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Ketvirtadienį įvyks 
prezidento 

inauguracija 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos preziden
to inauguracija bus š.m. vasario 
25 d. Numatoma, kad iškilmės 
truks maždaug 3 valandas. Jų 
pradžia — vidurdienį, kai 
Gedimino kalne bus uždegtas 
aukuras. Nuo ten eisena su 
prezidento vėliava nusileis į 
Arkikatedros aikštę ir pasuks 
iki Nepriklausomybės aikštės. 

Po to vyks iškilmingas Seimo 
posėdis, kurio svarbiausi akcen
tai: prezidento priesaika, prezi
dento vėliavos iškėlimas ir pre
zidento inauguracijos kalba. 
Bus pristatytas ir diplomatinis 
korpusas, o Nepriklausomybės 
aikštėje, šalia Seimo rūmų ir 
laikinosios prezidento rezidenci
jos bus surengtas karinis para
das. 

Prancūzi jos Gynybos 
ministro vizitas 

Į Vilnių, Krašto apsaugos mi
nistro Audriaus Butkevičiaus 
kvietimu, pirmadienį su oficialiu 
vizitu atvyko Prancūzijos Gyny
bos ministras Pierre Joxe. Vėlai 
vakare įvyko jo oficiali vaka
rienė su Respublikos preziden
tu Algirdu Brazausku. 

Antradienį įvyks oficialus 
Prancūzijos gynybos ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministrų susi
tikimas. 

Prancūzijos Gynybos ministe
rija šiemet dovanojo Lietuvos 
krašto apsaugos daliniams 
karinio transporto bei įrangos. 
Prancūzijos armijos aukštieji 
kar in inkai dalyvavo prieš 
mėnesį Vilniuje vykusiame se
minare Baltijos šalių saugumo 
klausimais. Joxe viešnagės 
metu bus aptar t i tolesnio 
Prancūzijos ir Lietuvos bendra
darbiavimo saugumo srityje 
klausimai. 

Opozicijos kri t ika dėl 
konsti tucinio teismo 

sudarymo 

Ar turės Lietuva nepartinį 
konstitucinį teismą? Tam buvo 
skirta vasario 22 dieną įvykusi 
Seimo opozicijos spaudos konfe
rencija. Joje dalyvavo Seimo 
opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis. Seimo narys Egidi
jus Jarašiūnas, nepativirtinti 
kandidatai į Konstitucinio teis
mo narius: Liudvikas Sabutis ir 
Stasys Stačiokas. 

Padėtis labai aiški: tai bus ne 
Lietuvos konstitucinis teismas, 
o LDDP konstitucinis teismas, 
pareiškė žurnalistams Lands
bergis. Jo nuomone, išryškėję 
principai, kuriais pradėtas for
muoti konstitucinis teismas, 
blogas ženklas demokratijos 
Lietuvoje perspektyvoms. 

Jaraš iūnas pažymėjo, kad 
kokių nors konkrečių pretenzijų 
kandida tams dėl atitikimo 
įstatymų reikalavimus svarsty
mo metu nebuvo, tačiau iš trijų 
kandidatų buvo patvirtintas tik 
vienas. Sabutis ir Stačiokas 
nebuvo patvirtinti Seimo dau
gumos (LDDP) dėl savo politinio 
užsiangažavimo, pasakė Jara
šiūnas. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
nesurenka kvorumo 

10 iš 24 Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) narių 

neatvyko pirmadienį į posėdį ir 
todėl jis atidėtas iki šeštadienio. 
Posėdžiui pateiktoje dienotvar
kėj, be kita ko, buvo nutarimo 
projektas pakeisti Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą 
dėl Seimo rinkimų rezultatų 
Sakių, Pajūrio ir Baltijos apy
gardose. 

VRK balsų dauguma panaiki
no Seimo rinkimų antrojo rato 
balsavimo rezultataus kai ku
riose šių apygardų apylinkėse ir 
mandatus atidavė Sąjūdžio kan
didatams. Dėl prarastų manda
tų Lietuvos demokratinė darbo 
partija (LDDP) kreipėsi į Aukš
čiausiąjį Teismą, kurio Civilinių 
bylų kolegija pripažino VRK 
sprendimą neteisėtu. Pirmadie
nio posėdžiui pateiktame nu
tarimo projekte buvo siūlomas 
ankstesnį VRK sprendimą anu
liuoti kaip nepagrįstą ir ne
teisėtą. 

Pasaulio evangelikai 
l iuteronai Vilniuje 

Vasario 22 dieną Vilniuje 
prasidėjo Pasaulio evangelikų 
liuteronų sąjungos konferenci
ja. Tokio lygio evangelikų liu
teronų susirinkimas Lietuvoje 
vyksta pirmą kartą. Dalyvauja 
atstovai iš visų Skandinavijos 
šalių, Vokietijos, JAV, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos vo
kiečių ir Rusijos suomių bažny-
čių.Atvyko Pasaulio evangelikų 
liuteronų sąjungos Europos sek
retorius Tibor Gorog. 

Konferencijos tikslas — išsi
aiškinti, kokios dvasinės ir 
materialinės pagalbos reikia 
Baltijos šalių evangelikų 
liuteronų bažnyčioms, kaip šią 
pagalbą koordinuoti. Bus ap
tariami konkretūs pagalbos pro
jektai, kuriuos paruošė ir finan
suoja Pasaulio evangelikų liute
ronų sąjunga. Vien tik Lietuvos 
bažnyčioms atstatyti,.evangeli
kų liuteronų kunigams rengti, 
parapijoms reorganizuoti pro
jekte numatyta skirti 50.000 
JAV dolerių. 

Ministras pirmininkas Bro
nislovas Lubys pirmadienį 
priėmė evangelikų liuteronv 
sąjungos konferencijos dalyvius. 
Aukštieji dvasininkai padėkojo 
už galimybę Lietuvos sostinėje 
surengti šį reikšmingą bažny
čios atstovų forumą. Pokalbio 
metu pasikeista nuomonėmis 
kai kur ia is valstybės ir 
bažnyčios bendradarbiavimo 
klausimais, tarp jų ir dėl 
Lietuvos Evangelikų liuteronų 
kulto pastatų ir kito turto 
grąžinimo. Lubys patikino dva
sininkus, kad Lietuvos Vyriau
sybė laikosi visų Restitucijos 
akto nuostatų ir kad dėl baž
nyčios turto grąžinimo esminių 
klausimų nekyla. Tačiau turėtų 
būti suprantama, kad ekonomi
niu požiūriu nelengvu valstybei 
metu šioms problemoms iš
spręsti reikia laiko. Konfe
rencija darbą baigia vasario 24 
dieną. (AM.) 

— Lietuvos Privatizavimo de
partamento direktorius prane
šė, kad jau nuspręsta užsienio 
firmoms parduoti Kauno kon
diterijos fabriką. „Lietuvos'" 
viešbutį. Mažeikių avalynės fab
riką, Lentvario kilimų fabriką. 
„Utenos trikotažą ", Panevėžio 
„Liną", siuvimo ir audinių fab
rikus Vilniuje. 

VOKIETIJOS 
GINKLUOTOS 

PAJĖGOS 

U.S.-Baltic Foundation 1992 m. gruodžio 2-4 d. Jūrmaloje. Latvijoje, suruoštame Etikos semina
re dalyvavusieji Lietuvos atstovai. Šalia jų ta ip pat dalyvavo didelis būrys atstovų iš Latvijos 
bei Estijos. 3-čia iš kairės seminaro direktorė A. Pakštiene. 2-as iš dešinės Vašingtone gyvuojančios 
U.S.-Baltic Foundation įkūrėjas Linas Kojelis. 

Lietuvos pareiškimas 
Jungtinių Tautų vystymosi 

programos sesijoje 
New York, vasario 22 d. (Lie

tuvos Respublikos nuolatinė 
misija prie Jungtinių Tau
tų). Š.m. vasario 16-19 die
nomis Jungtinėse Tautose di
džiausios techninės pagalbos 
teikėjos pasaulyje, Jungtinių 
Tautų vystymosi programos 
(UNDP - United Nations Deve-
lopment Programme) vadovau
jančioji taryba tarp kitų klau
simų svarstė UNDP pagalbą 
Baltijos valstybėm ir Nepriklau
somai Valstybių Sandraugai 
(NVS). 

Apie UNDP veiklą Lietuvoje 
vasario 18 d. išsamiai pasisakė 
Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėja Gintė Damušy-
tė. Ji tvirtino, jog „padaryta 
nedaug pažangos, iš naujo api
brėžiant priėjimus prie pasaulio, 
kurį drastiškai pakeitė komu
nizmo sužlugimas Europoje". 
Pereinamajame laikotarpyje 
atsidūrusioms šios srities šalims 
skubiai reikia paramos, bet į jų 
poreikius atsiliepiama pernelyg 
atsargiai. 

Lietuvos atstovė išreiškė savo 
delegacijos susirūpinimą „prieš
taringais signalais", kuriuos 
UNDP taryba siunčia Baltijos 

valstybėms ir NVS šalims. Mat 

Migracijos statistikos 
Lietuvoje 

Vilnius , vasar io 17 d. 
(RFE/RL) - Lietuvos Statistikos 
departamentas pranešė, kad 
1992 metais mažiau žmonių at
sikraustė j Lietuvą ir daugiau 
žmonių išvyko iš Lietuvos, negu 
1991 metais. 1992 meta i s 
6.639 asmenys imigravo į Lietu
vą (6,025 iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, 434 iš Vakarų) ir 
28,854 emigravo iš Lietuvos. 
27,323 iš to skaičiaus emigravo 
j Rytus, jų tarpe 15,757 j Rusiją, 
6,206 į Belarus. 4,236 j Ukrai
ną. Iš emigravusių j Vakarus 
451 išvyko į Izraelį. 

Emigruojančiųjų į Rytus tarpe 
buvo 16.198 rusų, 4,475 bela-
rusų, 3.788 ukrainiečių ir 1,366 
lietuvių. 

1991 metais į Lietuvą imi
gravo 11,828 asmenų - 10,709 
iš buvusios Sovietų Sąjungos, 
1.119 iš Vakarų. Tais metais iš 
Lietuvos emigravo 18,025 
asmenų, jų tarpe 9,748 į Rusiją 
4,072 į Belarus, 2.745 į Ukrainą 
ir 2,618 į Vakarus. 

taryba, ypač išsivysčiusiųjų 
kraštų atstovai iš Europos 
Bendrijos, išreiškė stiprų 
nepasitenkinimą UNDP admi
nistratorium, kuris, jos tvir
tinimu, peržengė savo galias, 
įsteigdamas UNDP atstovybes 
daugelyje Baltijos val-tybių ir 
NVS kraštuose. Taryba praei
tais metais, po ilgų jrebatų ir 
sunkių derybų, priėmė sprendi
mą įsteigti „ribotą" skaičių 
atstovybių šioje srityje. Per
žengdamas sprendimo dvasią, 
UNDP administratorius nustū
mė programavimą į antrą vietą, 
tvirtino tarybos nariai. 

Lietuvos delegacija pasisakė, 
kad, jos nuomone, UNDP veikla 
Rytų Europoje sutampa su jos 
vadovybės nutarimais ir yra rei
kalinga, norint išvystyti indi
vidualias strategijas paskiroms 
šalims ir integruoti JT veiklą. 
Lietuvos delegacija pritaria 
Rumunijos delegacijos vasario 
17 d. pareiškimui, kad JT 
įstaigų buvimas šiose šalyse 
palengvina dialogą tarp jų ir JT. 
Tokias paslaugas paneigiant, 
vykdoma diskriminacija. Lietu
vos delegacijos įsitikinimu, tuo 
būtų pažeidžiama ir JT univer
salumo raidė, ir dvasia. 

G.Damušytė pateikė pavyz
džių, kaip laikinos UNDP 
įstaigos atidarymas Vilniuje 
praėjusį spalio men palengvino 
bendradarbiavimą tarp Lietu
vos vyriausybės ir JT sistemos. 
Ši įstaiga, kuria: vadovauja 
danas Jorgen Lis<ner, akredi
tuotas prie Lietuvos kaip UNDP 
ir Jungtinių Tautu atstovas, pa 
dėjo vyriausybei priimti devy
nias su JT susijusias misijas ir 
suderinti jų veikla -uteikė nau
dingų patarimu, rmuluojant 
projektus/programas ir adminis
truojant užsienic Į iramos tėk
mę; padėjo išgautį daugiau iš
teklių ir užmezgė ryšius su 
Lietuvai parama teikiančių 
šalių (G-24) amh madomis bei 
diplomatinėmis atstovybėmis; 
padėjo suformuluoti ir išvystyti 
įvairius ūkinius, f 
sveikatos apšaus 

„Mes esame 
UNDP aiškiai pa' 
svarbų vaidmen. 
šiuo metu, kai ja: 
nio parama", ka-
myba Lietuvoje s 
kai apie 70*^ gyvi 

• žemiau skurdo i 
Lietuvos Misijos: 
Da musytė. 

Tribunolas karo 
nusikaltimams tirti 
New York, vasario 22 d. — 

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba pirmadienį nutarė įsteigti 
tarptautinį karo nusikaltimams 
tirti tribunolą, kurio paskirtis 
yra ištirti ir nubausti naujuo
sius karo nusikaltėlius, besireiš
kiančius įvairiose pasaulio vie
tose, ypač Bosnijoje-Herzegovi-
noje. Tai pirmasis tarptautinis 
karo nusikaltimų tribunolas po 
to, kai buvo teisiami nusikaltė
liai po antrojo pasaulinio karo. 

Taryba, susidednti iš 15 vals
tybių atstovų, vienbalsiai pa
sisakė už tokio tribunolo įstei
gimą ir reikalą bausti ne tik ka
rinių pajėgų, bet ir politinius va
dovus už sistematiškai vykdo
mas masines žmogžudystes, iš
prievartavimus ir „etninius va
lymus", jėga išvietinant ištisas 
gyvenvietes. 

Karo nusikaltimams tirti ir 
bausti tribunolo įsteigimas susi
laukė plataus pritarimo iš žmo
gaus teisių gynėjų organizacijų. 
Tikima, kad pagaliau bus nu
smaigstytos gairės visai tarp
tautinei bendruomenei, ypač 
kai kyla konfliktai tarp įvairių 
etninių grupių (kaip šiuo metu 
vyksta buvusioje Jugoslavijoje). 

Per 11 mėnesių Bosnijoje-Her-
zegovinoje žuvo per 18,000 žmo
nių ir apie 100.000 musulmonų 
civilių yra dingę be žinios. 
Tikima, kad daugumas jų yra 
žuvę. Kroatijoje žuvo daugiau 
negu 10.000 žmonių. Milijonai 
kroatų ir Bosnijos musulmonų 
tapo tremtiniai, serbų išvaryti 
iš savo namų. 

Šiuo metu renkami karo nusi
kaltimų duomenys, ypač krei
piant dėmesį į masines civilių 
žmogžudystes ir moterų, net 
vaikų, išprievartavimus bei 
kitus smurto veiksmus. 

JAV leidžiamo mėnesinio 
žurnalo „Armed Forces Journal 
International" š.m. vasario nu
meryje išspausdintas pasikal
bėjimas su Vokietijos ginkluotų 
pajėtų (Bundeswehr) štabo virši
ninku gen. Klaus Naumann. 
Gen. Naumann šioms parei
goms buvo paskirtas 1991 m. 
spalio mėnesį, prieš tai jis buvo 
korpo vadas, štabo viršininko 
pavaduotojas planavimo skyriu
je, įvairių šarvuotos artilerijos 
dalių vadas. Čia pateikiame kai 
kurių pasikalbėjimo vietų san
trauką. 

