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NATO sistemos zonoje 
Baltijos, Baltarusijos ir 

Ukrainos valstybės 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 25 d. (Elta) 
— Vilniuje, „Lietuvos" 
viešbutyje, pasibaigė tris dienas 
vykęs tarptautinis seminaras 
„Saugumo, stabilumo ir pasi
tikėjimo Rytų Europoje proble
mos". Jame dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Ukrainos ir Baltarusijos parla
mentinės delegacijos ir eksper
tai, taip pat Lenkijos atstovas. 
Kalbą jame pasakė NATO Jung 
tinių pajėgų Europoje vado 
pavaduotojas generolas Brian 
Kenny. 

Seminare konstatuota, kad 
dabar svarbu sukurti nebran
duolinę teritoriją, įskaitant 
Baltijos valstybes, Baltarusiją ir 
Ukrainą. Tokia zona visiškai 
atitiktų tarptautinių susita
rimų dėl branduolinio ginklo 
negaminimo, nelaikymo ir 
neplatinimo dvasią. Atsižvel
giant į Švedijos iniciatyvą 
kontroliuoti atomines elektri
nes ir kitus atominius objektus, 
seminaro dalyviai sakė, kad 
reikėtų sudaryti tarptautinę 
inspekciją, kurioje būtųjų šalių, 
taip pat kitų suinteresuotų 
valstybių, atstovai. Prieita prie 
bendros nuomonės, kad būtų 
tikslinga sukurti tarpvalstybinį 
regioninį organą, kuris padėtų 
užkirsti kelią šalių konflik
tams seminaro dalyvių teritori
jose. 

Lietuva NATO sistemoje 
Tarptautiniame seminare da

lyvavusį NATO Jungtinių pajėgų 
Europoje vyriausiojo vado 
pavaduotoją generolą Brian 
Kenny ir grupę aukštų NATO 
karininkų priėmė ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Generolas B. Kenny 
pažymėjo, kad tarpusavio 
konfliktų ta rp didžiųjų 
valstybių laikai jau praėjo, 
tačiau vietinio pobūdžio 
nestabilumo židinių galimybė 
yra. Kaip ir kitos politinės 
Europos struktūros, NATO 
pagal savo galimybes pasiryžusi 
teikti paramą besikuriančioms 
Europos demokratinėms vals
tybėms, tarp jų ir Lietuvai. G. 
Vagnorius pareiškė nuomone, 
kad Lietuva ras savo vietą 
NATO sistemoje. 

Kitos žinios 
Rengiama „Baltoji knyga" 

apie Lietuvos laisvės gynėjus 
tragiškųjų sausio įvykių 
dienomis Vilniuje. Pirmajame 
jos tome bus rašiniai apie 
žuvusiuosius ir sužeistuosius 
moksleivius, daug vietos bus 
skiriama vaikų rašiniams, pie
šiniams. 

Švedų ekspertai, aplankę 
atomines Ignalinos ir Sosnovyj 
Bor prie St. Peterburgo elekt
rines, nustatė, kad abiejų jė
gainių saugumas nepakanka
mas, ir jeigu nebus imamasi 
jokių skubių priemonių, 
katastrofa gali įvykti dar prieš 
2000-uosius metus. Norima 
organizuoti Europos kraštus 
teikti joms techninę ir finansinę 
pagalbą. 

Tarsi Pilypas, iššokęs iš 
kanapių, šiais nelinksmais lai
kais atrodo pirmasis lietuviškos 
komedijos festivalis „Kana-
pė-92", surengtas Trakuose. 
Tris dienas septyni teatrai 
linksmino šio rajono kaimų ir 
miestelių žiūrovus. 

Šūviai Klaipėdoje 
Vasario 22-osios ryto ramybę 

tarptautinės perkėlos Lietuva-
Vokietija Klaipėdos prieplau
koje sut r ikdė sovietinių 
pasieniečių automatų šūviai. Tą 
dieną pagal išansktinį Krašto 
apsaugos ministerijos parei
gūnų ir sovietinės kariuomenės 
Pabaltijo pasienio apygardos 
vadovybės susitarimą buvo nu
spręsta mūsų Respublikos 
pasienio tarnybos žinion perimti 
„Klaipėdos" atskirojo kontrolės 
leidimų skyriaus tarptautinėje 
perkėloje patalpas. Kai prie 
pastato prisiartino KAM pa
sienio apsaugos tarnybos virši
ninkas S. Stančikas, pakrantės 
apsaugos rikiuotės vadas A. 
Leišys ir jo pavaduotojas V. 
Požarskas bei perkėlos direk
torius V. Vaičekauskas, kari
ninko J. Seriodkino vadovaujami 
sovietiniai pasieniečiai juos 
pasitiko automatų šūviais. 
Kariškiai kategoriškai atsisakė 
įleisti į patalpas ne t ik 
tikruosius jų šeimininkus, bet ir 
miesto vadovus. 

Po trumpų derybų V. Vaiče
kauskui ir KAM pareigūnams 
vis dėlto pavyko patekti į 
pasieniečių būstinę. Apžvelgę 
jos aplinką, jie suvokė, kad 
žaliakepuriai iš tiesų ruošiasi 
kraustytis, nes Čia jau stigo 
specialios aparatūros radioak
tyviems kroviniams kontro
liuoti, telesistemos, ryšių prie
monių, sieninių laikrodžių, 
apgailėtinai atrodė sulaužytos 
lentynos. Pastatų šeimininkas 
V. Vaičekauskas norėjo iškvies
ti ūkio skyriaus darbuotojus 
materialinėms vertybėms įver
tinti, tačiau pasieniečiai, pasi
rodo, išjungė telefono ryšį. At
sakydami į sovietinių kariškių 
įžūlumą, Lietuvos atstovai 
paskelbė bado akciją. 0 uosta
miesčio tremtiniai prie pasienio 
kontrolės punkto pastato su
rengė taikų piketą. 

Dėkingumo medalis 
V. Landsbergiui 

Vasario 24-ąją Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis dalyvavo 
Estijos Respublikos nepri
klausomybės dienos iškilmėse 
Taline. Jų metu V. Landsber
giui Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Arnoldas 
Riuitelis įteikė Estijos res
publikos dėkingumo medalį. 
Tokiu pat medaliu apdovanotas 
Estijos atstovas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, nepap
rastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Jungtinėse Amerikos 
valstijose Ernstas Jaksonas. 

Keliaujanti mokykla 
Kaune įkurta pirmoji Lietu

voje keliaujanti ateitininkijos 
mokykla. Pasak Ateitininkų 
Federacijos pirmininko Arvydo 
Žygo, jos tikslas — padėti 
jauniems žmonėms geriau pa
žinti krikščioniškąsias vertybes. 
Užsiėmimai vyks Kauno vysku
pijos parapijose ir mokyklose, 
dirbti joje pakviesti pasišventę 
jaunimo globėjai, dvasios tėvai, 
ateitininkijos idealams ištikimi 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai. Tokias mokyklas 
žadama įkurti ir kitose Lietuvos 
vyskupijų parapijose. 

JAV Valstybės sekretorius James A. Baker III diskutuoja paskolos suteikimą Izraeliui Atstovų rūmų komiteto sesijoje. 

Jungtinių Amerikos valstybių 
atviras žodis Izraeliui 

Kasmet jam duodama trys bilijonai dolerių 

Washingtonas. Vasario 25 d., 
— Čia pirmadienį JAV Kongre
se liudijo Valstybės departa
mento sekretorius James A. 
Baker III, kuris visai paprastai 
ir aiškiai įspėjo Izraelio vy
riausybę, jog, jei ji nesustos 
statyti pastatus užimtoje teri
torijoje, tai negaus 10 bilijonų 
dolerių, kurių Izraelis prašo 
šimtams tūkstančių žydų emi
grantų įkurdinimui iš buvusios 
Sovietų Sąjungos. 

Pasirinkimas esąs Izraelio 
pusėje, pareiškė Valstybės sek
retorius, kalbėdamas Kongrese, 
kai Vidurio Rytų taikos pasita
rimai vėl prasidėjo sostinėje. 
Daugelio tai laikoma labai rim
tu įspėjimu Izraelio vyriausybės 
ministrui pirmininkui Y. Sha-
mirui. Pirmą kartą JAV prezi
dento Busho administracija 
viešai ir atvirai išdėstė savo 
sąlygas Izraeliui. Jis sakė, jog 
Washingtonas sutiktų su 10 bi
lijonų paskola penkeriems me
tams tik tada, jei Izraelis at
sisakytų savo plano statyti 
namus žydams Vakarų Kranto 
ir Gazos teritorijose. Tačiau jis 
pasakė, jei Izraelis negali 
visiškai sulaikyti statybos, tai 
JAV administracija turi ir kitą 
pasiūlymą — gali duoti mažą 
paskolą, kad būtų baigti tie 
namai, kurie yra pradėti, bet su 
viena sąlyga, kad nebebūtų 
statomi nauji. ,,New York 
Times" pastebi, jog pirmą kartą 
Amerikos-Izraelio ryšiuose nau
dojama ekonominė pagalba kaip 
įrankis, kad būtų išspręstos 

M.K. Čiurlionio paveikslai 
— į Japoniją 

Šiandien iš Kauno į Helsinkį 
išvažiavo specialus, meno 
kūrinių pervežimui pritaikytas, 
furgonas. Juo išgabenta M.K. 
Čiurlionio paveikslų kolekcija. 
Iš Suomijos sostinės paveikslai 
lėktuvu bus nuvežti į Japoniją. 
Kovo 6 Tokyo meno muziejuje 
„Sezon" bus atidaryta paroda 
„Lietuvių fantastas ir mistikas 
Mikalojus Kons tan t inas 
Čiurlionis". Kelionei paruošta 
60 paveikslų originalų, taip pat 
reprodukcijos, fotografijos, 
albumai, kurie padės japonams 
geriau susipažinti su Lietuvos 
menininko kūryba. M.K. Čiur
lionio domimasi visame pasau
lyje, tačiau jo paveikslai iš Kau
no išvežami retai. Iki šiol jie 
buvo eksponuojami tik Rusijoje 
ir Vokietijoje. 

Izraelio politines problemos 
okupuotose žemėse. 

Didžiausia parama 
Amerika duoda Izraeliui 

kasmet 3 bilijonus dolerių ir tai 
yra pati didžiausia parama, 
kokios joks kitas kraš tas 
negauna. Kiekviena Amerikos 
vyriausybė nuo 1967 metų, kai 
buvo pagrobt?p tos žemės, 
priešinosi prieš namų statybą 
tose vietose. Pagrobtos teri
torijos ir buvo didžiausia kliūtis 
arabų ir žydų taikos pasitari
mams. Kongrese Izraelio šali
ninkai ir žydų bendruomenės 
nariai čia po šio liudijimo mano, 
jog Izraelis negalės statyti 
daugiau naujų namų, nes pini
gai nebus išduoti. Taip pat ne
manoma, kad Izraelis galėtų 
gauti 10 bilijonų paskolą iš 
komercinių bankų. Bet be tos fi
nansinės paramos Izraelis 
negalėsiąs aprūpinti butais savo 

imigrantus ir duoti jiems darbų. 
Šie dalykai yra labai nepake

liui Izraelio minis trui pir
mininkui Shamirui, nes birželio 
mėnesį įvyksta nauji rinkimai. 
Nežiūrint šių sunkumų, jis 
pareiškė, jog nėra pasiruošęs nei 
vienai dienai sustabdyti tų 
patalpų statybą, nes tai reika
linga saugumo tikslais, o be to, 
reikia surinkti Izraelio vaikus 
būtinai į vieną vietą. 

Iš Washingtono pranešama, 
jog tik kongr. Larry Smith iš 
Floridos kritikavo Bakerį, kad 
jis esąs per griežtas Izraeliui, o 
kiti Kongreso nariai esą už Ad
ministracijos pozicijas. Prasi
dėjusiuose pokalbiuose su 
arabais, tą dieną nebuvo nieko 
ypatingesnio aptariama, nes 
buvo stebimas šis Bakerio 
pareiškimas JAV Kongresui. Iš 
žydų vadų pasisakymų aiškėja, 
kad j ie nenorėtų sueiti į 
konfliktą su prezidentu Bushu. 

Valdas Adamkus paskirtas 
vadovauti Baltijos kraštų 

gamtos apsaugai 
Washingtonas. Vasario 25 d. 

— JAV Aplinkos Apsaugos 
Agentūra (TJS-EPA) praneša, 
kad yra sudarytas Baltijos vals
tybėms gamtosaugos techninės 
pagalbos planas 1992-1993 
metams. Valdui Adamkui pa
vesta Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos gamtosauginės pagalbos pla
no įgyvendinimas ir koor
dinavimas. V. Adamkus ir 
toliau lieka JAV Vidurio — 
Vakarų regiono administrato
riumi, o Baltijos valstybių plano 
įgyvendinimas yra pridėtinės 
pareigos. 

Vasario 26 dieną, lydimas 
Valstybės departamento ir 
Washintono EPA atstovų, 
Valdas Adamkus išvyko į 
Vilnių, Rygą ir Taliną tartis su 
Baltijos valstybių gamtos ap
saugos vadovais dėl techninės 
pagalbos plano vykdymo. 
Numatoma, kad pirmieji 
specialistai j Baltijos valstybes 
vyks jau gegužės mėnesį. Jų 
uždavinys bus patarti sudarant 
monotoringo sistemą, kad nu
stačius užteršimo lygį; pagalba 
ekologinės teisės sistemai 
sukurti, laboratorijoms parūpin 
ti būtiniausius įrengimus ir 
padėti administraciniam apara 
tui. Šiam pradiniam darbui nu-

Valdas Adamkus, 
JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros 
Vidurio Vakaru regiono administra
torius, vadovauja Baltijos kraštų 
gamtos apsaugos JAV plano įgyven
dinimui. 

matyta keletas milijonų dolerių. 
Būtiniems vandens apvalymo 
įrengimų statybos darbams 
pinigai dar nenumatyti. 

Yra gerai žinoma, kad Balti
jos valstybių gamta labai 
užteršta ir kenkia žmonių svei
katai, tad ši Amerikos parama 
šioms valstybėms yra labai 
svarbi ir tikrai reikalinga. 

Pašto tiltas per 
Baltiją 

Vilnius. Vasario 21. (Elta) -
„Klaipėdos" keltu iš Lietuvos 
uostamiesčio išgabenta pirmoji 
laiškų ir banderolių siunta į 
Vokietiją. Šis pašto tiltas per 
Baltijos jūrą nutiestas pagal 
Lietuvos ir Vokietijos ryšių 
tarnybų sutartį. Tarptautinis 
paštas į Vokietiją bus plukdo
mas kartą per savaitę. Tuo 
pačiu keliu Lietuvą pasieks ir 
vokiečių siuntos. 

