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Po ilgią g inčų patvirtinta 
naujojo Seimo valdyba 

Viln ius , spalio 24 d. (BNS) 
— Naujasis Seimas ant radienį 
tv i r t indamas pa r l amento va
dovybę, vargais negalais „išba
lansavo" ties Seimo Sta tu to 
pažeidimo ir par lament in io di
letantizmo riba. 

Pa r l amen ta ra i patvir t ino 
Seimo valdybą, į kurią, po ilgų 
ginčų dėl Seimo S ta tu to , kaip 
opozicijos vadą į t r aukė kairią
j a opozicija pasiskelbusios A. 
Brazausko socialdemokrat ines 
frakcijos seniūną Vytenį And
riukaitį. 

Pagal priimtą nu ta r imą ne
baigtoje formuoti Seimo valdy
boje dabar yra Seimo pirmi
ninkas Ar tū ras Pau lauskas , jo 
pavaduotojai l iberalas Ginta
ras Steponavičius bei Valstie
čių partijos p i rmin inkas Ra
mūnas Karbauskis ir kairio
sios opozicijos vadas V. And
riukait is . 

P i rminiame nu ta r imo del 
Seimo valdybos projekte buvo 
numatytos t ik trys pavardės 
— A. Paulausko, G. Stepona
vičiaus ir R. Karbauskio . 

Par lamento . .senbuviai" — 
socialdemokratinės koalicijos 

frakcijos atstovai Gediminas 
Kirkilas ir Sigita Burbiene 
kvietė Seimą atsižvelgti į Tei
sės departamento išvadą, jog 
Seimas pažeistų Seimo Sta
tutą, patvirtindamas Seimo 
valdybos sudėtį be opozicijos 
vado. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas, suvokęs kairiosios 
opozicijos argumentų svaru
mą, buvo priverstas paskelbti 
pertrauką, per kurią nu
spręsta valdybos sudėtį papil
dyti, į ją įtraukiant socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
atstovą. 

Konservatorių frakcijos na
rys Vytautas Landsbergis pa
reiškė, kad socialdemokratas 
V. Andriukaitis. ,,dar nesant 
suformuotai opozicijai, apsi-
šauke opozicijos lyderiu", ir 
tai pavadino „titulo uzurpavi-
mu". 

Tačiau kairieji, remdamiesi 
S ta tu tu , argumentavo, jog so
cialdemokratines koalicijos 
frakcija, turinti daugiau negu 
pusę Seimo mažumai priklau
sančių narių, gali savo seniū
ną skelbti opozicijos vadu. 

Seimo vicepirmininkais išrinkti 
l iberalų ir valst iečių atstovai 

Viln ius , spalio 24 d. (BNS) 
— Seimo pi rmininko pava
duotojais an t rad ien į išrinkti 
l iberalas Gin ta ras Stepona
vičius ir Valstiečių partijos 
pirmininkas R a m ū n a s Kar
bauskis . 

Už R. Karbauskio kandi
datūrą balsavo 77 par lamen
t a r a i , prieš — 56. G. Stepona
vičių parėmė 100 Seimo narių, 
33 pasisakė prieš. Kand ida tus 
į pavaduotojus siūlo Seimo 
pirmininkas , j ie r enkami slap
tu balsavimu. 

Prieš balsavimą kandida ta i į 
Seimo vicepirmininkus pri
s ta tė savo veiklos programas 
bei a t sakė į pa r l amenta rų 
klausimus. 

Par lamente įkur ta 
šeštoji frakcija 

Vilnius , spalio 24 d. (BNS) 
— Į Seimą išr inkti Naujosios 
demokratijos partijos (NDP) ir 
Lietuvos valstiečių partijos 
(LVP) atstovai sus ibūrė į frak
ciją. Apie frakcijos sudarymą 
antradienį visuot iniame posė
dyje pranešė NKD pirmi
ninkė, buvusi premjerė Kazi
miera Prunskienė . 

Bendrą frakciją sudarė trys 
NDP atstovai — K. Pruns 
kienė. J a n e Narvi l ienė ir Gin
ta ras Didžiokas bei keturi 
LVP atstovai — partijos vadas 
Ramūnas Karbausk i s . Anta
nas Baura, Edvardas Karečka 
ir Viktoras Rinkevičius. 

Tai — šeštoji frakcija nauja
j ame Seime. 

Praėjusį ketvir tadienį apie 
frakcijų įkūrimą pranešė libe
ralai, socialliberalai, konser
vatoriai, A. Brazausko social
demokrat inė koalicija, bei į 
vieną frakciją susivieniję cen
tr istai , modernieji krikščionys 
demokratai bei Lenkų rin
kimų akcijos ats tovai . 

K. Prunskienė ir J . Narvi
lienė buvo išr inktos vienman
datėse apygardose, o G. Di
džiokas — pagal socialdemo
krat inės koalicijos sąrašą 
daugiamandatė je apygardoje. 
NDP prieš r inkimus kar tu su 
LDDP. Lietuvos socialdemo
krat ine darbo partija ir Lietu
vos rusų sąjunga sudarė so
cialdemokratinę koaliciją. 

W | 

Sporto pasaulyje 
I Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, EPA, BNS, Elta, Interfax 

Ryšio bendroves „Onmnitel" technologinių įrengimų centro maketas. 

Seimo nariai R. Karbauskio 
daug klausinėjo apie jo parti
jos pernai surengtus žemdir
bių protesto renginius, per ku
riuos buvo užtverti keliai. 
Valstiečių partijos vadas tei
gė, jog tokių akcijų neprireiks, 
jei žemdirbių balsas bus iš
girstas naujajame Seime. 
„Nebūsiu Seimo pirmininko 
pavaduotojas, jeigu bus reika
lingos kelių blokados", sakė R. 
Karbauskis. 

Liberalas Gintaras Stepona
vičius teigė sieksiąs „depopie-
rizuoti" Seimo darbą, daugiau 
naudojant informacinių tech
nologijų teikiamas galimybes. 
J is taip pat žadėjo siekti, kad 
parlamento darbas būtų kuo 
atviresnis. 

Anksčiau buvo skelbta, kad 
tapti savo pavaduotoju Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas pasiūlė ir vienam socialde
mokratinės koalicijos vadovų. 
LDDP pirmininkui Česlovui 
Juršėnui . Tačiau antradienio 
posėdyje jo kandidatūra pa
siūlyta nebuvo. 

BNS žiniomis, viena prie
žasčių, kodėl Č. Juršėno kan
didatūra nebuvo pasiūlyta, 
gali būti ta, kad socialdemo
krat inė koalicija kol kas nega
li savęs oficialiai įvardyti kaip 
opozicinė. 

Pagal Seimo statutą, opozi
cinė frakcija gali pasiskelbti 
ta frakcija, kuri nepritaria vy
riausybės programai ir paskel
bia jai alternatyvų programos 
projektą. 

Nei premjeras, nei vyriau
sybės sudėtis ir programa kol 
kas nėra patvirtinti. 

Seimo vadovas Artūras Pau
lauskas pirmadienį vakare 
konservatoriams pasiūlė už
imti savo pavaduotojo vietą. 
Kaip sakė Konservatorių frak
cijos seniūnas Andrius Kubi
lius, kandidatu į Seimo pirmi
ninko pavaduotojo postą jie 
pasiūlė Arvydą Vidžiūną. 
Šis politikas pirmininko pava
duotojo pareigas užėmė ir 
1996-2000 metų kadencijos 
Seime. „Nežinome, ką daryti. 
A. Paulauskas dar nedavė at
sakymo", teigė A. Kubilius, 
paklaustas , ar konservatoriai 
deleguos savo atstovą į Seimo 
vadovybę. 

>? Omnitel" nebijo konkurencijos 
mobiliojo ryšio rinkoje 

Vilnius, spalio 24 d. (Eltai. 
Pirmaujanti Lietuvos mobilio
jo ryšio bendrovė „Omnitel" 
nesibaimina trečiojo operato
riaus atėjimo į GSM-900 mo
biliojo ryšio rinką ir tikisi iš
laikyti užimamas pozicijas. 

„Pasaulinė praktika rodo, 
kad tokiais atvejais lyderis ir 
lieka lyderiu, o rinkos dalis 
atimama iš antrojo operato
riaus. Taigi prognozuojame, 
kad naujos mobiliojo ryšio 
kompanijos veiklą Lietuvoje 
skaudžiausiai pajus 'Bitė 
GSM' ", sakė „Omnitel" valdy
bos garbės pirmininkas ir kon
sultantas Viktoras Gediminas 
Gruodis. Jis prasitarė, kad ki
tais metais „Omnitel" numato 
vidutiniškai atpiginti pokalbių 
mobiliaisiais telefonais kainas 
maždaug penktadaliu. 

Siekdamas daugiau laiko 
skirti JAV gyvenantiems savo 
šeimos nariams, V. G. Gruodis 
neseniai pasitraukė iš „Om
nitel" prezidento pareigų. 

Jas užėmęs Antanas Zabu
lis tvirtina savo veikloje siek
siąs trijų tikslų: atspindėti ak
cininkų reikalavimus; iš
laikyti ..Omnitel" kaip pa
trauklią verslovę savo darbuo
tojams; išsaugoti bendroves 

„Lietuvos aido" 
savininkas baudžia 

kaltus už 
antisemitizmą 

Vilnius, spalio 24 d. (BNS) 
— „Lietuvos aido" savininkas 
ir direktorius Algirdas Pilvelis 
pranešė nubaudęs dienraščio 
atsakingąją sekretorę bei bu-
dinčiąją redaktorę už antise
mitinių rašinių išleidimą. 

Papeikimai abiem redakci
jos darbuotojoms, pasak A. 
Pilvelio pranešimo spaudai, 
pareikšti ,,už aplaidumą, ren
giant tris 'Lietuvos aido' nuo
monių puslapių straipsnius". 

Dienraštis „Lietuvos aidas" 
praėjusią savaitę du rašinius 
— Algirdo Statkevičiaus kny
gos ištraukas, pavadintas „Žy
dai, komunizmo teorija ir 
praktika", bei Juozo Valionio, 
Viktorijos Žygaitės ir Pauliaus 
Stonio straipsnį „Ar žydai vėl 
valdys Lietuvą?". Rašiniuose 
diskutuojamas karo nusikaltė
lių teisinio persekiojimo būti
numas, žydų tauta kaltinama 
marksizmo sukūrimu ir jo 
praktika, komunizmo platini
mu. Lietuvos sovietinimu. net 
raginama organizuoti tarptau
tinį ..žydų nusikaltimų" žmo
nijai tribunolą. 

pirmaujančias vietas Lietuvos 
telekomunikacijų rinkoje. 

„Omnitel" viceprezidento 
Šarūno Kliokio duomenimis, 
šiuo metu minėta bendrovė 
turi per 280,000 GSM ryšio 
abonentų — tai sudaro apie 60 
proc. Lietuvos mobiliojo GSM 
ryšio rinkos. Š. Kliokis spėja, 
kad šiemet mobiliojo ryšio rin-

Vladimiro GuieviC-.aus Elta. nuotr 

ka Lietuvoje išaugo 12 proc. Ši 
bendrove yra sudariusi 125 
tarptinklinio ryšio sutart is su 
operatoriais, veikiančiais 65 
pasaulio valstybėse. 

„Omnitel" neseniai at
šventė įkurtuves Vilniuje, Vy
tenio gatvėje, a t s ta ty tame ad
ministraciniame pastate, kur 
įsikūrė bendrovės direktoriai. 
Šalia kito jo administracinio 
pastato T. Ševčenkos gatvėje 
numatoma statyti technologi
nių įrengimų centrą. 

„Lisco" privatizavimas turi būti 
sustabdytas 

Vilnius, spalio 24 d. (BNS) 
— „Lietuvos jūrų laivinin
kystės" (JLisco") privatizavi
mas turi būti sustabdytas, kol 
naujoji vyriausybė ištirs san
dorio detales, mano val
dančiosios koalicijos nare 
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai). 

Antradienį NS frakcija Sei
me svarstė JLisco" privati
zavimo sutartį , kurią spalio 19 
dieną pasirašė Valstybės turto 
fondo ir Olandijos bendrovės 
„B- B. Bredo B. V." vadovai. 

Kaip pranešė NS informaci
nis centras, Naujosios sąjun
gos frakcija išreiškė nusi
stebėjimą „Lisco" pardavimo 
neskaidrumu, ka; net nėra pa
kankamai žinių apie Olandijos 
bendrovę. „Visuomenei patei
kiamos informacijos stoka 
leidžia teigti, kad patys parda
vimo organizatoriai nėra įsi
tikinę privatizavimo nauda. 
Privatizavimas yra neskai
drus ir gali pakenkti naciona
liniams šalies interesams. Be 
to. nėra iki galo aišku, ar 
praradus keltų linijų kontrolę, 
nenukentės šalies vežėjai", 
frakcijos posėdyje sake jos 
seniūnas Gediminas Jakavo-
nis. 

į tar imus socialliberalams 
taip pat sukėlė ir tai, jog laivi
ninkystes pirkėjas, dar neta
pęs „Lisco" šeimininku, pra
dėjo diktuoti nepagrįstas są
lygas Lietuvos valstybei, pa
vyzdžiui, dėl vadinamosios 
„auksinės akcijos" atsisakymo 
ir dešimties geriausių laivų 
perregistravimo Maršalo sa
lose. 

Naujojo Seimo opozicija pa
prašė Valstybes turto fondo 
vadovą Stasį Vaitkevičių pa
siaiškinti dėl „Lietuvos jūrų 
laivininkystės" (..Lisco"> priva
tizavimo aplinkybių. Krei
pimąsi, kurį paskelbė kol kas 
jokiai frakcijai nepriklausan
tis Seimo narys Julius Vesel
ka, pasirašė 15 kairiosios Sei
mo opozicijos atstovų. 

Pagal Seimo Statutą, iš
kviesti pareigūną pasiaiškinti 
parlamentui būtina gauti ne 
mažiau kaip 15 Seimo narių 
pritarimą. Kreipimasis per
duotas Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui. 

* Nau ja s i s S e i m o pi rmi
n i n k a s A r t ū r a s P a u l a u s k a s 
paprašė pakeisti tarnybinio 
automobilio valstybinį numerį" 
iš „nomenklatūrinio" į „pap
rastą". Pirmadienį Seimo pir
mininko tarnybiniam limuzi
nui BMW suteiktas naujas 
valstybinis numeris „PVK 
614", kuris pakeitė automobi
lio ..išskirtinumą" demonstra
vusį numerį „LRS 001". Anks
tesnis Seimo vadovas turėjo 
įprotį nuolat vėluoti į svarbius 
susitikimus, todėl V. Lands
bergio palydai tekdavo viršyti 
leistiną greitį ir pažeidinėti 
kelių eismo taisykles. A. Pau
lauskas teigė pats nevienąsyk 
pastebėjęs buvusio Seimo va
dovo automobilį pažeidžiant 
taisykles, todėl tapęs Seimo 
vadu, nutarė nekartoti V 
Landsbergio klaidų. A. Pau
lausko nuomone, valdžia netu
ri išsiskirti iš žmonių, nes kai 
dar bandoma išsiskirti išori
niais atributais, visuomenė 
piktinasi. 

* Soc ia l l ibera lų pasiūly
t a s k a n d i d a t a s į užsienio 
reikalų ministrus Antanas Va
lionis sako, kad naujosios vy
riausybės užsienio politikos 
tikslai toliau bus euroatlanti-
ne integracija ir geri santykiai 
su kaimynais. Po pokalbio su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
antradienį jis pabre/.o ..pla
taus ir atviro" dialogo su Rusi
ja svarbą. Žurnalistų paklaus
tas, ką mano apie Seimo pri
imtą įstatymo reikalavimą iki 
lapkričio 1 d. pradėti derybas 
su Rusija del sovietų okupaci
jos padarytos žalos Lietuvai 
atlyginimo. A Valionis pareiš
kė, kad „tai bus viena iš dialo
go temų. bet kalbės dvi pu
sės". BNS 

žinių agentūrų pranešimaisj. 
Kuala Lumpur . Ferrari" 

džiūgauja. Po 21 metų pertrau
kos ..Ferrari" komanda laimėjo 
dvi pergales: pasaulio čempionu 
tapo lenktynininkas Michael 
Schumacher ir laimėta kons
truktorių taurė. Spalio 22 d. vy
kusį paskutinį 17-ąjį pasaulio 
čempionato ratą — Malaisia 
Grand Prix — laimėjo čempiono 
••vardų užsitikrinęs vokietis M. 
Schumacher. Vokietijos lenkty
nininkas iškovojo 9 pergalę se
zone, tuo pačiu pakartodamas 
anglo Nigello Mansello rekordą. 
1999 metų pasaulio čempionas 
suomis Miką Hakkinen po pir
mo posūkio išsiveržė į pirmą 
vietą, bet buvo nubaustas 10-
čia baudos sekundžių už blogą 
startą. Vis tik jam pavyko lenk
tynes baigti ketvirtoje vietoje. 

