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Pabaltijo valstybių 
pareiškimas dėl 

neramumų Rusijoje 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 23 d. (Elta) -
Ryšium su Rusijos prezidento 
Boris Jelcino sunkumais ir toli
mesniu demokratijos likimu Ru
sijoje, Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas, Latvijos prez. 
Anatolijs Gorbunovs ir Estijos 
Respublikos prez. Lennart Meri 
padarė pareiškimą, kuriame 
taip rašoma: „Rusijos Federacija 
pateko į lemtingą politinę kri
zę, kuri daro poveikį ne tik būsi
moms demokratinėms refor
moms Rusijoje, bet ir Europos 
bei Azijos stabilumui ir sau
gumui. 

Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — visada 
rėmė Rusijos demokratines 
jėgas ir reiškė tvirtą įsiti
kinimą, kad istorinis Rusijos 
posūkis nuo totalitarizmo j de
mokratiją bus geriausias gerų 
kaimynystės ryšių, pagrįstų 
abipuse pagarba ir tarptautine 
teise bei sutartimis, garantas, 
atveriantis naujas glaudesnio 
ekonominio, kultūrinio ir poli
tinio bendradarbiavimo per
spektyvas Europoje ir Azijoje. 

Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — reiškia 
tvirtą viltį ir tikėjimą, kad pir
masis demokratiškai išrinktas 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
ir Rusijos vyriausybė įveiks da
bartinę krizę Rusijoje taikiomis 
priemonėmis, išsaugodami pa
čios Federacijos tautų interesus, 
Rusijos partnerių ir draugų 
visame pasaulyje stabilumo ir 
saugumo labui". 

Lietuva remia Boris Je lc in 

Lietuvos pozicija Rusijos 
atžvilgiu lieka nepakitusi . 
Lietuva rėmė ir rems demokra
tinių pertvarkymų kursą Rusi
joje bei nuoseklų Rusijos ėjimą 
į rinkos ekonomiką, ir Rusijos 
prezidentą Boris Jelcin, kovo 
22-ąją pareiškė Lietuvos seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. 
Lietuvai svarbu, kad Rusijoje 
būtų išlaikyta užsienio politikos 
perimamumas, suteikiantis ga
rantijų, jog Lietuvos ir Rusijos 
susitarimai, pirmiausia dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo, 
bus gerbiami ir tiksliai vyk
domi. 

A. Brazauskas susit iko su 
Rusijos ambasador iumi 

Kovo 22 d. prezidentas Algir
das Brazauskas susitiko su Rusi
jos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Lietuvoje Niko-
laj Obertyšev. 

Kaip pasakė susitikime daly
vavęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, buvo 
pasikeista nuomonėmis dėl susi
dariusios padėties Rusijoje ir 
esamos Lietuvoje, tartasi dėl 
derybų atnaujinimo ir perspek-
tuvų, aiškintasi, kokių pozicijų 
valstybės laikosi tarpusavio 
santykiuose , ka lbė ta apie 
galimus valstybių vadovų susi
tikimus. 

Rusijos ambasador ius 
pabrėžė, jog Rusijos bendra 
nuos ta ta dėl kar iuomenės 
išvedimo iš Lietuvos nesikeičia. 
Lietuvos prezidentas ir užsienio 
reikalų ministras pažymėjo, jog 
Lietuvos korektiška pozicija ne
reiškia minkštumo ir nuolaidų 
t ikė t i s nevertė tų . Rusijos 
kar iuomenės išvedimas iš 
Lietuvos — tai senų skriaudų 
ati taisymas, todėl neturėtų 

būti siejamas su kuriais kitais 
klausimais. 

Akcentota, kad būtina kuo 
greičiau atnaujinti derybas ir 
siekti bendro valstybių politinio 
susitarimo. Algirdas Brazaus
kas pareiškė tvirtą savo nuosta
tą, jog artimiausiomis dieno
mis bus suformuota ir patvir
tinta Lietuvos derybų su Rusi
ja delegacija. 

Pasak Povilo Gylio, pokalbis 
buvo korektiškas, jokių sąlygų 
ar reikalavimų Rusijos amba
sadorius nekėlė. Tačiau Rusijos 
noras sukietinti savo poziciją vis 
dėlto vra jaučiamas. Tai, Povilo 
Gylio nuomone, gali sukelti 
atitinkamą reakciją. 

Seimo opozicijos lyderio 
V. Landsbergio pareiškimas 

Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos reikmė yra besąly
giška. Ją realizuojanti dvišalė 
sutartis — išvedimo tvarkaraš
tis su dviem papildomais susi
tarimais — nenumato sąlygų, 
kuriomis visa tai turėtų būti 
vykdoma, — sakoma pareiški
me, kurį Vytautas Landsbergis 
paskelbė, atsiliepdamas Rusijos 
ambasadoriaus kovo 21-osios in
terviu Lietuvos radijui. Jame N. 
Obertyšev parakė, kad Rusija 
gali nesilaikyti Rusijos-Lietuvos 
sutarčių dėl kariuomenės išve
dimo iki rugpjūčio 31 d., pagal 
sutartimi patvirtintą tvarka
raštį. Taip galėtų atsitikti, jeigu 
Lietuva neįvykdytų Rusijos ke
liamų sąlygų, aiškino ambasa
dorius. 

Savo pareiškime V. Landsber
gis primena, jog minėtuose 
dokumentuose nurodoma, kad 
sutartys įsigalioja nuo pasira
šymo momento. 1992 metų rug
sėjo 8 dieną jas pasirašė įgalioti 
gynybos ir krašto apsaugos 
ministrai, abiejų valstybių 
vadovams dalyvaujant. Doku
mentai įregistruoti Jungtinių 
Tautų organizacijoje, kuri su 
pasitenkinimu pažymėjo šių 
sutarčių faktą. Todėl sampro
tavimai apie abejotiną tų 
dokumentų galią yra nekompe
tentingi ir turi nebent politinį 
tikslą. Tai spaudimas, reikalau
jant, kad Lietuva priimtų nau
jas Rusijos sąlygas ir net su pa
grasinimu, kad Rusijos politika 
Lietuvos atžvilgiu gali pasi
keisti. Valstybių santykiuose 
tokių veiksmų neturėtų būti ir 
ambasadoriai paparastai veikia, 
kad valstybių santykiai būtų 
kuo geresni, nebent Obertyšev 
turėjo kitokį pavedimą, teigia 
V. Landsbergis. 

Audrius Butkevičius išvyko 
į Briuselį 

I Briuselį išvyko Krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. Jis dalyvaus Šiaurės 
Atlanto bendradarbiavimo tary
bos gynybos ministrų posėdyje. 

Posėdis prasidės kovo 29 d. 
Prieš tai Andrius Butkevičius 
susitiks su NATO pareigūnais, 
numatyta jo paskaita NATO 
karininkams apie Baltijos šalių 
regiono saugumo problemas. 

Posėdžio išvakarėse vyks Šiau 
rės Atlanto bendradarbiavi
mo tarybos gynybos ministrų ir 
šalių ambasadorių konsultaci
jos. Tikimasi, jog atskirą 
pasitarimą surengs Baltijos 
šalių gynybos ministrai. 

Baltijos valstybių 
užsienio ministrų 

pasitarime 

„Catholic Medical Mission Board" atstovai — Rasa Razgaitienė ir Michael McCathy stebi 
Pneumovox skiepų iškrovimą Vilniuje kovo 11d. Bus paskiepyta nuo gripo apie 90,000 žmonių. 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Alia iacta sunt... Burtai mesti 
Taip išsireiškė senovės Romo

je vienas politikas kritišku jų 
respublikai momentu. Panašiai 
Jelc inas , neradęs bendros 
kalbos su gorbačioviniu kon
gresu, savo kalboje, transliuo
toje per Maskvos ir CNN tele
viziją, pranešė tautai savo 
apsisprendimą valdyti Rusiją be 
kongreso. Tam tikslui jis įvedė 
ypatingos padėties stovį iki ba
landžio 25 dienos. Tame laiko
tarpyje galios tik jo įsakymai. 
Kalboje jis priminė piliečiams, 
kad jie išrinko jį Rusijos Fede
racijos prezidentu. Jelcinas aiš
kiai pabrėžė, kad konfliktas yra 
ne su kongresu bet su atgims
tančia komunistų partija, kuri 
vėl nori nugramzdinti Rusiją į 
komunistine pragaištį . J i s 
priminė, kad tauta, išrinkdama 
jį prezidentu, tikėjosi pradėti 
kelią į laisvę ir demokratiją, 
laisvą žodį spaudoje, radijuje ir 
televizijoje. Jelcinas paaiškino, 
kad, nepaisant kliūčių iš kongre
so pusės, jis bandė rasti komp
romisus, kad tik demokratiza
vimo procesas nesustotų. Tik 
nenoras bendrai dirbti privertė 
jį imtis griežčiausios priemonės 
ir atsiskirti nuo nesukalbamo 
kongreso, visados boikotavusio 
visas jo pastangas. Jis, kaip 
išrinktas prezidentas, jaučia 
pareigą atsiliepti į tautos valią, 
nes jau laisva Rusija jį išrinko, 
kai tuo tarpu kongresas buvo 
sudarytas dar nela isvam 
periode, ir jis pilnas komunis
tinio gaivalo. Tas gaivalas nori 
sustabdyti kelią į demokratiją ir 
grįžti prie valstybinio vairo tik 
dėl savo asmeniniu sumetimų, 
nepaisydams tautos gerovės, 
kaip nebuvo paisyta per 70 
metų. Jelcinas įspėjo Rusiją, 
kad, jeigu senas režimas grįš, 
tauta vėl paskęs nežabotam 
apsiginklavime, naudojančiame 
daugumą tautos vertybių, grįš 
prie šalto karo padėties, kurią 
jis beveik užbaigė. Jelcinas pra
nešė, kad bus nauja konstitucija 
ir naujos prezidento rinkimų 
taisyklės taip, kad kiekvienas 
tautietis galės dalyvauti ir 
prisidėti savo balsu, kuris buvo 
visiškai ignoruojamas per 1,000 
metų. Toliau jis išvardijo savo 
programą: infliacijos sustabdy
mas, žemės ūkio privatizacija, 
prekybos ir pramonės privatiza
cija, provincijų išvalymas nuo 
užsilikusių aparatčikų, pensi
ninkų aprūpinimas, pagerintas 
ryšys su buvusiomis respubliko
mis ir autonominėmis sritimis, 
pager inimas kar inių jėgų 
ekonominės padėties. Pats svar
biausias ir gal lemtingas pot

varkis yra reikalavimas, kad 
karinės jėgos nesimaišytų į 
politinius reikalus 

Ar generola i liks neutralūs? 

Šis klausimas neramina rusus 
ir visą pasaulį. Kadaise buvo 
rašyta, kad karininkų tarpe 
vieningo nusistatymo toli gražu 
nėra. Jaunesnieji Kadrai yra 
linkę į reformas, pažangą ir 
remia Jelciną. 

Generolai jau seniai nepaten
kinti Jelcinu. Kaltinąjį imperi
jos griovimu, sunkia karinin
kų padėtimi Rusijoje ir buvu
siose respublikose. Kai kurių 
armijų generolai, pasilikę įvai
riuose kraštuose, dažnai elgiasi 
savarankiškai, ir jų lojalumu 
Jelcinas pasitikėti negali. Pats 
viceprezidentas Ruckoj, Afga
nistano karo generolas, parodė 
savo nelojalumą prezidentui, 
nepasirašydamas ypatingo sto
vio potvarkio dokumento. Fak
tiškai jau dabar paskiri daliniai 
Maskvos neklauso. Moldovoje 
jau kelinti metai 14-ta armija 
aktyviai dalyvauja mūšiuose, 
„gindami" atvykusius rusus. 
Gruzijoje rusų kareiviai padeda 
abhaziečiams prieš gruzinus, 
Azarbeidžano kariuomenė aprū
pinama net tankais kovose dėl 
Nagorno-Karabacho, o pa
vieniai kareiviai -amdomi kaip 
specialistai ir gauna 35 dol., už 
dieną. Tadžikistane rusų dali
niai gina užsilikusį režimą nuo 
islamo pasekėju Neva nepri
klausomos Tadžikistano valsty
bės sienas saugoja rusų daliniai, 
kad pagalba neplauktų iš Irano. 
Nesilaikymas padarytų susita
rimų su Lietuva mums jau žino
mas. Žinomas yra dažnas įspėji 
mas net JT ore nizacijoje dėl 
tautinių mažumu skriaudimo. 

Paskutinio kongreso posė
džiuose autonominės sritys rei
kalavo daugiai: teisių, tačiau 
kongresas jų reikalavimus ig
noravo. Jelcinas ~avo kalboje ir 
a t e i t i e s planuose aiškiai 
pabrėžė, kad jq reikalavimai 
bus respektuojauu. Jis nujaučia, 
kad pilietinio kars pradžia gali 
prasidėti tose srityse, kai jos. 
matydamos galimybę atgauti 
laisvę, pradės klibinti dar vis 
valdžios aparate paliktus rusus. 
Tas kaip tik gali iškelti vietinių 
įgulų reakciją. 