Daugiau kaip penkis sovieti
nius dešimtmečius visi Lietuvos 
pašto keliai į užsienį ėjo tik per 
...Maskvą. 

Pasikeitimai 
„Laisvės Lygoje* 

Klaipėda. „Mažoji Lietuva" 
savo ketvirtame numeryje rašo, 
jog vasario 1 d. Kaune įvyko 
Lietuvos Laisvės Lygos suva
žiavimas, kurio metu iš šios 
organizacijos pirmininko parei
gų pašalintas Antanas Terlec
kas. J i s buvo apkaltintas 
bailumu 1991 m. sausio 13-sios 
ir rugpjūčio pučo metu, užsienio 
lietuvių paaukotų lėšų švais
tymu, fakto, kad yra dirbęs 
„Glavlite", nuslėpimu. Pats A. 
Terleckas savo pašalinimą laiko 
negaliojančiu. Tą pačią dieną A. 
Terleckas dalyvavo Vilniuje 
vykusiame 2-jame Lietuvos po
litinių kalinių sąjungos suvažia
vime ir prašėsi priimamas į šią 
organizaciją. 

Kvietęs ginti bočių 
žemę 

Vilnius. Vasario 21. (Elta) -
Pažymimos iškilaus Lietuvos 
valstybės ir viuomenės veikėjo, 
liberalinės srovės ideologo My
kolo Šleževičiaus 110-osios 
gimimo metinės. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpiu ad
vokatas Mykolas Šleževičius 
tris kar tus buvo ministras 
p i rmininkas , daug metų 
vadovavo Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungai. Turėda
mas gerą politinę nuovaką, M. 
Šleževičius nuolat kvietė Lietuvos 
visuomenę konsoliduotis, siek
ti vertybių, kurios brangios 
visam kraštui — išlaikyti nepri
klausomybę. Jis ragino 
„suglaudus savo jėgas ryžtis 
ginti svo bočių žemę nuo kiek
vieno, kas bandys mus pulti ir 
norės pavergti" („Lietuvos 
žinios, 1939). Didžiosios mūsų 
tautos tragedijos dienomis, kai 
TSRS paskelbė ultimatumą 
Lietuvai, Mykolo Sleževičiaus 
jau nebebuvo. Jis mirė 1939 
metų lapkričio 11 dieną. Ilsisi 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gudijos Užsienio reikalų 
minis t ras Petr Kraučenka 
Minske pasakė Europos Bendri
jos delegacijai vasario 24 d., jog 
jis nori pareikšti savo krašto rei
kalavimus į tam tikrą Lietuvos 
teritorijos dalį dalyvaujant tarp
tautinei audiencijai. Reuterio 
žinių agentūros žiniomis, kai 
Europos Bendrijos delegacijos 
vienas narys paklausė, ar tas 
sienų reikalavimas liestų Vil
nių, tai ministras Kraučenka 
atsakė: „taip". Tokie teri
toriniai pareiškimai buvo 
netikėti, nes Lietuva ir Gudija 
anksčiau pasirašė susitarimą 
pripažinti dabartines sienas 
galiojančiomis. 

— Rygoje „Diena" pranešė, 
jog Latvija sustabdė savo 
produktų siuntimą Rusijai tris 
dienas, nes Rusija nesiunčia pa
žadėtos naftos gaminių į Latvi
jos Respubliką. Rusijos - Latvi
jos naujas susitarimas turėjo 
būti pasirašytas vakar. Mask
vos vyriausieji sakosi nustebę 
tokiu savo žmonių elgesiu. 

— Vasario 24 dieną Lietuvos 
ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius paskelbė naują 
kontrolę komercinėms prekėms. 
Didžiosios prekybos įmonės gali 
kainas didinti tik 8%, tačiau 
mažosios įmonėlės gali kelti 
kainas iki 17%. Kontrolė 
būtina, nes trūksta pinigų ir ne
galima gauti paskolų. 

— Maskvoje pulk. Viktor 
Alksnis, buvęs senųjų komunis
tų Sojuzo vadas, pasisakė norįs 
pasitraukti iš kariuomenės ir 
pereiti dirbti politinėje veikloje. 
Neaišku esą, ar jis norės gyventi 
Rygoje, ar bus Maskvoje. Alks
nis buvo vienas iš kalbėtojų pra
ėjusio sekmadienio demonstra
cijose prieš Rusijos prezidentą 
B. Jelciną. 

— Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos direktorius 
Vitalis Čiurkinas pasakė, jog 
Estija reabilituoja Antrojo 
Pasaulinio karo nusikaltėlius. 
Reuteris pranešė, jog estų 
įstatymas anuliuoja Sovietų 
teismo padarytus sprendimus, 
kai buvo tūkstančiai žmonių 
vežami į koncentracijos 
stovyklas, juos apkaltinus 
parama naciams karo metu. 
Estijos vyriausybė paskelbė, 
kad įtariamieji asmenys yra 
ištiriami keikvienas atskirai. 

— Baltijos ir Sandraugos pre
kybininkų delegacijos tarėsi 
Maskvoje, kad būtų sudaryta 
bendra industrialistų sąjunga. 
Tai pakeistų buvusią Sovietų 
panašią sąjungą. Buvęs Gorba
čiovo šalininkas Arkadijus 
Volskis išrinktas naujuoju Rusi
jos industrialistų sąjungos pir
mininku. 

— Audrius Butkevičius, Lie
tuvos Gynybos ministras, vasa
rio 25 d. pranešė Rusijos parei
gūnams, kad Lietuva perima 
savo sienų kontrolę muitinėse ir 
kad sovietų kariai privalo 
pasitraukti. Vasario 21 d. tie 
daliniai iš Lazdijų muitinės jau 
pasitraukė taikingai. 

KALENDORIUS 

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Aurime, Izabelė, Jogintas. 

Vasario 27 d.: Gabrielius, 
Skirmantė, Fortūnatas, Gin-
vilas, Gabija, Vilmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36. 
Temperatūra dieną 36 1., 

naktį 26 1. 
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SESĖ MEGA GRĮŽO 
TĖVIŠKĖN 

nėse. Laidotuvės buvo neeilinės, 
ka ip neeilinis buvo ir Megos 
gyven imas . Savo gyvenimą 
Mega skyrė Dievui, Tėvynei ir 
Art imui ir tuo kel iu ėjo! 

Antrose laidotuvėse dalyvavo 
Lietuvos skaučių,-tų atstovai, 
giminės, d rauga i ir pažįstami. 
Panemunės šventovėje kunigas 
aukojo šv. Mišias, prieš altorių, 
aukš ta i an t katafalko iškelta, 
gėlėse paskendusi maža urnelė, 
žemai t a rp gėlių didelis Megos 
atvaizdas. Mišių metu degė 
visos š v e n t o v ė s šviesos ir 
žvakės, giedojo choras ir solistai. 
Kunigas pasakė graudinantį pa
mokslą. Po pamaldų eilėmis 
išsirikiavę palydovai, tvarkin
gai žygiavo į kapus . Priekyje 
ėjo kryžius, už kryžiaus pus
seserės dukra i t ė nešė Megos 
a tva i zdą , ėjo g i m i n ė s su 
gėlėmis, kunigas , giedoriai ir 
jauni giminaičiai nešė urnelę 
papuoštą gėlėmis, juos sekė kiti 
laidotuvių dalyviai . 

Kapinėse atsisveikino pus
seserės vyras J o n a s Radzevi
čius, o pusseserė Nijolė plačiai 
apibūdino Megos nueitą kelią. 
A t s i s v e i k i n i m o žodį t a r ė 
Lietuvos Seserijos vyriausia 
skaut ininke Alina Dvoreckienė 
ir Tarybos pirmininko pavaduo
tojas Malkevičius. Jausmingai 
atsisveikino išlikusios, t rumpo 
N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
gyvenmo Megos draugės sesės 
skaut in inkės Bagdonienė, Dze-
na j av i č i enė i r V izg i rda i t ė . 
Skambėjo giesmės, urnelę nulei
dus į duobę, skau tams didžiuoju 
saliutu gerbiant , didingai nu
skambėjo Lietuvos Himnas. 

Ilsėkis, miela sese, šventos 
L ie tuvos žemelė je , o mes , 
Clevelande, minės ime Tave 
maldose. 

v . s . I. B u d r i e n ė 

Vs fil Halinos Plaušinai t ienės pagerbimo sueigoje susispietę sueigoje dalyvavę Geležinio Vilko 
ordinu apdovanotieji skau t in inka i , ės. Iš k.: • - fil Jonas Da inauskas . vs Irena Kerel ienė, vs Alė 
Namikienė , vsfil E d m u n d a s Korzonas, v s fi Halina Plauš inai t ienė , vs fil Sigitas Mikna i t i s , vs 
Vladas Vijeikis, vs fil kun . Juozas Vaišnys r vs fil Vy tau tas M i k ū n a s . 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

SVEIK? JAM SESĘ HALINA 

V. s. fil. Mėga Barniškaite, 
karo audrų nublokšta į Cleve-
landą. ir ten praleidusi na
šiausią gyvenimo dalį 1991 m. 
vasario 15 d. buvo pakviesta pas 
Aukščiausiąjį. Vasario 17 d. ji 
buvo pašarvota Jokubauskų 
šermeninėje, kur susirinkusi 
Clevelando lietuvių Skautija 
iškilmingai ir pagarbiai su ja 
atsisveikino. 

Vasario 18-tos rytą Dievo Mo
t inos parapi jos šventovėje. 
Klebonas skaut ininkas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, auko
jo šv. Mišias už Megos sielą. Po 
Mišių, ge rb i an t jos pagei
davimą, kūnas buvo sudegintas 
ir pelenai laikinai patalpinti 
Visu Sielų kapinių mauzolie
juje, nes amžino poilsio vietą ji 
pasirinko Panemunę, šalia savo 
motinos ir kitų artimųjų. Savo 
seserį Izabelę Jonaitienę įparei
gojo jos valią įvykdyti. 

Iš Kauno į Clevelandą at
vykusi jų pusseserė inž. Nijolė 
Radzevičienė greit ir sumaniai 
suorganizavo Megos perkėlimą 
į gimtąją žemę. Energingos pus
seserės pastangomis 1991 m. 
spalio 26 d. v.s. fil. Mega Bar
niškaite iškilmingai buvo palai
dota Lietuvoj. Panemunės kapi-

SESĘ MEGĄ JOS MIRT ES 
METINĖSE PRISIMENANT 

Šaltą vasario mėnesio vakarą 
draugai ir artimieji susirinko 
p r i s i m i n t i a.a. Magda leną 
Barniškaite, bet mes, kurios 
savo gyvenime pasir inkome 
skaut i šką j į kel ią , a t ė jome 
prisiminti savo sesę Megą. 

Visi išpažįstame, kad žmo
gaus gyvenimo t iks las y ra 
amžino gėrio ir amžinos tiesos 
ieškoj imas . Kiek m e s to 
pasiekiame priklauso nuo to, 
kiek aiški ir stipri yra mūsų 
gyvenimo vizija, kiek gilus yra 
mūsų įsipareigojimas jos siekti, 
kiek jautrus yra mūsų atvi
rumas šios vizijos re ika la
vimams. 

Stipriai kam nors užsian
gažavęs žmogus visada skiriasi 
nuo kitų — jis yra nepaprastas. 
Tas nepaprastumas kar ta is ki
tiems keistas, sunkiai supran
t a m a s T u r ė t u m e t a č i a u 
neužmiršti, kad tie. kurie drįs
ta svajoti didingas svajas, taip 
pat drįsta būti nepaprasti , nors 
gal kartais vieniši ir atskirt i . 

Bet tik arai išdrįsta skristi į 
saulę vieni. Ar neužmirštame 
kartais, kad mums visiems skir
ta arų dalia? 

Kasdienybėje nuvargus sunku 
kartais tuo didingumu tikėti, ar 
net jį prisiminti. Bet jeigu 
pripažįstame, kad skautybė yra 
kovo už pilnutini žmogų, ir ieigu 
įsisąmonijame, kad mes esame 
tos kovos dalininkės, negalime 

nesididžiuoti šiuo mūsų tau ta i 
ypatingu laiku m u m s patikėta 
dalia. 

O ši didžioji paskir t is yra būti 
savo laiko pilnutine moterimi — 
fizinės, dvasinės , moralinės, 
t au t inės bei rel iginės gyvybės 
nešėja, kovotoja, darbininke. Ir 
svajotoja... ir svajotoja, kuri 
n i e k a d n e a t s i s a k o s i e k t i 
žvaigždžių. 

Nieks nežino, kur ta paukštė 
skrenda, 

Ir kodėl balta ji tarp juodų 
varnų, 

Jei kas numestą jos baltą 
plunksną randa, 

Tam negilios jūros, ne per 
aukštos keteros kalnų. 

(J. Vaičiūnienė) 

Yra du būdai priklausyti orga
nizacijai. Vienas — įsirašyti, 
nešioti organizacijos vardą, juo 
kartais savo pagarsinimui pasi
naudoti.. . ir viskas. Ir ant ras — 
s u i m t i s a v i n organizac i jos 
skelbiamą mintį ir idealą, ir 
paskui savo visu gyvenimu, 
savo elgesiu ir visais veiksmais 
paversti tą mintį ir tą idealą 
tikrove savo aplinkoje, savo tau
toje, savo konfesijoje. 

Sesė Mega pasirinko skautybę 
pačioje savo jaunystėje. Ir or
ganizaci ja ,-N vi. pasi
rinko antrąjį yi ikiau.-.j mo būdą. 

Susir inkome todėl šį vakarą 
su pagarba pris imint i savo 

Kernavietės švenčia! Viena jų 
— buvusi pirmoji „Kernavės" 
tunto tunt in inkė vs fil Hal ina 
Plaušinait ienė, už lietuviškai 
skautybei pašvęstą gyvenimą, 
apdovanojama LSS aukščiausiu 
garbės žymeniu - Geležinio 
Vilko ordinu. Savo džiaugsmu 
dalijasi su Chicagos skaut i ška 
šeima, kurios daugeliui narių 
su sese Halina teko bendradar
biaut i skautiškoje veikloje. 

Pasveikinusi šimtinę svečių, 
vasario 7-os vakare sukviestų į 
stovyklų gairelėmis papuoštą 
Jaunimo centro kavinę, „Verps
čių" — skautininkių būrelio va-

vyresniąją seserį, kuri, išdrįsus 
siekti žvaigždžių, mokėjo būti 
savo laiko moterimi. 

Lietuva penkis dešimtmečius 
nešė vergijos naštą. Bet ji išliko 
kovojanti, tikinti ir gyva. Ta jos 
nuostabi gyvybė išsilaikė drąsių 
laisvės kovotojų, jų ta rpe i r po
g r indž io darbininkų dėka . 
Daugelio tų kovotojų vardai 
nežinomi, veidai nematyti, auka 
neišsakyta. 

