau atlik
ti bausmės.

Grupė Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signatarų prašo 
Lietuvos prezidento suteikti 
malonę nuteistąjam Seimo na
riui Audriui Butkevičiui.

Prezidento malonės nuteis
tajam parlamentarui taip pat 
paprašė Dotnuvos ir Paberžės 
klebonas tėvas Stanislovas.

„Nekvestionuodami teismo 
sprendimo, manytume, jog 
vienas 1990 m. kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signa
tarų, ginkluotųjų pajėgų kū
rėjų, neturėtų Nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetį su
tikti kalėjime”, sakoma vie
nuolikos signatarų laiške. Jie 
prašo prezidentą suteikti A. 
Butkevičiui malonę ir atleisti 
nuo likusios bausmės atliki
mo.

Signatarų teigimu, „išsivys
čiusios demokratinės visuome
nės požiūriu, net ir laikant, 
kad A. Butkevičiaus nusikalti
mas įrodytas, jo suėmimo 
trukmė yra aiškiai neadekvati 
jam inkriminuotai veikai”.

* Popiežius Jonas Pau
lius n, susirgęs lengva gripo 
forma, atšaukė visus antra
dienį planuotus renginius ir 
nesikeis iš lovos, pranešė jo 
atstovas. 79 metų Bažnyčios 
vadovui pirmadienį po pietų 
pakilo temperatūra, ir šiuo 
metu jam atliekama „priešgri- 
pinė” terapija, sakė Vatikano 
atstovas Joąąuin Navarro- 
Valls. Atstovas teigė, kad gri
pas nėra susįjęs su popiežiaus 
kritimu šeštadienį, kai jis su
sižeidė galvą. Tai labiau susiję 
su įtemptu popiežiaus kelio
nių tvarkaraščiu (nuo kelionės 
pradžios birželio 5 d. jis jau 
aplankė 15 miestų) bei staigiu 
oro atšalimu. Per paskutiniuo
sius šios savaitės renginius 
tėvynėje Lenkijoje popiežius 
atrodė pavargęs ir įsitempęs.

* Kaune, Petrašiūnų ka
pinių panteone, antradienį 
iškilmingai perlaidoti žymaus 
Lietuvos diplomato Stasio Lo
zoraičio palaikai. Taip įvyk
dyta 1994 m. JAV mirusio dip
lomato valia. Laidotuvėse kal
bėjęs prezidentas Valdas 
Adamkus sakė, jog pusę am
žiaus jie kartu su velioniu 
džiaugėsi ir pergyveno dėl Lie
tuvos. Laidotuvėse taip pat 
dalyvavo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Į kapi
nes buvo susirinkę keli tūks
tančiai žmonių.

* Vyriausybės sekreto
rius Olegas Romančikas
kreipėsi į Vidaus reikalų, 
Krašto apsaugos, Sveikatos 
apsaugos bei Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministerijas, prašydamas kar
tu su vietos savivaldos institu
cijomis skubiai imtis papildo
mų priemonių, kad būtų už
tikrintas saugus maudymasis 
vandens telkiniuose. Karšto 
savaitgalio dienomis Lietuvoje 
nuskendo per 30 žmonių, o 
pirmadienį — dar 8. Minėtų 
ministerijų paprašyta organi
zuoti nuolatinį budėjimą prie 
vandens telkinių, pasitelkti 
reikiamą gelbėtojų skaičių bei 
aprūpinti juos gelbėjimo prie
monėmis. (BNS)

* Pirmadieni į Klaipėdą 
iš didelių tarptautinių kari
nių mokymų grįžo Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų fregata 
.Aukštaitis”. Dvi savaites Da
nijos ir Lenkijos teritoriniuose 
vandenyse vykusiose praty
bose „US Baltops ‘99” dalyva
vo 30 laivų iš trylikos Europos 
valstybių ir JAV. Pratybos su
rengtos pagal NATO progra
mą „Bendradarbiavimas var-

Srbiča, Serbija, birželio 
15 d. (Reuters-BNS) — Šimtai 
išbadėjusių Kosovo albanų an
tradienį nusileido nuo kalvų, 
nežinodami, kad NATO kariai 
jau įžengė į provinciją, ir ban
dė juos pasitikti kelyje už ke
lių kilometrų.

Priešakinis Kanados karių 
būrys juda į centrinę Kosovo 
dalį, o serbai tuo metu rikiuo
ja savo tankus, rengdamiesi 
pasitraukti. Vidurio Kosovas 
primena dykynę su ištuštėju
siais kaimais, o Srbicos miesto 
apylinkėse matosi tik Jugosla
vijos kariuomenės daliniai.

78 dienas trukusią oro smū
gių kampanįją, kuria NATO 
siekė priversti Belgradą nu
traukti vietos albanų naikini
mą, priminė subombarduotos 
kareivinės, radijo ryšio stulpai 
bei tiltai.

Pabėgėliai, pamatę šarvuo
tą žurnalistų automobilį, iš 
pradžių išsigando, tačiau pra
dėjo džiūgauti, kai sužinojo, 
jog NATO kariai jau įžengė į 
Kosovą ir įsikūrė beveik vi
suose svarbiausiuose provinci
jos miestuose.

Iš Kosovo pabėgo apie 
11,000 serbų

Ženeva. Nuo praėjusios sa
vaitės, kai Jugoslavįja ir 
NATO pasiekė taikos sutartį, 
iš Kosovo pasitraukė maž
daug 10,000 etninių serbų ci
vilių, dar 1,000 pasitraukė į 
Juodkalnįjos respubliką, pir
madienį pranešė Ženevoje įsi
kūrusio Raudonojo Kryžiaus 
Tarptautinio Komiteto (RK- 
TK) atstovė spaudai Jette Soe- 
rensen.

Jugoslavijos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojai prie sie
nos įkūrė registracijos cen
trus, kad padėtų bėgantiems 
serbams, sakė J. Soerensen.

Kosovo serbų pasipriešini
mo judėjimo vadas Momčil 
Traikovič pirmadienį Belgrade 
sakė, kad iš provincijos šiuo 
metu traukiasi' mažiausiai 
30,000 serbų, nes bijo etninių 
albanų keršto. Serbai iki karo 
sudarė mažiau nei 10 proc. 
Kosovo gyventojų, kurių čia 
buvo 2 milijonai.

Kosovas ir Juodkalnija 
greičiausiai atsiskirs nuo

Jugoslavijos 
Bona. Albanijos preziden

tas Rexhep Meidani pirmadie
nį pareiškė manąs, kad Jugos
lavuos provincijos Kosovas ir 
Juodkalnija taps nepriklauso

Tautos fondas paskyrė stipendijas 
Lietuvos abiturientams

Vilnius, birželio 15 d. 
(BNS) — JAV lietuvių Tautos 
fondas skyrė 60,000 litų vien
kartinėms stipendijoms šiais 
metais Lietuvos bendrojo lavi
nimo vidurines mokyklas, ir 
gimnazijas baigiantiems ga
biems ir gerų mokymosi rezul
tatų pasiekusiems mokslei
viams.

Lietuvos miestų ir rajonų 
švietimo skyrių rekomenduoti 
kandidatai Tautos fondui be 
kitų dokumentų turėjo pateik
ti savo autobiografijas ir raši
nius tema ,Aš ir Lietuva”.

Tautos fondas kartu su 
Švietimo ir mokslo ministerija 
atrinko 150 stipendįjų vertų
dan taikos”. Kartu su .Aukš
taičiu” mokymuose dalyvavo 
kita lietuvių fregata „Žemai
tis” bei aprūpinimo laivas 
„Dzūkas”. (Eita)

momis valstybėmis, kurios 
bus įjungtos į Europą.

Pasak R. Meidani, gryno
sios federalinės sistemos Bal
kanuose atgyveno ir atskiros 
valstybės turi bendrauti per 
Europos Sąjungą. „Toks atsi
skyrimas nesukels sumaišties 
Balkanuose, atvirkščiai, jis 
pagreitins Serbijos demokrati
zaciją”, sakė jis.

Europos Sąjunga, ir ypatin
gai Vokietija, pasiūlė Balkanų 
valstybėms, palaikiusioms Ju
goslavuos bombardavimo 
kampaniją, ilgalaikes įstojimo 
į ES perspektyvas, tikintis, 
kad tai įtvirtins demokratiją 
ir pastovumą regione. Tačiau 
pagal taikos sutartį, kuriai 
pritarė Belgradas, Kosovas iš
lieka Jugoslavijos provincija.

Į Kosovą pąjudėjo 
Rusijos desantininkai

Maskva. Vienuolikos 
transporto priemonių kolona, 
200 Rusijos desantininkų Ko- 
sove gabenanti maistą, vande
nį bei degalus, anksti antra
dienį išvyko iš savo bazės Bos
nijoje, pranešė naujienų agen
tūra ,,Interfax”.

Praėjusią savaitę įvykdytas 
netikėtas 200 rusų desanti
ninkų iš Bosnijos tarptautinių 
taikos palaikymo pajėgų dislo
kavimas Prištinoje komplika
vo Rusijos ir Jungtinių Vals
tijų derybas dėl pirmosios 
vaidmens panašiose pajėgose 
Kosove.

Dar 100 desantininkų, pasi
rengusių prisijungti, sekma
dienį buvo išsiųsti atgal į bazę 
Bosnijoje.

Šiuo metu desantininkai 
įsitvirtino Prištinos oro uoste, 
laukdami susitarimo dėl jų 
statuso Rusijos ir JAV diplo
matų bei kariškių derybose.

Serbų kariai turėtų 
pasitraukti sutartu laiku 
Briuselis. Serbų pąjėgos iš

vyksta iš Kosovo pagal tvarka
raštį ir turėtų suspėti pasi
traukti iš Serbijos provincijos 
pietinės dalies iki vidurnaktį 
numatyto galutinio termino, 
antradienį pranešė NATO.

NATO ir Jugoslavijos gene
rolai, kurie praėjusią savaitę 
sutiko pasitraukti, padalijo 
Kosovą į tris zonas. Iš visos 
provincijos serbų kariai turėtų 
pasitraukti iki sekmadienio 
vakaro, o vietoj jų Kosove įsi
kurs iš esmės NATO vadovau
jamos taikos palaikymo pajė
gos (KFOR).

moksleivių darbų.
Stipendijomis, kurių dydis 

400 litų, ir Tautos fondo pažy
mėjimais moksleiviai bus ap
dovanoti jų mokyklose prieš 
vidurinio mokslo baigimo ates
tatų įteikimą arba atestatų 
įteikimo metu.

Tautos fondas įkurtas II pa
saulinio karo metais kaip Vy
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto kasa. Dabar Tautos 
fondas yra savarankiška orga
nizacija, kuri savo veikla ska
tina Lietuvos atgimimą, pade
da įveikti sovietinio valdymo 
palikimą, skatina jaunuomenę 
siekti kilnių tikslų.

KALENDORIUS
Birželio 16 d.: Benas, Julita, 

Jūra, Tolminas.
Birželio 17 d.: Adolfas, Dau- 

gantas, Laura, Liudgailė, Vilman
tė.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LIETUVOS GENOCIDO AUKAS 
PRISIMENANT .

PULK. V. MICHALAUSKAS• J . i . . ' . .
Artilerijos pulkininkas leite

nantas Kleopas Vytautas Mi
chalauskas, 3-čiojo dešimtme- 

.. čio metais savo veikla buvo 
glaudžiai susijęs su skautų 
sąjūdžiu: nuo 1932 m. vasario 

,, iki 1933 m. birželio vadovavo 
įsteigtai Mažeikių skautų vie- 
tininkijai; 1933.IX. 15 - 1935. 
V. 18 buvo Biržų rajono tunto 
tuntininkas. 1932 m. kovo 
mėn. dalyvavo skautų vadų 
suvažiavime Kaune. 1935 m. 
rudenį turėjęs perimti XVIII 
Biržų šaulių rinktinės vado 
pareigas, nuo tuntininko pa
reigų atsisakė, bet ir toliau 

u uoliai rėmė Skautų sąjungą. 
Už nuopelnus skautijai, skau7 
tų Šefo aktu, 1933 m. balan- 

- džio 30 d. apdovanotas LSS 
Svastikos ordinu (žr. 'Skautų 
aidą*, 1933, Nr. 5, p. 4; šis fak
tas minimas ir P. Jurgėlos 
knygoje „Skautybė Lietuvo-

• je”). Tiesioginėms pareigoms
* nebeleidus toliau vadovauti 

Biržų rąjono tuntui, už nuo
širdų tuntininko darbą LSS 
vadovybė pareiškė padėką (žr. 
1935 m. „Skautų aido” 10 nr. 
165 psl.).

Žinutės iš Mažeikių ir Biržų 
skautų gyvenimo 1932-1935 
metų „Skautų aido” nume- 
tfiūose rodo jų vadovą buvus 
gerą organizatorių, labai mė
gusi jaunimą, mokėjusį suma
niai įvairinti skautų veiklą 
(ne tik dažniau, bet ir turinin
giau ėmė vykti draugovių su
eigos; žygius, stovyklas nuolat 
lydėjo žaidimai, sportas, var
žybos, dainos, dažnai stengta
si pasitelkti į pagalbą karinio 
patriotinio auklėjimo priemo
nes). Kiekviena proga ugdyti 
darbiniai įgūdžiai: kalė inki
lus po žiemos grįžtantiems 
paukščiams, sodino medelius, 
jūrų skautų nereikėjo raginti 
dervuoti laivų saulei pavasa
riop pradėjus stiebtis aukš
tyn. Korespondentai pažymi, 
kad „malonusis komendantas” 
labai pagyvino Mažeikių 
skautų gyvenimą („Skautų ai
das”, 1933 m. 4 nr., 38 p.). Tu
rininga veikla Dievo, Tėvy
nės, Artimo idealų vardan ža
vėjo jaunimą, traukė jį papil
dyti apnykusias skiltis, kurių 
viena — „Gandrų” — greitai 
tapo draugove. Mažeikių vie- 
tininkija rengėsi staigiam 
šuoliui — tapti tuntu. Juo ji 
tapo 1933 m. gruodžio 3 d., 
turėdama Vytauto, Živilės, 
Vingėlos ir Gandrų draugo
ves.

Pik. ltn. K. V. Michalauskas 
1941 metais buvo areštuotas 
ir ištremtas į Sibirą, kur 1943 
m. rugsėjo 27 d. Stolbų kalėji
mą, Siaurės Jakutijoje, nu
kankintas bado, baisių speig
račio šalčių ir nepakeliamo 
darbo, mirė. Lenos upės, ku
rios saloje buvo kalėjimas, pa
vasario potvyniai išplovė ka
pą, išnešiojo kaulus po gau
sias deltos atšakas, vietoj am
žino poilsio pasmerkė ilgoms 
klajonėms.

Amžininkų kalinių liudiji
mu, K. V. Michalauską iš tie
sios eisenos („ėjo kaip vinių 
perkaltas”) ir skatinančio žo
džio savo likimo draugams 
nesusigūžti, tiestis, nepaisant 
visų vargų, galėjai iš karto 
pažinti buvus kadrinį kariškį. 
Niekam nepasiskundė, kad 
nuo bado jėgų netekusiam, 
sunkiai sekasi iš ledo iška

poti Lenos salos ant kranto iš
mestus medžius, juos supjaus
tyti gabalais; dar sunkiau 
kalėjimo administracijos ap
kūrenimui skirtas malkas 3-4 
km parvilkti rogėmis. Vietoj 
elnių ar šunų — savo jėgomis. 
Veidas nuo speigo ir vėjų tapo 
ištisa žaizda. Niekam nesi
skundė, kad vis dažniau 
maudė širdį ir buvo ištikę 
priepuoliai. Kalėjime nei vais
tų, nei gydytojų neieškok.

