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Įstatymas nebuvo 
pažeistas 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 

Nerimsta aistros dėl Lietuvos 
Pramonės ir prekybos ministro 
Alberto Sinevičiaus, kuris prieš 
savaitę dalyvavo Surgute (Rusi
ja) vykusiame Nepriklausomų 
valstybių sandraugos ir kitų 
buvusių sovietinių respublikų 
atstovų pasitarime. NVS atsto
vai pasirašė dokumentą dėl 
Naftos ir dujų tarybos įkūrimo. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis Sinevičių ap
kaltino pasirašius šį dokumentą 
ir tuo pažeidus Lietuvos konsti
tucijos straipsni dėl nesijun-
gimo į tokius posovietinius po
litinius ar ekonominius blokus. 
Sinevičiaus tvirtinimai, kad jis 
Surgute pasirašė tik vieną do
kumentą — sąskaitą už gyveni
mą viešbutyje, opozicijos iner
tiško puolimo nesustabdė. 

Vyriausybės informacijos biu
ro išplatintame pranešime pa
žymima, kad Sinevičius įstaty
mų nepažeidė. Ministras pirmi
ninkas Bronislavas Lubys buvo 
pasirašęs pavedimą, suteikiantį 
Sinevičiui įgaliojimus „derėtis 
dėl Valstybių naftos ir dujų 
klausimu tarybos sukūrimo". 
Vyriausybės informacijos biuras 
primena, kad dar Aukščiausio
sios Tarybos priimtame įstaty
me rašoma, jog „Įgaliojimus 
derėtis ir pasirašyti Lietuvos 
Respublikos tarptautines sutar
tis suteikia Lietuvos Vyriau
sybė, ministras pirmininkas ir 
Lietuvos užsienio reikalų minis
tras". 

Patvirt intas pasienio ženklas 

Lietuvos Vyriausybė patvir
tino pasienio ženklą, kuriuo 
vietovėse žymima Lietuvos Res
publikos valstybės siena. P 
ženklo forma ir dydis, jo elemen
tai atitinka Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštytstės, 1919-1940 
metų sienų žymėjimo tradicijas. 

Pasienio ženklas yra gelžbeto
ninis stačiakampis stulpas. 
Priekinė jo sienelė nukreipta į 
gretimos valstybės pusę. Jos 
viršuje patvir t intas baltas 
emaliu dengtas Lietuvos her
bas ir užrašas baltame skydely
je „Lietuvos Respublika". Po už
rašu baltoje emaliuotoje lentelė
je numerio lentelė. Pasienio 
ženklas įstrižai nudažytas Lie
tuvos valstybinės vėliavos spal
vų juostomis — geltona, žalia, 
raudona, o stulpo viršūnė — rau
dona spalva, kad žymeklis būtų 
lengviau matomas. 

Lietuvos ir Latvijos valstybinę 
sieną žymės dvipusiai stulpai. 
Vienoje jų pusėje bus Lietuvos 
valstybės simboliai, kitoje — 
Latvijos valstybės. 

Atlyginimai Lietuvos 
ambasadoriams 

Lietuvos Vyriausybė ir Užsie
nio reikalų ministerija nustatė 
pareigybinius atlyginimus (be 
draudimo išlaidų) ambasadose 
d i rban t iems pare igūnams. 
Lietuvos ambasadoriaus atlygi
nimas 1,900 JAV dolerių, laiki
nojo reikalų patikėtinio — 
1,760, o mažiausiai gaus valyto
jos ir kiemsargiai — po 520 
dolerių. Beje ambasadoriaus su
tuoktiniui dar mokama 0,4 am
basadoriaus atlyginimo, o kitų 
darbuotojų šeimos nariams — 
penktadalis. Atskirai numatyta 
skirti lėšų ambasadai išlaikyti, 
komandiruotėms, reprezentaci
jai. 

Lietuvos ambasadų aarouoto-
jų atlyginimai priklauso ir nuo 
to, kurioje šalyje jie dirba. Pvz. 
Lietuvos ambasadoje Japonijo
je taikomas 1,4 koeficientas, 
JAV - 1,1, Venecueloje - 0,6, 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos šalyse — 0,15. 

Tarptaut inė konferencija: 
protestantizmas Lietuvoje 

Kovo 9 d. Vilniaus universi
teto teatro salėje prasidėjo tarp
tautinė mokslinė konferencija 
„Protestantizmas Lietuvoje: 
istorija ir dabartis". Jos rengėjai 
— prieš metus susikūrusi Lietu
vos reformacijos istorijos ir 
kultūros draugija bei Biržų 
krašto muziejus „Šėla". 

Pranešimus skaitys Lietuvos 
mokslininkai — reformacijos, 
Mažosios Lietuvos, taip pat 
Biržų krašto kultūros tyrinė
tojai, jų kolegos iš Vokietijos, 
Lenkijos, Ukrainos. Konferen
cija truks dvi dienas. Vilniaus 
evangelikų reformatų bažny
čioje konferencijos proga vyks 
koncertas. 

Dar kar tą apie biudžetą 

Finansų ministro pavaduo
tojas Reinoldijus Šarkinas įsi
tikinęs, kad Lietuvos Respubli
kos biudžeto įstatymas bus įwk-

dytas. Tai rodo jau ir pir
mojo šių metų mėnesio biu
džeto vykdymo rezultatai. Sei
me įvykusioje spaudos konferen
cijoje Šarkinas parešikė įsiti
kinimą, kad dėl darbo užmokes
čio didėjimo mažiau lėšų reikės 
socialinėms pašalpoms. Beje. 
nuo metų pradžios tam jau pa
naudota 1,5 milijardo talonų. 

Šarkinas pažymėjo, kad nuo 
šių metų Respublikos biudžete 
įvesta nauja, tarptaut inio 
valiutos fondo rekomenduota, 
klasifikacija. Daugiausia lėšų — 
22,4 milijardo talonų — šiemet 
skiriama energetikai — tai 
sudaro 18,4 procento visame 
biudžete numatytų lėšų. Antra 
pagal dydį pozicija — 16,6 mi
lijardo talonų skiriama žemės 
ūkiui (13.7 procento viso biu
džeto). 

Sesija prasidės kovo 10 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
antroji sesija prasidės kovo 10 
dieną. Pirmuosiuose posėdžiuo
se numatyta apsvarstyti ir pa
tvirtinti sesijos darbų programą. 
Seimas pritars arba nepritars 
prezidento pasiūlytai Adolfo 
Šleževičiaus kandidatūrai į 
ministro pirmininko postą. Bus 
formuojamas Lietuvos Respubli
kos konstitucinis teismas. Nu
matyta apsvarstyti Vyriausios 
Rinkimų komisijos pirmininko 
Vaclovo Litvino, taip pat Lie
tuvos Banko valdybos pirmi
ninko Viliaus Baldišio atsista
tydinimo pareiškimus, kitus 
klausimus. 

Kovo 11 įvyks Seimo iškilmin
gas posėdis Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dienai 
paminėti. 

Konfliktas tarp 
Rusijos ir Ukrainos 

dėl Krymo 
E. RINGUS 

Dalis susirinkusiųjų į „Lietuvos vaikai 
Vaikų muziejuje š.m. vasario 16 d. 

Atgimstančios laisvės liudytojai" parodą Washingtono 

Italija bandys politinį 
sprendimą skandalams 

Atominės energetikos 
specialistų seminaras 

Švedijoje 

Grupė Lietuvos atominės 
energetikos specialistų iš Ig
nalinos atominės elektrinės. 
Energetikos instituto, Valsty-

Roma, kovo 6 d. (NYT) -
Italijos vyriausybė, norėdama 
išvengti korupcija susitepusių 
valdininkų masinio valymo, 
penktadienio vakarą patvirtino 
įvairių sprendimų komplektą, 
kuris, anot jų, esąs „politinis 
sprendimas", susidariusiam 
stambiausiam valdžios korupci
jos skandalui pokario Europoje, j 

Opozicijos poli t ikieriai šį | 
ėjimą pavadino korupcijos 
pergale kovoje su teisingumu. 
Korupcija Italijos valdžiai jau 
vra kainavusi nemažiau 20 bil. 
dolerių. Šiuo metu tiriami arba 
jau areštuoti šimtai politikierių, 
pramonininkų, valdininkų. 

Ministro pi rm. Giul iano 
Amato vyriausybės patvirtinti , 
sprendimai buvo priimti po 9 I 
vai. t rukusio vyr i ausybės 
posėdžio. Jie vadinami visuose 
valdžios sluoksniuose veikiančio 
kyšininkavimo bei išnaudojimo 
valdžios postų savo asmeniškai 
naudai politiniu išsprendimu. 

Nors pernai prasidėjusiuose 
tyrimuose Milane visos pagrin
dinės politinės partijos buvo 
rastos susitepusios korupcija, 
pagrindinis tyrimų dėmesys 
sukosi apie Socialistų partiją, 
kuriai priklauso dabar t inis 
premjeras Amato. Šios partijos 
vadas, buvęs ministras pirmi
ninkas Bettino Craxi, atsista
tydino vasario mėn., sužinojęs, 
kad jis tiriamas dėl septynių 
atskirų korupcijos bei finan
sinių sukčiavimų. 

Prisiimdama įvairius dekretus, 
keturių partijų koalicinė vy
riausybė patvirtino potvarkius, 
pagal kuriuos neteisėtas finan
savimas politinių partijų veik
los, pavadintas mažu prasižen
gimu, už kurį nebus baudžiama 
kalėjimu. 

Pagal dabar veikiančius įsta
tymus visos aukos politinėms 
partijoms, ar valstybinės sub
sidijos skyrimas kuriai nors par
tijai, turi būti viešai paskelbtas. 
Šiam įstatymui nusižengimas 

binės atominės energetikos 
saugos inspekcijos (VATESI) da
lyvauja Švedijoje surengtame 
seminare. VATESI viršininkas 
Povilas Vaišnys pasakė, kad 
Stokholme bus aptarti prelimi
narūs IAE kiekybinio saugos 
lygio įvertinimo rezultatai ir 
tolesni šio darbo planai. Pasku
tinę seminaro dieną, kovo 
12-ąją, bus surengta išvyka į 
Barsebaeck atominę elektrinę. 
Čia dalyviai sužinos, kaip, tai
kant kiekybinius metodus, už
tikrinimas šios elektrinės sau
gumas. 

baudžiamas iki ketverių metų 
kalėjimo. Viso kyšininkavimo 
skandalas ir sukasi apie ne
teisėtą politinių partijų veiklos 
finansavimą. 

Penktadienio vakarą išleis
tuose dekretuose bei įsaky
muose vieton kalėjimo bausmės 
duodama teisė mažinti arba sus
penduoti bausmę tiems, kurie 
prisipažįsta kaltais ir sumoka 
piniginę baudą, siekiančią iki 
trijų kartų tiek, k;ek buvo 
nelegaliai priimta a mokama. 
Pagal šį į s t a t ym e daug kas 
galės sumažinti savo bausmę, 
įrodydami, kad . tldiškais pini
gais jie turtiro ne save as
meniškai, o savo politines par
tijas. 

Tačiau pagal naujus įsta
tymus kyšių ėmimas valsty
binių lėšų vogimas ir vogto tur
to priėmimas yra kalėjimu bau
džiami nusikaltimai. 

Teisingumo ministras pasi
džiaugė, kad šiais įstatymais 
bus įgalintas greitas šiems 
nusikaltimams teismo procesas. 

- Washington. D.C. Sen. Ri 
chard Durbin kovo 9 d. Atstovų 
Rūmuose įvedė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad Rusija nedel
siant išvestų savo kariuomenę 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad 
1992 m. gale Lietuvoje dar buvo 
likę 15,000 rusų karių. Toliau 
6 punktais paryškinamos prie
žastys, dėl kuriu svetima ka
riuomenė turi būt: atitraukta iš 
nepriklausomos Lietuvos ir kitų 
fabaltijo valstybe teritorijos. 
Sen. Durbin tikisi, kad rezoliu
cija bus vienbalsiai priimta. 

Influenzos skiepai 

New Yorkas. — Catholic 
Medical Mission Board yra pa
skyrusi 1,000,000 dol. vertės 
skiepų nuo influenzos Lietuvai. 
Skiepus, kurie vadinasi Pneu-
movax, paaukojo Merck vaistų 
firma. Devyniasdešimt šių 
skiepų dozių pasieks Lietuvą šį 
ateinantį ketvirtadienį, kovo 11 
d. 

Prie skiepų Catholic Medical 
Mission Board nupirko 100.000 
vienkartinių švirkštų iš Olan
dijos, kad būtų įmanoma tuoj 
pat pradėti skiepvti. 

Gautame fakse iš Lietuvos 
Imunoprofilaktikos Centro di
rektoriaus dr. Vytauto Bakasė-
no pranešama, kad pirmiausia 
bus skiepijami asmenys, gyve
nantys institucijose. Žadama 
pradėti su senelių namais ir 
tada eiti į Vaikų ir našlaičių 
namus. „Tai bus pirmas kartas 
Lietuvos istorijoje, kad turėsime 
tokios rūšies skiepus. Esame dė
kingi už Jūsų nuolatinį rūpestį 
ir pagalbą". 

Ligi šiol Catholic Medical Mis
sion Board. viena seniausių 
medicininės labdaros grupių 
Amerikoje (įsteigta 1928 
metais) yra paaukojusi Lietuvai 
per 11,000.000 dol. vertės vaistų 
ir skiepų. CMMB programų 
skyriaus viršininkas Michael 
McCarthy ir jo asistentė Rasa 
Razgaitienė bus Vilniuje sutik
ti skiepų ir švirkštų siuntas, 
kurios pasieks Lietuvą šios sa
vaitės vidury. 

Kelionės metu taip pat žada
ma susitikti su nauju Sveikatos 
ministru Juozu Kriauza, arki
vyskupu Bačkiu ir Motinos-vai-
kų vyriausia eksperte dr. Van
da Vainauskiene. Be pasitari
mų dėl skiepijimo programos. 

Nugalėjus Turkiją 18-me 
šimtmetyje, Krymas tapo Rusi
jos Riviera. Jis pagarsėjo ypač 
po Jaltos konferencijos II pa
saulinio karo pabaigoje, kai 
Amerika, Anglija ir Rusija 
pasidalino Europą. Tame pusia
salyje po karo su Turkija totorių 
nedaug liko, nes jie persikėlė į 
Turkiją. Po II pas. karo jų li
kučiai buvo išbarstyti po visą 
sovietų imperiją ir apkaltinti 
draugyste su vokiečiais. Jų vie
tą užėmė rusai, kurdami laivy
no bazes, aerodromus ir staty
dami vilas aukštiems pareigū
nams. Vienoje jų trumpą laiką 
pučo dienomis buvo uždarytas 
Gorbačiovas. 1954 metais kaž
kodėl Kruščevas ir jo sėbrai 
priskyrė Krymą Ukrainos res
publikai, nesapnuodami, kad ji 
kada nors atsiskirs nuo imperi
jos. Nors dar ne visai galutinai, 
bet skyrybos eina. Ukraina, 
remdamasi 1954 metų nutari
mu, Krymą nori pasilaikyti sau, 
drauge su laivyno bazėmis ir 
„dačomis". Čia ir prasideda 
konfliktas. Naujoji Rusija ar
gumentuoja, kad Krymas Uk
rainai niekados nepriklausė, o 
tas 1954 metų nutarimas nebu
vo teisėtas. Maskva nori tai 
įrodyti, ir šis klausimas yra 
nagrinėjamas Rusijos konsti 
tucinio teismo. Ukrainos vy
riausybė sako, kad Krymo klau 
simas jau išpręstas, nes Maskva 

; pripažino sienų neliečiamumo 
dėsnį. Ukraina žino, kad sienų 
reikalas dar bus keliamas, jeigu 
ne Maskvos, tai rusiškai kal
bančių Ukrainos gyventojų, 
kaip vyksta kitose respublikose, 
todėl neskuba atiduoti Maskvai 
atominių ginklų ir prašo Va
karų pagalbos būsimam ginčui 
dėl sienų ir ypač Krymo. 