Dėl pasikeitusio grėsmės 
Europoje pobūdžio ir biudžetinių 
suvaržymų teks mažinti nai
kintuvų skaičių ir tiems lėk
tuvams statomus reikalavimus. 
Gynybos ministras Volker 
Ruehe nustatė, kad lėktuvas 
negali kainuoti daugiau kaip 90 
milijonų DM (55 mil. dol.). 

Pirmenybė bus skiriama ne 
ginkluotei moderninti , bet 
keisti visų trijų ginklo rūšių 
uždavinį: ginti ne vien NATO 
centrinį regioną, bet ir visą 
NATO sutarties plotą. Tai yra 
didesnis uždavinys Vokietijai, 
nes paprastai visi vadovavimo, 
valdymo ir tiekimo pasirengi
mai buvo koncentruojami cent
riniame regione. Dabar pirme
nybė bus pralplėsti perspektyvą 
į visą sutarties plotą. Gynybos 
ministras yra įsakęs šio de
šimtmečio vidury būti pasiren
gus Vokietijos pajėgas išdėstyti 
bet kur NATO regione. Dalį šio 
pasirengimo sudaro apie dviejų 
Vokietijos kariuomenės bata
lionų parengimas dalyvauti UN 
taikos palaikymo operacijose 
maždaug šių metų pabaigoje. 

Vokietija neseniai Indonezijai 
pardavė 39 buv. „liaudies 
laivyno" karo laivus ir atiduo
da Vengrijai dalį buv. Rytų 
Vokietijos armijos karinių 
priemonių. Pajamos iš šių 
sandėrių eina Finansų ministe
rijai, tačiau Vokietija nenumato 
šioje srityje tapti žymesniu tie
kėju. 

Iš buv. Rytų Vokietijos pajėgų 
perimtas priemones, kurios ne
reikalingos ginkluotoms pajė
goms, teks naikinti ar atsikra
tyti kuriuo kitu būdu. Jei tai 
atitiks Vokietijos politiką ir 
ginklų eksporto nuostatus, tos 

ansinius bei 
9 projektus, 
tikinę, kad 
lė, jog ji turi 
riūsų srityje 
>ūtina užsie-
amoninė ga-

aažėjo 45<7r ir 
tojų atsidūrė 
x>s, pabrėžė 

Reikalauja algų 
pakėlimo 

Švedijos pagalba 
Lietuvai 

Stockholmas. Švedija, Vil
nius, vasario 17 d. (RFERL) — 
Lietuvos užsienio ministras 
Povilas Gylys vasario 16 d. daly
vavo Lietuvos ambasadoj Stock-
holme. iš Švedijos Pakrančių 
sargybos tarnybos priėmė Lie
tuvai dovanojamą laivą ,,Vic-
toria" ir dalyvavo pasitarimuo
se su Švedijos užsienio ministre 
Margaretha Af Ugglas. 

Vasario 17 d. Švedijos Bran
duolinio Inspektorato Agentūra 
pranešė, kad duosianti 4 mil. 
dol. padidinti Ignalinos 
atominės elektrines saugumą, 

tarėja Gintė ten į taisant gaisro atveju 
neperdegamas duris 

Vilniaus miesto ir kai kurių 
rajonų prokuratūros darbuoto
jai, prieš kelias savaites parei
kalavo padidinti atlyginimus, 
pagrasino streikuoti, jeigu rei
kalavimas nebus patenkintas. 
Streiką jie žada paskelbti nuo 
kovo 1 dienos. 

Prokuratūros darbuotojų atly
ginimai yra mažesni už vidutinį 
Lietuvoje (apie 7.900 talonų). 
Del to šiemet maždaug pusė jų 
pakeitė darbą. Daugelis proku
ratūros darbuotoju turi mažesnį 
kaip trijų metų darbo stažą. Šios 
savaitės viduryje vyriausybė 
žada svarstyti tardytojų ir pro
kurorų socialinių garantijų 
klausimus. Paruoštas nutarimo 
projektas, numatantis prokura
tūrų pareigūnams nuo 8 iki 16 
pragyvenimo minimumų atlygi
nimus. Dabar minimalus mene 
sinis atlyginimas yra 1,950 
talonų. 

priemonės galės būti parduoda
mos, tuo sutaupant jų naikini
mo išlaidas. Padaryti kauty
nėms nebetinkamą sovietų ga
mintą tanką kainuoja apie 
25,000 DM (15,300 dol.), nes 
jame daug asbesto. Maži kiekiai 
ginklų buvo pasiųsti į Suomiją 
ir kai kurias neutralias vals
tybes. Iš viso numatoma, kad 
buv. sovietinių ginklų sunai
kinimas kainuos apie 400 mili
jonų DM (245 mil. dol.). Be gau
siai naudoto asbesto, sovieti
niuose tankuose dar yra kitų 
medžiagų, kurių neįmanoma 
atsikratyti nuimant ar suly
dant. 

Sovietų ir Rytų Vokietijos ka
riuomenės toje mažoje Vokieti
jos srityje turėjo apie 60 
didesnių mokymo plotų ar poli
gonų. Ginkluotosios pajėgos 
numato panaudoti tik 11. 

Vokietijai susijungiant, dar 
buvo Rytų Vokietijos ginkluotų 
pajėgų problema. Jose buvo apie 
32,000 karininkų, iš kurių apie 
6,000 priimti į Bundesvvehrą 
dvejų metų bandomajam laiko
tarpiui. Jam pasibaigus, buvo 
nutarta iš jų tarpo priimti apie 
3,200. Daugiausia tai jaunesni 
žmonės, nebuvo priimta nei ge
nerolų, nei admirolų. Daugu
mas priimtųjų neteko savo 
turėtų laipsnių, nes rytuose 
buvo keliama žymiai greičiau 
kai vakaruose. 

Skirtinga pdėtis yra su puska
rininkiais, lyginant su NATO 
kariuomenių puskarininkių 
vaidmenį n. Truks ilgesnį laiką 
iki jie prisitaikys prie naujų rei
kalavimų ir vaidmens. Dabar 
dar užsilikę puskarininkiai 
naudojami aptarnauti kai ku
rias rytuose perimtas ginklų 
sistemas. 

Perimant Rytų Vokietijos pa
jėgas, buvo ir staigmenų. Viena 
— tai mobilizacinėc sistemos to
bulumas; w t r a — vieningumo 
stoka atskirose kariuomenės 
dalyse. Pas juos nebuvo koman
dos „team" dvasios, kuri yra 
Vakarų kariuomenėse, nebuvo 
susigyvenimo tarp karininkų, 
puskarininkių ir kareivių. Jų 
sistema buvo pagrįsta nuolati
niu kontroliavimu, sukeliančiu 
tarpusavį nepasitikėjimą. 

Tai rodo, kad gal buvo perver
tintas Varšuvos pakto pajėgų 
veiksmingumas tikrose kauty
nėse. J is galėjo būti geras 
pradinėje, kontroliuojamoje 
smūgio stadijoje, bet labai abe
jotina, ar po pirmo susirėmimo 
būtų išlikęs kaip veiksminga 
pajėga. 

V.S. 

KALENDORIUS 

Vasar io 24 d.: Pelenų diena. 
Motiejus, Gedmantas. Mirgau-
das, Žiedūna. 

Vasar io 25 d.: Justas, Vik
toras. Margiris, Rasa, Regiman
tas. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saule tekėjo 6:36, 
leisis 5:35. Temperatūra dieną 
apie 19 F M4 C), saulėta; naktj 
15 F (-10 CK 

Ketvirtadienį saulė tekės 
6:35. padange daugiau debe
suota, vakarop gali pasirodyti 
lengvas sniegas. Šiek tiek 
šilčiau kaip trečiadienį. 
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JUBILIEJINEI STOVYKLAI 
ARTĖJANT 

75 m. Jubiliejinės stovyklos, 
Rakė, pradinė informacija buvo 
pernai rudenį pateikta. Kaip ži
note, J.S. vyks 1993 m. liepos 31 
d., šeštad., iki rugpjūčio 11 d., 
trečiad., Čikagos tuntų stovyk
lavietėje RAKĄS, Custer, MI, 
10 mylių į rytus nuo Ludington, 
Michigan. 

Iš keletos pateiktų pasiūlymų 
yra sudaryta bendra J.S. dieno
tvarkė, dienų mintys, programų 
metmenys, jų vykdymo projek
tas. Pirmija konkurso būdu 
išrinko J.S. dainą ir ženklą iš 
keletos pasiūlytų. „Tėvynės 
daina" žodžių ir muzikos auto
rė yra s. £11. Lyvija Bražėnaitė, 
Quantico, VA. J.S. ženklo 
autorė yra v.sk.fil. Genovaitė 
Mikus iš Lemont, IL. J.S. šūkis 
iki šiol dar neišrinktas — pra
šome daugiau pasiūlymų. 

Dainynėlį, 120 dainų su gaido
mis, paruošė v.s. £11. Danutė Ei-
dukienė. Jį spausdins v.s. VI. 
Vijeikio spaustuvė. Leidėjas yra 
LSS Pirmija. 

Kitą dainynėlį, arti 120 dai
nų, paruošė Korp! Vytis ir ASD 
nariai, studijuoją Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Susi
tarus su senj. Rolandu Kačins
ku, Vilniuje, dainynėlį spaus
dinsime Čikagoje ir pasiųsime 
į Lietuvą. Dainynėlio leidėjai 
yra: Lietuvių Skautų Sąjunga, 
Akademinis skautų sąjūdis ir 
Vydūno fondas. 

Leidinį anglų kl., apie 75 
metų jubiliejų ir lietuvišką 
skautavimą ruošia v.s.fil. Lilė 
Milukienė. 75 m. Jubiliejinės 
stovyklos leidinį paruoš „Sie
tuvos" skautininkių dr-vės, Le-
mont, IL, sesės. Draugovei vado
vauja v.s. fil. Jolanda Kerelienė. 
„Sietuvos" dr-vė t.p. ruošia 75 
m. lietuviško skautąvimo paro
dą, kuri bus išstatyta Jubilieji
nėje stovykloje, Rakė. Kaip 
žinote, stovykloje veiks v.s. Č. 
Kiliulio vedama krautuvėlė. 
Stovyklos papuošimus jau pla
nuoja s. Marytės Utz vadovau
jama ūkinio paruošimo vadija. 

v.s.fil. Lilė Milukienė, J.S. vir
šininko pavaduotoja, tvarko 
bendrus programų reikalus, ko
ordinuoja jas su šakų stovyklų 
viršininkais ir rūpinasi kitų J.S. 
programų vykdymu stovykloje. 

v.s. Jonas Paronis, J.S. vir
šininko pavaduotojas, prižiūrės 
apsaugos, budėjimo, svečiu 
transporto, pašto ir kitus ad
ministracinius stovyklos vadįjos 
reikalus. Koordinuos su šakų 
stovyklų tolygiais pareigūnais 
paruošimo ir vykdymo darbuo
se. 

Stovyklos registracija bus 
išsiųsta š.m. kovo mėnesį. Ar
timoje ateityje pranešime 
bendrų programų planus ir J.S. 
vadijų pavasarinės išvykos į 
RAKO stovyklaviete datą ir 
darbotvarkę. Prašau atkreipti 
dėmesį į pridedamas žinias, 
kuriose atsispindi pasiruošimo 
stovyklai eiga. 

Budėkime! 
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos pirmininkas 

75 m. JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS „LITUANICA" 

VADUOS 

v.s.fil. Sigitas Miknaitis, 
viršininkas 

s. Gintautas Taoras, LS Broli
jos „Dariaus-Girėno" stov. virš. 

v.s. Birutė Banaitienė, LS 
Seserijos „Seserija 75" stov. 
virš. 

v.s.fil. Kęstutis Ječius, Aka
deminio Skautų dąjūdžio stov. 
virš. 

s. Marytė Utz, Ūkinio paruo
šimo viršininkė 

s. Jonas Tamulaitis, RAKO 
stovyklavietės direktorius 

s. Algimantas Milašius, Regis
tracija ir finansai 

s.fil. Aleksandra Likande-
rienė, sekretorė 

v.s.fil. kun. Juozas Vaišnys, R. 
katalikų dvasios vadovas. 

vysk. Ansas Dumpys, Evan
gelikų dvasios vadovas 

v.s.fil Lilė Milukienė, J.S. 
virš. pavaduotoja 

v.s. kun. Antanas Saulaitis, 
religinės sk. programos 

v.s. sesl. Igne Marijošiūtė, re
liginės sk. programos 

v.s. Liuda Rugienienė, ruošia 
tautines progr. medžiagą 

v.s. Irena Kerelienė, užjūrio 
skautų priėmimas, kitataučių 
sk. priėmimas 

j.v.s. Genovaitė Treinienė, J.S. 
laikraštėlio red. 

s.fll. Lyvija Bražėnaitė-Gar-
sienė, laužavedžių koordinatorė 

sktn. dr-vė „Sietuva" J.S. 
leidinys ir parodėlė 

v.s. Jonas Paronis, J.S. virš. 
pavaduotojas 

dr. s. Robertas Vitas, J.S. 
komendantas 

v.s. Juozas Šalčiūnas, Apsau
gos viršininkas 

ps. Linas Orentas, užjūrio sk. 
ūk. aprūpinimas 

v.s. Antanas Jarūnas, tarp
miestinis transportas 

v.s. Česovas Kiliulis, Krautu
vėlės ved. 

v.s. Stasys Ilgūnas. J.S. paštas 
v.s. Vladas Bacevičius, J.S. 

paštas 
s. Ginutis Matutis, stov. 

įrengimo/priežiūra, virš. 
Čikagos tuntininkai ir tuntų 

administratoriai 
j.ps. Marius Naris, pakrantės 

įrengimų vad. 
ps. Renata Borucki, vėliavų 

aikštės įrengimai 
sk.v. Algis Jonušas, bendrų 

papuošimų vad. 
ps. Dalia Januškienė, virš, 

pavad. ūkio admin. 
Nijolė Mackevičienė, vyr. šei

mininkė 
s.v.v.sl. Antanas Mikus, už-

pirkėjas, sandėlio ved. 
ps.fil. Vytenis Kirvelaitis, 

virš. pavad., tiekimas 
fil. Jonas Variakojis, tarpstov. 

komunikacija 
dr.s. Robertas Vitas, telekom. 

ir garso sistema 

„DARIAUS IR GIRĖNO" 
BROLIJOS STOVYKLOS 

VADIJA 

s.fll. Gintautas Taoras, vir
šininkas 

s. Romas Otto, virš. pavaduo
tojas 

s. Vytautas Dilba, adjutantas 
s.fll. dr. Mindaugas Griauzdė, 

komendantas 
Karolis Žukauskas, laužave-

dys 
ps.fil. Vytautas Januškis, 

vilkiukų pastovyklės virš. 
ps. Viktoras Puodžiūnas, 

skautų pastovyklės virš. 
ps.fil. Paulius Mickus, skautų 

vyčių pastovyklės virš. 
j.v.s. dr. Algis Paulius, jūrų 

skautų pastovyklės virš. 