Bet viena iš jų gyveno mūsų 
ta rpe . Sesė Mega šio savo gyve
nimo laikotarpio niekad negar
sino — jos darbas Lietuvos po
grindyje buvo jos pačios ir tik jos 
vienos širdies daina. 

Pris imenu vyresniąją skauti
n inke ir akademikų skautų 
fPisterę Magdaleną Barniškaite 
ka ip savo sesę Megą, keliau
jančią per gyvenimą labai tie
siu, labai tyliu, bekompromi-
siniu keliu. Išpažįstamai tiesai 
ir gėriui ji atsiliepė ne tuščiais 
žodžiais, bet nuolankiais dar
bais ir veiksmais. Gyveno, ir 
galima sakyti išgyveno, skautiš
kuosius idealus, perkeldama 
juos į savo kasdienybę. Ir iš tos 
tylios, stiprios, mylinčios, ti
k inčios , nenusileidžiančios, 
darbščios moters gyvenimo 
dienų ir metų, kelionės pabai 
goję susidėjo vienas garbingas 
ženklas: * " vU NAMO 

dovė vs Nijole Užubalienė ta ip 
apibūdino šio suėjimo priežastį: 

„Laiminga šeima, kuri savo 
n a r i a i s gali didžiuotis. Šį 
vakarą „Kernavės" tunto skau
tės , „Verpsčių" būrelis, „Skau
tų aido" redakcinė „Pelėdų" 
skiltis ir visa skaučių Seserija 
didžiuojasi savo sese vs Halina 
Plaušinaitienė, kurios ilgametė 
veikla ir išskirtinė skaut iška 
asmenybė pagerbiama Gele
žinio Vilko ordinu. 

KAZIUKO M U G Ė 

Chicagoje — kovo 1 d. Jauni
mo centre. Atidarymas 11 v.r. 

Bos tone — kovo 8 d. Lietuvių 
Piliečių klubo 3 a. salėje. 
At idarymas 11:30 v.r. Vai
dinimas „Vyturėlio giesmė" 3 v. 
p.p. 

Hartforde, CT . - Kovo 8 d., 
sekmadienį. 

Worcester, MA. — Balandžio 
12 d. Maironio parko patalpose. 

Die- ,nės ir Artimo 
meilė ir tarnyba yra mūsų gyve
nimo ir duona, ir vynas, ir van
duo. Tai mūsų kelias ir būdas 
tap t i pilnutiniais žmonėmis, 
bū t i savojo ;_ako vyrais ir 
moterimis. 

Prisimindami sesę Megą, dali
namės šia duona ir geriame iš 
šios taurės . Ji išėjo Amžinojon 
Tėvynėn, į amžinus pavasarius, 
o savo žemiškuosius palaikus 
grąžino Tėvynei, kur ia i kartu 
su dainium visą savo gyvenimą 
kartojo: 

Priglūdau aš prie savo žemės 
Visom svajonėm ir sapnais.. 
Ir šviečia jos dangus sutemęs 
Man vėl navasariais naujais.' 

(Bern Brazdžionis) 
v.s . fil. Nijolė Kersnauskaitė 

P . S . Šiais žodžiais v.s fil. 
Nijolė Ke r snauska i t ė š.m. 
vasario 12 d. po šv. Mišių Dievo 
M-.tįn0c «•• j e, Clevelande. 
p r i s i m i n ė v.s. fil. Megą 
B a r n i š k a i t e j o s mi r t i e s 
metinėse. 

V9 fil. HHifina P l a u š i n a i t i e n ė 

„Sesės Halinos nuoširdus ir 
gilus tikėjimas lietuviškos skau-
tybės idėja, paremtas darbais, 
a t l i ekamais gera nuota ika , 
sugebėjimu ir optimizmu, skau
tiškai veiklai patraukė ir te-
bepatraukia tuos, kurie su ja 
susiduria. 

„Dėkingos už s k a u t i š k a s 
talkas, už skautišką energiją ir 
seser i škumą, k e r n a v i e t ė s , 
„Verpstės" ir „Pelėdos" sveiki
na sesę Haliną, džiaugiasi, turė
damos ją savo šeimoje ir linki 
daugelio darbingų, sveikų ir 
skautiškų metų". 

Sueigą vesti pakviesta vs 
Joana Krutulienė šiltu žodžiu 
kreipėsi į sesę Haliną, kur i 
ankstyvoje jaunystėje pamilusi 
skautišką idėją liko jai ;štikima 
per visas gyvenimo dienas — 
linksmas ir liūdesio gaubiamas. 
Spalvingas tas gyvenimas; į jį, 
prisiminimų ai mif kviečia pa
žvelgti sesę Haliną ir visus šios 
sueigos dalyvius. 

Prisiminimų giją verpti pra
deda bendravardė s. Halina 
Moliej ienė, n u k l y s d a m a į 
tolimas nerūpestingas dienas, 
kai Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje abi pradėjo 
žengti skautiškuoju keliu. 

Sesė Halina Plaušinaitienė — 
viena iš jūrų skaučių steigėjų 
Lietuvoje, visą gyvenimą likusi 
artima jūriniam skautąvimui — 
pris: linimų giją tęsia js Dalia 
Lukošiūnaitė-Šlenienė. 

Įdomiai apie savo mamą-sesę-
skautininkę ir jos įtaką jo gyve
nimui ir skautavimui prisimena 
sūnus jūrų budys Gintaras Rėk
laitis, pabrėždamas jos parei
gingumą ir tarnavimą ar t imui 
ir saviesiems. 

Spalvingų prisiminimų giją 
verpia skautininke Kazė Kurai-
tytė — apie veiklą „Aušros 
Var+i" tunte, smarkią „?"-^*s" 
draugove, pionierijos s ies 
darbus ir sesės Halinos įtaką jos 
vadovaujamų sesių skautavi-
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Detroite — sekmadienį, kovo 
8 d., Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. 

Los Angeles , C A — kovo 8 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos kieme ir patalpose. 

N e w Yorkas — sekmadienį, 
kovo 8 d., Kultūros Židinyje. 

mui ir jaunystei . 
Keliais t rumpais sakiniais 

apie savo vaikystę ir pirmąsias 
dienas stovykloje pasidalina 
dukra Daina Plaušinai tytė . 

V. s. Laima Luneckienė pasa
kojimo gija apvija Tautinės 
stovyklos ir „Kernavės" tunto 
steigimo prisiminimus, iškel
dama pirmosios tunt ininkės 
Ha l inos P l a u š i n a i t i e n ė s 
nuopelnus tunto veiklai, jos 
didelį įnašą į „ K e r n a v ė s " 
papročių ir tradicijų lobyną. 

Humoristiškai giją, apie dar
bą skautiškos l i teratūros srity
je, tęsia „Pelėda" vs Jan ina 
Mikutait ienė. Trumpu-drūtu 
mazgu prisiminimų giją mezga 
įvairių spaudos darbų bendra
darbis vs Vladas Vijeikis. 

Sesė Halina — veikli ASS 
eilėse. Akademinio Skautų sąjū
džio vadijos pirm vs fil. Edmun
das Korzonas prisimena bendrą 
darbą Garbės teisme, o Korp! 
Vytis ir ASD vardu sveikin
damas senjoras Jonas Mindau
gas Variakojis kviečia: „Švies
kit kelią jaunajai skautijai!" 
Trumpu žodžiu jungiasi ir vs fil 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. 

Prisiminimų „kuodelis" bai
giamas verpti sesės Halinos 
vaikaičio Jurgio Rėklaičio nuo
širdžiu žodžiu apie rūpestingą ir 
pagalbią jo senolę. 

Žodį tar t i pakviestas LSS 
Tarybos pirm. vs fil. Sigitas 
Miknaitis sveikina sesę Haliną 
dėkodamas už jos at l iktus nesu
skaičiuojamus darbus Lietu
viškai Skautijai ir linkėdamas iš
tvermės tęsti skautybę paremtą 
gyvenimą. 

Sueigos vedėjai pakvietus — 
sueigoje dalyvavę Geležinio 
Vilko ordino kaval ier ia i ir 
damos sudaro gražų 10 asmenų 
ratelį į kurį įvedama ir sesė 
Halina. Visiems dalyviams juos 
apsupus didžiuliu ratu, perskai
tomas LSS Tarybos įsakymas ir 
Tarybos pirm. vs fil Sigitas 
Miknaitis, t a lk inan t Jurgiui 
Rėklaičiui , papuoš ia vs fil 
Haliną Plaušinaitienę Geležinio 
Vilko ordinu. Nuaidi džiugus 
skautiškas „Valio!" ir visų 
giedama „Dieve Tau, Tėvynei ir 
žmonijai"... 

Gėlės, sveikinimai ir linkė
jimai sesei Halinai — visad 
šypsančiai.guodžiančiai, skati
nančiai. Ilgiausių metų! Džiau
giamės, kad esi Lietuvos laukų 
granito akmenėl i s Lietuviš
kosios skautybės pamatuose. 

Skautišku pabenk*—vimu ir 
puikiai paruoštomis vaišėmis 
buvo baigta ši džiaugsminga 
sueiga. I R 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-6297 

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

7722 S. Kadžio Avo., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Meaical Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzlo, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoo Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9053 S. Roborts Rd., Hickory Hl l ls . IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1-3121737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Paloa Vision Contor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

Vai : antr M v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Avo. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)565-7755 

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Contor-

Naporvlllo Campua 
1020 E. Ogdon Avo. , Sutto 310 . 

Naporvllla IL 60563 
Tol. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woat 63rd 8troot 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Keičiant 

VISUOMENĖS 
STRUKTŪRĄ 

• 

Kiekvieną dieną spauda ir 
televizija mirga tiek naujomis, 
tiek senomis žiniomis iš „buvu
sios Sovietų Sąjungos". Žurna
listams kažkaip sunku pereiti 
prie naujai atgimusių valstybių 
vardų, vis aiškinant skaity
tojams ir žiūrovams, kad tai 
dalis tos buvusios galingosios, 
bet dabar sugriuvusios impe
rijos, lyg dauguma tų atstatytų 
valstybių prieš tai niekad ne
būtų egzistavusios. Įvairiai ban
doma aiškinti tą sugriuvimą ir 
sutrupėjimą ieškant priežasčių 
spaudoje, tačiau kartą užtikau 
ir labai realią bei stipriai ko
mišką vieno žurnalisto išvadą: 
Rusijoje komunizmo griuvimo 
pradžia iš tikrųjų buvo ne nau
ja galvosena, o McDonald's ham-
burgerių atidarymas! Nors ir 
su šypsena, bet negalime nesu
tikti. Dabartiniuose plakatuose 
užtinkame irgi puikių pasi
sakymų, kaip ,,70 metų kelyje 
į niekur" arba „Kaip kairieji 
matė save: tai šventi kariai, 
išėję karan prieš neteisybę". 

Kaip gamtoje po stipraus 
žemės drebėjimo negreit pa
vyksta viską atstatyti, taip yra 
ir Lietuvoje po tokios ilgos 
okupacijos bandant atgaivinti 
ne tik ekonomiją, bet ir prašvie-
sinti žmonių galvoseną. Pasi
tenkinant vien medžiaginiu ap
sirūpinimu sieloje lieka didelė 
tuštuma. Jai užpildyti reikia ne 
tik religijos, bet ir bendro žmo
giškumo, rūpesčio savo artimo 
atgaivinimu, ko ten dabar kaip 
tik trūksta. Suprantamas susi
rūpinimas į aukštas vietas sku
biai susėdusiais komunistinės 
galvosenos išverstakailiais, 
kiekvieno jų noru jokiu būdu 
nenustoti turėtos galfos ir pri
vilegijų. Egoistinė visuomenė 
negalėjo išauginti daug tikrų 
idealistų, bet jų yra, ir išeivija 
turi jiems padėti tiek visuo
meninės gerovės, tiek politinėje 
srityje. Taigi gana tų priekaiš
tavimų — ką tas ar kitas blogai 
padarė ar parašė, kaip jie 
kvailai galvoja. Kodėl tai yra, 
kad kartais sėdėdamas teatre 
per pertraukėlę randi bendrą 
kalbą su visai svetimu žmogum, 
o štai susėdi su tautiečiu ir gir
di vien kri t iką. Tad ir 
matydami, kaip ten tėvynėje jie 
vis dar viens kitą vanoja, 
atraskime daugiau bendrų 
bruožų ir planų, sėskime 
savanoriškai prie bendro darbo, 
ką čia pastebime vykstant daug 
daugiau jaunimo tarpe, negu 
tarp senųjų išeivių. 

buvo finansiškai naudingas ir 
reikalingas, dabar štai pa
aiškėjo ir kita medalio pusė. 
Darbą jau reikia pačiam susi
rasti ir sugebėti jį išlaikyti, kad 
darbdavys jaustųsi gaunąs 
pelną, o ne dalinąs išmaldą. 
Jaunajai kartai, nepažinusiai 
kitokios galvosenos ir beveik 
nesuprantančiai kapitalizmo te
orijos pagrindų, tai kelia baimę 
ir pasipiktinimą. Laisvuose 
kraštuose seniai gyveną išeiviai 
beveik su šypsena pasitiko tėvy
nėje subujojusias kultūrines 
grupes, daugėjančius teatrus, 
nesuskaitomą krūvą leidinių, 
parodų ir sporto klubų. Be abe
jo, visi rengėsi būti apmokami 
iš valdžios iždo, kaip jiems buvo 
įprasta ir suprantama. 

Realybė pasirodė visai ki
tokia, ir ne tik mūsų kraštuose, 
bet ir visoje išsilaisvinusioje 
Rytų Europos pusėje. Teatro 
bilietai staigiai pasidarė bran
gūs, knygų leidėjai pritrūko pi
gaus ir valdžios parūpinamo 
popieriaus, retas pirko pa
veikslus. Tai, aišku, dažnam 
atnešė praėjusių gerų dienų 
ilgesį, buvo pradėta vis garsiau 
kalbėti apie krintantį kultūrinį 
lygį, priekaištingai rodant pirš
tu į kaltininką — pasikeitusią 
valdžios galvoseną. Tarsi pini
gai visiems turėjo būti ir toliau 
užtikrinami, artistus turėjo 
apmokėti ne jų mėgėjai, o 
vyriausybės galvos. Išmokusios 
t inginiauti visos rytinės 
Europos tautos rimtai pasišiau
šė, jų tarpe ir mūsiškė. 