Vėl Je lc ino likimo klausimas 

Jis labai neaiškus. Tuojau po 
Jelcino kalbos kongresas susi 
rinko aptarti tolimesnius žings
nius. Nėra abejones, kad dabar 

visos opozinės jėgos: raudonieji, 
superpatriotai ir generolai 
susiburs į stiprų vienetą. Kol 
kas konstitucinis teismas galu
tinai neapsisprendė, bet grei
čiausiai paskelbs Jelcino po
tvarkį nelegaliu. Kongresas 
ruošiasi prezidento pašalinimui. 
Jie netgi naudoja amerikietišką 
pavadinimą — ,,impeache-
ment", mat savo dar neturi. Jų 
konstitucijose tokia galimybė 
nenumatyta. Jau aišku, kad 
Jelcinas iš valdžios savanoriškai 
nepasitrauks. Jam lengvai pa
vyko iš Kremliaus iškraustyti 
Gorbačiovą, bet kas bandys iš
kraustyti legaliai išr inktą 
prezidentą? Tą galimybę Jelci
nas numatė, todėl jis apsupo 
save patikimais generolais su 
nemažu karinių jėgų kontingen
tu. Tačiau yra žinoma, kad 
panašų kontingentą yra subū
ręs ir jo pagrindinis priešas, 
kongreso pirmininkas Chasbu-
latov. 

Ar tos jėgos bus panaudotos, 
tai klausimas, kurį nagrinėja 
visi politologai. Buvęs užsienio 
reikalų ministras Shevardnadze 
pareiškė, kad jis „suuodžia" 
pilietinį karą buvusioje imperi
joje. Ją išgelbėti siūlosi ir buvęs 
partijos sekretorius, jau pasiū
lęs savo paslaugas. Ar Gorba
čiovas grįš prie vairo? Atei
nančios savaitės turbūt bus lem
tingos. Rusijos kelias į laisvę 
bus prailgintas, bet nenutrauk
tas. 

Susidariusi padėtis Rusijoje 
yra panaši į Lietuvos situaciją. 
Lietuvoje tauta jau pasisakė, 
kuria linkme nori eiti. Ar rusų 
tauta seks mūsų pavyzdžiu ir 
padarys žingsnį atgal? Pasimo
kęs iš mūsų, Jelcinas jau perė
mė televizijos centro kontrolę. 

E. Ringus 

Helsinkis, kovo 18 d. (Elta) -
Ketvirtadienį čia pasibaigė 
antroji Baltijos jūros valstybių 
tarybos užsienio reikalų minist
rų sesija. Apie jos darbą prane
ša BNS korespondentas. 

Sesijoje įžanginį žodį tarė ir 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys. Jis pa
žymėjo, kad sumanymas sukur
ti Baltijos jūros valstybių tarybą 
buvo vykęs, o pati taryba dirbo 
naudingai ir sėkmingai. Svar
biausia, pasak min. P. Gylio, 
yra tai, kad pavyko išvengti 
atvirų nesutarimų. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras atkreipė pasitarimo da
lyvių dėmesį, kad pastaraisiais 
mėnesiais Lietuvoje įvyko svar
bių pokyčių: priimta Konstituci
ja, demokratiškai išrinktas Sei
mas, prezidentas, formuojama 
Konstitucinio Teismo sudėtis. 

Ministro nuomone, Baltijos 
valstybių tarybai turėtų rūpėti, 
kad „būtų išvengta nereikalin
gos karinės konfrontacijos šia
me regione". Pasak jo, demili-
tarizacija apie Baltijos jūrą 
smarkiai padidintų politinį sta
bilumą bei saugumą ir paska
tintų partnerius ilgalaikiam 
bendradarbiavimui. 

Rusijos užsienio reikalų 

*New York 'Lietuvos 
Nuolatine Misija prie JT). Kovo 
19 d. New Yorko Tarptautinės 
Partnerystės programos vedėja 
S. Gutry susitiko su Lietuvos 
Aplinkos Apsaugos departa
mento užsienio skyriaus vedėju 
Inesiu Kiškiu aptarti tolesnį 
Nevv Yorko-Lietuvos bendradar
biavimą gamtosaugos srity. I. 
Kiškį i pasitarimą lydėjo Misi
jos patarėjas D. Sužiedėlis. Prieš 
tai. kovo 18 d., JAV Aplinkos 
Apsaugos agentūros Nevv Yorko 
regiono direktorius užsienio pro
gramom James Marshal taip 
pat turėjo susitikimą su Inesiu 
Kiškiu. Pasitarime gamtosau
gos klausimais dalyvavo ir JAV 
Aplinkos Apsaugos agentūros 
darbuotojas Raimundas Sližys 
bei Misijos patarėjas D. 
Sužiedėlis. 

JAV remia Jelciną 
ir Rusiją 

Chicago, kovo 22 d. — Kalbė
damas Chicago Council of 
Foreign Relations suvažiavime, 
Amerikos Valstybės sekretorius 
Warren Christopher pabrėžė, 
kad Amerikos vyriausybė yra 
susirūpinusi šiuolaikine krize 
Rusijos valdžios viršūnėse ir dės 
visas galimas pastangas, kad 
prez. Boris Jelcin išsilaikytų 
savo pareigose, nes priešingas 
atvejis reišktų vėl komunizmo 
įsigalėjimą Rusijoje ir galbūt 
net šaltojo karo atnaujinimą. 
Žinoma, Jelcinui parama sąly-
guojama jo problemų sprendimu 
taikiu būdu ir kad nebūtų pažei
džiamos gyventojų pilietinės 
laisvės bei teisės. 

Pagal Valstybės sekretoriaus 
pareiškimą, prez. Clintono ad
ministracija numato sustiprin
ti ekonominę paramą Rusijai, 
kad perėjimas į privatazaciją, 
sukėlęs dalį dabartinių sunku
mų krašte, vyktų sklandžiau ir 
greičiau. Šal ia pinigines 
paramos ir kitų ekonominių 
lengvatų, siūloma sudaryti 
sąlygas, kad kuo daugiau Rusi
jos jaunuolių galėtų atvykti į 
Amerikos universitetus gilinti 
studijų ir tuo pačiu susipažinti 
su Vakarų demokratijos pro
cesu, laisvu gyvenimu laisvoje 
valstybėje. Tikima, kad grįžę 
namo, tokie „perauklėti" jau
nuoliai jau niekad nesižavės 
komunizmu ir jo valdymo siste
ma. 

Nors anksčiau priešingas 
pakeitimui, prez. Clintonasjau 
linkęs balandžio 3-4 d. susiti
kimą su Jelcinu, numatytą Van-
couver, Kanadoje, perkelti į 
Maskvą, jeigu atrodytų, kad 
šiuo metu Jelcinui būtų naudin
giau neišvykti iš savo krašto. 

ministras Andrėj Kozyrev vėl 
siūlė taryboje įsteigti žmogaus 
teisių ir tautinių mažumų gy
nimo komisaro postą. 

Sesijos baigiamasis komuni
katas priimtas, atsižvelgus į 
Rusijos pasiūlymus. Po ilgų 
svarstymų dokumente įrašyta, 
kad „taryba iš principo pritaria 
Baltijos jūros valstybių tarybos 
žmogaus teisių ir tautinių ma
žumų komisaro posto įsteigi
mui". Taryba pavedė vyriau
siųjų pareigūnų komitetui ir 
paramos demokratiniams insti
tutams grupei toliau vystyti šį 
klausimą, rengiant konkretų 
komisaro mandatą ir atsižvel-
ginat į būtinybę vengti pasikar
tojimo su kitų institucijų veikla 
šioje srityje. Andrėj Kozyrev 
perspėjo, kad Rusija nepasirašys 
baigiamojo sesijos dokumento, 
jeigu nebus pritarta jos idėjai 
steigti komisaro postą. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų minis t ra i 
pareiškė, kad tokio komisaro 
postas nereikalingas ir jie tam 
priešinsis, tačiau balsavo už tei
giamąjį komunikatą. Dokumen
tai Baltijos taryboje priimami 
konsensusu — visiems 
susitarus. 

Komunikate pabrėžiama būti
nybė skatinti Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Baltijos vals
tybių, rūpinantis gyvenamųjų 
namų siaiybos ir socialiniais 
išvedamų kariškių reikalais. 

Kariuomenė 
išvedama iš Kauno 
Kaunas , kovo 16 d. — Rusų 

kariškiai iš Kauno išeina ne pa
gal grafiką. Vėluoja maždaug 
1.5 mėnesio. Vėlavimo prie
žastys įvairios. Dažniausiai 
rusų kar iškia i skundžiasi 
trūkumu vagonų, kuriais išveža 
savo turtą. O vagonų išties 
reikia labai daug. Štai Kaune 
esanti 7-oji oro desanto divizija 
paprašė net 2,236 vagonų. Pir
muosius 50 vagonų kariškiai 
jau gavo. 

Bet kariuomenės išvedimas 
vyksta netik geležinkeliais. 
Šančių gatvėmis pajudėjo 
kariškių sunkvežimių kolonos. 
Patys Rusijos armijos 108-ojo 
pulko patruliai vengė atsakyti, 
kad išvyksta iš Lietuvos. Lie
tuvos Krašto Apsaugos ministe
rijos karinių objektų inspekci
jos, karinių dalinių patikrinimo, 
priėmimo ir perdavimo inspek-
torius-pirmininkas A. Izikovas 
paaiškino, jog išvedamas 7-osios 
desantininku divizijos ryšių 
ba ta l ionas . Desant in inkai 
išveža savo techniką sunkve
žimiais, nes trūksta vagonų. 

3 
m 
• 

— Lietuvos p rokura tū ra 
šiuo metu tiria 700 bylų. kurių 
didelė dalis susijusi su korup
cija, kyšininkavimu, piktnau
džiavimu tarnybine padėtimi. 
su bankų operacijų dokumentų 
klastojimu bei grobstymu 

KALENDORIUS 

Kovo 24 d.: Gabrielius. Hilda, 
Daumantas. Niką. 

Kovo 25 d.: Apreiškimo Švč. 
M. Marijai. Haroldas. Liucija, 
Vaišvilkas. Kante. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 5:50. 
leisis 6:04. Apsiniaukę, ryte 
rūkas, vėliau gali lyti ar net 
lietus, maišytas su sniegu. 
Temperatūra apie 42 F (8 C); 
naktj temperatūra 37 F (6 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
5:49. žymiai šilčiau, ryte 
debesuota, vėliau saulėta. 



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

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 
Redaguoja j.v.s Irena Regienė, 2652 VV 65th St., Chicago, IL 60629 

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS RAŠINIŲ 

KONKURSAS 
1993 metams 

Lietuvių Skautų sąjunga, 
minėdama deimantinę Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, LSS 
Jubiliejinių metų proga skelbia 
1993 metų rašinių konkursą 
LSS nariams,-rems žemiau 
nurodytomis sąlygomis: 

1. Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose šiuo 
metu priklausantys, ar nepri
klausantys, bet įžodį davę, 
Sąjungos nariai ir narės, 

2. Konkurso temos pagal 
amžių suskirstytos į 3 grupes.-
Laisvų temų pasirinkimas 
turėtų per daug nenutolti nuo 
pasiūlytų minčių ar idėjų. 

3. Konkurso laikas: 1993 m. 
gegužės 1 d. iki 1933 m. rug
sėjo 15 d. 

4. Rašiniai, pasirašyti slapy
vardžiais ir atskiru užklijuotu 
vokeliu su tikrąja pavarde, var
du ir adresu, įdedami į voką ir 
siunčiami: LSS Rašinių kon
kurso komisija, 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7, 
Canada — ne vėliau kaip iki 
1993 m. rugsėjo 15 dienos 
(pašto antspaudo data). 

5. Konkurso temos: 
Vilkiukams, paukštytėms, 

bebriukams, ūdrytėms — 
„Laiškas Lietuvos vaikui" arba 
„Namas, kuriame gyvenu" ar
ba laisva tema. Rašinys ne 
trumpesnis kaip normalaus 
rašymo vienas 8Vz x 11 dydžio 
psl. Premijos: I v. 50 dol., II v. 
25 dol. 

Skautams,-ėms. prit. skau
tams,-ėms bei kitoms to 
amžiaus grupėms — „Aprašyti 
kurią nors vieną savo draugovės 
sueigą" arba „Kelionė po 
Lietuvą" (tikra ar išgalvota), ar
ba laisva tema. Rašinys turi 
būti ne trumpesnis kaip dviejų 
normalaus rašymo 8V2 x 11 
dydžio psl. Premijos: I v. 100 
dol., II v. 50 dol. 

Skautams vyčiams, vyr. skau
tėms ir kitoms to paties amžiaus 
grupėms — „Deimantinės (75 
m.) sukakties reikšmė Lietuvai 
ir skautams", arba, „Jei būčiau 
tuntininkas,-kė"... arba laisva 
tema. Rašinys ne trumpesnis 
kaip trys normalaus rašymo 8 M: 
x 11 dydžio psl. Premijos: I v. 
125 dol., n v. 75 dol. 