Jūrų skautijos iškilmingoje Klaipėdos dieno? sueigoje, Klaipėdos krašto i š s ivadav imo 70 m e t ų 
sukaktį švenčiant, skautininkų įžodį davę jps. Taiyda Rudaitytė. jps. Petras Jakubauskas , jps. 
Virginija Rimeikienė ir jps. Aušrinė Karaitytė. Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

v.s.fil. Antanas Paužuolis, 
skautininkų pastovyklės virš. 

v.s.fil. Gintaras Plačas, prit. 
skautų pastovyklės virš. 

„SESERIJA 75" 
STOVYKLOS VADIJA 

v.s. Birutė Banai t ienė , 
viršininkė 

v.s.fil. Laima Kiliulienė, pava
duotoja/programos koordinatorė 

j .s . Milda Arlauskienė, jūrų 
sk. programos koordinatorė 

v.s.fil. Meilė Mickienė, 
adjutante 

ps. Ina Balsytė, komendante 
ps. Julytė Žukauskaitė, lau-

žavedė 
v.s.fil. Gilanda Matonienė, 

pionerijos vadovė 
v.s. Alė Namikienė , 

korespondentė 
ps. Valentina Čepienė, specia

lių reikalų vadovė 
v.s. Irena Markevičienė, ūkio 

skyriaus vadovė 
ps. Dana Dilbienė, fotografė 

PAŠTO VYKLIU 
VIRŠININKĖS 

s. Vida Jankauskienė, skauti-
ninkių/židiniečių pastovyklės 
virš. 

ps. Daina Kasputienė, Vyr. 
skaučių/gintarių pastovyklės 
virš. 

ps. Rasa Konklin, prit. skau
čių/jūrų skaučių pastovyklės 
virš. 

ps. Jūratė Neimanienė, skau
čių/jūrų jaunių pastovyklės 
virš. 

s. Laima Rupinskienė, paukš-
tyčių/ūdryčių pastovyklės virš. 

ps. Vida Juškienė, jaunų šei
mų pastovyklės virš. 

ASS STOVYKLOS VADIJA 

v.s.fil. Kęs tu t i s Ječius, 
viršininkas 

fil. Ramoną Steponavičiūtė, 
stovyklos komendante 

fil. Rimas Griškelis, pro
gramos vedėjas 

fil. Vytenis Kirvela i t i s , 
Stovyklos ūkio vedėjas 

TIK DVI SAVAITĖS 
IKI KAZIUKO MUGĖS 

Laikas skriete skrieja. Rodos 
dar neseniai pradėję šiuos skau
tiškos veiklos metus užsukome 
ir pasiruošimų Kaziuko mugei 
ratą. Rodėsi, kad laiko marios... 
Ruošos įsibėgėjime nepastebėjo
me, kaip laikas dilo. Tik pradėję 
paskutinę vasario mėnesio sa
vaitę suvokėm, kad beliko vos 
dvi savaitės iki Kaziuko mugės, 
vos dvi savaitės baigti pradėtus 
darbus, pasiskirstyti darbais 
mugėje, dar kartą kreiptis į 
talkinti pasižadėjusius asmenis, 
aptarti mugės jruošimo ir, jai 
pasibaigus — patalpų sutvarky
mo darbus. 

Darbų sūkuryje skuba visų 
Čikagos tuntų broliai, sesės, 
vadovai,-ės ir jų talkininkai 
mamytės ir tėveliai. Visi sten
giasi, kad šįmetinė mugė būtų 
įspūdinga, tikėdamiesi, kad 
visuomenė%ausiai atsilankys ir 
įvertins jaunimo organizacijos 
pastangas savo darbu telkti 
veiklai lėšas. O tų lėšų šiais 
Jubiliejiniais metais labai, labai 
reikia. Gi Jubiliejinė stovykla 
taip pat jau ne už kalnų... Ir visi 
tos stovyklos įrengimo darbai ir
gi ant čikagiškių pečių griūna, 
nes Jubiliejinė vyks Rako sto
vyklavietėje. 

Nevardinsiu ką kuris tuntas 
dirba, nei ką galėsite mugėje 
pamatyti ir ką įsigyti — tai 
„valstybinio" masto paslaptis... 
Visi esate kviečiami, visi 
laukiami. Atėję — neapsivilsite 
ir tuščiomis namo negrįšite. 

Didžiojoje salėje veiks visų 
tuntų paviljonai su daugybe 
puikių skautiškų rankdarbių. 
tautodailės kūrinių, veiks čia ir 
puikusis Akademinės Skautijos 
knygynas su gausia pasiūla lie 
tuviškų knygų, plokštelių, kase
čių: bus čia ir laimėjimų len
tynos, spalvingi Kaziuko mugės 
balionai kt. Klasėse bus įreng
tos kavinės su geriausiais namų 
gamybos tortais ir k i ta is 
kepiniais, veiks lietuviškų pa
tiekalų valgykla, vaikų kam
bariai ir kt. 

Visi skautai ir skautės ragi-
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narni 10 vai. ryto dalyvauti šv. 
Mišiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Iškilmingas mugės atidarymas, 
kurį šiais metais praves „Auš
ros Vartų" skaučių tuntas, bus 
11:15 vai. ryto Didžiojoje salėje. 
Mugę atidaryti pakviestas Lie
tuvos Generalinis konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza. 

Čikagos skautai ir skautės 
kviečia visus, o ypač Jus, šias 
eilutes skaitančius. Tikime, kad 
atvyksite ne vieni, bet pakvie
site ir visus savo draugus bei pa
žįstamus Kaziuko mugėn atsi
lankyti. IR 

KAZIUKO MUGĖ i 
H A R T F O R D E 

Hartfordo lietuviškos skauti
jos rengiama Kaziuko mugė 
įvyks kovo 7 d. Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos salėje tuoj po 
9-tos vai. lietuviškų šv. Mišių. 

Kaip ir kasmet, čia atsilan
kiusieji nenuobodžiaus. Čia 
rasite lietuviškų knygų, lėlių, 
kimštų žaislų, įvairiausių ginta
ro dirbinių, marškinėlių, pui
kiausių audinių iš Lietuvos, me
niškų medžio drožinių. Taip pat 
ir velykinių margučių margini
mas, laimėjimai, skautų, čių 
stalai. Vėliau, apžiūrėjus ir ap-
sipirkus — gardūs pietūs: na
mų gamybos dešros, kopūstai, 
kugelis. Kava ir pyragai visą 
laiką. Atvykite — nesigailėsite! 

REIKALINGA TALKA 
Kaziuko mugė artėja. Akade

minio Skautų sąjūdžio Čika
gos skyrius vėl turės savo 
pagarsėjusį knygų kampelį. La
bai reikalinga talka. Galintieji 
talkinti kampelio įrengimui šeš
tadienį, kovo 6 d., tarp 9 vai. 
ryto iki 6 v.v., prašomi skam
binti Audriui Remeikiui, tel. 
708-257-1050. Taip pat reikalin 
ga t a lka Kaziuko mugėje, 
sekmadienį, kovo 7 d. nuo 11 
vai. ryto iki 3 vai. p.p. kampelio 
aptarnavimui ir mugę uždarius 
— kampelio išardymui. Talki
ninkai prašomi skambinti fil 
Ritai L ikandery te i te l . 
312-737-9057. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 7 d. — Bostone, Či-
cagoje, Detroite, Hartforde, 
Los Angeles, New Yorke, To
ronte. 

Kovo 28 d. — Clevelande, 
VVaterbury. 

6321 Avondala, S U . 102 
- Chicago, IL 60631 

l a i . 312-774-0042 

T o m a s Kisiel ius, M . D . 
Steven Sandler , M . D . 
Adr la r Bianco, M . D . 
Bozena Wi t«k , M . D . 

Vėž io l igos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T * . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai . 312-434 5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarta Rd., Palos HIHa, IL 

Ta i . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. 312-736-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILMNG 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tai. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l a A v e . 

Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquetta Madlcsl Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12.30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p , 

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v.p p. 

6132 S. Kadzta Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPED'NĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kad*'* , Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 DundaaAve., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllts, *L| 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm , antr. penkt 12-3vp.p , ketv 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

— — — ^ — — a a — 
Gėlėmis apdovanotos į skautininkių laipsnį pakeltos „Aušros Vartų" tunto vadovės. Iš k — tun-
tininkė ps. fil Renata Borucki, s fil Laima Rupinskienė. ps Ona Antanaitienė, ps. Zita Baltramonaitė, psl. fil. Rima Stroputė ir s. A. Reitnerienė. N u o t r A . N a m i k i e n ė s 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Tai . (312)476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p 
šešt pagal sus'tanmą 
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Raz. (708) 448-5545 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtn Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. |L 60126 

708-941 2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 7 ist Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Madlcal Cantar 

Nspervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Gavėnia — 

PASIRUOŠIMO METAS 
Su Pelenų diena pradedame 

Gavėnią, tą liturginį laikotarpį, 
kai krikščionys yra s k a t i n a m i 
pasninku, išmaldos dav imu ir 
malda panašėt i į Kristų, ruo
šiantis per Velykas švęsti Kris
t aus mirt ies ir prisikėlimo pa
slaptis. 

Pati Gavėnia ki lojau pirmuo
se Bažnyčios šimtmečiuose, kaip 
ypatingas pasiruošimo laikotar
pis, besiruošiantiems per Vely
kas pr i imti Krikštą. Gavėnia 
tuo yra ir šiandien, po Vat ikano 
II susir inkimo vėl a tga iv inus 
suaugusiųjų įkr ikšč ionin imo 
būdą ir apeigas, Amerikoje va
d inamas „Rite of Chr is t ian Ini-
tiation of Adults", arba sutrum
pinus — RCIA. 

Bet Gavėnia y r a pasiruošimo 
laikotarpis ir visiems krikščio
nims — ne vien t ik Velykų šven
tėms, bet ir savo Krikšto pažadų 
atnauj inimui per Velykas. Ga
vėnia y r a laikotarpis, sk i r t a s 
permąstyt i , ką m a n re išk ia bū
t i krikščioniu, kaip tai paveikia 
mano gyvenimą, ką m a n duoda 
krikščionybė ir kaip ji m a n e įpa
reigoja, kad per Velykų Mišias 
duodami mūsų a t sakymai į 
Krikšto pažadų a tnauj in imo 
k laus imus nebūtų t ik mišiolė
liuose išspausdintų žodžių at
skai tymas . 

Per Gavėnią tu r ime progą 
permąstyt i , ar t ikra i nor ime at
sižadėti nuodėmės ir jos vilionių 
— o gal daugeliu atveju m u m s 
nuodėmė iš tikrųjų pa t r auk
lesnė, negu Kris taus sek imas , 
kur is iš kiekvieno krikščionio 
(ne t ik kunigų ir vienuolių) 
reikalauja atsižadėti pasaul io 
dvasios — tai y ra pas i r ink imas 
ta rp gyvenimo Kr i s taus meile 
savo gyvenimo pašaukime arba 
siekimo turto, garbės bei ma
lonumų. Krikščionys per Vely
kas atsižada pastarųjų. 

Per Velykas a tsake į klausi
mus, a r atsižadama viso. kas 
yra pr ieš inga Kris tu i ir jo 
dvasiai, esame klausiami , a r 
t ikime pagrindiniais t ikėjimo 
dalykais . Mūsų a tsakymai j 
tuos k laus imus yra pagr indas , 
dėl kur ių pas i renkame sekt i 
Kr is tumi , nepaisant nuodėmės 
vilionių. Gavėnia y ra la ikas 
persvarstyt i iš naujo, ką m u m s 
reiškia tikėti, kad Dievas yra ne 
t ik v isagal is , bet ir Tėvas 
mums ir kiekvienam žmogui. 
Turime permąstyti, kas plaukia 
iš tikėjimo, kad toks Dievas 
sukūrė ne tik dangų, bet ir že
mę, kurioje gyvename. Kaip 
tur ime gyventi , kaip elgtis, jei 
sakome, kad tuo t ikime? 

Ruošdamiesi atnaujinti Krikš
to pažadus . Gavėnios me tu 
tur ime galimybę permąstyt i , 
kaip m u s paveikia ta i , kad to 
visagalio Dievo-Tėvo sūnus (tad 
ir pats esantis Dievas), gimė 
kaip žmogus (tad kaip ir kiek
vienas mūsų) iš Mergelės Mari
jos, gyveno žemėje, neišvengęs 
žmogiško kentėjimo, mirė nu
kank in tas , bet prisikėlė iš nu
mirusių ir dabar y ra mūsų 
Viešpats, tur in t i s savo Tėvo 
galią. Gal iki šiol savo gyvenime 
neturėjome progos pagalvoti , į 
kokį Dievą meldžiamės, kad jo 
dieviškumas ka ip tik pasirodė, 
jam perėjus per visą žmogišką 
gyvenimo kelią, kančią ir mir
tį. Ir ką tai mums reiškia, kai 
mes patys panašiai išgyvename 
žmogiškumą, kančias ir net 
stovime ant mirt ies slenksčio. 
Kaip tu rė tume gyventi ir kaip 
melstis, kai mūsų Dievas ir 
Viešpats yra toks? Ką sakome, 
kai atsakome ,,Tikiu", paklaus
ti, ar juo tikime? 

Per Gavėnią tu r ime progą 
permąstyt i , ką mums reiškia 
Bažnyčia, kaip mes joje jaučia
me Šventosios Dvasios veikimą, 
ar mes tikime, kad visų mirusių 
ir žemjėje tebeesančiujų maldos 
mums padeda, kad Dievas iš tik
rųjų mums atleidžia visas mū 

CENTRINĖS AZIJOS RESPUBLIKŲ ATEITIS 
Z E N O N A S P R Ū S A S 

sų nuodėmes, kai prašome atlei
dimo ir kad gyvensime amžinai? 
Nors per visą eilę Velykų į tuos 
klausimus su visa minia atsakė
me gal ir ne visai pagalvoję, ką 
tai reiškia — gal ir visai nelai
kėme savo atsakymų įpareigo
jančiais — bet šįmet Dievas 
mums leido sulaukti d a r vienos 
Gavėnios. Dievas mums duoda 
progą įvertinti tą tikėjimo turtą, 
kuriuo naudojamės, ta ip , kaip 
tie, kurie per š ias Velykas pa
krikštyt i , su džiaugsmo aša
romis dėkos Dievui, kad jis juos 
atrado ir pasikvietė į šią tikin
čiųjų šeimą. 

Kadangi Kris taus sekimas 
t iek daug mums duoda, bet ta ip 
pat ir daug reikalauja, Bažny
čia, prieš pr i imdama norinčiuo
sius būti krikščionimis, prašo, 
kad jie savo sprendimą r imtai 
a p g a l v o t ų , p a s n i n k a u d a m i , 
melsdamiesi ir, kaip Kristus, 
darydami ar t imo meilės darbus 
— te ikdami išmaldą, visa t a i 
aukodami, kad Dievas duotų vi
sų reikalingų malonių tesėti 
pradėtuoju Kris taus sekimu, 
kad Dievas duotų ryžto ir kad 
per visą gyvenimą išsaugotų ta
me kelyje. 

Panašia i ir t ie , kurie buvo pa
krikštyt i dar kūdikiais būdami 
ar vėlesniame amžiuje, taip pa t 
y ra kviečiami atnaujint i savo 
Krikšto pažadus, panašiai mels
dami Dievo pagalbos tesėti, kad 
Dievas per gyvenimą vestų, ir 
imlumo jo vedimui. 