Sao Paulo. Pirmadienį le
gendinis pasaulio futbolininkas 
brazilas Pele, būdamas toli nuo 
gimtines, kukliai pažymėjo savo 
60-ąjį gimtadienį. Jubiliejų Pele 
su žmona Assiria bei dviem vai
kais sutiko Čekijoje. Pele atsi
sakė kvietimų iš Brazilijos.'JAV 
ir Italijos, kur buvo siūloma or
ganizuoti pompastiškas geriau
sio visų laikų planetos futboli
ninko jubiliejaus iškilmes. Ko
dėl Pele — Edson Arantes do 
Nascimento — jubiliejui švęsti 
pasirinko Čekiją, kol kas neži
noma. Savo 50-ąjį gimtadienį 
Pele pažymėjo Italijoje, Brazili
jos ir pasaulio žvaigždžių rinkti
nių rungtynėmis. Pasak Brazili
jos dienračio „Jornal do Brasil", 
didžiausia Pele svajonė — 70-
ojo gimtadienio proga išbėgti į 
stadioną Rio de Janeiro. 

Varšuva. „Lenkijos kunigai 
prieš Vatikaną" — tokią sensa
cingą žinią spaudos konferenci
joje paskelbė Lenkijos Katalikų 
Bažnyčios vyskupų konferenci
jos atstovas. Kitą savaitę Vati
kane įvyks istorines sporto var
žybos: Lenkijos kunigų futbolo 
rinktinė susitiks su Vatikano 
komanda, kurioje žais Vatikano 
radijo ir laikraščio „Observato-
re Romano" žurnalistai. Lenki
jos kunigų rinktinėje nemaža 
aukšto lygio žaidėjų, kurie bū
dami pasauliečiai, netgi žaidė 
Lenkijos aukščiausiosios futbolo 
lygos komandose. Vidutinis 
Lenkijos kunigų futbolo rinkti
nės amžius — 35 metai Futbo
lininkai treniruojasi du kartus 
per savaitę, jiems vadovauja 
buvę Lenkijos futbolo rinktines 
žaidėjai. Lenkijos kunigų futbo
lo rungtynės su Vatikanu — 
pirmasis tarptautinis susitiki
mas. 

Geneva . Tarptautinis olim
pinis komitetas ;IOC ; pirmadie
nį pareiškė, jog del dopingo var
tojimo iš Vokietijos imtynininko 
Alexander Leipold atima Syd-
ney olimpiniu žaidynių aukso 
medalį. Apdovanojimą jis iško
vojo laisvųjų imtynių turnyre, 
kur varžėsi svorio kategorijoje 
iki 76 kilogramų. IOC pareika
lavo iš Vokietijos olimpinio ko
miteto grąžinti aukso medalį, 
kuris dabar atiteks amerikie
čiui Brandon Slay (JAV;, kuris 
sidabro medalį savo ruožtu per
duos Pietų Korėjos sportininkui 
Moon Eui Jae. kurio bronzos 
medalis atiteks ketvirtojoje vie
toje likusiam Turkijos atstovui 
Adem Bereket Iš viso Sydney 
buvo rasta 11 teigiamų dopingo 
tyrimų. Paskutini kartą didesnė 
statistika — 12 atvejų — buvo 
1984 m. Los Angeles olimpiado
je 

Sydney. Australijoje vykstan
čiose parolimpinese žaidynėse 
komandų įskaitoje tvirtai pir
mauja Australijos sportininkai, 
per šešias varžybų dienas iško
voję 58 medalius — 24 aukso ir 
po 17 sidabro bei bronzos. Antri 
pagal iškovotus apdovanojimus 
— 44 (18, 15, 12) — Ispanijos 
atstovai, treti — 43 (16, 14, 16) 
— prancūzai. 32 medalius pelnę 
Kinijos parolimpiečiai aukso ap
dovanojimais lenkia penktojoje 
vietoje esančius Didžiosios Bri
tanijos '4 medaliai) bei šeštojoje 
vietoje esančius JAV (42 meda
liai; sportininkus. Pirmąjį paro-
limpinių žaidynių medalį — 
bronzą — pirmadienį iškovojusi 
Lietuva i bėgikas Kęstutis 
Bartkenas — 5,000 m rungtis;, 
kartu su dar.aštuoniomis vals
tybėmis dalijasi 49-57 vietomis. 

Las Vegas. Penktąjį pralai
mėjimą septintose ikisezoninėse 
NBA rungtynėse pirmadienį pa
tyrė praėjusio sezono lygos čem
pionai — Los Angeles „La-
kers" krepšininkai, Las Vegas 
111:118 turėję pripažinti Sacra-
mento „Kings" komandos pra
našumą. Nugalėtojų komandoje 
sėkmingiausiai rungtyniavo 
Predrag Stojakovič (20 tšk.), 
Bobby Jackson (19 tšk.), Scotas 
Pollard (15 tšk.) ir Jason Wil-
liams (12 taškų). „Lakers" gre
tose rezultatyviausiai žaidė Ko
be Bryant, pelnęs 26 taškus. 
Naudingiausias praėjusio sezo
no žaidėjas Shaąuille O'Neal į 
varžovų krepšį įmetė 15 taškų 
ir po krepšiais atkovojo 10 ka
muolių. 

Londonas. Spalio 22 d. de
vintoji mačo dėl pasaulio šach
matų čempiono titulo partija 
tarp baltosiomis figūromis žai-
dusio planetos čempiono Gari 
Kasparov ir Madimir Kramnik 
po trijų valandų kovos (30 ėji
mų) baigėsi lygiosiomis. Did
meistriams dar liko sužaisti 7 
mačo partijas. V. Kramnik prieš 
pasaulio čempioną pirmauja 
5:4. 

Slovėnijos Mariboro mieste 
vykusiame Europos suaugusių
jų dešimties šokių čempionate 
5-tąją vietą užėmė Lietuvos 
sportinių šokių čempionai — 
Vaidotas Skimelis ir Jurga Pu-
pelyte. Europos čempionų titu
las atiteko Danijos porai — Pe-
ter Stokkebroe ir Kristina Juel. 
Sidabro medalius pelnė italai 
AJessandro Garofolo ir Arina-
maria Bassano. Bronzos apdo
vanojimai įteikti Estijos šokė
jams — Eduard Korotm ir Kris
tina Esko. Europos čempionate 
dalyvavo 27 Europos valstybių 
poros. 

Vilnius. Pirmąkart Lietuvoje 
Vilniaus sportininkų namuose 
praėjusį savaitgalį surengta 
sporto kortelių kolekcininkų 
muge sudomino ne tik šio po
mėgio entuziastus, bet ir NBA 
rungtyniaujančio krepšininko 
Žydrūno Ilgausko tėvus Antani
ną ir Mečislovą Neseniai iš 
JAV grįžęs Ž. Ilgausko tėvas 
mugės dalyviams papasakojo 
apie sūnaus gyvenimą JAV bei 
pasirengimą naujam NBA sezo
nui M. Ilgauskas Sportininkų 
namu muziejui padovanojo dve
jus sūnaus marškinėlius, kurie 
buvo pakabinti veikiančioje 
krepšinio parodoje 

KALENDORIUS 
Spalio 25 d.: Darija. Inea. Kir-

kanta<. Krizantas. Minas Vaiged* 
Spalio 26 d.: Evanstas, l,iauii<ri-

nas. Liubartas. Mingile. Vita 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS „GINTARO" VADOVIŲ 
MOKYKLĄ — GVM 1999 

PRISIMENANT 
1999 metų „Gintaro" vado

vių mokyklos (GMV) stovykla 
vyko liepos 20-27 d. Rako sto
vyklavietėje, Michigano valsti
joje. Dalyvavo 19 kursančių iš 
Kalifornijos, Illinois. Michigan 
ir Ohio. Štabą sudarė: virši
ninke ps. Rūta Sušinskienė, 
viršininkes pavaduotoja v.s. 
Gilanda Matonienė, komen
dante vyr. valt. Kristina Jo
nušaitė, instruktorės s. Dalia 
Trakienė ir s. Naida Šnipaitė, 
ūkio vedėja v.s. Marytė Utz. 

Virtuvės štabą sudarė: vyr. 
skautės Stefutė Utz, Jolanta 
Asijavičiūtė (iš Lietuvos) ir 
prit. skautės Aurelija Sušins-
kaitė ir Viktorija Trakytė. 

GVM tęsėsi 10 dienų ir kiek
vienos dienos programa buvo 
pilnesnė negu praėjusios. 
Oras mums buvo labai palan
kus, visą programą galėjome 
įvykdyti taip, kaip buvo pla
nuota. Kartu vyko ir „Ąžuolo" 
vadovų mokyklos stovykla, 
kurioje dalyvavo 18 kursantų 
ir penki štabo nariai. Beveik 
visa programa vyko bendrai 
su broliais, išsiskiriant tik 
GMV ir AVM sueigas. 

Kiekvienoje mokykloje susi
darė po tris skiltis. GVM skil
tys , buvo „Lapės", „Vištos" ir 
„Laumžirgės". Pirmąją dieną 
skiltys įsirengė stovyklavietes, 
pasiskirstė pareigomis, pradė
jo susipažinti ir susigyventi. 
Kiekviena skiltis savo stovyk
lavietėje turėjo pasistatyti pa
lapines, įrengti lauko virtuvę, 
malkidę, pastatyti vartus, 
rankšluostinę ir stalą prie ku
rio galėtų valgyti. Tą pirmą 
dieną skiltys patarėjų tik ste
bimos savarankiškai organiza
vosi ir pasiskirstė darbus. 
Antrą dieną instruktoriai jau 
atėjo padėti ir pamokyti. Mū
sų jaunimas pripratęs būti 
mokomas, pripratęs klausyti 
vadovų, čia turėjo patys tvar
kytis ir ruoštis vadovauti. Šis 
persiorientavimas pareikalavo 
laiko. 

Skiltys laisvalaikio metu ga
lėjo sugalvoti skilties pavadi
nimą, šūkį, žingsnį, pasisvei
kinimą ir pasidaryti gairelę. O 
to laisvalaikio buvo taip ma
žai. Tinkamas pasiskirstymas 
darbais buvo vienintelis būdas 
atlikti visus uždavinius. Vien
metėms sunku viena kitai 
vadovauti, bet pagaliau supra
to, kad pasiskirsčius darbus ir 
kiekvieną pareigą sąžiningai 
atlikus, galima nemažai pa
siekti. Taip sesės išmoko, kad 
yra įvairių būdų vadovauti — 
gal nereikia įsakinėti, bet su
sitarti, ar. dar geriau — moky
ti, vadovauti pavyzdžiu. 

Tarp visų skautiškų uždavi
nių vyko instruktorių prave
dami pašnekesiai ir jų tikrai 
netrūko! Pašnekesiai vyko 
kartu su pratimais. Instrukto
riai pasakojo, o kursantės tu
rėjo pratimus atlikti, ar pritai
kyti skautiškai veiklai tai, ką 
girdėjo. Sedeti ir tik klausytis 
nebuvo laiko. Kursantės išmo
ko apie skilčių sistemą, parei
gas, komunikaciją, žaidimus, 
motivaciją. orientaciją, plana
vimą, dalyvavo skautoramoje 
ir kt 

V i e n a labai svarb i p r o g r a 
m a d a l i s b u v o m o k y t i s s u 
p l a n u o t i ir praves t i s u e i g a s 
K i e k v i e n a rytą s k i l t y s r a s d a v i 
n a u j o s t e m o s s u e i g a i u ž d a v i n ; 

Nurodymai buvo įvairūs. Už
davinys galėjo būti: paukš
tytėms pravesti sueigą, kurios 
tema yra signalizavimas, ar 
paruošti sueigą prityrusioms 
skautėms apie gamtos pažini
mą ir kt. Skiltis iš ryto turėjo 
sueigą suplanuoti, surasti ir 
paruošti medžiagą, o po pietų 
tą sueigą pravesti. Skiltyse 
sesės pasiskirstydavo kurios 
bus vadovės ir kurios — da
lyvės. Taip pasikeisdamos vi
sos turėjo progą ir vadovauti, 
ir dalyvauti. Kai kurios suei
gos buvo nuostabiai įdomios ir 
kūrybingos. Visos galėjome 
pasimokyti. 

Vieną dieną visos kursantės 
iškylavo. Broliai iškylavo kar
tu, bet programa vyko skilti
mis, tai nebuvo daug laiko pa
bendravimui. Sesės išmoko 
kaip pasiruošti ir kaip iškylą 
pravesti . Tai nebuvo koks pa
sivaikščiojimas, bet žygis per 
kliūtis, atliekant įvairius už
davinius. Atėjus vakarui, 
gamtos ir žvaigždžių apsuptos 
pavargusios skiltys baigė die
ną prie atskirų lauželių, besi-
dalindamos įspūdžiais ir min
timis. 

Turbū t sunkiausias skiltims 
uždavinys buvo tris kar tus per 
dieną pačioms gamintis mais
tą. Skilčių virėjos keitėsi kas
dieną, pajėgumas taip pat. 
Netur in t lauko virtuvės patir
ties, maisto gaminimas kar
tais pareikalavo daugiau lai
ko, nei jo turėta. Skiltys tikrai 
išmoko kaip svarbu pasidalin
ti darbais. 

Paskut inę dieną skiltys pa
tiekė sudėtinę vakarienę — 
GVM ir AVM puotą. Skiltys 
ne tik ruošė maistą, bet turėjo 
kaip nors ypatingai jį pristaty
ti vakarienei. Visos skiltys tą 
puikiai atliko — pagamino ir 
labai sumaniai patiekalus pri
statė į pastogę vakarienės me
tu. Visi džiaugėmės lauko vir
tuvės mokslo tobulumu. Sto
vyklos pradžioje skiltys pradė
jo ruošdamos paprastą maistą 
ir pabaigė puotai t inkamais 
patiekalais . 

Vakar inės programos buvo 
labai įvairios: susidraugavimo 
žaidimai, liaudies žaidimai, 
naktiniai žaidimai ir laužai. 
Buvo įdomu — nakčiai artė
jan t lėtėjo visų žingsniai ir bu
vo pastebimas nuovargis, bet 
pradėjo žaisti ar dainuoti, tuoj 
nugalėdavo jaunystės atsparu
mas. Kursantės mėgo vakaro
ti. Čia buvo joms atsipalaida
vimo laikas, ko dienos metu 
tikrai nebuvo. 

Stovyklos dienos prabėgo la
bai greit. Pradėjome kartu sto
vyklauti pilnos energijos ir en
tuziazmo. Kasdien visos būda-
vom kaip kempinės, semda-
mos žinias viena iš kitos — 
kursan tės iš štabo, štabas iš 
kursančių. Po kelių dienų 
sesės dar buvo labai energin
gos, o štabui jau norėjosi poil
sio. Na, taip ir turi būti. Į 
Dievą su malda 

Matėsi, kad sesės buvo 
linksmos ir patenkintos, nors 
jų dienos buvo perpildytos už
siėmimais, pratimais ir dar
bais. Štabo uždavinys buvo 
perduoti kiek galima daugiau 
žinių ir patyrimo, geriausiai 
išnaudojant turimą laiką. Ma
nau, kad uždavinys atliktas 
Linkiu Kursantoms sėkmes 

Pirmasis kaklaraištis, pirmasis įsipareigojimas būti geru skautu . Vilkiu
kas Gytis Garsys iš tolimos Floridos skautavęs Čikagos skautų Rako sto
vyklavietėje vykusioje „Medeinės" stovykloje. Nuotr. E g l ė s G a r s i e n ė s 

ČIKAGOS SKAUTŲ ŽINIOS 
Čikagos , Aušros Vartų"/ 

„Kernavės" skaučių tuntas, 
„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
ir „Lituanicos" skautų ir jūros 
skautų tunto vadovybės j au 
nustatė datą 2001 metų vasa
ros stovyklai . Stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI, 
vyks nuo liepos 7 d. (šešta
dienio) iki liepos 18 d (trečia
dienio). 

Stovyklos direktorius s. Vy
tenis Lietuvninkas ir stovyk
los viršininkas ps. Edis Leipus 
kviečia Čikagos ir apylinkių 
skautus į Rako stovyklavietę, 
gražioje pušynais apaugusioje 
Michigan valstijoje, maždaug 
280 mylių nuo Čikagos. 

Stovyklos programa įvairi, 
maistas sveikatingas ir ska
nus, palapinės be skylių. 

Autobusai su stovyklauto
jais iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte stovyklon išvažiuos 
šeštadienio, liepos 7 d. rytą ir 
grįš trečiadienį, liepos 18 d. 
pavakary. 

Registracijos lapai bus pa
siųsti 2001 m. sausio mėn. ga
le. Registracijos laikas ribotas: 

nuo gavimo dienos iki gegužės 
30 d. Po to registracija ir nau 
ji stovyklautojai nebus pr i ima
mi. Registraciją tvarkys sto
vyklos administrator ius ir sto
vyklos slaugės. 

2001 m. Rako stovyklos 
ženklelio projektą vykdys 
2001 m. stovyklos vi rš ininkas . 
Bus skelbiamas ženklelio pro
jekto konkursas. Bus skiria
mos trys premijos. Apie šį 
konkursą draugininkai ir 
draugininkės informacijas su
teiks š.m. lapkričio mėn. gale. 

Prašome tėvelius j au daba r 
pagalvoti apie ateinančios va
saros planus ir jų da t a s , kad 
skautai ir skautės galėtų de
šimt dienų dalyvauti stovyk
loje — lietuviškoje skautiškoje 
aplinkoje. 