Keičiant visuomenės struk
tūrą, visuomet atsiranda naujų 
problemų. O pereinant iš 
užtikrinto komunistinio rojaus, 
kuris lygybės vardan parūpino 
visiems darbą ir atlyginimą, 
visai nežiūrint, ar darbovietėje 
tų naujų darbininkų perteklius 

MILIJONAS DOLERIŲ 
IR KAS TOLIAU 

Pasisako Lietuvių Fondo patikėtinių 
tarybos pirm. dr. Antanas Razma 

ANTANAS JUODVALKIS 

* * * 
Kaip gi iš tikrųjų yra su 

kultūra, ar ją valdžia kaip gerą 
kepsnį turi pateikti piliečiams, 
o gal piliečiai turi patys ją ver
tinti, auginti, puoselėti ir per
duoti sekančiai kartai . Be 
abejonės, reikalinga parama ir 
geri norai, bet klestėti turėtų 
tik tos meno ir spaudos sritys, 
kurios yra pageidaujamos ir 
remiamos visuomenės. O 
visuomenė savo keliu or
ganizuoja literatūros mylėtojų 
draugijas, dailės klubus, su
kaupia lėšas premijoms. Jei kū
rėjas bus žmonių mėgiamas, 
juos praturtins savo kūryba, 
salės bus pilnos ir parodose, ir 
koncertuose. Jei žurnalas bus 
aktualus, ne pamokslaujantis, o 
sudominantis savo turiniu, jis 
klestės ir be valstybės pagalbos. 
Dabar dažnai girdime iš 
Lietuvos atvykstančių meno an
samblių nusiskundimus, kad 
nebeužpildome salių koncertų 
metu, kad esame nejautrūs 
menui. Gal iš tikrųjų taip nėra, 
gal jų pasidarė per daug ir jų 
viltys čia praturtėti nevisada 
pasitvirtino. O gal greičiausia 
čia irgi prakalbėjo rinkos sis
temos pagrindinis reikalavimas 
— sugebėk uždegti, pradžiu
ginti, praturtinti. 

RKV 

Kaip spaudoje jau buvo 
rašyta, Lietuvių Fondo narių 
specialus suvažiavimas, įvykęs 
1991.VH.27 d. Chicagoje, nutarė 
vieną milijoną dol. iš pagrin
dinio kapitalo skirti Lietuvos 
švietimo ir kultūros instituci
joms. Pinigų perdavimą įvyk
dyti išrinko įstatais numatytą 
patikėtinių tarybą, į kurią 
įeina visi LF tarybos nariai. 
Lietuvių Fondo tarybos posėdyje 
įvykusiame 1991.X. 17 d. savo
je būstinėje patikėtinių tarybos 
pirmininku išrinktas LF stei
gėjas dr. Antanas Razma, o sek
retorium adv. Vytenis Kirvelai-
tis. 

Nuo Lietuvių Fondo narių 
specialaus suvažiavimo praėjo 
geras pusmetis, o atskirtasis 
milijonas tebėra LF globoje. Ma
nau, kad LF nariams būtų 
įdomu žinoti, kas yra daroma 
pinigų perdavimo reikalu, todėl 
kreipiausi į patikėtinių tarybos 
pirm. dr. A. Razmą, norėdamas 
gauti paiškinimą iš pirmųjų 
šaltinių. 

— Lietuvių Fondo teikiama 
parama yra surišta su IRS 
nuostatais, bet per visą LF 
veiklą, jokių nesusipratimų 
nebuvo. Jūsų nuomone, ar 
paramos davimas Lietuvos 
švietimo ir kultūros instituci
joms neturi kliūčių ir nepra
sižengs IRS nuostatams? 

— Internal Revenui Service 
(IRS) nuo mokesčių atleidimo 
nuostatai (Code Section 501 
(cX3) leidžia remti švietimo, 
kultūros, mokslo, šalpos, infor
macijos projektus JAV ir užsie
nyje, jeigu tų projektų vykdyto
jai iš to nepasidaro asmeninio 
pelno. JAV įvairios nuo mokes
čių atleidžiamos fundacijos, 
korporacijos, oganizacijos iš
leidžia šimtus milijonų, net 
bilijonų dolerių minėtiems pro
jektams Amerikoje ir užsienyje. 
Griežtai yra uždrausta nuo 
mokesčių at leis tas aukas 
naudoti bet kokiai politinei 
veiklai. Užtikrinti, kad parama 
Lietuvos švietimo ir kultūri
nėms institucijoms nenusižengs 
JAV įstatymams, Lietuvių 
Fondo advokatai krepėsi į Inter
nal Revenue Service ir šiuo 
metu laukiamas patvirtinimas. 

— Kas yra daroma ir su kuo 
tariamasi dėl paramos teiki
mo Lietuvai iš atskirtos mili
joninės dovanos? 

— Atskyrus vieną milijoną iš 
LF pagrindinio kapitalo Lie
tuvos reikalams, 1991 m. spalio 

22 d. LF tarybos pirm. Povilas 
Kilius ir LF valdybos pirm. adv. 
Algirdas Ostis raštu apie tai 
pranešė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
prof. dr. Vytautui Landsbergiui, 
kuris padėkojo ir atsakė 1991 
m. lapkričio 19 d., kad to mili
jono tvarkymas pavestas Lietu
vos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerijai, kuriai 
vadovauja ministeris Darius 
Kuolys. 

— Ar Lietuvos vyriausybė 
bei jos švietimo ir kultūros 
institucijos domisi šia mili
jonine parama? 

— Lietuvos Respublikos kul
tūros ir švietimo ministeris 
Darius Kuolys yra labai 
dėkingas už šią milijono dolerių 
sumą jo vadovaujamos ministe
rijos darbams. Lietuvių Fondo 
pirmininkai turėjo su juo kelis 
susirašinėjimus ir iš jo buvo 
gauti raštai-atsakymai 1991 m. 
gruodžio 13 d., gruodžio 30 d., 
1992 m. sausio 13 d. ir sausio 30 
d. Lietuvių Fondo pirmininkai 
savo raštuose ministeriui 
Dariui Kuoliui išdėstė JAV In
ternal Revenue nuostatus ir 
Lietuvių Fondo taisykles, kad 
ministeris, naudodamas to mili
jono dolerių paramą, neprasi
lenktų su nuo mokesčių atlei
dimo paragrafu (Code Section 
501 (cX3)). 

— Kokia procedūra numa
toma skirstant šią paramą? 
Ar paramai gauti prašymai 
turi ateiti iš Lietuvos ins
titucijų su vyrausybės re
komendacijomis ir patikėti
nių taryba juos tenkinti, tik 
patikrinus, kad nebūtų pra
silenkta IRS nuostatams, ar 
gali tą paramą ir sumažinti 
bei pakeisti? 

— Paskut in is ministerio 
Dariaus Kuolio 1992.1.30 
gautas laiškas, kurį čia talpinu, 
skaitytojui paaiškins ministro 
Kuolio planus dėl Lietuvių Fon
do skirto milijono: „Nuoširdžiai 
dėkingas Lietuvių Fondui už 
sausio 13 dienos laišką, 
kuriame informuojama apie 
išrinktą Lietuvių Fondo Patikė
tinių Tarybą, atsakingą už 
mūsų pristatytų kultūros ir 
švietimo projektų finansavimą 
ir Jums patikėtas garbingas šios 
Tarybos pirmininko pareigas. 
Manau, tai vienas geriausių 
būdų paskirstyti 1 milijono 
dolerių dovaną Lietuvos 
kultūrai ir švietimui. Ministeri
ja, savo ruožtu, steigia Tarybą, 

Dr. Antanas Razma, Lietuvių Fondo steigėjas ir patikėtinis, garbės 
pirmininkas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

kuri aprobuos ir teiks ministro 
tvirtinimui pateiktus projektus. 
Tuo pačiu norėčiau atkreipti 
Jūsų dėmesį į vieną galimų 
projektų. Sausio 7 dieną 
ministerijoje lankėsi dr. 
Kelertienė ir dr. Sužiedėlis ir 
pasidalino savo sumanymu iš
leisti daugiatomę Lietuvos 
istoriją nuo seniausių iki šių 
laikų. 

Dr. Sužiedėlis mielai imtųsi 
redakcinės atsakomybės už šį, 
mano manymu, labai vertingą 
leidinį. Artimiausiu metu 
Ministerijos taryba apsvarstys 
šį projektą ir atsiųs jį Pati
kėtinių tarybos svarstymui". 

Be jokių tarpininkų LF 
patikėtinių tarybos pirm. (šiuo 
metu A. Razma) palaikys tie
sioginius ryšius su Dariaus 
Kuolio vadovaujama ministeri
ja, kuri tiesiogiai mums praneš 
vykdytinus projektus ir nuro
dys išmokėjimo pinigų sumas. 
Savo keliu Lietuvių Fondo pa
tikėtinių taryba peržiūrės 
atsiųstus ministerio Dariaus 
Kuolio projektus, patikrins, ar 
jie neprasižengia su IRS nuosta
tais ir LF įstatais. Po teigiamų 
sprendimų, Lietuvių Fondas 
išmokės nurodytas pinigų su
mas vykdytiniems ministro pro
jektams. Prašymai ir patarimai 
privalo būti nukreipti tiesio
giniai į Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministeriją. 

— Ką galite pasakyti apie 
spaudoje keliamus klausi
mus dėl milijoninės dovanos 
delsimo perleisti Lietuvai, 
apie fondų likvidavimą, 

užmirštant išeivijos veiklą? 
— Iš jau anksčiau pateiktų 

atsakymų turėtų paaiškėti, kad 
Lietuvių Fondo vadovybė nieko 
neuždelsė ir po 1991.X.17 LF 
tarybos posėdžio nutarimų LF 
pirmininkai jau 1991.X.22 (už 
keturių dienų) pasiuntė laišką 
Lietuvos Respublikos AT pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui 
dėl vieno milijono dolerių 
paskyrimo Lietuvai. Lietuvių 
fondo įstatų pirmas paragrafas 
aiškiai nurodo LF tikslus: 
„Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Fondas (LF), angliškai 
— Lithuanian Foundation, Inc., 
telkia lėšas ir gaunamomis pa
jamomis remia lietuvių švie
timą, kultūrą, mokslą; skatina 
išlaikyti tautinius papročius ir 
kalbą; teikia stipendijas lietuvių 
kilmės jaunimui; ugdo tautinį 
susipratimą priaugančio jauni
mo tarpe. LF veikia prisilai
kydamas U.S. Internal Revenue 
Code paragrafo 501(cX3)". 

Jeigu užsibaigtų bet kokia lie
tuvių veikla išeivijoje, LF 40 
paragrafas nurodo Lietuvių 
Fondo likvidavimo taisykles: 
„LF Tarybos siūlymu, Lietuvių 
Fondas gai būti likviduojamas 
arba jo turtas ar jo dalis, gali 
būti perduodama tam tikslui 
specialiai sukviestame LF 
visuotiniame narių suvažiavime 
trijų ke tv i r tada l ių (3/4) 
suvažiavime registruotų narių 
balsų dauguma. Lietuvių Fon
do likvidavimo ar perdavimų 
atvejais, suvažiavime dalyvaują 
nariai išrenka LF patikėtinių 
taryba (Board of Trustees), kuri 

prižiūri, kad būtų vykdomas LF 
pradininkų nubrėžtas pagrin
dinis tikslas perduoti LF turtą 
nesovietinės nepriklausomos 
Lietuvos institucijoms arba or-
ganizcijoms, neprasilenkiant su 
U.S. Internal Revenue nuosta
tais. Lietuvių Fondo likvidavi
mas ar perdavimai reikalingi 
JAV LB Tarybos kvalifikuotos 
narių daugumos pritarimo. LF 
turtas ar jo dalis negali būti 
pasidalinta LF narių tarpe ar
ba perduota ne lietuvių organi
zacijoms". 

— Kokią turite viziją dėl 
tolimesnės LF veiklos ir ką 
dar norėtumėte pasakyti 
nariams bei lietuvių visuo
menei? 

— Tęsdamas atsakymą į 
penktą klausimą tvirtai tikiu, 
kad lietuvybės išlaikymas ir jos 
ugdymas mūsų ateities jaunojo
je kartoje dar tęsis labai ilgai — 
daug dešimtmečių, todėl apie 
LF likvidavimą mūsų ir kelioms 
ateinančioms kartoms nereikės 
rūpintis. Be to, keli Lietuvos 
Respublikos vyriausybės atsto
vai Lietuvių Fondo vadovams 
yra pabrėžę, kadangi jūs surin
kote Lietuvių Fondui aukas, tad 
jūs jas ir naudokite lietuvių iš
eivijos veiklos darbams. Žino
ma, Lietuvių Fondo nariai ir jų 
suvažiavimas yra vyriausias 
sprendžiamasis organas ir jie 
duos nurodymus LF vadovybei 
dėl LF ateities veiklos. Lietuvai 
jau paskirtas iš Lietuvių Fondo 
pagrindinio kapitalo vienas 
milijonas. Ateityje Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimas, 
vadovaujantis LF įstatais galės ir 
daugiau skirti Lietuvos reika
lams, jeigu bus reikalinga. Lie
tuvių Fondo ateitį matom reikš
mingą, kaip stiprų finansinį šal
tinį lietuvybės išlaikymo veik
lai išeivijoje ir taip pat teikiant 
stiprią pagaljsą Lietuvos kultū
riniams, švietimo, mokslo ir lab
daros projektams. 

Mano optimizmą paremia sėk
minga 30 metų LF praeities 
raida ir šie konkretūs 
duomenys: 1974 metais (13 
metų) pasiektas pirmas mili
jonas, 1980 metais (6 metai) 
pasiektas antras milijonas, 1984 
metais (4 metai) pasiektas tre
čias milijonas, 1988 metais (4 
metai) pasiektas ketvirtas mili
jonas, 1990 metais (2 metai) 
pasiektas penktas milijonas, 
1992 metais (2 metai) pasiektas 
šeštas milijonas. Greitai 
turėtumėm pasiekti užsibrėžtą 
10 milijonų sumą. 

1991 metais į Lietuvių Fondą 
įplaukė daugiau kaip 800 tūks
tančių dol. aukų, daugiausia iš 
palikimų. Tai nuostabiai dideli 
vienerių metų įnašai. 

Iki šiol Lietuvių Fondas lie
tuvių išeivijos ir Lietuvos pro
jektams paskyrė daugiau kaip 
tris milijonus dolerių iš kasme-

(Nukelta į 4 psl.) 

Aleksandra Likanderienė kalba Jaunimo centro tarybos susirinkime. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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„Ne!.. Meilei vietos jau visai nėra! Kasdien šis 
šventas jausmas labiau susigūžia į tolimą sielos kam
pelį. Ir tuščia, klaiku pasidaro pabandžius žvelgti atei-
tin — kas jo ir mūsų laukia. Kokia gi galimybė lieka 
piliečiui prakust, jei geria? Deja... Dar toli jam pilie
tybė... 

„Kaip prasimušt iš skurdo bent kiek į sotesnį 
laipsnį? Nejau turėsiu aš ir amžių savo baigt tam tvan
kiame siuvėjų fabrikėly? Kur ne su adata, '.r ne su 
mašina, bet gyvaisiais savo nervais siuvu šeimos 
išsimaitinimo apsiaustą... Jei mus liga užklups, jeigu 
senatvė šieps bedantę burną — ką aš tada darysiu? 