6. Konkurso mecenatas — LSS 
tarybos pirmija, naudodama 
prel. s. Juozo Prunskio Lietuvių 

fonde paskirtos sumos palūka
nas, 

7. Rašinių vertinimą atliks 
Toronto skautininkai,-ės. 
Komisija bus sudaryta gavus 
rašinius ir atsižvelgiant į LSS 
šakų įsijungimą konkurse. 

8. Bendros pastabos: 
Šį kartą konkursui duota 

daugiau laiko, kad būtų galima 
jam geriau pasiruošti ir 
įsijungti. Laukiama, kad viene
tų vadovai jaustų atsakomybę 
paraginti rašinius rašyti. Drau
govėse, pagal pasiūlytas temas, 
galima būtų padaryti mažus 
konkursėlius ir, rašinius at
rinkus, siųsti šiam konkursui. 
Apie vykstančio konkurso eigą 
reikėtų įvairiomis progomis vis 
dažniau priminti, išjudinti ta 
linkme. Jei kas rašytų po 
visų stovyklų, temų galimybės 
padidėtų. 

Sėkmės rašyti ir budėti! 
Konkurso komisija 

v.s. Č. Senkevičius 
1993 m. kovo 15 d. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos Pirmija 

LSS TARYBOS PIRMUOS 
VIENUOLIKTO (11) 

AKIVAIZDINIO POSĖDŽIO 
KVIETIMAS 

Kviečiu LSS Tarybos PIRMI
JA ir Jubiliejinės Stovyklos 
šakų (J.S.) viršininkus daly
vauti akivaizdiniame posėdyje 
1993 m. balandžio 3 d., šeš
tadienį, 9:00 vai. ryto, LSS 
patalpose, Lietuvių centre, Le-
mont, IL. 

Posėdžio programa 

A. Jubiliejinės stovyklos Rakė 
reikalai. 

B. LSS Rinkimų progresas 
C. Pakėlimai ir apdovanojimai 
D. Lietuvos skautų reikalai. 
E. Kiti įvairūs reikalai ir 

pasiūlymai. 
F. Posėdžio užbaigimas. 
Šis svarbus posėdis užtruks 

visą dieną ir vyks jau įrengtose 
LSS patalpose Lietuvių centre, 
Lemont, IL. 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas 

KELIONĖ Į JUBILIEJINĘ SKAUTŲ 
STOVYKLĄ LIETUVOJE 

Išvykstam birželio 16 ir 
grįžtam liepos 14. Kelionės 
vadovas v.s. Česlovas Kiliulis. 

Kainos iš: 
Bostono ar New Yorko — 860 

dol. 
Čikagos - 950 dol. 
Los Angeles — 1,030 dol. 

plūs mokesčiai. Bilietus reikia 
išpirkti ne vėliau kaip iki kovo 
31 dienos. Išpirkus bilietą, 
pinigai negrąžinami. 

Kelionei reikalinga galio
jantis pasas ir Lietuvos viza. 
Skubiai registruotis pas Česlovą 
Kiliulį, Atlanto skautų rajono 
įgaliotinį. 17 Tyler Road. 
Lexington, MA 02173. Tel. (617) 
861 1465. 

Svečiai, norintieji prisijungti, 
gali vykti už tą pačią kainą. 

Pirmą savaitę (atvykus į 
Vilnių) bus ekskursija po įdo
mesnes Lietuvos vietas — 
Anykščių Puntukas, Šeduvos 
malūnas, Palanga ir 1.1. 
Paskutinę savaitę galima bus 
praleisti pas gimines. Kartu 
vyks Juozas Bružas ir suks vaiz
dajuostę, kurią jau dabar 
galima užsisakyti. 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS 

Besiruošiantieji vykti į Ju
biliejine stovvkla Lietuvoje, š.m. 
liepos 3-11 dienomis vyksiančią 
Lietuvoje (Kunigiškėse) pra
šoma nedelsiant registruotis pas 
JAV Vidurio rajono atstovę vs. 
fil. Ritą Penčylienę. 12617 So. 

Čikagos skautijos Kaziuko mugės atidaryme širdimis apdovanoti LSS Tarybos pirm. fil. vs . Sigi
tas Miknaitis , ASS vadijos pirm. fil. vs. Edmundas Korzonas, Asta Kleizienė ir Lietuvos gene 
ralinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. N u o t r j T a m u i a i č i 0 

KAS JŪSŲ LAUKIA 
v.s. VLADAS VIJEIKIS 

Susidomėjęs stebiu Jubilie
jinės stovykos pasirengimus. 
Matau, kad daugelis vadovų 
patyrę. Jaučiu tą didžiulį entu
ziazmą, kurį pergyvena visi 
vadovai, besidarbuodami ge
resniam pasisekimui. Iš praei
ties žinau, kad daliniuose taip 
pat verda darbas. Galvojama ir 
planuojama kaip pralenkti 
kitus vienetus. Kaip pasirengti, 
kad mūsų stovyklavietė būtų 
pati gražiausia, pati pranašiau
sia iš visos Jubil iej inės 
stovyklos. Kad viskas būtų 
skautiška, tautiška, nepra
silenktų su skautiškomis idėjo
mis. Bet būtų originalu, dar nie
kur nematyta ir negirdėta. 
Paprastai tariant, vadovai suka 
galvas į visas puses. Ir tai taip 
natūralu ir taip gražu. 

Prisimindamas daugelį sto
vyklų, prisimenu taip pat. kad 
kiekvienoje buvo kas nors nau
jo, originalaus, nematyto ir net 
stebinančio. Ar tai naujoviški 
vartai, ar prie palapinių pagra
žinimai. O gal gairės, o gal pa
sirodymai prie laužo. Dainos, 
šūkiai. O gal koks įdomus pokš 
tas. Įsirengimai, tvarka, susi
klausymas. Tvarkingos uni
formos. Dailūs darbai, or
ganizuoti užsiėmimai. Labai 
smagūs žaidimai. Pamokos apie 
Lietuvos praeitį. Vaizdiniai 
pašnekesiai ir begaliniai, taip 
toliau ir taip toliau... 

Tai vis patyrusiu vadovų dar
bai. Bet kas laukia naujų, jaunų 
vadovų? Daug netikėtumų. 
Pažadėjęs a t l ik t i darbą, 
neatliko. Kažkas susirgo. Kaž
kas neteko ūpo. Palapinės 
prakiurę. Pasižadėję padarytį 
nebeatsako. Laikas bėga, 
stovykla artėja, o begalės 
nesėkmių. Tai ten, ar kitur, 
sukniūžta. Gera tik, kad jauni 
vadovai turi daug entuziazmo, 
daug zuuum!... 

1969 metais, būdamas Bro 
lijos Vyriausiu skautininku, 
paskelbiau šūkį: PASI
SEKIMAS DŽIUGINA, NE-
SĖKMĖ GRŪDINA!. Dabar 
man rodosi, kad turėjau kitaip 
pasakyti. „Nesėkmė grūdina, 
pasisekimai džiugina''. Nes po 
visų nepasisekimų juk seka 
sėkmė. Užgrūdinti nepasise
kimų turime pergyvent pasise
kimo džiugesį. 

Tad jaunam vadovui teks per
gyventi nemažai nusivylimų, 
skausmų. Bet viso to nepabūgęs 
turės daug džiaugsmo, kurio už 
jokius pinigus nenupirksi . 
Vienetas pasirodė pranašus. 
Menkutis skautelis staiga iškilo 
ir parodė daug sugebėjimų. 

73 Ct. Palos Heights, IL 60453, 
tel. 708-448-7279. Kaina asme
niui 1,045 dol., priedo 26 dol. 
mokesčių. Iš Chicagos išvyks
tama birželio 29 d., grįžtama 
liepos 15 d. Registracija pri 
imama iki balandžio 1 d. 

Padariau viską, ką galėjau, bet 
ne viskas pavyko. Sekančioje 
stovykloje. Palaukite, pamatysi
te! 

Nekantrus jaunas vadovas 
ims sakyti: „kalbėjai daug apie 
įvairius reikalus Daugiausia 
apie nesėkmes O kas toliau?" 

Toliau nieko nepaprasto. 
Nepasisekimai stovykloje duos 
patyrimo. Ir ne tik stovyklai, 
bet taip pat kasdieniniam gyve
nimui. Vargu ar pastebėsi, bet 
taip bus. O prisiminimų pri
sikrausi ilgam laikui. Iš nepasi
sekimų juoksies, o pasiekimais 
didžiuosies. Ar tai ne gražu? 

Tai, štai, kas tavęs laukia, 
jaunasis vadove! 

Kada tavo skauteliai sugiedos 
Lietuvos himną be priekaištų, 
tu paaugsi dvjfika pėdų į viršų. 

Kada tave pavaišins savo 
iškeptu blynu, nors bus susvilęs, 
valgysi ir girsi, kaip skanu! 

Kada tavo dalinys pasirodys 
prie laužo ir suklys tuziną 
kartų, vis tiek plosi, ir šauksi: 
bravisimo! \ 

Kada gamtos iškyloje papar
tį pavadins ąžuolu, tu kantriai-
aiškinsi, kad didelis skirtumas 
tarp paparčio ir ąžuolo. 

Kada kok .̂ šelmis bandys 
pakišti varlę po tavo paklode, tu 
jam atleisi. 

Kada skautelis pravirks, pa
siilgęs mamos, tu būsi jam ir 
tėvas ir motina. 

Kada susipyks tarp savęs, tu 
būsi teisėjas ir taikintojas. 

0 jeigu lietus ims lyti. Tu su
rasi ką reikia veikti. 

Valdžios biurokratams kim-
bant, tu jiems turėsi reikiamus 
atsakymus. 

Tu būsi neatlaidus niekam, 
kurie bent kiek norės nu
skriausti tavo skautelius. 

Naktį ilgai neužmigsi ir 
klausysi ar taviškiai miega, ar 
gerai ritmingai alsuoja. 

Susižeidus sukaupsi savo 
visas pirmos pagalbos žinias. 

Mažam vilkiukui padėsi pa
rašyti laišką namo. Žinoma, 
lietuviškai. 

Per daug susipurvinusį 
vilkiuką, nuprausi. 

Vilkiuko pamesto daiktelio 
ieškosi, kad ir naktį, pasišvies
damas. 

Skautei i ui sukosėjus, ištemp
si ausis. 

1 visus klausimus atsakinėsi, 
nors jie bus tokie negudrūs. 

Palapinei sugriuvus, bėgsi su 
plaktuku ir virvėmis į pagalbą. 

Stovyklinio maisto nemėgs
tantiems aiškinsi, koks tai svar
bus sveikatai ir skanus patie
kalas. 

Kantriai aiškinsi, kad „Pul 
kim ant kelių" negalima dai
nuoti „Rock and Roll" stiliuje. 

Aiškinsi, kad Lietuvos vėlia
voje geltona spalva yra viršuje. 

Šimtus kartų kasdien šauksi: 
„Kalbėkime lietuviškai!" 

Ir taip toliau ir taip toliau... 

KAZIUKO MUGĖ 
TORONTE 

Kovo 7 d. vyko tradicinė Ka
ziuko mugė, kurią surengė 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntai 
bei tėvų komitetas. Esant * 
gražiam orui. mugė Prisikėlimo 
parapijoje p r i t r aukė daug 
žmonių, o rengėjai jau 9-tą v.r. 
buvo pilnai pasiruošę. 

Visuose draugovių paviljo
nuose gražiai išdėstyta įvairių 
pyragų, riestainių bei kitų 
skanėstų, lemonadų, kavos; taip 
pat pačių pagamintų įvairių 
rankdarbių; „Birutės" draugo
vės tautinės juostos, lėlės, kili
mėliai; tiekimo skyr. gausūs 
skaut iškoms uniformoms 
reikmenys, o skautininkių,-ų 
laimikių stalas turtinga loterija, 
kurios gautas pelnas skiriamas 
Lietuvos skautams,-ėms. 

Besigrožint štai ir švilpukas — 
9:45 v.r. — atidarymas, tyla, 
dėmesys! Kanados rajono va-
deivė s. A. Saplienė atrišo 
mazgą. Mugė atidaryta. Po to 
visos draugovės ėjo išklausyt šv. 
Mišių. Jas atnašavo s. kun. 
August inas S imanavič ius , 
OFM, kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM, ir kun. Liudas Januška, 
OFM. Skaitymus atliko ps. J. 
Neimanienė, giedojo dainos 
vienetas „Sutartinė", vargonais 
palydint muz. D. Radtkei . 
Pamoksle s. kun. A. Simana
vičius, OFM, visus kvietė 
aplankyti mugę ir paremti 
skautišką veiklą, taip pat ska
niai papietauti. 