CMMB atstovai baigs ruošos 
darbus Ankstyvios Intervencijos 
programai, kurią numato pradė
ti š.m. balandžio mėnesį Vilniu
je ir Klaipėdoj. Šiai programai, 
kuri sieks padėti kūdikiams su 
neurologiniais sutrikimais, va
dovauja Arūnas Čiuberkis ir 
Silvija Krivickaitė iš New Yor-
ko. Iki šiol Lietuvoj nebuvo to
kios programos. Ją globos 
Landsbergio Fondas. Arkivys
kupas Bačkis taip pat yra iš

reiškęs savo paramą šiam pro
jektui. 

Tai ner >ųjausia skrybėlių mada. bet tik demonstruojančios rusės „tuščio puodo" įvaizdavimas 
Bent 20 lOterų šios savaitės pirmadienį demonstravo Maskvoje prieš Boris Jelcino ekonominiu 
refornv -veiksmingumą. 

Jeigu atšaukiamas vienas 
teritorinis perdavimas, kodėl 
neperžiūrėti kitų? Vilnius po 
Lenkijos ketvirto padalinimo 
trumpą laiką priklausė Balta
rusijos respublikai, bent taip ji 
dabar galvoja, tai gal peržiūrėti 
ir šitą nutarimą. Gal todėl 
Landsbergis turėjo vargo su 
dabartine Baltarusijos vado
vybe. Be to, mes dar nepamir-
šome Gorbačiovo bauginimų 
Vilniaus re ikalu . Kad ir 
nedaug, bet yra gudų, reiškian
čių pretenzijas } Vilniaus kraštą -
Jie netgi savinasi mūsų kuni
gaikščius ir Vyčio ženklą. 
Reikia tikėtis, kad šios fanta
zijos bus greit užmirštos. 
Kaip sprendžiamas Krymo 

klausimas? 

Pirmiausia rusai bandys 
išsiaiškinti Krymo priklauso
mumo reikalą. Bus iš pagrindų 
peržiūrėtas 1954 metų perda
vimo dokumentas. Tai padarys 
Rusijos konstitucinis teismas. Į 
jo nutarimus Ukraina, aišku, 
nekreips dėmesio. Kas tada? 
Yra keletas galimybių abiem 
kraštam išeiti iš šios keblios 
padėties. Greičiausiai konsti
tucinis teismas šios bylos 
nesvarstys, nes jos nutarimas 
negali galioti nepriklausomoje 
Ukrainoje. Tuo tarpu Kryme 
vyksta karšta propaganda už 
prisijungimą prie Rusijos, o 
jeigu ne, tai įsteigimą ne
priklausomos respublikos. Be 
abejo. Ukraina su tuo nesutiks. 
Tada yra dar viena išeitis, kad 
abi valstybės globos šį pu
siasalį lygiomis teisėmis, gyven
tojai galės būti Rusijos ir 
Ukrainos piliečiais. Tačiau Ru
sijai atsisakyti vieno buvusios 
imperijos gabalo sunku, nes tai 
parodys kelią kitoms sritims. 
Tatarstanas jau seniai reikalau
ja nepriklausomybės, bet ne
gauna. Pavojus gresia Kazachs
tanu!, kurio šiaurinės sritys 
apgyvendintos rusiškai kalban
čių, daugiausia buvusių tremti
nių. Ar jie nepanorės prisijungti 
prie Rusijos ir tuo būdu gerokai 
apkarpyti turtingą Kazachstano 
respubliką? Gal todėl kai kurie 
atominiai ginklai pasiliekami. 
Kebli padėtis atsirado Estijoje. 
Beveik rusiškas Narvos miestas 
nori prisijungti prie Rusijos, kuri 
tik skersai upės. Vien tik Suo
mija vis dar nedrįsta reikalauti 
Stalino užgrobtos Karelijos. 

Amerika neskuba su ekono
miniais investavimais Rusijoje 
ir kitose buvusios imperijos 
dalyse, nes jų sienoms dar toli 
iki galutinio apsisprendimo. 

KALENDORIUS 

Kovo 10 d.: Geraldas, Kandi-
das, Visvydas, Žibuolė. 

Kovo 11 d.: Lietuvos ne 
priklausomybes atstatymo 1990 
m. šventė. Konstantinas. Aura, 
Ziedūnas. Eigustė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 6:14. 
leisis 5:49. Temperatūra dieną 
42 F (7 C), apsiniaukusi, gali 
būti lietaus, maišvto su sniegu: 
naktį temperatūra 21 F (-6 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
6:13. Šalčiau, debesuota, gali 
būti sniego 

' i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo mėn. 10 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. I rena Reg ienė, 2652 W. 65th St . , Ch icago, IL 60629 

KOVO 11-JĄ ŠVENČIANT 
Kovo 11-ji diena yra tartum slenkstis, kurį priėjusi lietuvių tauta 

tvirtai pareiškė savo valią gyventi nepriklausoma . Šis ryžtas lydi 
mūsų tautą nuo senosios Lietuvos Kunigaikštijos laikų. Jo 
nenuslopino ilgi pavergimų laikotarpiai. Raginame lietuvių 
jaunimo, o ypač skautų vadovus ir skaučių vadoves puoselėti šiuos 
siekius dabarties jaunime ir perduoti juos ateities kartoms. 

Sveikiname Lietuvos skautus — brolius ir seses, ir visus lietu
vius. Kviečiame į bendrą darbą, tiesdami jums brolišką - seserišką 
ranką. 

Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva' 
Budėkime! 

v.s. fil.Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. GI. Edmundas Korzonas 

Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirm. 

SUKAKČIŲ SRAUTAS 
1993-ieji gausūs praeities 

žygių bei kul tūros įvykių 
sukaktimis, kurios brangios 
mūsų bendruomenei, o taip pat 
ir lietuviškajai skautijai. Bene 
svarbiausia jų tai 740 metų nuo 
Mindaugo vainikavimo Lietu
vos karaliumi, 1253 metai yra 
Lietuvos valstybingumo pra
džia. 

Tėvynėje j a u paskelbti 
„Dariaus - Girėno metai", li
terato „Putino metai"; pernai 
lankant Žemaitiją girdėta, jog 
Šilutė ketina švęsti „Vydūno 
metus". 

Čikagos Jaunimo centre, pa
gerbiant kultūros darbuotoją, 
ASS pirmūną (einantį 
90-uosius!), vienas iš pagerb-
tuvių prelegentų paskelbė „Jo
no Dainausko metus"... 

Prieš mūsų akis — sukakčių 
srautas! 

Aukščiau įvardintus bei kitus 
mūsų jubiliejus prisimins savo
ji spauda, radijo valandėlės, li
tuanistinės mokyklos; ruoš 
minėjimus — sukaktuves 
įvairūs išeivijos telkiniai. 

Na, o šiomis ei lutėmis 
prisiminkime keletą skautiškos 
kelionės akimirkų, kurias 
įamžino mūsų organizacijos 
pirmūnai, kuriose patys daly
vavome arba didžiavomės 
bendražygių darbo vaisiais. Ke
liaujame! 

Prieš tr is ketvirčius 
šimtmečio rudenėjančiame 
Vilniuje jaunuolis Petras Jur-
gelevičius-Jurgėla įkūrė pirmą 
lietuvių skautų vienetą — 
mišrią berniukų-mergaičių 
draugovę. Šio vieneto pirmoji 
sueiga, įvykusi 1918 m. 
lapkričio 1 dieną Vytauto Didž. 
gimnazijoje, laikoma lietuviško
sios skautijos gimtadieniu. 
Amerikoje gimusiam jauna
jam įkūrėjui anuomet buvo vos 
17 metų, bet jo ryžto vaisiai 
neįkainojami: nepriklausomy
bės laikmečiu per skautiškas 
gretas perėjo arti 100,000 
šaunaus jaunimo; daug tūks
tančių į LSS veiklą įsijungė ir 
išeivijos dešimtmečiais. 

Deimantines gyvavimo 
sukaktuves šiais metais 
ruošime Australijoje, Pietų bei 
Šiaurės Amerikoje, Europoje ir 
laisvei prisikėlusioje tėvynėje 
Lietuvoje. 

70-mečiu puikuojasi vis dar 
žvalus „Skautų aidas", pir
muosius žingsnelius pradėjęs 
Šiauliuose 1923 m. kovo 
mėnesį. Su pirmuoju numeriu 
truputį nesisekė: šis buvo iš
spausdintas Biržuose su kovo 
pirmos dienos data , bet 
transportacijai į Šiaulius užgai-
šus, numerio platinimas vėlavo. 

Tačiau ta kliūtis nesumažino 
jaunųjų leidėjų (Mirgos ir 
Vytauto draugovių) ūpo. Jie prie 
esamos datos ranka gražiai 
įrašė penketuką, ir „Skautų ai
dui" suteikė naują kovo 15 
dienos išleidimo datą. 

Nenusiminki te , mielieji 
„Skautų aido" darbuotojai, 
jeigu žurnale kartais įsivelia 
klaidelė: ir pirmajam redak
torių Vaciui Beniuliui nebuvo 
lengva! 

Skautės turėtų prisiminti 
seserišką 70 metų sukaktį. Pra
džioje mūsų dar jaunos or
ganizacijos vadovybės sudėtyje 
dalyvavo vien broliai, tačiau 
1923 m., nuo lapkričio mėnesio, 
Vyriausiame Skautų štabe 
pradėjo veikt i ir Skaučių 
skyrius, kurio vedėja paskirta 
Pranė Šklenikytė (Vaitkuvie
nė); adjutante pasikviesta sesė 
V. Šikeraitė, raštvede — V. 
Steponaitytė . Sesė Pranė 
aktyviai organizavo ir mokė 
nares juostų audimo meno; 
regis, kad ji įvedusi ir „Paukš
tyčių" terminą, girdėta ją buvus 
Sibiro tremtine. Būtų pras
minga, jei išeivijos sesės 
patyrinėtų smulkiau apie šią 
pirmūnę. 

Prieš 45 metus (1948 m. rug
sėjo 25 d.) Memmingene, poka
rio Vak. Vokietijoje, pradėtas 
leisti akademikų skautų biule
tenis „Vytis", vėliau JAV-bėse 
tapęs žurnalu „Mūsų Vytis". 
Įsteigėjas ir pirmasis redak
torius — fil. Bronius Kviklys. 
Žurnalas ir šiandien tebe
leidžiamas Čikagoje, 700 egz. 
tiražu; red. Vytautas Mikūnas. 

1948-ieji buvo judriausi išvie-
tintųjų lietuvių skautų metai: 
LSS veikloje dalyvavo arti 5,400 
sesių-brolių! 

Šiapus Atlanto. Čikagoje, 
prieš 45 metus d948.XI.7) sk. 
vytis Liūtas Grinius įžiebė 
pirmą naujų imigrantų skau
tišką liepsnelę. įkurdamas 
mišrią sesių-brolių skiltį. Išjos 
ilgainiui išaugo keturi skaučių 
ir du skautų tuntai. Lenkiame 
galvas broliui Liūtui, per anks
ti „išėjusiam namo" — 1989 
metais. 

1951 metų vasarą Kanadoje 
prie Niagaros suruošta pirma 
Jubiliejinė stovykla. Anų susi-
tiktuvių mintis kilo iš to, kad 
dešimtmetis tarp Tautinių 
stovyklų esąs per ilgas. 

Šią vasarą penktosios Jubilie
jinės stovyklos vėliavas kelsime 
„Rako" stovyklavietėje, Custer, 
MI. 

Šia proga tiktų paminėti ir 
ateinantį rudenį vyksiančius 
vadovybės Rinkimus (seniau 
vadintus oresniu „LSS Suvažia-

T.ietuviu Skaučių Seserijos vadija. Iš k.: Ieil. — A. L inger ta i t i enė , V Čepienė , D. G i e d r a i t i e n ė , 
J. Ne iman ienė , G. Matonienė , M. Utz, II eil. - L Markev ič i enė , G. S t a n k ū n i e n ė , V. J a n 
kausk ienė , V S P L. Kil iul ienė, VS B . Banaitienė, M. Mickienė , A. Sapl ienė , R. Penčy l i enė , D. 
Surdėnienė . 

JUBILIEJINĖ STOVYKLA 
Besirengiant deimantiniam 

lietuviškos skautijos jubiliejui ir 
ypatingai stovyklai, besikalbant 
su organizatoriais ir vadovais 
atsiskleidžia prisiminimai. 

Lietuvoje. Buvau dar jaunas 
skautukas. Maža figūrėlė skau
tiškoje „mašinoje". Tad nežino
jau kaip vyksta organizaciniai 
darbai. Man rūpėjo, kaip įsigyti 
uniformą, kad ji gražiai 
atrodytų. Taip pat reikėjo kupri
nės i kuria sudėti visus skautiš
kus reikmenis. Palapinę, valgį 
ir kitus reikmenis turėjo parū
pinti vadovai. Tai jų pareiga. 

Stovykla — didžiausias įvykis 
skautelio gyvenime. O ką jau 
bekalbėti apie tautinę ar jubilie
jinę. Laukdavome ir sapnuo
davome. Mat, tais laikais ne
buvo televizijos nei kitokių 
prajovų, kad užimtų mūsų „nuo
bodų" gyvenimą. 

Dabar daug kas pasikeitė. Ne
galima stovyklauti gryname 
miške. Reikia įrengimų su 
visais patogumais. Kartais 

vimo" terminu), kuriuose 
išklausysime šakų veiklos 
pranešimus bei komisijų 
apyskaitas, pareikšime savas 
nuomones, išrinksime naujus 
valdomuosius organus. 

Įdomu paminėti, kad šio ru
dens rinkimų „suvažiavimas" 
bus jau devynioliktas nuo 1945 
m. spalio mėnesį Detmolde su
šaukto Atkuriamojo Suvažia
vimo, kuriame nutarta atkurti 
Lietuvių Skautų sąjungą (LSS 
oficialiai atkurta 6 mėnesiais 
vėliau Augsburgo suvažiavime). 
Šiais metais prisimename ir 

keletą kitų skautams brangių 
sukakčių: 60 m. Dariaus-Girėno 
skrydžio: 120 m. dr. J. Aleknos, 
LSS įkūrėjo, gimimo ir 125 m. 
Vydūno gimtadienio. 

Darbščios skautiškos kelionės 
75 ir 80 metų sukaktis švenčia 
keletas ASS filisterių: Jurgis 
Gimbutas, Vilius Bražėnas ir 
Valentinas Varnas. Sveikiname 
mielus skautiškų gretų vetera
nus, vis nepavargstančius lietu
viškos kultūros veikloje; jūsų 
ryžtas skatina ir mus darbuotis 
lietuviškos išeivijos labui. 

Mūsų sesės savo gimtadienius 
stropiai slepia, tačiau „išgir
dau, girdėjau girioj balselį", 
kad Čikagos vs Bronė Variako-
jienė šiais metais įsisega sep
tyniasdešimtą skautiškos tar
nybos žvaigždutę. Skautauti 
pradėjusi 1923 m. Panevėžyje. 
Valio! Valio! Valio! 