Paskutiniame laiške žmonai 
Izabelei, kurios tremties vieta 
buvo Bykovo gyvenvietė prie 
Laptevų jūros, toje pačioje 
amžino įšalo žemėje, prašė, jei 
turės, per ką nors perduoti 
kokią žuvį ir vieną kitą svo
gūną. Guodė, kad visas ne
gandas atlaikys, sušvis sau
lelė jų gyvenime. Deja. Smur
tas, badas, speigas, nepakelia
mos žmogui sąlygos pakirto 
Lietuvos kariuomenės vieno 
pirmųjų jos savanorių, daug 
jėgų atidavusio Skautų ir 
Šaulių sąjungoms, gyvybę, kai 
jis dar nebuvo nei 53 metų 
amžiaus sulaukęs. Labai 
džiaugėsi nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimu, kad miestai 
ir kaimai akivaizdžiai gražėjo, 
žmonės gyveno vis labiau pa
siturinčiai. Daug vilčių dėjo į 
jaunimą. Užuot kalbėjęs apie 
prasmingą gyvenimą, kelią į jį 
rodė savo pavyzdžiu.

Kleopo Vytauto Micha- 
lausko gyvenimo ir veiklos 
faktai:

1890.IX.24 (naųj. kalendo
rium X.6) gimė Telšiuose, dar
bininkų šeimoje.

19O9.IX - 1913. VI mokėsi 
Rygos N. N. Mironovo aukš
tesniojoje komercijos mokyk
loje ir ją baigė.

1913.IX - 1916.VIII Kijevo 
komercijos instituto komerci- 
jos-technikos skyriaus, kur 
baigė 6 semestrus, studentas.

1916.IX mėn., panaikinus 
įstatymą studentams atidėti 
karinę tarnybą iki baigs 
mokslą, mobilizuotas į Rusijos 
armiją ir skirtas į 2-ąjį paren
giamąjį mokomąjį batalioną 
Caricine (dabar Volgogradas).

1917.III.1 - 1917.DC1 — Ki
jevo Konstantino karo mokyk
los artilerįjos skyriaus junke
ris (kariūnas). Labai gerai 
baigusiam mokyklą suteiktas 
pirmasis karininko — pra
porščiko — laipsnis ir pirmu
mo teisė pasirinkti tarnybos 
vietą.

1917.DC - 1917.XI Artilerijos 
atsargos brigados Maskvoje 6 
baterijos I būrio vadas.

1917.XII - 1918.IV Smolens
ko atsargos lietuvių batalione.

19lb.XII.28, stojęs savano
riu į Lietuvos kariuomenę, 
tarnavo kuopos vadu Vilniaus 
miesto komendantūroje. Tuo 
metu stoti į Lietuvos kariuo
menę savanoriu, kai Vilnius 
po dienos kitos, galėjo būti 
užimtas atsitraukiančių vo
kiečių, įkandin slenkančių 
bolševikų, buvo labai drąsus 
žingsnis. Daug kas į savano
rių kuriamą lietuvišką pajėgą, 
kurią sudarė mažiau kaip 
šimtas menkai ar visai ne
ginkluotų vyrų, žvelgė labai 
nepatikliai ir buvo linkę pa
lūkuriuoti, pasižiūrėti, kaip 
įvykiai klostysis, kol kas ne
rizikuoti galva.

Rūpinosi kartu su kitais 
karininkais komendantūros 
gynėjų apginklavimu, karei

•*V

Artilerijos pulkininkas leitenantas Kleopas Vytautas Michalauskas, 1941 
m. ištremtas į Sibirą,-1943 m. rugsėjo 27 d. žuvouž speigračio, Stolbų ka
lėjime, Šiaurės Jakutijoje. Nuotrauka iš 1933 ifi-Sapkričio-23 d., Lietuvės 
kariuomenės 15 metų sukakties šventės. Ant uniformos dėvimų- medalių 
tarpe matomas Lietuvos Skautų sąjungos Svastikos ordinas, kuriuo už 
nuopelnus skautiškai veiklai buvo apdovanotas 1$J3 m. balandžio 30 d.

vių kariniu mokymu, buvo 
įpareigotas aprūpinti patiki
momis sargybomis ir Gedimi
no kalno pilies bokšte nuo 
Naujųjų mėtų pradžios plevė
suojančią trispalvę, it Lietu
vos Valstybės Tarybą bei Ap
saugos štabą. 1919 m. sausio 5' 
d., kai Vilnius buvo užimtas 
bolševikų, vienintelė sostinės 
lietuviška ginkluota pajėga iš
sikėlė į Kauną.

1919.1.8 - 1920.VI. 12 tarna
vo Krašto apsaugos ministeri
joje, buvo greitai vienas kitą 
keitusių ministrų (A. Merkio, 
P. Žadeikio, Pr. Liatuko, vėl 
A. Merkio) adjutantas.

Siekiant, kad kariuomenėje' 
nebūtų „kabinetinių karinin
kų”, nuo 1920.VI.12 skiriamas 
į rikiuotę — į artilerijos pulką 
Aukšt. Panemunėje jaunes
niuoju karininku (ėjo ryšių 
karininko pareigas). Rugsėjo 
1 d. komandiruotas į lenkų 
frontą ties Seinais. Rugsėjo 
22 d., lenkams pralaužus
frontą ties Gibais ir Būdvie
čiais, vadinamojoje, Seinų ka
tastrofoje, kartu su artilerijos 
grupe ir II bei VIII pėst. pul
kų dalimis pateko į lenkų ne
laisvę, kurioje išbuvo iki tų 
metų gruodžio vidurio. Hau
bicų baterijos būrio vadas, 
naujai sukurto IV artilerijos 
diviziono adjutantas, Artileri
jos valdybos adjutantas (slap
tais tarnybos reikalais kelis 
kartus komandiruotas į lenkų 
užgrobtą Vilnių ir užsienio 
miestus — Berlyną, Rygą). I 
artilerijos pulko IV baterijos 
vyresnysis karininkas, kapito
nas, — Panevėžyje, Klaipėdo
je. 1925-1929 m. laisvu nuo 
tarnybos metu studijavo Lie
tuvos universiteto Teisių fa
kulteto teisių skyriuje ir iš
klausė visą kursą.

1927.11.28 - 1933.VI.12 — 
Mažeikių apskr. karo komen
dantas. Suteikti majoro ir pul
kininko leitenanto laipsniai.
1932.II.4 skirtas Mažeikiuose

įkurtos skautų vietininkijos 
vadu — vfėtininku.

1933.VIJ2 - 1940.VI.29 
Biržų apskrities karo komen
dantas. '

1933.1^.15 - 1935.V‘18 — 
Biržų rajono skautų turito 
tuntininkas..

194O.VT;,29 - 1941 m. vasaris 
'— VilkaVihkio apskrities kari
nis viršininkas.

i ‘ • -j- • . .

Už nuopelnus Lietuvai iją 
Latvijaibuvo apdovanotas, 
šiais, ordinais ir medaliais; 
t LDK Gędimino 3-iojo 1. ordi
nu (1932.11.13), .

Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jo-savanoriq, medaliu (1928.- 
VIII. 23);,

Šaulių Žvaigžde (1938.VI.- 
24); , • .

Lietuvos Nepriklausomybės 
. 10 metų sukaktuvių medaliu 
. (1928.V 15);

Šaulių .Žvaigždės medaliu 
(1939.VI.24);

Lietuvos Skautų sąjungos 
Svastikos ordinu (1933.IV.30);

Latvijos atvadavimo kovų 10 
metų sukaktuvių medaliu

Lemonto „Geležinio Vilko” draugovės naujieji skautai, š.m. vasario mėnesį iškyloje į Waterfall Glen, IL, davę 
skautų įžodį. Iš k. — Nerijus Aleksa, Matas Tamošiūnas, Antanas Senkevičius, Paulius Ambutas, Marius Po- 
skočimas, Andrius Grigorio ir Vygantas Kunčas.

Apie žuvusius ar 
kankintus ASS narius

BENONAS
NAMIKAS

Gimė Vilniuje 1915 m. sau
sio 5 d. Ilgesnį laiką gyveno 
Utenoje, kur lankė vietos gim
naziją ir ją 1933 m. baigė. Į 
skautų organizaciją įstojo 
1930 — Vytauto Didžiojo me
tais. Buvo priimtas į vieną se
niausių Lietuvoje — „Dr. Jono 
Basanavičiaus” d-vę. Benonas 
buvo aktyvus jos narys, buvo 
paskirtas skiltininku, dalyva
vo Palangos sąskrydyje ir ki
tose tunto stovyklose.

Atvykęs į Vytauto Didž. uni
versitetą Kaune, įstojo į Kor
poraciją VYTIS, pakeltas į 
senjorus. Teisės mokslų studi
jas baigė Vilniuje, kur akty
viai dalyvavo Korp! VYTIS 
vieneto įsteigime ir jo darbuo
se.

Abiejų Lietuvos okupacijų 
metais, Benonas aktyviai dir
bo pogrindžio organizacijose. 
Studijas baigė 1940 m., gau
damas teisės mokslų diplomą 
ir tapdamas Korp! VYTIS filis
teriu. Studijuodamas, drauge 
atliko ir karinę prievolę Lietu
vos kariuomenėje. Baigęs stu
dijas, dirbo teisinį darbą Vil
niaus prokuratūroje.

1943 m. rugpjūčio 24 d. atos
togaudamas Veseliškiuose, 
Rokiškio apskrityje, buvo bol
ševikų partizanų užpultas,

' sužeistas į koją ir tada vienuo
lika šūvių į nugarą. Palaido
tas Užpaliuose, Utenos apskri
tyje. Liko žmona Stasė Stašy- 
tė, tėvai Sofija ir Juozas, se
suo Marija, broliai Vytautas ir 
Gediminas.

A. N.

„LITUANICOS” šventė 
Spalio 2 d — „Lituanicos”

tunto 50 metų veiklos sukak
tuvinė vakaronė ir- pokylis 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL.

'(1929. VII. 17);
Latvijos šaulių (aiz sargų) 

kryžium — Aizsargs krusts 
(1940.11.16);

Kaip Smolensko atsargos 
lietuvių bataliono karininkas 
(1917.XII - 1918.IV), kariuo
menės šventės (XI.23) turėjo 
būti apdovanotas naujai 
įsteigtu Lietuvos kariuomenės 
pirmūno medaliu. Dėl šio ap
dovanojimo Kariuomenės šta
bas buvo pateikęs atitinkamus 
pasiūlymus Lietuvos kariuo
menės pirmūno medalio tary
bai, tačiau dėl 1940 m. vasa
ros okupacijos nė vienas kan
didatas nebuvo minėtu meda
liu apdovanotas.

Sovietų valdžios atleistas iš 
Vilkaviškio apskr. karinio vir
šininko pareigų, dėl savo ank
stesnių pareigų į jokį kitą 
darbą nepriimtas.
Valdemaras Michalauskas
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DĖKOJAME
Dėkojame visiems atsilie

pusiems į mūsų kvietimą ir at- 
siuntusiems žinių knygai apie 
lietuvius skautus, kurie 2-jo 
pasaulinio karo ir okupacijų 
metais buvo kalinami, nukan
kinti, nužudyti, ištremti iš 
savo tėviškių, ar mirę partiza
ninėje kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Ne visi šioje knygoje 
surašyti. Tai tik dalis, kurių 
mes liūdime. Jie negali nueiti 
užmarštin surašyti 100 psl. 
knygoje. Papildomi sąrašai 
renkami ir toliau. Žinias siųs
kite Irenai Regienei „Draugo” 
dienraščio adresu. Knyga jau 
baigiama paruošti spaudai.
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LSS STOVYKLOS

Birželio 30 - liepos 5 d. —
ASS stovykla Los Angeles, 
CA.

Birželio 30 - liepos 11 d.
— Ramiojo vandenyno rajono 
skautų stovykla Los Angeles 
skautų „Rambyno” stovykla
vietėje.

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

Liepos 28 - rugpjūčio 7 d.
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.

Rugpjūčio 1-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos” sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to.

Rugpjūčio 15 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA.

EUGENE C. DECKER. DDS. P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hilto, IL 

Tel. (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS 
DANJU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hiokoiy Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Mariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61st Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

NIJOLĖ STANKEVIČIOTĖ, M.D.
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Califomia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS
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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
GYVENTOJŲ TRĖMIMAS 

1949 M.
ANTANAS STASIŠKIS

(Tęsinys)
Iš 1949 m. ištremtų lietuvių, 

latvių ir estų iki 1950 m. gruo
džio 31 d. mirė 4,123 tremti
niai (4,54%). Tremtyje tuo me
tu gimė 903 vaikai.

1949 m. rugsėjo mėn. buvo 
dar labiau sukonkretinta prieš 
lietuvius ir kitas „nepatiki
mas” tautas (čečėnus, latvius, 
estus ir kt.) nukreipta politi
ka. Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalų ministras S. Kruglo- 
vas ir generalinis prokuroras 
Safonovas nustatė tremtinių 
vaikų (nuo 16 metų) įrašymo 
bendron tremtinių įskaiton, 
t.y. amžinai tremčiai, tvarką. 
Mišriose tremtinių ir netrem- 
tinių šeimose gimę ir sulaukę 
16 m. amžiaus, vaikai gavo- 
teisę pasirinkti tėvo arba mo
tinos tautybę. Vaikai, pasi
rinkdavę tėvo tremtinio arba 
motinos tremtinės tautybę, 
buvo įrašomi į tremtinių įskai
tą, vaikai pasirinkę netremti- 
nių tautybę, — neįrašomi. 
Taip buvo skatinamas nu
tautėjimas. Jaunoji karta, at
sisakiusi savo tautybės, kal
bos, kultaros, galėjo išvengti 
tėvų likimo. Tuo tarpu, lyg ir 
tokio pat likimo žmonių — 
rusų tremtinių, vadintų „vla-
sovininkais” ir „ukaznikais”, 
vaikai į tremtinių įskaitą 
visiškai nebuvo įrašomi. Lie
tuvius, tarp kurių mišrių šei-

£ mų nebuvo daug, labiau lietė 
minėto įsakymo dvyliktas 
punktas: „Pabėgę iš tremties 
vietų, 16 metų nesulaukę vai
kai, juos suradus, bus siun
čiami į tėvų tremties vietas. 
Jei tėvų nebebūtų, surastus 

' hh^ilnameČius tremtinių vai-
....KŪ8 siųsti į vaikų namus”. Še

šiolikmečiai ir vyresni bėgliai 
buvo baudžiami 20 m. kator
gos. Kad nebūtų norinčių slap
styti tremtinių vaikų, numaty
ta 5 metams atimti laisvę 

• tremtinių ir jų vaikų globoto
jams ar tiems, kurie padės 
įsikurti gimtinėje. Šiuo atžvil
giu lietuvių tremtinių slapsty- 
tojai buvo sulyginti su rezis
tencijos dalyvių rėmėjais, ku
rie taip pat už partizanų 
slapstymą buvo grūdami į ka
lėjimus ir lagerius.