Tačiau šiandien, nors žmonės 
yra Bažnyčios kviečiami pasnin
kaut i , melstis i r daryti artimo 
meilės darbus Gavėnios metu, 
ta i nebėra daroma tokiais gau
s ia is ir gr iežtais Bažnyčios 
įsakymais , kaip seniau. Dabar 
iš katal ikams privalomo pasnin
ko tėra likęs t i k susilaikymas 
nuo mėsos Pelenų dieną ir vi
sais Gavėnios penktadieniais 
vyresniems, ka ip 14 metų. 
Pasninkavimas (vieną kartą so
čiai pavalgant i r dar du kar tus 
užkandant, jei reikia jėgoms pa
laikyti) esant iems tarp 18 ir 59 
metų t ik dvi dienas Gavėnioje: 
Pelenų dieną ir Didįjį penkta
dienį. 

Tai aiškiai t ė r a tik minimu
mas, nus ta ty tas , kad kuo dau
giau tikinčiųjų galėtų jungt is į 
bendrą Gavėnios atgailą. Bet, 
suprantant visos Gavėnios tiks
lą, aišku, kad, pagal savo gyve 
nimo sąlygas, ieškosime progų 
praplėsti ne t ik pasninkavimo 
progas, bet ir maldos progas, ir 
savaitės dienomis dalyvaudami 
Mišiose, bei ar t imo meilės dar
bus, prašant Dievo tų pačių da
lykų, kurių prašo tie, kurie ruo
šiasi įstoti į Kr i s taus sekėjų 
šeimą Krikštu . 

P r i s imenan t , kad Krikš to 
pažadai nėra t i k atsižadėjimai, 
o dar svarbiau y r a pareiškimas 
gyvo tikėjimo, kuris įkvepia 
visą mūsų gyvenimą, Gavėnios 
metu gal net svarbiau, negu 
savo t r ū k u m u s apgailėti, y r a 
duoti sau progų pajusti Dievo 
veikimą savo gyvenime, ne tiek 
žodžiais meldžiantis, ar susi
r inkus į pamaldas , bet skir iant 
ramaus tylos laiko, prisiminti , 
ka ip Dievas mus per gyvenimą 
vedė, lydėjo. Gavėnios metu 
svarbu pamąstyt i , ku r ir kaip 
matome Dievo veikimą pasauly
je, kad pajustume savo tikėjimo 
pagrindą. 

Gavėnia yra metas tyliam 
pasivaikščiojimui, pakviečiant 
Dievą eiti kar tu , ir k lausant i s 
jo. Gavėnia yra metas atsisėsti 
ir parašyti Dievui laišką ir po to 
ramiai k lausyt is jo a tsakymo. 
Gavėnia yra metas prisiminti , 
kokiomis progomis esame paju
tę ryšį su Dievu — ar tai skai
t a n t gerą poeziją, ar va ikš tant 
gamtoje, ar stebint vaikus, ar 
k lausant is muzikos — ir vėl su
daryti t a m progą. 

a. j . z. 

Penkios buvusios Sovietų 
Sąjugos respublikos priklauso 
Centr inės Azijos sričiai. Tai 
Uzbekistanas, Kazachstanas , 
Tadžikistanas, Kirgistanas ir 
Turkmenis tanas . Kai kas prie 
tos s r i t i e s p r i s k i r i a i r 
Azerbaidžaną, bet daugumas jį 
la iko Kaukazo dal imi . Ta i 
didelė dykumų ir kalnų teritori
ja , daugiau ka ip du k a r t u s 
didesnė už Vakarų Europą. 
Istorijos bėgyje dėl šios erdvės 
rungėsi daug į imperializmą 
l inkusių kaimyninių tau tų : 
Rusija, Kinija, Turkija ir Per
sija, kol 19 šimtmetyje šias 
rung tynes galut inai laimėjo 
Rusija. Laimėjo ir, iš dalies, at
sikando, nes paaiškėjo, kad 
šiems kraš tams reikia daugiau 
duoti, negu iš jų galima paim
ti. Dabar visos šios respublikos 
yra nepriklausomos. Bet ir vėl 
iš naujo dėl įtakos varžosi jų kai
mynai . Nuo to, kuri varžovė 
laimės, daug priklausys ir Cent
r inės Azijos ateit is . Apie šių 
kraštų problemas gana išsamiai 
rašo „Economist" žurnalas 1993 
m. sausio 8 d. numeryje. Tame 
žurnale paskelbtais duomeni
mis buvo pasinaudota ir š iame 
straipsnyje. 

Iš šių respublikų plotu y ra 
didžiausias Kazachstanas su 
16.5 milijonų gyventojų. Pa
g r i n d i n ė t a u t y b ė k a z a c h a i 
(40%), k u r i ų t ik t r u p u t į 
daugiau, negu rusų (38%). Gy
ventojų skaičiumi didžiausias 
y ra Uzbekistanas (19.8 mili
jonų), iš jų 71% yra uzbekai. Tai 
gyventojų skaičiumi didžiausia 
tautybė Centrinėje Azijoje. J ie 
gyvena ne tik Uzbekistane, bet 
ir Tadžikistane (23%), Kirgista-

ne (12%) ir Tu: xmenistane (9%). 
Iš k i tos pusės - apie milijonas 
tadž ikų gyvena Uzbekistane, 
ku r Buka ros miestas yra tadži
kų k u l t ū r o s istorinis centras. 
Taigi , Centrinėje Azijoje gy
ventojų pasiskirstymas pagal 
tautybes yra gana mišrus ir 
da l ina i primena Jugoslaviją. 

Visos šios Centrinės Azijos 
t a u t o s ka lba tu rkų ka lbos 
t a rmėmis , išskyrus rusus ir 
t adž ikus , todėl dažnai kyla 
k laus imas : ar '"entrinė Azija 
negalė tų pasidai yti viena vals
tybe, pavadinta Turkestanu? 
Visus j ung tų ta pati kalba, ta 
pati is lamo religija. Būtų pliusų 
ir ekonomikoje. Vandens ištek
liai d a b a r yra visų penkių 
resubl ikų ekonomikos pagrin
das. Visos penkios dal inasi 
dviejų upių vandeniu, kur is 
naudojamas laukų drėkinimui, 
kad ga lė tų auginti medvilnę, 
va i smedž iu s ir žemės ūkio 
p r o d u k t u s . Centrinė valdžia 
galė tų t ada ta vandenį geriau 
paskirstyti . Dabar respublikos, 
esančios upių aukštupyje, pasi
ima didžiąją vandens dalį, ir 
mažai belieka toms, kurios yra 
žemupyje . Penkiasdešimties 
mi l i jonų Turkes tanas bū tų 
didoka valstybė, su kuria visi 
k a i m y n a i turėtų skaitytis. 

Šios vienos valstybės planas 
yra g a n a populiarus pas uzbe
k u s . J a m labai pr ieš in tųs i 
t a d ž i k a i , kur ie k a l b a ne 
t u r k i š k a i , bet p e r s i š k a i . 
Tadžikai t u r i nemažus naftos 
i š tekl ius , ir 5 milijonai tadžikų 
nenorėtų jais dalintis su 45 mili
jonais k i tų naujos valstybės 
gyventojų. Toks planas nepa
t i n k a ir rusams, ypač gyvenan

tiems Kazachstane. Bijo, kad jų 
nepadarytų antros rūšies pilie
čiais turkiškai kalbančioje vals
tybėje. Yra ir k i tų kliūčių. Jau 
dabar pilna teritorinių ginčų 
tarp visų šių respublikų. Nėra 
tik tarp Kirgistano ir Turkme-
nistano, nes j ie neturi bendrų 
sienų. Islamo religija šiam susi
jungimui irgi gal daugiau kliu
dytų, negu padėtų. Tai yra dėl 
to, kad pietinėje dalyje daugiau
sia įsigalėjęs islamo fundamen
talizmas, o tol iau į šiaurę — 
Kazachstane — islamo religijos 
išpažinėjai yra ne taip fanatiški, 
kaip pietuose. Todėl neatrodo, 
kad bent artimoje ateityje iš tų 
planų kas išeitų. Centrinė Azi
ja ir toliau pasiliks pasidalinusi 
į tarp savęs besibarančias pen
kias respublikas. 

Šiuo metu dėl įtakos Centri
nėje Azijoje rungiasi keturios 
kaimyninės valstybės: Turkija, 
Iranas, Kinija ir Rusija. Turki
ja yra ar t imiausia istoriškai ir 
kultūriškai. Čia vyrauja turkų 
kalba. Ta pati islamo religija. 
Daugeliui vietinių intelektualų 
Turkija atrodo kaip modelis, su
gebėjęs suderinti islamo religiją 
su ekonominiu progresu. Kaip 
Kirgistano prezidentas yra pa
sakęs: „Turkija yra kaip žvaigž
dė, rodanti kelią turkų kilmės 
tautoms". 

Turkija nesnaudžia. Šiuo me
tu 10,000 Centrinės Azijos stu
dentų studijuoja Turkijos uni
versitetuose ir gimnazijose. 
Turkijos televizijos laidos gir
dimos visose respubl ikose . 
Turkija daug padėjo, kad šias 
respublikas priimtų į Jungtines 
Tautas ir į k i tas tarptaut ines 
organizacijas. Daug kas linki 
Turkijai sėkmės įgyvendinant 

Melboumo „Dainos" sambūris. Viduryje dirigentė B. PraSmutaitė. 

demokratiją šiose respublikose. 
Bet pradėjo ats i rast i kliūčių. 
Paaiškėjo, k a d k u l t ū r i n i a i 
ryšiai t a rp Turki jos ir šių 
respublikų nėra ta ip jau artimi, 
kaip galvota. Septyniasdešimt 
metų, praleistų Sovietų Są
jungoje, padarė daug įtakos. Šių 
respublikų ekonominės proble
mos yra tokios milžiniškos, kad 
Turkija viena nepajėgtų išspręs
t i . Praėjusiais metais Turkija 
paskyrė Centrinei Azijai vieno 
bilijono dolerių vertės pagalbos 
ir kreditų, bet tai buvo tik lašas 
jūroje. 

Iranas yra ki ta valstybė, no
rinti padidinti savo įtaką į Cent
rinę Aziją ir tuo būdu išplėsti 
islamo fundamentalizmą. Viena 
Centrinės Azijos respublikų pro
blema yra neturėjimas išėjimo 
prie jūros. Trumpiausias kelias 
būtų per Iraną ar Pakistaną, 
todėl vedamos derybos tarp Ira
no ir Turkmenis tano pastaty
mui natūral ių dujų linijos į 
Abadano uostą. Tas sustiprintų 
Irano politinę įtaką Turkme-
nistane. 

Kinijos interesai Centrinėje 
Azijoje yra dvejopi. Iš vienos 
pusės, Kinija ten mato daug 
galimybių eksportui. Iš kitos, 
Kinija prisibijo, kad galimi ne
ramumai Centr inėje Azijoje 
nepersimestų į Kinijos valdomą 
Turkestano dalį. Jie nuo to 
galėtų aps isaugot i , akl inai 
uždarydami sieną, bet tada 
reikėtų atsisakyti prekybos. 
Visgi galvojama, kad per pre
kybą gal galėtų padidinti pasto
vumą šioje erdvėje. 

Pagrindinis Rusijos interesas 
yra 9 milijonai rusų, gyvenan
čių šiose respublikose. Todėl 
Rusija negali leisti, kad čia būtų 
prieita prie chaoso. Apie pusė 
milijono r u s ų j a u aple ido 
Centrinę Aziją ir grįžo į Rusiją. 
Rusų problema yra ypač jautri 
Kazachstane, ku r gyvena apie 
6.5 milijono rusų. 

Kokia gi yra šių respublikų 
ateitis? Atrodo, kad sąlygos yra 
gana skirt ingos kiekvienoje 
respublikoje. Gamtos turtais 

. labiau apdovanoti Kazachsta
nas ir Tadžikistanas; derlingi 
žemės plotai bei gamtos turtai 
Kazachstane ir naftos ištekliai 
Tadžikistane. Tuo tarpu Uzbe
kistanas gamtos tu r tų mažai 
turi . Didžiausias pajamų šal
tinis yra medvilnės auginimas. 
Tam yra reikalingi vandens 
ištekliai, kurie mažėja. Pagrin
dinis vandens šalt inis iki šiol 
buvo Aralo jūra , kurios lygis 
nuo 1960 metų nukr i to net 15 
metrų. Vandens ištekliai suma

žėjo 60% ir vis dar mažėja. Nuo 
per didelio chemikalų ir t rąšų 
naudojimo labai užterštas dir
vožemis, todėl medvilnės derliai 
turės mažėti. Tuo tarpu dėl 
didelio gimimų procento gyven
tojų skaičius daugėja po 3.5% 
per metus. Gyventojų skaičius 
padvigubės per ateinančius 18 
metų. Tai i r yra Centr inės Azi
jos problema: gyventojų skaičius 
didėja, o medvilnės ir žemės 
ūkio produktų derliai mažėja 
dėl mažėjančių vandens ištek
lių. I r dabar Centrinė Azija be 
kitų kraštų pagalbos neišsiver
čia. Iki šiol ši pagalba atėjo iš 
Sovietų Sąjungos. Pavyzdžiui. 
1991 metais respublikų biudže
tuose Maskvos subsidijos sudarė 
tarp 20-45% visų išlaidų. Vargu, 
ar ateityje Maskva pajėgs mokė
ti tokias dideles subsidijas. Be 
to, dėl jau minėtų priežasčių, 
ateityje jų jau būtų permažai 
Reikia tikėtis, kad per ateinan
čius 20 metų kai kurios Centri
nės Azijos respublikos nepasi
darys antrąja Somalija a r ant
rąja Jugoslavija. 

P R E Z I D E N T Ų P E N S I J O S 

Į Baltuosius rūmus naujai iš
r inktas prezidentas ateina, pra
laimėjęs r ink imus — išeina. 
Vieni juose išbūna 4 metus, kiti 
— (perrinkti) 8 metus. Pralaimė
ję r inkimus, sakoma, išėjo į pen
siją. 

Kiekvienas JAV pilietis gali, 
jei nori, išeiti j už tarnautą pen
siją. Patikrinęs 1962 metų en
ciklopediją, radau: prezidento 
alga — 100,000 dol. per metus, 
dar priedai: 50,000 dolerių išlai
doms, surištoms su įvairiomis 
pareigomis. Perdavus pareigas 
k i tam, metinė pensija buvo 
25,000 dol. ir dar įvairios 
privilegijos. Prezidento našlei 
buvo skiriama 10.000 dolerių 
pensija. 

Laikui bėgant ir pragyveni
mui brangstant, kilo piliečių 
socialinė parama. Nebuvo už
miršti nei prezidentai bei jų 
žmonos. G. Bushui prisijungus 
prie R. Reagan. J . Carter . G. 
Ford ir R. Nixon. jų metinė pen
sija apie 400.000 dolerių, iškai
tan t raštinių nuomas, tarnau
tojų algas, kelionių bei pašto iš
laidas. Be to. jie gauna slapto
sios tarnybos apsaugą, kuri 
skaičiuojama 13 milijonų dole
rių per metus. Lady Bird. John-
sono našlė gauna 20.000 per me
tus, o Jacąueline Kennedy. ište
kėdama už Aristotle Onassis, 
prarado savo pensiją, išmainy
dama ja i 26 milijonų dol. pali
kimą. 