Užsklandai: kartu su „Skau
tų aidu" 70 metų gimtadienius 
švenčia trys buvę Pagėgių gim
nazijos „Rambyno" dr-vės, 
vienos skilties broliai, šiuo metu 
gyveną Čikagos rajone: Alto 
darbu^toias Vytautas Bildušas 
„devynių amatų talkininkas 
Jonas Paronis ir šių eilučių 
autorius... 

brolis ZŪ 

daugiau negu įprastame gyve
nime. Valdžia reikalauja. Dabar 
jau skautai negamina patys sau 
valgio. Būrys mamyčių, specia
liai įrengtoje virtuvėje gamina 
įvair ius valgius. Ir labai 
rūpinasi, kad patiekalai būtų 
nenuobodūs. Nebėra prisvilusių 
kotletų, kurie buvo stovyklinė 
pažiba, atitolinanti nuo namų 
rutinos. Dabar pasikalbėji
muose apie stovyklą daug 
dėmesio kreipiama, koks buvo 
valgis . Savo stovyklavimo 
laikais Lietuvoje neprisimenu, 
kad koks žodelis apie tai būtų 
buvęs tartas. 

Keičiasi laikai, keičiasi 
papročiai. Tik reikia pripažinti, 
kad vadovų rūpesčiai, ne tik 
nesikeičia, bet stiprėja. 

Ar tik nebus taip, kad seniau 
stovykla buvo priemonė bent 
kiek užgrūdinti išlepintą mies
tietį pagyventi primityviose 
sąlygose. O dabar jis nei kiek 
nenutolsta nuo savo kasdieninio 
išlepinto gyvenimo. 

Bet kaip kritiškai bežiūrėtum, 
stovykla yra džiaugsmingas 
įvykis jaunuolio gyvenime. Gal 
jis, gyvendamas daugiaaukš
čiame pastate, niekad nepama
tys ir nepajus tikro medžio ar 
žolelės grožio. Stovykla suteikia 
tą galimybę. Gal pro dango
raižius nepamatys dangaus. O 
stovykloje dangus yra visai ki 
toks. O naktį, kiek žvaigždžių!... 

Tenka sutikti žmonių, kurie 
labai nepatenkinti savo ke
lionėmis, lėktuvais, traukiniais, 
viešbučiais ar moteliais. Bet 
niekad neteko sutikti skautų, 
kurie skųstųsi stovykla. Tad 
stovykla nėra tik atostoginis 
laiko praleidimas. Kažkas 
daugiau. 

Mano patyrimu, stovyklos or
ganizavimas nėra pasisma
ginimas. Tai yra sunkus darbas. 

Daug valandų, daug prakaito, I 
daug nus ivyl imų, d a u g 1 

rūpesčio. Ir kas už tai atlygins? 
O vis dėlto. Ateina didelis | 

Čekis. Ne doleriais. Nei vienas 
vadovas to ir nenori. Bet kada 
žygiuoja skautų, skaučių, vil
kiukų darnios gretos, kada su
skamba daina , kada visas 
stovyklos oras prisipildo jau
natvišku entuziazmu, tada va
dovas gauna atlyginimą. Ir dar 
kokį! kažkaip išblunka tie 
sunkūs darbai, ginčai, svars
tymai . Taip buvo ir bus . 
Paklauskite kitų stovyklų dar
buotojų. 

Žvilgterėjęs į Jubiliejinės sto
vyklos vadovų sąrašą, matau 
keletą pažįstamų vardų, bet 
daugumas man nežinomi. Ir 
gerai! Tai vis nauji, jauni — 
taip, kaip skautija. Niekad 
nepasenstanti. 

Lietuvoje šiuo laiku yra bene 
25 politinės partijos. Visokių 
yra, bet nėra skautų partijos. 
Jeigu skau ta i turė tų savo 
partiją, jos šūkis būtų vienin
telis partijų srovėje. Dievui, 
tėvynei ir artimui. 

Jubiliejinės stovyklos vado
vai pasibaigus stovyklai už 
savo darbą gaus čekį. Joks 
bankas jo nekeis į dolerius. 
Todėl, kad jo negalima įvertinti 
jokiais doleriais. Tik į savo šir
dies banko knygelę galėsite ji 
įdėti. 

Tad keliu kepurę prieš visus 
jubiliejinės stovyklos vadovus. 
Broliai ir sesės, LAIKYKIMĖS 
ir Budėkime! 

v.s. Vladas Vijeikis 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Balandžio 9 d. - ASS reko 
lekcijos, Lie tuvių cent re , 
Lemonte. Po Mišių „Bočių" me
nėje — vaišės. 

Balandžio 25 d. — „Skautų 
aido" 70 metų sukaktuvinė 
šventė Jaunimo centre. 

JUBILIEJINĖN STOVYKLON 
LIETUVOJE VYKSTANTIEMS 

Mieli Sesės ir Broliai, 

šiais metais liepos 3-11 dieno
mis Lietuvoje vyks Jubiliejinė 
skautijos stovykla. Ji bus Kuni-
giškėse, netoli Palangos. Lietu
vių Skautų sąjungos Pirmija 
skatina pilnamečius LSS narius 
vykti į šią Jubiliejinę stovyklą. 
Nepilnamečiai skautai ir 
skautės nebus organizuotai ga
benami; LSS vadovai,-ės ten ne
vadovaus ir Lietuvių Skautų 
sąjunga nebus atsakinga kelio
nėje ar stovykloje Lietuvoje už 
savo iniciatyva ten nuvykusius 
nepilnamečius skautus ir skau
tes. 

Išskrisime birželio 29 d. ir 
grįšime liepos 15 d. (liepos 14 d 
skrendant per New Yorką). 

G. T. International, Inc., ke
lionių agentūra Čikagoje siūlo 
tokias skrydžių kainas, skren

dant Lufthansa oro linija: 
Iš New Yorko - 945.00 dol. -

TAX (gr įž tan t nakvot i 
nereikia). 

Iš Čikagos - 1,045.00 dol. 
TAX (įskaitant nakvynę Frank
furte). 

Iš Detroito — 1,045.00 dol. 
TAX (įskaitant nakvynę Frank
furte). 

Kadangi vietų skaičius ribo 
tas, vykstančiųjų registracija 
p r i imama ik i balandžio 1 
dienos. Užpildytą registracijos 
lapą, kar tu su 200 dol. užstatu, 
prašoma siųsti; 

v.s. fil. Ritai Penčylienei 
12617 So. 73 Ct. 
Palos Heights, IL 60463 
Tel. 708 448-7279. 

Budžiu! 
v.s. fil. Rita Penčylienė 

LSS JAV Vidurio rajono atstovė 
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KAZIUKO MUGĖS: 
Kovo 28 d. - Clevelande, 

Waterbury. 
Balandžio 4 d. — VVashing-

tone, Worcestery. 

Kas gerą draugą turi, tam ne
reikia veidrodžio. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava . , Benryn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. (706) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

6321 Avoodala, Su. 102 
Chicago, IL 60631 
• a t 312-774-0042 

T o m a s Kisiel ius, M . D . 
S t e v a n Sandler , M . D . 
Adr ian Bianco, M .D . 
B o z e n a VVItek. M.O. 

Vėžio l igos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitar imą 

Kab. tai. (312) 5854)348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 

D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , 5 . C . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 7 1 Straat. Chicago 

Tai. 312-434-5649 (veikia 24 vai) 
Pirm., an t r . ketv.. penkt. nuo 12 iki 3v.p p 
10401 S. Robarts Rd., Palos Hllls IL 

Tai . 706-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v v 

K a b . tel . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kedzla A v e . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDJNG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Olagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Ksdzls 
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 

39O0 W. 95 St. Tat (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. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzt* Ava., CMcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, ILJ 
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., ant r . penkt 12-3 v p.p. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st 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. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr. 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal suS'tanmą 

Kabinate ta i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

'gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., CMcago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St. , Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W . 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sutte 310, 

Naparvflla IL 60563 
Tai. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-566-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd S t . CMcago, IL 60638 
Vai.: pirm. antr, ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Priemonė pajusti Dievo veikimą — 

PASNINKAS 
Praėjusią Pelenų dieną vienac 

jaunas vyriškis apsiėmė laiky 
tis ne tik Bažnyčios m ?tatyt< 
pasninko, bet atsisakė h pus 
ryčių bei pietų: visą dieną gėn 
skysčius, o vakare su šeirru 
saikingai pavalgė vakariene -
kad neatkreiptų dėmesio j save 
ypatingą pasninką. Vėliau 
kalbant is apie Gavėn ia 
simboliką ir prasmę, pasipasa 
kojo, ką šis pirmas bandymai 
jam parodė. 

Po vakarienės su visa šeinu 
nuėjo į bažnyčią Pelenų dieno* 
pamaldoms. Per pamokslą kuui 
gas kalbėjo apie pelenus, kaip 
atgailos ženklą, kad daug kas-
mėgsta gauti pelenus Pelei;; 
dienos rytą — iš dalies ir dėl to 
kad viešai paliudytų savo 
tikėjimą. Tai graži evangeliza 
vimo forma, sakė kunigas. 

Toliau kunigas kalbėjo, kad 
Gavėnios atgaila neturėtų pasi
baigti Pelenų dienos vakarą, 
nusiplovus pelenus. Laisvai 
pasirinkti artimo meilės ir at
gailos darbai per visą Gavėnią 
turėtų būti mums fizinis primi
nimas gavėniško kvietimo į 
maldą, j sąmoningesni 
gyvenimą . Atsižadėjimas — jei 
ne kokio maisto, tai kurio kito 
malonumo — gali būti lyg 
pelenai, nejučiom dėvimi 
Pelenų dieną, bet kiekvieną 
kartą žvilgtelėjus į veidrodį 
nustebinantys, ranka prisilie
tus, vis primenantys, kad noriai 
ėjome gauti juodą, rupų žmo
giško mirtingumo ženklą, kurį 
tačiau Kristus pašventino ir 
perkeitė savo kančia ir pri
sikėlimu. Kryžiumi — žmogaus 
mirtingumo ženklas tampa ir iš
ganymo ženku. 

Vėliau, to vakaro Mišių metu, 
jaunuolis juto pelenus ant kak
tos ir prisiminė tos dienos įspū
džius, pirmą kartą „rimtai" pas
ninkaudamas. Prisiminė, kaip 
sunku buvo ypač pietų metu, 
išėjus į gatvę pasivaikščioti, kai 
visas jo kūnas reikalavo valgio, 
o tas alkis jam priminė, kad 
šiandien — Gavėnios pradžia, 
Pelenų diena. Alkis visą dieną 
jam priminė norą artėti prie 
Dievo ir dėl to jis net keletą 
kartų tą dieną, kaip niekad 
anksčiau, trumpa mintimi net 
darbo metu vis paprašė Dievo 
pagalbos, kad Dievas jam 
padėtų šią Gavėnią prie jo pri
artėti. 

„Iš tikrųjų, —jis galvojo, tylio
je maldoje po Komunijos sėdė
damas suole, — nors šįmet 
pirmą kartą man nepavyko ryte 
išklausyti Mišių Feleou diei 
aš dar niekad tą dieną tiek nesi-
meldžiau, kaip šįmet". I>- niekas 
net nematė, kad jis daro atgailą, 
bet šįmet jis tą dvasią jautė stip 
riau, nei bet kada Ir tada 
nudžiugo. Nors pelenais pakar
toti šios dienos šįmet nebegalės, 
kad jam primintų tą šventą 
artumą su Dievu, bet pas
ninkaudamas galės tą šventą 
nuotaiką atkurti ir dažniau. Po 
Komunijos Pelenų dieną jis 
dėkojo Dievui, jo žodžiais, „už šį 
meilės laišką". 

Šio vyriškio pasipasakojimas 
parodo vieną pavyzdį, kaip gali 
veikti krikščioniškas pasninkas. 
Pasninkas, kaip tūkstančių 
metų senumo krikščionių 
religinė tradicija nurodo, įvai
riai paveikia tuos, kurie jo ima 
si, norėdami artėti prie Kris
taus . Savo knygoje apie 
pasninkavimą Fasting Redisco-
vered (Paulist) kun. Thomas 
Ryan peržvelgia krikščioniško 
pasninko pagrindus. Jis knygos 
pradžioje primena, kad, reli
giniais pagrindais vykdomas, 
pasninkas yra sena ir garbinga 
tradicija ne tik krikščionybėje, 
bet ir visose seniausiose reli
gijose, nes toks pasninkas at
siliepia į neišskiriamai sujungtą 
dvilypę žmogaus būties tikrovę: 
atsiliepia ir į jo sielą, siekiančią 
amžinųjų dalykų, ir jo kūną, 

LDDP PIRMININKAS IŠRINKTAS 
LIETUVOS PREZIDENTU 

kuris neišvengiamai dalyvauja 
mirtinguosiuose. Pasninkas yra 
lyg tiltas, jungiantis abi žmo
gaus dalis, padedantis vienai 
žmogaus daliai pepildyti kitą. 

Anot kun. Ryan. pasninka
vimas remiasi dviem žn >< iko 
gyvenimo realybė- ns: 3) supra
timu saikingumo svarbos bei 
reikšmės moderniame gyveni
me ir 2) krikščioniškos aske- ! 
tikos supratimu. 

Saikingumas, a ba nuosai
kumo dorybė (angį. temperance) 
nėra tik religinė teorija, o 
remiasi žmogiškos patirties 
sveika nuovoka. Nuosaikumas 
yra vienas paties grožio bruožų, 
viena pagrindinių grožio savy
bių yra t inkamas propor
cingumas, tvarka. Nuosai
kumas dvelkia ramumu ir dar
na, kaip ramus ežeras saulė
lydy, kaip linguojantys javai 
giedrią vasaros dieną, kaip nu
praustas vaiko veidelis. Nuo
saikumas yra labai asmeniška 
dorybė, kaip ir grožis yra 
asmeniškas. Bet jis nuolat 
įkvepia kitus, kaip ir grožis. 
Nuosaikumas yra lyg Dievo 
surėdytos tvarkos kvapas. 

Besaikiškumo nuodėmės vi
suomet tur i nesubrendimo 
žymes: jos reikalauja, kad žmo
gus nepaisytų proto išmeti
nėjimų, taip, kaip paauglys 
nenori girdėti patirties duo
damos išminties. Besaikiš-
kumas įtikinėja, kad mūsų pa
stangos savo gyvenime įvesti 
tvarką ir darną yra beviltiškos, 
kad mums tai neįmanoma, taip, 
kaip kūdikiui protavimas, kad 
žmogiškomis jėgomis neįma
noma būti nuosaikiam. Be-
saikiškumas paneigia žmogaus 
dieviškojo prado buvimą, kuris 
tačiau t rokšta išraiškos 
žmoguje. Besaikiškumu žmogus 
neleidžia reikštis atsakingumo 
jausmui savyje, neleidžia sau 
valdyti visa, kas sutverta, 
pirmiausia save patį, kaip 
Dievas žmogui pavedė, jį 
įkurdinęs Rojuje. 

Saikingumu žmogus rūpinasi, 
kad jame galėtų reikštis ne tik 
rūpinimasis kūno poreikiais, 
bet ir jo dvasiniai estetikos, gro
žio, džiaugsmo troškimai. Sai
kingumu žmogus sau leidžia ne 
tik naudotis tvarinija, bet ir ja 
džiaugtis, jausti dėkingumą, 
leisti jai įkvėpti kūrybingumą, 
suvokti jos grožį, darną, joje 
besireiškiančius Dievo atšvai
t u s sudaryti sąlygas ir žmo
giško proto bei sąžinės 
veikimui. Be s; rkingumo pusė 

gaus >»•; uždaryta t irve 
ar net mirus. 

Krikščioniškoji asketika 
minima jau pirmuosiuose Baž
nyčios Tėvų raštiK,:". ktn tuose 
ji buvo laikoma priemone į mis
tika. Mistika yra Dievo buvimo 
jautimas gyvenime. Asketika 
yra priemones, padedančios pa
justi Dievo buvimą žmogiškame 
gyvenime. Tad ryšys tarp 
nuosaikumo ir asketikos yra 
akivaizdus: asketika siekia 
padėti krikščioniui pajusti 
Dievą savo gyvenimo centre, 
savo gyvenimo centru padaryti 
ne save, o Kristų. Nors nuo
saikumas nebūtinai turi religinį 
tikslą, o tik siekia padėti pilnam 
žmogiškumui reikštis, asketika 
yra sąmoningai religinė prak
tika. Asketika kyla iš įsitiki
nimo, jog nuosaikumo dorybė 
geriausiai pasiekiama pirmiau
siai siekiant ne sau gėrio, o 
mylint Dievą ir stengiantis 
suvokti jo veikimą gyvenimą, ir 
vykdyti jo valią iš meilės jam. 
Nes tiems, kurie Dievą myli la
biau už viską, Dievas duoda ir 
saikingumo palaimą. 