Operaciją „Priboj” gyrė ir jai
pritarė komunistinės organi
zacijos, ir komunistų partijos 
respublikų centro komitetai. 
Apskričių, rajonų ir miestų 
komunistų partijos komitetai 
svarstė „specialiųjų objektų 
pašalinimo” operacijos rezul
tatus, dėkojo už puikų darbą. 
CK biurai apsvarstė puikius 
„buožių ir nacionalistinių ele
mentų” išvežimo rezultatus.

Už „vyriausybės specialios 
užduoties” įvykdymą buvo pa
girta ir SSRS MGB vidaus ka
riuomenė. 1949 m. gegužės 12

d. SSRS MGB F. Dzeržinskio 
1-osios motorizuotųjų šaulių 
divizijos vadas gen. majoras 
Pijaševas prašė vidaus kariuo
menės Vyriausiosios valdybos 
viršininką gen. ltn. P. Bur- 
maną tarpininkauti, kad 84- 
sios divizijos karininkai būtų 
apdovanoti kariniais ordinais 
už parodytą drąsą ir didvy
riškumą, išvežant taikius Bal
tijos valstybių gyventojus. 
Padėką už „specialios užduo
ties” įvykdymą operacijos va
dovams bei aktyviausiems da
lyviams pareiškė ir SSRS vy
riausybė. SSRS Aukščiausio
sios tarybos prezidiumo slaptu 
įsaku „Dėl SSRS valstybės 
saugumo ministerijos ir SSRS 
vidaus reikalų ministerijos or
ganų ir kariuomenės generolų, 
karininkų, seržantų bei eilinių 
apdovanojimo ordinais ir me
daliais”, kuris iš dalies buvo 
paskelbtas „Pravdoje” 1949 m. 
rugpjūčio 25 d. ir rugsėjo 
mėn., „už sėkmingą vyriau
sybės specialiosios užduoties 
įvykdymą” ordinais ir meda
liais buvo apdovanota daugiau 
kaip 100 žmonių. Tarp jų — 
pik. Leonardas Martavičius, 
kpt. Vincas Tutinas ir kt. Pir
mojo laipsnio Tėvynės karo or
dinu buvo apdovanota daug 
MGB-istų, tačiau įsakas dau
giau nebebuvo skelbiamas.

Sovietinio okupacinio režimo 
vykdyti Lietuvos gyventojų 
trėmimai turėjo politines ir 
ekonomines priežastis. Sovie
tinis okupacinis režimas bei 
represinės struktūros, siekda
mos palaužti ginkluotą pasi
priešinimą ir kuo greičiau ko- 
lektyvizuoti Lietuvos kaimą, 
trėmė ne tik buvusius stam
bius ūkininkus, bet ir viduti
nius bei neturtingus valstie
čius. Terorizuojami stribų, 
įbauginti trėmimų, prispausti 
mokesčių ūkininkai pradėjo 
stoti į kolūkius. Po kiekvieno 
didelio trėmimo šoktelėdavo 
įkurtų kolūkių ir kolūkiečių 
skaičiai. Štai LKP(b) CK že
mės ūkio skyriaus duomeni
mis 1948 m. balandžio 1 d. 
krašte buvo 75 kolūkiai, turėję
l, 625 kolūkiečių kiemus. 1948
m. liepos 1 d., t.y. po gegužės 
trėmimų, buvo jau 227 kolū
kiai, apjungę 5,564 valstiečių 
ūkius. Taigi per tris mėnesius 
kolūkių padaugėjo 3 kartus, o 
naujai iškeptų kolūkiečių —
3,4 karto. Panašiai kolektyvi
zacijos procesas vyko ir 1949 
m. Tų metų kovo 1 d. Lietu
voje buvo įsteigta 1,130 kolū
kių, kurie turėjo 27,844 vals
tiečių kiemus. Po dviejų mė
nesių (1949.05.01), įvykus ko
vo ir balandžio trėmimams, 
buvo 3,079 kolūkiai, jungę 
89,571 kolūkiečių kiemą. Per 
60 dienų kolūkių padaugėjo

2,7, o kolūkiečių — 3,2 karto.
Trėmimai turėjo didelį po

veikį, kolektyvizuojant kaimą, 
o iš tikrųjų — prievarta va
rant ūkininkus į kolūkius. Tai 
ne kartą slaptuose nutari
muose ir raštuose yra pri
pažinę patys Lietuvos komu
nistų partijos (bolševikų) va
dovai. 1948 m. birželio mėn. 
pranešime VKP(b) CK sekre
toriui Andrejui Ždanovui A. 
Sniečkus rašė: JPo operacijos 
respublikoje dar labiau padi
dėjo darbo žmonių gamybinis 
ir politinis aktyvumas. Vals
tiečiai pradėjo aktyviau daly
vauti visuomeniniame politi- 
name gyvenime, aktyviau ir 
drąsiau kalbėti susirinkimuo
se ir reikšti savo nuomonę, 
stoja į žemės ūkio kooperaty
vus, teikia pranešimus, ku
riuose prašo steigti kolūkius”. 
Lietuvos bolševikų vadovas 
taip pat pažymėjo, kad „res
publikoje po operacįjos numa
toma įsteigti daugiau kaip 100 
kolūkių”. 1949 m. kovo 29 d., 
iš karto po žmonių vežimo, 
LKP(b) CK biuras apsvarstė 
deportacijos rezultatus ir pri
ėmė specialų nutarimą, ku
riame pažymėjo: „Dėl atliktų 
priemonių respublikoje akty
vesni tapo kolūkiečiai ir var
gingieji bei vidutiniai vals
tiečiai, darbo valstiečiai stoja į 
kolūkius”.

Verta pažymėti, kad ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose sovie- 
tizuojamuose kraštuose, gy
ventojų vežimai pakeldavo 
pąrtijos ir valdžios taip trokš
tamą ūkių kolektyvizavimo 
procesą. Apie tai gerai žinojo 
aukšto rango partiniai parei
gūnai. 1948 m. vasario 10 d. 
Ukrainos KP (b) CK pirmasis 
sekretorius Nikita Chruš
čiovas kreipėsi į VKP (b) CK 
politinį biurą pranešdamas, 
kad Ukrainos SSR vakarinėse 
srityse valstiečiai nestoja į ko
lūkius. Siekdami paspartinti 
ūkininkų stojimą į kolūkius, 
N. Chruščiovas siūlė organi
zuoti dar vieną „buožių” trė
mimą. 1948 m. liepos - rug
pjūčio mėn. iš Ukrainos buvo 
ištremta 8,670 žmonių, be to, 
„savarankiškai” į tremtį išvy
ko dar 2,786 asmenys.

Tais pat metais, t.y. 1949 m. 
liepos mėn. vyko masinis trė
mimas Moldavijoje — buvo iš
tremta per 35,000 žmonių.

Trėmimais buvo siekiamas 
pašalinti okupantams neprita
riančių gyventojų grupes, 
atimti jų turtą, įbauginti tau
tą ir priversti ją paklusti 
bolševikinei diktatūrai. Kartu 
buvo keičiama tautinė gyven
tojų sudėtis: į Lietuvą buvo at
keliami tūkstančiai įvarių tau
tybių partinių sovietinių dar
buotojų, kariškių, represinių 
struktūrų pareigūnų su šei
momis.

Atsilikusiam SSRS ūkiui 
nuolat stigo darbo rankų. 
Tremtiniai tapo pigia ir be
teise darbo jėga, įsisavinant 
tolimus šiaurės ir rytų regio
nus. Tikslus tremtinių skai
čius bus nustatytas, tik pas

kelbus tremtinių vardinius 
sąrašus.

Masinės deportacijos buvo 
vykdomos, remiantis VKP (b) 
CK ir SSRS LKT, SSRS Mi
nistrų tarybos nutarimais. 
Juosė buvo nurodyta, kokios 
gyventojų grupės turi būti iš
tremtos, tremtinių žmonių 
kiekis, tremties ir išvežtų 
žmonių įdarbinimo vietos. Kiti 
gyventojų vežimai buvo vykdo
mi, remiantis SSRS NKVD 
(iki 1947 m.) bei SSRS MGB 
direktyvomis. Nuo 1948 m. 
nutarimus dėl Lietuvos žmo
nių vežimų priimdavo (pagal 
SSRS vyriausybės nutarimus) 
LKP (b) CK bei LSSR Mi
nistrų taryba.

Vežimai buvo vykdomi pagal 
specialias čekistų parengtas 
instrukcijas, kurios reglamen
tavo tremtinio kelią nuo na
mų slenksčio iki pat tremties 
vietos. Jose buvo nustatyta 
dokumentų parengimo ištrė
mimui tvarka (tremtinu žmo
nių apskaita, sąrašų sudary
mas, bylų užvedimas). Taip 
pat buvo reglamentuota žmo
nių suėmimo, saugojimo, sodi
nimo į vagonus, lydėjimo į 
tremties vietą tvarka. Instruk
cijose formaliai buvo nurody
tas leidžiamo pasiimti turto 
kiekis, žmonių maitinimo nor
mos ir medicininės pagalbos 
teikimas kelionėje į tremtį. 
Tačiau net šių pakankamai 
žiaurių nurodymų čekistai 
dažniausiai nesilaikydavo.

Deportacijų išvakarėse LKP 
(b) CK ir LSSR valdžia priima 
davo specialius nutarimus ir! 
instrukcijas dėl tremtinių pa
likto turto, pastatų, gyvulių; 
pasėlių konfiskavimo. Namai, 
ūkiniai pastatai, žemės ūkio 
inventorius ir mašinos buvo 
perduodamos valstybinėms 
mašinų ir traktorių stotims, 
tarybiniams ūkiams ir kolū
kiams. Grūdai, bulvės, gyvu
liai, kaip pyliavos, buvo pri
statomi valstybiniams paruo
šų punktams.

Visi gyventojų trėmimai bu
vo žiaurūs, vykdyti staigiai ir 
klastingai. Karštą vasarą ar 
šaltą žiemą netikėtai užklupti 
žmonės — sveiki ir ligoniai, 
kūdikiai ir nukaršę seneliai — 
jėga būdavo sugrodami į vago
nus ir kelias savaites vežami į 
tolimas atšiaures imperijos 
vietas. Beprasmišku žiau
rumu išsiskyrė 1941 m. bir
želio trėmimas. Vyrai buvo at
skirti nuo šeimų ir išvežti į la
gerius, kur daugelis žuvo. Trė
mimai buvo sovietų valdžios 
vykdyto lietuvių tautos fizinio 
ir dvasinio genocido apraiška.

Per pastarąjį tūkstantmetį 
Baltijos tautos ir valstybės 
buvo okupuotos kelių didžiųjų 
valstybių arba valstybių, ku
rios manė tokios esančios. Tik 
per pastarąjį šimtmetį komu
nistai tris kartus „išvadavo” 
ar „vadavo” Baltuos tautas. 
Abu totalitariniai režimai — 
nacizmas ir komunizmas — 
vykdė genocidą prieš Baltijos 
tautas. Naikinimo apogėjus — 
1949 m. įvykdyta operacija

„Priboj”.
Masinį trėmimą 1949 m. rei

kia vertinti kaip bausmę Bal
tijos tautoms už jų aktyvų ir 
pasyvų priešinimąsi komunis
tinei okupacijai. Visiškai slap
ta operacija „Priboj”, kai buvo 
masiškai tremiami Baltijos ša
lių gyventojai, yra komunis
tinės partijos ir sovietinės vy
riausybės okupacinės valdžios 
nusikaltimas žmonijai. Šiam 
nusikaltimui niekada negalios 
senaties terminas.

Antrasis pasaulinis karas 
baigėsi žvėriškos nacistinės 
imperijos sutriuškinimu. Vo
kietija nedelsiant buvo išvaly
ta ir nuo nacistinės ideologi
jos, ir nuo nacistinės politikos 
vykdytojų.

Nemažiau kruvinas analo
gas — sovietų imperija — sus
muko, tarsi supuvęs grybas. 
Beveik be kraujo. Tai istorijos 
malonė. Tačiau neapykantos 
ir prievartos kurstymu parem
ta komunizmo ideologija tebė
ra nepasmerkta. Jos puoselė
tojai taip pat.

Kokia būtų Vokietija ir Eu
ropa, jeigu šiandien koks nors 
aukštas Vokietijos pareigūnas 
cituotų Gebelsą ar Geringą

Tuo tarpu, sovietinės „tei
sės” korifėjų Višinskį cituoja. 
Cituoja rimtu veidu.

Taigi, — ir nepamirškime, ir 
susimąstykime!

(Pabaiga)

Ąžuolo skulptūra — Rūpintojėlis, 
kurį sukūrė druskininkietis Anta
nas Česnulis ir pastatė 1998 m. 
birželio 11 d. — Gedulo ir vilties 
dienos paminėjimo proga — Vil
niaus universiteto ligoninės „San- 
tariškių klinikos” kieme.

Vėliavos iškeltos
plazda

Birželio viduryje mes esame 
paskendę savų skaudžių įvy
kių, griūte užgriuvusių lietu
vių tautą, pradedant 1940 
metų birželio mėnesiu ir. 
pirmąja bolševikų okupacija, 
prisiminimuose.Taip giliai lie
tuvių pasąmonėje birželio 14- 
oji siejama su baisiųjų trė
mimų į Sibirą pradžia, kad 
vienas tautietis kartą išsi
reiškė: „Matai, net amerikie
čiai vėliavas prie namų iška
bina, parodydami pagarbą lie
tuvių tautos kančioms...”

Tik gaila, kad pastaraisiais 
metais birželio 14 d. vis 
mažiau ir mažiau tų vėliavų 
suplevėsuoja tiek prie privačių 
namų, tiek ir prie įvairių 
įstaigų. Tvirtinama, kad tik 
apie 15 nuošimčių šio krašto 
gyventojų turi vėliavą, ir tų 
pačių gera dalis pamiršta ją 
įvairių švenčių proga iškelti. 
Tačiau Amerikos karų vetera
nai labiau susirūpinę tais, ku
rie vėliavas naudoja savo Vers
lo ar kitoms reklamoms. Šian
dien „žvaigždžių ir juostų” 
vėliavos plazda prie automobi
lių parduotuvių, greito aptar
navimo užkandinių, įvairių 
vertelgų būdelių pakelėse ir 
pan. Nors yra nustatytos 
aiškios taisyklės, kaip ir kada 
vėliava turi būti iškabinta 
(ypač naktį ir esant blogatn 
orui), nelabai į tai kreipiama 
dėmesio, tad daug kur ple
vėsuoja nebe vėliavos, o „skar
malai” — išblukę, sudriskę, 
pralaimėję kovą su gamtos jė
gomis.