E d m . J a k . 
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— Einam pasivaikščioti . 
— Ar dar neprisivaikščiojai po mišką? 
J i s ką tik buvo grįžęs su miškaki rč ia is . 
— Nenori, t a i galiu užeiti . Kol Beno nėra. 

— Kur dabar tas? — paklausiau. 
— Tuoj sužinosi. 

Perk i r tę kelią, dar galą paėjom pušynu; paskum 
Mikas sustojo ir atsisėdo. 

— Pavargai? — pasijuokiau. 
— Sėsk ir tu. Parodysiu. Kad geriau matytum, 

re ik ia atsigulti. 
J i s pasivirtino ant pilvo, atsiguliau šalia ir aš. 
— Matai tvorą? 
Pro tankiai suaugusių pušelių praretėjusių apačią 

Pagalvojau, /.ad gera bus pajudėt i , pakilau ir buvo matyti vielinė tvora. Turbūt ta pati, kurią pašte 
išėjom. bėjau ant kelio. 

J is pasuko į tą pusę, ku r geležinkelio šaka atėjo — Pas mus yra keli vyrai, kurie buvo atvaryti dirb-
į stovyklą. Ja turbūt atveždavo karo belaisviu? ir visa, ti kar iniame aerodrome. Vienas iš jų vykdavo parvežti 
kas j iems buvo reikal inga, o daba r stovėjo keturi va- ku ro sprausminiams. Kai aną dieną pamatė tą kelią, 
gonai, pr ikraut i rąstų. Salia stovėjo nedidelis kranas, pažino ir vietą. O žinai, koks tas kuras? 

— Tai va k u r dirba Kazys su Bronium ir du lat- Iš kur aš galėjau žinoti. Mikas nusišypsojo: 
viai. Norėjau ir aš, bet anglas parinko pačius s* ambiau- — Brolyti, grynas spiritas tik kiek pasmardintas 
sius, lyg čia būtų koks s u n k u s da rbas . Traktorius benzinu. Jie žino. Aerodrome patraukdavo. Ir vokiečiai 
a tvelka pušį, k r anas su tom žnyplėm paima per pusę, patraukdavo, ir niekam nieko neatsitiko. Juk , brolau, 
pakelia, o vyrai tur i t ik už galų pa la ikyt i taip, k a d tai aukso kasyklos. Anglai taip palaidai nelaiko, saugo, 
rąs tas dailiai a ts igul tų į vagoną. P a s k u m sėdi. plepa, Bet mes nužiūrėjom. Sargybinis tik vienas. Kartais 
rūko, kol kitą a tvelka. O pa rūky t i g a u n a ir iš anglo, pasėdi, kartais vaikšto, bet kol nuo vieno galo nueina 
kur is valdo kraną. Dabar parodysiu, k u r mes <Hrbam, ligi kito, laiko pakankamai prileisti pilną skardinę. Su 
o paskum ir dar kai ką. vyrais jau šnekėjau. Jie priima ir tave. Dabar t ik penki, 

Pasukom į pušyną. Kir t imo vietoj buvo likusios tik su tavim būsim šeši. Per naktį dvylika skardinių 
plonokos pušaitės, ta rp jų t ik balt i , švieži kelmai, į krū- prileisti kaip niekas. Skardines jau turiu ir tau . Anksti 
vas sumestos šakos, s u k r a u t o s nugenėtos pušų šeštadienį pasipūstom padus ir dingstam. Stovyklos 
viršūnės. laukia . Ypač ukrainiečiai. Turbūt dar net nežinai, 

— Sako, kad čia bus m u m s žiemai malkos, — praėjusią savaitę jau buvom. Grįžom su tuščiom skar-
parodęs į viršūnes, pasakė , — šakotos, nek•: -va bus dinėm, bet pilnom kišenėm. Vien iš knygų, brolau, ne 
susiskaldyti . gyvensi, reikia ir pinigo. Jeigu yra proga pasigriebti. 

Perėjęs kir t imą, pasuko į ka lvu tėmis oėgantį kodėl ne. Parėję? kiek nusnūsk. Kai eisim pažadinsim. 
brandų, bet dar neliestą pušyną. Perėjome ka/in k u r Mikas apie viską šnekėjo taip, lyg būtų labai 
einantį nuasfaltuotą kelią. Gana tolokai i k e buvo paprastas reikalas, toks visiškai kasdieniškas, lygnuei-
matyt i lyg tvora, lyg var ta i . ti į vir tuvę ir atsinešti kavos, bet neatrodė paprastas. 

Gal todėl, kad augau labiau knygose, ne t ikram 
gyvenime. Kai nesiskubinau ką pasakyti , Mikas tęsė: 

— Romas, žinai, tas chemikas kelintą naktį dirba 
pirty. Jis mano, kad benziną nuo spirito galima atskir
ti. Turi vyras galvą, padarys. Tada tai pagyvensim: 
skaidriąją pardavinėsim. Bet tuo tarpu eina ir ta . Apie 
dvyliktą pažadinsiu. — tvir ta i užbaigė ir kilo stotis. 

— Kad gal ne, — pasakiau, ir Mikas vėl sukrito į 
samanas. 

— Bijai? 
— Nežinau. Gal ir bijau. Kad kitam kam. tikrai 

nebijočiau, bet tokiam reiklui kažin. 
— Manai, kad nutvers? 
— Gali ir nutverti , bet aš ne dėl nutvėrimo. Dėl 

to tapt i nutvertam, man būtų sarmata. 
— Tai bijai sarmatos? 
—Nebijau, bet kad nėra už ka Vogti spiritą, 

paskum pardavinėti ir ta ip kvail us žmones dar labiau 
kvailinti? Ne, palikite m a n e kur esu. 

— Na, jeigu ne, tai ne. Bet būk geras, niekam nė 
šnipšt. 

— Dėl to gali būti ramus. I svetimus re ikalus nosį 
kaišioti dar neįpratau. 

— Nė komendantui. 
— Ypač jam. 
— Gerai. Užmirškim, kad čia buvom 
Pakilom ir grįžom atgal ta is pačiais keliais. 
Kambary radau Beną ir Vitienę. užgulusius 

vokiškus vadovėlius. Juodu susiklausinėjo. kur yra ar
t imiausia vokiečių mokykla. Benas nuėjo ir parsinešė 
keletą knygučių. Dabar žiūrinėjo, ką galima išversti 
kaip yra, kuriuos galima lengvai pr ie lietuviškos 
aplinkos priderinti. Ypač džiaugėsi ar t imet ikos vado
vėliais. Dabar nebereikėsią pratimų nei užšdavinių iš 
piršto laužti. 

• Bus daugiau^ 

J • 
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BOSTON, MA 

IŠKILMINGAS ŠOKIŲ 
VAKARAS 

Vasario 6 d. Lietuvių Piliečių 
klube įvyko 5-asis Petro Čepo 
Jaunimo fondo iškilmingų šokių 
vakaras. Fondas, įsikūręs 1988 
m. tragiškai žuvus veikliam jau
nuoliui Petrui Čepui, kasmet 
skiria kelionę į Lietuvą 
^konkurso keliu) vienam 
jaunuoliui,-ei, siekdamas ugdyti 
jaunimą lietuvybės išlaikymo 
dvasioje. Sįmetinę premiją 
laimėjo studentas medikas 
Petras Babeckas iš Hamiltono, 
Kanadoje. Po valdybos pra
nešimų Hamiltono tautinių 
šokių šokėjų grupė „Gyva-
taras", vad. E. Tarvydienės, 
atliko smagią, jaunatvišką liau
dies šokių programą, akompa
nuojant orkestrui „Žagarai" 
taip pat iš Hamiltono. Vakaro 
dalyvius pasveikino varžyboms 
į Bostoną atvykęs Šarūnas 
Marčiulionis ir „Golden State 
VVarriors" treneris Don Nelson. 
Vakaro programoje buvo vaka
rienė, kava ir saldumynai bei 
šokiai, grojant „Baltijos" kvar
tetui, vad. T. Biskio. Krepšinio 
mėgėjai galėjo įsigyti įvairių 
sportinių suvenyrų, marški
nėlių su Š. Marčiulionio auto
grafu. Renginį ruošė Fondo 
valdyba — pirm. P. Kazlas, R. 
Kalvaitytė. N. Phillips, A. Vei-
taitė. R. Čepaitė, T. Dilba. Jų 
energijos ir triūso dėka susi
būręs iš įvairių vietų lietuviškas 
jaunimas smagiai bendravo, 
galėjo daugiau sužinoti apie 
PCJF tikslus, skatinant įsi
jungti į lietuvišką veiklą ir Fon
do augimą. 

RENKAMI DRABUŽIAI 
VAIKAMS 

Bostono J. Vanagaičio šaulių 
kuopa kartu su Brocktono ir 
Worcesterio šauliais pradeda 
vaikiškų drabužių 'nuo 2 iki 8 
metų) rinkimo vajų, skirtą 
Kauno vaikų namams. Drabu
žiai bus renkami kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų Sv. 
Petro bažnyčios salėje, So. Bos
tone. Kreiptis į šaulių moterų 
vadovę Iloną Baranauskaitę. 

LIETUVAI REIKALINGI 
REABILITACIJOS 

DARBUOTOJAI 

Kviečiami atsiliepti lietuvių 
kilmės Occupational Therapist. 
Physio-Therapist, Speech 
Therapist darbuotojai, kurie 
savo patirtimi norėtų prisidėti 
teikiant pagalbą Lietuvai. Savo 
pavardę, adresą ir telefoną 
siųsti: Ina Nenortas. OTR/L, 44 
Alban St.. Boston. MA 02124. 

DĖKOJA UŽ KNYGŲ 
SIUNTA 

Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekos vedėja R. Mači-
kėnienė atsiuntė padėkos laišką 
So. Bostone gyvenančiai Emai 
Kuodys. dėkodama už atsiųstus 
žodynus ir S. Kolupailos 
„Hidraulika", kurie papildys 

vertingų leidinių kolekciją. 

KAZIUKO MUGĖ 

Tradicinė Bostono skautų,-čių 
Kaziuko mugė vyks sekma
dienį, kovo 7 d., Lietuvių Piliečių 
klube. So. Bostone. Pradžia 
11:30 vai. ryto. Sesių Stefos ir 
Linos Subatienių naujai režisuo
to vaidinimo „Ožka ir septyni 
ožiukai" pradžia 3 vai. p.p. 
Mugėje galima įsigyti tautiškų 
dovanų, skautiškų rankdarbių: 
ragauti lietuviškų patiekalų, 
tortų, saldumynų. Visi kvie
čiami ir nuoširdžiai laukiami. 

ANTRASIS J. KAČINSKO 
„NONETO" GIMIMAS 

Prieš 55 metus praskambėjęs 
Jeronimo Kačinsko ..Nonetas** 
šį pavasarį vėl pasirodys kon
certų salėje. 

1938 metais Naujosios 
muzikos draugijos komisija iš 
320 pasaulio kompozitorių 
kūrinių Londono muzikos fes
tivaliui parinko J. Kačinsko 
„Nonetą". Tai ir buvo pasku
tinis kartas, kai „Nonetas" kitų 
32 festivalio kūrinių tarpe 
skambėjo Londono BBC. Con-
cert Hali. Karo metu „Noneto" 
partitūra, kaip ir kiti prieš
kariniai Kačinsko kūriniai, bu
vo prarasti. Kompozitorius ne
besitikėjo dar sykį jį išgirsti. 

Kovo 4 d. 8:15 v.v. Berklee 
Performance Center, 136 Mass 
A ve., Bostone bus atliekamas 
,,Nonetas", kurio autorius 
negirdėjo nuo 1938 m. 

Keletą mėnesių kompozicijos 
profesorius John Bavicchi stro
piai dirbo prie kūrinio rekon
strukcijos, atkurdamas pilną 
originalą iš išlikusių gaidų 
pučiamiesiems ir styginiams. 
Taip „Nonetas" gavo antrąjį 
gimimą ir netrukus įvyks jo 
premjera Amerikoje. 

Londono festivalyje J. Kačins
ko „Nonetas". šalia B. Bartoko 
kūrinio dviem fortepijonams ir 
mušamiesiems (percussions). 
kompozitorių sprendimu buvo 
pr iskir tas prie geriausių 
festivalio kūrinių. Po kelių 
metų „Nonetas" vėl skambėjo 
kituose Europos miestuose. Gar
susis ansamblis. Čekų Nonetas. 
atvežė veikalą į Taliną ir Rygą. 
aplankė Kauną, Klaipėdą, Šiau
lius ir Panevėžį. To laiko Lietu
vos muzikai Kačinsko „Nonetą" 
priėmė labai rezervuotai. Tas 
tarptautinis įvykis ir pasise
kimas tėvynėje praėjo visiškoje 
tyloje. Tačiau jaunas kompozi
torius įgijo žymių kompozitorių 
tarpe nuoširdų jo muzikos pripa
žinimą ir net draugystę. Tarp jų 
buvo B. Bartok, italų Dalia 
Picolo, vokiečių Hartman. anglų 
Rowstworn, prancūzų Ausel. 
Milo ir žinomas J. Kačinsko pro
fesorius Alvis Haba iš Prahos 
konservatorijos. 

Paties autoriaus nuomone, 
kūrinys sudėtingas, reikalaująs 
gerų atlikėjų ir kruopštaus su-
repetavimo. Atrodo, kad ir 
Bostone parinkti labai prityrę 
instrumentalistai. 

Visą pirmąją kovo 4 d. koncer
to dalį užims J. Kačinsko „No
netas". Antroje dalyje bus atlie
kami prof. J. Bavicchi, J. Jarett. 
T. McGah ir L. Stevvart instru
mentiniai kūriniai. 

L.Ž. 

Kas duoda džiaugsmo pasau
liui, yra keliamas aukščiau, nei 
tas, kuris užvaldo pasaulį. 

Richard Viagner 

CLASSIFIED GUIDE 

Rinkimų Lietuvoje stebėtojai Amerikos Lietuvių Piliečių draugijos klube So. Bostone lapkričio 
10 d. pasakoja savo patyrimus ir įspūdžius. Iš k. — Stasys Zikas, Romas Bričkus ir ALB Krašto 
valdybos vicepirm. Gintaras Čepas. KT . _ JL_ 

* r Nuot. L. Z i a u g n e n e s 

G r a n d Rap ids , MI 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENČIŲ MINĖJIMAS 

Grand Rapids LB valdyba 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę (1918 vasario 16 ir 1990 
kovo 11) ruošia sekmadienį, va
sario 28 dieną. Sv. Petro ir 
Povilo parapijoje, Quarry ir 
Myrtle Sts., Grand Rapids. 
Michigan. 11:50 valandą ryto 
keliama Lietuvos vėliava prie 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 12 
vai. iškilmingos lietuviškos šv. 
Mišios bažnyčioje už Nepri
klausomybę ir žuvusius bei 
mirusius lietuvius laisvės ko
vose. 1:30 vai. po pietų parapi
jos mokyklos salėje, 1433 
Hamilton St. NW, po trumpos 
įžangos bus linksma ir įdomi 
programa, atliekama Rasos 
Sol iūnai tės-Poskočimienės 
vadovaujamų „Spindul io" 
dviejų tautinių šokių šokėjų 
grupių iš Lemonto ir jauno solis
to Algimanto Barniškio iš 
Chicagos. Bus galima pasivai
šinti užkandžiais, pyragais ir 
kavute, susitikti su pažįstamais 
ir svečiais, pamatyti labai 
įdomią, iš Lemonto atvežtą, 
Vandos Aleknienės ir Baniutės 
Kronienės lietuviškų lėlių,tau-
tinių šokių sūkury, parodą. Pro
gramos pertraukos metu bus 
renkamos aukos Lietuvių Bend
ruomenės darbams. 