Religiniu tikslu vykdomas 
pasninkas yra viena asketikos 
praktika, viena priemonė, galin
ti padaryti žmogų jautresnį 
Dievo veikimui jo gyvenime. 

a.j.z. 

Ar Algirdo Brazausko, LDDP 
pirmininko, išrinkimas Lietu
vos prezidentu yra suprantamas 
ir pateisinamas? 

Politologas dr. Štromas, atsa
kydamas į klausimą per „Ryt
mečio ekspreso" >adijo programą, 
priėjo išvadą, k- 1 jam Lietuvos 
žrt oniu t igirc!o Brazausko iš 
rinkimas Lietu.os prezidentu 
yra suprai tarnas. Vytautą* 
I IIIHJIM •ĮĮJI. kuiis nekandida 
tavo i Lietuvos prezidentus, 
būtų buvęs j i pasirinkimas, nes 
jis. pagal dr. Štromą, yra Dievo 
dovana dabartinei Lietuvai. 

Prieš atsakydamas ; man pa- j 
s ta tytą klausimą ir at 
sakydamas politologui Štromui, 
pirmiausia norėčiau pasisakyti, 
kas sudaro pagrindines gero 
politiko savybes. 

Kiekvieną politiką galima 
vertinti pagal šias svarbias 
savybes: politinę ideologiją, 
politinę praktiką ir ar politiko 
politinė praktika yra jo politinių 
įsitikinimų — ideologijos išvada. 
Tokius politikus, kurie veikia 
nebūtinai pagal savo politinius 
įsitikinimus, galima pavadinti 
praktiškais politikais arba poli 
tiniais realistais. Tokius poli
tikus, kurie savo politinių įsi
tikinimų negali dėl susidariusių 
sąlygų (laiko, vietos ir nepakan
kamo skaičiaus politinių 
pasekėjų bei rinkėjų) įgyven
dinti, galima būtų pavadinti 
idėjiniais politikais arba poli
tiniais romantikais. 

Yra taip pat ir trečioji grupė, 
kurių politinė praktika yra jų 
politinių įsitikinimų išvada. 
Tokius politikus galima būtu 
pavadinti idealistiniais prak
tikais — valstybininkais, pvz., 
Amerikoje Lincolnas ir Wa 
shingtonas; Europoje Čiurčilis 
ir Anglijos Darbo Partijos 
kūrėjas Sidney Webb: Lietuvoje 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak
to signataras Steponas Kairys. 
I kurią šių grupių galima pri
skir t i Algirdą Brazauską, 
LDDP pirmininką? Man atrodo, 
kad jis dėl savo praeities 
politinės veiklos, kaip buvęs 
Tarybinės Lietuvos pramonės 
ministras, Lietuvos Komunistų 
partijos sekretorius ir LDDP 
pirmininkas, galėtų būti paskir
t a s į praktiškų politikų 
kategoriją arba, pagal dr. 
Štromą. į buvusių Tarybų Lietu
vos politikų-aparatininkų kate
goriją. 

Algirdo Brazausko — praktiš
kojo politiko savybės iš
rys* .t.'! ein imajame ietu-

DR. JONAS VALAITIS 

vos politikds laikotarpyje, t.y. iš 
Tarybinės Lietuvos pereinant į 
Nepriklausomą Lietuvos vals
tybė. Pirmiausia pažiūrėkime į 
vieną svarbe-nių, pozityvių 
Algirdo Brazausko, Lietuvos 
Knmuni^ tų partijos sekre
to--aus, sprendimų. Algirdas 
Brazauskas. įpaišant Gor-
bečio o politini- spaudimo, atsi
skiria nuo sov.e' nė- Komunis
tų partijos, tuc būdu ne tik 
apsaugodamas nuo sovietinės 
Komunis tų partijos at
siskyrusios LKP narius ir jų 
lietuviškumą, bet taip pat 
atveria LKP duris į Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą. 
Šiuo atveju Algirdas Bra
zauskas veikia ne tik kaip 
praktiškas politikas realistas, 
bet t a ip pat kaip idėjinis 
politikas romantikas. 

Deja, Algirdas Brazauskas, 
LKP sekretorius, neatlaiko Gor
bačiovo politinio spaudimo ir 
veikia kaip politikas praktikas, 
neatsižvelgdamas į savo, kaip į 
politinio idealisto, įsitikinimus, 
nes jis bando įtikinti lietuvius, 
susitelkusius į Laisvės Sąjūdį, 
kad per greitai ir dar ne laiku 
nor ima paskelbti Lietuvos 
Nepriklausomybę. Tuo, žiūrint 
į praeitį, Algirdas Brazauskas 
būtų atėmęs iš Lietuvos pirmos 
atsiskyrusios Sovietų Sąjungos 
respublikos istorinį faktą ir tuo 
pačiu Sovietų Sąjungos pagrei
t intą sugriuvimą. Taip pat 
Algirdas Brazauskas, LKP 
s e k r e t o r i u s , antru k a r t u 
neatlaiko Gorbačiovo spaudimo, 
pasisakydamas už autonominę 
Lietuvą Gorbačiovo atstatomoje 
au tonominių respub l ikų 
sąjungoje. - * 

1990 m. pavasarį, po Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo, 
Algirdas Brazauskas, LKP 
sekretorius, padarė pranešimą 
Čikagoje. Lemonto Lietuvių 
centre ir susilaukė daugybės 
klausimų. Po pranešimo pa 
klaustas, kokia yra LKP ateitis, 
atsakė, kad 1990 m. gale yra 
šaukiamas LKP suvažiavimas, 
kurio metu bus nutarta viena 
iš kelių alternatyvų: uždaryti 
LKP ir leisti jos nariams pasi
rinkti vieną iš tradicinių Lietu
vos partijų arba likti nepar
tiniais; visiems kartu pereiti į 
L ie tuvos Socia ldemokratų 
partiją (LSDP», persiorganizuo
ti į naują polr ;nę partiją su nau
ju partijos vardu. įvykusiame 
LKP suvaž ;avime 1990 metų 
rr-i-. T ic-p rsiorganizavo į 

ATKEIIAVO „LIETUVIŲ K. 
ŽODYNO" XV TOMAS 

JUOZAS MASILIONIS 

Lietuvos Demokratinę Darbo 
Partiją (LDDP). Paklaustas, 
kiek prieš persiorganizavimą 
LKP turėjo narių, atsakė apie 
60 tūkstančių. Po persiorganiza
vimo LDDP narių skaičius 
sumažėjo iki 20 tūkstančių. 

Politinės partijos pasisekimą 
apsprendžia daug veiksnių, iš 
kurių narių skaičius nėra pa
grindinis. Svarbesnė yra pa
vienių narių kokybė, kurią 
nusako šis principas: ar partijos 
narių praktiškoji veikla ati

tinka partijos ideologiją ir jos 
programą. 

Algirdas Brazauskas, prisi
taikydamas prie LKP partijos 
ideologijos, pasirinko specifinę 
programą: Lietuvos statybą ir 
pramonę, kaip politinę karjerą 
Lietuvos Komunistų partijoje ir 
tuo pasidarydamas vienas iš 
LKP vadovų. Šiuo prisitaikymo 
principu vadovaujasi didelė 
dalis Algirdo Brazausko 
pasekėjų, dabartinių LDDP 
narių, buvusių fabrikų 
direktorių, kolchozų pirmininkų 
ir taip pat dalis intelektualų, 
siekiančių akademinės karjeros 
Lietuvoje. 

1993 m. sausio 23 d. „Tiesoje" 
buvo išspausdintas Algirdo Bra
zausko priešrinkiminis pra
nešimas Lietuvos Seime. Skai
tant šį pranešimą, kyla 
klausimas, kodėl Algirdas Bra
zauskas nei vienu žodžiu 
neužsimena apie demokratiza
cijos procesą Lietuvoje; ko
munizmą ir kaip nuo jo atsikra
tyti; Sibiro t remtinius ir 
politinius išeivius, dėl ko
munizmo diktatūros palikusius 
Lietuvą ir apsigyvenusius JAV, 
Kanadoj, Australijoj, Vakarų 
Europoje ir t.t. Atrodo, kad 
Algirdui Brazauskui demokra
tijos ideologija yra ne tiek 
reikšminga, kiek demokratijos 
praktika, t.y. demokratiniai 
rinkimai. Demokratiniam 
Vakarų pasauliui demokratija 
yra daugiau negu demokra
tiniai rinkimai, t.y. aiškūs 
politikų pasisakymai už 
asmens, žodžio, ūkinę ir politinę 
laisvę ir visuomeninę-politinę 
atsakomybę, kurią tiksliai 
nusako Vakarų demokratinių 
valstybių ir jos piliečių priimtos 
parlamentarinės konstitucijos. 
Plačių demokratinių pažiūrų 
politikui demokratija yra jo 
gyvenimo stilius, kuris pra
sideda šeimoje ir lydi jį pro
fesiniame darbe, kultūrinėje, 
ekonominėje ir politinėje veiklo-
Je (Bus daugiau) 

Praėjusią savaitę, keliavęs 
truputį daugiau kaip vieną 
mėnesį, į mano duris pasibeldė 
svečias iš Lietuvos „Lietuvių 
kalbos žodyno" XV tomas. Z. J., 
mano buvęs mokinys ir auklė
tinis, pridėtoje atvirutėje rašo, 
kad jis tik ką išleistas. 

Žiūriu, vartau, dar nededu 
prie kitų trylikos jo brolių, iš 
knygų lentynos bežiūrinčių ir 
naujojo belaukiančių. Sakysite, 
kodėl laukia tik trylika, jeigu to 
žodyno jau yra išleista ketu
riolika tomų. Čia ir yra bėda. 

Pirmuosius dešimt šio žodyno 
tomų buvo lengva gauti ir čia, 
Amerikoje, ypač Čikagoje. 
Nuvažiavai, būdavo pas J. 
Kreivėną į Cicero ir nusiperki. 
Už pirmuosius 8 tomus, kiek 
prisimenu, sumokėjau tik 40 
dol., taigi — po penkinę. Vėliau 
ėmė brangti, bet netragiškai. 
Tragedija atsitiko su vienuolik
tuoju tomu: jo niekaip negavau, 
jo vieta lentynoje tuščia. Dar ga
vau dvyliktą tomą. J. Kreivėnui 
mirus, atsirado sunkumų XHI ir 
XTV t. gauti. Juos man iš Kauno 
į Vilnių atvežė tas pats Z. J., bet 
XI jau neradęs. Štai kodėl vietoj 
keturiolikos vis buvo tik 
trylika. 

Žiūriu, vartau penkioliktąjį. 
Leidimo metai pažymėti 1991. 
Gale išspausdinta metrika sako, 
kad „duot^rinkti" 1988, „pasi
rašyta spausdinti" 1991. Žiūriu 
į XII, XIII ir XIV tomus.kurių 
išleidimo data atitinkamai yra 
pažymėta 1981, 1984 ir 1986 
metai. Jų datos tarp „davimo 
rinkti" ir „pasirašymo spaus
dinti" vieneri ar dveji metai, o 
čia treji ir dar, atrodo, prisidėjo 
metai viršaus nuo pažymėtos 
datos. 

Kaip ten bebūtų, džiugu, kad 
žodyno leidimas tebetęsiamas. 
nors ir sulėtėjęs. O jau ir spau
doje buvo pasirodę balsų, nuo
gąstaujančių, kodėl „atgimimo 
laikais", kada, . . trūkstant 
popieriaus" jo ne t rūks ta 
šimtams laikraščių — laikraš
tėlių, o tik pritrūko taip svar
biam veikalui — žodynui. 

Redakcija beveik ta pat, kaip 
ir XIV tomo: S. Kėzytė. J. 
Paulauskas, K. Ulvydas. V. Vit
kauskas. K. Vosylytė. Vyr. red. 
yra K. Ulvydas, esąs tose parei
gose nuo IV tomo. Taigi — 
redakcija tebėra gerose rankose, 
jau daug darbų nudirbusiose. 
Leidykla ta pati — „Mokslas". 

Kas turi ankstesniuosius 

tomus, žino jo išvaizdą ir 
sandarą, niekas iš esmės nėra 
pasikeitę. 

Šis tomas prasideda žodžiu 
„š l iup" ir baigiasi žodžiu 
„telžti". „Šliup" yra ištiktukas. 
reiškiąs šliupsenimą einant. 
Įdomesni kiti du žodžiai, kurie 
visiems pažįstami iš aušrininko 
dr. J. Šliūpo pavardės: šliupas — 
vidutinio dydžio karinis burlai
vis; Šliūpas — iš medžio išskap
tuota valtis, eldija. Įdomu, ar 
mūsų gerbiamas aušrininkas 
savo pavardę rišo su šiomis 
sąvokomis? Paskutinis žodis 
„telžti" — reiškia smarkiai lyti, 
aštriai sakyti. 

Šis tomas turi 1187 psl., 
keliasdešimt tūkstančių žodžių. 
Kai kurie žodžiai teturi vieną 
reikšmę, daugumas betgi turi 
ligi dešimties, o kai kurie ir dau
giau: šviesa (11), šluota (12), 
švilpti (13), šokinėti (14), šukuo
ti (15), iššvilpti (16), šutinti (17), 
prašviesti (18), sušokti (19), 
švarus — švariai (20). Dau
giausia reikšmių turi veiks
mažodis „taisyti" — 40. Su 
priešdėliais tas pats veiksmažo
dis irgi tur i labai daug 
reikšmių: įtaisyti (28), sutaisyti 
(30), pataisyti, pritaisyti (po 32), 
ištaisyti (38). Žodžiui „šuo" ran
damos tik keturios skirtingos 
reikšmės, bet pavyzdžių su 
sakiniais dešimtyje puslapių. To 
dar ne gana: dar 7 psl. su įvai
riausiais palyginimais. Yra ir 
dabar aktualūs žodžiai — talpin-
tuvas ir talpykla, bet jiems pa
vyzdžiai imti ne iš gyvos kalbos. 
Skaitai tokį žodyną ne kaip 
„sausą" žodyną, bet kaip įvai-

• riaušių posakių liaudies turtą, 
kur įvairiopai reiškiasi liaudies 
ir visos tautos mintis. 

Išleista, kaip ir kitų tomų, 
5000 egz. Kaip dabar įprasta — 
kaina sutartinė. Kas turite 
Lietuvoj giminių ar draugų, 
kurie galėtų turimą žodynų eilę 
šiuo tomu papildyti, skubėkite 
apsikeisti dovanomis: jiems 
nusiųskite „kainą nepažymė
tą", jie atsiųs didelį turtą. 

— Kauno policija kreipėsi į 
miesto valdybą, prašydama 
skirti 27,000 Vokietijos markių 
ir 15,000 JAV dolerių įvairiai 
policinei įrangai pirkti, kaip 
rašoma Kauno laike kovo 5 d. 
Pasak policininkų, be šios įran
gos neįmanoma bus užtikrinti 
popiežiaus asmens saugumo jo 
vizito į Kauną metu. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JANKUS 
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— Palauk, — pasakiau, paėmiau tos, kurios buvom 
gavę užvažkar, ir užpyliau ant viršaus. Iš karto sabalai 
ėmė dribti žemyn. 