Tiesa, tik vienoje valstijoje 
(Pennsylvania) birželio 14 d. 
yra oficiali šventėto kitose— 
pasiririktinai. Ji įvesta 1877 
m., paminėti 100 metų Ameri
kos vėliavos, kurios žvaigždės 
ir juostos simbolizuoja visų 
valstijų vieningumą, sukaktį. 
Kaip Lietuvos trispalvė, kaip 
bet kurios kitos pasaulio vals
tybės, branginančios savo lais
vę, Amerikos vėliava yra jos 
valstybingumo simbolis, todėl 
jai pridera atitinkama pagar
ba. Su ta prielaida jau seniai 
„kovoja” tam tikra šio krašto 
gyventojų dalis, tvirtindama, 
kad vėliava yra tik „medžia
gos gabalas ir su ja galima 
elgtis pagal savo nuožiūrą — 
deginti, mindžioti, siūti iš jos 
drabužius” ir pan. Tačiau ne 
visi taip mano — yra pakan
kamai suprantančių tikrąją 
vėliavos reikšmę ir norinčių 
apsaugoti ją nuo piktnaudoji- 
mo. Kai prieš dešimt metų vie
nas studentas menininkas 
Čikagos Meno instituto mo
kykloje „sukūrė kūrinį”, pa- 
tiesdamas ant grindų vėliavą, 
kad visi praeiviai ją mindžio
tų, kilo aršus pasipiktinimas. 
Vis tik Aukščiausias teismas

Danutė Bindokienė

1990 ir 1991 na.'įhusprendė, 
kad tai yra „žmogaus laisvo 
išsireiškimo teisė”, jeigu kas 
nori vėliavą deginti, suplėšyti, 
mindžioti, neturi būti bau
džiamas... Šiuo įmetu Senate ir 
Atstovų rūmuose vėl ginčija
masi*, ar reikia priimti įstaty
mą, draudžiantį išniekinti 
Amerikos vėliavą. Įstatymas 
turi daug šalininkų, bet ne
trūksta ir prieširiinkų. Pagal 
tradiciją (nuo 1937 m.) tik 
Amerikos karo veteranai gali 
oficialiai sudeginti susidėvė
jusias' vėliavas, surinktas iš 
įvairių verslininkų; įstaigų ir 
privačių žmonių. Jos degina
mos su atitinkama pagarba ir 
maldomis.

Nepaisant „liberalių pažiū
rų” (o tokių buvo visais lai? 
kais) pagarbos valiavai at
žvilgiu, niekas negalėtų tvir
tinti, kad tai tik ..„spalvotas 
medžiagos gabalas?. Tai dėl ko 
priešai, okupavę valstybę, vi
sų pirma nuplėšįa jbs vėliavas
ir iškelia savąsias, kaip nu
galėtojo ženklą? Tai kodėl 
neseniai matėme kiniečius, 
deginančius Amerikos vėlia
vas Beidžingo gatvėse, kai Ju
goslavijoje buvo . netyčia bom
barduota Kinijos ambasada? 
Tai kodėl panašūs veiksmai 
kartojami Indijoje,y Irake, Š. 
Korėjoje ir bet kur kitur, kai 
norima pareikšti pasipiktini
mą Amerikos poliška ar ne
apykantą šiam kraštui? Visi 
supranta, kad valstybės vė
liavos viešas deginimas ar ki
toks sužalojimas yra ne 
„medžiagos gabalo”, o valsty
bės, kurios ta vėliava simbolis, 
paniekinimo ženklas. Mums 
tereikia prisiminti 1989 m. (ir 
vėlesnius metus), kai pirmą 
kartą televizijos ekranuose pa
matėme trispalvių mišką Vil
niaus Katedros aikštėje, arba 
jausmų antplūdį',!“kai „Girių 
aido” koncerto metu Lietuvos 
partizanai įnešė į sceną kulkų 
suvarpytą trispalvę. Niekam į 
galvą nebūtų atėjusi mintis, 
kad tai tik „tr|jų spalvų me
džiagos gabalas”..;'

Vėliava turi ir savo kalbą, 
savo žodyną, kuris supranta
mas tarptautiniu'mastu: iki 
pusės stiebo pakelta, arba juo
du kaspinu peijūoSta, ji reiš
kia liūdesį, netektį; aukštai, 
laisvai plevėsuojanti — šven
tę, laisvę; pakabinta viršumi 
žemyn — pavojų, pagalbos 
šauksmą...

Norime tikėti, kad lietuviai, 
priimdami šio krašto piliety
bę, prisiėmė ir pagarbos jo vė
liavai atsakomybę. Tai nė kiek 
nekliudo mums branginti ir 
savo trispalvę — juk Amerika 
pasižymi „asmeninio išsireiš
kimo laisve”!

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS ‘ 

Moksleivio atsiminimai
Utena, 1943 m.

Nr.10. Tęsinys

Lenkas pasimeldė, atsisėdo ir, atsirėmęs rankomis 
stalelio, susimąsto. Mąsto... Įdomu, apie ką jis mąsto? 
Vienas, toli nuo mylimos tėvynės, nuo savojo krašto, 
tamsiame kalėjime, niekieno nesuprastas ir neuž- 
jaustas. Rymo kareivis rytmetį ir liūdi. Išėjo pasiryžęs 
ir drąsiai kariauti. Su priešu nesusidūrė, jo ir nematė. 
Tik visą laiką su būrio vadovybe traukėsi. Kur ir kodėl 
— nežinojo. Vieną naktį, miške besiilsint, apsupo vo
kiečiai ir nusivarė nelaisvėn. Iš ten pabėgo, į Lietuvą, 
Žemaitijon. Mat, dirbo Klaipėdos krašte. Sovietai jau 
buvo Lietuvoj, sučiupo ir — turmon... Už ką? „Špionas 
esi!”. Ir sėdi kareivis vienas. Laukia tik rytojaus, dau
giau nieko. Taip kasdien diena praeina. Rytoj tokia 
pat — pilka, skurdi...

Vaikštau vėl. Girdėti, kaip prižiūrėtojas lėtai vaikšto 
koridoriumi. Kažkur aukštai, turbūt antrame aukšte, 
trinksi.

— Kiek dabar gali būti valandų...? — paklausiau Al
fonsą, kuris liūdnai niūniavo ir kažin ką mąstė.

— Dabar turėtų būti apie pusė šeštos, jei ne dau
giau... Šeštą bus patikrinimas. O kas, Vytaučiuk, ar
nusibodo kalėjime? — paklausė jis mane.

— Aš taip sau paklausiau — ir gana. Na, kai pasė
dėsiu kokią savaitę, ar mėnesį, tai tada gal ir atsibos... 
Dabar dar viskas nauja ir nepriprasta...

— Greit prie visko priprasi ir pamatysi, kad greit 
tau viskas ir atsibos...

Kalbamės. Sunkiausios jam dienos buvusios — pir
mosios. Paskui — gyvenąs kaip baisiam ir nemalo
niame sapne. Tik aš dar laisve atsiduodąs, neseniai 
laisvėje gyvenęs ir jam priminęs laimingus laikus. Su 
manimi kalbasi nuoširdžiai ir labai noriai. Jam papa
sakojau, kaip „šventėme” revoliucijos šventę, kaip 
„mitingavome”, kaip kapinėse „Mar|ja, Marija” giedo
jome ir kitas smulkmenas. Visko labai atidžiai klau
sėsi ir giliai pergyveno. Kai jam papasakojau, koks di
dingas kapinių vaizdas Vėlinėse — kiek daug susirin
kę žmonių, kaip spindėję žvakutės, koks tylus vakaras 
ir kaip tikusi mūsų giesmė — Alfonso akyse vėl pasi
rodė ašaros. Iš tikrųjų, mano naujasis draugas labai 
jautrus.

Staiga sucypia švilpukas.

— Ale, šiandien greit patikrinimas... Stok, Vytau
čiuk, šalia manęs... — sako man Alfonsas.

Visi sustojame eilėn.
Koridoriuje girdėti varstomų durų trinksėjimas, rak

tų ir geležinių vaikių čerškėjimas. Atidaro ir mūsų 
kamerą.

— Labas! — pasveikina prie durų stovįs Alfonsas.
Prižiūrėtojas ir budėtojas nieko neatsakė.
— Naujoko pavardė? — klausia manęs.
— Vytautas Galvydis, — garsiai ir labai aiškiai at

sakė už mane Alfonsas.
— O jis pats nemoka atsakyti, a? — piktai atrėžė 

budėtojas. — Balčiūnas jo advokatu jau tapai?
Alfonsas tyli.
Vyresnybė smarkiai užtrenkia duris, piktai užstu

mta valktį ir užrakina.
— Atsikąskite, jei norite...! — tyliai „linkėjimus” pa

siunčia atgal. — Supranti: duris daužydami, jus ner- 
vuosime... Papuskite į dirsę! Aš savo atlikau, ir tiek.

— Aišku, aišku, chi, chi, chi... — krizeno dručkis.
— Jo linksmo būdo esama, — vienas sau nuspren

džiau.
— Supranti, Vytaučiuk, koks čia reikalas? — pa

klausė Alfonsas.
— Ne.

— Tai suprask: aš norėjau kitoms kameroms ir tavo 
draugui aiškiai pasakyti tavo pavardę. Juk kitos ka
meros klauso, supranti? Pats būtumei sumurmėjęs pa
tylomis ir kiti — šnypštę, būtų tavo supratę. Žinok, čia 
kalėjime visai kitaip negu laisvėje...

Iš tikrųjų, aš riet nepagalvojau, kokiu būdu pranešti 
Juozui, kad esu čia kameroje. Gudrus mano Alfonsas!

Kai baigė tikrinti žemutinį korpusą, Affonsas tarė:
— Tavo draugo žemai nėra. Jis yra antrame aukšte.

Naktį, prieš tave atvedant, girdėjau antrame aukšte, 
keturioliktos ar tryliktos kameros dritų 'varstymus. 
Greičiausiai ten jis ir yra. Tik ką pirma atvedė: jį, ar 
tave? ■ ' J
-Jį. ' ?
— Tai tikrai jis yra tryliktoje, at keturioliktoje ka

meroje, nes aš visą naktį nemiegojau ir klausiau.
— O kaip pažįsti, kurią kamerą varsto? — susi

domėjęs paklausiau.
— O! Juk čia mano paties nemaža1 laiko varstyta.;. 

Be to, gerai ir įsiklausyta...—jokių čih klaidų nepada
rau, diplomą man galėtumei išrašyti. • ‘ •

Garsus švilpukas paskelbė, kad patikrinimas baig
tas.

— Kai pasėdėsi truputį ir, žinoma, jei norėsi, ir pats
galėsi pažinti kamerą, išgirdęs jos duris varstant, — 
mane sudomina. ..••••/ (B.d.)
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LIETUVAITES SOVIETU 
PRAGARE

ZINA BUJANAUSKIENĖ
Praradimų, skausmo aki

mirkos kartais sutampa su 
džiugesiu. Ir šiandien, per
skaičiuodama 8 valandų skir
tumą su Lietuvos laiku, visą 
mielą dienelę mintimis lėkiau 
į tėviškę, kįr 1945-tų metų 
gegužės iš 12 į 13 naktį, lieps
nose užgeso mano motulė. Su
degino okupantai.

Ir štai iki ašarų džiugi ži
nutė —■ akimirka. Klausyda
ma „Margutį II”, išgirdau se
selės Margaritos pasakojimą 
apie Adelę Dirsytę (maldakny- 
gelės „Marija gelbėki mus” au
torę). Baigdama pasakė sese
lė: „Gal turėsime dar vieną al
toriaus žvaigždę”.

Mintys nuskriejo į praeitį. 
1946 m. gruodis. Lukiškių ka
lėjimas. Po teismo 20 gruo
džio, kai karinis tribunolas 
man atseikėjo dešimtį metų 
lagerių ir penkeris be teisių, 
patekau į kamerą pilną žalia 
jaunimėlio. Tai buvo mokinės, 
studentės, kaimo mergužėlės 
ir till kelios vyresnio amžiaus 
moterys. Buvo Stefanija Ladi
gienė, 1940-tais areštuoto ge
nerolo Ladigos žmona, šešių 
vaikų motina. Jos bendrakilė 
Adelė Dirsytė, vokiečių k. mo
kytoja. Dar mokytoja iš Uk
mergės Marija Pociūnaitė, mo
kytoja Drungienė. Jos buvo 
mūsų kelrodžiu. Nevilčiai ir 
nusivylimui pietos nebuvo. 
Mes mokėmės eilėraščių, mus 
jungė bendra malda, atlikda
vome gegužines pamaldas.

1947 m. birželio 5 d. Dievo 
Kūno šventė. Mūsų „procesija” 
iš Lukiškių kalėjimo, gink
luotų - sargybinių ir amsinčių 
vilkšunių lydima, patraukė 
Vilniaus gatvėmis į persiunti
mo punktą (už geležinkelio). 
Čia, mūsų laimei, pasitaikė
karantinas ir pusantro mėne
sio dar alsavome, nors užterš
tu, bet tėviškės, oru, paganė
me akimis plaukiančius debe
sėlius. Nors ir per tvorą teko 
pamatyti kai kam ir savo ar
timuosius.

Persiuntimo kolonijoje draus
mė buvo švelnesnė. Neužra
kindavo mūsų kamerų, galė
davome į kiemą išeiti. Čia 
teko pažinti Stasį Gorodeckį, 
Kazį Borutą, įsiminti į jų 
eiles. Ladigienė, žinodama Bo
rutos pažiūras, mėgdavo jį pa
erzinti. Būdavo klausia: „Na 
kaip, Kazy?”

Laikas labiau suartino mus. 
Dar glaudžiau spietėrtiės prie 
Ladigienės ir Dirsytės. Pasi
pildė mūsų kamera iš kitų 
kalėjimų atvežtomis mergai
tėmis: Aleksandra Baranaus
kaitė, Leontina Eimontaitė (ji 
maldaknygės bendraautorė), 
Elena Pavalkienė (mokytoja) 
ir kt.

Atėjo laikas, atvažiavo pirk
liai ir mus nupirko į 501 sta
tybą — tai geležinkelio tiesi
mas nuo Vorkutos atšakos 
Uralo kalnų link. Per tundrą 
be jokios technikos tik kastu
vas, kirtiklis ir karutis ir mū
sų jaunystės energija, palaiko
ma samtelio, „balandos” ir 500 
gr. duonos.

Adelė su mumis brigadoje, 
vargsta kartu.

Kuomet išsekusios, alkanos 
pradedame reikšti savo nepa
sitenkinimą, net pyktį, ji vi
suomet suranda raminantį 
žodį, nukreipia mintis švieses
ne kryptim.

Atėjo gegužės mėn. ji sutel
kė mus Šv. Mergelės garbini
mui. Barake — palapinėje 
(joje ir žiemojome) suklupu
sios giedame Marijos litaniją. 
Mūsų nusistatymas, sutari
mas net administracijos dar
buotojus kartais paveikdavo.

Kartą iki „razvodo” (išve
dimo į darbą) nespėjome baig

ti gegužinių maldų. Atėjusi į 
darbą raginti „nariadčica”, pa
mačiusi mus besimeldžiant, 
tarė: „Meldžiatės, gerai pabai
kite ir į darbą”. Tai mus nus
tebino ir pradžiugino — ma
žytė gėrio pergalė.

Sunki užpoliarės žiema, ali
nantis darbas ir nuolatinis al
kis pakirsdavo ne vieną iš 
mūsų. Nebepajėgiančias dirbti 
išveždavo į ligoninę, arba O.P. 
vadinamą poilsio punktą. Pra
sidėjo išsiskyrimai ir klausi
mas, ar besusitiksime?