LIETUVOS NAŠLAIČIAI 
DĖKOJA 

LB Grand Rapids apylinkės 
pirmininkė Gražina Kaman-
tienė neseniai gavo padėkos 
laišką iš Panevėžio vaikų globos 

namų direktorės Stasės Paš-
kevičienės, kuriame ji dėkoja 
LB apylinkei, Katalikių moterų 
sąjungos narėms ir visiems ge
riems žmonėms už kalėdines 
nuostabias dovanėles, žais
liukus ir saldumynus jos namų 
globotiniams našlaičiams (nuo 4 
iki 11 metų). Jie gavo 37 dėžes, 
iš kurių 11 atidavė kaimynys
tėje esant iems Panevėžio 
kūdikių namams, kur yra jau
nesni vaikučiai. Tas kalėdines 
dovanas labai rūpestingai su
aukojo, supakavo ir lapkričio 
mėnesį išsiuntė geraširdžiai 
Grand Rapids lietuviai ir ame
rikiečiai. Daug prisidėjo Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mo
kyklos mokiniai ir jų vedėja 
Nancy Kryger. 

GRAND RAPIDS IR 
UTENOS MOKYKLŲ 

DRAUGYSTĖ 

Visą mėnesį prieš Vasario 16 
d Sv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos koridorių ir klasių 
sienas puošė šimtai lietuviškų 
vėliavėlių, nupiešti dideli 
Lietuvos žemėlapiai ir šios 
mokyklos mokinių piešiniai su 
laiškais Utenos katalikiškos 
„Saulės" vidurinės mokyklos 
mokiniams. Tuose laiškuose 
amerikiečiai mokiniai (jų tarpe 
ir keletas lietuviukų) išreiškė 
savo draugystę ir norą susi
rašinėti bei padėti lietuviams 
mokiniams Utenoje, kur dabar 
yra nuvykusi ir dirba seselė 
Michelė iš Grand Rapids Šv. 
Petro ir Povilo mokyklos. 
Amerikiečiai mokiniai, vado
vaujami draugiškos ir geros ve
dėjos Nancy Kryger, surinko ir 
supakavo kelis šimtus mažų 
pakietėlių su dovanėlėmis ir 

mokslo priemonėmis. Visas 
dovanas prieš savaitę pasiunti
mui į Uteną paėmė iš Čikagos 
atvažiavęs „Atlanta" Import ir 
Export kompanijos sunk
vežimis. Šis pagalbos Utenai 
projektas buvo tuo metu, kai 
visoje Grand Rapids vyskupijoje 
vyko katalikiško mokslo savai
tė. Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokslo fondo vienas iš direk
torių yra Vytautas Kamantas, 
LB apylinkės valdybos sek
retorius. 

ŠV. PETRO IR POVILO 
PARAPIJA 

Šio šimtmečio pradžioje lietu
vių įkurta Šv. Petro ir Povilo pa
rapija pamažu keičiasi, nes 
slenkant dešimtmečiams, joje 
sumažėjo lietuvių. Anksčiau 
buvusius lietuvių klebonus ir 
kunigus pakeitė kitataučiai, 
kurie stengiasi palaikyti lietu
viškas tradicijas. Kiekvieną 
sekmadienį, vidurdienį, lai
komos lietuviškos šv. Mišios, 
kurių metu gieda lietuvių 
choras, vadovaujamas jauno 
vargonininko Jono Treškos, Jr . 
Lietuviškų Mišių metu skai
tytojais kas mėnesį pasikeis
dami būna Stasys Astras, dr. 
Benius Kušlikis, Juozas Lukas 
ir Jonas Treška, Sr. Mišių metu 
tvarkdariais būna ir aukas 
renka Stasys Astras, Vytautas 
Baniukaitis, Vytautas Jonaitis, 
Juozas Ugianskis, Kazys Žygas. 
Mišioms patarnauja Tomas ir 
Todd Kušlikiai, Petras Treška. 
Visais l ie tuviškų Mišių 
reikalais rūpinasi LB apylinkės 
komitetas, kuriame yra Anelė 
Lukaševičiūtė. Kęs tu t i s 
Stepšys, Jonas Treška. 

A.P. 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS ZaiW' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

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

9525 South 79th Avenue 
Hlekory HIII, Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius. Uatuva 
Telefonai: 77-7S.97 ir 77-83-92 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

n 
COPEN 
"AGEN 
AIRPORT 

* < * % e vo* % * 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai {Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,.tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

Mileage Plūs" ir ..OnePass*' nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

S A S T e l . 1 -800 /221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE FOR RENT J 

- *z-

GREIT 
PARDUOTA 

. H E / M A X 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

' • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

. • Pensininkams Nuolaida.* .. _̂ 

ISNUOMOJAMAS NAMAS 
3 ar 4 mieg., įrengtai rūsys; naujai at
remontuotas, Sv. Kryžiaus fcgoninas 
apylinkėje. 

•1171 

IEŠKO DARBO 

Jauna moteris leiko darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, senyvo amž. žmones, 
šeimininkauti, mokyti liet. kalbos; rašo 
mašinėle, kalba rusiškai, vokiškai, 
truputį lenkiškai ir angliškai. Skam
binti: I renai , t e l . 312-471-0811. 

MISCELLANEOUI 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
Ę3"^ 

A publi t service of this nevvspaper 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMČ 
Truck. Volksvvagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 
Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

A VI Ll M A S 
i M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-S996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilKr 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wast 95th Strat 
Tai. - (708) 424-8654 

(312) 581-8*54 

ELE K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Liquors 5> Lounge 
6600 S. Kedzie 

Chicago, Illinois 60629 
(312) 9254264 

Muzika: ketvd.. penktd., šestd., sekmd. 
nuo 9 v v Atsinešus Iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS lietuvių-anglų 
kalbomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, ro
manas. R. Spalis. 384 psl $10.00 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. V. šalčiūnas. 296 psl $12.50 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nij. Janku
tė. 192 psl $7.00 

IDĖJŲ SANKRYŽOJE, kritinis skerspjūvis. Ant. 
Paškus. 293 psl $6.00 

ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156 psl. $6.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. A. Norimas. 199 

psl $8.00 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. Kazi

mieras Barėnas. 444 psl $15.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

10.327 psl $10.00 
BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 

1000 years of struggle for freedom. Vai. 
Ramonis, 79 psl $5.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos die
noraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl $20.00 

KOMPOZITORIAUS AL. KAČANAUSKO asmeny
bės bruožai ir muzikinė veikla. Atsiminimai. 
60 psl $2.00 

ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS TESTAMEN
TAS. PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. A. Rubšys. 
670 psl $12.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J. 
Daužvardis. 124 psl $7.00 

LfTHUANIANS IN THE USA. David Fainhauz. 246 
psl $15.00 

LITHUANIA MY HERITAGE, anglų kalboje. Iliust- • 
ruota. VI. Vijeikis. 397 psl $20.00 

Pastate. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



DRAUGO RĖMĖJAI 

Adomas Daugirdas, būsimasis „Draugo' bendradarbis. 
Nuotr. D. Čyvienės 

APIE KATALIKUS 
MOKYTOJUS LIETUVOJE 

„Lietuvos a idas" 1992.12.12 
nr. praneša, kad rudenį Vilniu
je įvyko Lietuvos k a t a l i k ų 
mokytojų sąjungos konferencija. 
Tai buvo antroji konferencija 
sąjungos, a tkur tos 1989 m. 
lapkričio mėn. ir perėmusios 
vardą bei t ikslus iš prieškario 
Lietuvos ka ta l ikų mokytojų 
sąjungos. 

P a s a k s t r a i p s n i o , konfe
rencijoje dalyvavo 22 skyrių at
stovai ir ne visi galėjo pasigirti 
narių gausa, nes „Vilniuje 
mokytojų katal ikų yra per 100, 
Kaune — 60, Panevėžyje — 50, 
Marijampolėje — 50... Visoje 
Lietuvoje — apie 300". 

D a u g i a u s i a konferencijoje 
k a l b ė t a ap ie k a t a l i k i š k ą j ą 
mokyklą , g imnazi ją . „ J a u 
tur ime įkurtų bei a tkur tų ka
talikiškųjų mokyklų Kaune . 
Marijampolėje, Panevėžy. Kre
tingoje. Vi ln iaus IV va ikų 
muzikos mokykloje nuo 1990 m. 
veikia katalikiškojo auklėjimo 
skyrius. Kol kas Lietuvoje tai 
vienintelė muzikos mokykla, 
propaguojanti religinę muziką. 
Čia moks l e iv i a i s tudi juoja 
bažnytinę dailę, muziką, nuolat 
dalyvauja parapijos gyvenime 
(sekmadieniais Šv. Rapolo baž
nyčioje gieda per šv. Mišias)". 

Toliau straipsnyje pastebima, 
kad šiuo metu rengiamos ka
talikiškųjų mokyklų ir gimna
zijų programos, s tatutai . Kol 
kas Lietuvoje netur ima gim
nazijos, tačiau kitais metais jos 
statusą žada įsigyti Kauno jė
zuitų, Marijampolės marijonų 
vidurinės mokyklos. 1993 m. 
rugsėjį t ikimasi atidaryti ir 
katalikiškąją gimnaziją Vilniu
je. 

Straipsnio autorė Zita Ba
r a n a u s k a i t ė te ig ia : „Mate 
r i a l i n e s v e r t y b e s sus igrą
žinti bus lengviau — pakaks 
teisinio akto. Dvasinių grąži
nimas, matyt, užtruks. Nebe 
pirmi metai kuriamos taut inės , 
Lietuvos, katalikiškosios mo
kyklų koncepcijos, vadovėliai, 
skirti šioms mokykloms. Lig šiol 
netur ime jų — tik ne todėl, kad 
mokykloms stinga darbštumo. 
Greičiausiai dėl to, kad pra
radom pagrindą — tikėjimo, mo
kyklos, o kar ta is ir realybės. 
Kalbame apie Lietuvą — kata
likišką kraštą, Marijos žemę, o 
pagal 1990-1991 m. apklausos 
rezul tatus yra tik 9 proc. ti
kinčių ir praktikuojančių stu
dentų, atitinkamai 42 ir 43 proc. 
tikinčių, bet nereguliariai lan-
kanių bažnyčią, 37 proc. lais
vamanių. . ." 

Paskelbusi šią liūdnoką sta
tistiką, autorė straipsnį baigia 
tokia viltimi: „Vis dėlto ti
kėkime, kad mokytojai, atėję 
dirbti į katal ikiškąsias mo
kyklas, sugebės sukurt i jose 
krikščionišką aplinką, kurioje 
vyraus dvasinis mokytojų ir 
mokinių tarpusavio ryšys..." 

P a g a l i a u l i e tuv iška 
m o k y k l a Pelesoje 

Laikraštis „Tiesa" š.m. sausio 
8 d. nr. praneša, kad per Tris 

Karalius Pelesoje, Baltgudijos 
teritorijoje, įvyko didelė šventė 
— lietuviškos mokyklos atidary
mas. Ta proga Mišias aukojo 
Gardino vyskupas Aleksandras 
Kaškevičius ir Vilniaus arki
vyskupijos kunigai Vaclovas 
Al iu l i s bei J o n a s Boruta . 
Pelesos l i e t u v i ų Šv. Lino 
bažnyčioje, kurioje per Tris 
Karalius pirmą kartą sugaudė 
vargonai, k a r t u meldėsi Šv. 
Lino parapijos klebonas K. 
Kriščionaitis ir kunigas iš Gar
dino. Straipsnyje pažymima, 
kad „pamaldos vyko lietuviškai, 
Dievo žodis ir pamokslai dar 
buvo pasakyti ir lenkų bei gudų 
kalbomis. Pašventinti nauji var
gonai, kuriuos pagamino Mari
j a m p o l ė s kr ikšč ioniškos ios 
kultūros centro Sūduvos var
gonų dirbtuvės. . ." 

Po pamaldų buvo pagerbtos 
kovų už laisvę ir nepriklau
somybę aukos. Šventoriuje prie 
ąžuolinio kryžiaus kalbėjo tų 
kovų dalyvė M. Kruopienė. 
Lietuvos kultūros fondo pirmi
ninkas J. Dvarionas atidarė 
Pelesos parapijos namus. Juose 
jau veikia mokykla, biblioteka, 
muziejus. Dirba keturi mokyto
ja i . P a s k u t i n ė l i e tuv i ška 
mokykla šiame krašte, Balt-
gudijoje, uždaryta prieš šešis 
dešimtmečius. 

Straipsnio „Tiesoje" žodžiais, 
„parapijos namai — sena mūsų 
tradicija. Žinome išeivijos pa
rapijų namus, kuriuose išsau
gota l ie tuvybė. Viltis, kad 
vaikai galės augti savo kultūros 
aplinkoje, stiprino, gerai nu
teikė šventės dalyvius. Naujoje 
parapijos salėje surengta ir pir
moji vaka ronė . Koncertavo 
Muzikos akademijos ansamblis 
.Sutartinė' . . ." 

Br. Kviklys veikale „Lietuvos 
Bažnyčios", 5 tome, rašydamas 
apie Pelesą, cituoja pogrindžio 
„Aušroje" paskelbtą aprašymą: 
„Nežiūrint visokių sukrėtimų ir 
pasikeitimų, ligi 1950 m. čia 
buvo lietuviškos pamaldos. Bet 
tais metais lietuvis kunigas 
Vienažindis buvo areštuotas ir 
išvežtas, o bažnyčia uždaryta ir 
perimta valdžios žinion..." 

Toliau Br. Kviklys rašo: „Su
ėmus kunigą J. Vienažindį, 
pelesiškiai dar 13 metų meldėsi 
savo bažnyčioje be kunigo. Bet 
1963 m. valdžia padvigubino 
mokesčius už bažnyčią: vietoje 
400 rb. reikėjo mokėti 800 rb. 
Parapija nedidelė, neturtinga, 
tai visų mokesčių iš karto 
negalėjo sumokėti — nunešė tik 
pusę — 400 rb. Bet valdžia jų 
nepriėmė ir bažnyčią uždarė..." 

30-čiai metų praėjus, Pelesos 
katalikai, daugiausia lietuviai, 
ne t ik laisvai meldžiasi at
naujintoje savo bažnyčioje, bet 
nuo š.m. sausio 6 d. turi ir savo 
mokyklą. Visa tai įvyko komu
nistinei santvarkai žlugus. 

VI. R. 

P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 
a r b a k i tomis p r o g o m i s d i e n 
rašč iu i auko jo : 

220 do l . dr. M. Vygantas , 
Winnetka, IL. 

200 dol . dail. Ada Sutku
vienė, Homevvood, IL. 

100 dol . dr. Antanas Belickas, 
Evergreen Park, IL. 

60 dol . Kazys N o r m a n t a s , 
Chicago , IL , A n t a n i n a 
Repšienė, Chicago, IL, E. Va-
b a l i e n ė , K i n g s t o m , O n t . , 
Kanada. 