Pasimeldę visi sugrįžo į savus 
paviljonus aptarnauti svečių. 
Grojo „Gintaro" ansamblio 
penketukas: G. Karasiejus, R. 
Milkienė, T. Pabrėža, V. Rama
nauskas ir smuikininkas A. 
Stulgys. Nuotaika buvo puiki ir 
atrodė tikras turgus, kaip ir sos
tinėje Vilniuje. Mugė pavyko 
puikiai. Viskas buvo išpar
duota, šeimininkėms net maisto 
pritrūko. Rengėjai džiaugėsi 
gerais mugės rezu l t a t a i s . 
Nenusiminė per daug ir tun 
t in inka i , nes j iems pietų 
nebeliko, o dar reikėjo posė
džiauti ir planuoti mugę kitiems 
metams. 

Ateinantis didesnis renginys 
Šv. Jurgio šventė balandžio 25 
d. Anapilio salėje ir Lietuvos 
kankinių šventovėje. 

M. 
„Tėviškės žiburiai" 

KAZIUKO MUGĖS: 
Kovo 28 d. — Clevelande, 

Waterbury. 
Balandžio 4 d. - Washing 

tone, Worcestery. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Balandžio 25 d. — „Skautų 

aido" 70 metų sukaktuvinė 
šventė Jaunimo centre. 

Bet, jaunasis vadove, užtikri
nu. Grįžęs pavargęs iš 
stovyklos, nekantriai lauksi 
kitos. 
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Balandžio 9 d. — ASS reko
lekcijos, Lietuvių centre, 
Lemonte. Po Mišių „Bočių" me
nėje — vaišės. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te l . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave . , Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

6321 Avondala, St*. 102 
E « « * r Chteago, IL 80631 

Tai. 312-774-0042 

T o m a s Kisiel ius, M . D . 
S teven Sandler , M . D . 
Adr ian Bianco, M . D . 
B o z e n a vVItek, M . D . 

Vėžio ligos (Onkologi ja/Hematologi ja) 
Va landos pagal sus i tar imą 

Kab. tel . (312) 985-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. Vi JA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v.p p. 
1O401 S. Roberte Rd., Pelos Hllls, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai ; 
Pirm , antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p —7 v.v. 

K a b . t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S . Kedz ie 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 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD4MG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlec Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcet Bul ld lng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel . (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligoc 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p.p 
trečd. uždaryta, ketvd 1-3 v.pp.. 

penkt ir šeštd. 9 v r -12 v.pp. 

6132 S. Kadzl* Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 469 444-

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago, IH. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., E lg ln , I I I . 60120 
Tel. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, lU 
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. 

T e l . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr.. penkt 12-3 v.pp.. ketv 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Ka'ba lietuviškai) 

Tiknna akis, pMtaiko ak'nius 
2618 W. 71stSt . 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susi'anmą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoje 

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

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

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265* W. 63rd Street 

antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

PP 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-41S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60128 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Va'andos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 et Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerttan Medlcal Center-

NepervIHe Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai. pirm, antr., ketv. ir penkt. 3 5 , 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar Amerika tikrai žada 

PADĖTI 
VARGSTANTIEMS 

KODĖL HAITI GYVENTOJAI 
BĖGA IŠ SAVO KRAŠTO? 

PLB - IŠEIVIJOS GYVYBĖ, 
LIETUVOS RAMSTIS 

JAV Kongrese vykstant karš
toms diskusijoms dėl prezidento 
Clinton siūlomo federalinio biu
džeto, praėjusios savaitės Our 
Sunday Visitor laikrašty teko 
skaityti Russell Shaw straipsnį, 
kuriame jis lygino prezidento 
pasiūlymus su Bažnyčios kelia
mais socialiniais rūpesčiais. 

Pačioje pradžioje Shaw 
pripažįsta, jog neaišku, ar pre
zidento siūlomoji programa yra 
tokia, kaip jis sako. Be to, ne
paisant, kokią programą pre
zidentas pristatytų, kai ji pereis 
per Kongreso „malimo mašiną", 
bus gerokai skirtinga nuo tos, 
kurią prezidentas Kongresui 
pristatė. Ta galimybė žymiai 
padidės, jei Kongrese, skai
čiuojant biudžete numatytas 
sumas, jos nesusives. 

Sprendžiant iš Clintono kalbų 
ir administracijos pareigūnų 
aiškinimo to, kas siūloma, 
atrodo, kad žadama šiek tiek 
sumažinti federalinį biudžetą, 
žymiai pakelti mokesčius tur
tingiesiems, šiek tiek pakelti 
mokesčius „vidurinei klasei" 
(kurių tarpe gali būti ir žmonės, 
uždirbantys tik 20,000 dol. per 
metus), perkeliant didžiules 
sumas iš karo pajėgų biudžeto 
į vidaus reikalų — įvedant 
mokesčių kreditus bei padi
dinant lėšas kai kurioms sociali
nėms programoms patiems ne
turtingiausiems. 

Reakcijos į prezidento naują 
programą, kurios metmenis jis 
pristatė savo metinėje kalboje 
JAV Kongrese apie valstybės 
būseną, anot Russell Shaw, 
buvo labai keistos. Nors didžio
joje spaudoje prez. George Bush 
nuolat buvo kaltinamas už ne
turėjimą „vizijos" (atrodo iš 
konteksto, kad tai greičiausia 
bus moralinis atsakingumas), 
moraline vizija nepasižymi ir 
Clintono retorika. 

Vienas būdas patikrinti Clin
tono pasiūlymų „moralinę 
viziją" būtų pažiūrėti, kaip jie 
atitinka pop. Jono Pauliaus II 
1991 m. išleistai enciklikai 
„Centesimus annus". Shaw 
pripažįsta, kad Clintono nuola
tinis linksniavimas, kaip svar
bu padėti vargs tan t iems, 
derinasi tiek su enciklikos pri
statomais idealais, tiek ir su 
ki tais Bažnyčios socialinio 
mokymo elementais , pvz., 
dėmesio skyrimas vargšams ir 
dėsnis, kad visiems žmonėms 
priklauso žemės gėrybių dalis. 

Bet enciklikoje taip pat yra 
keli perspėjimai. Joje rašoma, 
kad žmonės gali būti „užtroš-
kinti tarp dviejų valstybės ir 
rinkos polių". Reagan-Bush 
politikos kritikai sakytų, kad jų 
valdymo metu vargšai bei 
žemesniosios vidurinės klasės 
žmonės buvo troškinami rinkos 
mechanizmo. Bet šiandien Clin
tono kritikai gali atsiliepti, kad 
dabar žmonėms gresia būti už-
troškintiems valdžios varomų 
masinių socialinių manipulia
cijų. 

Iš tiesų „Centesimus annus" 
dalį savo griežčiausios kritikos 
skiria „Socialinės pašalpos vals
tybei" — tai centralizuotos biu
rokratijos pabaisa, pasižyminti 
„nesuvaldomu dauginimusi 
valdiškų įstaigų ir didžiuliu 
padidėjimu valdžios išlaidų". 

Valdžios vaidmuo krašto eko-
nominiame gyvenime yra 
nuolatinė politinė tema ne tik 
Amerikoje, bet ir Bažnyčios so
cialiniame mokyme. Šiandien 
dauguma jau pritaria, jog pa
grindinis uždavinys yra rasti 
tinkamą proporciją tarp dviejų 
polių: laissez-faire kapitalizmo ir 
iš centro planuojamo bei kontro
liuojamo socializmo. 

Nurodant valstybės vaidmenį 
socialiniu Droeramu atžvilgiu. 

„Centesimus annus" rekomen
duoja senesniuose Bažnyčios 
dokumentuose išdėstytą 
„pagalbos principą". Pagal šį 
principą, sprendimai turi būti 
daromi ir uždaviniai vykdomi 
žemiausios instancijos, kuri tai 
pajėgia daryti. Pop. Jonas 
Paulius šiuo atveju tai išreiškia 
iš šiek tiek kitos perspektyvos: 
„Aukštesnio lygio bendruomenė 
neturi kištis į žemesnės bend
ruomenės vidaus reikalus". 

Nors tuo tarpu prezidento 
Clinton siūloma programa 
nereikalauja sukurti cen
tralizuotos sistemos, kaip Vaka
rų Europos šalyse, ji vis vien yra 
aštrus posūkis į kairę nuo Rea
gan-Bush supratimo (juo 
mažiau valdžia kišasi, tuo 
geriau), kokia turėtų būti val
džios rolė, vykdant socialines 
programas. 

Nors enciklika neduoda krite
rijų, pagal kuriuos būtų galima 
spręsti bet kurio siūlymo 
moralumą, joje aktyviai 
veikianti demokratinė valdžia 
yra laikoma svarbiu žmogaus 
teisių gynėju bei skatintojų. Tuo 
atžvilgiu Clintono ir Bažnyčios 
pozicijos sutampa. Enciklikoje 
taip pat pabrėžiama, jog viena 
svarbiausių žmogaus teisių yra 
teisė į gyvybę, imtinai ir 
„kūdikio teisė vystytis motinos 
įsčiose nuo pradėjimo momen
t o " . Šiuo atžvilgiu yra 
konfliktas tarp Bažnyčios pozici
jos ir Clintono administracijos 
pozicijos, siekiant užtikrinti 
„aborto darymo teisę". 

Tačiau, anot Shaw, dar dides
nis konfliktas gali būti tarptau
tinių santykių atžvilgiu. Nors 
tuo tarpu prezidentas dar nėra 
plačiai pasisakęs ta tema, savo 
metinėje kalboje apie krašto bū
seną jis apie tarptautinius san
tykius kalbėjo tik Amerikos 
ekonomijos atžvilgiu; „pagerin
ti Amerikos poziciją eko
nominėje konkurencijoje" su 
Vakarų Europa ir Japonija. 
Tokioje svarbioje kalboje tai 
siauroka pažiūra į tarptautinius 
santykius. 

Bet tas siaurumas dar labiau 
išryškėjo, kai jis netrukus po to 
pasakytoje kalboje apie prekybą 
su užsieniu American Universi-
ty, Washingtone, tik tris para
grafus skyrė Trečiojo Pasaulio 
kraštams (neturtingiausiems), 
apie juos kalbėdamas išimtinai 
kaip rinką Amerikos gami
niams. Nurodydamas ir kitą 
kryptį, į kurią JAV užsienio 
politiką gali stipriau pasukti, jis 
kalbėjo: „Mūsų politika, 
teikiant pašalpą užsieniui, turi 
daugiau kreipti dėmesio į spau
dimus kontroliuoti gyventojų 
skaičių". 

Tuo tarpu Bažnyčios socialinis 
mokymas pabrėžia turtingųjų 
kraštų pareigą padėti netur
tingiesiems atsistoti ant savų 
kojų — nematyti juos tik kaip 
pelno šaltinius. Enciklikoje pop. 
Jonas Paulius II pakartoja pop. 
Pauliaus VI posakį: „Vys
tymasis yra kitas pavadinimas 
taikai"... „Kaip yra kolektyvinė 
atsakomybė išvengti karo, taip 
yra ir kolektyvinė atsakomybė 
skatinti vystymąsi". Praktiškai 
tai gali pareikalauti „paaukoti 
kai kurias pajamų ir galios po
zicijas, kuriomis naudojasi la
biau išsivystę kraštai... tai 
reikalautų nemažų pakeitimų 
įprastame gyvenimo stiliuje". 

Clintono retorikoje, rašo 
Shaw, neatrodo, kad tokie 
rūpesčiai ar pakeitimai numa
tomi. Clintonas tik kalba apie 
būdus dar dvigubai pakelti 
Amerikos gyvenimo standartą. 
Svarbu, kad pagalba skurstan
tiems kraštams nesumažintų 
reikalavimo pigių, vergišku at
lyginimu pagamintų gėrybių. 

a.j.z. 

Haiti respublika Didžiųjų 
Antilų salų grupėje yra antra 
savo didumu po Kubos: plotas 
10,714 kv. mylių; kl imatas 
tropikinis — karštas ir drėgnas. 
Respublikoje gyvena 7,110,000 
gyventojų, kurių 95% yra juodo
sios rasės. Oficiali kalba pran
cūzų. Religija — 80% katalikai. 
Valstybės sostinė Port au 
Prince, kurioje gyvena daugiau 
kaip 600,000 žmonių. Kraštas 
kalnuotas, dirbamos žemės 
32%. Gyventojai užsiima kavos 
ir medvilnės paruošimu, augina 
cukraus nendres , t abaką , 
ryžius. Žemėje randama ver
tingų metalų: aukso, sidabro, 
platinos, cino, vario, tačiau 
žmonės gyvena vargingai, todėl 
nenuostabu, kad, nepaisant 
pavojaus, stengiasi nelegaliai 
persikelti į JAV, ir ta i sudaro 
didelę problemą. 

1990 m. gruodžio mėn. demok
ratiniuose r inkimuose pre
zidentu tapo Jean Bertrand 
Aristide, kuris 1991 m. rugsėjo 
mėn. sąmoks l in inkų buvo 
nušalintas ir apsigyveno JAV, 
tikėdamasis, kad, kaip teisėtas 
prezidentas, ga lės g re i t a i 
sugrįžti atgal. 