— Iš to paties sandėlio? 
— Iš to. 
— Kas mums belieka, kol ligi galo ateina? 
— Trupiniai. 
— Kalakutiena! — garsiai nusijuokė ir nus 
— Ką mes darysim? — paklausė Mi 

prisimerkęs žiūrėjo į mane. 
— O kad taip pašaukus policiją? 
— Iš kur? 
— Taip, iš kur? Vokiečiais pasitikėti neg 
— Aš nieko nedarysiu, — pasakiau. — Vis 

nepadarysi. 
Ir papasakojau jam tuos atsitikimus, kur žmonės 

matė vežant raudonojo kryž iaus s iunt inėl ius 
sunkvežimiais, skundė, bet viskas atsimušė kas r i sieną 
ir patys kalti paliko. Untulį net į kitą stovykla štrėmė 
ir įspėjo, kad, dar kartą panašiam dalykui pa.si' "tojus, 
bus visiškai iš stovyklos išmestas. 

— Tokiems mes neteiksime globos — pasak- direk
torius, ir Untulis žino. kad žodį jis išlaikys. M s tuos 
atsitikimus irgi žino. 

— Tai parduosim ar pragersim, — sako. 
— Parduosim, — sutinku, bet pragerti n* Ivoju. 

— Eisiu studijuoti. 
— Tas irgi gerai, — paremia Mikas. ia ne 

vagystė. Mes tik netikėtai savo dalį atsiėmėm. 

Kitą dieną tikrai buvo šventė. Išsivirėm tirštai 
kopūstų su jautiena ir apsišutinom bulvių. Pavalgėm 
pietus, kaip gerais metais ir dar pasilikom vakarienei. 
Tik užsirūkyti nebuvo ko: priplėkusios cigaretės graužė 
gerklę ir gadino visą įspūdį. Bet po tokių pietų pagulėti 
vis tiek smagu. Jauties maloniai apsunkęs ir snaudulys 
ima. 

Bepradedant snausti, į kambarį įėjo vokietukas. 
Norįs kavos pirkti. 

— Ar daug? — paklausiau. 
— Dvidešimt penkių kilogramų. 
— Laimė, — mosteliu Mikui. 
— Nebūk kvailas, — greitai atkerta Mikas ir atsi

sėda ant lovos krašto. — O po kiek mokėsi? 
— Po septynis. 
— Duok aštuonis, kilogramą gausi. 
— Man reikia dvidešimt penkių. 
— Eik į Unrą. Dipy po tiek daug nepardavinėja. 
Jis vėl atsigula ir užsidega cigaretę. Vokietukas 

išeina ir beldžiasi pas kaimynus. Aš tyliai paskaičiuoju 
ir pasakau; 

— Pusaštuoniolikto būtumėm gavę. 
— Guzą! — atkerta Mikas. — Ar nematai, kad 

uodžia. Tik parodyk. Žandarai gal pakluonėj jau stovi 
liežuvius iškišę. 

Ir valandėlę patylėjęs prideda: 
— Tikrai negaliu pasakyti, bet man rodosi, kad jis 

vakar irgi prie sunkvežimio buvo. 
Vėl galvoju, ir atrodo, kad Mikas teisus. Jis kar

tais be galo greitai sumeta. 
Vakare nueinam pas girininką, pranešame, kad 

rytoj į mišką važiuoti negalėsim. Man reikia pas akių 
gydytoją, o Mikas turįs svarbių asmeninių reikalų. 

— Rytoj greičiausiai ir grįžti nespėsim, — dar 
prideda Mikas. 

Girininkas nusijuokia. Žinoma, kaip čia jauni vyrai 
nenakvoję galį iš Hamburgo grįžti. Juokiamės ir mes 
kartu. Mes nuo pat darbo pradžios dar nė vienos dienos 
nesam praleidę. 

Vakare susitvarkom. Kiti, susipirkę po kelis kilo
gramus, susideda už kelnių arba apsijuosia apie pilvą 
ir veža, bet mes nusprendžiam važiuoti paprastai. Vie
ną maišą perpilam į du lagaminus ir važiuojam. 

— Jeigu kas, paliekam lagaminus ir einam, — sako 
Mikas. — Nuo to didesni vargšai nepasidarysim. 

— Lagaminų gaila, — sakau. 
— Vis tiek neturi ką į jį dėti, — atšauna Mikas, ir 

išvažiuojam. 
Jis ir važiuoti sugalvoja kitaip. Ne traukiniu, bet 

autobusu visiškai į kitą pusę ir tik tada traukiniu. 
— Viena valanda būsim vėliau, — sako, — bet laiko 

užteks. Jeigu jau šnipus siunčia, tai stoty pakratyti irgi 
nesunku. 

Išvažiuojam. Visą kelią prakeiktai neramu, lyg 
saują dilgynių būtų kas į krūtinę įbrukęs. Bet 
nuvažiavom laimingai. Mikas prieš savaitę tą 
kilogramą, kurį buvom per visą rudenį susirankioję, 
sykį jau buvo atvežęs parduoti ir žinojo kur eiti. 
Vokietis patikrino, pasvėrė ir be žodžio užmokėjo po 
aštuonis šimtus. Trisdešimt šešis tūkstančius įsidėjom 
į kišenę ir išėjom. 

— Matai, iš kur velniai turtus kraunasi. Apie du 
! šimtus dolerių ir yra. Ir ką mes prigriebėm. Tuos pačius 
suskius ant paties galo. Nuo Šiandien erzacas, tai ir 
skubino paleisti iš sandėlio santaupas. Bet žinok, kad 
ten kažinkur toli į to erzaco vietą vagonai tikrosios 
pasiverčia į dolerius. Kažin kiek dolerių kainuoja kilo- , 
ramas kavos Amerikoj? — staiga paklausia. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 
BOSTON, MA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
75-MEČIO MINĖJIMAI 

Nor\voodo Sv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje vasario 9 d. 27-ji 
Lietuvos Vyčių kuopa surengė 
šventinį minėjimą po 8 vai. ryto 
iškilmingų Mišių už Lietuvą. 
Klebonas kun. Vincas Valkavi-
čius pasakė prakalbą bei pa
rengė parodą iš savo sukauptų 
is tor in ių r a š tų r inkinio — 
knygų, straipsnių, recenzijų. 
Dėl šalto oro minėjime dalyvavo 
negausus būrys parapiečių. 
tačiau 17 aukotojų suaukojo 875 
(įskaitant vieno 500 dol. dalyvio 
„X" auka) Inž. Viktoras Kubi
lius j au daug metų atl ieka 
pareigas, priimdamas aukas . 
Aukos paskirtos Bostono „Lie
tuvių Vaikų Globai" (Lithu-
anian Ch i ld rens Relief. Inc.) 

ALIAS SUSIRINKIME 

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALIAS) 
Bostono s k y r i a u s Vasa r io 
16-sios 75 - metų sukakties iškil
mingas susirinkimas vasario 12 
d. vakare vyko kolegų Daivos 
Veitaitės — ir Steven Neidhart 
namuose, Cantone. Įžanginiu 
žodžiu su s i r i nk imą pradėjo 
valdybos pirm. inž Jonas Če-
reška. Išklausyta įdomi inž. 
Vlado Eikino paskaita „Elek
trinių jėgainių stovis ir da
bartinės nuotaikos Lietuvoje'", 
palydėta skaidrėmis. V. Eikinas 
yra Stone & YVebster firmos vi
ceprezidentas ir vadovavo gru
pei specialistų iš tos firmos, 
siekiančios įvertinti visų Lie
tuvos jėgainių būklę, sudaryti 
darbų ir finansų sąmatą, norint 
jas rekonstruoti ir sumoderninti 
Šiam reikalui Pasaulinis ban
kas pažadėjęs skirt i paskolą 
labai palankiomis Lietuvai są
lygomis. JAV valdžia jau pasky
rė pusę milijono dolerių padėties 
ištyrimui ir pradžios darbams. 
Pilnutinei visų, t.y. šiluminių, 
akumuliacinių, hidro - ir atomi
nės jėgainių rekonstrukcijai rei
kalinga septyni bilijonai dole
rių. Ja ;j sumoderninus, pagerėtų 
krašto aplinkos užterštumo ly
gis, būtų pakankamai elektros 
energijos vietos pramonei, civi
linės paskirties suvartojimui bei 
būtų galimąją eksportuoti į Ry
tų ir Vakarų šalis. Paskaita 
išjudino įdomias diskusias, iškė
lė daug įvairių klausimų. Po 
valdybos pranešimų sugiedotas 
Lietuvos h imnas ir surinktos 
aukos įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms. Aukų gauta 
2.750 dol. Daugiausiai aukojo inž. 
J. Rašys - 1.000 dol. kelioms 
organizacijos. 

VASARIO 16-TOS 
IŠKILMĖS 

Vasario 16 d. vidurdieni prie 
S t a t e House ir City Ha l i 
Bostone, kaip ir kasmet, buvo 
iškeltos Lietuvos vėliavos, kalbą 
pasakė Gailius Draugelis. Su
giedoti h imnai . 

Pagrindinės švenčių iškilmės 
vyko vadario 21 d. Iškilmingas 

Mišias Šv. Petro bažnyčioje 
aukojo klebonas kun. Albertas 
Kontautas. organizacijoms daly
vaujant su vėl iavomis. Po 
pamaldų Lietuvos Vyčių 17-ta 
kuopa pavaišino kavute bažny
čios salėje. 

1:30 vai. p.p. pradėtas iškil
mingas minėnimas Lietuvių 
Piliečių klube, kurį pravedė 
Gintaras Čepas. ALTo pirm., 
J A V LB Krašto valdybos vice-
pirm., ir Rūta Kalvaitytė, PLJS 
valdybos narė. Dalyviai buvo 
susodinti prie šventiškai pa
puoštų stalų, kas sudarė pakilią 
nuotaiką ir šį minėjimą išskyrė 
iš ankstesnių. 

Po vėliavų įnešimo sugiedoti 
Lietuvos ir JAV himnai . Kun. 
A. Kontautas sukalbėjo invoka-
ciją, pagerbti žuvusieji už lais
vę ir garbingo amžiaus savanoris 
kūrėjas St. Griežė-Jurgelevi-
čius, atvykęs į minėjimą, nepai
san t nepalankaus oro. Susirin
k u s i u s pasve ik ino Bostono 
miesto counsellor Jim Kelly, 
Latvių Bendruomenės pirm. 
Berzinš su ponia, perskaityti 
prezidento Clinton ir Bostono 
mero Flynn sveikinimai. 

Pagrindinė kalbėtoja Gintė 
Damušytė, Lietuvos Misijos prie 
J T patarėja, padare pranešimą 
apie misijos darbus, nušvietė 
Lietuvos ir pasaulio valstybių 
t a rp tau t in ius santykius, pa
brėžė labai perspektyvų bend
radarbiavimą su Skandinavijos 
šalimis, pažymėjo būtinumą 
vystyt i pozityvų požiūrį ir 
bendravimą tarp išeivijos ir 
tautos kamieno. 

Meninę programą atliko litu
anistinės mokyklos mokiniai, 
vyrų sekstetas, ,,Sambūrio' ' 
taut inių šokių šokėjai, etno
grafinis ansamblis. ..Sodauto" ir 
solistai Onutė Aleksaitė-Patch 
ir Benediktas Povilavičius: 
akompanavo komp. Jeronimas 
K a č i n s k a s . Džiugu . kad 
bostoniečių meninės pajėgos 
neblėsta, jaunimas įsitraukia ir 
puošia įvairiaspalvį kultūrinės 
veiklos spektrą. Gaila tik. kad 
ir šįmet dviejų dalių programa 
tęsėsi 4 valandas, o dalyva
vusiems ryto pamaldose, prail
go dar labiau. Todėl daugelis. 
tuoj po vėliavų išnešimo ir 
šampano tosto už jubiliejų, 
pradėjo skirstytis, nepasilik
dami pabendrauti prie Lietuvių 
klubo parušotų vaišių. 

Minėjimo metu salėje vyko 
paroda ..Bostono apylinkės 
lietuvių veikla ir organizacijos 
nepriklausomybės (191* m.) lai
kotarpyje", atvaizdavu-i šakotą 
lietuvių visuomenės veiklą, 
pa te ikė archyvinės įdomios 
medžiagos, spaudos leidinių, 
nuotraukų, vėliavų iš bosto
niečių lietuvių gyvenimo. Paro
dą parengė Bostono Lietuvių 
J a u n i m o sąjungos skyr ius , 
valdybos pirm. Alysa Šnipaitė 
Aukų rinkliavai vadovavo Bro
n ius Banaitis. Dauguma aukų 
skir ta LB ir ALTui. Minėjimą 
rengė ALTo Bostono skyrius, 
t a lk ino LB valdyba, klubo 
draugi ja bei daugel is kitų 
organizacijų. 

PRISIMENAMAS 
DR. J O N A S KUODIS 

A.a. dr. Jono Kuodžio 10 
metinių sukaktį pažymint, kovo 
17 dieną bus laikomos šv. Mišios 
Šv. Petro bažnyčioje So. Bosto
ne , K e n n e b u n k p o r t e i r 
Putname. 

LIETUVOS VAIKŲ 
GLOBOS VAKARONĖ 

Kovo 25 d., ketvirtadienį, 8 
v.v., Lietuvių Piliečių klube 
įvyks susi t ikimas su dr. M. 
Dunn veido chirurgijos grupe, 
sugrįžusią iš dabart inės kelio
nės į Lietuvą ir „Lietuvos Vaikų 
Globos" talkininkais Lietuvoje: 
A. Kulbių, ses. E. Ivanauskas , 
D. Ščiukaite. Jie visi pasidalins 
savo įspūdžiais, bus rodomos 
skaidrės, vaizdajuostės. Rengia 
Lietuvos Vaikų Globa. Inc. 

TAUTODAILĖS INSTITUTO 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Balandžio 4 d., Verbų sekma
dienį, 3 v. p.p. Lietuvių Piliečių 
klubo salėje vyks TI Bostono 
skyriaus tradicinė ku l tū r inė 
popietė. Programoje A. Kezio 
foto paroda ir susi t ik imas su 
Lietuvos teatro meistrais . Pro
ga įsigyti verbų, margučių, pa
bendrauti prie kavutės . 

L.Ž. 

MELROSE PARK, IL 
VASARIO 16 D . 

MINĖJIMAS 

Dėl susidariusių aplinkybių 
Melrose Parko apyl inkės lietu
viškų organizacijų vadovaujan
tieji sluoksniai Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo jubi
liejinį minėjimą nukėlė į vasa
rio 27 dieną. 

Trumpu žodžiu minėjimą pra
dėjo organizacijų p i rmininkas 
A. Sinkevičius. Visiems atsis
tojimu gerbiant , į sa lę buvo 
įneštos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Sugiedojus abiejų valstybių 
himnus, K. Valys sukalbėjo 
maldą, prašydamas Aukščiau
siąjį palaimos tėvynei ir jos 
vargstant iems va ikams . Susi
kaupimo minute buvo prisimin
ti ir pagerbti didvyriai, visais 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje New Jersey. Iš k. — dr. Robertas Samala-
vičius, New Jersc> gubernatorius Jim Florio, dr. Daumantas Kavoliūnas ir 
dr. Rimantas Karalius. 

Nuotr. Valent ino Raugo 

laikais ir visok. >>e aplinkybėse 
paaukoję savo gyvybes už tėvy
nės laisvę. R. Barauskaitė per
skaitė 1918 m. vasario 16 dieną 
pasirašytą Lietuvos nepriklau
somybės aktą. 