50 dol . dr. A. Broel-Plateris , 
Bethesda, MD, Jadvyga Jur -
kūnienė, Ottawa, Ont., Kanada, 
Aleksas Pabrėža, Oak Lawn, IL, 
Vita Kemežys, Fai rview H t s „ 
IL, Liucija Kurkulis , Rochester, 
NY, Stanislova Re imanas , Ci
cero, IL , C h a s . K. R u l y s , 
Hamilton, Ont., Kanada, Juozas 
Sode ik i s , C h i c a g o , I L ; E . 
Vasyliūnas, Somerville, MA. 

500 dol . Ada Staniul ienė, 
Bloomfield H i Ils, MI. 

120 do l . dr Petras Žemaitis , 
Conton, MI. 

100 do l . L. Bajorūnas, Pam-
pano Beach, FL; Lietuvių Mote
rų k lubų federacijos Filadelfijos 
k lubas , Philadelphia, PA. 

70 do l . dr Albert M. Druk-
te in is , Bedford, NH. 

50 do l . American Li thuanian 
Council of Lake County, IN; 
LŠSI T r a k ų rinkitinė Naujoje 
Anglijoje, Webster, MA; Bruno 
Bakšys , West Hartford, CT; 
k u n . J o h n Tamulis, Cadillac, 
MI. 

4 0 d o l . Joseph A u g u t i s , 
T r e a s u r e Island, FL; Pe t ras Ja
kutavičius , Vai d'Or. P. Quebec, 
K a n a d a ; O. Kapteinis, Chicago 
Ridge, IL; dr Rimgaudas Ne-
mickas , Riverside, IL, A n t a n a s 
Spr indys , Deltona, FL. 

25 dol. Vacys 
Burr Ridge, IL. 

24 dol. V ik to ras ir Ona 
Samatauskas , North Port, FL. 

20 dol. M. Abarius, Livonia, 
MI; Balys Auginąs, Lyndhurst, 
OH; Robert S. Boris, Bloomfield 
Hills , MI; O. Danisevičius, 
Woodhaven, NY; Stasė Darnu-
lis, Vista, CA; Feliksas Kriščiū
nas , O 'Fal lon, IL; Bronius 
Latoža, Westomont, IL; Bruno 
Mikėnas, Woodridge, IL; Kazys 
Mačiulis, Lindenwald, NJ; prel. 
Simon Morkūnas, Sioux, Iowa; 
Narušis ir Narušis, Attorneys at 
Law, Cary, IL; P.J. Nasvytis, 
Avon, CT; P r a n a s Pargauskas, 
Otterville, Ont., Kanada; kun. 
V. Pikturna, Riviera Beach, FL; 
Linas Raslavičius, Huntington 
Beach, CA; V. Rimas, Riverside, 
IL; C. Ramanauskas , Livonia, 
MI; Juozas Kirstukas, Balti-
more, MD; Jonas Stankus, Eli-
zabeth, N J ; Jus t in Šaulys, 
Vista, CA; dr. R. Senkus,Still-
water, MN; Aleksandras Šim
kus, Santa Monica, CA; Elena 

•m 
Garbonkus, DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. vasario men. 24 d 

Sinsinas, Jamaica, NY; Agota 
Suopys, Chicago, IL; Vladas 
Staskus, Redford, MI; Robertas 
Tamulionis , St. Pe te rsburg 
Beach, FL; J . Taoras , St. 

Pe tersburg Beach, FL, Juozas 
Žvynys, St. Petersburg Beach. 
FL 

Už a u k a s v i s i ems t a r i a m e 
n u o š i r d ų ač iū . 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Netekti dorovės — reiškia ne
tekti po savo kojomis tvirto 
pagrindo. 

45 do l . Juozas Mikulis, West-
chester, IL. 

40 dol . Juozas Dzenkai t is , 
Glendale, CA, Pau l ius Leonas , 
Oak Lawn, IL, V a l a n t i n a s 
Račiūnas, Chicago, IL, George 
J . Stuopis, Sharon, MA. 

35 dol . S. Z. R o m a n a u s k a s , 
Hallandale, FL. 

30 do l . Ben Dūda, Cicero, IL; 
Elena Gabrienė, Chicago, IL; 
Kazimiera Indre ika , Chicago, 
IL; Jonas Kernagis, Chicago, EL; 
Ona Matusa i t i s , VVorcester, 
MA; Ju l ius P a k a l k a , Beverly 
Shores, IN; A. P ū k a s , Etobico-
ke, Ont., Kanada. 

25 dol . Vaclovą Dėdinas, Wor-
cester, MA, dr. O n a Mironai tė , 
Chicago, IL; Vincas Mikalonis , 
San Dimas, CA; L.A.D. Sambū
ris (per E. Datis) Glendale , C A. 

20 do l . Jonas Augaitis, Chica
go, IL; Mykolas Augut i s , Rock-
ford, IL; Msgr. Vytautas Balčiū
nas, P u t n a m , C T ; An thony 
Balukas, Brighton MI; Tadas 
Bauža, Kenosha, WI; Teklė Bo-
gušas, So. Boston, MA; J o n a s 
Bukas, Gulfport, FL; Vik to ras 
Chainas, Naples, FL; B i ru tė J . 
Ceckus; Dearborn Hts . , MI; 
Jonas Cinkus, Downers Grove, 
IL; Arnold Chesna , Melrose 
Park, IL; Ona Daškevčienė , 
Chicago, IL; Mar i a Dymša, Hot 
Springs, AR; P e t r a s ir Bronė 
Ežerskis, Cleveland, Ohio; Leon 
Daukus, Chicago, BL; Kazys 
Daulys, Chicago, EL; B. Dapkus , 
Cochester, CT; S. Dapkus , To
ronto, Kanada; Msgr . A. Goldi-. 
kovskis, Cleveland, Ohio, Jonas 
Grigaitis, Chicago, EL; J . Jasi-
nevičius, Euclid, Ohio; Elena 
Juknevičius, Chicago, IL; Wal-
ter Juzėnas , Southfield, MI; 
Vytautas Linartas, Harber t , MI; 
Albina Lingis, Redford, MI; B. 
Kasperavičius, Seven Hi l l s , 
Ohio; N. Kaminskas , Euclid, 
Ohio; O. Kar tanas , Omaha , NE; 
Donatas Kisielis, Upper Darby, 
PA; Jadvyga Klior ienė, Euclid, 
Ohio; Alfonsas N a k a s , Sunny 
Hills, FL; Jos. A. Nausėdas , 
Lockport, IL; A. Miknis , Day-
ton, Ohio; P. Mikšys , Leicester, 
MA; A. Ragašinskas, Phi la . PA; 
A. Reškevičius, O m a h a , NE; 
Stanley Rupeika, Chicago, IL; 
Tadas K. Rūta, Chicago, IL; K. 
Stravinskas, Beverly Shores, 
IN; Juozas Sakevičius, Chicago, 
IL; M. Saulis, Lemont , IL; 
Romualdas Šerėnas , Burbank , 
IL; Joe Šukys, Lemont , IL; R. 
Tallat-Kelpša, Peoria, IL; S. P. 
Tauras, Valparaiso, IN; Alfon
sas Pargauskas , Or land Park ; 
IL; Mary Pra tke l i s , Boulder, 
CO; B. Papaure l i s , Montrea l , 
Kanada, Juozas Pul t inevič ius , 
O m a h a , N E ; V . V a l a d k a , 
Elmood Park, IL; K. Vaičai t is , 
St. Petersburg Beach, FL; Jūra
te Vallee, Burbank , EL; Valer ia 
Venckus, So. Boston, MA; J. 
Vieraitis, Chicago, IL; A n t a n a s 
Vedegys, Cleveland Hts . , OH, 
dr. Joseph Vidžiūnas, Tucson, 
Arizona, Aušra Zerr , Glenside, 
PA. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS PAŠKEVIČIUS 
Po trumpos ligos amžinai užmigo Šv. Kryžiaus ligoninėje 

1992 m. gruodžio 8 d. 5 vai. ryto. 
Palaidotas 1992 m. gruodžio 12 d. Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. Vito Mikolaičiui už maldas koply

čioje, atnašautas šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, pasakytą jautrų pamokslą ir palydėjimą į Amžino poilsio 
vietą. 

Gili šeimos padėka solistui Jonui Vazneliui už įspūdingas 
giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame draugams ir giminėms už nešimą Vyro ir Tė
velio karsto. Ačiū už gausias šv. Mišių aukas ir dėkojame 
visiems, pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu bei telefonu. 

Dėkojame visiems draugams, giminėms bei pažįstamiems, 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems gedulingose šv. Mi
šiose ir palydėjusiems velionį į kapines. 

Ačiū laidotuvių direktoriams Petkams už nuoširdų ir rū
pestingą patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje! Aukščiausias teatlygina visiems, Tau 
padėjusiems. 

Lieiame visiems dėkingi 
Nuliūdusi šeima 

Švč. Mergelės Mari jos Gimimo parapijos choro nariui 

A.tA. 
JONUI JANKAUSKUI 

mirus, jo žmonai STANISLAVAI ir sūnu i JONUI reiš
k iame gilią užuojautą . 

Choras ir dirigentas 

A.tA. 
ALBINAI SIRUTYTEI ČEPĖNIENEI 
mirus , jos d u k r ą d r . INĄ ir žentą dr . VYTĄ UŽGI
RIUS l iūdes io va landoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Kapočių šeima 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uetuvos AUlminlmil". 
sekmadieniais nuo 2 M 3 v. p.p. I i Sston HaH Universi
tete stoties, 89.5 FM banga. „Mušte of Uthuanls" pro
gramos, vedamos angly kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniai* girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — direktorius. 234 SunIK Dr., Watchung. 

N. J. 07060. Te l . 908-753 5636 

* 

* 

A.tA. 
TEKLA 

RUCHAS 

Brangi Mamyte, mes Tavęs negalim pamiršti! Bėga die
nos be Tavęs, ir skauda mums širdis — pasiilgom Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas 
niekada jos užimti neįstengs... 

A.a. Tekia gimė Lietuvoje, 1888 m. vasario 25 d., mirė Chi-
cagoje, 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių 103-jų 
metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos šeštadieni, va
sario 27 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir ketvirta
dieni, vasario 25 d. 7 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje. 

Prošome pasimelsti už mūsų Mamytę! 

Sūnus Walter Ruchas ir duktė Sabina Henson. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ER CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS I 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

1 2424 W. 69 St. * Chicago 

, Visų telefonas: 708-974-4410 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVEROREIN PARK, IL 60*42 
TEL (70S) 422-3000 
FAX (7M) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-70S-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., sn-

ketvtrtd. Ir psnktd. 9 v . r . -5 v. p.p- Trsčd. 9 v . r . -7 v.v. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
C hicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^ t h Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e 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 ga l i te 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. PFTKUS 
DONAI D A. FFTKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. vasario mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" vajaus koncertų nepavargstanti rengėja Marija Reinienė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė, kuri, kartu su soliste Giedre Kaukaite, kon
certuos šj sekmadienį Čikagoje, o netrukus ir kituose lietuvių gyvenamuo
se miestuose. 

x Ar jau įsigijote bilietus į 
„Draugo" koncertą? Aukšto ly
gio koncerto programa, kurią 
atliks solistė Giedrė Kaukaitė ir 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė, atgaivins žiemos nu
alintą dvasią, o savo dalyvavi
mu padėsite išlaikyti vienintelį 
išeivijos dienraštį „Draugą". 
Koncertas įvyks ateinantį sek
madienį, vasario 28 d., 3 vai. po 
pietų Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. ATEIKITE IR DŽIAUKI
TĖS! 

x Ona Karos i enė , a.a. 
balerinos Violetos Karosaitės 
motina, mirė vasario 22 dieną. 
Bus pašarvota Petkaus Mar-
ąuette Parko laidotuvių namuo
se. Laidojimo data dar nenusta
tyta. 

x Lie tuvos G e n e r a l i n i s 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza yra pakviestas sekma
dienį, kovo 7 d., atidaryti tradi
cinę Kaziuko mugę Jaunimo 
centre. Iškilmingas mugės ati
darymas vyks 11:15 vai. ryto. 
Skautai ir skautės kviečia visus 
atsilankyti, smagiai praleisti 
dieną ir kartu paremti lietuviš
ko jaunimo veiklą. 

x VELYKINĖ KELIONĖ \ 
LIETUVA. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
ternational Travel, 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 70^430-7272. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 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. U 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ iki 7 va! vak 
V'.tad 9 v r iki 1 \al d 

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

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitar.mą 

x „Solistės Giedrės Kau
k a i t ė s nuostabus balsas 
pakerėjo publiką nuo pat pirmų 
garsų savo jėga ir ypatinga 
įtaiga", taip rašė 1992 m. 
„Grand Toulouse" laikraštyje. 
Ją girdėsime „Draugo" koncer
te, kuriai akompanuos pianistė 
Gražina Ručytė. Čikagoje kon
certas įvyks vasario 28 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai J. 
Vaznelio prekyboje. 

x Vilniuje sparčiai ruošia
masi Tarptautinio teatro festi
valio atidarymui geg. 10 d. 
American Travel Service, vado
vaujama A. ir V. Lauraičių, ofi
ciali festivalio agentūra Chica-
goje, atsakys susidomėjusių 
klausimus vasario 28 d., 12:30 
vai. p.p., po Pasaulio lietuvių 
centro pietų Lemonte. 

x Albina Paškienė, L. Mo
terų Federacijos Čikagos klubo 
vicepirmininkė, praves meninę 
dalį visuomenininkės Salomėjos 
Endrijonienės pagerbime, kovo 
13 d. Jaunimo centre. Bilietus 
prašau užsisakyti iš anksto ir 
pranešti iki kovo 1 d. rengi
mų vadovei Gražinai Vaičai-
tienei 708-598-5651 arba pirmi
ninkei Aleksandrai Likanderie-
nei 312-737-9057. 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc . viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadieni. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg, alyva iš 
Amerikos 64 oz., 8 O'Clock Cof-
fee 39 oz.. aspirinas 250 Ct., bu
telis šampano ir butelis prancū
ziško vyno su pristatymu į 
namus $100.„Žaibas" 9525 So. 
79 Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 70*430-8090. 