Prezidentas J. B. Aristide dėl 
Haiti gyventojų veržimosi į 
Ameriką pasakoja: „Kai aš 
buvau išrinktas prezidentu, 
mano tautiečių emigracija buvo 
beveik sustojusi, net daugelis 
grįžo iš kitų kraštų atgal, pasi
ryžę krašte įvesti demokratiją. 
Nepaisant vargingo gyvenimo, 
nebuvo mėginimų nelegaliai iš
vykti iš Haiti. Kai krašte įvyko 
perversmas, tai net tie, kurie 
buvo grįžę, stengėsi vėl išvykti". 

Pagal J. B. Aristide, sąmoks
lininkams paėmus į savo rankas 
valdžią, per 15 mėnesių buvo 
nužudyta daugiau kaip 3000 
žmonių. Pirmą kartą šio krašto 
istorijoje apdaužomi kunigai bei 
vienuolės ir uždaromi į kalė
jimus. Stebėtojų nuomone, da
bartinė neteisėtu keliu atėjusi 
valdžia visai nesiskaito su žmo
gaus teisėmis. Žmogaus teisių 
pažeidimai turi ryšį su narko
tikų prekyba. Ne paslaptis, kad 
daugelis tų narkotikų prekybos 
bendrininkų dalyvavo per
versme. Vienas kar in inkas , 
kuris 1988 m. buvo atleistas iš 
tarnybos dėl dalyvavimo narko
tikų prekyboje, buvo vienas iš 
tų, kurie rėmė perversmą, po to 
vėl priimtas tarnybon ir paskir
tas viršininku pietinės srities, 
kur labiausiai vyksta narkotikų 
prekyba. 

Kokaino siuntos per Haiti yra 
skirtos JAV. Vidutiniškai kas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

mėnesį praeina 3,500 kilo
gramų. Toks didelis kiekis ko
kaino sumažina jo kainą, parda
vinėjant gatvėse, ir todėl yra 
prieinamas neturtingiems žmo
nėms. 

„Mano vyriausybė buvo pasi
rašiusi sutarti su JAV, — tęsia 
pasakojimą J- B. Aristide — 
Užkirsti kelią ne -kotikų preky
bai per Haiti buvo padarytas 
didelis progresas. Bet, įvykus 
perversmui, naujoji valdžia ne
kreipia į tai dėmesio. Haiti 
gyventojų bėdos glūdi tame, kad 
maža dalis žmonių yra tur
tuoliai, o dauguma gyvena labai 
vargingai. 809c gyventojų meti
nės pajamos nesiekia daugiau 
kaip 150 dol. Daugelis valgo tik 
vieną kartą per dieną. Krašte 
yra 85% beraščių. Tuo tarpu 
mažiau negu Vfc turi savo ran
kose 45% visų šalies turtų, 
kuriuos įsigijo priespaudos, per
versmų ir despotinių valdžių 
valdymo laiku". 

Prezidentas J. B. Aristide 
pasakė, kad padėčiai atstatyti 
r e i k i a 3 sąlygų: „Pirma, 
Amerikos valstijų organizacijos 
ir Jungtinių Tautų stebėtojai 
t u r i b ū t i mūsų šalyje (jų 
buvimas 1990 m. gruodžio mėn. 
sudarė sąlygas pirmą kartą 
šiame krašte pravesti laisvus 
rinkimus). Antra, visi mūsų 
žmonės turi jaustis saugūs ir 
laisvi. Norėdamas siekti vieny
bės, aš pakviečiau premjeru opo
zicijos žmogų. Trečia, maža per
versmo vadų grupė turi būti 
nušalinta, nes jie atnešė prie
spaudą ir žiaurų elgesį. Esu 
gavęs iš daugelio žymių 
kariškių laiškus ir todėl esu įsi
tikinęs, kad daugumas jų yra 
perversmo aukos. Esu pasiryžęs 
paskelbti armijai visuotinę 
amnestiją. Kai opozicija sutiko 
su mano sąlygomis, grįžtant 
man į Haiti, karinio režimo 
nariai atsisakė paramos. Net 
keletas tų. kurie su manim vedė 
derybas, buvo nužudyti". 

„Aš negaliu paaukoti demok
ratijos, kurios prisiekiau laiky
tis. Mes esame demokratinio 
proceso įpareigoti rasti 
sprendimą, suder in tą su 
konstitucijos nuostatais. Jie nu
stato, kad prezidentas pasi
renka ministrą pirmininką, pri
tar iant atstovų ir senato pirmi
ninkams. Aš esu pasiruošęs su 
ministru pirmininku, paskirtu 
iš opozicijos, nuraminti sukrės
tą tautą ir pradėti atstatymo 
darbą. Matau, kad net tie, kurie 

pradžioje rėmė perversmi
ninkus, yra linkę sutikti su 
mano kompromisais. Tarp
tautinės institucijos turi pri
versti perversmo pastatytą 
vyriausybę pradėti derybas ir 
atstatyti demokratiją. Prekybos 
embargo turi būti sustiprintas. 
Kitaip nebus pasiektas tikslas. 
Jeigu paskirti laivai sulaikyti 
plaukiančius iš Haiti į JAV, tai 
laivai su prekėmis, gabenamo
mis į Haiti taip pat gali būti su
stabdyti. Kai perversmininkai 
matys, kad JAV ir tarptautinė 
bendrija nori pavartoti veiks
mingas priemones padėti at
statyti demokratiją, tada jie 
supras, kad kito kelio nėra — tik 
pasitraukti. Tada Haiti žmonės 
galės gyventi laisvoje demokra
tiškoje šalyje ir niekad negalvos 
pabėgti j Ameriką laivais". 

JAV vyriausybė susiduria 
su dilema: kaip atskirti po
litinius pabėgėlius ir tuos, ku
rie palieka kraštą dėl sunkių 
ekonominių sąlygų. Bet to 
neužtenka, reikia užtikrinti 
Haiti gyventojus, kad jie nebus 
pamiršti ir palikti likimui. 
Reikia stropiai išstudijuoti 
sąlygas, dėl ko jie bėga, ir ieško
ti išeities. Haiti pabėgėliai yra 
nepatenkinti, kad jie trak
tuojami skirtingai nuo kubiečių, 
kurie automatiškai gauna prie
globstį. Tiesa, kubiečiai bėga 
nuo komunizmo, bet, jeigu Hai
ti gyventojai bėga dėl žmogaus 
teisių paneigimo, tai čia skirtu
mo nėra. Dabartinis embargo 
prieš Haiti labai kenkia papras
tiems eiliniams žmonėms, bet 
padeda praturtėti spekulian
tams. 

Krista Silimaitytė sveikina savo 
močiutę Salomėją Endrijonienę jos 
pagerbime š.m. kovo 13 d. Jaunimo 
centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Per ilgus pokarinės išeivijos 
veiklos dešimtmečius turėjome 
net kelis veiksnius, kurie daug 
energijos ir laiko praleido kon
kuruodami dėl „pirmavimo" po
litinėje veikloje, jai suteikę 
„aukšto prestižo" aureolę. Po 
penkerių dešimtmečių politinės 
veiklos susilikvidavo VLIKas, 
kurio paskutinysis pirmininkas 
apsigyveno Lietuvoje, įsitraukė 
į politinį gyvenimą, artimai 
bendradarbiaudamas su LDDP 
veikėjais, kas prieštarauja jo 
pirmykštės veiklos filosofijai. 
ALTas, anksčiau labai aktyviai 
apėmęs Amerikos lietuvių orga
nizacijų tinklą, paskutiniuoju 
metu nerodo konkrečios veiklos 
žymių. Atrodo, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimas 
savotiškai susilpnino jo veiklą. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė tebėra aktyvi ir gyva, ap
jungusi už Lietuvos ribų gyve
nančius lietuvius be pažiūrų, 
politinių ar religinių įsitiki
nimų skirtumo. Ir, kas ypač 
svarbu, ji apjungia net tuos, 
kurie nepriklauso jokiai parti
jai ar organizacijai. Gal čia ir 
glūdi PLB veiklos šaknys ir 
sėkmė. 

Per penkis dešimtmečius išei
vijos kūrybingumą ir lietuvybės 
išlaikymą puoselėjo ir skatino 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Jos pastangų dėka įsis
teigė lituanistinės mokyklos, 
leidžiami vadovėliai, rengia
mos mokytojų studijų savaitės, 
skiriamos kultūrinės premijos. 
Didieji renginiai — tautinių 
šokių ir dainų šventės, — ap
jungė ir vienijo eilinių lietuvių 
masę. Žodžiu, gyvenimo kasdie
nybėje retas lietuvis išeivis 
nebuvo paliestas vienu ar kitu 
būdu Lietuvių Bendruomenės 
veiklos. Tad būtų tikslu tvirtin
ti, kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra išeivijos lietuvybės 
išlaikytoja, įkvėpėja ir per tą — 
Lietuvos ramstis. 

Išeivija daug prisidėjo prie 
Lietuvos laisvinimo bylos, bet 
tai vyko tik todėl, kad joje išliko 
stipri lietuviška dvasia, per-
sidavusi ir į jaunesnes kartas, 
išauginusias nemažai aktyvių 
veikėjų ir darbuotojų. Pereitą 
vasarą Birštono konferencijos 
metu tema „Išeivija-Lietuva" 
Vytatas Maciūnas labai gražiai 
pasirodė, savo kalboje pabrėž
damas esąs „anpus Atlanto" 
gimęs lietuvis. Tai ne vien tėvų 
nuoplenas. Ką tėvai galėtų nu
veikti be lituanistinių mokyklų, 
be lietuviškų vadovėlių, be pasi
šventusių mokytojų, kurių pa
ruošimu pasirūpina Bendruo
menės Švietimo tarvba? Kur 

dingtų chorai ir šokių grupės, jei 
jų neskatintų Bendruomenės 
švenčių organizatoriai. 

Lietuviško švietimo įtakoje 
priaugo ir jaunų muzikų karta, 
tęsianti lietuviškos dainos ir 
giesmės tradicijas, kaip Cleve-
lando Rita Kliorienė, Kanados 
Jonas Govėdas ar Čikagos 
Darius Polikaitis, jau Ameriko
je augęs ir išsimokslinęs operų 
dirigentas Alvydas Vasaitis. 
Jauni profesionalai, j iems 
įkvėpto lietuviško įsiparei
gojimo skatinami, aukoja savo 
laisvalaikį ir vyksta į Lietuvą 
su tėvynainiais pasidalyti savo 
profesiniu žinojimu, patirtimi, 
kelti jų ekonominį ir išsilavini
mo lygį. Tą daro mokytojai, inži
nieriai, ekonomistai, kompiute
rių ir kitų sričių specialistai. 

Iš JAV LB veiklos apžvalgos 
matome, kad Bendruomenė di
džiausią dėmesį kreipia į 
lietuvišką švietimą, todėl JAV 
veikia 24 lituanistinės mokyk
los su 1,100 mokinių. Su 
džiaugsmu tenka pastebėti, kad 
per praėjusius metus mokinių 
skaičius 65 mokiniais padidėjęs. 
Tai rodo, kad JAV LB vadovybė 
supranta ir vertina lietuviško 
auklėjimo reikšmę, nes be jo 
apmirtų išeivijos dvasia ir 
neliktų prieauglio, kuris bran
gintų savo tėvų kultūrinį pali
kimą ir jaustų tautinį įsiparei
gojimą. Neapleidžia Bendruo
menė ir socialinių reikalų, daug- . 
dėmesio skirdama Lietuvos in
validams, ligoniams ir našlai
čiams bei teikdama informaciją 
iš Lietuvos atvykusiems. Atro
do, kad jos veikla apima visas 
gyvenimo sritis: nuo peno dva
siai iki konkrečios pagalbos į 
nelaimę patekusiems tėvynai
niams. 

Ypatingai gražu yra tai, kad 
asmeniškame gyvenime didoka 
dalis išeivių priklauso skirtin
gom ideologinėms, politinėm, 
profesinėm ar šalpos organi
zacijom, bet Bendruomenėje 
visus vienija viena pagrindinė 
idėja: visi esame vienos tautos 
vaikai. Vieninga ir lietuviška 
išeivija yra stiprus ramstis 
tėvynei. Išeivijai nevalia su
silpnėti, nevalia prarasti savo 
idealų. Lietuvos valstvbė j<*a 
turi nepriklausomybę K~t tauta 
dar sunkiai suvokia laisvės ir 
demokratijos principus, todėl 
stiprios išeivijos talka Lietuvai 
bus dar ilgai reikalinga. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė nie
kada nenutrauks savo veiklos, 
nes jos veiklos pabaiga reikštų 
išeivijos mirtį. 