Po visos oficialiosios pro
gramos dalies pirm. A. Sinke
vičius pakvietė į minėjimą 
atsilankiusį LB Vidurio Vaka
rų Apygardos pirmininką Kazį 
Laukaitį t a r t i pagrindinį žodį. 
Prelegentas trumpai peržvelgė 
Lietuvos 75 metų egzistencijos 
laikotarpį, tame tarpe 50 metų 
bolševikinėje priespaudoje, pri
minė tėvynėje gyvenančių var
gingą būklę, dabartinę miglotą 
politinę padėtį, pasidžiaugė 
išeivijos tautiečių dosnumu, vi
sokeriopai, dvasiškai ir mate
riališkai, remiant okupantų nu
alintą savo tėvynę Lietuvą. Jo 
kalbą susirinkusieji šiltais plo
jimais palydėjo. Mielam svečiui 
už apsilankymą ir išsamią kal
bą Melrose Parko tautiečiai liko 
širdingai dėkingi. 

Minėjimą paįvairino viešnia iš 
Lietuvos, besisvečiuojanti pas 
savo gimines Melrose Parko 
apylinkėje. J i paskaitė keletą 
ištraukų iš Sibiro tremtinių raš
tų, spausdinamu Lietuvos šiuo
laikinėje spaudoje. Padeklama
vo ir ne vien.} jautr ių minčių 
eilėraštį, tų, kurie ilgą savo 
gyvenimo dali praleido varg
dami toli nuo tėvynės, amžino 
įšalo žemėje. Už gražų dekla
mavimą susirinkusieji šiltai jai 
paplojo. 

Tolimesnė programos dalis 
tęsėsi bendra sus i r inkus ių 
sutartine, padainuojant daug 

gražių p a t r i o t i n i ų l i aud ies 
dainų, kurias pravesti pasis
tengė dainos mėgėjai Zina Sin
kevičienė ir Jonas Rugelis. 

Programai pasibaigus, darbš
čios ir energingos šeimininkės 
minėjimo dalyvius pavaišino 
užkandžiais, už ką visi joms liko 
dėkingi. 

Nebuvo pamirštas ir aukų rin
kimas lietuvybės labui besi
darbuojančioms organizacijoms, 
ir Vasario 16-tos gimnazijai Vo
kietijoje. Ir ja i nemažai aukų 
buvo sur inkta . Palyginus susi
r inkus ių skaičių, aukotoja i 
nebuvo šykštūs, bendra aukų 
suma buvo pasigėrėt ina. 

Minėjimas paliko gražų įspū
dį, a t s i l ankus ie j i dar i lgai 
nesiskirstė, bendraudami ir besi
dalindami įvairiausiomis šių 
dienų temomis. 

J. Indr iūnas 

NEW JERSEY, NJ 
MINĖTA LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖ 

Vasario 16-tą dieną New 
Jersey gubernatorius Jim Florio 
buvo pakvietęs Nevv Jersey 
l ietuvius paminė t i Lietuvos 
Nepriklausomybės a tkūr imo 75 
metų sukaktį. Savo kalboje gu
bernatorius Florio pabrėžė, kad 
jis tiki humani tar ine , moraline 
ir ekonomine pagalba Lietuvos 
respublikai. Ta rp pakvies tų 
svečių buvo ir t rys gydytojai iš 
Lietuvos, atvykę čia, ka r tu su 
Deborah Hear t Foundat ion , 
dirbti Lietuvos vaikų naudai . 

V. R a u g a s 

Holy Cross Hospttal lt own«d and 
operated by The Sistert o» 
Si CMimir of Chicago. 

Holy Cross Hospital's 
Maria Kaupas 

Adult Day Care Center 
Ar jūsų mylimiems vyresnio amžiaus šeimos na
riams reikia kasdieninės priežiūros? Šia problemą 
rūpestingai ir praktiškai gali jums išspręsti Šv. 
Kryžiaus ligoninės „Maria Kaupas Suaugusiųjų 
Priežiūros Centras" Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd. Čia vyresnio 
amžiaus asmenims dienos metu suteikiama pro
fesionali priežiūra malonioje, šeimyniškoje atmo
sferoje. Mūsų tarnautojai turi patyrimą ir 
Alzheimer liga sergančiųjų slaugyme. Platesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 312-471-8032. 

».•&• w » » »••> s- — 

Hospital 
1 7TH ANINriV^RSAJRY SPECIAL 

[sigykite vieną dieną ., Adult Day Care" už $30 
ir kitą dieną gausite veltui! 

Nauji klientai turi atitikti centro reikalavimus. 
Tik dvi atkarpos asmeniui. 

Šis pasiūlymas galioja iki š.m. kovo 31 d. 
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Inž dr Jurgį Gimbutą jo 75 metu amžiaus sukakties proga svo,kin* Bo« 
tono ALTo pi>rn Gintaras Čepas. 

N'uotr. \.. Kulhipnės 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z*ib*Š 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunč iame o ro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketu pasir inkimas su garantuotu pr is tatymu j namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

flEAL ESTATE SEAL ESTATE 

GREIT 
PARDUOTA 

* E / M A X 
REALTORS ^ 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 % 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ ^ 

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

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

' • Pensininkams Nuolaida; j 

m 
BELL-BACE REALTOflS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadžio Amu, 

Chicago, IL 60829 

(312) 7 * 8-2233 
INCOME TAX —INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuvišku 
• Nuola:da pensininkams • 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 
butas vienam asm. Gage 
Park apyl. Skambinti 
312-434-0828 

HELP WANTED 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti: 
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai. 

FOR SALE 

P a r d u o d a m i b a l d a i r v a l g c m . 
k a m b . s ta las. 2 komodos ir lova. 

Skambin t i : 3 1 2 - 4 3 6 - 5 4 6 4 

MISCELLANEOUS " 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

jž apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
•jas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e a t 95 th S t ro t 
T a i . — ( 708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

r užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Income Tax 
Pigiausias patarnavimas Čikagoj*: 
caprasta 1040 forma — S20. Pensininkams 
nuolaiaa. Reikalui esant, atvykstu į namus 
K-eiptis trečiadieniais bet kuriuo laiku. Ki
tomis dienomis — vakarais. Lietuviškai ar
ba angliškai. Tel. 312-436-1395. 

* S l T E r G 

V i l n i a u s Un ivers i te to D a i n ų 
ir Š o k i ų a n s a m b l i s 

A t l i e k a : K e p u r i n ę . B ro l i o 
sode. D u raitu jo jo. Lel iūnų 
Kadr i l is , Parovėja. Rolender is . 
Pjesė sk raba lams, Untytė, { 
š v e n t ę . K a d r i l i s ir p o l k a , 
J a u n i m o šokis. 

Meno vad rvas ir dir igentas — 
Vidas A leksandrav ič ius . Choro 
vadovas ir d i r igentas — Vy
tautas Abar is . Kanklių g rupės 
vadovė — Daiva č i č insk ienė . 
Orkes t ro vadovas — Kastyt is 
Mik iška. 

K a s e t ė — s t e r e o . 1989 
Kaina s u pers iunt imu 12 do l . 
Užsakymus siųsti : 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d St . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GRE AT AMERICAN BMVESTMENT 

L I T H U A N I A N DIASPORA 
KONIGSBERG T O CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . V a n Raanan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konf igūraci ja. Studi jų 
dinamiškumo eigoie. skverbiamasi 
i diasporos me talitetą, išrys-' 
kinama Rytų Europos mint i j i 
me variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių taut iškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsi lavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc.. Lanham, Nevv York 
and London. Kaina su persiuntirrtu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

9528 South 79th A v i n u * 
Mlekorv MIII. Illinois 60457 
Tol. 7M-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Uotiiva 
Tatofooai: 77-76-67 Ir 77-63-92 

„ A T L A I D A I — Li thuanian P i ig r images" — Loyolos 
Univers i te to le idyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie at la idus ok. Lietuvoie. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Gr incevč ius, Laima Skeivienė ir 
A lg imantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angl iškai ir l ie
tuv iška i . Verta turėti sau ir padovanoti k i tam, ypač svetim
tauč iu i . Gaunama . . D r a u g e " , kaina su pers iunt imu 27 do l . 
I l l inois gyventoja i dar pr ideda 2 do l . valsti jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 
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ŽIEMOS GYVENIMAS 
KAUNE 

KAZYS B A R O N A S , 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Lenkijos karo atstovas Kaune 
pik. Leon Mitkievič savo prisi
minimuose „Wlspommėnia ko-
wienskie" (Londonas, 1968 m.) 
keliose vietose aprašo visuome
ninį Kauno gyvenimą žiemos 
metu. Pasir inkome du pasi
linksminimus iš lenko prisimi
nimų, duodami Lenkijos karo 
atstovo įspūdžius mūsų skaity
tojams. 

„Nors Kaunas nebuvo didelės 
valstybės sostinė, tačiau jame 
vyko gyvas visuomeninis ir po
litinis gyvenimas. Be įvairių 
diplomatų rengiamų pusryčių, 
arbatėlių a r vakaronių, reikėtų 
išskirti metinį kariuomenės ba
lių kar in inkų Ramovėje". 

Mielai jis su žmona nuėjo į šį 
pobūvį, norėdamas pažinti Lie
tuvos elito papročius, aprangą. 
Lenkijos kar in inkas buvo suža
vėtas didele šokių sa le su 
balkonais, tarnaujančiais or
kestrui, kortomis lošimo kam
bariams (jis juos vadina salo
nais). Čia pik. L. Mitkievič 
prisiminė Varšuvos karininkų 
ramovę, pažymėdamas, kad ji 
negalėjo lygintis su Kauno, 
kadangi pobūvių-šokių salė 
lengvai t a l p i n o t ū k s t a n t į 
svečių. 

I pobūvį „in corpore" atvyko 
Lietuvos vyriausybės nar ia i su 
min. pirm. kun. Mironu, visi ge
nerolai bei generalinis štabas. 
Atvyko ta ip pat visi diplomatai 
ir gausi Kauno visuomenė. Kau
no ir apylinkių lenkams nebuvo 
atstovaujama, nesimatė ir len
kų dvarininkų. Atrodo, kad į 
oficial ius p o b ū v i u s l e n k a i 
nebuvo kviečiami ir aplamai — 
jie nedalyvavo oficialiame Lie
tuvos gyvenime. Nors lenkų 
Lietuvoje p r i s k a i t o m a 250 
tūkst. (tai Lenkijos statistiniai 
duomenys — K.B.), tačiau jiems 
neatstovaujama Lietuvos sei
me, visiškai nėra jų karininkų 
tarpe, įstaigose kariškiai ir tar
nautojai, turintieji ką nors ben
dra su lenkiškumu, stengėsi 
prieš valdžią nus lėp t i , kad 
tai nepakenktų jų tarnybinei 
karjerai. 

I pobūvį atvyko taip pat prezi
dentas Antanas Smetona su 
lenkiškos ki lmės žmona. Jo at
vykimas buvo ženklas šokių 
pradžiai. Pirmo gusarų pulko 
orkestras užgrojo Štrauso valsą. 
Šokius pradėjo prezid. Smetona 
su ponia Sėja, Latvijos pasiun
tinio žmona. (Sėja buvo diploma
tinio korpuso dekanas). Prezi
dentas su fraku ir Vytauto or
dino žvaigžde atrodė labai iš
kilmingai. 

Valsas buvo daugiausia kar
tojamas šokis. Šoktas j is buvo 
gerai, neke ič ian t par tner ių . 
Šokių pabaiga priklausė tauti
niam šokiui. Jo vardo pik. L. M. 
neatsimena, tačiau iš aprašymo 
lengva spėti, kad tai buvo mūsų 
„Suktinis". Lenkas apgailestau
ja, kad į šokių programą nebu
vo į t rauktas „polonezas ir ma-
zurek.' ' 

Puikiai tame pobūvyje pasiro
dė lietuviai: ponios, pasipuošu
sios ilgom ir brangiom sukniom, 
vyrai „frakuoti" arba kar iška 
i šk i lmių un i fo rma . Ka ro 
atstovas sako, kad gan laisvai 
linksmintasi, ne audringai kaip 
Lenkijoje. 

Jaunesn i diplomatinio kor
puso nariai buvo globojami pro
tokolo virš. Girdvainio arba 
užsienių reikalų ministerijos 
t a rnau to jų , L ie tuvos š tabo 
karininkų. Užsienio valstybių 
pasiuntiniai su žmonom tuoj pat 
pateko į vyriausių grupę. Kvie
čiami jie buvo paeiliui į ratą, 
sudarytą prie A. Smetonos ir jo 
žmonos. Min. Chanva t vėliau 
pasakė, kad prez. A. Smetona su 
jais kalbėjo gan taisyklinga 
lenkų kalba, tuo tarpu L. Sme
tonienė, Chodakovskių kilmės, 
silpnai kalbėjo prancūziškai. 

Iš visų žiemos pobūvių kari
ninkų Ramovėje pik. L. M. at
m i n t y j e l a b i a u s i a i įs t r igo 
Kauno u-to studentų atsargos 
ka r in inkų balius. Atsirado jis 
j aunų s tudentų tarpe, kurie 
mėgino lenką įveikti alkoholio 
„ lauke" . Pakvietę prie šešių 
asmenų stalo, studentai keitėsi 
kas dvi valandas, pildami be 
per t raukos gintarinės ir vyšni
nės spalvos krupniką. Padėtį 
išgelbėjo gen. Černius, atsisėdęs 
prie to paties stalo ir nematomai 
davęs ženklą atsargos karinin-
kams-s tudentams nuo stalo pa
s i t raukt i . 

Kalba su studentais daugiau
s i a s u k o s i a p i e Lietuvos-
Lenki jos san tyk ius . Vienas 
s tudentas užklausė: ko lenkai 
nori iš Lietuvos? Ar lenkai 
nesupranta , kad šiandieninė 
Lietuva nieko bendra neturi su 
istorine Lietuva? Manding, ne
numatoma pakartot i unijos su 
Lenkija. Krėvos unija buvo 
didžiausia is tor inė Lietuvos 
nela imė, kadangi ji sujungė 
Lietuvos valstybės likimą su 
nelaiminga Lenkijos politika, 
privesdama pr ie visiško nutau-

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo mėn. 10 d. 

P A M I N K L A S 
P O V I L U I LUKŠIUI 

Taučiūnų kaimo laukuose 
(Kėdainių rajonas), kovoje už 
nepriklausomybę žuvo pirmasis 
Lietuvos kariuomenės savano
ris Povilas Lukšys. Prieš karą 
buvo pastatytas paminklas jam 

atminti . Pokario meta is pa
minklas suna ik in tas . Ruošda
miesi Lietuvos nepr ik lauso
mybės d i ena i , k ė d a i n i e č i a i 
a ts ta tė sugr iau tą paminklą . 
Vasario 16 d. j is buvo iškil
mingai pašventintas. (Vakarinis 
Kaunas) 

Čikagos Lituanistir lės mokyklos mokiniai at f *a programa Vasario 16 minėjime. 
Nuotr. Martyno Vidzbelio 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS ŽADEIKIS 
Dėkojame visiems draugams ir paž į s t amiems , 

pare iškusiems mums užuojautą. A. A. S t a sys b u s 
laidojamas Varniuose, Žemaitijoje. 

Ž m o n a S t a s ė K e r p y t ė Ž a d e i k i e n ė , d u k t e r y s 
I n d r ė i r N e r i n g a . 

LIETUVOS VAIKAI 
ATGIMSTANČIOS LAISVĖS 

LIUDYTOJAI 
Paroda Vašingtono Vaikų muziejuje 

Vasario 16 d. Vašingtono ir 
a p y l i n k i ų l i e t u v i a i b u v o 
Lietuvos ambasados pakvies t i 
a ts i lankyt i j Lietuvos V a i k ų — 
Atgimstančios Laisvės liudytojų 

t in imo visos vadovaujančios parodą bei priėmimą 75-osioms 
Lietuvos klasės, jai pradėjus Lietuvos Respublikos nepri-
naudot i lenkų kalbą, lenkišką k lausomybės a t k ū r i m o me-
kul tū rą ir valstybingumo jaus- t inėms paminėt i . Ši pa roda ir 
mą. „Lenkija pavogė mūsų ba- p r i ėmimas vyko ga r s i a j ame 
jorus — sakė vienas studentas — Vaikų muziejuje. Šio muziejaus 
mūsų kunigaikščius. Tai vis pas ta ta i jau stovi nuo 1876 
Krėvės unijos pasekmės. Lietu- metų. Juose buvo vienuolynas ir 
voje l iko tik liaudis, nepilnas slaugos namai , o nuo 1979 me-
dviejų milj. skaičius". 