Darbe susilaužiau rankos 
pirštą. Medicinos punkte man 
pasakė — „nieko ypatingo”, na 
ir einu t darbą. Pridėjo mer
gaitės man pagaliuką, su- 
tvarstė, kad nemaskatuotų 
pirštas ir, skauda neskauda, 
einu į darbą, paliuosavimo tai 
nėra.-Po kiek laiko patekau į 
ligoninę. (Tiesa, minėjau, kad 
uždarant į ligoninę nevežda
vo, o pėsčias varydavo geležin
keliu) Nedidelis kaimas Čum, 
laisvų trobelės ir lageriai. Li
goninės barakai atskirai apt
verti spygliuotų vielų tvora. 
Ligoninėj dirbo 1940 metais 
areštuoti felčeris Albinas (pa
vardės neprisimenu) ir chirur
gas Kazimieras Nasvytis. Mū
sų čia buvo trys lietuvaitės, 
kunigas Būga ir dar keletas 
lietuvių. Daug rūpesčio ir glo
bos skyrė tautiečiams chirur
gas. Pasveikusį kunigą pasis
tengė palikti ligoninėje*sanita- 
ru. Vyriausias gydytojas Ko- 
liesnikov labai neapkentė poli
tinių kalinių lietuvių. Gydyto
jas Nasvytis, prašydamas jo 
palikti Būgą sanitaru, pavar
dę ištarė Bug, kad nenu
skambėtų lietuviškai, taip tas 
žmogus gavo lengvesnį darbą 
nei geležinkelio tiesimas. Mū
sų į^gerio felčeriui, atvedu
siam ligonių grupę, Ne s vytis 
pasakė: „Neleisk mūsų mer
gaitėms visai išsekti, siųsk į 
ligoninę, kiek galėsiu padė
siu”. Taip jis gelbėjo mūsiš
kius tame pragare. ,

Iš ligoninės patekome į siu
vyklą (siūdavom kaliniams 
drabužius). Mes trys politinės 
patekome tarp kriminalinių 
kalinių. Iš siuvyklos jos neš
davosi nugveldusios medžiagų 
gabalus. Siuvyklos vedėjas, 
meistrai eidavo tikrinti bara
kus. Prieina kartą prie mūsų 
gultų pažiūri ir sako „eto vy?” 
(tai jūs) ir nueina netikrinę. 
Mums tai malonu, nors kitos 
širsdavo už tokią išimtį. Jie 
žinojo, kad mes nenešame sau 
tų skudurų, netikrindavo. Ne
ilgai čia teko būti. Atrinko pa
gal bylų — nusikaltimų sun
kumą ir išvežė į Taišeto lage
rius. Vėl susitikome visos ar
timiausios. Dirbome prie gele
žinkelio. Ne darbas, ne alkis, 
ne pikti šunes ir dar piktesni 
sargybiniai mus kankino, o Si
biro mašaliukai, vad. „moška”. 
Nuo jų negelbėdavo tinkleliai, 
kuriuos kartais duodavo. 
Įkandimo vieta ištindavo, pa
rausdavo, o tų įkandimų nesus
kaičiuojama daugybė, tai vei
dai pasidarydavo ištinę, kaip 
tų mūsų sargybinių — mon
golų. Ypač tie mašalai kankin
davo Adelę, ar ją daugiau pul
davo, ar labiau kenkdavo, bet 
ji nuo sukandžiojimo kentėjo, 
kaip niekas kitas.

Taišetas dar ne „pasaulio 
kraštas”. Dar veža toliau. Va
gonų sąstatą perkelia keltu 
per Amūrą ir mes jau prie 
Ramiojo vandenyno. Apgyven
dino mus apleistoje japonų be
laisvių stovykloje (kaimelis 
Ui). Išpasakyt sunku, ką ten 
radome. Siaubingiausia buvo 
nešvankūs piešiniai ir po jais 
rusų kalba užrašai. Adelė Dir
sytė, matydama mūsų pasibai-

Iš tremties sugrįžę, gali pasidžiaugti laisvos tėvynės vasara Rumšiškėse. 
Iš kairės: Zina Bujanauskienė, Vytautas Jūrevičius ir Benedikta 
Žilionienė. , ,,

sėjimą, kalbėjo, kad nereikia į 
tai žiūrėt, kad blogis yra vi
sur, kad reikia sugebėti per 
purvą išeiti švariam. Ramino 
mus. Aptvarkėme barakus, 
gavome vietos ant gultų tiek, 
kad versdavomės ant kito šo
no „pagal komandą”. Atsikėlus 
„savo reikalu”, vieta „užaug
davo” ir pabandyk įsikiepyt!

Į darbą nevarydavo, tik mal
kų reikėjo prinešti į virtuvę, o 
tos malkos — išdegusio miško 
sausuoliai.

Kad neitų veltui dienos, 
Adelė pasiūlė rašyti maldas. 
Ruošdavome literatūrines va
landėles. Prisimenu Aleksand
ros Baranauskaitės ir Aldonos 
Pakštytės (mirus) inscenizuo
ti B. Brazdžionio „Mylimųjų 
vakarą” (iš ciklo Savanorių 
pavasaris). Šį eilėraštį Vil
niuje, persiuntimo punkte, 
kuomet kieme suklupdyti lau
kėme „pakrovimo į vagonus”, 
labai įspūdingai padeklamavo 
Stefanija Ladigienė! Vėliau 
mes jį visos išmokome ir iki 
šiol aš jį dažnai kartoju, jei ne 
balsu tai mintyse.

Maldeles rašėme kaip kas 
sugebėjome. Geriausia tai se
kėsi Adelei Dirsytei ir Leonti- 
nai Eimontaitei. Jų maldos 
toje knygelėje „Marija gelbėki 
mus”.

Baigėsi mūsų „kurorto” die
nos ir rudeniop mus „Miklu- 
cho Maklaj” laivu, kaip „krup- 
no rogatyj skot” (stambius ra
guočius, taip ant laivo buvo 
užrašyta) atplukdė į Maga
daną.

Magadane mus sunumera
vo: ant skaručių, kelnių virš 
kelio ir ant nugaros privalėjo
me nešioti ryškiai išrašytus 
numerius. Man buvo skirtas 
Nr. 2-807 - G2-807. Priklau
sėme Berlag’ui. Drausmė buvo 
sugriežtinta ir nuolatiniai mū
sų palydovai būdavo sargybi
niai ir šunes.

Čia vėl kartu su A. Dirsyte. 
Ji rūpinosi mūsų dvasios ug
dymu, suburia bendrai mal
dai, skatina geriems darbams. 
Sužinojusi, kad vyrų zonoje 
yra jos bendrabilis, kurio išse
kimas artėja prie ribos, papa
sakojo mums. Pasitariame ir 
randame išeitį. Gavusios rytą 
duoną, susidedame penkios 
savo „paikes”, keturias pasi
dalijame, o vieną perduodame 
per einančias į darbus staty
bose, kur dirbdavo ir vyrai. 
Mes atsisakydavome mažumė- 
lio, o išbadėjusiam papildomas 
duonos gabalėlis buvo išsigel

bėjimas. Mūsų „labdara” bai
gėsi, kuomet jis pranešė, ga
vęs iš Lietuvos siuntinį.

Magadane dauguma darbų 
statybose. Jau ir popieriaus 
galima prasimanyti — cemen
to įpakavimo mąidęlių, o kar
tais ir geresnio lapą kitą. Su
judome sukrutome yisos mal- 
daknygėles pasidaryti. Gaba
lėlį medžiagos pasįųvinėjame, 
papuošiame viršelį,, įrišame ir 
persirašome. Reikėjo labai 
saugoti tą kūrinėlį. Kratos bū
davo dažnos ir netikėtos. Iš- 
saugojom, išsinešėm už var
tų. Kuomet laisvą pasaulį pa
siekė „Marija, gelbėki mus”, 
Lietuvoje sukruto baugumas. 
Ėmėsi visų PranučTų (Pranu- 
tei skirta Dirsytėš"fra'hka ra
šyta knygelė). Lėdhtinai Ei
montaitei siūlė pagelbėt išrei
kalauti honorarą už jos kūry
bą. Jai pasisekė įsiginti — 
„Lionė G. padarė ją,..” rašo 
Dirsytė, tai buvo^'saugumui 
aišku, kad Leontind1 Lione va
dinome. Bijodamoėphtrą kar
tą patekti ųž grotųį'kai kurios 
sūnaikino tą mažytę knygelę, 
kitos išsaugojom. Išsaugojau 
ir aš savąją. Retai paimdavau 
į rankas ir ji mažai matė die
nos šviesos. Saugojaiu ją su ki
ta lagerių relikvija — nosine, 
kurioje mums iš vyrų zonos 
Juozas Brazauskaš perdavė 
Švenčiausiąjį Sakramentą (ko
muniją). Tai buvo" prieš Šv. 
Kalėdas. Mes, nedidelė grupe
lė artimiausiųjų, ruošėmės, 
meldėmės, atgailavome. Vaka
re po darbo, susigūžusios po 
gultais, užsidangsčiusios pa
klodėmis nuo pašalinių akių, 
iš Adelės rankų priėmėme šv. 
komuniją. Tai buvo šviesiau
sia akimirka mūsų tamsiose 
dienose. Tą nosinę man Adelė 
atidavė, įpareigodama išsau
goti ir, kuomet bus galimybė, 
atiduoti į tinkamas rankas. 
Laikiau aš ją neišlankstyda- 
ma, kartu su maldaknygėle.

1982 metais, apsilankiusi 
Lietuvoje, sesė Agota Šuopie- 
nė atvežė man spausdintą, su 
tėvo Leonardo, OFM, įvadu 
maldaknygėlę. Ten taip pažįs
tama rašysena keletas žodžių: 
„Pranute, kad galėtumėt ge
riau kartu su mumis jausti, 
mąstyti ir garbinti Viešpatį 
siunčiu šią knygelę. Lionė G. 
padarė ją, Va lė Ber. (Valė 
Bernatavičiūtė) piešė, Lėvutė 
Viz. (Levutė Vizbaraitė) įklija
vo, o aš rašiau.

1953.11.16 Ad.
Nudžiugau, net džiaugsmo

ašara nusirito. Išvažiuojant 
sesei, ištraukus iš tamsaus 
stalčiaus, savo relikvijas ati
daviau jai.

Sulaukėme Atgimimo. Aldo
na Pakštytė (mirus) sumanė 
parašyti į „Caritas” žurnalą 
prisiminimus apie Adelę Dir
sytę. Susirinkome Kaune pas 
'Čiurlius ir ėmėmės rašyti. Va 
čia i? pasigpdome tos kny
gelės. Manoji ir kitos tvirtina, 
kad iš jų knygelės užvardintos 
„Viešpatie, prikelk mano tau
tą”. i

Joje •, yra ir Kryžiaus kelių 
maldos, rašytos Leontinos Ei- 
montaitės (Lionės), o kitos 
maldos tos pačios, kaip Ade
lės knygelėje. 1990 metais 
„Caritas” išspausdino mūsų 
prisiminimus su Pakštytės, 
Emontaitės ir Dirsytės nuo
traukomis.

1990 m„ rudenį atskridau 
pas sesę į Čikagą. Tikėjaus 
rasti pas ją savo maldakny
gėlę. Pasirodo, sesulė ją atida
vusi Lituanistikos tyrimo ir 
Studijų centrui per Robertą 
Vitą. Turėdama viltį ją su
sigrąžinti ir parsivežti į Lie
tuvą, kur visi mūsų darbai, 
darbeliai laukiami tremtinio 
muziejuje, parašiau R. Vitui, 
gavau atsakymą, kad kas ati
duota — negrąžinama. Sutin
ku su tuo, tačiau norėtųsi nors 
pamatyti ją. Tarp eksponatų 
jos nepastebėjau. Pasiteiravus 
išgirdau, kad ji galbūt laukia 
eilės... O galbūt ji pasiklydo 
centro lentynose?

Vėl grįžtu į Magadaną. Iš
blaškė mus po skirtingus la
gerius. Adelė parašydavo. Tu
riu ir dabar išsaugojusi jos 
tris laiškučius, kalėdinį svei
kinimą. Tie trumpi ant cemen
to maišelių popieriaus rašyti 
„per malonę” gauti laiškeliai 
kupini taurių minčių, Dievo, 
Tėvynės, artimo meilės. Ra
šydavo per Dirsytę mums vi
soms ir Juozas Brazauskas 
auklėjimo temomis.

Išsaugojau ir jo smulkia ra
šysena (taupant popierių) su
rašytas mintis. Daviau dukrai 
Skaistutei (muzikos mokytoja 
Vilniuje), kuri džiaugiasi tėve
lio lagerių palikimu.

Vėl susitikome su Adele 19- 
je kolonijoje. Radau ją uždary
tą izoliatoriuje. Tai pragaras 
pragare. Apgyvendindavo čia 
nusižengusius lagerių draus
mei ir ligonius. Ji buvo kame
roje su pamišusiomis. Lanky
davome ją. Man didžiausią 
baimę keldavo tokia Marusia, 
kuri būdama laisva Magadane 
kirviu nukirto savo du vai
kaičius. Ji būdavo prieina 
glosto mane, giria vadina „ma- 
riačka”. Dirsytė, matydama 
mano nerimą, sakydavo: „Ma
rusia, eik ilsėkis, leisk mums 
pasikalbėti”. Nunešiau prieš 
Kalėdų šventes Adelei kūčių 
valgių ir giminaitės Liucijos 
laišką. Valgyti atsisakė vos, 
vos paragavo. Perskaitė laiš
ką, susimąstė, ilgokai paty
lėjus padėkojo. Nusirito aša
ros ir tarė „labai norėčiau eiti 
į darbą”. Per visus lagerius 
nemėgo ji to vergiško darbo, o 
dabar „norėčiau į darbą”... Ne 
darbas ją traukė, o žmonės — 
bendravimas su normaliais 
žmonėmis. Ji buvo visai išse
kusi, nuo to išsekimo ir min
tys jau klaidžiojo... Reikėjo jai 
tik normalių sąlygų, gero 
maisto, bendravimo su žmo
nėmis. Galutinai sužlugdė jie 
mūsų mokytoją uždarydami 
su nusikaltėliais. Mane išvežė 
į 32-jį kaimą kur buvo pagal
binis ūkis. Susitikti nebeteko. 
Girdėjome, kad ją, kaip visiš
ką invalidę vežė į Žemyną 
(Materik) (taip vadindavo Ko- 
lymoje tik laivu ar lėktuvu pa
siekiamą Žemę), kad ji pake
liui mirusi. Kas žino? Nedaug 
ir mūsų belikę. Susitinkame 
retai. Susitikusios geru žodžiu 
prisimename Adelę, kuri sėjo 
mūsų širdyse gėrio sėklą.

31 gegužės 11 v. p.p. žiūrė
jau filmą apie Stalino žiauru-

įvairūs Nekilnojamo turto
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Dėmesio! Dažau butus, namus,
atlieku visokius namų pataisymus, 
greitai, sąžiningai, kokybiškai. 
Geros rekomendacijos. Skambinti: 
708-656-6599.

9/192

Pjauname medžius,
atliekame sodininko 

darbus.
Tel. 773-476-3353.