„Kaip Stepas žvelgia ateitin? Ką jis pramatęs? De
ja, kasdien tik pas Baltutį išsigerti su draugais svajo
ja. Visi tokie pat jie bevaliai ir beveidžiai! Žmogystos, 
o ne žmonės! Tik vyrų jie šešėliai! Iš jų nėra Stepui 
naudos, o juo labiau ir man... 

„Bet kasgi priverčia jį šitaip alkoholiu sunktis? 
Kodėl negali jis su manimi pabūt nė pusvalandžio? Iš 
darbo vos sugrįžęs, tik spėja greitomis užkasti. Ko 
vengia jis su manimi kalbėtis? Galėtume sykiu planuot, 
svajot, skaičiuoti, pasiginčyt, pagaliau ir pasibarti. Bet 
jokio dėmesio žmonai neteikti: to negaliu suprasti! Jis 

per pavojus visokiausius išsiveržė iš krašto juk pas 
mane! 

„Kodėl pradėjo Stepas vėl girtauti? Kažkas jo viduje 
ir vėl... Matyti, neramu... Gal gailisi pabėgęs iš tenai? 
Tiesa! Turėjo padėtį, gerą tarnybą, gal daug draugų... 
O čia gi dirba paprasčiausią darbą. Sunku juk juodadar
biams... Nė kalbos jis nemoka. Ten turėjo beveik 
viską, ko galėtų siekti tokiam režime. Dabar gi viso 
to turėjo nebetekti... 

„Gal aš pati turėčiau jam padėti? Juk jam esu 
žmona. Gal reiktų rasti kitokį priėjo priėjimą? Ir elgtis 
kiek švelniau... Dabar, tiesą pasakius, jis mano rūgštų 
veidą nuolat mato, suspaustas lūpas... Bet taip sunku 
man prisiversti! Ak, Dieve, Dieve! Kad aš žinočiau, 
kaip reikia žadint naują jo energiją ir jo troškimą kelt 
gyventi ir kovoti, kaip kad seniau, pačioje pradžioje. 
Jis vis man sakydavo, kad aš jį įkvepiu lemtingiems 
žygiams..." 

Palengva protas aptaria, vis sugrįždamas, vis 
pakartodamas, dar kartą pasitikrindamas ir užfiksuo
damas. Nelengvas darbas smegenis vartyti! Čia reikia 
apdairumo, valios ir prisivertimo skirti mintims laiką 
siauram reikalui apsvarstyti. O kai imi svarstyti, tas 
siauras reikalas virsta tokiu dideliu, svarbiu ir sudė
tingu! Laiko taip maža! Vis skubama, vis siekiama gy
venimo materialinės gerovės, vis tie patys kasdienos 
rūpesčiai, o mintys vis dar už kalnų... 

„Tvirtai nutarusi iš naujo Stepo valią atgaivinti, 
turiu atrasti būdą kaip man elgtis. Stepas ūmus ir 
karštas. Jei pastebėtų norą jam diktuoti ar patarti — 
viskas griūtų, nes prieš mane jis piestu stosis. Supran
tu, kad reikia apdairumo, atsargumo ir švelniausios 

valios viską vesti palaipsniui, nežymiai, bet norima 
linkme". 

Rytojaus dieną Stepui atsiradus iš darbo kiek 
vėliau, Birutė jau lūkuriuoja jo su paruošta vakariene. 
Vaikai taip pat slankioja apie valgymo stalą. Kai Ste
pas sugrįžta iš prausyklos ir, kaip paprastai, prisiar
tina prie stalo, Arūnas tuojau pat pribėga prie savo kė
dės. Aušra padeda dubenį su sriuba, o Birutė baigia 
dėlioti apie kepsnį pakeptas bulves. 

— Matau, kad jūs jau laikotės tam tikros tvarkos 
ir drausmės! Kol visi nesusirenkam, tai net ir nesėdate. 

Stepas apžvelgia darnią savo šeimos grupelę. Jau 
kelintą kartą jo siela prisipildo kažkokio pasididžia
vimo, tarytum iškilmingumo, kad jo vaikai beveik 
suaugę ir tokie protingi, tvarkingi. 

— Mama mus pratino prie to. 
— Na, sėskimės! Aš jau išalkęs kaip vilkas! Daug 

darbo turėjau su dideliu fortepijonu. 
— Palaukite dar! Nesėskit... 
Birutė dar tebestovi. Aušra ir po jos Arūnas tuoj 

susipranta ir pasilieka stovėti. Birutė žiūri į vyrą, lyg 
nesiryždama sakyti. Jis žvelgia į ją iš apačios, sėdėda
mas, ir jau pasiėmęs šaukštą. 

— Tenai tu galbūt buvai atpratęs... Bet mes papras
tai prieš valgį pasimelsdavome. Tik tau atvykus kaž
kodėl to nesilaikėme... Paprastai maldą turėtų kalbė
ti šeimos galva, bet žinau, kad tu nesimeldi ir maldų 
nežinai... 

— Aha... Gerai, gerai, Birute, sukalbėk! 
Stepas nuleidžia galvą, matydamas, kad žmona ir 

vaikai sudėję rankas maldai, bet neatstistoja. 
(Bus daugiau) 

« 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 26 d. 

Lemonte minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Iš kaires: kongr. Har-
ris Fawell ir LB apylinkės pirm. inž. K. Sušinskas. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

LB Lemonto apylinkė vasario 
6 d., sekmadienį, suruošė Nepri
klausomybės šventės minėjimą 
Lietuvių centre. Minėjimas pra
dėtas šv. Mišiomis. Mišias atna
šavo Misijos kapelionas kun. L. 
Zaremba, SJ, ir kun. J. Vaišnys, 
SJ. Kun. J. Vaišnys pasakė šiai 
šventei pritaikytą pamokslą. Jis 
pabrėžė, kad bažnyčioje kalbėti 
apie tėvynę ir jos meilę tinka ir 
reikalinga. Dievas liepia žmo
gui gerbti ir mylėti kraštą, 
kuriame gimėme — tai prigim
tinis įsakymas. Tėvynės meilė 
yra moralinė vertybė. Jis taip 
pat priminė, kad, norint iš
laikyti lietuvybę, svarbiausias 
elementas yra lietuvių kalba. 
Tie 50 okupacijos metų vienus 
žmones užgrūdino, o kitus 
dvasiškai sulaužė. Už tai mes 
savo tautai turime būti ne už
gesę žiburiai, bet šviesūs 
žibintai. 

Aukas prie altoriaus nešė 3 
mergaitės ir 3 berniukai, pasi
puošę tautiniais rūbais. Nešant 
aukas, moterų choras, vadovau
jamas Rasos Poskočimienės, gie
dojo „O didis Dieve, Visagali, iš
girski mūsų karštą maldą. Tu 
tėviška ranka palaimink tą 
mielą šalį Lietuvos". Mišioms 
pasibaigus, visi dalyviai pagie
dojo Lietuvos himną. 

Po šv. Mišių ėjome į salę tęsti 
minėjimo. Dr. V. Vasaitienė 
pradėjo akademinę minėjimo 
dalį. Į salę įnešamos vėliavos, 
pagiedami Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Invokacija — kun. J. 
Vaišnys. SJ. Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perskaitė Mai
ronio mokyklos mokinė Paulė 
Stasiulytė. 

Dr. V. Vasaitienė paprašė 
atsistojimu pagerbti salėje esan
čius 1941 metų sukilimo daly
vius ir buvusius laikinosios 
vyriausybės ministerius dr. A. 
Damušį ir teisininką M. Macke
vičių. 

Po to supažindino su ameri
kiečiais svečiais. Jų šiandien 

MILIJONAS DOLERIŲ 
(Atkelta iš 3 psl.> 
tinių pajamų, neliečiant LF 
pagrindinio kapitalo. Lietuvių 
Fondas turi didelį pasitikėjimą 
lietuvių visuomenėje, todėl ir 
aukos bei palikimai greitai 
didina LF pagrindinį kapitalą. 
Juo didesnis bus Lietuvių Fon
das, tuo stipriau parems lie
tuvybės darbus išeivijoje ir 
daugel projektų Lietuvoje. 
Lietuvių Fondo organizatoriai 
nuo pat pradžios iki dabar dir
bo pasišventusiai, todėl ir vi
suomenės pasitikėjimas Fondu 
neabejotinas, o Fondo rezultatai 
milžiniški. Mums iškeliavus 
amžinybėn, paaukotos aukos, 
palikimai liudys mūsų meilę 
brangiai tėvynei ir rūpestį lie
tuvybės išlaikymu išeivijoje. 

Dėkoju Lietuvių Fondo 
patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanui Razmai už suteiktą 
informaciją. 

daug. Kongresmanas H. Fawell 
džiaugėsi, kad Lietuva laisva, 
linkėjo, kad greitai užgytų 
okupanto padarytos žaizdos. Jis 
labai nori nuskristi į Lietuvą. 
Gubernatoriaus J. Edgar vardu 
sveikino Elena Kezelis, pasipuo
šusi savo močiutės gintarėliais. 
Lemonto miesteliui atstovavo 
W. Margulis. J is iš karto 
pasisakė, kad kalbės truputį il
giau. Jis yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija, jos vargais 
ir džiaugsmais. Priminė, kiek 
daug žmonių turėdami laisvę jos 
nebrangina ir nevertina. 
Linkėjo Lietuvai ir lietuviams 
geros ir laimingos ateities. Jis 
perskaitė Lemonto burmistro 
proklamaciją, kuri paskelbė, 
kad nuo vasario 16 d. iki vasa
rio 26 d. Lemonte yra Lietuvos 
savaitė. Minėjime taip pat 
dalyvavo LB apygardos pirmi
ninkas K. Laukaitis, skautinin-
kių draugovė „Sietuva" su uni
formomis. 

Minėjimo vadovė pakvietė 
LB Lemonto apylinkės pirmi
ninką K. Sušinską. Pirmi
ninkas sveikino laisvą Lietuvą 
ir džiaugėsi, kad tauta pamažu 
atsistoja ant savo kojų. Priminė, 
kad solidarumo mokestis ir Va
sario 16 aukos įgalins LB akty
viau įsijungti į Lietuvos atsikū-
rimo darbą ir lietuvybės 
išlaikymą už jos ribų. Mes 
turime pasitikėti ateitimi ir su
teikti reikiamą pagalbą Lietu
vai ir jos vyriausybei. Buvo pri
imta rezoliucija ir pasiųsta 
Amerikos prezidentui G. Bush. 

Dr. V. Vasaitienė supažindino 
klausytojus su šio minėjimo pa
grindiniu kalbėtoju „Pasaulio 
lietuvio" redaktorium B. Nai
niu. Paskaita — Lietuva džiau
kis ir gyvenk. Ši kalba buvo 
nepolitinė. Buvo nagrinėjami 
lietuvybės išlaikymo pagrindai 
išeivijoje. Norint pažinti savo 
tautos istoriją, kultūrą, pa
pročius, būtinai reikia mokėti 
lietuvių kalbą. Reikia būti su 
tais, kurie apsisprendė būti su 
tauta. Reikalingi artimi ryšiai 
su tauta, reikia stengtis neišsi
skirti, bet lyginti kelią į ją. 

Dr. A. Razma, Lietuvių fondo 
steigėjas ir jo garbės pirmi
ninkas, lituanistiniam švie
timui paremti įteikė čekius 
Maironio mokyklos direktorei 
L. Trinkūnienei ir Montessori 
„Žiburėlio" mokyklos direktorei 
D. Dirvonienei. 

Meninę programą atliko Mai
ronio mokyklos mokiniai, vado-

CALUMET AERODROMAS 

Illinois gubernatorius Edgar 
ir Chicagos meras Daley sutarė, 
kad Calumet srityje turi būti 
pastatytas naujas aerodromas 
Chicagai. Jo statyba užims 
daugiau kaip dešimtmetį ir 
kainuos daugiau kaip 10.8 bili
jonų dolerių. Susitarimas pa
darytas raštu, bet dar rei
kalingas Illinois parlamento 
pritarimas ir teks nugalėti 
daugelio vietinių gyventojų 
opoziciją. S ta tant naują 
aerodromą, atsiras daug darbų. 

vaujant R. Poskočimienei ir L. 
Ringienei. Darželio vaikučius 
paruošė D. Šlenienė ir M. 
Kupšaitė. Minėjimas baigtas vi
siems dainuojant „Lietuva 
brangi". 

Bronė Nainienė 

Worcester, MA 
METINIS 

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 

Kuopos pirm. inž. Arūnas Gri-
galauskas pranešė, kad šiais 
metais baigiasi valdybos kaden
cija. Susirinkimui vadovauti 
pakvietė LSSI Trakų rinktinės 
pirm. g.š. A. Zenkų. Perskaitė 
susirinkimo dienotvarkę — 
priimta. Sekretoriavo ir narių 
patikrinimą atliko J. Miliaus
kienė. 

Pirmininkas inž. A. Griga-
lauskas atliko išsamų dviejų 
metų veiklos pranešimą. Po jo 
kalbėjo ir kiti valdybos nariai: 
vicepirm. A. Maskeliūnienė; 
sekretorė, korespondentė ir pa
minklo prižiūrėtoja J. Miliaus
kienė. (Paminklas yra kuopos 
pastatytas „Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę" Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios šventoriuje.) 
Ižd. L Markevičienė. Revizijos 
komisija pa tv i r t i no , kad, 
pa t ikr inę iždo knygas , V. 
Ilgūnas ir P. Štaras rado jas 
vedamas tvarkingai. Iždo stovis 
pasigėrėtinas. Turto globėja G. 
Grigalauskienė pranešė, kad 
pas ją yra knygų už 184.00 dol. 

Valdybos rinkimai praėjo la
bai sklandžiai. Pirmininkas ir 
valdyba perinkta susirinkimo 
vienbalsiai. Taip pat ir ka
pelionas kun. V. Parulis, MIC, 
pasiliko su mumis. Šaudymo va
dovu kooptuotas Vytautas Ra
monas. Vėliavnešis H. Urlichas. 

Kuopos pirmininkas pranešė, 
kad Vasario 16-ją minint orga
nizuotai su vėliavomis dalyvau
sime pamaldose ir minėjime. 
Paskir ta 200 dolerių auka 

RUOŠIANTIS KULTŪRINIO 
DERLIAUS ŠVENTEI CLASSIFIED GUIDE 

JAV LB kultūros taryba kiek-
vieneriais metais ruošia pre
mijų šventes, kurių metu 
įteikiamos Lietuvių fondo ir 
JAV LB skirtos premijos dailės, 
teatro, muzikos, urnalistikos ir 
radijo darbuoto; ams bei litera
tūros ar moksle veikalų auto
riams. 

Premijų tikslas yra įvertinti ir 
pagerbti atitinkamų sričių 
asmenis ir paskatinti juos kū
rybiniam darbui. 