R ū t a S u š i n s k i e n ė 
„Aušros Var tų7„Kernavės" 

tunto tunt in inkė 
D a n u t ė N a v i c k a s 

„Nerijos" tunto tun t in inkė 
G i n t a r a s A u k š t u o l i s 

„Lituanicos" t un to 
t u n t i n i n k a s 

IŠKILMINGAI PRADĖTI NAUJI VEIKLOS 
METAI TORONTE 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tai spalio 1 d. pradėjo žiemos 
sezono veiklą. Iškilmingai su 
vėliavomis dalyvavo šv. Mišio
se Lietuvos kankinių švento
vėje. Giedant .Angeliukų" cho
rui, vad. muz. N. Benotienės, 
Mišias atnašavo ir gražų pa
mokslą pasakė klebonas prel. 
J . Staškevičius. Skaitinius 
skaitė si. Janušonis, aukas ne
šė skautės,-tai, jas apibūdino 
L. Bražukaitė. 

Po Mišių Anapilio salėje vy
ko iškilminga sueiga. Sueigos 
komendantas v.si. V. Ruslys 
raportavo tuntininkams, ir 
buvo įneštos vėliavos. Tunti
ninkas sveikino visus sugrį
žusius iš atostogų, stovyklų ir 
kelionių, pabrėždamas viltį, 
kad patirti įspūdžiai pratur
tins šių metų veiklą ir tėveliai 
mielai prisidės. „Rambyno" 
tunto įsakymuose paskirti va
dovai — DLK Vytauto vilkiu-

gautas žinias ir patyrimą pa
naudoti savo skautiškuose vie
netuose. 

ps. R ū t a S u š i n s k i e n ė 
..Gintaro" vadovių mokyklos 

vedėja 
Iš . .Skautu a i d a s " 

kų d-vės globėjas sk. vytis V. 
Šimkus, dr-kas vyr. si. V. Rus
lys, adj. si. D. Sonda; DLK 
"Mindaugo sk. d-vės d-kas s. R. 
Kalendra, adj. sk. v. M. Sun-
gaila, pavad. sl-kai T. Jona i t i s 
ir S. Simonavičius, globėjas 
v.s. 61 dr. A.Dailyde; DLK Ge
dimino prityr. sk. d-vės globė
j a s s.fil. A. Simonavičius pa
vad. ps. P. Pe t rauskas ; Her
kaus Montės j . sk . įgulos vadas 
j . p s . E. Birgiolas. pav. ps. A. 
Šileika. 

„Šatrijos" tun te iš, pareigų 
pasi traukė paukštyčių globėja 
ir vyr. skaučių programos ve
dėja s. A. Puzeryte-Vi.skantie-
nė; jos vieton paskir ta ps. K. 
Dambaraitė-Janowicz, iš lieps
nelių :r giliuku d-ves pava
duotojos pareigų pas i t raukė 
pi K IV-rauskaite ir paski r ta 
tunto :v.i no ir sporto instruk
tore. J. ps. K .Janavičiūte pa
skirt.) j . skaučių ..Baltijos" lai
vo vade. o udrvčiu vadove pa
skirta g V. Kulikauskai te Su
eiga baigta skautų vakar ine 
malda .„Ateina naktis". Drau
govių sueigos vyks kas an t rą 
šeštadieni po Maironio mokyk
los pamokų. F . M. 

Iš „Tėviškes žiburiai" 

KANADA 

T O R O N T O SKAUTŲ 
V E I K L O S ŽINIOS 

S k a u t ų i r s k a u č i ų regis 
t r a c i j a buvo vykdoma spalio 
14 d. po pamokų Toronto Mai
ronio vardo lituanistinėje mo
kykloje. Ten pa t buvo galima 
užsisakyti skaučių uniformas 
ir uniforminius ženklus. Tė
vams buvo primenama, kad 
tik užsiregistravę skautai ir 
skautės galės dalyvauti vasa
ros stovyklose. 

T o r o n t o s k a u t ų kūč ios 
rengiamos š.m. gruodžio 17 d. 
3 vai. p.p. Toronto Lietuvių 
namuose. 

V a s a r o s s t o v y k l a „Romu
voje" prasidės 2001 m. rug
pjūčio 5 d. Giliukai, liepsnelės, 
paukštytės ir vilkiukai suva
žiuos rugpjūčio 1 1 d . 

TĘSIAMAS 
ANTKLODŽIŲ 

VAJUS 

,Aušros Vartų7, ,Kernavės" 
skaučių tunto paukštyčių 
„Saulučių" draugovė š.m. spa
lio mėnesio savo veiklos gerąjį 
darbelį skiria labdarai - šelpti 
Lietuvos neturtinguosius vai
kus. Paukštytės pasiryžo rink
ti antklodes (blankets), kurios 
Lietuvon bus siunčiamos per 
„Saulutės" Lietuvos vaikų glo
bos draugiją. Paukštytės pra
šo visų padėti joms įvykdyti šį 
visuomeniškos labdaros gerąjį 
darbelį, paaukojant bent vieną 
jūsų atl iekamą antklodę. Pra
šoma aukoti naujas ar mažai 
naudotas švarias antklodes, 
jas a tnešan t į paukštyčių su
eigą šeštadienį po pamokų 
vykstančią PLC, Lemonte, ar
ba įdėti a tneš tas antklodes į 
tam tikslui Palaiminto Jur 
gio Matulaičio misijos priean
gyje tam tikslui pastatytą 
dėžę. Paukš ty tės labai prašo 
visus padėti joms šiame visuo
meniško gerojo darbelio vyk
dyme. Informacijai skambinti 
Dainai Siliūnienei, tel. 630-
852-3204. 

SKAUTAI VYČIAI 
KVIEČIA IŠKYLON 
Stasio Lozoraičio skautų vy

čių būrelis kviečia visus Va
šingtono apylinkėse gyvenan
čius skautus ir skautams ne
priklausančius rudens išky-
lon. 

Iškyla vyks šeštadienį, lap
kričio 4 d. nuo 1:30 vai. p.p. 
iki 5 vai. vak. prie Great Falls 
Tavern Visitor Center, esačio 
Chesapeake & Ohio Canal Na
tional Historic Park, Potomac, 
MD. Norintieji dalyvauti dau
giau informacijos gali rasti ir 
užsiregistruoti Interneto sve
tainėje: 
http://skautasvytis.tripod.com/ 
canal.html 

Budėkim' 
V a š i n g t o n o skau t a i 

vyčiai 
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„NERIJOS" TUNTO 
PRANEŠIMAI 

Čikagos ir apylinkių „Neri
jos" jūros skaučių tunto va-
diją sudaro: 

Tuntininkė - jps. Danutė 
Navickas, tel. 630-369-5323. 

T-kės pavaduotoja - jps . Al
dona Weir. 

Iždininkė - js . Daina Rudai-
tienė. 

Gintarių kand. vadovė - js. 
fil. Virga Rimeikienė. 

Jū ros skaučių vadovės - js. 
fil. Taiyda Chiapetta ir js . fil. 
Rū ta Kirkuvienė. 

J ū r o s jaunių vadovės - jps. 
Aldona Weir ir g.v.v. Laima 
Bacevičienė. 

Ūdryčių vadovės - g.v.v. 
Aida Brakauskienė ir v.sl Ri
ma Jokubauskienė. 

Vadovėms kas savaite ir 
įvairiomis progomis talkins ir 
kitos sesės. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Spa l io 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos 
skyriaus ruošiamas Aušros 
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. 

KAZIUKO MUGĖ 

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė PLC, Lemonte 
vyks kovo 4 d. 

STOVYKLOS 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, 
MI. 

Rugpjūč io 5-18 d . — Ka
nados rajono skautų ir 
skaučių stovykla „Romuvos" 
stovyklavietėje. 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«tAv«. 
Hocert. IN 46342 

(219) 947-5279 
Fax (2r9> 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.fiT 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-6260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Sv Ni lsui D.imnvos stovyklavietėje J m birželio men vykusioje Detroito ir Olevelando skautų ir skaudų sto
vykloje S v Mišu)s .iukojo v s fil kun Ajitanas Saulaitis. 

http://skautasvytis.tripod.com/


VIENO JAUNUOLIO 
ISTORIJA 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

(Tęsinys) 

1946 m. jis jau, kaip patyręs 
sovietų agentas, per Rumuniją 
pasiunčiamas j Palestiną, kur 
užmezga ryšius su teroris
tinėmis žydų grupėmis, kovo
jančiomis su teritoriją admi
nistruojančiais anglais ižr. 
..Special tasks, p. 293). Kiek 
vėliau, kaip aukštas KGB dar
buotojas, į traukiamas į ato
mines ginkluotes špionavimą 
užsienyje. Vėliau, atrodo, su
kūrė šeimą, tapo visų gerbia
mu žmogumi bei mylimu tėvu. 
Tas žiaurus įvykis Paryžiuje 
ilgainiui užsimiršo ir netemdė 
A. Taubman-Semionovo bei jo 
artimųjų gyvenimo. Tačiau ši 
istorija į paviršių išplaukė ne 
taip seniai, kada P. Sudopla
t o v ir kiti Maskvos agentai 
prisiminimuose pagarsino sa
vo ir jiems talkinusiųjų ben
dradarbių „žygdarbius" — bei 
apraše senus įvykius Pa
ryžiuje. Tuo laiku A. Taub
man-Semionovo jau nebuvo 
gyvųjų tarpe. Jis mirė, kaip 
savo komentare sake A. 
Čerkyzovas. prieš ketvirtį 
amžiaus, atrodytų 1975-siais. 
kada dar apie KGB nusikal
stamos veiklos pagarsinimą 
nebuvo galima nei užsiminti. 
Taigi tas nelemtas įvykis 
Paryžiuje tarsi iš dangaus vi
sai nelauktai nukrito ant A. 
Taubman artimųjų galvų, ap-
temdydamas gerą šeimos 
vardą, apkart indamas praei
ties prisiminimus ir nuošir
džiai saugotą artimojo atmi
nimą-. Kas gi galėjo numatyti, 
kad komunistines ideologijos 
spąstai, pavertę jaunuolį iš 
Kauno sovietinio režimo įran
kiu, po daugelio metų ir jo ar
timuosius padarys tos baisios 

- -s.tstėmos ikaitais, priverstais 
atgailauti už savo artimo 
žmogaus praeitį ir nusikals
tamą veiklą NKVD-KGB gre
tose. Tačiau A. Taubman-
Semionovo veikla Paryžiuje — 

...tai tik vienas menkas didelės 
istorijos momentas, atskleidęs 
ir. privedęs prie kitų mums ir 
mūsų istorijai dar mažai ži
nomų įvykių. Taigi su KGB 
generolo Pavelo Sudoplatovo 
„pagalba" užbaigus istoriją 
apie jaunuolį iš Kauno ir sura
dus tikruosius vardus tame 

- pasakojime, užbaigti šio ra
šinio vis dar negalime. 

Po susidorojimo su IV Inter
nacionalo vadovu R. Klementu 
Maskvos agentai nenurimsta. 
Jie tęsia susidorojimą ir su ki
tais Trockio rėmėjais ar net jų 
artimaisiais. Netrukus sun
kiai sužalojama R. Klemento 
motina. Ten pat Paryžiuje po 
apendicito operacijos vieno 
rusų emigranto klinikoje nu

nuodijamas Trockio sūnus Le
vas Sedovas 'motinos pavar
dė), kuris po tėvo pasitrauki
mo į Meksiką liko darbuotis jo 
įkurtose organizacijose Pary
žiuje bei kituose Europos 
miestuose. Tačiau Stalino 
agentams dar to maža. Į jų 
rankas pakliūva ir pražūva 
antrasis Trockio sūnus Ser
gėjus, tuo metu dar gyvenęs 
Rusijoje. Taip 1934-1938 m. 
laikotarpyje Stalino agentai 
sudoroja beveik visus akty
viausius ir artimiausius Troc
kio bendraminčius, kol paga
liau priartėja ir prie paties 
Leono Trockio. 

Šiai operacijai ruošiamasi 
itin kruopščiai ir labai atsa
kingai. Maskvoje Berija ir jo 
padėjėjas. Specialiųjų užduo
čių skyriaus viršininkas P. Su
doplatov į pasitarimą iš įvai
rių Vakarų Europos miestų 
pasikviečia labiausiai patyru
sius ir išbandytus enkavedis
tus. 1939 m. pabaigoje į susiti
kimą su L. Berija bei Su
doplatov Maskvoje atvyksta ir 
patyręs sovietų vilnietis Josi
fas Gngulevičius. Jis nuo 
1934 ar 1935 m., kaip sovietų 
agentas, veikė pogrindyje Lie
tuvoje, kur likviduodavo nepa
tikimus komunistų partijos 
narius, dirbusius mūsų vals
tybės saugumo tarnybos infor
matoriais. Be to, Maskvos nu
rodymu, dar slapta kovojo ir 
su vietiniais Trockio šali
ninkais bei jo rėmėjais. Šiuose 
darbuose jam visur aktyviai 
talkino, anksčiau šiame straips
nyje aprašytasis, A. Tąubman-
Semionovas — jaunuolis iš 
Kauno. Savo darbą J. Grigule-
vičius dirbo stipriai užsi
maskavęs, todėl komunistų 
partijos gretose ir trockininkų 
tarpe Jis buvo laikomas ne
utraliu, taigi tuo pačiu ir ne
pavojingu. 

Šiandieną įdomu būtų ži
noti, nors ir apytiksliai, kiek 
nepatikimų komunistų ir 
Trockio šalininkų, gyvenusių 
tuomet Lietuvoje, sunaikino 
Grigulevičius ir jo bendrinin
kai. Bet tokių duomenų mūsų 
archyvuose tikriausiai nėra. 
Aišku tik viena, kad vėliau 
Grigulvevičiaus sunaikinti 
partiečiai ir trockininkai kai 
kurių LTSR istorikų dėka, ko 
gero. buvo padaryti smetoni
nio režimo kankiniais bei au
komis, parodant pokario kar
toms, kaip smetoninėje Lietu
voje buvo žiauriai naikinami 
ir kankinami komunistai po
grindininkai, kovoję už viso 
pasaulio darbo žmonių gerovę. 

Bet sugrįžkime prie J. Gri-
gulevičiaus. 1937-siais, pali
kęs Lietuvos reikalus kitiems 
savo bendražygiams, J. Grigu-

DRAUGAS, 2000 m. spalio 25 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Panašumai ir skirtumai 

Respublikonų suvažiavime, vykusiame Philadelphia, r'A, baltų atstovai, susitikę su JAV Kongreso nariu iš-Illi-
nois valstijos Henry Hyde. Iš kaires: Vytas Maciūnas, Vytas Bagdonavičius, Eriks Likums, atstovas H. Hyde. 
Terese Gečiene, dr. Juri Lmask, Respublikonų tautybių skyriaus pirm. Casey Oksas ir Algimantas Gečys. 

levičius su kompartijos pave
dimu išvažiuoja į Ispaniją ir 
dalyvauja pilietiniame kare. 
Vėliau lankosi Argentinoje, 
kur jo tėvas tur i didelę vaisti
nę ir garsėja geromis pa
žintimis ne tik šioje šalyje ar 
visoje Pietų Amerikoje, bet ir 
Jung t inėse Amerikos Valsti
jose. Paminėkime, jog prieš 
Antrąjį pasaulinį karą J . Gri-
guievičiaus tėvas vaist inę 
turėjęs ir Vilniuje, Dominin
konų gatvėje. Žvėryne (E. Rin
gus. „Įdomus supuolimas". 
Draugas , 08.03.2000). Kaip tik 
tokie p la tūs J . Grigulevičiaus 
tėvo ryšiai Pietų Amerikoje 
bei JAV ir nulėmė Berijos bei 
Sudoplatov apsisprendimą, 
paskir iant J . Grigulevičių pa
grindiniu veikėju operacijoje 
prieš Trockį. Berijos įsakymu į 
enkavedistų komandą kar tu 
su J . Grigulevičiumi į trau
kiami da r keletas geriausiųjų 
sovietų čekistų, t a rp jų — 
mums nuo Paryžiaus įvykių 
pažįs tamas, Eitingonas, o kar
tu su juo — Rabinovičius ir 
dar keletas kitų patyrusių 
agentų. J iems ta lkininkaut i 
pakviesti ir Ispanijos raudo
nieji par t izanai Martinez, Al-
varez, Ximenes ir dar daug 
kitų ištikimų kovotojų už 
šviesią komunizmo idėją, sie
kiančių bet kuria kaina sunai
kinti visus komunizmo prie
šus. Pavel Sudoplatov paski
r iamas Trockio susidorojimo 
operacijos vadovu ir koordina
toriumi. 