Aurelija Balašaitienė 

NIEKAM NEREIKALINGI 
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— Kas šiandien iš tokios odos lagaminus siūdinasi, 

policijai neatiduos. 
— Tas atiduos. Aš galiu pasakyti ir kas. Jūsų 

direktorius. Tas atiduos. Prancūzus aš pažįstu. 
Mikas pažiūrėjo į mane, pakėlė lagaminą, krum

pliu pabeldė į šoną ir vėl pastatė. 
— Jeigu taip, tegu stovi, — pasakė, paėmė du vidu

tinius popierinius. 
— Duok jam penkis dolerius ir einam. 
— Bet nežmoniškai brangu. 
— Duok. Mes dar pas jį užeisim. 
Užmokėjau pinigus, o vokietis vis mete rankoj 

pokelį cigarečių. Mikas įspaudė jį į ranką 
— Rūkyk, — pasakė. — Už savaitės aš dar užeisiu. 

Per tą laiką parūpink man gerą odinį lagaminą. Cia 
rankpinigiai. 

Vokietis nepasakė nei taip, nei ne, o amerikietis 
gatvėje nerimavo. 

— Ar dar negatavi buvo? — pasakė. 
— Ne, mes dar užsisakėm, — atsakiau, bet mano 

atsakymu jis visiškai nesidomėjo. 
— Vaikščiokite tuo šaligatviu, aš atgabensiu. 
Pasakė ir nuėjo, o mes vaikščiojome tuščia gatvele. 
— Rodos, kiekvienas tuoj ir paklaus, ko ieškome, 

— po valandėlės pasakiau, bet Mikas ne apie tą galvo
jo. 

— Tai žalčiai! — nusikeikė. — O yra kas žino, kad 
ir kažin kaip slepia. Ar nešnekėjo žmones, kad odą 
.čUoi^io i suma Ar crali natikėti. kad ta oda iis Dirko? 

Aš nusijuokiau, o Mikas nusispjovė toli į vidurį gat
vės. Daugiau nebeturėjom ką šnekėti. Priešais 
sutikome vokiečių policininką. Jis atsidėjęs nužiūrėjo 
mus praeidamas ir praėjęs dar atsigręžė. Nuo to man 
krūtinėj vėl atsirado dilgsnių gniūžulys. 

— Įkiš mus tas amerikietis, — pasakiau. 
— Ne, — atsakė Mikas, bet jis ne apie tą galvojo. 

— Ką tik savo puspadžių nenusipirkom. Pasiusti 
žmogus gali. Bet aš dar pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu... 

— O aš noriu, kad tik į mus kas nepažiūrėtų. 
— Tik viskas taip prakeiktai tamsu, prakeiktai. 
Prie mūsų privažiavo nedidelis dengtas 

sunkvežimis ir sustojo. Už vairo sėdėjo tas pats smulkus 
amerikietis. 

— Lipkit, — pasakė ir parodė atgaliu nykščiu 
užpakalin. Sulipome. Ten buvo didysis amerikietis. 
Susidėjom po dvidešimt penkias dėžutes į lagaminus. 
Jie buvo beveik pilni. Paskui atskaitėm pinigus. 
Norėjom lipti, bet jis sulaikė ir pabeldė šoferiui. Tas 
pradėjo važiuoti. 

— Ar nenumaus kelnių? — pasakė Mikas. 
— Nemanau, — atsakiau lietuviškai, paskui 

angliškai pridėjau: — Dabar būtų gerai išgerti. 
Amerikietis nusijuokė. 
— Tik ne čia. Kai būsim Amerikoj. Tu irgi 

atvažiuosi? 
— Jeigu tik galėsiu. 
— Galėsi. Daug kas atvažiuos. Amerikai vyrų 

reikės. 
— Duok savo adresą. O gal ir susitiksim. Mikas 

turėtų gerai pavaišinti. Ne kiekvienas šimtines dovano
ja. 

Mašina pasisuko už kampo ir sustojo. Tada 
amerikietis išsiėmė knytutę, parašė adresą, padavė 
Mikui ir Dasakė. 

— Lietuvių begyvenant man pasitaikė susitikti. 
Tikiu, kad jūs garbingi vyrai. 

— Neapvilsim. 
Paspaudėm rankas ir iššokom iš mašinos. Ji tuoj 

nuvažiavo. Mes paėjom pro sudaužytą namą, pasukome 
į dešine ir nustebome atsidūrę prie pat stoties. 

Tą pačią naktį vėl atsidūrėm Hamburge ir kitą rytą 
pardavėm po aštuoniasdešimt penkis. Šimto nebuvo 
galima gauti, kaip galvojom. Ir aštuoniasdešimt penkių 
nenorėjo mokėti, nors perkant po vieną pokelį niekas 
pigiau nepardavė kaip po šimtą dvidešimt. Kai la
gaminai ištuštėjo, mes vėl sėdėjom nedideliam 
kambarėly ir valgėm kiaulienos kepsnį su bulvėm ir 
kopūstais, paskum žuvį, paskum kažin ką, panašų į 
grietinės kremą, paskui gerą kvapnią kavą su pyra
gaičiais ir prancūzišką vermouthą, o už lango švietė 
gelsva saulė į liūdnus griuvėsių plotus. Pasakiau: 

— 0 mes galėjom geriau padaryti. 
Mikas pakėlė akis. 
— Ką tu dar galėjai geriau padaryti? 
— Galėjom parsivežti į stovyklą ir pardavinėti po 

pokelį. Būtų dar septyniolika tūkstančių į kišenę. 
— Gana! 
— Kodėl gana. 
— Man gana. Loterijoj du kartus iš eilės 

neišlošiama. o mes išlošėm. Duok veidrodėlį. 
Paėmė ir rūpestingai ėmė žiūrėti, paskum papur

tė galvą. 
— Ačiū Dievui ne. O maniau, kad per tą laiką 

pražilsiu. Žinojau, kad loterijoj du kartus iš eilės niekas 
neišlosia. Tegu devyni velniai. 

Jis vėl nesijuokė. 

(Bus daugiau) 
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PAŽADU TARNAUTI 
LIETUVAI IR LIETUVIAMS 

Atvykusi į Los Angeles, disidente, 
politinė kalinė ir dabar „Sausio 
13-sios Brolijos" Lietuvoje pirmi
ninkė Jadvyga Bieliauskienė daly
vavo dviejuose s impoziumuose, 
pasakė pagrindinę kalba „Sausio 
13-sios" įvykių minėjime, lankė poetą 
Bernardą Brazdžionj, buvo priimta 
buv. prezidento Ronald Reagan, bet 
surado laiko pasikalbėti ir su „Drau
go" korespondentu. 

— Du kartus, ginkluotų 
sargybų lydima, vykote į 
rytus. Kel inta ke l ionė į 
vakarus? 

— Ginkluota svetimos šalies 
sargyba pirmą kartą atlydėjo 
mane į Intos lagerius, antrą 
kartą į griežto režimo politinių 
kalinių Baraševo lagerį Mor-
dovijoje. 

— Kada lagerių režimas 
buvo sunkesn i s : Sta l ino 
laikais ar Brežnevo-Gor-
bačiovo? 
— Fizinis teroras didesnis prie 
Stalino, moralinis smurtas — 
Brežnevo-Gorbačiovo laikais. 

— Žinome, kad pirmą 
kartą Jums bausmė iš 25 
metų buvo sumažinta iki 10. 
Ar bausmių mažinimas tada 
buvo individualus, ar masiš
kas? 

— 1948 dešimt Palangos 
moksleivių ateitininkų (jų tarpe 
keturi apkaltinti talkininka
vimu Laisvės kovų sąjūdžiui — 
partizanams) buvo nuteisti 25 
m. ypatingo režimo lagerio. Po 
Stalino mirties ėmėme rašyti 
skundus, kad bausmės per 
didelės. 1955 m. penkiem 
bausmės buvo sumažintos iki 5 
metų ir jie tuoj buvo paleisti; 
keturiem, apkaltintiem ben
dravimu su partizanais — Zinai
dai Kiaule ikyte i , S tas iu i 
Semončiui, Jadvygai Silauskai-
tei (man), Jadvygai Žibinskaitei 
ir ateitininkų vadovei Bronei 
Kalvaitytei bausmė sumažinta 
iki 10 metų. Buvau paleista, iš
sėdėjusi 8 metus. 

— Skaitome prisiminimuo
se, kad sovietų kalėjimuose ir 
lageriuose lietuviai buvę vie
ningi — gelbėję ne tik 
saviškiams, bet ir kita
taučiams. Ar tokie nusi
teikimai pastebimi ir išsilais
vinusioje Lietuvoje? 

— Taip, lageriuose, ypač In
toje, vienybė buvo nuostabi. 
Dabar blogiau. Atrodo, kad 
lietuviai linkę labiau vaidytis, 
kai nėra svetimųjų priespaudos. 
Dabartinį susipriešinimą 
Lietuvoje gudriai kursto parti
jose ir judėjimuose jtarpuotas 
KGB elementas. 

— Turėjote Politinių ka
linių d-ją, Tremtinių d-ją, tad 
kodėl dar reikėjo „Sausio 
13-sios Brolijos"? 

— Lietuvos pergalė Sausio 
13-sios naktį davė pradžią so
vietų imperijos byrėjimui. Tele
vizijos bokšto, Parlamento ir 
kitų pas ta tų gynime bei 
budėjimuose dalyvavo Sąjūdžio 
žmonės, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, partijų-sajūdžių na
riai ir atskiri individai. Mirties 
pavojai, ginant Lietuvos laisvę, 
visus juos suvienijo, padarė 
broliais. Iš čia ir „Brolijos" var
das. Brolijai priklauso ir laisvės 
gynėjų šeimų nariai. 

— Kokie pagrindiniai šios 
Brolijos uždaviniai? 

— Reikalui iškilus, gyvybės 
kaina ginti Lietuvos nepriklau
somybę, bendradarbiaujant su 
kitomis giminingomis organiza
cijomis. Šiuo metu pirminė 
Brolijos pareiga yra globoti 
nukentėjusius gynėjus. Brolija 
niekam nenori primesti savo 
valios. Vienas iš svarbiųjų 
tikslų — vienyti tautą. 

— Kokių kategorijų nuken
tėjusius šelpiate? Koks skai
čius šelpiamųjų? Iš kur 
gaunate lėšas — pinigais ir 
natūra? 

— Pagal medicinines suves

tines, nukentėjusių nuo agresi 
jos 1990-91 m. yra per 800. 
Pirmenybę teikiame sunkiau 
nukentėjusiems. Nepriklau 
somybės fondas 700 per mu.-
davė po tūkstantį. Nukentėju 
sių šeimos ir tapf invalidais iš 
to fondo papildomas pašalpas 
gavo betarpiškai ar mums tarpi
ninkaujant. Individuali parama 
pinigais ėjo tiesiog ir per mus. 
Pašalpa natūra (vaistai, mais
tas, rūbai) buvo labiau epi
zodinė, kėlė kiek painiavų, nes 
dažnai buvo aplenkiama 
centrinė valdyba. Prie Lietuvos 
vyriausybės įsisteigus „Globos 
ir rūpybos" tarnybai, painiavų 
gal bus labiau išvengiama. 

— Ar turi pagrindo leidžia
mos kalbos, kad iš visuome
nės pinigų Jūs įsigijote 5 na
mus, naudojatės limuzinu su 
šoferiu, neleidžiate pas save 
daryti revizijos? 

— Neturi jokio pagrindo 
Tiesa tik. kad vyriausybė skyrė 
subsidiją Brolijai įsigyti 
„Moskvič 412", kuris naudo 
jamas, vykdant nukentėjusių 
globą ir labdarą. Atliekant 
pareigas, tenka ir man tuo au 
tomobiliu pasinaudoti. Ūki
nę-finansinę atskai tomybę 
už 1991.X.23-1992.XI.23 tikrino 
Brolijos Respublikinės Tarybos 
revizijos komisija ir jokių pažei
dimų nerado. Nuo Brolijos 
veiklos pradžios (Brolija 
įregistruota 1991.IX.17) iki 
1993.1.1 valstybės lėšų 
panaudojimą tikrino Valstybės 
Kontrolės depar tamento 
sudaryta komisija ir padarė iš
vadą, kad „visos skirtos lėšos 
Sausio 13-sios Brolijoje buvo 
gautos, užpajamuotos. panau
dotos pagal paskirtį ir 
įformintos a t i t inkamais 
dokumentais". Akto kopiją 
Jums, p. Kojeli, įteikiu. 

— Kokios, Jūsų nuomone, 
pagr indinės dešiniųjų 
rinkimų į Seimą pralaimėji
mo priežastys? 

— Jų buvo kelios. Paminė 
tinos šios: dešinieji neįvertino 
LDDP partinės disciplinos h 
finansinio pajėgumo reikšmės, 
leido įsitvirtinti visuomenėje 
prieš Landsbergį leidžiamiems 
šmeižtams, vienmandatinėse 
apygardose neišdėstė vieningai 
sutartų stiprių kandidatu, 
nebuvo aktyvūs rinkiminėse 
komisijose, atvirai nepažiūrėjo 
į savo padarytas klaidas. Todėl 
pralaimėjome. Ateities politines 
programas apspręsti turėtu 
stiprūs ekspertų ir idealistu 
kolektyvai. 