„Dovana Lietuvai" fondui. 
Susirinkimą baigiant, kuopos 
pirmininkas pakvietė visus vai
šintis sesių šaulių paruoštomis 
vaišėmis. 

RENGINIAI 

Kovo 8 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero šventė. 1 vai. p.p. 
Maironio Parke tradiciniai Šv. 
Kazimiero parapijos pietūs. 

Kovo 29 d., sekmadienį, LŠS 
išeivijoje Trakų rinktinės ruo
šiamas solisčių iš Lietuvos As
tos Krikščiūnaitės ir Aldonos 
Vilčinskaitės koncertas ir vaišės 
Maironio Parke. 
Balandžio 12 d., sekmadienį, 
„Nevėžio" ir „Neringos" tuntų 
skautų Kaziuko mugė. 
Gegužės 16 d., šeštadienį, Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa 
ruošia koncertą, vaišes ir šokius 
Maironio Parke. Koncertą at
liks Montrealio vyrų oktetas, 
vadovaujamas muziko Stanke
vičiaus. 
Birželio 7 d., sekmadienį, 
Lietuvos Vyčių 26-tos kp. 
pavasario gegužinė-piknikas 
Maironio Parke - __ 

J . M . 

Atitinkamos srities darbuoto
jams išskirti kultūros taryba ar 
jos pavestos organizacijų 
vadovybės sudaro komisijas, 
kurios atrenka kandidatus ati
tinkamoms premijoms gauti. 
Žurnalistikos premijai skirti 
komisiją sudarė Lietuvių žurna
listų s-gos valdyba, pirminin
kaujama Rūtos Klevos Vidžiū-
nienės. I komisiją pakviesti šie 
žurnalistai-ės: 

Ramunė Kubiliūtė, telef. 
708-869-9686, 

Ritonė Rudaitienė, telef. 
708-425-4077, 

Antanas Juodvalkis, telef. 
312-925-0035, 6620 So. 
Rockwell St., Chicago, IL 60629. 

Žurnalistikos premijai gauti 
kandidatus galima siūlyti kiek
vienam komisijos nariui tele
fonu ar raštu iki 1992 m. kovo 
20 d. 

Žurnalistus premijuoti pra
dėjo Žurnalistų s-gos garbės 
narys prel. Juozas Prunskis. 
Vėliau buvo įsteigta ir kitų 
sričių premijos, o mecenato 
pareigas perėmė Lietuvių fon
das. Kultūros taryba tęsia šią 
tradiciją ir jau bus dvyliktoji 
premijų šventė. JAV LB Krašto 
valdyba įsteigė stambią litera
tūros premiją, kurią skiria už 
grožinę literatūrą ar mokslo 
veikalą. 

Prie lietuvybės išlaikymo 
daug prisideda lietuviškoji 
spauda, lietuviški laikraščiai, 
kurių puslapius užpildo plunks
nos darbininkai, o juos sutvarko 
ir skaitytojams pateikia redak
toriai, leidėjai. Lituanistinių 
mokyklų mokytojai ir laikrašti
ninkai pasiaukojančiai jau 
pluša 50 metų, kad tik būtų 
išlaikyta lietuvių kalba ir 
raštas. (aj) 

^~~m) INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 

Z^ukaS^ 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 Souttl 79th A V M M M 
Hlckory HIII, Illinois 60457 
Telefonat (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefone* 350-115 Ir 778-392 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS VILNIUJE 
Mažarr.e pasaulio kampelyje, Lietuvoje, drąsūs, laisvei pasiryžę žmonės išsikovojo 

nepriklausomybę, nebijodami didžiulių kliūčių ir užsipelnydami pasaulio pagarbą. 
Baisiuose sunkumuose jie įstengė išlaikyti lietuvišką identitetą ir kultūrinį palikimą. 
O dabar, sunkiu tautos atstatymo metu, jie stengiasi pasireikšti pasaulio kultūrinėje 

plotmėje, rengdami Tarptautinį Teatro festivalį Vilniuje 1993 metų pavasarį. Šį ryžtingą 
užsimojimą remia Kultūros ministerija, Vilniaus meras ir daugelis kitų valdžios bei privačių 
asmenų. 

Svarbiausia teatrinės grupės iš Amerikos, Europos, Afrikos ir Tolimųjų Rytų yra 
kviečiamos dviems savaitėms į Vilnių. Tuo laiku bus statomi spektakliai, pravedami scenos 
meno kursai. Pabaltiečių teatralai turės progą pasidalinti patirtim su savo kolegomis iš 
viso pasaulio. Ta i žingsnis, reikalaujantis daug drąsos iš tautos, kuri tebekovoja dėl pačios 
egzistencijos. 

Festivalis atkreips pasaulio (ypatingai tų, kurie formuoja pasaulio opiniją), dėmesį į 
pozityvius įvykius Lietuvoje. Tai bus puiki proga žurnalistams ir lankytojams asmeniškai 
susipažinti su turtinga Lietuvos kultūra ir lietuvių nuoširdumu, o Lietuvos žmonėms festivalis 
pateiks veikalus, kurie jiems buvo penkiasdešimt metų uždrausti. Lietuviai ir užsieniečiai 
daugelyje užsiėmimų dalyvaus kartu. Festivalio pajamos ir teigiami užsieniečių atsiliepimai 
bus Lietuvai parama ir pagalba, šis .Jangas į Vakarus" bus kultūrinė šventė, politinis 
pareiškimas ir ekonominė paskata! 

Visi kviečiami prisidėti prie festivalio įgyvendinimo ir pasisekimo. Kiekvienas paaukotas 
doleris taps kovos doleris Lietuvai. Net ir mažiausia auka turės didelę reikšmę įgyvendinant 
idėją, kuri atvers Lietuvą pasauliui. 

Su nuoširdumu ir pagarba, 
Bernard Sahlins 

Festivaliui ramti komiteto nariai: 
Dalia Anysienė 
Jurgis Anysas 
Stanley Balzekas Jr. 
Rimas Domanskis 
Regina Gailiešiūtė 

Birutė Jasaitienė 
Alė Kėželtenė 
Algimantas Kėželis 
Gražina Liautaud 
Eileen Mackevich 
Ira Marks 

Janina Marks 
Bernard Sahlins 
Indrė Tijūnėlienė 
Arnold Voketaitis 
Nijolė Voketaitienė 
Adelė Zunas 

Siunčiu auką paremti Tarptautini Teatro Festivalį Lietuvoje. 

Vardas ir pavarde . 

Adresas -

Telefonas Auka $ 

Nuo pajamų mokesčių nurašomą ček( prašome rašyti 

(TAX ID NO. 34-3773014) Ir siusti; 

LITHUANIAN INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL 

Uthuanlan International Tr»at*r FMtlvai 
c/o Ross and Hartfss Law Flrm 
Art: Aleksandra* R. Domanskis 
Sutte 2500 
1 SO North Michigan Avenue 
Chicago IL 60601 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Bllnstrubtene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzl* Ave. 
Tei. 436-7878 

Parduodami Lido B e a c h Sara-
sota , FL du ,,duplex" namai po 2 
bt. su įrengimais; V2 bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

T e l . 5 0 8 - 7 5 4 - 1 4 9 2 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 95 th Stre t 
To l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6<v.v. 

Kalbėti lietuviškai 

^SlTEro 

Vilniaus Un ivers i te to Da inų 
ir Šokių ansambl is 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, į 
šventę. Kadril is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

D R A U G A S 
4545 W . 6 3 r d St . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

Į,XJ 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Ozrfauy, 21 
•R MLS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU! 

Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

L 

Pašaukė mane. . . 

Ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
J a k u t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

DAVID FAINHAUZ'į • . 

JUTHUANIANS| 
FASM.CTS OF ETHNic'lDE.šTlTV 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic ldentity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuviu tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybe. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

VASARIO 16-TOJL K U R I O S 
ILGAI N E P A M I R Š I M E 

Žinau, šios temos rašinys — 
vienas tarp kelių dešimčių. 
Tokius atidžiai skaito t ik savo 
kolonijos gyventojai, aprašomo 
minėjimo dalyviai, dar at idžiau 
— priekabiautojai, visokių klai
dų ieškotojai, o at idžiausiai 
skaitys dabar dar negimę isto
rikai. 

Džiaugsmu švietė j a u patys 
kalendoriai: Vasario Šešioliktoji 
vasario 16! Raudonai a r k u r i a 
kita ryškia spalva pažymėta 
diena, kaip laimingais vaikys
tės metais prieš 1940-tuosius. 
Normaliai Š. Floridoj „ d a t a " 
šaltoka, o šį kartą šilti vėjai pa
dange gainiojo skystus debe
siūkščius ir temperatūra pakilo 
iki 81 °F. Toks preliudas. 

Linksmi, išsipuoše rinkoįrfės į 
Šv. Teresės b a ž n y t ė l ę p a 
maldoms. Ankšta ji, ka i su kita
t a u č i a i s , be t v i e n i e m s 
lietuviams — kaip t ik . Su k u n . 
L. Musteikiu, kuris pabrėžt inai 
ištarė, kad šv. Mišias aukojas už 
Lietuvą, k a r t u koncelebravo 
kun. I. Gedvilą ir kleb. kun. F . 
Szczykutovvicz. Pamoksle k u n . 
L. Musteikis kartojo Jono Pau
liaus II Lomžoje t a r t u s žodžius 
„Lietuva, aš girdžiu tavo balsą!" 
ir springo džiaugsmo ašarom. 
Angliškai r inkt iniais žodžiais 
sveikino klebonas, i r mes j a m 
paplojome. Skai tymus atliko V. 
Berenčius, juos pa ts pe rkūręs 
taut inėmis gijomis. Giedojo V. 
Mamaičio Antros j a u n y s t ė s 
c h o r a s . N o r s v i s k a s k a i p 
k i ekv ieną sekmadien į , b e t 
viskas gražiau, iškilmingiau, su 
ypatingu jausmu. 

Parapijos salėn sus i r inkome 
antrą valandą. Susirinkome 84! 
Visi, kas sunkiai nesirgo. J e i g u 
tokia proporcija Detroite, tu rė tų 
dalyvauti bent du tūks tanč ia i , 
o Chicagoje "gal apie deš imt 
( taip, tūkstančių!) . H i m n a i . 
Kun . I. Gedvilos invokacija. 
Gražinos Milerienės perskai
tytas JAV LB atsišaukimas. Vy
riausio minėjimo rengėjo, LB 
Sunny Hil ls apyl. v-bos p i rm. 
Alfonso Vėlavičiaus minu tė s 
žodis. Ir du labai skir t ingų, k a s 
sau įdomių temų kalbėtojai . J . 
Savaitis kruopščiai paruoštame 
referate aptarė visus 20 Nepr i -
klausomkybės akto s ignatarų, 
pateikdamas kiekvieno t r umpą 
biografiją. V. Macys sugrįžo į 
gilesnę Lietuvos istoriją, Min
daugo ir Vytauto laikus. S tam
biais šuoliais leisdamasis per 
dešimtmečius ir š imtmečius, 
emociškai prisiartino prie 1 9 1 3 
ir prie 1990 kovo 11-tos. Ka ip 
t ik todėl, kad abi kalbos visiš
ka i skirtingos, abi paliko didelį 
įspūdį. Ir užtruko vos ^>įe 50 
minučių. 

Nė kiek neblogiau sekėsi su 
men ine p r o g r a m a . P r a d ė j o 
Anelė Pečka i t i enė , j a u t r i a i 
p a d e k l a m u o d a m a B. B r a z 
džionio ,,Aš čia, gyva" . O. 
Adomaitienė ir O. Peleckienė 
dainavo dainą iš Lietuvos „Mi
rusiam kar iui" . Moterų t r io O. 

Adomaitienė, G. Beleckienė ir E 
Žebertavičienė atliko A. Raudo
nikio (žodž. Vyt. Barausko) 
„Nesugausit dainos" bei St. Sli
žio (žodž. J o n o Kriščiūno) 
„Skrenda mintys". Ištrauką iš 
Sof. Čiurlionienės dramos „Auš
ros sūnūs" atl iko A. Pečkai
t ienė, E. Žebertavičienė ir Vin
cas Žebertavičius. Pagaliau An
tros jaunystės choras, Vincui 
Mamaičiui pianinu palydint, 
at l iko tr is skir t ingų kompozi
torių dainas, visas tr is S. Žlibino 
teksta is : T. Makačino „Gim
t inės dangų", A. Bražinsko 
„Kur gimta padangė" ir V. Jur-
gučio „Akmenėli , nežėrėk". 

Kaip tik oficialią dalį bebai
giant, iš Panama City atvažiavo 
TV 13-to kana lo reporteris. J i s 
filmavo visą meninę dalį ir 
turėjo interviu su V. Maciu. 
V a k a r i n ė s e ž in iose TV-13 
m u m s skyrė apie 100 sekun
džių: rodė tau t in ia is rūbais žy
dinčias choristes, davė pokalbio 
su V. Maciu iškarpą. 

Oficialioji ir meninė dalys 
teužtruko nepilnas dvi valan
das. Programos pranešėja-vado
vė buvo Genė Gečienė. 

Minėjimas, toks sklandus, 
n e u ž t ę s t a s , į domus ir t i k 
savomis jėgomis! Turime po
tencialo ir bent dešimtmečiui 
dar jo užteks. O po mūsų? Kai 
Lietuva gyva, nebesvarbu, kas 
čia po mūsų... 

Būtina prisiminti, kad minėji
mą surengė LB vietinė apy
l inkė: p i rm. Alfonsas Vėla-
vičius, vicepirm. Vytas Gečas, 
renginių vadovė Genė Gečienė, 
sekr. Gražina Milerienė ir ižd. 
Jurgis Savaitis. J iems turime už 
šią atmintiną"dieną dėkoti. 

Baigiant paskelbta rinkliavos 
rezultatai: 1,401 dol. Paskelbta 
ir Vlado Adomavičiaus surinkta 
imponuojanti suma Lietuvos 
Taut in iam olimpiados komi
t e t u i (rodos, t oks jo pava
dinimas?), būtent 2377 dol. 

Po minėjimo vyko suneštinės 
vaišės. Kai minėjimas be liū
desio, ir vaišės ne vien su kava... 
Klegesys, šurmulys, dainos. 
Daugelis ilgai nesiskirstė. O kai 
išėjome į naktį , t a r p debesiūkš
čių nardė apypilnis mėnulis. 
Drungnas vėjas bučiavo raukš
lė tus mūsų veidus. Vasario Še
šioliktoji Anno Domini 1992! 
Pirmoji Vasario Šešioliktoji po 
Stalinų ir gorbačiovų.. 