Todėl jau 1940 m. sausio 
mėn. J . Grigulevičius ats i ran
da Meksikoje, kur, pagal Na-
humo Eitingono patarimą, dar 
papildomai surenka grupę 
agentų, galinčių veikti Meksi
koje ir Kalifornijoje. Netrukus 
po to. j au 1940 gegužes 23 d., 
Grigulevičius pasibeldžia prie 
Trockio namų vartų. Var tus 
jam atkelia Trockio asmens 
sargybinis, amerikietis Shel-
don Har te , j au kiek anksčiau 
spėjęs susipažinti su J. Grigu

levičiumi. Į Trockio namus 
paskui Grigulevičių įsiveržę 
„pagalbininkai" smarkiai ap
šaudo miegamąjį, kuriame yra 
Trockis su žmona, o atsitrauk
dami iš nusikaltimo vietos, 
dar spėja nužudyti ir asmens 
sargybinį amerikietį S. Harte. 
nes jis nereikalingas liudinin
kas, pažįstantis J . Grigule
vičių. Tačiau netrukus paaiš
kėja, jog operacija nepasisekė. 
Trockis, pasislėpęs po lova, 
apsisaugo nuo šūvių ir išlieka 
gyvas. Todėl, nieko nelaukę, 
Maskvos agentai organizuoja 
antrąjį pasikėsinimą. Šį kartą 
į operaciją eina Nahumo Ei
tingono grupė. Pagrindinė 
užduotis — užmušti Trockį — 
patikima enkavedisto Eitingo
no meilužės sūnui, jaunam, 
tačiau patikimam NKVD agen
tui iš Ispanijos, Ramon Mer-
cader. Po susidorojimo su 
Trockiu pagrindiniai nusikal
timo organizatoriai ir vykdyto
jai — Nahumas Eitingonas ir 
jo meilužė Caridat — per 
Kubą pabėga į JAV. Vilnietis 
J . Grigulevičius taip pat sku
biai kerta JAV sieną ir atsi
duria Kalifornijoje, kur jo nie
kas nepažįsta. Nepasiseka tik 
Nahumo Eitingono meilužės 
Caridat sūnui Ramon Mer-
cader. kuris už Trockio nu
žudymą pakliūva į Meksikos 
policijos rankas ir nuteisia
mas ilgiems metams kalėjimo. 

Vis tik ir po Trockio nu
žudymo jo šalininkų persekio
j imas nesibaigia. Jie ir toliau 
persekiojami tiek Sovietų 
Sąjungoje, tiek ir kitose vals
tybėse, taip pat ir Lietuvoje — 
bei visose Baltijos šalyse, 
tačiau apie tragišką L. Trockio 
šalininkų likimą Lietuvoje 
kiek vėliau, o dabar dar apie 
Josifo Grigulevičiaus karjerą 
NKVD gretose. J au 1942-1944 
m. vilnietis J . Grigulevičius 
vėl atsiranda Argentinoje, kur 
organizuoja grupę kovotojų 
vokiečių laivams sprogdinti. 
1949 m., jau po karo. J. Grigu

levičius su meksikiete žmona 
Laura Araujo Aguilar persi
krausto į Romą. Cia jis nusle
pia savo Lietuvos žydo kilmę 
ir gyvena, pasivadinęs vieno 
garsaus Costa Rica turtuolio 
nesantuokiniu sūnumi Teodo
ru Castro, verčiasi smulkiu 
importo-eksporto verslu, sėk
mingai maskuojančiu tikrąją 
J . Grigulevičiaus veiklą. Ro
moje jis susipažįsta ir stipriai 
susidraugauja su būsimuoju 
Costa Rica prezidentu Jose 
Figueres Ferrer ir jo dėka jau 
1951 m. spalyje tampa šios 
valstybės diplomatiniu atsto
vu Romoje. Mėnesiu vėliau jis 
paskiriamas Costa Rica dele
gacijos vadovu Junginių Tau
tą Generalinės asamblėjos 
šeštoje sesijoje Paryžiuje. Ten 
išdrožia kalbą, kurią Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų mi
nistras Audrei Višinsky pava
dina diplomatinio klouno ple
palais. Tačiau toks įverti
nimas nei kiek nepakenkė 
Grigulevičiaus karjerai a r jo 
pažintims. Jis ir toliau puikiai 
sutaria su Italijos vadovais, 
įvairių partijų politikais bei 
Amerikos ar kitų šalių diplo
matais, reziduojančiais Romoje. 
Ir toliau artimai bendrauja su 
princu Guilio Pacelli, kuris 
yra popiežiaus Pijaus XII 
sūnėnas. Jo pastangomis, J . 
Grigulevičius pas popiežių 
lankosi net 15 kartų. Taip toli
mesnę Grigulevičiaus veiklą 
pokaryje aprašo Christofer 
Andrevv knygoje „The Mitro-
chin archive and the secret his-
toryof the KGB" fp. 162-163). 
paruoštoje pagal V. Mitrochi-
no į vakarus slapta pervežtus 
šios organizacijos archyvinius 
dokumentus. 

Tačiau stebėtinai greitą ir 
sėkmingą J. Grigulevičius di
plomatinę karjerą netikėtai 
nutraukė nauja Maskvos už
duotis. 

Nukelta į 5 psl 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 
Nr.14 AURELIJA MITUZIENĖ 

Sunkiai rinkdami žodžius, 
klausinėja, kas mes tokie, ir iš 
kur. Kanada, Anglija. Pran
cūzija. Libanas. Irakas, Lietu
va — tokia tarptautine puokš
te vietos valdininkams kelia 
nerimą. Vėliau išgirsime ir pa
giežingą klausimą: „Ir ko tie 
užsieniečiai čia landžioja? Ko 
jiems čia reikia?" 

Pakviečia ir mus į pasita
rimų kambarį. Cia jau suki
nėjasi prieš porą dienų iš Ja-
kartos atvykęs antro pagal 
dydį šalies dienraščio „Media 
Indonesia" korespondentas. Jo 
nusistatymas aiškus — suras
ti kuo daugiau priekabių prieš 
Birutę. Net ir nežinančiam vi
dinių srovių aišku, kad žurna-

BiniU'S pastatyta orangutangu reabilitacijos centro klinika 

listas atstovauja nelegalie
siems kirtėjams. Dar užvakar 
viešbutyje jo Birutei pateikti 
klausimai atrodė lyg išplaukę 
iš viduramžių glūdumos: ..Ką 
jūs darote su orangutangų 
krauju? Kodėl jį imate? J ū s iš 
jo pelnotės?" 

J a u ne pirmą kartą stebiuo
si ramia ir oria B. Galdikaitės 
laikysena. J i kantr iai aiškina, 
kad visame pasaulyje atlieka
mi sergančių žmonių kraujo 
tyrimai. Orangutangas nemo
ka pasakyt i , kur j am skauda. 
Kraujo tyrimas at l iekamas, 
kai reikia nustatyt i ligą. 

Žurnal is tas neatlyžta — ko
dėl Birutė jo nepasikviecianti į 
savo vyro sodybą0 Gal ji ton 
ką nors slepia0 

Vel Birute nepajudinamai 
tvirta ir romi. Ji aiškina, kad 
pagal indonezieti.škus papro
čius svočias pri imamas sve
tainėje;. Kaip atrodytų, jei pa
šalietis imtų veržtis i virtuvę 
ar miegamuosius 0 

Vel mus išprašo laukan. Il
gai laukiame saules kepina

mame kontoros kieme. Parko 
administracijos darbuotojas 
j a u kelintą kartą draugiškai 
perspėja nebeplaukti \ džiung
les. 

— Tai labai pavojinga. Jus 
dabar negalite pasitikėti nie
kuo, išskyrus Bintį, — jis 
mosteli ranka į atokiau sto
vintį Birutės sūnų. 

Iš pasitarimų salės ateina 
nieko gero nežadanti naujierfa 
— vietine valdžia kapituliuo
ja . Maištininkai pagrasino. 
kad nacionalinio parko ir jo 
darbuotojų turto sunaikini
mas — tik pirmasis žingsnis. 
Tai tik perspėjimas, po kurio 
seks rimtesni veiksmai. 

Apylinkes valdžia sutinka 
nutraukt i policijos operaciją, 
a tšaukti policininkus iš nacio
nalinio parko teritorijos ir ne
drumsti ramybes kirtėjams. 
Pasiekę besąlygine pergale, 
nelegalių kirtėju atstovai išdi
džiai palieka sale. Jie netgi 
paniekinančiai atsisako pasi
rašyti valdininkų parengta 
t a i kos s u t a r t į . 

Šių rinkimų proga ypač 
stengiamasi kiekvienam Ame
rikos piliečiui įdiegti mintį, 
kad jo balsas turi lemiamos 
reikšmes, todėl balsuoti ne tik 
pareiga, bet ir atsakomybe: 
nebalsuosi, tai ir nesiskųsk, 
jeigu bus išrinktas ,,ne tas" 
prezidentas! Tačiau žmonės šį 
kartą kažkaip labiau apatiški, 
o jaunesnieji balsuotojai tie
siog numoja ranka į šį proce
są. Kadangi Amerika niekada 
neragavo .,okupanto pyrago", 
nepatyrė, ką reiškia griežtai 
nustatytos partijos ribos, už 
kurių peržengimą gresia pavo
jus laisvei ar net gyvybei, jos 
piliečiai tikrai neįvertina de
mokratinio valdžios parinki
mo proceso. 

Antra vertus, abiejų partijų 
kandidatai, jau pasiekę ,.pa
skutinę lenktynių į Baltuosius 
rūmus mylią", ypatingo dėme
sio nesukelia. Juo labiau, kad 
daugeliu požiūriu tarp jų nėra 
ryškaus skirtumo. Taip mano 
ir „Chronicies" žurnalo redak
toriaus pavaduotojas Jeffrey 
Thomas Kuhner savo straips
nyje apie demokrato Al Gore 
ir respublikono George W. 
Bush pažiūras į užsienio poli
tiką i,,The Globetrotters: 
Bush and Gore on Foreign Po-
licy"; November, 2000;. 

Straipsnio autorius teigia. 
kad eiliniam amerikiečiui la
biau rupi kandidatų programa 
krašto vidaus reikalais, kurie 
anksčiau ar vėliau turės įta
kos ir jo gyvenimui. Užsienio 
politika — antraeilis dalykas. 
Svarbu, kad nebūtų įsivelta į 
karą, nekiltų pavojus ir ka
riams, ir krašto ekonomikai 
(ypač svarbu, kad nesutriktų 
naftos importas). Užsienio po
litika daug svarbesnė Ameri
kos piliečiams, priklausan
tiems įvairioms tautinėms 
mažumoms, jų tarpe ir mums. 

J. Kuhner teigia, kad „esmi
nio skirtumo tarp abiejų kan
didatų pažiūrų į užsienio poli
tiką nėra, todėl jie savo deba
tuose vengė per plačiai šia 
tema pasisakyti". Tiek Gore, 
tiek Bush remia vadinamąjį 
„globalistinį Amerikos įsikiši
mą į kone viso pasaulio reika
lus". (Tuo principu vadovavosi 
ir prez. Bill Clinton.! Bush ir 
Gore nuomonės nesiskyrė, kai 
NATO pajėgos bombardavo 
Jugoslaviją: abu yra už Šiau
rės alijanso plėtrą: abu remia 
platų ir veiksminga priešra-
ketinės gynybos pianą: pasisa
ko už artimą bendradarbia
vimą su Kinija, remia jos 
įstojimą į Pasaulinę verslo or
ganizaciją, palaiko NAFTA su
tartį ir tiki, kad jokiu būdu 
negalima nutraukti ekonominių 

Brutali jėga nugalėjo. Pra
laimėjo miškas, mirtiname pa
vojuje atsidūrė orangutangai 
ir kiti nykstantys iki šiol par
ke glaudęsi gyvūnai. 

Išgr iuvę medžiai — vėl 
atsitiktinumas? 

Turtingiems užsienio turis
tams visai praėjo noras plauk
ti į Camp Leakey. Iškilęs pa
vojus toks akivaizdus ir be
veik apčiuopiamas, kad pa
tiems lįsti į žvėries nasrus 
būtų akibrokštas likimui. Va-
libas jau nebe nerimauja, o 
tiesiog niršta visu savo pietie
tišku temperamentu. 

— Nebijok. Valibai, — erzi
nu. — Toks stipruolis — negi 
neapsiginsi? 

— Aš ne dėl savęs, — sako 
jis. — Tai didžiule atsakomv-
be. 

Vel pasirodo Birute. Ji kaip 
visuomet rami ir nepalenkia
ma. 

— Mums nieko negali atsi
tikti. Mes gyvename dorai, el
giamės garbingai. Ką jie išdrįs 
mums padaryti? 

Turistai paklūsta, bet sutin
ka vykti tiktai tuo atveju, jei
gu šalia plauks valtis su būriu 
ginkluotų policininkų. Išlaidas 
jie sutinka padengti. Birute iš 
dalies nusileidžia, ir prie mū
sų prisijungia vienas policijos 
pareigūnas. 

Kai pasiekiame prieplauką. 
kur mūsų laukia iš vakaro už
sakyta patikima ir greita val-

sankcijų Kubai bei įrakui. kol 
šios valstybes neįsjįjTftigs ..į de
mokratinių principų ial is". 

O visgi šie panašumai dau
giau paviršutiniai. Kandidatų 
užsienio politikos skir tumai 
daug subtilesni. Straipsnio au
torius stengiasi į jAios neša
liškai žvelgti, kas j a m nelabai 
pavyksta: ilgainiui išryškėja, 
kuris kandidatas j am ..labiau 
prie širdies". Tačiau čia ne tai 
svarbu. Verta mesti žvilgsnį į 
tuos..subtiliuosius skirtumus". 

Al Gore vadinamas ,,retu 
paukščiu demokratų partijos 
lizde". Nepaisant, kad jis iš 
esmės yra humanitarinių pa
žiūrų, savo politines karjeros 
metu buvęs liberalus, bet sto
vėjęs už dosnią vyriausybes 
paramą karinėms pajėgoms. 
Pritaręs Grenados invazijai 
1983 m.. Persų įlankos karui , 
JAV kariuomenes įvedimui į 
Haiti, Bosniją, Kosovą... Be to, 
jis ,,globalistas", įsitikinęs, 
kad nėra Žemėje vietos, kurios 
reikalai ar problemos netu
rėtų rūpėti Amerikai. Proble
mas siūlo spręsti jų užuomaz
goje, kol dar neišsiplėtusios. 
Jam rūpi AIDS. klimatas, bio
loginiu, cheminių ir branduoli
nių ginklų plėtra, terorizmas, 
vargstančiųjų šelpimas, ypač 
Afrikos žemyne. 

Bush pirmenybę skiria Azi
jai ir Europai. Jo politika 
primenanti Nixon ir Kissinger 
laikus (maždaug 1970-tai-
siais). Nelinkęs pataikauti nei 
Maskvai, ne: Beidžingui ir jau 
yra pasisakęs už didesnę pa
ramą Ukrainos, Baltijos vals
tybių kariniams reikalams, 
kad šios šalys gaietų būti už
tvara tarp Rusijos ir Vakarų. 
Jis stiprintų prekybos ryšius 
su Kinija, bet tuo pačiu steng
tųsi ją ..aptverti" demokrati
niais kraštais — Japonija, Fi
lipinais. Taivanu. P. Korėja ir 
kt. Bush nori glaudesnių ryšių 
su Meksika ir ypač stengiasi 
pataikauti meksikiečiams, gy
venantiems Amerikoje, vadin
damas šį kraštą mažai besi
skiriančiu nuo Meksikos: pro
paguojant dvikalbiškumą viso
se gyvenimo srityse. Straips
nio autorius pastebi, kad abu 
kandidatai ignoruoja Pietų 
Ameriką. Kanadą ir iš esmes 
Afrikos žemyną, kuris vertas 
dėmesio ne vien dėl humanita
rinių priežasčių, bet ir kaip 
galima rinka Amerikos ek
sportui. Apskritai, kandidatų 
užsienio politika yra silpnoka, 
vertėtų daugiau ja susirūpin
ti, nors Al Gore, grynai del 
savo pareigų ir ikišiolines 
veiklos Vašingtone, yra. be 
abejo, labiau su šia sritimi su
sipažinęs, kaip Texas guber
natorius George W. Bush. 

tis. saule jau leidžiasi. Vel 
plauksime į sutemas. 

— Tokia mūsų tradicija. — 
šypsosi tamsiaodis asistentas. 

Valtininkas jungia variklį. 
Tas sut ra ta , suprunkščia ir 
nutyla. Taip kartojasi keletą 
kartų. Valties savininkas pu
čia, pumpuoja, s tuksena, — 
variklis nė iš vietos. 

(B d 
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOT 
MIESTELIO 

J U O Z A S GAILA 

„FTET nuomone. Lietuvoje 
'siaučia beribe korupcija, o 
mafija išplėtojusi galingą 
veiklą'. J "Lietuvos aido' klau
simus a tsakė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirmininkė, Amerikos 
baltų laisvės lygos vykdomoji 
vicepirmininke ir direktorė 
Angele N'elsienė". Tokia rėks
minga ant raš te rugsėjo 19 d. 
„Lietuvos aido" dienraštyje. 