Buvo vietų, kur kolektyvai ir 
kandidatai dirbo gerai, ten bu ve 
geri ir rezultatai. 

— Kokiom n u o t a i k o m 
grįžtate į Tėvynę? 

— Geresniu sunku įsivaizduo
ti. Ir gamtoj, ir sieloj Tėvynėje 
šaltoka, o čia nuostabus pava 
saris. Sutikau daug lietuviu, 
mačiau jų begalinę meilę Lietu 
vai. Kairiųjų propaganda 
nedaug pas jus yra sumaišiusi. 
Asmeniškai patyriau daug šilu
mos, meilės, paguodos, gausios 
paramos. Už viską esu dėkinga. 
Iškvietė mane JAV Lietuvių 
Bendruomenės Vakaru apygar
dos pirmininkė Angelė Nelsienė 
ir globojo. Du kartus svečia
vausi pas tautos dainių poetą 
Bernardą Brazdžionj ir p 
Aldoną, nuoširdžios globos paty
riau iš Mikėnų, Polikaičių. 
Matulaičių, Kojelių. Audronie-
nės ir kitų. Šiandien priėmė 
mane buvęs prezidentas Ronald 
Reagan. Džiaugiuosi, kad 
galėjau savo ir visų kalinių var
du padėkoti jam už pagalb;; 
Lietuvai ir gulagu kaliniams 
Visa viešnagė man lyg Apvaiz 
dos stebuklas, didelės vilties 
ženklas. Su naujom jėgom paža
du tarnauti Lietuvai ir lietu 
viams. 

Kalbėjosi Juozas Kojelis 
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Lietuvių Tautinių šokių instituto valdyba (iš kaires): Eimutis Radžius, Juozas Karasiejus, Dalia 
Dzikienė — pirm.. Juozas Karmuza. Violeta Fabionovich, Rasa Poskočimienė. 

Nuott. A. Dziko 

POSĖDŽIAVO LRŠI VALDYBA 

Lietuviu Tautinių Šokių In
stituto vaidyba susirinko Hart
forde vasario 6 d. Siame posė
dyje aptarta ateinančių metų 
veikla. 

Vicepirmininkas Juozas Ka-
rasiejus. kuris vadovauja 1994 
metų Lietuvos Dainų Šventės 
išeivijos komitetui, pranešė, kad 
yra užsiregistravusios 23 šokių 
grupės su per 600 šokėjų. Valdy
ba patvirtino pristatytą išeivi
jos grapiij šokių repertuarą. 
LTŠ Institutas rūpinasi šokėjų 
paruošimu šventei, palaiko ryšį 
su šventes rengimo komitetu 
Lietuvoje ir su išeivijos šokių 
meno vadove Rita Karasiejienė. 
Posėdyje aptarė daug klausimų, 
surištų su šokėjų dalyvavimu 
šioje šventėje. Nutarta pratęsti 
registracijos terminą į šventę iki 
š.m. liepos 31 d. Registraciją 
prašome siųsti: J. Karasiejui, 

2364 Adeną Court. Mississauga, 
Ontario L5A IRI. Canada, pa
teikiant grupės pavadinimą, va
dovo vardą ir pavardę, adresą, 
telefoną, pažymėti, ar tai stu
dentų, ar veteranų vienetas ir 
šokėjų skaičių 

Šią vasarą LTŠ Institutas ren
gia mokytojams ir vadovams, 
kursus, kurie vyks Dainavos 
stovyklavietėje rugpjūčio 22-28 
d. Kursuose bus šventės Lietu
voje repertuaro pristatymas, 
supažindinimas su šokių moky
mo metodika, paskaita apie tau
tinius rūbus. Vaikų mokyto
jams bus suteikta žinių apie 
vaikams tinkamus šokius ir 
žaidimus. Registracijos anketos 
bus išsiųstos Instituto nariams 
ir šokių grupėms birželio pra
džioje. 

Pernai buve išleisti keturi 
LTS Instituto žiniaraščiai. Juos 

redaguoja Genovaitė Breichma-
nienė; techniškai paruošia Rasa 
Poskočimienė. 

Violeta Fabionovich ir Rasa 
Poskočimienė, LTS Instituto 
narės, paskirtos direktorėms į 
Lithuanian Folk Dance Festi-
vals, Inc., pranešė apie IX Tau
tinių šokių šventės'finansinį 
stovį ir pelno paskirstymą. Val
dyba nori surinkti biografinius 
duomenis apie esamus ir buvu
sius tautinių šokių mokytojus. 

LTŠ Ins t i tu to vaidyba 
džiaugiasi, kad šokių vienetai 
neatostogauja, o toliau veikia ir 
darbuojasi. Valdyba jau pradeda 
rūpintis X Išeivijos lietuvių 
tautinių šokių švente. Buvo 
pasidalinta mintimis apie prog
ramą ir patalpas. 

Posėdyje dalyvavo Dalia Dzi
kienė. Juozas Karasiejus, Eimu
tis Radžius, Juozas Karmuza, 
Rasa Poskočimienė. Violeta Fa-
bianovich. 

Dalia Dzikienė 

JfTZ^-^ INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

V 

Z&ilyAš* 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9525 South 79th Avenue 
Hlckory HIII, IHInote 60457 
Tel. 708-430 7272 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius, Uetuva 
Telefonai: 77-7S-97 Ir 77-«3-92 _.. 

A. Vasatis, 
Dirigentas 

I. M i l k e v i č i ū t ė , 
Norma 

E. Domarkas. 
Hež'Sienus 

R. Šokas. 
Chormeisteris 

M. Motekat t is . 
Chormeisteris 

asistentas 

E. Rūkštelyte-
Sunds t rom 

Cfotiide 

LIETUVIŲ OPERA 
37-tasis sezonas 

Bellini 
4 veiksmų opera 

N O R M A 
1993 m. balandžio 18 d., 3 vai. popiet 

Morton HS auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero. Illinois 

Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Bilietai gaunami Vaznelių prekyboje. 
2501 VV. 71st St.. Chicago, IL 60629 

312-471-1424 

Gal ima užsisakyti ir paštu, s iunčiant čekį 
Lithuanian Opera Co, Inc. 

Bilietų kainos 35, 25, 20 ir 12 dol. 

Ten pa t gaunami ir autobusų bilietai . 
Spektakl io dieną bilietų kasa 

at idaroma 1 vai. popiet. 
* 

Visus ir iš visur kviečiame atvykti į 
vienintelį šios operos spektaklį! 

N. A m b r a z a i t y t e . 
Adaigisa 

B. Tamašauskas . 
Pollione 

J . Vazne l i s . 
Oroveso 

J . S a v n m a s 
f I,Iv 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

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." 

i_ j g j a — . . 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S . Kadz le A v a . , 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M Ą S 
M O V I N G 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. > 

FRANK ZAPDLIS 
3208V2 VVest 95th Strat 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Išnuomojami 2 butai: 5 ir 4 
kamb., Marquette Pk. apyl. Suau
gusiems, nerūkantiems. 

Tel. 312-436-9401 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais, 
Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis te l . 312-376-7883 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR D Ž I O V I N I M O 
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S 
K r e i p t i s į H e r m i s D e c k y s 

T e l . S85-6624. Nuo 8 ry to i k i 6 v .v . 
Kalbėti lietuviškai 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: vir
tuves, vonios kambarius. . .siding". ..tuck-
point ing". cemento ir dažymo darbai, por-
čiai. langai ir kt. 

To l . 312-471-5292 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Income Tax 
Pigiausias patarnavimas Čikagoje: 
paprasta 1040 forma — $20 Pensininkams 
nuolaida. Reikalui esant, atvykstu Į namus 
Kreiptis trečiadieniais bet kuriuo laiku Ki
tomis dienomis — vakarais Lietuviška1 ar
ba angiiškai Te l . 312-436-1395. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

m MMMMI 

\ Įuihlu \cr\ it.c of this nenspaper 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis Įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

» f 



LIETUVA NUOTYKIŲ 
ROMANE 

POSĖDŽIAVO L.F. VALDYBA 

Paskutinių kelerių metų įvy
kiai, Sovietų Sąjungos imperijai 
b e g r i ū n a n t , t apo d a u g e l i o 
amerikiečių nuotykių romanų 
tema. Taip pa t ir Lietuvos var
das be i l i e t u v i a i d a ž n i a u 
patenka į tokius romanus, nes 
Lietuvos pastangos a ts ikra tyt i 
komunistų jungu ir išsikovoti 
nepriklausomybę atkreipė viso 
pasaulio dėmesį. 

1992 m. rudenį leidykla G. P. 
Putnam's Sons išleido žinomo 
karinių nuotykių rašytojo Dale 
Brown romaną „Night of the 
H a w k " — (Vanago naktis) , 
kurio veiksmas vyks ta j a u ; 
nepriklausomoje Lietuvoje, o 
daug pagrindinių veikėjų y ra 
lietuviai. Dale Brovvn yra gerai 
ž inomas k a r i n i ų n u o t y k i ų 
romanų autorius, j au išleidęs 
penkis „Best Sellers", buvęs 
JAV Karo Aviacijos karininkas, 
kurio romanuose dominuoja mo
dernios aviacijos rolė šalto karo 
varžybose t a rp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Ir šio romano t ema 
panaši, tik veiksmas vyksta 
šiomis dienomis, j au teisiškai 
nepr ik lausomoje L ie tuvoje , 
egzistuojančioje ne visada drau
giškoje Nepriklausomų Valsty
bių Sandaros kaimynystėje . 
Veiksmas prasideda su Ameri
kos CIA pastangomis išgelbėti 
jų ilgametį agentą, lietuvį, 
t a r n a u j a n t į B e l a r u s i j o s 
kariuomenėje. Jam gresia pavo
jus būti suimtam. Misija vyks
ta Lietuvos teritorijoje ir išgel
bėtas agentas pateikia informa-
ciją apie s lap tą p ro j ek tą 
Vilniaus Fizikos institute. KGB 
agentų vadovaujama, moksli
ninkų grupė slaptai baigia pro
j e k t u o t i naują m o d e r n ų 
„Steal th" lėktuvą. Tų moksli
ninkų tarpe yra amerikiet is 
aviatorius, tokių lėktuvų specia
listas. Jis prieš porą metų kitos 
misijos prieš Sovietus metu 
pateko į KGB rankas ir po 
,,smegenų išplovimo", daug 
padeda lėktuvo projektavimui. 

JAV kariuomenės vadovybė 
nutaria slaptai pasiųsti į Vilnių 
marinų dalinius ir išlaisvinti 
amerikietį. Tuo pačiu laiku 
KGB, nors ir po rupgjūčio pučo 
oficialiai panaikinta , slaptai 
tęsia Vilniaus projektą iki pa
baigos. Ats is ta tant i Lie tuva 
r u o š i a s i p e r i m t i V i l n i a u s 
Fizikos insti tuto slaptus pro
jektus, tuo būdu sukeldama 
pavojų KGB vadovaujamam 
projektui. KGB pr ikalba ir 
paperka ambicingą Belarusijos 
generolą panaudoti dar neišves
tus iš Lietuvos teritorijos Rusi
jos kariuomenės dalinius ir kar
tu su Belarusijos reguliaria 
kariuomene užimti bei prijungti 
pr ie Belarusijos Lietuvą ir 
K a l i n i n g r a d o s r i t į , t u o 
užtikrinant Belarusijai priėjimą 
prie Baltijos jūros. Po žiauriai 
i šprovokuotų demonst rac i jų 
Vilniuje, kurių metu žūsta 
vienas JAV senatorius, Bela-
rusija pradeda pulti Lietuvą. 
L i e t u v o s k r a š t o a p s a u g o s 
daliniai ginasi labai sėkmingai, 
tačiau neseniai suorganizuoti 
lietuvių daliniai sunkiai at
silaiko prieš gausesnę ir moder
niais ginklais ginkluotą Bela
rusijos armiją. Tuo pačiu laiku 
Vilniuje ir Lietuvoje pasirodo 
slapti JAV marinų daliniai, ne
tikėtai susit ikdami su Lietuvos 
apsaugos daliniais ir bendrom 
jėgom užima ne t ik Fizikos ins
t i tutą su slaptu lėktuvu, bet 
sulaiko ir Belarusijos invaziją j 
Lietuvą. Tuo pačiu la iku įsi
velia į konfliktą ir JAV karo 
aviaciją, bandydama sulaikyt i 
p a n a u d o j i m ą b r a n d u o l i n i ų 
valdomųjų sviedinių, kur iuos 
kontroliuoja Belarusijos gene
rolas. Tas jiems pavyksta pasku-
t i n i u m o m e n t u , no r s ke l i 
valdomieji sviediniai jau skrido 
į Vilnių su branduoliniu krūviu, 
bet buvo sėkmingai sunaikint i 
ore virš Belarusijos. Specialių 
JAV B-52 bombonešių panau 

dojimas galutinai panaikino 
invazijos pavojų Lietuvai ir 
pagaliau Rusijos bei Ukrainos 
kariuomenių vadovybių įsiki
šimas sustabdė Belarusijos ir 
žiaurias KGB intrigas. 