DVI V A L A N D O S SU 
N I J O L E ŠČIUKAITE 

Paskut in ių poros metų laiko
tarpy mus lankė bent keli Lietu
vos muzikiniai vienetai: Aliu
ka i , Armon ika , Medus (net du 
kartus). O štai šių 1992 metų 
vasario 18 koncertavo viena 
iškiliausių estrados dainininkių 
Nijolė Ščiukaitė. 

J au lankiusi Chicagą, o Flori
doje Miami ir Deltoną, po Sun
ny Hills koncerto ji vėl išvyko 
į š iaurines valstijas, į kelis di
desnius lietuvių telkinius. Apie 
jos pasirodymus j au rašė ir ra
šys ne tik korespondentai, bet ir 
muzikos recenzentai. Todėl aš 
čia nes ikankins iu nurašinė-

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 26 d. 

Atsiremti į gamtinį gyvu
liškąjį žmogaus pradą ir juo ap
spręsti visą gyvenimą — ta i 
pasmerkti žmogų amžinai nepa
kilti viršum gamtos ir viršum 
priežastingųjų dėsnių. 

A. Maceina 

Gyvenime ta ip j a u yra, kad jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar 
nelaimę, o t ik stengiasi at l ikt i 
savo pareigą, la imė ateina pati, 
nors žmogui t e n k a gyventi ir 
varge, ne tu r t e . 

Humboldt 

Lietuvos užsienio reikalų ministerio pavaduotojas Valdemaras Katkus, (kairėje) generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas Los Angeles politinių studijų savaitgalyje klausosi diskusijų. 

d a m a s dainų pavad in imus , 
kompozitorių bei libretistų var
dus, netgi kiekvieną dainą 
p a s t a b o m i s p a l y d ė d a m a s . 
Duosiu t ik truputį savo ir 
a p l i n k sėdėjusių b e n d r ų 
įspūdžių. 

Visų pirma, mūsų Communi-
ty centro saliukė netur i estra
dos, jokio pakilimėlio. Tiek 
gerai, kad dainininkei-aktorei 
užteko erdvės save išreikšti. Ne
buvo nė geros kokybės aparatū
ros akompanimentui. Dėl to gal 
labiausiai nukentėjo pirmoji 
daina. Dėka dainininkės įgu
dimo, greitai jokių t rūkumų 
nebejutome. 

Galėjo nusivilti t ik t ie, kas 
laukė populiarių šlagerių ir kur
tinančiai didelio balso. Beveik 
visos dainos mums buvo naujos, 
t ik viena ki ta retai girdėta, dar 
neišmokta. Beveik visos lietu
vių kompozitorių, pirmoje dalyje 
patriotinių motyvų. Net pen
kioms antros dalies dainoms žo
džiai parašyti pačios daini
ninkės. Gaila, neturint išrašytų 
tekstų, sunku kalbėti apie jų 
meninę vertę. Atl ikime buvo 
daug deklamavimo. Gėrėjomės 
dainininkės tar t imi, nepražu-
dan t nė vieno skiemens, nė 
vienos raidės. Didelį įspūdį darė 
jos artistiškumas, temperamen
tas , ypač atliekant lengvo tu
rinio daineles antroje dalyje. 
Ke! ą kartų publika buvome 
įkalbėti solistę lydėti vienu kitu 
garsu, net kartu su ja t raukti 
v ieną k i tą posmą. Visus 
linksmai ji nuteikė vienam 
vyrui išdainuodama meilės žo
džius, kitą pašokindama, o 
v e s t u v ė m s b e s i r u o š i a n č i a i 
porai, ją pakėlusi an t kojų, 
palinkėdama laimės. Tai daini-
ninkės-aktcrės menas sueiti į 
kontaktą su publika. 

Publikos gi buvo be kelių 
šimtinė, nes šalia vietinių atsi
lankė keletas apylinkėje atosto
gaujančių svečių bei keliolika 
kitų tautybių sanihiliečių. 

Nijolę Ščiukaitę globojo ener
gingoji čikagiškė žurnalistė Pra
nė Šlutienė. Ji mums pažįstama 
iš anksčiau, pr ieš pusantrų 
metų atvežusi A r m o n i k o s an
samblį. N. Ščiukaitei ji ir akom

panavo su atsivežta elektronine 
apa ra tū ra . 

Koncertą rengė LB Sunny 
Hills apyl. valdyba. Pirm. A. 
Vėlavičius pasakė keletą žodžių 
prieš programą, o po koncerto 
padėkojo. Genė Gečienė solistei 
įteikė puokštę raudonų rožių. 

Alfonsas N a k a s 

Juno Beach, FL 
VEIKLA 

Gruodžio 22 d. susirinkę lie
tuvia i turėjo progos išgirsti 
Eglės ir Vytauto Dudėnų pra
nešimus apie Lietuvos gyve
nimą. J i e buvo porą mėnesių 
Lietuvoje, ku r Vytautas Dudė
nas dirbo Lietuvos finansų mi
nisterijoje, o Eglė Dudėnienė 
dirbo Švietimo ministerijoje. 
Dabar abu vėl yra išvykę į 
Lietuvą, k u r toliau dirbs. 

Sausio 14 d. po bendrų pietų 
įvyko minėjimas 1990 m. sausio 
13 d. aukoms paminėti. Pagrin

dinis kalbėtojas buvo dr. Vy
tau tas Majauskas, kuris klau
sytojams priminė pernai metų 
t ragiškus įvykius, mūsų tautos 
heroišką laikyseną, priminda
m a s , jog l a i svė v i s u o m e t 
gaunama kruvinomis aukomis, 
kur ios įpareigoja mus da r 
daugiau dirbti Lietuvos naudai. 
Po paska i tos saus io 13 d. 
žuvusieji buvo pagerbti atsis
tojimu ir sugiedota „Lietuva 
brangi". 

Po to buvo parodyta vaizda
juostė apie katal ikų Bažnyčios 
išgyvenimus Lietuvoje. Vaizda
juostę išleido JAV vyskupai, ją 
parūpino kun. V. P ik t runa ir 
paruošė V. Šalčiūnas. 

Po to svečias V. Grybauskas 
parodė vaizdajuostę iš Medinin
kuose nužudytųjų laidotuvių 
Vilniuje. 

Sausio 20 V. Šalčiūnas skaitė 
paskaitą „Lietuvos kel ias į 
lasivę ir demokratiją" Inter
national Club of Vero Beach. 

•Ub 

A.tA. 
HENRY SPINGYS 

Gyveno Chicagoje Mt. Greenwood apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 23 d., sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Velionis buvo vyras a.a. Frances ir tėvas a.a. Rytės. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 27 d. Po apeigų 

kapinių koplyčioje 11 vai. ryto velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Gedulingos prisiminimo mišios bus aukojamos penkta
dienį, vasario 28 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
VALERIJAI GRICIENEI 

Lietuvoje mirus , jos brol iui ANTANUI KONČIUI ir 
še imai l iūdesio va l andose r e i š k i a m e gi l iausią 
užuojautą 

A. ir K. Lietuvninkai 
S. Rupinskienė 
M. ir V. Salikliai 

A.tA. 
SALOMĖJAI LEIPIENEI 

mirus , mielą PETRĄ, jos vyrą^ir vaikus NIJOLĘ ir 
EDMUNDĄ su še imomis giliai užjaučiame ir drauge 
su jumis l iūdime šioje skausmo valandoje. 

Bronė ir Petras Macnoriai 
Rimantas Macnorius 
Aldona ir Romas Peteriai 
Regina ir Rimantas Griškeliai 

n 

Žymenų įteikimo vakare Los Angeles kalba televizijos komentatorius ir kandidatas j JAV senatą 
Bruce Herschensohn. 

Nuotr. Henriko Stevens 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai". 
••kmsdienlala nuo 2 iki 3 v. p.p. I i Saton H»M Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vsdamos anglų kalba, I i toa pačios stoties 
taip pat sskmadianiais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr., VVatchung, 

N. J. 07060. Tai. 908-753-5636. 

A.tA. 
SALOMĖJA LEIPIENĖ 

KUODYTĖ 
Gyveno Oak Park, IL, anksčiau Chicagoje, Brighton Par

ko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 24 d. 1:10 vai. p.p., sulaukusi 72 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Naujamiesčio 

valsč., Karbaučiznos kaime. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, sūnus Edmun

das, marti Lisa, duktė Nijolė, žentas Jurgis; anūkas Petras 
Gaučys; pusbrolis Vytautas Baltrušaitis su žmona Antanina, 
gyv. Union Pier, MI: brolis Pranas Kuodis su žmona ir miru
sio brolio Kazio žmona bei vaikai — Birutė ir Vytautas — 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 26 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma paaukoti Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčiai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, anūkas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

46054)7 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Talos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus l a ido tuv ių n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 

s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

l 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 26 d. x V. A. Mažeika iš Deekfield 
Beach, Fla., „Draugo" palai
kymui atsiuntė 20 dol. Balfo 
Cicero skyrius per B. Motušienę 
atsiuntė 15 dol. auką už „Drau
ge" pateikiamas žinutes apie 
skyriaus veiklą. Labai dėko
jame. 

x Arkivyskupas Pau l iu s 
Marcinkus atvyko į Chicagą ir 
sekmadienį, vasario 23 d., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje 48 jaunuoliams 
suteikė Sutvirt inimo sak
ramentą. Nors arkivyskupas 
yra iš Chicagos, bet labai ilgai 
darbavosi Vatikano tarnyboje ir 
tik pereitais metais grįžo į JAV 
ir apsigyveno Phoenix, Ar. Ten 
jis dažnai aptarnauja ir 
lietuvius, gyvenančius pačiam 
Phoenix, Sun City ir apylinkė
se. 

x Mons. Damazas Mozeris, 
buvęs ilgametis Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Brighton Par
ke klebonas, dabar emeritas, 
išvyko ilgesniam laikui į Hot 
Springs, Ar. Grįš tik po Velykų. 

x Lietuvos žurnale buvo iš
spausdintas pasikalbėjimas su 
Janina Žygiene. Ji kalbėjo dau
giausia apie savo sūnų prof. dr. 
Arvydą Žygą, dviejuose univer
sitetuose profesorių, visų mė
giamą ir gerbiamą. Taip pat jis 
yra ateitininkų vadas, kuris 
palengva juos suveda į organiza
ciją. 

x Telefonu pranešė, kad jau 
šeštas kavos, šokolado ir šiltų 
marškinių siuntinys pasiekė 
Lietuvos savanorius. Persiun
timą globojo JAV LB Švietimo 
ir Socialinių reikalų tarybos, o 
viso konteinerio pakrovimą ir 
iškrovimą prie Lietuvos-Lenki
jos sienos atliko savanoriškoji 
krašto apsaugos tarnyba. Ji 
džiaugiasi kaip Lietuvos likimo 
nuskriaustieji vaikučiai gavę 
drabužių ir mokslui priemonių, 
taip džiaugiasi ir savanoriai, 
kad jų tėvynainiai neužmiršo. 

x Viktoras Veselka iš Livo-
nia, Mich., lietuviško liaudies 
meno dirbėjas, „Draugo" garbės 
prenumeratorius daugelį metų, 
pratęsdamas prenumeratą pa
aukojo 50 dol. ir palinkėjo vi
siems ištvermės dirbant 
lietuvišką darbą. Nuoširdus 
ačiū už linkėjimus ir auką. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
M. Abromaitis, Palos Hts., 111., 
Jonas Čiuberkis, Cleveland, 
Ohio, Ona Čerkus, Southfield, 
Mich., Algirdas G. Leskys, Las 
Vegas, Nevada, J. V. Lopa-
tauskas, Santa Monica, Cal., 
Vida Petrulionienė, Woodridge, 
111., V. Mikuckis, Montrose, 
Cal., Donatas Banaitis , 
Woodhaven. N.Y., Liucija 
Kurkulis, Rochester, N.Y. Vi
siems tariame ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Parbo \al nuo g iki 7 va! vak 
Šeštad 9 v.r :ki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos paga! susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x „Dainavos" ansamblio ir 
sol. Danos Stankaitytės kon
certas rengiamas kovo 8 d., 
sekmadieni, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visuomenė prašoma ir į 
šį koncertą atkreipti savo 
dėmesį. Palaikykime ir savuo
sius menininkus, nes jie yra 
mums re ikal ingi . Bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts In
ternational prekyboje. Koncertą 
rengia Jaunimo centras. 

x Dail. Adolfas Valeška, 
vienas žymesniųjų menininkų, 
dekoruos Šv. Onos bažnyčią, 
kurioje vyks iškilmingas Nepri
klausomybės šventės minėji
mas, rengiamas Beverly Shores 
Lietuvių klubo. Pagerbiant 
mirusius ir žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, susikaupmo maldų 
metu dekoracijos, apšvietimas, 
religinė muzika, kels mūsų 
dvasinį nusiteikimą, o tau
tiniais drabužiais apsirengusių 
moterų žvakių uždegimas, min
timis jungs su mūsų tėvyne 
Lietuva. 

x L i thuan ian Amer ican 
C l u b N o r t h J e r s e y švęs 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę kovo 7 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Morris County Colle-
ge Student Center valgomajam 
kambary. Aldona Pintsch kal
bės, nes ji šioje kolegijoje yra 
profesorė. Rengia minėjimą Su-
san Covalesky ir Aldona Skryp-
ka. 

x „Vytis", Lietuvos vyčių 
žurnalas, vasario Nr. 2, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje kalba
ma apie Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą 1918 m. 
vasario 16 d., taip pat jos at
statymą. Yra daug gerų straips
nių ir informacijos apie 
lietuvius, gyvenančius šiame 
krašte. 

x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų vienuolijos 
rėmėjų rengiama metinė vaka
rienė bus kovo 29 Jaunimo 
centre. 

x V a l e n t i n a s R a č i ū n a s , 
Chicago, 111., Jonas Račkauskas, 
Cleveland, Ohio, Kazimieras 
Paliulis, Waterbury, Conn., 
Agnės Bigelis, Three Oaks, 
Mich., „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo po 30 dol. 
dienraščio stiprinimui ir po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Romas Nelsas iš Fuller-
ton, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
50 dol. dienraščio stiprinimui. 
Už rėmimą savos spaudos 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Čiurlionio galerijoje šį 
savaitgalį vyks lietuvių dailės 
darbų paroda, kurios pajamos 
skiriamos paremti „Dailės '91 ir 
'92" parodų katalogo išleidimą. 
Kviečiame visus atsilankyti. įsi
gyti meno darbų (paveikslai bus 
parduodami prieinamomis kr 
nomis) ir paremti šios knygos 
atspausdinmą. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vyks 
ta į Lietuvą kovo gale. Perveda 
pinigus doleriais prieš Velykas. 
Atsiskaitymas iki kovo 24 d. 
T ranspak 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL 312-436-7772. 