Pirmiausia, kas ta FTB? 
FTB tai Federalinis tyrimų 
biuras, taip Lietuvoje vadina
ma amerikietiškoji FBI. Ka
dangi Lietuvos spaudoje nu
skambėjo žinia, kad Vilniuje 
bus steigiamas FBI skyrius, 
tai „Lietuvos aido" klausiama, 
ar prie to steigimo prisidėjo ir 
Amerikos lietuviai. Angelė 
N'elsienė atsako, jog jie dėjo 
daug pastangų, kad būtų skir
ti 3 milijonai tos įstaigos įkū
rimui. Atrodytų, jei JAV stei
gia tą FBI skyrių, tai jie nu
statys ir jo finansavimą, bet 
anot A. Nelsienes. tuo rūpina
si Amerikos lietuviai. J klau
simą: .Ar manot, kad Estijos 
ir Latvijos vyriausybės ir val
džios struktūros mažiau ko-
rumpuotos?" A. N'elsienė atsa
ko: ..Dirbu Amerikos Baltų ly
goje jau daugelį metų, rūpi
namės visų trijų valstybių rei
kalais, todėl susitinka lietu
viai, latviai ir estai. Be to. dir
bu Lietuvių Bendruomenės 
taryboje, esu Vakarų apygar
dos pirmininkė ir garbės teis
mo narė. Bendruomenė spren
dė šiuos reikalus. Amerikos 
Baltų laisvės.lygoje visi dali
jamės žiniomis apie Baltijos 
šalis. Esam labai dėkingi ir 
JAV Senatui ir Kongresui, nes 
jie daug mums padėjo". Taigi. 
„Lietuvos aido" skaitytojas 
taip ir nesužino, ar Estijos ir 
Latvijos vyriausybes mažiau 
korumpuotos, bet sužino, kad 
Bendruomenė sprendė šiuos 
reikalus ir yra dirbama, rū
pinamasi, dalinamasi žiniomis 
ir dėkojama Amerikai. Bet už 
ką? Ar kad. kaip ant juoko, 
visoms t r ims Baltijos valsty
bėms paskyrė 20 milijonų do
lerių ir tuos nubraukė? O dėl 
to korumpavimo. tai juk 
..Transparency International" 
yra paskelbusi duomenis, kad 
Lietuva iš 99 valstybių yra 
maždaug vidury: dalinasi 43-
47 vietomis su Lenkija. Bal
tarusija. Salvadoru. Malaviu. 
Lietuva pernai užėmė 51 vie
tą. Estija yra 27 vietoje, o Lat
vija 57. Rusija — 81 vietoje, o 
Suomija gali didžiuotis, būda
ma mažiausiai korumpuota 
valstybė. 

Toliau A. N'elsienė aiškino, 
kad jau prieš keletą metų bu
vo susitikta su FTB atstovais 
ir jie reiškė susirūpinimą dėl 
tam tikrų dalykų. J klausimą 
„kokių?", ji atsako: „Korupcija 
ir mafija. Jiems žinoma, kad 
ateis laikas, kai jie taps įta
kingesni ir sieks valdžios". 
Klausiama, kokią dalį būsima
me Seime gali valdyti mafijos 
išrinktieji, atsako: ..Nesu kom
petentinga, nesu sukaupusi 
pakankamai žinių. Kiek girdė
jome iš FTB, jie labai su
sirūpinę. Vadinasi, yra dėl 
ko". Ir prideda: ..Lietuviu 
Bendruomenė ir taryba sten
giasi sukaupti kuo daugiau ži
nių apie savo gimtinę, o sugrį
žę jomis pasidalyti". 

Lieka neaišku, su kuo tomis 
žiniomis pasidalyti0 Su FBI? 
Anot jos, tų žinių rinkimu 
užsiima ir Juozą1- K.v/irka- A 
N'elsienė saki Ponas J Ka 
ziekas yra davęs nemažai pi
nigų steigti Lietuviu, fondą, 
rinkti i; forn,.u ...i I.ie: jvoje. 
Jis yra I etuvos fronto bi-
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žinomas ir pasiturintis žmo
gus. Bet negalėtume pasakyti. 
kad ir iabai dosnus. Nežinau, 
kaip Lietuvoje.) Čia jis labai 
daug uždirbo. Pardavęs „Om-
nitel" švedams 200 mln. dole
rių išsivežė". Tam A. Nelsie
nes komentarui pritaria „Lie
tuvos aidas" šitaip: „Tai liū
dina, visi del to reiškia susi
rūpinimą". 

Pokalbio pabaigoje. A. N'el
sienė pareiškia, kad dabar 
„Lietuvos aidas", yra vienas 
labiausiai skaitomų laikraš
čių, nes Gąsdinanti 'Lietu
vos ryto' informacija — muši
mai, žudynės, plėšimai yra ko
mentuojama ir Amerikoje. Tai 
žmones slegia. O Jūsų laikraš
tis atskleidžia tiesą". 

Angelė N'elsienė yra veikli, 
energinga ir sumani veikėja, 
tai kodėl tokie atsakymai ir 
komentarai? Kodėl ne kon
kretūs ir aiškūs atsakymai į 
klausimus, bet kažkoks mali
mas apie rūpinimąsi, dalini-
mąsi žiniomis, informacijos 
kaupimą ir rinkimą, padė
kas... Ypač nemalonus komen
taras apie dr. Juozą Kazicką. 
Argi jis nėra stambus aukoto
jas lietuviškiems reikalams? 
Išsivežė iš Lietuvos 200 mln. 
dolerių. Ar tikrai tiek? Bet juk 
jis Lietuvoje nieko neprivati
zavo. J is sukūrė ..Omnitel" 
firmą su savo ir „Motorola" fir
mos kapitalu. Firma klestėjo. 
Skandinavai, įsigiję iš Lietu
vos „Telekomą". nusipirko ir 
„Omnitel". Aišku, kad ir jis. ir 
„Motorola" uždirbo, o ar ge
riau būtų buvę. kad svetim
šaliai būtų uždirbę viską0 

Keista, kad ir „Lietuvos aidui" 
dėl to liūdna. 

Apskritai, ką „Lietuvos ai
do" skaitytojas sužinos iš tokio 
pokalbio? Rėkianti antraštė, 
kad „Lietuvoje siaučia beribe 
korupcija ir mafija išplėtojusi 
galingą veiklą, tikrai jo ne
nudžiugins. Neabejotinai jį 
nustebins šios Amerikos lie
tuvės titulų ir pareigų gausu
mas. Išgąsdins jį, jog Ameri
kos FBI taip susirūpinusi, kad 
mafija gali perimti valdžią. 
ypač kai rinkimai čia pat. bet 
kaip jam — rinkėjui žinoti, 
kuris yra mafiozas. kuris ne. 
Jis tiesiog nesupras, kode! 
Amerikos Lietuvių Bendruo
mene ir taryba surinkusi in
formaciją apie juos. išsivežė ją 
į JAV ten pasidalinti, o ne pa
informavo jį. kad jis žinotų už 
ką nebalsuoti. Komentarai 
apie J. Kazicką tikrai patvir
tins skleidžiamus teiginius 
apie Amerikos lietuvių gobšu
mą. Gal jį nudžiugins žinia. 
kad, Algirdui Pilveliui perė
mus ar atėmus „Lietuvos ai
dą" iš konservatorių, dienraš
tis dabar tapo vienu labiausiai 
skaitomų ir tiesą atskleidžian
čių... Bet ar taip iš tikro yra? 

„Laikinoji sostinė" rugpjūčio 
31 d. numeryje, po antrašte 
„Niujorkietis pribloškė Kauno 
merą plepalais", rašo. kaip 
Amerikos lietuvis. Kauno gar
bes atstovas N'evv Yorke. Kęs
tutis Miklas lankėsi pas Kau
no merą ir kad jų pokalbio te
mos primine pašnekesius, 
kuriuos įprasta girdėti senelių 
namuose. Anot laikraščio: 
„Neseniai miesto savivaldybę 
aplanke ir Kauno garbes at
stovas Los Angeles Gediminas 
Leškys. Tuomet svečias V. 
Šustauskui įteikė šio JAV 
miesto mero Richardo J. Rior-
dar.-> draugystes pažymėjimą 
Tačiau vakarykščio susitikimo 
metu jokių oficialių draugystę 
įteisinančių dokumentų įteik
ta nebuvo. Paspaudęs mūsiš-
K, • mero ra:.*, i. K K Mikia-
iškart praka I i apie tai. kad. 
važiuodamas Kauna, jis pir-

S K E L B I M A I 

A •..._! r; -įetuvob horizonto Gedimino Žilinsko : :.- K.;.. 

mąkart valgęs lietuviško un
gurio". „Ar jūs ten irgi tarp sa
vęs p jaunates 0 ' apie išeivijos 
reikalus teiravosi Kauno me
ras. „Truputį pjaunamės. Ypač 
tai daro patriotai su šventa-
kupriais", — juokavo garbės 
ats tovas. „Gavęs V. Šustausko 
kortelę. kurioje nupieštas 
Kauno herbas . K. K. Miklas il
gai studijavo, kas ten pavaiz
duota: ar gyvulys, ar žvėris". 
Priminsiu, kad Kęstutis Mik
las ne pirmą kartą papuola 
Lietuvos žurnalistų akiratin. 
Prieš keletą metų žurnalistų 
paklaustas , kodėl su buvusiu 
Lietuvos konsulu deginęs N'evv 
Yorke knygą, atsake, kad ta ip 
daryti pataręs žydų rabinas... 

„Lietuvos ryto" rugsėjo 12 d. 
numeryje „Išeivių lyderiai — 
kryžkelėje" yra pasikalbėjimas 
su PLB pirmininku Vytautu 
Kamantų ir atstovu Vilniuje 
— Gabrieliumi Zemkalniu. V. 
Kamantas , kalbėdamas apie 
neseniai atvykusius lietuvius, 
pareiškia: ..Naujieji išeiviai 
tikrai atsineša kitokį mąsty
mą, dalis jų turi labai gerą 
išsilavinimą, o dalis pridaro ir 
gėdos. Mūsų bendruomenė yra 
tokia, kokia yra visuomenė". 
O G. Žemkalnis paryškina: 
A i š k u , kad daug kam naujai 
atvykusių mūsų išeivijos veik
la nesvarbi. Jie, kaip ir emig
rantai prieš 100 metų, pir
miausia nori užsidirbti duo
nai". 

Bet argi taip? Prieš šimtme
tį atvykusieji ne tik rūpinosi 
užsidirbti duonai, bet nema
žiau ir lietuvybės išlaikymu. 
Tarp 1885 ir 1900 metų j ie 
išleido 198 knygas, 3,000-
4.000 tiražu kiekvieną. 1884 
metais buvo skaičiuojama apie 
15.000 lietuvių Amerikoje, bet 
jie jau 1874 metais pradėjo 
leisti lietuvišką laikraštį, iš
leido knygą ir įkūrė pirmą 
parapiją. 1896 metais jie įstei
gė Tėvynės mylėtojų draugiją, 
kuri spausdino knygas ir siun
tė į Lietuvą. 1900 metais Ame
rikos lietuviai dalyvavo Pa
saulinėje parodoje Paryžiuje ir 
net laimėjo keletą aukso me
dalių už knygas bei k i tus 
spausdinius. Ir tai atliko t ie , 
kurie niekada nebuvo gyvenę 
laisvoje Lietuvoje ir kur iems 
Lietuva nieko nebuvo davusi, 
tik gyvybę ir vargingą jaunys
tę. Taigi ir jų prilyginimas da
bartiniams emigrantams yra 
visiškai nevykęs, net jų atmi
nimą įžeidžiantis. 

Kai išgirdau, kad PLB seime 
buvo svarstoma apie Valdovų 
rūmų atstatymą Vilniuje, tie
siog nenorėjau tuo patikėti . 
Ypač sunku buvo patikėti, nes 
prieš tai buvau gavęs vieno 
LR Seime dirbančiojo laišką, 
kur iame buvo šaipomasi, kad 
iš viso pasaulio suvažiavę lie
tuviai svarstė ar „Pasaulio lie
tuvyje" nuotraukos turėtų būt i 
juodos, ar baltos. Aišku, dėl 
lėšų stokos, o čia štai milijoni
niai projektai. I „Lietuvos ry
to" teiginį, jog Lietuvoje yra 
nemažai tvirtinančių, kad tai 
neleistina prabanga, atsako V. 
Kamantas: ..Juk mums vi
siems reikalinga vizija. Aš ją 
palyginčiau su J. Biliūno lai
mes žiburiu. Mes norime kad 

Lietuva turėtų ku-; d:cižiu"-
tis". Pritaria ir G. Žemkalnis: 
,.| Valdovų rūmų atkūrimą 
žiūrime, kaip j valstybingumo 
simbolio atkūrimą. Jį vertina
me, kaip projektą, kuris suvie
nytų lietuvius užsienyje ir Lie
tuvoje. Štai Sibiro Lietuvių 
Bendruomenes atstovas B 
Virbickas paliko vieną JAV 
dolerį Valdovų rūmams, kuris 
gal j am vertingesnis nei kitam 
tūkstant is . Tegu Valdovų rū
mai būna vizija, kurią reali
zuosime ateityje". Ar t ikrai re
alizuosime, jei net spalvoti pa
veiksliukai „Pasaulio lietuvy
je" mums per brangūs? O jei 
dr. Juozas Kazickas ar kas ki
tas paklotų milijonus ir tuos 
rūmus pastatytumėm, ar tai 
būtų tikslingiausias milijoni
nių lėšų panaudojimas skurs
tančioje Lietuvoje? 

Kodėl išeivija negrįžta į Lie
tuvą, o pasirenka ją mylėti iš 
tolo? Apie tai „Kauno dienos" 
rugpjūčio 28 d. rašoma, kaip 
tai aiškinęs PLB pirm. Vytau
tas Kamantas . „Dėl to, kad į 
laisvą tėvynę 'ketinę sugrįžti 
išeiviai neskuba to daryti , yra 
labiausiai pilietybės, sveikatos 
draudimo ir su kitomis biurok
ratinėmis problemomis susiju
sios priežastys". Anot G. Žem
kalnio, „dėl gcjžimo yra du 
svarbiausi momentai: dvigu
bos pilietybės įteisinimas ir 
pensijų apmokestinimas. Kai 
šitai bus išspręsta, galima ti
kėtis pasikeitimo". Nejaugi? 
Gal užteks kaltinti nupilieti-
nimą, biurokratiją, pensijų ap
mokestinimą. Vieną kartą pa-

dėkime ranką ant širdies ir 
prisipažinkime, kad, net jei 
mums į namus konsulai atvež
tų lietuviškus pasus ir garan
tuotų, kad mūsų amerikietiš-
kųjų pensijų neapmokestins, 
mes negrįžtumėm. Negrįžtu-
mėm, net jei mus veltui ap
rūpintų butais daugiabučiuose 
ir pažadėtų iškuopti jų laip
tines. Negrįžtame, nes per 
pusšimtį metų pripratome 
prie čionykščio gyvenimo. Ne 
vieno mūsų čia yra tėvų kapai. 
Čia gyvena mūsų vaikai, čia 
yra mūsų vaikaičiai, negi se
natvėje nenorėsime jais 
džiaugtis ir skirsimės nuo jų? 
Čia mūsų šeimos gydytojai, 
dantistai , begydantieji mus ir 
mūsų byrančius dantis. Čia 
mūsų jaukūs namai, įsigyti 
sunkiu darbu, čia krūmai, me
džiai gal ir nelietuviški, bet 
sodinti, prižiūrėti mūsų ran
komis. Neišrausime jų taip, 
kaip nenorime išrauti savęs iš 
šios aplinkos. Tad nustokime 
mulkinę apie savo grįžimą. At
siprašykime, kad kažkokių 
ambicijų ir pasigarsinimo ve
dini, . įtaigojami ją, Lietuvos 
mokesčių mokėtojų lėšomis, 
įsteigti ir išlaikyti vadinamą 
Informacijos centrą, neva mū
sų grįžimui palengvinti. Jei 
mes kadaise atvykę į svetimus 
kraštus, nemokėdami kalbos, 
įstengėme įsikurti, tai ar 
mums — grįžtantiems į savo 
tėvynę, yra reikalingi vedliai, 
kurie mokesčių mokėtojų pini
gais vedžiotų mus už rankos? 
Panorėjusieji grįžti — grįžo, 
grįžta ir be jų. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMA' -PATA ISYMAI 

Turiu Čikagos miesto ieidimą. 
Data jžmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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AUTOMOBILO NAMU S\ f .-C-rO-
IR GYVVifĖS DRAUDIMAS. 
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FPANK ZAPOLiS 
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Window W ashers Needed! 
40.000 pe: vear. We need 10Gcrews. 
No cxp. nece>sary. Wil! train. Mušt 
ha ve valid dnver's licensc anc! trans-
potlatioa. Mušt be fluent in English. 
I ..A. McMahon VYindou' \Vashine. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREiT PARDUODA 

~Xj!L RE/MAX 

OFFC.S773' 586 • 5959 
HOME (708) 425 • 7160 
MOBIL 1773) S90-020S 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS' CONSTRUCnON 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits". "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 

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

Perkate automobilj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tflt atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %l 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti už vairo šiandien! 
Tel. 630-841-6527. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

ATTENTION 1MMIGRANIS! 
Cunuda and Austraha 

are accepting appiicanti tpr 
Pe rn i anen t Residence! 
For free mformatioo call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in inimigrution 
wwwjmmJ2ration-ser\ ice.com 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 

IŠ ANYKŠTĖNŲ ŠVENTĖS 
SUGRĮŽUS 

Šiais metais liepos 27-29 d. 
anykštėnai šventė 560 metų 
nuo miestelio įkūrimo ir tretįjį 
pasaulio anykštėnų suvažiavi
mą, kuris vyksta kas ketveri 
metai . 
. Šiai šventei anykštėnai ren
gėsi ilgai. Puošė miestą, taisė 
šaligatvius, sodino gėles, vai
kų ir suaugusių ansambliai 
repetavo. Šventė buvo graži. 
Per Šv. Onos atlaidų dieną 
bažnyčia vos sutalpino žmo
nes. Šventė tęsėsi tris dienas 
su gausybe renginių, parodų, 
rungtynių, ansamblių pasiro
dymų taip. kad eiliniam žmo
gui buvo neįmanoma visur su
spėti. 