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. 9/124

Ramaus būdo 45 m. moteris iš Lietuvos 
ieško darbo. Turi vairavimo, teises, kalba 
angliškai. Gali slaugyti senelius, gaminti 
maistą, sutvarkyti namus, pristatyti maisto 
produktus, nuvežti pas gydytojus ir pan. Gali 
būti 24 vai., 12 vai. arba vien naktimis. 
Skambinti vakarais arba palikri žinutę, tel. 
773-778-1050.9/222

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame išsimo- 
kėjimui; remontuojame po avariją; atsta- 
tome auto.geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus.

Skambinti Rimui tel. 708-201-0586.

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi kartu. 
Taip pat gali pakeisti ten dirbančias 
moteris savaitgaliais arba savaitės 
dienomis. Tel. 708-974-3186. 9/22

Išnuomojamas vienas mieg. 
kambarys prie šeimos vyresnio 
amžiaus žmogui.
Tel. 708-594-1472. Palikti
žinutę 9/201

Vasaros skrydžiai į

VILNIŲ
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš Nevv York, 
Chicago ir iš visų JAV miestų.

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St. 

DOUGLASTON, NY 11363

TEL 718-423-6161 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979

Email: VYTTOURS @EARTHLINK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOURS.COM

mus. Mačiau pažįstamas vie
tas, gerai žinomas sąlygas. Pa
garba išrinktajai tautai. Ji su
rinko prisiminimus savo tau
tiečių, kad ir rusų kaime. Pri
simenu Danutė Bindokienė 
rašė, kad reikia ir lietuviams 
susirūpint, užrašyti partizanų 
tremtinių, kalinių pergyveni
mus, prisiminimus. Kaži ar 
tuo pakankamai kas rūpinasi.

Išeiname po vieną, po kelis 
ir nusinešame savo skausmą.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

offc. (773) 586-5959 
home (708) 425-7160
pager (708) 886-49191

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas pštamavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings’,

“soffits", “decks”, “gutters“, plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.,

Reikalinga moteris 2 ar 3 
mėn. prižiūrėti senutę ir 
gyventi kartu. $85 į dieną. 
Tel. šeštd. ir sekmd. palikti 
žinutę 773-778-2029 arba 
pirmd. - penktd. 219-924- 
1264. Kviesti Jūratę. 9/210

LANGŲ PLOVĖJAI!
Reikia 100 asmenų langų plovimui tik prie
miesčių namuose. Darbas apskritus metus, 
pirmd.-šeštd., 6 v.r.-5 v.p.p.; 2 ar 3 žmonių 
komanda. Reikia turėti savo auto. Bus vienos 
dienos apmokymas. $25O-$35O į dieną. Su- 
mokėsim už benziną; parūpinsim įrankius. 
Atvykite šiandien, pradėkite darbą rytoj. 
315 W. Irving Park Rd., Bensenville, IL, 

630-766-0001. 

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Residence! 

Anyone can apply.
For free information call:

1-773-282-9500
GTS concentrating in immigration to Canada 

www.redeu5a.com

Cicero išnuomojamas 1 mie
gamojo butas su baldais, elektrą 
ir šiluma vyr. amžiaus vyrui. 200 
dol. mėnesiui.
Tel. 708-656-6599.

773-585-9500

• Kaunas. Balandžio 23-25 
d. Palemone, seserų saleziečių 
namuose, Kauno arkivyskupi
jos Jaunimo centrė referentai 
surengė seminarą būsimiems 
vasaros stovyklų vadovams. 
Buvo aptartos stovyklų orga
nizavimo problemos, galimos 
konfliktinės Situacijos stovyk
laujant bei jų sprendimo bū
dai, atkreiptas dėmesys į dar
bo grupėse svarbą, numatytos 
stovyklų datos.

EARTHLINK.net
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.redeu5a.com


Čepėnų šeima. Iš kairės sėdi Albina Čepėnienė, duktė Ina; stovi: Pranas 
Čepėnas, sūnus Vytautas.
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SUGRĮŽĘ AMŽINAJAM 
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Lapkričio 24-osios rytas. Į 
Šv. Antano bažnyčią Kaune 
renkasi žmonės. Atėjusiuosius 
pasitinka trys urnos, peijuos- 
tos trispalve. Jose žymios 
Čepėnų šeimos palaikai. Tai

grofesoriaus, istoriko Prano 
epėno, jo žmonos Albinos 

Sirutytės-Čepėnienės bei pro
fesorės Inos Čepėnaitės-Už- 
girienės sugrįžimas į tėvynę.

10 vai. aukojamos šv. Mišios 
už sugrįžusiuosius. Jas aukoja 
kunigas K. Juknevičius, kuni
gas P. Meilus, monsinjoras A. 
Turčinskas, kunigas J. Čepė
nas (visi kauniečiai ir Utenos 
rajono Daugailių parapijos 
klebonas kunigas P. Baltuška. 
Šv. Mišioms pasibaigus, dr. 
Vytautas Užgiris urnas su ar
timųjų palaikais sudeda į 
karstą. Laidotuvių eisena pa
juda Petrašiūnų link.

Prie kapo duobės atsisveiki
nimo žodžius taria istorijos 
mokslų daktaras Č. Laurina
vičius, gydytoja A. Dimšienė, 
Daugailių parapijos klebonas 
kunigas P. Baltuška, Čepėnų 
giminės, draugai.

Supilamas Čepėnų šeimos 
kapas, amžinam poilsiui pri
glaudęs tuos, kurių gyvenimas 
buvo susijęs su Daugailiais, 
tarnavimu Lietuvai.

Pranas Čepėnas gimė 1899 
m. balandžio 4 d. Veleikių 
kaime, Daugailių valsčiuje, 
Utenos apskrityje. 1920 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją. 1920- 
1922 m. tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje. Nuo 1922 iki 1926 
m. studįjavo istoriją Humani
tarinių mokslų fakultete, Kau
no universitete. Jau besimoky
damas Pranas Čepėnas pri
klausė įvairioms organizaci
joms, aktyviai reiškėsi spau
doje, steigė ir vadovavo kul
tūros būreliams, jaunimo or
ganizacijai. 1924-1926 m. P. 
Čepėnas skaitė paskaitas V. 
Kudirkos liaudies universite
te. Baigęs studijas, septyne
rius metus mokytojavo Kauno 
pradžios mokyklose ir suaugu
siųjų gimnazijoje. 1931-1933 
m. P. Čepėnas buvo .Auš
rinės” redakcijos narys, veikė 
Lietuvos studentų šelpimo 
draugijoje, Mokytojų profesi
nėje sąjungoje bei Kultūros 
švietimo draugijoje.

Pradėjus leisti „Lietuviškąją 
enciklopedįją”, 1931-1940 m. 
dirbo kaip jos redakcijos se
kretorius, o 1940-1944 m. 
buvo vienas iš jos redaktorių. 
1936 m. drauge su žmona Al
bina Sirutyte-Čepėniene ir K. 
Boruta paruošė ir išleido 
„Tarptautinių žodžių žodyną”, 
1940-1944 m. dėstė visuotinės 
istorijos kursą Kauno ir Vil

niaus universitetuose, kaip 
vyr. asistentas. Gyvendamas 
Kaune, susipažino su Albina 
Sirutyte iš Suvalkijos ir ją 
vedė. 1937 m. pabaigoje Albi
nos ir Prano Čepėnų šeimoje 
gimė dukra Ina.

1944 m. Čepėnai pasitraukė 
iš Lietuvos į Vokietiją. 1949 
m. P. Čepėnas buvo Uchtės 
lietuviškos gimnazijos moky
tojas ir Lietuvių sąjungos pir
mininkas Vokietijoje. 1945- 
1949 m. P. Čepėnas — Pabal
tijo universiteto Hamburge 
profesorius. 1949 m. šeima iš
vyko į JAV.

6-ojo dešimtmečio pradžioje 
didesniam kultūrininkų bū
riui susispietus laisvoje Ame
rikoje, J. Kapočius ryžosi orga
nizuoti „Lietuvos enciklopedi
jos” leidimą. 1953-1967 m. 
pasirodė 37 „Lietuvos encik
lopedijos” tomai. Vienas iš ke
turių jos redaktorių buvo Pra
nas Čepėnas.

1972 m. Čikagoje pasirodė 
dar vienas unikalus leidinys, 
t.y. „Lietuvos universitetas 
1579-1803-1922”. Pranas Če
pėnas — šio leidinio redakto
rius ir atskirų skyrių auto
rius.

Po darbo „Lietuvių enciklo
pedijoje” Pranas Čepėnas ėmė 
rašyti „Naujųjų laikų Lietuvos 
istorįją”. 1977 metais pasirodė 
F tomas. Bebaigiant rašyti 
„Naujųjų laikų Lietuvos istori
jos” II tomą, P. Čepėno sveika
ta smarkiai pablogėjo. Todėl 
rankraštį techniškai tvarkė ir 
spaudai rengė jo žmona Albi
na, o praktiškais patarimais ir 
kritiškomis pastabomis įsi
jungė dukra Ina ir žentas Vy
tautas. II tomo pratarmė P. 
Čepėno parašyta 1980 m. 
rugsėjo 14 d., o spalio 3-ąją is
torikas mirė, taip ir nespėjęs 
išvysti naujai išėjusios kny
gos.

Be to, Pranas Čepėnas Bo
stone suredagavo: Kazio Mu
steikio atsiminimus .Atsi
minimų fragmentai” (1970 
m.), Vlado Požėlos atsimini
mus „Jaunystės atsiminimai” 
(1971); Kazio Ališausko vei
kalą „Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės 1918-1920 m.” 
(1972 m.).

Taip pat bendradarbiavo 
daugelyje išeivijos laikraščių 
ir žurnalų, istorijos, kultūros 
bei visuomeninėmis temomis.

Iki 1998 m. rudens istoriko 
Prano Čepėno palaikai ilsėjosi 
Notre Dame kapinėse Worces- 
teryje.

Albina Sirutytė-Čepėnie
nė buvo baigusi aukštuosius 
mokslus, išsilavinusi ir darbš
ti. Drauge su vyru rinko

Procesija į Petrašiūnų kapines.

medžiagą „Tarptautinių žo
džių žodynui”, prisidėjo prie jo 
sudarymo, o, pasitraukus į 
Vakarus, aktyviai dalyvavo 
įvairiose lietuvių išeivių or
ganizacijose.

Pranui Čepėnui redaguojant 
„Lietuvos universitetas”, buvo 
kelių skyrių bendraautorė. 
Mirė 1993 m. JAV.

Profesorė Ina Čepėnaitė- 
Užgirienė — tarptautinio pri
pažinimo sulaukusi kūdikių 
vystymosi psichologė.

Gimė 1937-12.02 Kaune, kai 
virš Lietuvos padangės ėmė 
telktis tamsūs debesys. Tačiau 
„namas Vydūno alėjoje 28, 
įpintas į mano vaikystės prisi
minimus, nes čia gyvenome 
antrojo aukšto vakariniame 
bute. Čia vasarą balkone augi
nome petunijas, čia žiemą 
Ąžuolyne važinėjome rogutė
mis, čia po antruoju langu 
stovėjo tėvelio darbo stalas...” 
— rašė profesorė 1995 m. 
Šeimai pasitraukus į Vakarus, 
apsigyveno Uchtės pabėgėlių 
stovykloje, kur Ina pradėjo 
lankyti lietuvių gimnaziją.

Akademinę karjerą Ina pra
dėjo Illinois universitete. 1959 
m. sukūrė šeimą su Vytautu 
Užgiriu. 1960 m. įgijo ma
gistrės laipsnį. 1962 m. ap
gynė disertaciją apie situaci
nių faktorių poveikį vaiko 
mąstymo lygiui ir ten pat 
pradėjo profesorės asistentės 
darbą. Priklausė JAV psicho
logų draugijai. Bendradarbia
vo profesinėje spaudoje inte
lektualinio vystymosi klausi
mais. Nuo 1966 m. profesoria
vo Clark universitete, vado
vaudama pedagogikos, o vė
liau ir psichologijos, skyriams.

Per 32 savo mokslinio darbo 
metus nagrinėjo mąstymo, ko
munikacijos ir vystymosi teo
rijos problemas. Parašė ir 
pati, ar su kitais, suredagavo 
6 knygas, išspausdino 66 
straipsnius psichologijos žur
naluose, perskaitė 63 refera
tus moksliniuose suvažiavi
muose. 1979 m. Amerikos 
psichologų sąjunga už nuopel
nus psichologijos mokslui su
teikė ypatingosios narės var
dą.

Nuo 1988 metų Ina Už- 
girienė dažna viešnia Lietu
voje. Pirmiausia ėmė talkinti 
Vilniaus universiteto psicholo
gams: tiek dėstytojams, tiek ir 
studentams. 1992 m. Ina Už- 
girienė skaitė paskaitas Vil
niaus universitete. Steigiant 
Kauno universitetą, Ina Už- 
girienė buvo jo Senato narė ir 
patarėja, įvedant ir plečiant 
psichologijos programą. Ne 
kartą prof. Ina lankėsi ir savo 
tėvo istoriko Prano Čepėno 
gimtinėje Veleikiuose, ne kar
tą ji buvo Daugailiuose, kur il
sisi daugelis Čepėnų. 1995 
metų liepos 29 prof. Ina Už- 
girienė paskutinį kartą ap
lankė Daugailius, svečiavosi 
pas parapijos kleboną, ap
žiūrėjo mokykloje esantį mu-

ŠVIESI PROF. DR. DOMO 
KRIVICKO ASMENYBĖ

JONAS DAUGĖLA
Trumpas buvo mūsų pirmo

sios nepriklausomybės laiko
tarpis. Bet per tuos du dešimt
mečius buvo sukurta tautinė 
valstybė ir ■ visos valstybinio 
gyvenimo įstaigos. Mūsų kai
mo jaunuoliai veržėsi į moks
lus. Ir tuo būdu per tuos du 
dešimtmečius išaugo ir su
brendo gerai išmokslinta įvai
rių specialybių karta. Tuo bū
du susidarė ištisas lietuviškas 
mokslo žmonių ir kultūros 
darbuotojų luomas. Ši naujoji 
inteligentija apsivainikavo lai
mėjimais, kurie sudarė sąly
gas, kad mūsų tauta trumpu 
laiku buvo pilnateisė nare pri
imta į Europos tautų šeimą.

Šiandien šios kartos atsto
vai, palikę šviesius prisimini
mus, jau baigia išnykti. Pir
moje eilėje daugelį jų pavergi
mo metais sunaikino bolševi
kai. Tačiau ne mažai mūsų 
mokslo žmonių ir kultūros vei
kėjų pasitraukė į Vakarų pa
saulį. Bet šiandien jau ir jie 
veik visi baigia iškeliauti į 
Dausas.

Šiomis dienomis teko suži
noti, kad sunkios ligos iškan
kintas Vašingtono priemies
tyje į amžinybę iškeliavo prof. 
dr. Domas Krivickas. Jis tur
būt bus bene paskutinysis 
anos mūsų šviesuolių kartos 
mohikanas. Jis buvo gimęs 
1905.12.22. Šeduvoje (Pane
vėžio apskr.) Užbaigęs gimna
ziją Šiauliuose, jis teisės 
mokslus studijavo Kauno uni
versitete. Vėliau dar studijas 
tęsė Paryžiaus, Koelno ir Ber
lyno aukštosiose mokyklose. 
Užbaigęs mokslus, jis sugrįžo 
atgal jau tada į Vytauto Di
džiojo universitetą ir dėstė 
tarptautinės teisės mokslus. 
Vėliau jau jam teko tuos pa
čius mokslus dėstyti Vilniaus 
universitete. Jis buvo ir šio 
universiteto prorektorius.

ziejų, vaikščiojo po Daugailių 
kapines.