(sk) 

x Šiluvos Marijos koply
čios Vašingtone 25 m. sukak
ties iSkilmės bus transliuojamos 
per Cable 52 kanalą, kovo 6 d., 
šeštadienį, 3-5 vai. po pietų, ir 
sekmadienį, kovo 7 d., 9-11 vai. 
Kaip prisimename, šv. Mišios ir 
kitos iškilmės buvo transliuotos 
tuoj po to, kai jos įvyko pernai 
rudenį. Kadangi susidomėjimas 
buvo labai didelis, transliacijos 
bus pakartotos. Kviečiame pasi
žiūrėti. 

x Vasario 26 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vak. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
įvyks svarstybos tema: „Kata
likų Bažnyčia ir lietuvių tauta". 
Dr. Saulius Sužiedėlis, Millers-
ville universiteto istorijos pro
fesorius, įžymus Bažnyčios isto
rijos žinovas, skaitys paskaitą 
apie Katalikų Bažnyčios vaid
menį, formuojant tautinę tapa
tybę. Kun. Antanas Saulaitis, 
istorikas ir lietuvių veikėjas, 
kalbės apie Katalikų Bažnyčios 
vaidmenį pastarųjų metų nepri
klausomybės judėjime Lietuvo
je. Šios programos svarbi dalis 
bus demonstravimas unikalinių 
skaidrių apie religiją Lietuvoje 
nuo priešistorinių laikų iki šiuo
laikinių įvykių. Po vakaronės 
vaišės. 

x Prof. Gintautas Česnys, 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto dekanas, Anatomijos 
ir antropologijos katedros vedė
jas, skaitys paskaitą „Ką iškas
tinių kaukolių tyrinėjimo duo
menys sako apie mūsų tautos 
kilmę", penktadienį, Jaunimo 
centre, 7:30 v.v. 

x S.m. vasar io mėn. anglų 
kalba leidžiamas žurnalas „The 
Observer", pasipuošęs Trakų 
pilies vaizdu, pasiekė mūsų 
redakciją. Jį leidžia Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų 
federacija, redaguoja nemažas 
būrys redakcinės kolegijos 
narių, o administruoja Juozas 
Baužys. Medžiaga — įvairi — 
yra pasiskaitymo ir jauniems, ir 
vyresniems. Žurnalas gerai 
tvarkomas ir kruopščiai reda
guojamas. Verta užprenumeruo
ti ir savo draugams amerikie
čiams. 

x „Žiburėlio" mokyklos ve
dėja Danutė Dirvonienė kalbės 
JAV LB Švietimo tarybos ruo
šiamoje konferencijoje vasario 
mėn. 28 d. Paskaitininke kalbės 
apie priešmokyklinio amžiaus 
mokinių mokymą. Konferenci
ja vyks „Bočių" salėje Lemon-
to lietuvių centre. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks šį sekmadienį , vasario 
28 d. 3 v. p .p . Jaunimo centre, 
Chicagoje. Koncertuoja: sol. 
Giedrė Kaukaitė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Bilietai gaunami: Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312471-1424. 

x Bronius Nainys, PLB pir
mininkas, v a s a r i o 28 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p. Pasau
lio lietuvių centre papasakos sa
vo kelionės po Sibirą įspūdžius. 

(sk.) 

x Kaip i r kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, va
sario 28 d. Baltia Express pri
iminės siuntinius Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemont, IL, nuo 9 
vai. ryto. Informacijai: tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. Visi siuntiniai bus 
pristatyti pr ieš Velykas. 

(sk.) 

x Nuo $898 iki $1,098 (plius 
mokesčiai) skrydžiai į Vilnių 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. 
iš Boston, New York, Washing-
ton, Chicago, Tucson, Omaha, 
Tampa, Miami, Detroit, Cleve-
land, Los Angeles, Seattle ir kt. 
miestų. Bilietą reikia nusipirk
ti iki kovo 5 d. American Tra
vel Service, 9439 S. Kedzie, 
Evergreen Pk., IL 60642, tel. 
708-422-3000, fax. 708-422-
3163. (sk.) 

alsk ŽVAIGŽDUTĖ 
•MfcitfL^'* v* Įsteigtas Lietuvut Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoj* J. Pu.£as. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

NORS TEKA KRAUJAS 

(Partizanų daina) 

Nors teka kraujas žeme mūsų 
Lietuvių — karžygių vaikų, 
Kentėt išmokom dėl prabočių 
Ir mirt, aukotis dėl savų. 

Negąsdin mūsų pavergėjai 
Žiauria tironija, krauju, 
Mes Tauro sūnūs — partizanai 
Veržias kovon su engėju. 

Subūrė Tauras mus vieningai, 
Šimtus ir tūkstančius vaikų, 
Kad sužvangėtų kovai ginklai 
Iš ošiančių šalies miškų. 

Nors daugel kraujo jau pralieta, 
Mūs kraujo žymės vėliavoj, 
Bet nenuleiski, Taure, kardo, 
Nes laimins Dievas šioj kovoj. 

Kovoti prisiekėm tėvynei, 
Mūs priesaika ir liks šventa, 
Krauju įrašėm ant žemės — 
Per amžius būsi tu laisva! 

Red. Minėdami ir švęsdami 
nepriklausomybės šventę, turi
me prisiminti savanorius - par
tizanus, kurių dėka mes galime 
džiaugtis laisve. Deja, daugumas 
jų jau ilsisi šventoje Lietuvos 
žemėje amžinuoju miegu. Mels
kime Aukščiausiąjį, kad Jis 
globotų jų nemirtingas sielas! 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 

Staiga Birutė pajuto, kad ji ne 
viena šioje vietoje prie ežero. 
Nedidelė ranka išlindo anapus 
riedulio ir siekė patempti Birutę 
už kasos. „Mergiote, mergiote!" 
— sutvėrimas kreipėsi tyliu, bet 
labai cypiančiu balsu. 

Birutė pašoko nuo sėdynės ir 
garsiai suriko. Labai mažas, vos 
vienos pėdos didumo velniukas 
išlindo ir šoko į priekį tardamas: 
„Aš noriu tau ką nors svarbaus 
pasakyti, svarbaus, labai svar
baus!" Jis pašoko j orą ir karto
jo cypdamas: „Noriu tau pasa
kyti, tau pasakyti svarbaus!" 

— Kas tu esi? — paklausė Bi
rutė. Ji niekados tokio bjauraus 
sutvėrimo nebuvo mačiusi. Šel
mis atrodė tamsiai raudonas su 
ilga uodega, bet bendras dydis 
mažesnis už kiškį. 

Staiga stiprus balsas iš tolo 
įsakinėjo: „Išeik iš čia, velne, 
eik atgal į savo tamsųjį pasau
lį!" Tai viena pušis šaukė savo 
stipriu balsu: „Neklausyk jo, 
mergaite. Jis velnias, nieko gero 
iš jo nesulauksi." Birutė išsi
gandusi nieko neištarė pušiai. 
Išgąstis spaudė plaučius, buvo 
sunku kvėpuoti. 

— Nebijok, mergaite, — kitas 
švelnesnis balsas tarė. — Mes 
medžiai norime tau padėti. 

Birutė lėtai apsisuko ir 
pamatė, kad iš tikrųjų medžiai 
jai kalba. „Juk medžiai ne
kalba", nusišypsojo sau Birutė. 

— Mes kalbėdavome labai se
niai, pagonių laikais, kada 
žmonės mus garbindavo, — tęsė 
toliau rimtesnis balsas, atspėda
mas Birutės mint}. — Dabar 
niekas mūsų negerbia. Tik ker
ta mus ir laipioja mūsų šakomis. 

— Kodėl jūs dabar prabilote? 
— paklausė Birutė. 

— Tikėk mumis, mergaite, 
mes dabar tebeesąme šventi. 
Nesvarbu, kad šiandien mūsų 
nebegarbina žmonas. Mes turi
me širdis ir jaučiame skausmą. 
Mes panašūs į žmones, tik 
neturime sielos, bet kartais pa
gauname ir prilaikome mirusių
jų vėles. 

Audra Degesytė 
(Bus daugiau) 

Paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. 

Piešė Gilija Aukštikalnytė, 
Bostono lituanistinės 

mokyklos 6 sk. mokinė 

MELDŽIUOSI UŽ LIETUVA 

Dabar, kai Lietuva yra laisva, 
ašjaučiuosi, kad esu artimesnė 
su Lietuvos lietuviais. Mes esa
me ne tik tos pačios tautybės, 
bet esame ir laisvi. Laisvė yra 
svarbiausia mano gyvenime, aš 
negaliu įsivaizduoti savo gyve
nimo be jos. Man labai buvo 
sunku įsivaizduoti ir tikėti, kad 
žmonės Lietuvoje gyveno be jos. 
Dar esu laiminga, kad ir jie lais
vi. Aš galiu pasidalinti tais 
pačiais jausmais su jais. 

Buvo labai sunku ir skaus
minga laukti laisvės, bet Lietu
vos stiprybė ir viltis padėjo 
mums ištverti. 

Su nepaprastu jauduliu prisi
menu demonstracijas Čikagoje. 
Ir dabar jų pasiilgstu, pasigen
du. Užtai dabar skelbiame 
pasauliui, kad Lietuva laisva ir 
džiaugiamės ta laisve. J a u 
kitaip švenčiame ir Vasario 
Šešioliktąją, kitaip minėsime ir 
Kovo Vienuoliktąją: be įtampos, 
be baimės, be nusiminimo, be 
liūdesio. 

Melsdamasi prašau Dievą, 
kad saugotų Lietuvą, ir dėkoju 
Jam už tai, kad ji yra laisva. 
Tikiu, kad mūsų laisvė nebus 
nugalėta. 

Džiaugiuosi ir kitais kraštais, 
kurie kovojo ir atgavo laisvę. 
Meldžiuosi į Dievą, kad tie 
kraštai, kurie dar kovoja, nuga
lėtų priešą ir būtų laisvi. 

Monika Gylytė, 
Lemonto Maironio lit. 

gimnazijos 2 klasės mokinė. 
(„Baltijos aidai") 

UŽGAVĖNIŲ TAUTOSAKA 

Jaunimas Užgavėnių dienai 
pradeda ruoštis iš pat ryto. 
Kaukes pasidaro medines, ku
rios stovi metai iš metų, bet 
neretai iškerpa ir iš kailio. 
Rengiasi: žydais, č igonais , 
vengrais, ubagais (elgetomis), 
gervėmis, ožiais ir kt. (Žagarė). 

Apie pavakarę rengiamasi eiti 
„Užgavėnių žydais". Rengiasi ir 
senieji, ir jaunieji. Moterys 
paprastai rengiasi vyrų drabu
žiais, o vyrai moterų. Kaukes 
dažniausiai pasidarydavo iš 
medžio, vaizduodavo baisias 
veido išraiškas: didžiulė nosis, 
barzda, ūsai. Pasidaro didžiules 
kupras iš šiaudų, pasiima laz
das, botagus ant ilgo koto, už
sikabina terbas (maišus), mote
rys pasidaro iš skudurų „vai
kus" ir taip pasiruošę pradeda 
eiti. Eina iš kiemo į kiemą, 
pridarydami galybes šposų 
(išdaigų). (Papilė ir Akmenė). 

EGLE 

Kar t ą gyveno mergai tė , 
kurios vardas buvo Eglė. Ji 
buvo labai graži. J i buvo 
paklusni savo mamai. Vieną 
dieną jos mama jai pasakė: 
„Egle, nunešk šį krepšelį tetai 
Rasai". Eglė paklausė ir išėjo. 
Jai reikėjo eiti per mišką. Beei
dama išgirdo pagalbos šauksmą: 
„Padėk man! Aš negaliu išeiti!" 
Eglė pradėjo žvalgytis aplinkui 
ir pagaliau pamatė mažą žmo
gutį su ilga barzda, kuri buvo 
įkliuvusi į medį ir jos negalėjo 
ištraukti. Eglė mėgino traukti, 
bet nesisekė. Tada ji klausė 
žmogutį, ar ji gali barzdą nu
kirpti. Žmogutis davė sutikimą, 
ir Eglė žmogutį išvadavo. Pas
kiau jis paprašė Eglės valgyti, 
nes trisdešimt dienų esąs ne
valgęs. Eglė pasižiūrėjo į 
krepšelį, atradusi ten maisto, 
atidavė žmogučiui. Pavalgęs 
padėkojo ir paklausė mergaitės 
vardo. Eglė jam atsakė: „Mano 
vardas yra Eglė". Tada žmogelis 
jai tarė: „Egle, kai tu numirsi, 
labai geras dalykas atsitiks". 
Neilgai trukus Eglė numirė. Už 
poros savaičių po jos mirties, jos 
mirimo vietoje, išdygo medis. 
Žmonės tą medį pavadino „Eg
le", kad prisimintų tikrąją Eglę. 

Auš ra Norušytė. 
(JAS Universiteto 
laikraštėlis, 1992) 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Nauji žodžiai: Pirštinė, anglis, 
orkaitė, liemenė, juokdarys, 
statula, menininkas, kilimas, 
saulė, voverė. Žinoma, gali būti 
ir kiti. 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS 

Skersai : 1. Bėk, 2. pėda, 6. 
ten, 7. bala. 

Žemyn: 1. Bitė, 3. ačiū, 4. bet, 
5. ąsa. 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Žiema, Ema, emalis. 
Emalis yra į stiklą panaši 

masė, kuria ištepami metaliniai 
daiktai, ypač indai. Taip pat ir 
kieta kaulinė medžiaga, den
gianti danties paviršių. 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAS 

Klauno galva sudaryta iš 2,3, 
4 , 5 . 

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAS 

Keturi metų laikai: pavasaris, 
vasara, ruduo ir žiema. 

GALVOSŪKIS NR. 101 

Praturtinkite savo geografi
nes žinias. Štai 7 klausimai lau
kia Jūsų atsakymų: 

1. Kas arčiau: Iš Palangos 
Švedija, ar iš Biržų Alytus? 2. 

Užgavėnių „svečiai" pas 
kiekvieną radę ką nors būtinai 
reikalingą, paima ir nešasi. 
Surenka būtinai reikalingus 
drabužius ir apavus, indus, 
šaukštus ir kitus daiktus. Iš. 
viso kaimo suneša į vieną vietą, 
iš kur savininkai turi išpirkti tą 
patį vakarą. Patys „svečiai" už 
kiekvieną daiktą nustato tam 
tikrą bausmę — turi „fantą" iš
pirkti: pašokti, padainuoti ir t . t 
(Žemaitija). 

Kas iš Klaipėdos arčiau: Varšu
va - Lenkijos sostinė, ar Danija? 
3. Kas arčiau iš Vilniaus: Ki
jevas ar Krokuva? 4. Kas arčiau 
Vilniaus: Tartu miestas ar 
Varšuva? 5. Kas arčiau Vil
niaus: Praha ar Kopenhaga (Da
nijos sostinė)? 6. Kurios arti
mesnės vietovės: a) iš Kauno į 
Vilnių, b) iŠ Biržų į Rygą, c) iš 
Nazareto į Jeruzalę? 7. Kuri 
trumpesnė linija: Lietuvos siena 
sų Lenkija, ar nuo Nidos ir 
Latvijos? 

(5 taškai) 
atsiuntė kun. dr . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 102 

Viename labai sename arit
metikos uždavinyne buvo 
paskelbtas toks uždavinys: 
Karys apdovanojamas už kiek
vieną žaizdą, kurią gauna be
kariaudamas fronte. Už pirmą 
žaizdą gavo vieną auksinį centą, 
už antrą — 2 auksinius centus, 
už trečią — 4 c. ir t.t., vis 
dvigubai. Iš viso karys gavo 655 
auksinius dolerius ir 35 ct. Kiek 
kartų karys buvo sužeists arba 
kiek žaizdų turėjo? Už teisingą 
sprendimą gausite 10 taškų, už 
arti teisingo — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 103 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

2-se piešinėliuose yra apie 14 
skirtingų dalykų. Atidžiai 
įsižiūrėję, suraskite juos ir 
pažymėkite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 104 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

<S> < 3 
2 bitelės lanko žiedus ir renka 

iš žiedų nektarą. Iš nektaro 
gamina medų. Suskaičiuokite, 
kiek žiedų aplankė pirmoji bitė, 
ir kiek žiedų antroji bitė? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 105 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote iškarpą iš JAV že
mėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (statė) yra ši vietovė. 

(5 taškai) 
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