(sk) 

x Agnė ir Dr. Juozas Ki-
žiai, Chicago, 111., Jonas Žy-
davičius, Lyn, Mass., Elena 
Dovilas, Hillside, 111., Donius 
Remys. Clarendon Hills, 111., 
Vytautas Kupcikevičius, Oak 
Lawn. 111., Bronius Čikotas, 
Alekxandria Va., Jurgis 
Štuopis, Sharon, Mass., Waler 
Valys, Rosewell, N.M., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 
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x Jūsų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Sesuo M. Paulė, Montreal, 
Kanada, Maria Ročkus, Mary 
Sūnaitis, Jonas Stankūnas, Ona 
Rušėnienė, V. Vizgirda, Jonas 
Martinkus, Julia Vaitkus, Kris
tina Gražys, Agota Mozūrai-
tienė, Gražina Žukauskas, visi 
iš Chicago, Albinas Genčius, Or-
land Park, 111., Balys Sriubas, 
Michigan City, Indiana. Nuošir
dus ačiū už aukas. 

x Kazys Mileris iš Hamil-
ton, Kanada, lietuviškos spau
dos bendradarbis, pratęsė 
„Draugo" šeštadienio dienos 
prenumeratą ir dar pridėjo 50 
dol. auką su laiškučiu: „Ar 
nepagalvojate ,Draugą' 
padaryti savaitiniu ar dusyk 
savaitėje laikraščiu? Dabartinė 
lietuvių karta jau gerai skaito 
ir kalba angliškai, tad jiems gal 
jau ir nebereikia kasdieninių 
žinių lietuviškai. Bet džiugu, 
kad dar ištveriate ir išsilaikote. 
Siunčiu linkėjimus redak
toriams"... K. Milerį skelbiame 
garbės prenumeratorium, dėko
jame už auką ir pastabas, kurios 
ateityje gal ir ras pritarimo, jei 
dienraščio leidimas vis sunkės 
ir sunkės. 

x Alfonsas Stankait is iš 
Wethersfield, Conn., atsiuntė 
mokestį už dvi „Draugo" pre
numeratas, pridėjo 30 dol. auką 
paramai, linkėdamas sėkmės ir 
ištvermės sunkiame informa
cijos ir kultūros darbe. Nors 
dienraštis ir „sunkiai" toli 
išsisklaidžiusius skaitytojus 
pasiekia, bet kultūriniai straips
niai visados yra įdomūs ir 
aktualūs. A. Stankaitį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už auką ir linkėjimus 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Sol. I. Milkevičiūtė, sol. V. 
Daunoras ir pianistas R. Bekio-
nis antradienį atvyko iš Lietu
vos. Jie atliks devynius kon
certus Amerikoje. Pirmas jų 
koncertas įvyksta kovo 1 d. 
Detroite. Su svečiais solistais 
galima susisiekti skambinant 
Liet. Fondui, tel. 312-471-3900. 

(sk) 

x Ką daryti, kad velyki
nės dovanos nenueitų į Lietu
vą Kalėdoms? Siųskite jas per 
„BALTIA EXPRESS" (Member 
of Amber Group), sako dau-
g-'au kaip 1000 laimingų „BAL-
TIOS" klientų. Vienintelė 
kompanija, laiku pristačiu
si visus kalėdinius siuntinius, 
siūlo savo paslaugas velykinių 
dovanų pristatymui į Lietuvą. 
Skambinkite 1-800-SP ARNAI, 
1-800-772-7624. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Dėmesio Floridos gyven

tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,166.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a ] (708) 
430-7272. 

(sk) 

Senelis savo vaikaičiui skaito apie didingą Lietuvos praeitį ir 
didvyrių laimėjimus. 

TRAUKINUKAS 

Rieda mažas traukinukas, 
Mašinistas jo, Vytukas. 
Pro Šiaulius ir miestą Kauną 
Jis į Vilnių tiesiai šauna. 
Vilniuj pailsėt sustos, 
Vėl riedės be atvangos. 
Tai į Klaipėdą, Palangą. 
Jo ratukai trenkia, žvanga. 
Jis „Greitasis traukinukas". 
Mašinistas jo — Vytukas. 

Nerimą Naru tė 

SUNKUS MOTERS 
GYVENIMAS 

Žemaitės tikroji pavardė yra 
Julija Beniusevičiūtė-Žymantie-
nė. Ji gimė 1845 metais Plungės 
parapijoje, mirė 1921 metais 
Marijampolėje. Jaunystėje ji 
buvo sulenkėjusi ir paveikta 
lenkiškos dvasios. Ištekėjo už 
dvaro tarnautojo, nors tėvams 
tas nepatiko. J i buvo nedaug 
pramokusi lietuviškai. Susi
pažinimas su Povilu Višinskiu 
buvo jos tikras atsivertimas į 
lietuvybę. Povilas davė jai skai
tyti „Aušrą" ir ragino rašyti. 
Žemaitė pradėjo rašyti, būdama 
50 metų amžiaus. Pasirinko 
Žemaitės slapyvardį. 

Žemaitė visą amžių gyvenusi 
dvare, gerai pažino dvaro ir 
kaimo gyvenimą. Pagrindinės 
jos raštų temos ir buvo kaimo 
gyvenimas, kaimiečių švie
timas, kaimo ir dvaro santykiai. 

Žemaitės raštų temos yra 
šeimos sudarymo klausimas. 
Žmogus šiame dalyke nesvar
bus — svarbios medžiaginės gė
rybės, pinigai, žemė. Jaunųjų 
jungtuvės pagrįstos pinigais, 
todėl dažnai jie yra nelaimingi. 
Paprastai dėl šeimos sudarymo 
susitaria tėvai, jauniesiems 
visai nedalyvaujant derybose. 
Jie tik turi susitaikyti su likimu 
ir klausyti tėvų. 

Žemaitė rašė kaimo švietimo 
temomis. Kaimas buvo tamsus, 
žmonės bemoksliai. Žemaitė ir 
pati neturėjo jokio mokslo. 

Sunkus moters gyvenimas 
apysakoje „Marti" neabejotinai 
geriausias Žemaitės kūrinys. 
Jis pasižymi charakterių ryšku
mu, buities vaizdų pilnumu. Su 
apysaka „Marti", ne tik Žemai
tės kūryba pakilo į aukštumas, 
bet ir visa lietuviškoji proza. 
Lietuvių literatūra pasuko rea
lizmo keliu. 

„Marčios" veikėjai aprašyti 
beveik visi neigiamai. Senis 
Vingis yra tamsus, prasigėręs 
kietasprandis, prasiskolinęs iki 
ausų, verčia sūnų vesti turtingą 
žmoną. Vingienė taip pat ne
švari, apsileidusi ir nekenčia 
švarios marčios. Sūnus Jonukas 
yra apsileidėlis, tinginys, kaip 

KOKS ĮSPŪDIS ATVYKUS I 
AMERIKĄ 

Man patinka Amerika. Aš čia 
mačiau daug gražių vietų. 
Atskridęs į Ameriką, aš pasiju
tau visai kitaip, nes Lietuvoje 
kitoks klimatas. Aš čia turiu du 
pusbrolius, j ie man parodė 
Chicagos miesto centrą. 

Man patinka Amerika, nes ji 
yra graži. Čia yra daug įdomių 
dalykų. Bet aš esu lietuvis, man 
labiau patinka Lietuva, nes aš 
ten gimiau. 

Vilius Giedraitis, 
Klaipėda 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Verbos 
Krist ina Regina Marija 

Liaugaudaitė yra 18 metų 
amžiaus. Ji lankė Benet Aca-
demy. Rudenį ji pradės lankyti 
St. Mary's Notre Dame uni
versitetą, South Bend , In
dianoje. Ji ten ims gailestin
gosios sesers kursą. Lais
valaikiais ji šokdavo „Spin
dulio" tautinių šokių grupėje. 
Savo kuopoje buvo aktyvi 
moksleivė — ateitininkė. Savo 
mokykoje priklausė ispanų 
klubui. Dirbo kaip „candy-
striper" ligoninėje. Daug kalbė
davo telefonu. 

Kristinos mėgstamiausias 
maistas yra pitca, bet po penkių 
savaičių Dainavoje, jai labiau
siai patiko Dairy Queen Heath 
Blizzard. Ji atvažiavo į stovyklą 
todėl, kad daugiau išmoktų apie 
kitus ir pasipraktikuoti sto
vyklos vadovavimo pareigose. 
Tas darbas jai naudingesnis, 
negu kepti kotletus „Burger 
King" ar „McDonald's užkan
dinėse. Kitos jos draugės ten 
pasirinko darbą. Stovykloje jai 
patinka vadovauti, nes ji mėgs
ta vaikus. Stovykloje Kristinai 
labai nepatinka kišti savo mer
gaites po „dušu", arba vis joms 
priminti, kad reikia sugalvoti 
šūkį. J i vis prisimena savo 
pirmą vadovę Rūtą, kai ji su 
savo draugėmis lenktyniau
davo kuri gaus daugiau „chig-
ger" įkandimų. Ji prisimindavo, 
kaip vadovai priversdavo ją 
šokti. 

O mes palinkėsime jai sėkmės 
ir smagiai praleisti vasaros 
atostogas! 

Septintas būrelis 
(„Dainavos draugai", 

JAS, 1991) 

ir jo tėvai. Tik viena marti Kat
rė buvo švari, tvarkinga, tikras 
kaimo moters idealas. 

(Bus daugiau) 
Zigmas Woodward, 7 kl. 

K. Donelaičio lit. m-la 

MEŠKERĖ 

Algiuko draugas Romukas il
gai ir sunkiai sirgo. Vieną 
kartą, kai jau taisėsi, jis labai 
panoro žuvų, bet niekur nebuvo 
galima gauti jų pirkti. Algis iš
girdęs prižadėjo Romui, kad jis 
sugaus jam žuvų. Romas tai iš
girdęs, labai apsidžiaugė. Algis 
sugrįžęs namo pastebėjo, kad 
neturi meškerės. Algis nutarė 
važiuoti į krautuvę. Skubė
damas į krautuvę dviračiu, 
Algis nuvirto. Vienas geras 
žmogus jam padėjo susitvarkyti. 
Kai Algio mama sužinojo kas 
atsitiko, ji jam daugiau neleido 
važinėti tuo dviračiu. Romas 
apie tai sužinojęs truputį nuliū
do, bet jis žino, kad Algis taip 
lengvai nepasiduos. Algis nepa
sidavė. Jis nubėgo prie gele
žinkelio bėgių. Jis norėjo per
bėgti bėgius ir nueiti į krau
tuvę. Tuo metu nebuvo trau
kinių. Jis būtų perbėgęs, bet 
policija jį sustabdė. Policininkas 
jam paaiškino, kad bėgiais eiti 
yra pavojinga. Grįžęs namo 
mamos paprašė, kad jį nuvežtų 
į krautuvę. Mama nuvežė. Gavo 
meškerę ir sugavo tris žuvis. Jas 
nuvežė Romui. Romas buvo la
bai dėkingas. Jis greit pasveiko. 

Marius Vygantas, 
8 sk. mokinys Dariaus Girėno 

lit. mokykla. 

GALVOSŪKIS NR. 96 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Čia matote du piešinėlius, 
kurie atrodo abu vienodi, bet 
gerai įsižiūrėję, atrasite ir skir
tumų. Suraskite juos ir pa
braukite arba parašykite, kur 
jie slepiasi. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 97 
(Žiūrėkite brėžinį) 

Čia nupieštas labirintas, į 
kurį yra trys įėjimai, bet tik 
vienas išėjimas. Suraskite, pro 
kurį įėjimą įėjus, galima išeiti 
laukan. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 

Kurios trys Europos valstybės 
yra prie pirmojo dienovidinio 
(Prime Meridian 0°)(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 99 

Koks yra vienos Floridos salos 
pavadinimas, kurioje Ričardas 
Nixonas vasarodavo, kai buvo 
JAV prezidentu? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 100 

Kaip žinote, 1992 metai yra 
olimpiniai metai. Kuriame kon
tinente jie vyksta? Iš visų 
olimpinių žaidimų, kiek iki šių 
dienų jų buvo, kuriame konti
nente daugiausia jų buvo? (51.) 

GALVOSŪKIS NR. 76 
ATSAKYMAS 
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Žiūrėkite piešinėlius. 

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAI 

1. Žieminiai kviečiai yra pjau
nami vėlyvą pavasarį , o 
vasariniai — yra pjaunami vėly
vą vasarą ar ankstyvą rudenį. 
2. Podirvis — sluoksnis žemiau 
viršutinės dirvos, nėra pats ge
riausias užauginimui didžiausio 
derliaus. 3. Imbieras (ginger) 
yra gaminamas ne iš augalo 
lapų, bet iš šaknų esančių 
žemėje. 

GALVOSŪKIO NR. 79 
ATSAKYMAS 

Tropikų zonoje yra šios Pietų 
Amerikos Valstybės: Čilė, Ar
gentina, Paragvajus ir Brazilija. 

GALVOSŪKIO NR. 80 
ATSAKYMAS 

Pralaimėjusieji žaidėjai buvo: 
Stasys (nr. 2), Mikas ir Pranas 
(nr. 1). Pranas nebuvo nugalė
tas beisbolo lazda ar teniso 
rakete (nr. 3), jis buvo nugalė
tas futbolo sviediniu. Stasys ne
buvo nugalėtas beisbolo lazda 
(nr. 2), jis buvo nugalėtas teni
so rakete, palikdamas Miką 
būti nr salėtu su beisbolo lazda. 
Jonas nugalėjo kai ką, bet ne 
Miką ir Praną (nr. 1), todėl jis 
nugalėjo Stasį teniso rakete. 
Darius vartojo savo įrankį, bet 
jis nenugalėjo Prano (nr. 4), jis 
vartojo beisbolo lazdą nugalėti 
Miką. Liudas nenugalėjo Prano 
(nr. 3) ir tam nevartojo savo 
įrankio. Antanas irgi 
nenugalėjo Prano (nr. 4), taigi 
Pilypas nugalėjo Praną futbolo 
sviediniu. Liudas nevartojo 
krepšinio kamuolio (nr. 3), tad 
jis vartojo kroketo plaktuką. 
Antanas yra krepšinio 
kamuoliu nugalėtojas, bet jis 
nenugalėjo Pauliaus (nr. 4), tai
gi jis nugalėjo Sigitą ir Paulius 
buvo nugalėtas Liudo su kroke
to plaktuku. 

Galutiniai duomenys: 1. An
tanas nugalėjo Sigitą krepšinio 
kamuoliu. 2. Darius nugalėjo 
Miką beisbolo lazda. 3. Pilypas 
nugalėjo Praną futbolo svie
diniu. 4. Liudas nugalėjo Paulių 
kroketo plaktuku. 5. Jonas 
nugalėjo Stasį teniso rakete. 
Krepšinis, beisbolas ir futbolas 
nėra individualūs žaidimai, 
todėl minėti nugalėtojai buvo 
laimėjusios komandos nariai, 
tas pats ir su pralaimėjusiais. 
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