1997 m. Lietuvos psichologų 
sąjunga už nuopelnus Lietu
vos psichologijai suteikė prof. 
Inai Užgirienei garbės narės 
titulą.

Po trejus su puse metų tru
kusios kovos su liga, 1998 m. 
rugpjūčio 2 dieną profesorė 
mirė. „Kaip grįžtančius namo 
paukščius parveski, Viešpatie, 
ir mus”... — giedojo choras Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje rugsėjo 6 d. Jungtinėse 
Valstijose. Chemijos mokslų 
daktaras Vytautas Užgiris, 
39-erius metus ėjęs drauge su 
žmona bendru gyvenimo ke
liu, įvykdė velionės prašymą 
— sugrąžino ją amžinam poil
siui į gimtąjį Kauną.

Rita Jurkevičienė 
Žinias papildė

Dr. Vytautas Užgiris

Parašęs keletą mokslinių 
darbų ir bendradarbiaudamas 
su, žymiaisiais mūsų teisinin
kais, jis pasireiškė kaip nea
bejotinas tarptautinės teisės 
žinovas. Tad jis buvo įtrauk
tas ir į valstybinį darbą. Jis 
buvo pakviestas teisiniu pa
tarėju į to meto Užsienių rei
kalų ministeriją. Tuo būdu jis 
buvo įjungtas į mūsų vals
tybės diplomatinę tarnybą. 
Jam teko būti daugelio Lietu
vos diplomatinių delegacijų 
nariu, kai mūsų vyriausybė 
vedė kokias nors derybas su 
užsienio valstybėmis. Jam 
taip pat yra tekę ginti Lietuvą 
Nuolatiniame Tarptautinio 
Teisingumo Tribunole, Hago
je. O be to, Krivickas sugebėjo 
tinkamai paruošti ar pataisyti 
įvairius pareiškimus (notas) 
kitoms valstybėms kuriais 
nors ginčytinais klausimais. 
Tuo pačiu metu jis yra para
šęs ištisą eilę straipsnių-stu- 
dijų įvairiais teisiniais klausi
mais.

Bolševikams antru kartu įsi
veržus į Lietuvą, Krivickų šei
ma spėjo pasitraukti į Vaka
rus. Kurį laiką gyveno Vokie
tijoje. Atvykęs į šią šalį, jis 
įsidarbino JAV Kongreso bib
liotekoje. Jam buvo patikėta 
vadovauti šios bibliotekos tei
siniam skyriui. Dirbdamas 
bibliotekoje jis patraukė dau
gelio senatorių ir kitų aukš
tųjų valdžios pareigūnų dėme
sį. Tad daugelis jų, ruošdami 
įstatymų pasiūlymus ar įvai
rius pareiškimus, duodavo 
juos peržiūrėti Krivickui ir 
naudojosi jo patarimais.

Krivickas šalia savo specia
lybės daug laiko ir patyrimo 
yra pašventęs mūsų tautos 
visuomeninei-politinei veiklai. 
Lietuvoje jis buvo Ūkininkų 
partijos veikėjas. Vokietijoje 
jis šią partiją atstovavo VLI- 
Ke. Tačiau daugiausia į visuo
meninę lietuvių veiklą jis
įsijungė sulaukęs pensininko 
amžiaus. Jis visa savo įgimta 
energija įsijungė į tautos va
davimo talką. Jis vėl atnauji
no savo ryšius su VLIKu, ku
ris ir vadovavo tautos išlaisvi
nimo pastangoms. Buvo iš
rinktas į VLIKo valdybą pir
mininko pavaduotojo parei
goms iki pat jo veiklos pabai
gos. Krivicko tarptautinės tei
sės žinojimas ir šio darbo pa
tirtis VLIKo veikloje buvo 
ypatingai naudinga. Jis daly
vavo visuose VLIKo seimuose 
ir jo atstovų išvykose į kitas 
šalis. Tuo pačiu Krivickas yra 
daug prisidėjęs prie Lietuvos 
pavergimo bylos išgarsinimo 
visame laisvajame pasaulyje.

VLIKo seimų diskusijose jis 
visada pasižymėjo nuoseklu
mu ir pakanta skirtingai ma
nantiems. Įvairiuose tarpgru
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A. t A.
JULIUS STUMBRĄ

Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje, anksčiau 10 
metų Kanadoje.

Mirė 1999 m. birželio 13 d., sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Amerikoje išgyveno 40 

metų.
Nuliūdę liko: žmona Konstancįja Giedraitytė, svainės 

Elena Adomėnienė, jos vyras Albertas ir Stasė Čižikienė 
su šeima Lietuvoje.

Velionis buvo tėvas a. a. Roberto.
Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 16 d. ir . 

ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 2 iki 8 v. v. Blake - Lamb 
laidotuvių namuose, 544 W. 31 St., Bridgeport 
apylinkėje.

Laidotuvės birželio 18 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. 
Marįjos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, svainės ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

1999 m. birželio mėn. 1 d. netikėtai Amžinybėn 
iškeliavo mūsų miela, ilgametė draugininke

skautininkė
ALDONA PALUKAITIENĖ

Su giliu liūdesiu reiškiame užuojautą Aldonos vyrui 
MINDAUGUI, sūnums KĘSTUČIUI, ALGIRDUI ir 
likusiems šeimos nariams.

* Nuliūdusios
Čikagos skautininkių draugovės sesės

A. t A.
BENEDIKTUI POVILAVIČIUI

. J. , . .. 'r
netikėtai išėjus į Amžinybę, žmonai AbELĖI', 
Lietuvoje sūnėnui ROMUALDUI VEPŠTUI ir 
dukterėčiai REGINAI INČIŪRIENEI bei visiems 
Benedikto ir Adelės giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir visi skaudžiai 
liūdime. ..u/T

Česlovą ir Tadas Aleksoniai 

Janina ir Gediminas Ambraziejai 
Stasė Cibienė 

Nancy ir Henrikas Čepai 

Aniceta ir Antanas Januškos 
Elena ir Jeronimas Kačinskai 

Emilija Kazlauskienė 
Bronius Kruopis 
Bronė Kuodienė 

Elena Santvarienė 
Veronika ir Jonas Starinskai 

Stefanija Subatienė 
Romualdas Žukauskas

piniuose nesutarimuose jis vi
sada sugebėdavo surasti ir pa
siūlyti visiems priimtiną 
sprendimą.

Asmeniškuose santykiuose 
visada išryškėdavo Krivicko 
išskirtina patraukli asmeny
bė. Jo prigimtas džentelmeniš
kumas pasireikšdavo ne tik 
išoriniu mandagumu ir pavyz
dingu elgesiu, bet ir savitu 
dvasiniu nusiteikimu.

Krivickas šeimą buvo su
kūręs su Gražina Gustaityte. 
Ji irgi buvo įdomi, įvairi ir pa
traukli asmenybė ir visiškai 
užpildė Krivicko gyvenimo 
kasdienybę. Ji daugiau domė
josi lietuviško folkloro turtais 
ir rinko liaudies dainas. Bet 
bandė ir žurnalistinį darbą. 
Kurį laiką buvo lietuviškos 
spaudos atstovė prie Baltųjų 
Rūmų.

Visi, kuriems yra tekę pabu
voti Krivickų namuose, visada 
išsinešdavo pačius geriausius 
šių viešnagių prisiminimus. 
Jų namuose visada vyraudavo 
pakili ir palyginamai gana 
linksma nuotaika. Svečiai da
lindavosi gyvenamojo momen

to įvykių aptarimu. Visi nesi
varžydavo pareikšti savo nuo
mones. Šeimininkas nepagai
lėdavo humoro ir išlygindavo 
svečių skirtingas nuomones. 
Be to, dar reikia neužmiršti, 
kad abu Krivickai pasižymėjo 
ypatingu svetingumu įr vai
šingumu. Tad Krivickas savo 
amžiaus ilgame kelyje buvo 
įsigijęs labai daug gerų drau
gų. Šiandien visi jie prisimena 
jo šviesią asmenybę. Šis jo as
menybės prisiminimas dar il
gai išliks gyvas mūsų atmin
tyje. Belieka tik tikėti, kad 
bus surasta būdų šią spal
vingą asmenybę pristątyti ir 
tėvų žemėje mūsų tautos pri
augančioms kartom? -

Jonas Daugėla

• Klaipėda. Balandžio 28 d. 
Klaipėdos katechetikos centre 
tikybos mokytojams ir Klai
pėdos universiteto Pedagogi
kos fakulteto katechetikos 
specializacijos studentams se
suo Myrta vedė vienos dienos 
seminarą „Vestuvės Kanoje”.
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APYLINKĖSE,

Čikagoje susiorganizavo
teatro mėgėjų — aktorių gru
pė, kuri nuo ankstyvo pavasa
rio intensyviai repetuoja ir 
ruošiasi premjerai. Premjera 
įvyks rugsėjo 19 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Pasi
rinkta rašytojo Petro Vaičiūno 
pjesę /Tuščios pastangos”, ku
rią režisuoja Audrė Budrytė. 
Aktoriai: Violeta Drupaitė, 
Giedrė Gallespie, Pranciškus 
Ivinskis, Viktoras Jašinskas, 
Justė Jatkauskaitė, Irena Ka- 
začenskaitė, Žilvinas Usonis, 
Rima Žukauskaitė ir Arūnas 
Žentikas. Teatrą globoja JAV 
LB Kultūros taryba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
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NAUJAS „TĖVYNĖS 
SARGO” NUMERIS

Šiomis dienomis skaitytojus 
pasiekė naujas, 1999 m. Nr. 2, 
„Tėvynės sargo” žurnalas. Šia
me numeryje nagrinėjami vi
suomenės, politikos ir sociali
nių m^slu klausimai. Krikš
čioniškoji socialinė mintis: 
rašo V. Pruskus „S. Šultė — 
Katalikų socialinės minties 
puoselėtojas”. Politika: D. 
Žiugžda „Viešoji sfera ir šiuo
laikinė demokratinė visuome
nė”. Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos atkūrimo 10- 
mečiui: „Rūstus idealų patik
rinimas” — pokalbis su K. 
Kryževičiumi. „Susiderinti pir
miausia turime savo kieme” 
— pokalbis su P. Ulecku. V. 
Alekna „Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos kelias”. 
Nuomonės: J. Pabedinskas 
„Tartis tarpusavyje yra svar
biau negu stengtis sugyventi 
su konservatoriais”. V. Bagdo
navičius „Politinis mąstymas”. 
„Ambicijos gali atvesti prie 
išdavystės” — pokalbis su J. 
Pajauju. Amžininkai: A. V. Gi
rininkienė „Krantų sargybi
niai”. Idėjos: A. Danilevičius 
„Kooperacijos judėjimo teori
niai ir teisiniai pagrindai”. 
Išeivija: A. V. Škiudaitė „Pas
tangos ateities kartoms išsau
goti prieškario Lietuvos įsta
tymus”. Kultūra: A. Jonynas 
„Dailininko sugrįžimas” — Vy
tautui Kaziui Jonynui (1907- 
1997) prisiminti. Genocidas: 
„Mes galime pakeisti pasaulio 
nuomonę” — pokalbis su L. 
Lučiuku. P. Žumbakis „Kaž
kodėl visi karo nusikaltėliai 
atrandami Lietuvoje”. R. Va- 
lentukevičius „Nusikaltimų 
žmoniškumui tyrimo Lietuvo
je problemos”. Pažadėtoji Eu
ropa: „Lietuva — tipiškas Ry
tų Europos kraštas” — pokal
bis su I. Vaišvilaite.

Šiame numeryje taip pat yra 
LKDP veiklos kronika ir 
LKDP dokumentai. Žurnalas
daro gerą įspūdį savo išore: di
desnio negu anksčiau formato, 
geras kreidinis popierių^; žur
nalas iliustruotas rysKiomis 
nuotraukomis. Žurnalo redak
torė Audronė Viktorija Škiu
daitė. Redakcijos adresas: Py
limo 36/2, 2001 Vilnius. Nu
merio kaina 6 dol. (USA).

J.K.

Nepamirškite aplankyti 
Marijos! Milžiniška — 33 pė
dų aukščio — Naujojo Tūks
tantmečio Dievo Motinos sta
tula nuo birželio 14 iki 27 d. 
bus Sacred Heart parapijos 
aikštėje, 8245 W. 111 Str. (ties 
Roberts Rd ir 111 gatve). Ket
virtadienį, birželio 17 d., 7:30 
vai., Lietuvos Vyčiai organi
zuoja „lietuvių maldos va
karą” bus lietuviškai kalbamas 
rožančius, giedamos giesmės. 
Visi lietuviai, ypač iš vakari
nių priemiesčių kviečiami ir 
raginami dalyvauti.

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apskritis 
ruošia metinę gegužinę sek
madienį, liepos 4 -d., Pasaulio 
lietuvių centre. Kviečiami visi, 
norintys maloniai praleisti po
pietę gamtoje. Žadama puiki 
muzika, laimėjimai, žaidimai 
ir dainos. Vaišės prasidės 1 
vai. p.p. Daugiau informacįjos 
teikia Faustas Strolia tel. 708- 
687-1430 arba Diann Martin 
773-376-4779.

Vienos dienos išvyką nuo
PLC Lemonte į „Amish acres” 
Indiana, liepos 12 d., pirma
dienį, organizuoja LB Lemon- 
to apylinkės Socialinių reikalų 
skyrius. Išvykstama 8:30 vai. 
r., 1 vai. p.p. bus šeimyniški 
pietūs, grįžtama į PLC pava
kare. Pasamdytas patogus, il
gų kelionių autobusas, bet 
vietų skaičius yra ribotas, 
todėl norintieji raginami regis
truotis tel. 630-243-0791.

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos susirinkimas šaukia
mas birželio 18 d., penktadie
nį, 6:30 vai. vak., Švč. M. Ma
rįjos Gimimo parapijos salėje. 
Tai paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Malo
niai kviečiami ne tik visi na
riai, bet ir visi apylinkės lietu
viai, nes visų problemos ir 
rūpesčiai vienodi, o susirin
kime jie bus aptarti ir ieš
koma sprendimų.

Tėvo diena Pasaulio lie
tuvių centre birželio 20 d. 
12 vai. p.p. centro didžiojoje 
salėje. Kviečiame tėvelius, se
nelius, tėvukus su savo šeimo
mis dalyvauti. Pagerbsime ir 
prisiminsime jų reikšmę mūsų 
gyvenime. Skani, soti užkan
da, namie kepti pyragaičiai, 
kava. Įdomi Tėvo dienai spe
cialiai sukurta programa. Tė
vo dieną rengia ir visus daly
vauti kviečia PLC renginių 
komitetas.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S JSedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 vj. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Pinigai, siuntiniai, 
persikraustymas į Lietuvą 

per TRANSPAK 
(įstaiga „Draugo" pastate). 