Aiškino pik. L. M. studentui 
ir k lausan t iems jo kolegoms, 
kad Krėvos unijos mintis gimė 
akivaizdoje bendro Lietuvos ir 
Lenkijos pavojaus iš kryžiuo-
čių-vokiečių pusės ir Lietuvai iš 
Maskvos-Rusijos. Šis elementas 
t u r i b ū t i a t e i t i e s j u n g t i s . 
Tačiau, kaip sako pik. Mitkie
vič, neatrodo, kad jo žodžiai 
galėjo įtikinti lietuvius. 

Kiti l ietuviai studentai-kari-
n inkai kėlė gan jautr ius klau
simus, duodami įvairius statis
t inius duomenis susietus su 
Lenkija. Jie buvo suinteresuoti 
Lenkijos prekyba, Gdansko bei 
Gdynės uostų tonažu. Tautybės 
atžvilgiu Gdanską ir jo apylin
kes lietuviai laikė grynai vokiš
ka žeme. Kai kurie yra perva
žiavę per Gdanską ir pamarį, 
tvir t indami, k a d tai yra žemės, 
apgyvendintos vien tik vokie
čių, gyventojai kalba taip pat 
vien t ik vokiškai. Pik. L. M. 
rašo, kad tai vokiškos propagan
dos pasekmės. Tačiau jis pasis
tengs suorganizuoti ekskursiją, 
kad lietuviai betarpiai galėtų 
pažinti „koridorių" ir lenkišką 
Baltijos pajūrį. Lietuviai mielai 
p r iėmė pasiūlymą, ir tokia 
e k s k u r s i j a įvyko 1939 m. 
birželio mėn. 

„Visą vakarą kalbėjome „mai
šy ta" kalba — rašo toliau karo 
atstovas — naudodami lietuvių, 
lenkų ir rusų kalbas, kadangi 
l ietuviai kalbėjo truputį vokiš-

tų čia įsikūrė Vaikų muziejus . 

1984 čia įsikūrė ir valstybinis 
mokslo centrą? (The National 
Learning Center TNLC). Muzie
j u s reprezentuoja meną, mokslą, 
technologiją ir humanitarines 
sri t is . Parodos, išstatytos tame 
muzie ju je , duoda gal imybę 
va ikams tiesiogiai įsijungti į 
aplinką. Visi muziejaus lanky
tojai y ra skatinami liesti, jaus
t i , užuosti, ragauti, naudotis 
viskuo, k a s yra išstatyta tam 
tikrose parodo-e. Muziejus gau
siai lankomas pavienių šeimų 
bei mokyklos mokinių grupių. 

—— Sis vaikų muziejus yra laikomas 
kai . Tikr iausiai visi sup ra to didžiausiu visoje Amerikoje ir jį 
lenkiškai. Aš (t.y. pik. L.M.) apžiūri apie 200.000 lankytojų 
išmokau tiek l ie tuviškai , kad per metus , 
galėjau juos suprast i . Į šią parodą ir priėmimą susi-

Šį vakarą pr ipažinau labai rinko apie 70 vietinių lietuvių, 
naudingu — rašo tol iau Lenki- Parodą atidarė Ann. W. Lewin. 
jos kar in inkas . Susi t ikęs p i rmą šio muziejaus steigėja ir direkto-
kartą su akademiniu Lie tuvos rė . Direktorė pasveikino mus. 
jaunimu, susidariau vaizdą, kad čia atvykusius, ir nepaprastai 
jis nėra toks šovinist inis , ka ip gražiai pristatė bei įvertino šia 
jį ankščiau įsivaizdavau. J a u n i Lietuvos Vaikų parodą. J i tvir-
lietuviai, su kur ia is t eko kalbė t ino, kad visas štabas bei mu-
tis, y ra naujos kar tos a t s tova i , ziejaus globėjai buvo sužavėti 
išauklėt i jau savoje, nepr ik lau- l ietuvių vaikų paveiksluose 
somoje valstybėje, l ietuviškoje matoma technika bei tur iniu, 
mokykloje, l i e tuv iškame uni- Toliau savo kalboje Lewin sakė, 
versitete. Jie žiūri į r e ika lus ob
jektyviau už vyresniąją kar tą . 
Jaunieji džiaugiasi nepriklauso
ma valstybės egzistencija, nepri
klausomu lietuvių t a u t o s gyve
nimu. Gražiai atrodo t i e j a u n i 
lietuviai: petingi, aukš to ūgio, 
blondinai, šviesių akių, nuošir
džiu šypsniu, p r imindami m a n 
(t.y. lenkui) amerikonišką elgesį 
ir apsirengimą". 

„Apleidžiant pobūvį — tol iau 
rašo pik. L. M. — pr ie m a n ę s 
priėjo du s tudentai a t s a rgos 
kar in inkai , dėkodami už atvy
kimą ir kartu pare ikšdami , kad 
jie turėjo didelę ga rbę savo 
metiniame žiemos baliuje vai
šinti Lenkijos k a r i u o m e n ė s 
atstovą. Lietuva ir Lenki ja tu r i 
susitaikyti - pare iškė v ienas 
s tudentas savo a ts i sve ik in imo 
žodyje'". 

kad Amerikos vaikai yra vieni 
iš labiausir> i izoliuotų vaikų 
pasaulyje, todėl atsilankiusiems 
vaikams j ši muziejų ir ma
tymas šį Lietuvos vaikų meną 
su žemėlapiu ir chronologiškai 
pr is tatyta I. etuvos įdomia isto
rija, j iems yra lyg kelionė į 
Lietuvos šalį. Tolimesnei šio 
vakaro pn n a r n a i p. Lewin 
pakvietė T. i. tu vos Respublikos 
Ambasadom Oolitinių ir Spaudos 
reikalų atsl >vą Viktorą Naką 
tarti žodi. 

Jis pabrež , ka ip yra malonu 
L i e t u v o s ū k a m s , k a d j ų 
piešiniai kabo a n t šio garsaus 
Vaikų muzk aus sienų ir kad ši 
paroda vyk- a čia Vašingtone. 
Viktoras Na as padėkojo ir Bob 
E v a n s , ITV ie jaus specia l ių 
programų dėjui, kur is koor
dinavo darb su Lietuvos amba

sada ir šią parodą paruošė. 
Tolimesnę savo kalbą Viktoras 
Nakas skyrė Lietuvos 75 -ių 
metų nuo Nepriklausomybės at
gavimo sukakčiai paminėti , 
chronologiškai išdėstydamas 
Lietuvos istorinius įvykius ir 
palygindamas Vasario 16-tąją 
su Sausio 13-tąja. 

Paroda Lietuvos Vaikai — 
Atgimstančios Laisvės Liu
dytojai — žymi antrąs ias lietu
vių tautos ta ikaus pasiprie
šinimo prieš Sovietų vyriausybę 
metines, ku r sovietai bruta
liomis pastangomis stengėsi 
su t r iu šk in t i l i e t u v i u s , sie
kiančius laisvės ir demokra
tijos. Piešiniai surinkti „Sausio 
13-tosios brolijos" pirmininkės 
Jadvygos Bieliauskienės pas
tangomis. Ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio rūpesč io ir 
pastangų dėka ši paroda buvo 
atvežta į Ameriką ir, pagelbs-
tint ambasados darbuotojams, 
šis iškilmingas vakaras buvo 
įgyvendintas. 

Paveikslų tema įvairi, tačiau 
kiekviename atsispindi laisvės 
troškimas. Tikrai, anot Ann 
Lewin, esi sužavėtas paveiks
luose matoma technika, užbai
gimu, o, pagal Bob Evans, jų 
ramumu, nors ir tematika buvo 
surišta su žiaurumu. Įstrigo an
tro skyriaus mokinės Justinos 
Vingilytės „Sužeista Lietuva", 
paveikslas, kur baltame fone, 
tautiniais drabužiais pasipuošus 
mergaitė, apsupta gėlių ir 
žvakučių paveikslo centre, o 
viršuj, dešiniam kampe su tri
spalve, žmonių begalinė eisena 
t r auk i a link mergai tės . . . 
Karolinos Marčiulionytės, taip 
pat antro skyriaus mokinės, 
paveikslas pavadintas „Laisva 
Lietuva", bet šis paveikslas 
tamsiame fone, žmonės susika
binę rankomis prie Gedimino 
pilies, o gal nežinomo kareivio 
kapo. kiti deda gėles. Kiek
vienas paveikslas unikalus ir 
tikrai per vaikų akis matai 
jaunimo meilę tėvynei , jų 
patriotizmą, žmonių vienin
gumą ir laisvės troškimą. 
Lai šie simboliai klesti ir auga 
kartu su Lietuvos vaikais, nes 
jie tikrai yra Lietuvos viltis ir 
ateitis. 

E lvyra Vodopal ienė 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

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

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ..tax free'" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

leage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre-
l už nukeliautas mylias Platesnei informa-
i skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221 2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

Mielai ALDONAI URBIENEI ir še imai , 

Mylimai MOTINAI 
m i r u s , nuoširdžią užuojautą reiškia: 

P. Būdininkas 
B. A. Ciuriai 
V. V. Majauskai 
J. R. Mildažiai 
A. A. Oliai 

P. M. Ruliai 
J. J. Šalnai 
H. A. Soliai 
R. Zotovienė 
H. Žitkienė 

J u n o Beach, FL 

A.tA. 
kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

m i r u s , jo žmonai ZUZANAI, dukra i J Ū R A T E I ir jos 
še imai nuoširdžiausią užuojautą r e i šk i ame ir k a r t u 
l iūdime. 

Albina ir Pranas Kašubai 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uetuvea AUbnintanaJ", 
aakmadlaniala nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton HaM Unhrarat-
teto stotlM, 89.5 FM banga. „Muatc of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotfas, 
taip pat sakmadianlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — dlraktorius. 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5630. 
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GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČnjOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8662 

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 si 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 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

i 
ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. FFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Dėmesio , Dėmes io ! 
„Draugo" koncertas įvyks kovo 
20 d., šeštadienį, 7:00 vai. vaka
re Jaunimo centre. Koncertą at
liks solistė Giedrė Kaukaitė ir 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė. Bilietus prašoma įsi
gyti J. Vaznelio prekyboje, 
įsigijusiems bilietus anksčiau 
galioja tie patys. Atvykite ir 
džiaukitės. 

x Laisvės šventės — Baltų 
dailininkų iš Illinois parodos 
atidarymas įvyks šį penkta
dienį, kovo 12 d., 7:30 vai. 
vak. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Dalyvauja tryli
ka lietuvių, latvių ir estų daili
ninkų. Parodą oficialiai atidarys 
ponia Asta Kleizienė. Po ati
darymo pasižmonėjimas. 

x Dariaus-Girėno Transat
lantinio skrydžio 60-mečio mi
nėjimo komiteto posėdis įvyks šį 
šeštadienį, kovo 13 d., 1:30 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Organiza
cijų atstovai, ypač tų, kurios dar 
nėra įsijungusios į komiteto 
darbą, yra maloniai kviečiami 
posėdyje dalyvauti. Bus aptarti 
labai svarbūs reikalai. 

x Visuotiniame ateitininkų 
susirinkime kovo 14 d., 12:30 
vai. po pietų Ateitininkų na
muose, Lemonte, dėl laiko 
taupymo turiniui, pietų nebus. 
Vaišinsimės kava ir užkan
dėliais. Kviečiami būtinai daly
vauti visų veikiančių kuopų 
vadovai, studentai, jauni bei 
vyresnieji akademikai. 

x Religinės muzikos kon
certą Verbų sekmadienį, bal. 4 
d. 2 vai. p.p. ruošia Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
choras. Dalyvaus solistai ir 
orkestras. Bus atliekami tarp
tautinės religinės muzikos kū
riniai ir liet. kompozitorių kūry
ba. Chorui vadovauja muz. Ant. 
Linas, prie vargonų Ričardas 
Šokas. Visus maloniai kviečia 
klebons ir choras. 

x Nijolė C i jūnė l i enė , 
MEGO'S mokytojų ruošimo 
kursų koordinatorė, ir Vida 
Rudienė atidarė Montessori 
klasę angliškai kalbantiems 
vaikam Berwyn priemiestyje. 

x I rena Mozūrienė ir Elina 
Latkauskienė, D. Petrutytės 
iškviestos, vieši Čikagoje, 
lankydamos lietuviškas ir 
amerikiet iškas Montessori 
mokyklas mieste ir apylinkėse. 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ameri
kos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz., aspirinas 250 tbs., butelis 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pristatymu į namus 
$100 „Žaibas" 9525 So. 79 
Ave., Hickory Hills, IL, 60457. 
Tel. 708-430-8090 

(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 
Valančios pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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

x Lietuvių Jaunimo sąjun
ga jungia lietuvių jaunimo or
ganizacijoms priklausantį 
jaunimą bei paskirus asmenis. 
LJ s-gos Čikagos skyrius kviečia 
visą lietuvišką jaunimą, 16-35 
metų amžiaus, dalyvauti sky
riaus susirinkime šeštadienį, 
kovo 13 d., 5 v.v. Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

x Dantų gydytojų sąjungos 
narės melsis už mirusias kole
ges ir jų šeimas šv. Mišių metu 
kovo 14 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryto marijonų koplyčioje. Tą 
patį sekmadienį 12 vai. rinksi
mės su svečiais į Lietuvių Tau
t inius namus pasivaišinti 
cepelinų pietumis. 

x Su džiaugsmu pranešam, 
kad „Draugo" rengiami kon
certai vyks toliau numatyta 
tvarka: Clevelande kovo 14 d., 
Čikagoje kovo 20 d., Detroite 
kovo 21 d. Koncertus atliks 
solistė-sopranas Giedrė 
Kaukaitė ir pianistė Gražina 
Ručytė-Landsbegienė. Čikagoje 
bilietai galioja tie patys, kuriuos 
įsigijote anksčiau. Toliau bilie
tai yra platinami J. Vaznelio 
prekyboje. Bilietų bus galima 
įsigyti prie įėjimo koncerto 
dieną. 

x Kovo 6 d. Pranutė Iva
nauskienė, gyvenanti Mar-
quette Parke, savo name, šventė 
91 metų gimtadienį. Po maldos, 
sukalbėtos sūnaus Alberto Iva-
nausko-Evens, jo žmona Lucy ir 
dukra Elena Aleknienė su 
šeima visus vaišino prie tur
tingai paruošto stalo. Suvažia
vo vaikaičiai, provaikaičiai ir 
didelis būrys artimųjų. Sugie
dota „Ilgiausių metų" ir „Hap-
py Birthday". Visi palinkėjo 
daug džiaugsmo, gražių 
gyvenimo metų ir sveikatos. Ji 
skaito „Draugą" nuo pat at
vykimo į Ameriką. Anūkai šį 
pokylį įamžino nuotraukose. 

x „Cari tas" talkos būrelis 
prašo padovanoti lietuviškos 
spaudos Tremtinių ir Politinių 
kalinių klubui , ,Garsas" 
Raseiniuose. Prašome atnešti į 
Seklyčią iki kovo 22. Pagei
daujami: „Pasaulio lietuvis", 
„Laiškai lietuviams", „Ateitis", 
„Pensininkas", „Skautų aidas" 
ir kiti žurnalai. Būrelis norėtų 
globoti šią tremtinių skaityklą 
ir persiųsti surinktą spaudą 
bent pora kartų per metus. Tai 
prašome pataupyti ir ateities 
žurnalus. 

x California Gardens Nur-
sing centro administracija yra 
labai dėkinga „Draugui" už 
Gratis dienraščio siuntimą 
lietuviams, gyvenantiems 
šiame centre. Dienraščiui 
paremti atsiuntė auką. Labai 
dėkojame. 