Tačiau užgeso laužai ant Vo
rutos piliakalnio, nutilo garsai 
„Dainų" slėnyje tik dar gal ant 
tiltų per Šventąją tebežydi gė
lės ir tebeplevėsuoja šventines 
vėliavėles. Šventė pasibaigė ir 
gyvenimas grižo j kasdienybę 
su buitiniais žmonių rūpes
čiais ir vargais. 

Per tas švenčių dienas ma
žai laiko tebuvo domėtis spau
da Parsivežusi pluoštą laik
raščių ir atsivertusi .Anykš
tos" liepos 29 d. vietoje leidžia
mą laikraštėli, akis patraukė 
dviejų vaiku liūdni veidai. 
Straipsnelis rašytas Svetos 
Vitkienės apie žmogaus ir vai
kų likimą, valdžios atstovų ne
jautrumą. 

k a i p turi jaustis žmogus, 
kadaise įvaikinęs vaikus, juos 
auginęs ir mylėjęs, priverstas 
atfeisakyti. nes nebegali jų iš
maitinti? 

Jan ina ir Antanas Minke-
vičiai, 1988 metais suradę 
Šiaulių prieglaudoje du vai
kus, kai jų buvo atsisakiusi 
biologinė motina, juos įsivai
kino, suteikdami savo pavar
dę. Išsikraustė iš Šiaulių 
miesto ir nusipirko vienkiemį 
Anykščių rajone, Skuodose. 
Šeima pradėjo naują gyve
nimą. Gal didelės prabangos 
ir nebuvo, bet Rita (dabar 13 
m.) ir Edgardas (12 m.) laikus, 
kai gyveno su mama Janina, 
prisimena su ašaromis akyse. 

1966-taisiais Janina Minke-
vičienė susirgo. Moteris gydė
si, tačiau sveikata negerėjo. 
Per tuos metus, kai sirgo žmo
na. A. Minkevičius sakė „vais
tams, vitaminams, visokioms 
procedūroms išleido visas san
taupas". 

1988-taisiais žmona Janina, 
šeimos maitintoja, mirė ir abu 
vaikus paliko Antano globai. 
Antanas — ' 6 3 metų. gauna 
pensijos 210 litų ir 80 litų 
pašalpos. ..Dar kaip tyčia su
griuvo ir tvartas, negaliu lai
kyti karvytės ar kiaulytę už
siauginti, nematau jokių per
spektyvų užtikrinti vaikams 
ateitį". 

Anykštėnai. Sią vasarą susirinkę ;š 
Anykščiuose, buvo sutikti .su lietuve 

Dejo pas tangas . Prašė 
Anykščių savivaldybės pagal
bos atstatyti tvar tu i . ..Jei tai 
būtų valdiški pas ta ta i , tai sa
vivaldybe rastų galimybe 
šiuos pastatus suremontuoti 
savo lėšomis. Vienkar t ines pa
ramos skyrius "nenumato' ga
limybės gauti p a r a m a ūkinių 
pastatų statybai ir remontui". 
Tuome A. Minkevičius kreipė
si į Respublikos prezidentą su
teikti jam globėjo s tatusą, nes 
pagal įstatymus globojamiems 
vaikams valdžia skiria po 500 
litų į mėnesį. Valdininkai pra
nešė, kad „Vaiko globos įstaty
mai nemato galimybės įau 
įvaikintiems va ikams paskirti 
globą". Netekęs kantrybes ir 
nenumatydamas kitos išeities, 
tėvas pasirašė, su t inkąs , kad 
kiti globotų jo vaikus , kuriuos 
j is išaugino nuo mažų dienų ir 
mylėjo. Vaikai tapo išvežti į N 
Gelbūdienes šeimyninius vai
kų namus, kur jiems valdžia 
skirs po 500 litų. 

Tėvo prašymas pakeisti vai
kų statusą ir skirti j am vaikų 
globą atrodo visai supranta
mas. Vaikai p ra radę vienus 
namus, prarado ir an t rus , nes 
neatsirado ne vieno valdinin
ko, kuriam butu svarbu, kad 
vaikai nebūty stumdomi iš 
vienų namų | ki tus, o gyventu 
su žmogumi. kuri> nuo ina 
žens augino, kol tik įstengė. 

- ,. . . . . i » 
viso pasauno i trcciaj) suvažiavimai • 

ka duonele O. Rušenienes nuotrauka r, 
Antanas Minkevičius, nors 

ir pasirašęs, kad atsisako val
kų „Anykštai" teigė, kad šie 
sprendimas tuo metu buvo-
neišvengiamac. Tačiau jis ta ip . 
pat teigia, kad. nepaisant val
dininkų raštų ir ant „Atsisa
kau" padėto jo parašo, nori. ' 
kad vaikai augtų su juo. „Tik 
gaila, kad man niekas nepade
da", sakė Minkevičius. 

..Dievulis savanorių nepri- . 
ima" — tai citata iš A. Minke
vičiau.- prezidentui Valdui 
Adamkui rašyto laiško. Ir ne
įsivaizduoja, kodėl pinigu, ku
riuos valstybė-skyrė vaiku glo-
bėjai, valdininkai negalėti} 
atiduoti jam. 

Padekime žmogui ne tik at
statyti tvartą, bet ir sugriuvir-
sį gyvenimą, ir vaikus sugra
žinti i tėvo gM>a. Aukas siųsi-
kite. ypač anykštėnai, būkite 
j au t rus . Adresas: ..Saulute*' 
'arba Sunligbt Orphan AieJ) 
419 YVeidnor Rd.. Buff'alo Grr> 
ve. ID 60089 pažymėdami, k a i 
tai Minkevičiui. Aukos nurt»-
šomos nuo mokesčiu. 

O n a Ru . šėn ien^ 

K o m e r c i n i a i b a n k a i gyi-
veria iš trumpalaikių indėliui 

. . . i . .» 
O t i k r a s i s t a u p y m a s Lie tuvoje 
nedidė ja , t v i r t i n a Se imo Biu> 
d/eto ir f inanMi komiteto na* 
rys Algirdas Butki-viuų^. ._,„.* 

file:///Vashine
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AJL KAZIMIERA JANKAUSKAITĖ 
Liepos 14 d. nuskambėjo 

liūdna žinia: tą dieną Daytona 
Beach, FL, amžinybėn išėjo 
šio telkinio gyventoja, tauri 
Lietuvos dukra mokytoja a.a 
Kazimiera Jankauskaite, su
laukusi 85-nų metų amžiaus. 

A.a. Kazimiera čia buvo 
gražiai įsikūrusi, gyveno ra
mų, gražų gyvenimą. Arti
mųjų čia neturėjo, bet visą 
tremties metą ją nuošir
džiausiai, su didele meile glo
bojo jos artimieji Onute ir Sta
sys Daržinskiai, krikštu dukra 
ir vaikaitis Dovydukas. Pas
kutiniuoju laiku velione sun
kiai negalavo, mirė slaugos 
namuose, tačiau su meile glo
bota Daržinskių šeimos. 

Pildant velionės valią, jos 
palaikai buvo pergabenti į 
Čikagą ir po atsisveikinimo 
Petkaus laidojimo namuose ir 
gedulingų Mišių bažnyčioje, 
buvo palaidoti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šalia anks
čiau mirusios mamytės. 

Daytona Beach tėvynainiai 
a.a. Kazimierą rugpjūčio 2 d. 
prisiminė šv. Mišių už ve
lionės sielą aukoje, Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, FL. Gedulingas šv. Mi
šias aukojo kun. Ričardas 
Grasso, pamoksle jautriai pri
siminęs a.a. Kazimierą, jos 
meilę savo tėvynei, žmonėms, 
tvirtą tikėjimą. 

Šv. Mišių skaitymus atliko 
Kazimieras Barūnas. Susikau
pimo valandą praturtino muz. 
Antano Skridulio vadovauja
mas choras „Sietynas", pagie
dojęs keletą progai tinkamų 
giesmių. Pamaldas už velionės 
sielą suruošė jos globėjai Onu
tė ir Stasys Daržinskiai. Pa
maldose, o vėliau pietuose da
lyvavo gana daug šio telkinio 
lietuvių. 

Po pamaldų Stacey's resto-

Kazimiera Jankauskaite 

rane įvyko gedulingi pietūs. 
LB apyl. valdybos narys 

Donatas Stukas pasveikino 
dalyvius, padėkojo už gausų 
dalyvavimą pamaldose ir pie
tuose. Trumpai prisiminė a.a. 
Kazimieros gyvenimo kelią 
tėvynėje Lietuvoje, išeitą 
mokslą, įgytą mokytojos pro
fesiją, meilę Lietuvos jauni 
mui; ją mylėjo žmonės, ypač 
jaunimas. 

A.a. Kazimiera visą savo 
gyvenimą ilgėjosi tėvynės, pa
liktų auklėtinių ir su meile 
dirbo savo tautos gerovei. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla velionę prisiminė 
kaip ramaus būdo, kilnios sie
los, malonią darbininkę ir 
šiame telkinyje. 

Čia apsigyvenusi ji įsijungė į 
klubo veiklą, dvejus metus 
dirbo valdyboje, buvo nuoširdi 
lietuviškos veiklos remeja, 
stambiu įnašu pareme Lietu
vių fondą ir kitų organizacijų 
veiklą. 

Globėjų vardu žodį tarė Sta
sys Daržinskis, prisiminda
mas a.a. Kazimierą dar Lietu

voje, t raukimąsi nuo atslen
kančios sovietinės okupacijos, 
sut iktus sunkumus tremtyje 
ir nuoširdžią Daržinskių globą 
per visą t remties kelionę. 
Kalbėjusieji prisiminė ją kaip 
malonaus būdo, norinčią vi
siems padėti, linkinčią žmo
nėms laimės. A.a. Kazimiera 
daugelį metų mokytojavo Lie
tuvoje, buvo veikli įvairio
se lietuviškose organizacijose 
Lietuvoje, o taip pat ir išei
vijoje j 

Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, buvo uoliai įsijungusi 
į politinę veiklą, parašė dau
gybę laiškų JAV prezidentui, 
kongreso ir senato nariams 
prašydama pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę, yra ga
vusi daug padėkų, pažadų. 

Amžinybėn išlydėję a.a. Ka
zimierą, šio telkinio lietuviai, 
o ir išeivija, netekome tylios, 
kuklios, tėvynę ir žmones my
linčios narės . Jos malonų 
būdą, nuoširdžius pokalbius, 
jos darbus su pagarba ilgai, il
gai minėsime. 

O Tau, brangi Tėvynės duk
ra Kazimiera, amžinybėje te
šviečia amžinos laimės ži
buriai. 

J u r g i s J a n u l a i t i s 

* L i e t u v o s k a i m o t u r i z m o 
a soc i ac i j o s prezidentė Regi
na Sirusienė rugsėjo 25 d. 
tapo Pasaul inės kaimo turiz
mo žinovų asociacijos nare. Ši 
asociacija buvo įkurta šių 
metų rugsėjo 16-27 d. Pasau
liniame agroturizmo kongrese, 
kuris vyko Italijos Perugia 
universitete. Asociacija dar 
nėra numačiusi konkrečių 
ateities planų, tačiau nutarta, 
kad jos nariais tapę žinovai 
galės konsultuoti valstybių, 
kuriose kaimo turizmas tik 
pradedamas plėtoti, kaimo 
žmones. Tokia žinove tapo ir 
Regina Sirusienė. 

NE VISOS TAUPOMOS SĄSKAITOS VIENODOS! 

— Personai 
/ Y 

4.0% 
Passbook 

Visi bankai siūlo taupomas sąskaitas — 
ne visi bankai moka ui jas aukštą nuošimtį. 

Atidarykite savo taupomąją sąskaitą 
(Passbook Account) 

First Personai Banke! 

Aukštas nuošimtis — 4.00 % APY 
Pinigus galite įdėti ar išimti kada norite. 

Pensijos pervedamos veltui. 

Sąskaitos apdraustos iki $100,000 federalinis valdžios agentūros. 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai! 

— Personai 
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Bmtding Personai Banking Relattonskips** 
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CMOJO, AL 60638 
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(778) 767-5188 

15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, DL 60462 
(netr Domiruck'* and Waigreea's) 

(708) 226-2727 
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SU A J L FELIKSU 
MASAIČIU 

ATSISVEIKINANT 

Rugsėjo 28 d. mirė žymus 
daugelio Los Angeles lietu
viškų organizacijų veikėjas 
Feliksas Masaitis. Gedulingos 
Mišios už velionio sielą buvo 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje spalio 4 d., jas aukojo 
kun. Stanislovas Anužis. Iš 
čia jo kūnas buvo palydėtas il
gos vilkstinės automobilių į 
netoli esančias Forest Lawn 
kapines, kur prieš nuleidžiant 
karstą į jo kūnui skirtą am
žino poilsio vietą kriptoje, at
sisveikino organizacijų, ku
rioms jis buvo priklausęs 
atstovai: BALFo vardu Alfon
są Pažiūrienė, Tautinės Są
jungos — Rūta Šakienė, Pen
sininkų draugijos — Danutė 
Kaškelienė, Tautinių namų — 
Jonas Petronis, Lietuvių Ben
druomenės — Vytautas Vidugiris. 

Feliskas Masaitis gimė 1915 
m. vasario 10 d. Sičioniuose, 
Vandžiogalos apylinkėje, Kau
no apskr. Dirbo Biržų karo ko
mendantūroje ir socialinio ap
rūpinimo įstaigoje. 1944 m. 
nuo artėjančių bolševikų pasi

t raukė į Vakarus . Vokietijoje, 
Bamberge, dirbo teismo ver tė
ju. Po karo atvykęs į Kalifor
niją, baigė Los Angeles City 
kolegiją. Daug dirbo BALFe, 
Lietuvių kredito kooperatyve, 
buvo vienas Taut inių namų 
steigėjų (1970, 1971 m. buvo 
išrinktas valdybos vicepirmi
ninku). Keletą metų pirminin
kavo ALTos L.A. skyriui , ra
šinėjo apie organizacijų veiklą 
spaudoje. 

Kol sveikata leido, Feliksas 
kas sekmadienį dalyvaudavo 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje Mišiose, organizacijų 
susirinkimuose ir kul tūr iniuo
se renginiuose. 

A.a. Feliksas savo šeimos 
gyvenime turėjo skaudžių per
gyvenimų. Po ilgos ligos mirė 
jo žmona Bronė, o prieš keletą 
metų — jo vienintelė duktė. 
Šios nelaimės jį sunkiai pri
slėgė. Pagaliau ir j is pats tu
rėjo sveikatos problemų. Šiaip 
buvo malonaus būdo. Turėjo 
daug draugų ir pažįstamų. Jo 
staigi netektis bus labai j au
čiama Los Angeles lietuvių 
bendruomenės gyvenime. 

Ig . M e d ž i u k a s 

DRAUGAS, 2000 m. spalio 25 d., trečiadienis 

VIENO JAUNUOLIO ISTORIJA 
Atkelta iš 3 psl. 

Šį kartą Stalinas 
sumąstė susidoroti su Josifu 
Broz Tito, taip pat aistringu 
Trockio šalininku ir fanatišku 
marksistu. J. Grigulevičius, 
skubiai palikęs visus diploma
tinius reikalus ir net savo na
mus Romoje, keliauja į Jugo
slaviją ruošti susidorojimo su 
šios šalies vadn. Laimei, nuo 
eilines mirtinos nuodėmes J. 
Grigulevičių šį kartą išgelbsti 
Stalino mirtis,1 po kurios tuoj 
pat atsisakoma ir plano 
nužudyti Broz Tito. Netrukus, 
kai buvęs KGB agentas gene
rolas Aleksandras Orlovas 
(tikroji pavardė — Leib Feld-
min), dar nuo Ispanijos karo 
pažinojęs Grigulevičių, JAV 
pradėjo spausdinti savo prisi
minimus, bijant demaskavi
mo, Grigulevičius skubiai vi
sam laikui atšaukiamas į 
Maskvą. Čia pagaliau jis tam
pa visų gerbiamu žmogumi, 
talentingu mokslininku. Sėk
mingai apsigina doktorinę di
sertaciją ir 1958 m. paskiria
mas Tarybų Sąjungos Mokslų 
akademijos Etnografijos insti
tuto vyresniuoju bendradar
biu, kur parašo nemažai dar
bų apie Pietų Amerikos šalių 
etnografiją ir religiją. Kiek 
vėliau aktyviai įsitraukia į 
TSRS — Kubos, o taip pat 
Sovietų — Venezuelos drau
gijų veiklą ir tampa jų vice
prezidentu. 