Darbo vai. 9-5 kasdien, šeštd. 9-2. 
Tel. 1-773-838-1050.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ
SAVAITĖ DAINAVOJE

Šią vasarą, rugpjūčio 8-14 
d., Dainavoje įvyks jau 43-čioji 
Lietuviškų studijų ir poilsio 
savaitė, rengiama Lietuvių 
Fronto bičiulių. Gražiame 
Dainavos stovyklavietės prie
globstyje bus svarstomos už
sienio lietuvių visuomeninės 
veiklos aktualijos bei planai ir 
apžvelgiama dabartinė Lietu
vos gyvenimo padėtis.

Galutinė savaitės programa 
dar nesudaryta. Tuo tarpu 
galima suminėti bent šiuos as
menis, kurie studijų savaitėje 
žada dalyvauti su praneši
mais bei paskaitomis: dr. V. 
Bieliauskas, V. Volertas, P. A. 
Raulinaitis, dr. K. Ambrozai
tis, A. Stepaitis, L. Rugienie
nė, D. Skučas, dr. V. Samonis, 
A. Gečys.

Savaitės metu įvyks ir į 
Laisvę fondo narių metinis su
sirinkimas. Numatoma taip 
pat jaunimo atstovų svarsty
tos, įdomios kiekvienos die
nos vakaronės ir šeštadienio 
užbaigiamasis literatūros ir 
muzikos vakaras. Sėkite toli
mesnius mūsų pranešimus su 
išsamesnės programos ir re
gistracijos detalėmis.

J. Baužys

Akademinio Skautų sąjū
džio 75 metų veiklos su
kaktis bus švenčiama „Drau
gystės” stovykloje š.m. birželio 
30 - liepos 5 d. vyksiančioje 
Los Angeles skautų „Ramby- 
no” stovyklavietėje Big Bear, 
CA, esančioje maždaug 2 vai. 
vairavimo nuo Los Angeles. 
Stovyklai ruošti komitetą su
daro LA ASS skyriaus nariai. 
Komitetui vadovauja senj. Au
ris Jarašūnas, Los Angelės 
Korp! Vytis skyr. pirmininkas. 
Registraciją vykdo fil. Vytenis 
Kirvelaitis, 1 East Custer St., 
Lemont, IL 60439. Tel. 630- 
257-0064. Prašoma nedelsiant 
registruotis.

„Dainava” iš Dainavos 
šalies... Alytaus lietuvių liau
dies meno ansamblis „Daina
va” atvyksta į Čikagą ir pasi
rodys Jaunimo centre liepos 3 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Bilie
tai gaunami „Seklyčioje” ir 
Jaunimo centre.

Tauragės Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas
šaukiamas š.m.- birželio 20 d., 
1 vai. popiet, Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti. Bus svarstomi klubo atei
ties planai. Visi laukiami ir 
turi jausti pareigą į susirin
kimą atvykti.

• Kauno „Žalgiris” 1999 
m. Eurolygos čempionas! 
Aukštos kokybės vaizdąjuostėje 
(3 vai.) matysite dvi nuostabias 
krepšinio rungtynes: pusfinalio 
„Žalgiris” - Pirėjo „Olympiakos” 
(Graikija) ir finalo „Žalgiris” - 
Bolonijos „Kinder” (Italija). 
Nugalėtojas „Žalgiris” - stip
riausias Europos krepšinio 
klubas. Vaizdajuostę dabar 
galite užsisakyti pas Inter
national Historic Films, 
Ine., skambinant telefonu 773- 
927-2900, raštu arba asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tinę 3533 S. Archer Avė., 
Chicago, IL 60609. Kaina $22 
(Illinois gyventojams reikia 
pridėti $1.70 valstijos mokestį) 
ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/ 
MasterCard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas. 9/190

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai security”.
E. Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651. (sk.)

Prie tėvynės aukuro. Piešė A. Budreckas

LIŪDNI PRISIMINIMAI

Birželio mėnuo gražus vasa
ros mėnuo, bet lietuvių tautai 
kelia daug liūdnų prisimini
mų. 1940 metais rusų tankai 
šliaužė visais Lietuvos keliais. 
Tuoj apskurę okupantai už
grobė žydinčią ir laisvą Lie
tuvą. Dar po metų pradėjo gy
vuliniais vagonais vežti tau
riausius lietuvius. Išvežė arti 
30 tūkstančių vyrų, moterų, 
vaikų, senelių. Bfiių dar dau
giau išvežę, jei antras Lietu
vos okupantas nebūtų sutruk
dęs. Ir vokiečių okupacija sekė 
rusų pėdomis. Daug lietuvių 
išvežė į vokiečių darbo stovyk
las, iš kurių daug nebegrįžo. Į 
Lietuvos istorijos puslapius 
birželio mėnuo įrašytas kaip 
skausmo ir kančios mėnuo.

Šiandien Lietuvoje nebėra 
okupacinės kariuomenės. Lie
tuva laisva ir nepriklausoma 
valstybė, tačiau dar yra ne
mažai okupacinio palikimo. 
Buvę lietuvių kankintojai dar 
yra gerai įsikūrę ir tyčiojasi iš 
lietuvių kovotojų — partizanų, 
kurie mažai prisimenami ir jų 
balsas silpnas —Valdančiuose 
sluoksniuose. Prisimindami 
tuos liūdnus įvykius, palin
kėkime Lietuvai greičiau ap
sivalyti nuo okupacinių lieka
nų ir labiau gerbti kovojusius 
už Lietuvos laisvę!

Redaktorius

MINTYS
PAGALVOJIMUI

Nemanau, kad būtų didelis 
reikalas kalbėti apie kultūrą. 
Mūsų tautos garsas daugiau 
neskambės Algirdo ir Vytauto 
laikų aidu — plačia imperija 
ir militarine galybe mes nebū
sime. Vėlai krikščioniška ta
pusi mūsų tauta sugebėjo taip 
greit duoti tokius kūrinius, 
kaip Lietuvos statutą ir Vil
niaus akademiją, tai ir dabar 
ji gali pasižymėti kultūroje. 
Jeigu mūsų tautos visas bū
dingąsias dvasines jėgas ir ta
lentus lojaliai sutelksime 
mokslui ir kultūrai, mes ga
lėsime išlaikyti ir iškelti tau
tos didybę. Tik reikia, kad visi 
ir visur tai darytume lietuvio 
vardu arba su tautine sąmone. 
Juodu — kultūra ir tautinis 
sąmoningumas — palaiko ir

kelia vienas kitą. Kultūringos 
sielos žmogus savo motinos ir 
savo tautos nesigėdi.

Religija, moralė, kultūra ir 
jų reikšmė yra amžinos, kaip 
yra amžinas jų šaltinis — Die
vas. Turi pagrindo tikėtis būti 
amžinomis tos tautos, kurios 
šiuos akmenis deda į savo gy
venimo pagrindus.

Vysk. Vincentas Brizgys

ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą, GPU
užguitą

Ir blaškomą, it rudenio
lapus:

Į naują vieškelį, į naują
buitį,

Kur niekad šiaurūs vėjai
neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie
lietuvio

Ir gyvą širdį prie gyvos
širdies,

Kad tamsiame vidurnaktį,
nežuvę,

Pakiltų rytmečiui gyventi
ir žydėt!

Iš sutemų, iš prieblandų
išeikit,

Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo naktį 

klaikią! —
Šaukiu aš, jūsų protėvių

dvasia
Bernardas Brazdžionis

JEIGU

Jeigu Lietuva būtų pražu
vusi, mes neturėtume lietu
viškos mokyklos. Niekas ne
kalbėtų lietuviškai. Visi mes 
gal net būtume nepažįstami. 
Mes neturėtumėm tautos ir 
nežinotume nieko apie savo 
prosenelius. Lietuvos nebebū
tų ir mes gal visi rusiškai kal
bėtume.

Marius Pakalniškis

Jeigu komunistai dar būtų 
Lietuvoje, mūsų tėvynei būtų 
labai liūdna. Nebūtų neprik
lausomybės jausmo lietuvių 
tarpe. Mūsų istorijos pamokos 
būtų trumpesnės ir svarbiau
sia — pasaulis niekad neži
notų, kaip blogai buvo Lietu
vai: ji neturėjo laisvės, geros 
ekonomikos. Gal Lietuvoje da
bar yra sunkumų, bet niekas

negali pakeisti laisvės. Nie
kas!

Daina Ringutė
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio Li
tuanistinės mokyklos 1996/97 
m. moksleivių metraštis)

VĖJAS IR JO VAIKAI
(Lietuvių tautos mitologija) 

(Pabaiga)

Visi trys vaikai ėmė laikyti, 
bet, kai tėvas paleido, akmuo 
krito ir užslėgė (prispaudė) vi
sus tris vaikus. Senis vėjas 
norėjo akmenį pakelti ir išlais
vinti vaikus, bet jau» vienas 
negalėjo pakelti, nes akmuo 
buvo labai didelis ir sunkus. 
Supyko vėjas ir nuėjęs įsilindo 
į drėvę. Ištisus metus nebuvo 
jokio vėjo; tai ir derliaus nebu
vo.

Po trejų metų Dievas siuntė 
visokius gyvulius ir paukš
čius, kad prašnekintų vėją, 
bet nieko nepadėjo — tyli jis 
sau, ir gana. Galop nuėjo gai
dys ir ėmė prie drevės giedoti. 
Vėjas kentėjo, kentėjo, bet ga
liausiai sušuko:

— Štiš, ko tu-čia rėkauji 
man į ausį! '. r

Tąsyk Dievas pasakė vigui:
— Eik ir vėl pūsk, o tavo 

vaikai, artėjant pasaulio pa
baigai, bus prikelti.

Tai išgirdęs, vėjas išlindo iš 
drėvės ir vėl pradėjo pūsti.

Dabar jam vienam reikia 
lakstyti į visas šalis ir iš visų 
šalių pūsti. Bet jis linksmas, 
nes žino, kad jo vaikai atsi
kels ir visi keturi galės pūsti.

PAGALVOKITE NR. 3

1. Išvardinkite tris žvėris, 
kurie moka stati vaikščioti 
ant abiejų užpakalinių kojų. 2. 
Ar žinote žodį, kuris turi pen
kias raides „a”. 3. Iš ko yra ga
minamas skanusis lietuviškas 
gėrimas gira? Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. 4. Dieną ir 
naktį išplėtęs akis. 5. Dieną 
pamažėja, vakare padidėja. 6. 
(Kryžiažodis). Atsakydami į 
klausimus suraskite gražius 
lietuviškus žodžius, vartotus 
mūsų senolių, ir įrašykite juos 
į langelius: 1. Kaip vadinamas 
sijono prijuostės priekis, suim
tas į ranką, kad būtų galima 
ką nors nešti? 2. Kaip vadina
mas virvelių tinklas su dviem 
lankais pašarui nešioti? 3. 
Kaip mūsų senoliai vadino 
svečiavimąsi? 4. Kaip vadino 
seną moterį? 5. Vieta pelams 
laikyti. 6. Gili vieta upėje ar 
ežere, duburys. 7. Dūminės 
pirkios ar pirties anga dū
mams išeiti. 8. Ranka nuo rie
šo, delnas su pirštais. 9. Kaip 
senoliai vienu žodžiu įvardin
davo saldžius obuolius? 10. 
Rato dalis, maunama ant 
ašies. 11. Maišelis pinigams 
ar tabakui laikyti. Sudarė 3 
klasės mokinė Neringa Mak- 
selytė iš Utenos. 7. Kaip vie
nu žodžiu vadinamas toks 
žmonių įsitikinimas, kad ma
lonumas yra aukščiausia gėry
bė gyvenime?

GALVOSŪKIO NR. 157 
ATSAKYMAS

Yra du sprendimo būdai:'
I9280 + 236 = 9516 ir
II 3210 + 286 = 3496.

GALVOSŪKIO NR. 158 
ATSAKYMAS

Pieštuko užrašas: „Nudrošk 
mane dailiai ir neliūdėdamas 
piešk”.

GALVOSŪKIO NR. 159 
ATSAKYMAS

Galvosūkio atsakymas: Nori 
nepriklausomybės — mokėk 
aukotis ir būk kantrus. Be iš
tvermės vergu būsi.

A. Smetona

GALVOSŪKIO NR. 160 
ATSAKYMAI

1. Arkivyskupas prof. Mečis
lovas Reinys gimė Madagas
kare. (L.E., 25-84, Boston, 
1961). 2. Vietovė Madagaska
ras yra tarp Utenos ir Zarasų, 
5 km į šiaurę nuo Daugailių 
(B. Kviklio „Mūsų Lietuva”, 2- 
128, Boston, 1965). 3. Pizos 
bokštas yra pakrypęs 15 pėdų 
į šoną. Nuo 1989 metų nebe
leidžiama turistams kopti į šį 
bokštą. (L.E. 23-59 ir 74, Bos
ton, 1961). 4. Australijos meš
kutė Koala ant kiekvienos ko
jos turi po 3 pirštus ir nykštį. 
5. Vienas Dainavos miestelis 
yra į pietų vakarus nucr Uk* 
mergės. Antrą randame į ry
tus nuo Kaišiadorių. Trečią 
matome į šiaurę nuo Eišiškių. 
Įdomu, kad Sūduvos krašte 
nerasi nė vieno Dainavos 
miestelio. ,• .

bcrjri

PAGALVOKITE NR. 2 
ATSAKYMAI

1. 18-tasis meridianas yra 
bendras rytams ir vakarams. 
Jis yra išvestas nuo šiaurės 
ašigalio per Beringo jūrą ir 
eina dešinėje nuo New Zea- 
land. 2. 180 laipsnių kampas 
arba 18-is meridianas didele 
dalimi sutampa su Tarptau
tine laiko linija. 3. Dramblys 
ant savo nugaros gali panešti 
tik ketvirtį savo svorio. Žmo
gus įstengia pakelti beveik 
tris kartus daugiau, negu jis 
pat sveria; sportininkas N. Su- 
leymanoglu sveria 141 svarą 
ir gali iškelti 413,25 svarų. O 
skruzdėlė pakelia net 50 kar
tų daugiau, negu ji sveria. (St. 
Petersburg Times, 1996.VII.- 
23). 4. Upė. 5. Akmuo. 6. Švie
sos raketos yra taip senos, kad 
nežinoma, kas pirmas išrado. 
Kiniečiai jau naudojo šimt
mečius, iki pradėjo europie
čiai. Raketų gamyba žymiai 
pasikeitė išradus paraką ir 
išsivysčius chemijos mokslui. 
Pagrindinės medžiagos rake
toms naudojamos yra: saliet
ra, siera ir anglys. Dar pride
dama švino nitratų, bario ir 
aliuminijaus. Spalvoms nau
dojamos įvairios metalų drus
kos: strontium — raudonai 
spalvai, barium — žaliai, so- 
dium — geltonai, varis — 
mėlynai. Dabar yra naudoja
ma aukšta technika ir sudė
tingos medžiagos. 7. 1 Šuo, 2 
lietus, 3. antis, 4. upė, 5. šu
linys, 6. obelis, 7. akėja. 8. Ar
cheologijoje žymimi trys am
žiai, pagal medžiagas naudoja
mas ginklams gaminti; ak
mens, vario-bronzos ir gele
žies.