^ k ŽVAIGŽDUTE 
•BH^S^M. « ' Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

t Redaguoja J. M » Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Ptace, Chicago, IL 60629 

Čia nuo amžių mūsų senoliai už lais
vę kovojo, čia dabar vėl laisva Lietu
va! 

Vilniaus Katedros varpinė 
Piešė Marius Hauser, 

Bostono lituanistinės 
mokyklos mokinys 

Trys buvusios Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos mokytojos, 
susitikusios po 20 metų VI laidos abiturientų pobūvyje (iš kairės): Stefa 
Burokienė, Sofija Jelionienė ir Bronė Stravinskienė. 

Nuotr. Daivos Čyvienės 

x DRAUGO VAJAUS kon
certas įvyks šia pakeista data: 
kovo mėn. 20 d., šeštadieni, 7 
v.v. Jaunimo centre. Visi, 
anksčiau įsigytieji, bilietai 
galioja. Bilietų bus galima gauti 
ir prie įėjimo. 

(sk) 

x Nuoširdžiai dėkojame 
gerbiamiems dr. Gerhard ir 
Nellie Feldmann, už didžiulę 
vaistų siuntą Lietuvai. Taipogi 
nuoširdus ačiū Alex ir Kristina 
Sienkiewycz, kad paaukojo 
savo brangų laiką ir sutvarkė 
persiuntimo reikalus. Kun. 
Gintaras Jonikas, Pasvalys, 
Lietuva. 

(sk) 

x I Salomėjos Endrijonie-
nės pagerbimą jau nėra bilie
tų ir prie įėjimo bilietai nebus 
pardavinėjami. Labai prašome 
organizacijas kuo greičiau atsi
skaityti. Iki malonaus pasima
tymo šeštadienį, kovo 13 d. 5 
v.v. Jaunimo centre. 

(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 šeštadienį. 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) 

TEN TĖVYNĖ MANO 

Čia Misisipė ir Misourė — 
Ontario, Erio ežerai... 
Stebiu linksmų indėnų būrį: 
Čia jų šalis, čia jiems gerai. 

O parke kuplios liepos šlama — 
Vaikai sukrykščia pakraščiuos... 
Graži šio miesto panorama, 
Tik aš čia svetimu jaučiuos. 

Kai nuo Atlanto pučia vėjas, 
Saulutė leidžiasi — matau, 
Prie seno ąžuolo nuėjęs, 
Ilgai mąstau, mąstau, mąstau. 

O ne! Ne ši tėvynė mano. 
Ji ten — už jūrų, už kalnų. 
Tėvai, senoliai ten gyveno, 
O a š ? -
Klajūno vieškeliu einu. 

J o n a s Minelga 

x Šiuo lemtingu mūsų Tė
vynei metu, kai jos dangų Lais
vės spinduliai yra nušvietę, nors 
Raudonasis kaimynas dar te-

besitaiksto šią Laisvę paglemž
ti, Dangaus Valdovas be atvan
gos šaukia senuosius Lietuvos 
karius grįžti pas Jį. 

Kapitonas Andrius to šauks
mo pakluso ir jau išvyko 
Dievop. O mes čia keli, buvę 
Lietuvos karių vadai belikę, dar 
tebedelsiame šią Žemę apleisti 
ir vykti Amžinybėn. 

Ilsėkis, Andriau, ramybėje! O 
sielos skausmo prislėgtiems — 
Tavo žmonai Zuzanai, dukrai 
Jūratei, jos vyrui Jonui ir vai
kaičiams — mes reiškiame nuo
širdžią užuojauta. 

Ats. mjr. Juozas Vilutis 
Ats. mjr. Juozas Bulika 

x TRANSPAK siunčia tal
pintu vus (konteinerius) į Lietu
vą kas savai tę . 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 Siųskite siuntinius ne
išeidami iš namų! Baltia Ex-
press, garsėjanti savo patiki
mumu ir aukščiausios kokybės 
patarnavimu, Niarąuette Parko 
gyventojams siūlo naują paslau
gą: iki kovo 15 d. paimsime 
siuntinius iš jūsų namų nemo
kamai. Jei gyvenate toliau, at-
vežkite arba siųskite UPS adre
su: 3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinkite nemokamu 
tel 1-800-SPARNAI a rba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

KOVO VIENUOLIKTOSIOS 
ŠVENTĖ 

1990 m. kovo 11 d. Lietuva 
atnaujino savo nepriklauso
mybės aktą, paskelbtą 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos vyriau
sybė su Vytautu Landsbergiu 
atsistojo prieš Sovietų Sąjungą 
ir pasakė: „Mes norime būti 
laisvi ir mes būsime laisvi". Sa
vaitei laiko praėjus po to pareiš
kimo, Jaunimo centro lietuviš
kos mokyklos: Dariaus Girėno, 
Čikagos aukštesnioji ir Pedago
ginis institutas atšventė tą 
šventę, paleisdami trispalvius 
balionus su laisvės šūkiais prie 
Laisvės paminkio Jaunimo 
centro sodelyje. Tie balionai 
buvo paleisti, kad skristų toli ir 
skleistų lietuvių norus visam 
pasauliui, kad vėl esame laisvi. 

Daina Saib 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMAS 

Kovo Vienuoliktoji yra Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo šventė. Tą dieną, 1990 
metais, Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis paskelbė 
atstatytą Lietuvos nepriklau
somybę. Pirmą kartą Lietuva 
atstatė savo nepriklausomybę 
1918 m. vasario 16 d. Lietuva 
buvo nepriklausoma iki 1940 
metų, kada rusai užėmė Lietu
vą. Penkiasdešimt metų Lietu
va buvo rusų okupuota. Dabar 
Lietuva yra laisva, bet turi daug 
bėdų su rusais, kurie ieško 
progų Lietuvą vėl prisijungti 
prie Rusijos. 

Vytas Jurjonas 

KODĖL AŠ LAUKIU 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Yra trys dalykai, dėl kurių aš 
laukiu Kalėdų švenčių. Pir
miausia, laukiu sniego, aš mėgs
tu praleisti daug laiko lauke, kai 
yra sniego. Aš laukiu dovanų, 
nes tikiu jų gauti įvairiausių. 
Laukiu švenčių ir dėl to, kad 
nereikia lankyti mokyklos, tada 
turiu dvi, kartais ir daugiau 
savaičių atostogų. Man patinka 
vaidinti Kalėdų eglutės prog
ramoje. Trumpai, per Kalėdas 
visada būna labai linksma. 

Per Kūčias aš su savo mama 
ir seneliais valgome Kūčių va
karienę. Ant stalo būna dvylika 
valgių: silkės, žuvies, sližikų su 
aguonų pienu, grybų ir dar 
daugiau. 

Naujų Metų vakarą aš nemie
gu iki pirmos valandos, la
biausiai laukdama dvyliktos 
valandos. Žiūriu televizijos 
programų. 

Adelė Ročytė, 
Marquette Parko lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 

Audra staiga liovėsi ir tik tru
putėlį krapnojo (smulkiais laše
liais lijo). Birutė išsigandusi 
pradėjo klajoti tarp arti esančių 
medžių. Kažkieno švelni ranka 
apkabino Birutę. Birutė pažvel
gė į dviejų medžių kamienus, 
kurie vienu akimirksniu pavir
to mergaitėmis. 

— Neverk! — tarė vyresnioji. 
— Mama, mama, leisk ir man 

su ja pakalbėti, — energingai 
prašė jaunesnioji. 

— Drebule! Jau gana! Man rei
kia ką nors rimto jai pasakyti, 
— pasakė vyresnioji. Tada, 
kreipdamasi į Birutę, prabilo: — 
Vaikeli, mano vardas Eglė. Mes 
neįpratę matyti čia žmonių 
giminės, ką kalbėti apie vaikus. 
Iš kur atvykai ir koks tavo var
das. 

— Mano vardas Birutė. Aš 
nežinau, kaip ir iš kur atvy
kau. Cia Dainavos stovykla, ar 
ne? — sumišusi paklausė jinai. 

— Pas jus gal ir vadinasi ši
taip, bet mes, čia gyvenantieji, 
vadiname šią vietą Lietuva! 
Čia yra daug grožio, bet tu turi 
būti labai atsargi. Čia yra daug 
laumių ir raganų. Nekalbėk su 
juodais katinais, su gaidžiais ar 
su juodvarniais. Jie gali būti 
apsimetę aitvarai ir gali žmonių 
sielas pasisavinti. Negaliu dau
giau aiškinti, čia uždrausta su 
žmonėmis kalbėti. Bet, žinok, aš 
tave mėgstu ir visada būsiu, 
jei reikės pagalbos. Birutei ne
suspėjus pasakyt „Ačiū", mote
rys vėl pavirto nebyliais me
džiais. 

Temo, nes bvo jau vėlu. Birutė 
vaikščiojo Dainavos laukais ir 
žiūrėjo į dangaus skliautą. 
Žvaigždės taip gražiai mirgėjo ir 
lyg apšvietė laukus. Žolė blizgė
jo žvaigždžių šviesa. Birutė 
pastebėjo blykčiojančius švento 
Jono vabalėlius. Jie skraidė virš 
ežero ir tarp medžių. 

— Špū... per dangų! Birutė 
matė krentančią žvaigždę ir at
siminė, kaip jos močiutė pasa
kodavo jai lietuvišką legendą. 
Dabar močiutės balsas skam
bėjo jos ausyse... — Visi žmonės 
turi savo žvaigždę danguje. Kai 
pamatai naują žvaigždę, tai kas 
nors gimsta, o kai žvaigždė kret-
na, kas nors miršta. 

(Bus daugiau) 
Audra Degesytė 

Atlėkė paukštis be sparnų, 
nutūpė į medį be šakų, nušovė 
medžiotojas be nagų, suėdė 
ponia be dantų . (Ši luva) 
(sniegas, žemė, vėjas, saulė). 

Ėjo, ėjo ir vietos neturėjo 
(Radviliškis) (vėjas). 

RUDUO MIŠKE 

Ruduo. Išėjau į mišką pasi
vaikščioti. Pirmiausia pažiūrė
jau į žemę. Čia pupsi kelmeliai, 
apaugę samanomis. Vasarą sa
manos buvo žalios, o dabar pa
geltusios, lyg rudens lapai. 
Grybų visai nematyti. Uogieno
jų krūmeliai palikę pliki. Lape
lius ir tuos numetę, uogų seniai 
nebėra. Krūmai, ką tik žaliavę, 
numetė savo pageltusius rūbus, 
pas i l iko t ik pl ikos šakos. 
Medžiai, patys aukščiausieji, ir 
tie be lapų. Kur ne kur didesni 
lapai kabo ant plikų šakų. Tik 
eglės išdidžiai žaliuoja ir pui
kuojasi savo žaliais spygliais. 

Einu mišku, visur kvepia 
grynu oru. Kartais pasklinda ir 
supuvusių lapų kvapas, ir vėl 
malonus spygliuočių kvapas. 
Gera rudenį miške. Eidama ta
keliu, girdžiu, kaip vėjelis tarp 
šakų pučia ir gainioja nukritu
sius lapus. Šlama lapai po ko
jomis. Girdisi nepatenkintų 
paukščių klykavimai, nes jie 
išskrenda į šiltus kraštus. Kar
tais varna sukranksi, pro šalį 
skrisdama į lizdą. 

Rudenį visi žvėreliai ir paukš
teliai, kurie neišskrido į šiltus 
kraštus, ruošiasi artėjančiai 
žiemai. Gera rudenį miške! 

R ū t a Draudvilai tė , 
9 klasės mokinė, 

Raudondvaris, Lietuva. 

L A P Ė IŠPŪSTAPILVĖ 

Alkana lapė , pamačiusi 
ąžuolo drevėje (skylėje) 
piemenėlių paliktą duoną ir 
mėsą, ten įlindo ir viską surijo. 
Kai jai išsipūtė pilvas ir ne
begalėjo išlįstį iš drevės, ėmė 
verkti ir vaitoti. Kita lapė, 
bėgdama pro šalį, išgirdo jos de
jones, priėjo ir paklausė, ko ji 
aimanuoja. Sužinojusi, kas 
nutiko, jai pasakė: 

— Palauk čia,kol pasidarysi 
tokia pat, kokia įlindai, tada 
lengvai išlįsi. 

Pasakėčia moko, kad laikas 
pagydo visas žaizdas. 

Ezopas 

GALVOSŪKIO NR. 91 
ATSAKYMAS 

1. Abu miestai yra beveik ant 
tos pačios 42 paralelės. 2. Nor
vegija. 3. Nuotoliai beveik vie
nodi. 4. Šakiai liktų dešinėje pu
sėje. 5. Meksikos įlanka. 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

Daugiausia vardų turi Kris
tus: Viešpats, Dievo Sūnus, 
Žmogaus Sūnus, Dievo Avinė
lis, Vyriausias Kunigas (Rabe), 
Mesijas, Dailidės Sūnus, Mari
jos Sūnus, Izraelio Karalius, 
Žydų Karalius. 

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAS 

Šluota. Dabar tokių šluotų 
niekas nebevartoja. Jas var
todavo (ir patys žmonės jas pasi
darydavo) senovės lietuviai. 
Prisilauždavo beržo šakų su 
lapais ( i r kitų medžių šakų), su 
virvėmis pririšdavo prie ilgo 
koto ir šluodavo kambarius, 
koridorius ir kiemą. 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

Gerai įsižiūrėję, pastebėsite, 
kad paukščio galva nupiešta 
kaip A. Iš įvairių raidžių galima 
sukurti įdomių piešinėlių. 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAS 

Piešinėlis primena vaizdą, 
esantį arčiau ašigalio, kur žie
ma yra ilga ir labai šalta. Šil
tuose kraštuose žiemos nėra. 
Lietuvoje dabar yra žiema, bet 
ne tokia šalta, kaip arčiau aši
galių. 

GALVOSŪKIS NR. 111 

Pasiskaitę literatūros, atsa
kykite į šiuos klausimus: 1. 
Lietuvos didžioji kunigaikštienė 
ir Lenkijos karalienė Jadvyga 
buvo vengrė (1374-1399). Lietu
vos kunigaikštienė Barbora 
Radvilaitė, to meto gražuolė 
(1523-1551). Kuri iš jų mirė 
jaunesnė? 2. Kuri iš jų — Bar
bora ar Jadvyga ištekėjo jau
nesnė? 

(5 taškai) 
Atsiuntė 

Kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 112 

(Vyresniems sprendėjams) 

Paaiškinkite, kas yra dūlė
jimas. Neužtenka vien to žodžio 
paaiškinimo, bet plačiau apra
šyti dūlėjimo priežastis, padari
nius ir kaip reiškiasi tas vyks
mas. Už platų paaiškinimą 101., 
o trumpesnį — 5 t. 

GALVOSŪKIS NR. 113 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mažas kryžiažodis. 1. Kojos 
apavas. 2. Daiktavardis, išreiš-
kiąs padėtį, kai nėra šiukšlių. 3. 
Metų laikas. 4. Ne šlapias. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Parašykite 10 žodžių, kurie 
prasidėtų su žodžio skiemeniu 
Aut. Čia nupieštas automobilis. 
Sugalvokite daugiau panašių 
žodžių. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 115 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šis piešinėlis vaizduoja vieną 
daugeliui žinomą pasaką. Kas 
atspės pasakos pavadinimą ar 
trumpai raštu atpasakos pačią 
pasaką, gaus (5 taškus). 
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