Tai štai kokios istorijos vin
giais nuvedė atsitiktinai nu
girstas Maskvos radijo žur
nalisto ir politinio apžval
gininko A. Čerkyzovo pasako
jimas. Tačiau tokių atsitikti
numų, kaip matome iš šio 
rašinio, sovietinių NKVD 
agentų veikloje nebuvo. J ie 
dirbo komunistiniam režimui 
sąžiningai ir tiksliai, pagal 
planą be gailesčio žudydami 
ne tik savo politinius prie
šininkus, bet ir visai nekaltus 
žmones. Jų aukomis ir įkaitais 
tapo ne vienas Stalino politi
nis konkurentas ar oponentas, 
šimtai ir tūkstančiai komunis
tinio režimo priešininkų ir 
milijonai nekaltų žmonių. Bai
siausia tai, jog daugelis nusi
kaltimų, kuriuos įvykdė L. Be
rija, P. Sudoplatov, N. L. 
Eitingon, J . Grigulevičius. A. 
Taubman, broliai Sabolevičiai 
ir į juos panašūs, niekada ne
buvo tiksliai atskleisti ar 
išaiškinti. Kodėl taip atsitiko. 
nesunku suprasti, nes daugel) 
tų nusikaltimų sovietų agen
tai vykdė iš anksto suplanavę 
ir apgalvoję, gerai pasiruošę ir 
stipriai užsimaskavę, veikė 
kurių nors svetimų valstybių 
ar organizacijų vardu, daž
niausiai pasisavinę ir atskirų 

žmonių tapatybę. Šiandien j au 
aiškėja, jog Maskvos agentai 
mėgo plačiai naudot is ir Lietu
vos valstybės bei jos organiza
cijų vardu, a tskirų lietuvių 
žmonių tapatybėmis ir net li
kimais. Gausėja pavyzdžių, iš 
kurių matome, kad sovietų 
saugumo agentai po pasaulį 
ne kartą sėkmingai keliavo su 
padirbtais Lietuvos respubli
kos pasais, pr is is ta tydami 
mūsų valstybės piliečiais. Pa-
vel Sudoplatov sakosi lietu
viškuoju pasu pasinaudojęs 
tik du kar tus . Sovietų agentas 
Rudolf Abel, dar žinomas kaip 
William Fisher, 1957-siais de
maskuotas JAV, su lietuvio 
Andriaus Kajuočio (Andrei 
Yurgesovich Kayotis) pasu 
pokaryje iš JAV keliavo po 
visą Europą ir Sovietų Są
jungą (žr. Ch. Andrew „The 
Mitrokhin archive...", p. 146-
147). Iš paskutiniųjų KGB 
veiklos aprašymų užsienio is
torinėje literatūroje aiškėja, 
jog Maskvos agentai vykdė 
įvairias provokacijas ir žmo
nių žudymus, persirengę lietu
vių, lenkų ir net vokiečių 
karių uniformomis. Štai nedi
deliame tarybų Baltarusijos 
kaimelyje, netoli Lietuvos sie
nos, 1920-jų metų pabaigoje 
gyvenęs toks Stanislav Alek-
seyevich Vaupshasov. kuris , 
persirengęs lietuvių ir lenkų 
kariuomenės uniformomis, 
įvykdė daugybę provokacijų 
įvairuose Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio kaimuose ir gyven
vietėse. Vėliau, j a u Ispanijoje, 
šis žmogus Maskvos nurody
mu, pastatė užslaptintą kre
matoriumą, kur iame NKVD, 
slėpdama savo nus ikal t imus , 
aukų kūnus degino šioje kros
nyje. Šis, iš pažiūros niekam į 
akis nekrintant is žmogus 
buvo vienas pagrindinių žu
dymo specialistų Sovietų Są
jungoje ir iki šių dienų laiko
mas labiausiai t i tuluotu slap
tuoju sovietiniu agentu, už 
savo veiklą apdovanotu net 
keturiais Lenino ordinais. 

Po Molotovo-Ribbentropo 
akto pasirašymo 1939-siais 
prasidėjo dar didesnes, ma
sinės NKVD neapykantos bei 
pykčio akcijos prieš Baltijos 
valstybes ir jos žmones. Troc
kio šalininkai ir nepatikimi 
komunistai, jų art imi rėmėjai 
ar net šeimos nariai pirmiau
siai tapo NKVD vykdyto geno
cido aukomis Lietuvoje. Toli
mesnis žvilgsnis j trockininkų 
likimą Lietuvoje po Molotovo-
Ribbentropo akto pasirašymo 
leidžia atsakyti į labai su
dėtingą klausimą, kada pra
sidėjo tikrasis visų Lietuvos 
gyventojų, tame ta rpe ir žydų. 
genocidas. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Dr. ALBINA 
PRUNSKIENĖ 

1921 - 1998 

Jau praėjo du metai, kai Dievas pasišaukė mūsų brangią 
Mamą, Močiutę. 

Prisiminkime jos Šviesią asmenybę, jos geraširdiškumą. 
padedant šio gyvenimo nelaimingiesiems, ir melskimės. 
kad ji dabar ilsėtųsi ramybėje Dievo Tėvo palaimoje. 

Šv. Mišios už dr. Albinos sielą bus atnašaujamos 
sekmadienį, spalio 29 d. 9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte. 

Prašome prisiminti Mamą savo maldose. 

N u l i ū d ę : T e r e s ė P r u n s k y t ė Kaz lausk ienė . 
M a r i j a P r u n s k i s i r J o n a s P r u n s k i s su še imomis . 

A. t A. ' 
AIVARAS SUKVIETIS 

Staiga mirė, sulaukęs 21 metų. 
N u l i ū d ę l iko: t ė v a s Ričardas Sukvietis i r mama 

Kazimiera Abramavičiūte. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, spalio 25 d. nuo 2 v.p.p. 

iki 9 v. v. Damar laidojimo namuose, 7861 S. 88 Ave (78 
ir Archer Ave.), Justice, IL. 

Laidotuvių apeigos įvyks trečiadienį, spalio 25 d. 5 vai. 
vakaro . 

Laidotuvės privačios. 

Laidotuvių direkt. Damar Funeral Home. 
Tel. 708-496-0200. 

Mylimam Tėveliui 

A. f A. 
ALEKSANDRUI LILEIKIUI 
mirus, mūsų mylimą sesę v.s. ALDONĄ VAITIENE 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofijos Čiurlionienės vyr. skaučių būrelis 

2000 m. spa l io 29 d., 9 va i . ry to Tėvų Mari jonų 
kop lyč io j e , p r i e „ D r a u g o " , bus a tnašau jamos 

šv . Miš ios u ž L i e t u v i ų A g r o n o m ų sąjungos Čikagoje 
m i r u s i u s n a r i u s : 

A t A . 
Ju l i u s Grinkevičius 1952 
Balys Špokevičius 1956 
Ma ta s Šerepka 1957 
Motiejus Rutka 1958 
Pe t r a s Laužikas 1959 
Kazimieras Jecevičiusl961 
prof. Vitas Manelis 1965 
prof. Vincas Katele 1967 
Juozas Dauparas 1970 
Povilas Šalčius 1971 
Juozas Klevaitis 1971 
P r a n a s Čečergis 1972 
J o n a s Pročkys 1973 
Elena Vaičeliūniene 1973 
Alfonsas Putna 1973 
J u o z a s Sadūnas 1974 
J o n a s Bertašius 1975 
Alfonsas Indreika 1976 
Alfonsas Mūrelis 1977 
Juozas Beliūn'as 1977 
Sąjungos geradėja Constancc Rushis 

prof. Pranas Jucaitis 1986 
prof. Jonas Paltarokas 1987 
Kazimieras Brencius 1987 
Salomėja Janulaitienė 1987 
Natalija Šantarienė 1987 
Izabele Sinkevičiūtė 1988 
Jurgis Sklerys 1988 
prof. Balys Vitkus 1988 
Stasė Taliat-Keipšienė 1989 
Salomėja Šagamogienel990 
Juozas Briedi? 1991 
Ignas Šimkus 1991 
Julija Skirmantienė 1991 
Antanas Šošė 1992 
Elena Jokubkienė 1992 
Juozas Lekas 1993 
Ignas Andrašiūna? 1993 
Faustina Mackevičienė 1994 
Bronius Gaižauskas 
Antanas Kuras 

Rachrle Memeniene 

1994 
5996 
1994 
1994 

Janina Vasiukevičienė 1994 
Aleksandras Gaška 1977 
Bronius Barcevičius 1979 
Aleksandras Šeštokas 1979 
Algirdas Rimavičius 1979 
Vytautas Aglinskas 1980 
prof. Kazys Alminas 1980 
Vilius Žirgulevičiu? 1981 
Vaclovas Tallat-Kelpša 
Jonas Dagys 1985 
Balys Karazija 1985 
Aldona Potravičieno 19S6 
V. Velža 1999 
A. Zubrys 1999 
A. Verbickas 2000 

ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire. Lietuvoje ir 
laisvame pasaulyje. Kviečiame visus kolegas ir šeimas 
dalyvauti . 

L i e t u v i u Agronomų sąjunga ( ' ikagoje 

Jonas Šumskis 
Juozas Mockaitis 
Viktoras Bačinska-
Juozas Galinis 
Juozas Staniulis 

Juozas Lapinskas 
Povilas Žumbakis 
Juozas Karazija 
S. Briedis 
J Kriščiūnas 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1983 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

I I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

dr. Petras Vytenis Kisielius 

P.V. KISIELIUS K A L B Ė S 
APIE TAUTIŠKUMĄ 

Dr. Petras Vvtenis Kisielius 

yra gerai žinomas lietuviškoje 
veikloje. J i s yra Šiaurės Ame
rikos Ateitininkų tarybos na
rys ir yra daug kartų skaitęs 
paskai tas ateitininkų sąskry
džiuose. P. V. Kisieliaus pra
nešimas šių metų Ateities sa
vaitgalyje vadinsis „Tautišku
mas ir kristocentrinės pers
pektyvos" ir bus skaitomas šį 
šeštadienį, spalio 28 d., 11 
vai.r. Ateitininku namuose. 

Dr. P. V. Kisielius yra bai
gęs Northvvestern universitetą 
ir dabar dirba partnerių gru
pėje Elmhurs t Memorial Hos-
pital bei yra klinikinis ins
t ruktor ius Northvvestern uni
versiteto medicinos mokyklo
je. 

Skulptoriaus Rimo VisGirdos keramikos darbų parodos atidarymas įvyko spalio 14 d. Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. Iš kaires: muziejaus garbes pirmininkas dr. Gediminas Balukas, muziejaus direktore Dalia Šleruene 
ir skulptonus Rimas VisGirda. Skulptorius su savo darbais taip pat ruošiasi dalyvauti ir artėjančiame Čiurlio
nio festivalyje. 

Laba i s v a r b ų s u s i r i n k i 
mą šaukia Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos klebonas ir fi
nansų komitetas. Susirinki
mas vyks spalio 29 d., šį 
sekmadienį, 3 vai.p.p. parapi
jos salėje. 6820 S. Washtenaw 
Ave., Chicago. Bus skaitomi 
įvairūs pranešimai, a tsakinė
jami klausimai. Visi, kuriems 
dar rūpi lietuviškos parapijos 
likimas, maloniai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti. 
Labai laukiami naujai atvyku
sieji iš Lietuvos. 

BalGtas 
Bale to š o k ė j a s G e d i m i n a s 

T a r a n d a šoks pagrindinę vy
ro partiją Rusų imperatoriško
jo baleto spektaklyje, kuris 
vyks spalio 29 d..; sekmadienį, 
7 val.v. Niles West High 
School, 5701 Oakton, Skokie). 
Baleto direktorė - Maja Pli
seckaja. Informacija ir bilietai 
teJ. 773-761-9220 arba 847-
419-1652. 

M. K. Č i u r l i o n i o k a n t a t a 
„ D e Profundis", sukurta 
mišriam chorui ir simfoniniam 
orkestrui, buvo diplominis M. 
K. Čiurlionio darbas Varšuvos 
muzikos inst i tute. Ši religinė 
giesmė, parašyta pagal 129-
ąją Dovydo Psalmę, - vienin
telis kompozitoriaus kūrinys 
chorui su pri tarimu. Negalint 
į Čiurlionio festivalį atsivežti 
viso orkestro, kantata buvo 
pri taikyta Vilniaus styginių 
kvartetui , kuris atliks stygi
nių parti jas, o likusią orkestro 
partiją fortepijonu atliks pia
nis tas Rokas Zubovas. Kan
tatą .,De Profundis" giedos 
„Dainavos" ansamblis, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 
Šis didingas kūrinys skambės 
lapkričio 1 d., trečiadienį, 7 
val.v. Chicago Cultural Center 
(78 E. VVashington) ir lapkri
čio 5 d., 3 val.p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tus į koncertą Jaunimo centre 
gali te įsigyti „Seklyčioje". 

J u r g i s Vidž iūnas , ilgame
tis Lietuvių operos valdybos 
narys, ir šiais metais tvarko 
metinio aukų vajaus reikalus, 
o taip pat ir operos pokylio 
ruošą. Operos pokylis, kaip 
žinia, įvyks šeštadienį, lapk
ričio 18 d., Jaunimo centre. 
Jurgis žada. kad pokylis, kaip 
visada, bus šaunus - ruošia
ma koncertinė programa, ku
rią atliks operos choras ir so
listai, gardi karšta vakarienė, 
o vėliau šokių metu - ir lai
mingųjų bilietėlių traukimas. 
Stalus ar pavienes vietas 
kviečiame užsisakyti skambi
nant Jurgiui Vidžiūnui tel. 
773-767-5609. 

L a p k r i č i o 8 d., trečiadienį, 
11:30 vai.r. autobusu iš Pa
saulio lietuvių centro Lemonte 
vykstame į Shakespeare teat
rą Navy Pier pastate. Matysi
me „Two gentelman of Vero
na" komediją, pasatytą dabar
tine, mums geriau supranta
ma kalba. Puikiai įrengtas 
teatras su labai gera akustika. 
Grįšime apie 4:15 val.p.p. Vie
tų užsakymas tel. 630-243-
0791 arba 708-343-0756. Išvy
ką rengia LB Lemonto apylin
kės socialinių reikalų skyrius. 

„ R u d e n s s imfoni ja" - tradi
cinė Pasaulio lietuvių centro 
madų paroda vyks lapkričio 
19 d., sekmadienį, 12 vai. cen
tro didžiojoje salėje. Gavome 
labai daug gražių, įdomių 
rūbų. J ie įvairių dydžių, ilgio 
ir didelis spalvų, jų derinių 
pasirinkimas. Rūbus demon
struos grakščios, linksmos 
modeliuotojos. Apsilankę tik
rai nenusivilsite. Kviečiame iš 
anksto užsisakyti stalus ar pa
vienes vietas. Skambinkite 
Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153 arba Dainai 
Siliūmenei tel. 630-852-3204. 
Laukiame ir svečių. 

N e m o k a m i a n g l ų k a l b o s 
k u r s a i ! R. Daley kolegijos 
kartu su Southvvest Organi-
zing Project ruošia anglų kal
bos kursus, kurie vyks Mar-
ąuette Development Center 
(7014 S. Washtenaw>. Regis
tracija ir kalbos bei žinių pa
tikrinimas (testas) rengiamas 
šiandien, spalio 25 d„ 6 val.v. 
Registracijos metu reikia pri
statyti asmens pažymėjimą su 
nuotrauka (ID ar pasą, teises) 
ir gyvenimo vietos dokumen
tus (su adresu). Būkite pasi
ruošę pasilikti 2-3 valandas. 
Informacija tel. 773-476-2655. 

L i e t u v i ų T a u t i n ė s sąjun
g o s 26-ojo seimo proga š. m. 
spalio 29 d. 9 vai.r. šv. Mišias 
tėvų jėzuitų koplyčioje atna
šaus kun. Rimas Gudelis. Šv. 
Mišių metu giedos solistai 
Margar i ta ir Vaclovas Mom-
kai. vargonais gros Manigir-
das Motekaitis. 

Skelbimai 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulaski Rd., Chicago, H. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 

Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToU free 24 hr . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šeitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

AMERIKA MAN BUVO GERA 
Į „ D r a u g o " k l a u s i m u s a t s a k o ž u r n a l i s t ė iš Lie tuvos 

A u d r o n ė Vik to r i j a Š k i u d a i t ė G i r i n i n k i e n ė 

Šių me tų v a s a r a J u m s 
t u r b ū t b u v o t i k r a i neį
p r a s t a : p a s i t a i k ė n e t i k 
p i rmą k a r t ą l a n k y t i s Ame
r ikoje , be t ir d a r b u o t i s vie
n in te l io užs i eny je le idžia
mo d i e n r a š č i o r e d a k c i j o j e . 
Kaip p a v y k o p e r ž e n g t i 
š iuos d u s l e n k s č i u s i r p r i s i 
ta ikyt i p r i e nau jų d a r b o 
bei gyven imo są lygų? 

Kažkada jaunystėje mačiau 
spektaklį, kurio nei pavadini
mo, nei autoriaus jau neprisi
menu, bet į atmintį įsirėžė 
žodžiai: drugelis gyvena vieną 
dienq. ir jeigu ta diena pasi
taiko lietinga, j am pasaulis 
atrodo šlapias ir purvinas. 

Turiu prisipažinti, kad vadi
namajame kapitalistiniame 
pasaulyje lankiausi pirmą 
kartą. Jaunystėje labai 
norėjau keliauti, bet kadangi 
buvau ..laisva žurnalistė" ir 
17 metų iki nepriklausomybės 
nedirbau valdiško darbo, bu
vau laikoma ..veltėde" ir ma
nęs į užsienį sovietinė valdžia 
neišleido. Kai Lietuva tapo 
laisva, vaikai buvo maži, - ne
buvo nei laiko, nei lėšų.- todėl 
jau buvau apsipratusi, kad pa
saulis gražiausias - iš televi
zoriaus ekrano. Bet vieną 
dieną šių metų pavasarį atsiti
ko labai keistas dalykas: to
mis dienomis, kai netekau 
darbo, suskambo telefonas ir 
..Draugo" valdybos pirmininke 
Marija Reinienė pasakė: ..Va
žiuojam į Ameriką. "Draugo' 
redaktorė Danute Bindokiene 
liepė be jūsų negrįžti". 

Tokie gyvenimo vingiai įma
nomi tik meksikietisko.se me
lodramose, kurios džiugina 
sentimentalias' širdis, bei 
kurių neįmanoma priimti n/ 
gryna pinigą. 

Amerika man buvo gera. 
Jaučiuosi neverta to dėmesio, 
kurį čia man dalino visi. Iš 
tiesų, kaip t a m drugeliui: jei
gu nebūčiau atvažiavusi į 
Ameriką, pasaulis, matuoja
mas mūsų persipykusios Lie
tuvos mastais , atrodytų kur 
kas skurdesnis. Šiandien į 
pačias Lietuvos problemas 
žiūriu kitaip. Atsitolinusi 
pamačiau, kad viskas ten 
tvarkoje, ir be reikalo mes ma-
lamės ir nekantraujame. Vis
kam savo laikas. Neišne
šiotas kūdikis arba gimsta 
nesveikas, arba miršta. 

Amerika man pirmiausia 
buvo „Draugas". Turiu silpny
bę - noriu būti kam nors rei
kalinga, todėl buvau nuola
tinėje palaimos būsenoje, nes 
jaučiausi reikalinga. Redakci
joje sut ikau ir senosios kartos 
lietuvių, ir naujųjų. Visus vie
nodai vert inu už sumanumą ir 
kompetenciją. Tas prieš pus
metį prasidėjęs stebuklas 
tęsėsi iki pa t keliones atgal -

Audrone >kiudaitė 

mane Amerikoje lydėjo tik 
puikūs, geranoriški žmones. 
Galiu drąsiai sakyti: mano 
takeliai Amerikoje buvo ro
žėmis kloti. Ir dei to jaučiuosi 
tarsi kalta prieš daugelį savo 
tautiečių, kuriems čia tenka 
grumtis už save, dirbti sunkų, 
nemylimą darbą. Aš dirbau 
įprastą darbą, kurį esu pramo
kusi. Namų. šeimos ilgesys 
mane skatino rašyti, o nuo to 
ir „Draugui" nebuvo blogai. 
Bėda tik ta. ar bemokėsiu gy
venti Lietuvoje, kur mes vie
nas kitam esam šiurkštesni ir 
kur konkurencija didesnė 'Lie
tuvoje nedarbas siekia 12 
proc. o Amerikoje - tik 4 
proc.) 

Ar teko a r t i m i a u p a ž i n t i 
A m e r i k o s l ie tuvius? Ar toj i 
p a ž i n t i s pake i t ė J ū s ų 
a n k s č i a u tu rė tą a p i e j u o s 
n u o m o n ę ? 

Su išeivija bendradarbiavau 
aštuonerius metus, būdama 
krikščionių demokratų leidi
nių ' ..Apžvalgos" savaitraščio 
ir ,,Tėvynes sargo" žurnalo) 
vyriausiąja redaktore, palai
kiau ryšius su išeivijos krikš
čionimis demokratais, ateiti
ninkais ir bent paradiškąją 
išeivijos pusę žinojau. Dabar 
turėjau progos pamatyti kitą -
gyvenimiškąją. Pripratusi 
žvelgti problemiškai, matau 
tam tikrų vidaus problemų, 
kurias kelia nedidelės (palygi
nus su visos valstybės mas
tais) bendruomenės uždaru
mas: visi visus pažįsta, o sa
vam kieme pranašu nebūsi. 
Bet. kaip bebūtų keista, radau 
čia labai daug artimo sau. Pa
galvodavau, kad gal esu gi
musi per vėlai, nes dažnai su 
vadinamaisiais dypukais jau
čiausi kur kas artimesne dva
siškai, negu su savo ben-
raamžiais Lietuvoje. Augau, 
galima sakyti, senamadiškoje 
šeimoje kur pareiga ir kitos 
atgyvenos, sovietiniais mas

tais matuojant, buvo mušte 
įmuštos, todėl Amerika man 
buvo sava. Įgijau daug mielų 
pažinčių, bet labiausiai esu 
laiminga, turėjusi prieš akis 
kelis pavyzdžius: reikia dirbti 
taip atsidavusiai, kaip dirba 
..Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokiene ir ,.Draugo" vaidy
bos pirmininkė Marija Reinie
nė, ir reikia būti tokiam išti
kimam savo idėjai. kaip 
Krikščionių demokratų sąjun
gos išeivijoje generalinis sek
retorius Pranas Povilaitis. Šių 
žmonių kaimynyste ir pagalba 
mano gyvenimą Amerikoje pa
darė ir lengvą, ir prasmingą. 

Koką s t i p r i a u s i ą į s p ū d i 
i š s iveš i t e n a m o ? 

Mano kasdienis maršru tas 
buvo: ..Draugas" - legendomis 
apipintas Marquette Parkas , 
kur gyvenau. Savaitgaliais 
mielieji globėjai tempdavo 
mane i lietuviškas sodybas 
Čikagos pakraščiuose. Po dar
bo eidavau namo pėsčia gat
vėmis, kuriose nebuvo žmo
nių, tik mašinos, taigi kokia 
kalba kalba nuolat skubanti ir 
užsiėmusi Amerika, taip ir ne
išgirdau. Grįždavau pas savo 
mieliausią iš šeimininkių Jad
vygą Ramanauskienę i Rock-
vvell gatvę, kuri man pačiai 
neleisdavo net lėkštes išsi
plauti, ir girdėdavau žemai
tišką šneką, tarsi Telšiuose 
pas uošvienę. 

Kartą, praėjus gal ketu
riems mėnesiams Amerikoje, 
eilinį kartą važiuoju Į Čika
gos centrą. Staiga iš už 
posūkio atsiveria puikus, kaip 
iš atvirutes, vaizdas su dan
goraižiais ant Mičigano ežero 
kranto... Tarsi pabundu iš 
miego, kaip elektra nukrečia 
mintis: juk aš Amerikoje' 

Buvau jau ;r užmiršusi... 
Ar, p r o g a i p a s i t a i k i u s , 

d a r g r į ž t u m ė t e \ A m e r i k ą -
ne t i ek a p s i l a n k y t i , k i e k il
g i au , o gal i r v i s am l a i k u i . 

p a s i l i k t i ? 
Koks sunkus klausimas... 

Pradėsiu nuo galo: a r norėčiau 
gyventi Amerikoje? 

Ne! Kaip bebūtų gaila ir 
kaip bemylėčiau čia gyve
nančius žmones. Čia aš vieš
nia. Kur važiuočiau per 
Vėlines? Čia nėra mano pri
siminimų, čia nėra mano vai
kystės takelių. Ne čia mano 
vieta. Senti norėčiau nuoša
liam Lietuvos kaime, kur 
turėčiau laiko rašyti anūkams 
giminės istoriją. Žurnalistika 
pa tenkina tavo smalsumą, 
bet vargina nuolatiniu ben
dravimu, kuris ne prideda, o 
eikvoja tavo energiją, todėl 
svajoju kada nors pabėgti nuo 
žmonių. Labai užjausdavau 
Danu tę Bindokiene. matyda
ma, kaip visą diena prie jos 
durų rikiuodavosi eile intere
santų , ištroškusių pamatyti 
vyriausiąja... 

O sugrįžti į Ameriką norė
čiau: vaikams parodyti. Ir į 
..Draugą" kuriam laikui norė
čiau sugrįžti, jeigu būčiau rei
kalinga. Visada norisi grįžti 
ten. kur tave mylėjo ir kur 
prabėgo bene kūrybingiausias 
tavo gyvenimo tarpelis. 

K o k i e p l a n a i i r d a r b a i 
J ū s ų l a u k i a t ėvynė j e? 

Tris dienas mane žada nepa
leisti iš glėbio mano brangiau
sieji: vaikai Austėja, Dauman
tas . Žygimantas ir vyras Al
girdas . Nekantrauju apčiu
pinėti , kas ten. kaip ir su kuo 
politikoje po Seimo rinkimų, o 
paskui rašysiu meiles laiškus 
į ..Draugą", tik jau iš kitos At
lanto pusės. 

P. S. Norėčiau, kad ..Drau
go" numeris, kuriame bus 
spausd inamas šis pokalbis, 
nepatektų į Lietuvą. Bijau, 
kad busiu blogai Miprasta. 
Tai . kas atsitiko man. buvo tik 
spalvotas drugelio sapnas, ku
ris nesikartoja. 

Kalbėjosi D. B. 

U T H U A N I A N MERCY LIFT 
nuoš irdž ia i dėkoja 

d o s n i e m s rėmėjams, kurie taip gausiai pirko 
didžiosios loterijos bilietus paremti šių metų dešimtmečio 

lėšų telkimo pokylį. Taip pat dėkojame žemiau 
išvardintiems rėmėjams, kurie pridėjo aukas pirkdami 

loterijos bilietus. 

$450 Jonas Žymantas, Chicago, IL. 
$300 Irena Kairys. Oak Lawn, IL. 
$200 Egidijus N. Radvenis, Los Angeles, CA. 
$100 Antanas ir Gabrielle Bakšys, W. Hartford, Ct; dr. 

Konce, San Francisco, CA; Kazys Rudaitis, Marina Del Rey, 
CA. 

$95 V. Victor Lapat inskas , Seattle, WA; Patr ic ia A. 
Streeter, Detroit, MI. 

$75 Bronė Šimkus, Santa Monica, CA.. 
$50 Anna Abromaitis, Lemont, IL; Robertas ir Milda 

Arlauskas, Southlake, Tx.; F rank A. Baldauskas, Cuyahoga 
Falls, OH; Anthony Bal t rashunas , So. Boston, MA; Albert 
Balukas, Brooklyn, NY; Stasys ir Elena Baras, Oak Brook, 
IL; Algerd ir Aldona Brazis, Palos Heights, IL; Pe te r P. 
Burns, Kirkland, WA; Rev. Matthew Cyvas, St. Pete Beach, 
FL; Grace Czervvinski, Kohala, HI; Audra Deveikis, rancho 
Palos Verdes, CA; Elena Druskis, Palos Park, IL; Peter ir 
Danguolė Griganavičius, Darien, IL; David R. Iwasko, Mt. 
Ephraim, NJ; James R. Kaskin, San Francisco, CA; Leon 
ir Anna Kazlauskas, Chicago, IL; Maria Rūta ir Edmund 
Kirkus, Lemont, IL; Pranie Kologe, Ft. Worth, TX; Charles 
Kūlis, Oyster Bay, NY; Victor A. Kundurys, Ft. Walton 
Beach, FL; Charles Landrait is , W. Roxbury, MA; Aldona 
Lesevičius, Chicago, LL; Edward Leugoud, San Francisco, 
C A Antans ir Vilią Marchertas, Downers Grove, IL; Joseph 
Mikulis, VVestchester, IL; Leokadija Pačkauskas, Leland, 
TX; Petras Pagojus, Detroit, MI; Stanley Sabas, Natrona 
Heights, PA; Edward Savolskis, Sr., W. Mifflin, PA; Jonas 
ir Marija Šimonis, Santa Barbara , CA; Jane Sula, San ta 
Monica, CA; Aldonna J. Ugenas, St. Petersburg, FL; Vito 
i r Regina Vai , Oak Brook, IL; V y t a u t a s i r Emi l i j a 
Valantinas, Chicago, IL; A. ir A. Valavičius, Chicago, IL; 
Matt ir Philomene Vilutis, Frankfort, IL; Joseph Yuknas , 
Denver, CO; Helen Zemeckas, Indianapolis, IN. 

$45 Jonas ir Juzė Žebrauskas, Newport, NC. 
$40 Genovaitė Ankus, Oak Lawn, IL; Apol Varnelis, 

Dowagac, MI. 
$35 Vida R. Kašubą, Pit tsburgh, PA. 
$30 Sister M. Bernadette Matukas , Putnam, CT; Nijolė 

Zdanys, La Grange, EL; M. ir G. Erčius, Little Neck, NY. 
$25 Reinhold C. Gedeit, Chatham, IL; Frank E. Jaku t i s , 

Palm Spr ings , CA; Joseph Kučinskas , Dowagiac, MI; 
Marius ir Eglė Laniauskas, Mentor, OH; Ida D. Milbut, 
NY;Vladas Plečkait is , Richmond Hts . , OH; Albinas ir 
Gražina Reškevičius, Omaha, NE; Leocadia A. Sanders , 
Chicago, IL; Peter S. Titas, Cleveland, OH; Gediminas 
Vaitkus, Tijeras, NM; Algis Vydas, Holden, ME; William 
J . Yudiskas, Eagle River, AK; dr . V. Sky, Palos Verdes, C A 

$20 Dalia Armonas, Mentor, OH; Eugene ir Danguolė 
Bartkus, Beverly Shores, IN; Vida Bertels, Theodosia, 
MO; VVilliam G. Burimauskas , Amsterdam, NY; Mary 
Cojean, North Haledon, NJ ; A. Gečys, Brooklyn, NY; 
V y t a u t a s J u o d k a , Ch icago , IL; Victor J . K u i z i n , 
Springfield, IL; Henrikas ir Ilona Laucius, Paterson, NJ; 
Meta Linkus, Sunny Išles Beach, FL; Zigmas ir Marina 
Raulinaitis, Manahawkin, NJ ; Dalia R. Šaulys, Chicago, 
IL; Anicetas Simutis, Eas t Rockaway, NY; Salomėja 
Valukas, New Haven, CT. 

$15 Petronėlė Cicėnas, Naperville, IL; Anne Fantozzi, 
Brookfield, IL; Ba rba ra Van Rheenen, Amaną, IA; 
Florence Schneider, Wantagh, NY; T. ir G. Skirgaila, 
Malibu, CA. 

$10 ir mažiau Apolonija Andrašiūnas, Orland Park , 
IL; k u n . L. Andriekus , Kennebunkpor t , ME; J o a n 
Augustine, Eve Mary Bates, St. Augustine, FL; Myron 
ir Rita Bezdicek, Inverness, IL; Malvina Casper, Pontiac, 
MI; James Druetzler, Homewood, IL; Catherine K. Forte, 
Nashville, TN; Napoleon Garshva, Manchester , NH; 
Eleanor C. Garwin, Elkr idge , MD; Anthony Gr ina , 
Bensenville, IL; R.K. Gruodis, Mt. Airy, MD; John ir 
Anelė Gumbelevičius, Winston, OR; Theresė A. Jacąues, 
Bayonet Point, FL; Henry Jenig, Chicago, IL; Danutė 
Juras , Westhester, IL; Charles Karbocius, Amsterdam, 
NY; Gildą M. Karu, Arlington Heights, IL; Peter ir I rena 
Kazlauskas, Lemont, IL; Kęstutis Keblys, Baton Rouge, 
LA; Bernice Kellogg, San Mateo, CA; Gražina Kenter, 
Danbury, CT; Mary Kincius, Chicago, IL; Richard M. 
Koplin, Cicero, IL; C. Latvis, Maspeth, NY; Craig ir Egle 
Locaitis, Potomac, MD; Al Lukoševičius, New Monmouth, 
NJ; Emil Macevičius, Depauw, IN; Aldona Masiulionis, 
Batavia, NY; Stella Mikolaitis, Rio Rico, AZ; Jonas ir 
Ona Motiejūnas, Prescot t , AZ; Ted Navickas , Cour 
D'Alene, ID; F r a n k S. P a p a n , Rockvil le , M D ; T. 
Petravičius, Hartford, CT; Joseph Petrušaitis, Chicago, 
IL; Regina Raslavičius, Eik Grove Village, IL; Theodore 
ir Ritonė Rudaitis, Lemont, IL; Elena Sakas, Littleton, 
CO; Elizabeth Skema, Gulfport, FL; Vitalis Svazas , 
Bellevue, WA; John ir Danutė Svirsky, Brockton, MA; 
Robertas Tamulionis, Beverly Hills, MI; Algimantas 
Uogintas, Waterbury, CT; Maria Valiukevičius, Lemont, 
IL; Edmund ir Gražina Varnelis, Mentor, OH; J e a n A. 
Warren, Los Angeles, CA; Anthony Yakaitis, Frankl in 
Sąuare, NY; Laura Johnson, VVoodJbridge, VA; John 
Stukas, Binghamton, NY; Eugene ir Irena Slavinskas, 
St. Pete, FL. 

Aukos gautos iki 2000 m spalio 1 d. 

J a u n i m o c e n t r o m o t e r ų 
k l u b a s spalio 29 d., sekma
dienį. Jaunimo centro kavinė
je visus vaišins skaniais mie
liniais blynais ir burnoje tirps
tančia obuoline koše. Šeiminin
ke.- Imiius kep-- nuo M \<\\ r. 

P a s a u l i o l i e t u v i u centro 
Kalėdų m u g ė vyks gruodžio 
2-3 dienomis centro didžiojoje 
salėje. Skambinkite Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436 ir 
užsisakykite vietas. Salėje 
stalu skaičius - ribotas 

http://meksikietisko.se