Romano tema gal kiek fantas
tiška, tačiau, žinant politinę su
i ru tę bei nepat ik imą bran
duolinių ginklų kontrolę buvu
sioje Sovietų Sąjungoje, galima 
prileisti tokio pavojaus Lietu
vai galimybę. Tačiau įdomiau
sias ir maloniausias šio romano 
įspūdis yra g a n a te is ingas 
Lietuvos pastangų aprašymas 
sukurt i nepriklausomą vals
tybę , pal iečiant ir praeit į , 
viduramžių istoriją, didįjį kuni
gaikš t į Gediminą, T r a k u s , 
Geležinio Vilko Vyčius. Vienas 
pagrindinių romanų herojų yra 
generolas Dominikas Palcikas, 
buvęs Sovietų kar iuomenės 
pulkininkas, Afganistano karo 
veteranas, 1990 pasitraukęs iš 
Sovietų armijos ir grįžęs į 
Lietuvą, paskirtas krašto apsau
gos dalinių vadu. Tai gabus ir 
narsus kariškis, karš tas patrio
tas , sugebėjęs per t rumpą laiką 
suorganizuoti efektyvią, nors ir 
s i lpna i g ink luo tą , k r a š t o 
apsaugą. Generolo Palciko 
vadovaujami da l in ia i labai 
sėkmingai greitais ir ryžtingais 
žygiais pasiekia laimėjimus 
prieš dešimt kar tų gausesnį ir 
daug modern iau g ink luo tą 
priešą. Susitikus su netikėtai 

j pasirodžiusiom JAV karo pajė-
| gom, puikiai koordinuoja su jais 
| veiksmus, besiekiant bendros 
I pergalės. Nors kovoje ir sužeis-
1 tas , neapleidžia karo lauko, o 

pasibaigus kovom, Lietuvos 
Parlamento rūmuose yra pager
biamas, ir Lietuvos prezidentas 
G i n t a r a s K a p o č i u s jį ap
dovanoja Lietuvos Valstybės 
Kardu. Be generolo Palciko, 
veiksmo eigoje dalyvauja dar 
daug l i e tuv ių , p r a d e d a n t 
Parlamento nare Anna Kuli
k a u s k a s , k u r i t a m p a gen. 
Palciko romantiniu interesu, ir 
baigiant daugybe politinių bei 
karinių asmenybių. Kai kurių 
karinių dalinių vadų pavardės 
turi moteriškas galūnes — kaip 
maj. Knasaitė ir Balzeraitė bei 
k a p i t o n ė A s t r i e n ė . S u n k u 
pasakyti, ar ta i autoriaus nesi-
o r i e n t a v i m a s l i e t u v i š k o s e 
galūnėse, ar tai lietuvių moterų 
sugebėj imas v a d o v a u t i 
kariuomenės daliniams. Gana 
plačiai aprašomas Trakų pilyje 
Geležinio Vilko Vyčių įšventi
nimo apeigos ir liūdnos žuvusių 
kovoje už tėvynę Vyčių lai
dotuvės. 

Autor ius g a n a t e i s i n g a i 
aprašo paskutinių 3-4 metų įvy
kius Lietuvoje, atvedusius ją į 
n e p r i k l a u s o m y b ę . Įdomia i 
aprašomi įvairūs pasitarimai ir 
sprendimai aukščiausiose JAV 
kariuomenės vadovybėse ir Bal
tuosiuose Rūmuose. Aprašomos 
JAV prezidento pastangos per 
J u n g t i n e s T a u t a s apg in t i 
Lietuvos suvereni te tą ir jo 
asmeniniai pokalbiai su Lietu
vos p r ez iden tu Kapoč ium. 
Pažiūrėjus į dabart inę nepa
tikimą branduolinių ginklų 
kontrolę buvusioje Sovietų 
Sąjungoje ir buvusios Raudono
sios Armijos nepasitenkinimą 
esama p a d ė t i m , k a s ga l i 
užtikrinti tokio istorijos posūkio 
nerealybę? 

V y t a s Pe t ru l i s 

Lietuvių Fondo naujai iš
r inktas valdybos pirmininkas 
Stasys Baras, grįžęs po šiltų ato
stogų su naujom viltim ir ener
gija, š.m. kovo 16 d. sušaukė 
valdybos posėdį. Valdybos sąsta
tas y ra šiek tiek pasikeitęs, 
padaugėjęs narių skaičiumi. 
Sėkmingesnei veiklai plėsti 
valdybos pirmininkas kiekvie
nam va ldybos n a r i u i y r a 
paskyręs tam t ikras pareigas. 

Pirmininko vienas svarbesnių 
rūpesčių šiais metais yra didinti 
pagrindinį kapitalą ir verbuoti 
naujus narius. Turime daug vei
k iančių organizacijų, t ū k s 
tančius profesionalų ir moksli
ninkų, kuriems reikia karts nuo 
kar to pr imint i — parag in t i 
aukoti. Nerandama tokio recep
to, kad jaunesnioji ka r ta pasi
ryžtų siųsti L. Fondan savo 
įnašus, o parama išeivijai dar la
bai reikalinga. 

Posėdyje dalyvavę valdybos 
nar ia i , k iekvienas iš ei lės, 
pateikė savo projektus bei nu
veiktus įsipareigojimus. Iždi
ninkas Kostas Dočkus padarė 
pranešimą apie nelinksmą eko
nominę padėtį. Akcijų vertė 
n ė r a pas tov i , c e r t i f i k a t ų 
palūkanos vis krinta, o ta i 
reiškia mažesnį pelną pelno 
skirstymui. Jis pasidžiaugė, kad 
ūkis Wisconsin valstijoje jau 
išmokėtas, kovo mėn. smarkiau 
padidėjo aukų įplaukos ir buvo 
g a u t a s didesnis p a l i k i m a s , 
tačiau jis siūlė ieškoti naujų bū
dų investuoti pinigams, o nesi
riboti t ik akcijomis. 

Reikalų vedėjos Alės Stepona
vičienės p raneš imas v isada 
būna ilgas. Svarbiausias šiuo 
metu yra artėjantis metinis na
rių suvažiavimas: valdyba su 
talkininkais išsiuntė per 6,000 
laiškų nar iams su L.F. veiklos 
apžvalga, nar ių suvažiavimo 
d a r b o t v a r k e , s u v a ž i a v i m o 

dalyvio kortele bei nurodytų 
balsų skaičium; L.F. raš t inėn 
a te ina d a u g prašymų paramai 
gau t i . P r a šym ims t e rminas 
užsibaigė kovo mėn. 15 d., o 
s tudentų stipendijoms dar y ra 
laiko iki balandžio 15 d. Daug 
prašymų ate ina iš Lietuvos. 
Atrodo, kad apie L. Fondo tur
t i n g u m ą plačia i ž i noma 
Lietuvoje. Tačiau mažai kas ten 
orientuojasi, kad L. Fondas nėra 
labdaros organizacija kokiai 
pašalpai gauti . Kiekvienam pra
šančiųjų a tsakyt i ir paaišknti 
pare ika lauja laiko bei išlaidų. 

A n t a n a s Juodvalkis, antrojo 
vardyno redaktorius, nušvietė 
leidinio reikalus. Beveik visų 
raš in ių medžiaga jau gauta ir 
didesnė dal is atiduota spaus
t u v e i r i n k t i . Sus i t a r t a su 
„Draugo" spaustuve dėl knygos j 
spausdinimo ir patvirtinimo, i 
kur ią t ik imas i gauti ateinan-
čiame L.F. tarybos posėdyje, i 
V a c l o v a s Momkus b a i g i a 
t v a r k y t i nar ių albumą-nuo-
t r a u k a s . T a s leidinys bus gyvo
sios l ietuvybės atvaizdas. Var
dyne t i lps visi nariai, kurie sa
vo aukomis prisidėjo prie lietu
viškos kul tūros, švietimo ir 
j aun imo ir kurie rūpinosi L. 
Fondo veikla. Knygos darbas 
paskut in iu metu smarkiai paju
dėjo p i rmyn. Ramoną Stepo
navičiūtė išvertė į anglų kalbą 
r e i k i a m u s rašinius ir atliko ja i 
sk i r tus darbus . 

Advoka tas ir teisinis L.F. 
pa tarė jas Algirdas Ostis didelį 
dėmesį sk i r i a testamentiniams 
pa l ik imams . Jo profesionalinis 
p a t a r n a v i m a s ypač yra jaučia
mas valdybos darbe. L. Fon
dui a u e a n t . vra gražių pa
vyzdžių, ka i žmonės užrašo savo 
tu r to dalį L. Fondui. Ir š iame 
posėdyje advokatas A. Ostis in
formavo apie gautus žemės 
n u o s a v y b ė s d o k u m e n t u s ir 

k i tus palikimus. 
M a r i j a Remienė, atosto

gaudama St. Petersburge, FL., 
turėjo progą susitikti su įgalio
t i n e J a n i n a Gerdvi l iene , 
patikrino jos vedamas knygas ir 
informavo lietuvių klube St. 
Petersburge tautiečius apie L. 
Fondą. Buvo malonu susitikti ir 
pabendrauti su tautiečiais, ypač 
ta is , kurie rūpinasi išeivijos 
atei t imi. Ji plačiau informavo 
apie L.F. įgaliotinių darbą ir 
pasidžiaugė jų veikla. L. Fondo 
va rdu organizuoti koncertai 
solistų — Sigutės Stonytės ir Ar
vydo Markausko ir pianisto 
Alvydo Vasaičio — praėjo 
puikiai . Klausytojai išreiškė L. 
Fondui padėką ir prašymus 
tol iau ruošti t ik aukštos koky
bės koncertus. Toliau ji informa
vo, kokie einamieji darbai yra . 
a t l ikt i ryšium su artėjančių na
r ių suvažiavimu. 

Naujasis valdybos narys Ar
vydas Tamulis, kompiuterių 
specialistas, informavo apie L. 
F . kompiuterio ir kitų technikos 
p r iemonių stovį. L. Fondo 
valdyba laiminga, turėdama 
savo tarpe profesionalų įvai
r i e m s r e i k a l a m s , kas 
palengvina Fondo einamuosius 
rūpesčius. 

L. Fondo tarybos pirmininkas 
P o v i l a s Kil ius , da lyvavęs 
valdybos posėdyje, entuziastin
gai žiūri į ateitį ir dėkojo valdy
b a i už įvairias pas t angas , 
t va rkan t L. Fondą. Valdyba 
nuoširdžiai dirba, aukodama 
savo laiką ir patyrimą. 

M. R. 

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

RAŠYKITE LAIŠKUS 
Jungt inis Amerikos Pabaltie-

čių komitetas (JBANC) rag ina 
rašyti laiškus prezidentui Bill 
Clinton, kad, kalbėdamasis su 
Rusijos prez. Boris Je lc inu , 
minėtų ir Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Pabaltijo šalių. Taip 
pat prašoma, kad būtų praneša
ma apie Rusijos dal inių iš
vedimo eigą po to susi t ikimo 
išleistuose komunikatuose ar 
pareiškimuose. 

Š ta i J u n g t i n i o A m e r i k o s 
Pabaltiečių komiteto siūlomo 
laiško tekstas: 

The President 
The White House 
Washington, DC 20500 

• JAV prezidentas Calvin 
Coolidge pirmą kartą visam 
kraš tu i per radiją kalbėjo iš 
Baltųjų Rūmų 1924 m. vasario 
22 d. Dabar prezidentai, norė
dami pasiekti ar informuoti 
visus valstybės gyventojus, nau
dojasi televizijos patarnavimu. 

S E N A M I E S Č I O 
G E L B Ė J I M O K O M I T E T A S 

Klaipėdoje įsikūrė senamies
čio gelbėjimo komitetas. J ame 
susibūrę įvairių sričių specialis
tai rūpinsis, kad nebūtų daroma 
žala senajai mies to dal ia i . 
Klaipėdos senamiestis — vienas 
didžiausių ir vertingiausių viso
je Lietuvoje. („Vakarinis Kau
nas", 02.26) 

PASKUTINĖ GALIMYBĖ! 
JAV ŽALIŲJŲ KORTELIŲ LOTERIJA! 

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
1990 m. Imigracijos įstatymas 

40,000 Garantuotų Vizos Laimėtojų 
(plius vyra i /žmonos ir visi vaikai iki 21 m. amžiaus) 
* d a r b o p a t y r i m a s n e r e i k a l i n g a s 
* nereikia turėt i artimųjų JAV-bėse 
*nelegalūs emigranta i gali loterijoje dalyvaut i 

KELIAUKITE, DIRBKITE, UŽSIDIRBKITE PINIGŲ 
IR LEGALIAI GYVENKITE JAV-bėse . 

Vyras ir ž m o n a gali loterioje dalyvauti atskirai, 
padv igub indami laimėjimo gal imybę. 

LIKO TIK 3 SAVAITĖS la imėt i JAV vizas nuolat iniam apsigyvenimui 
1993 m. kovo 31 d. — paskut inė da ta pristatyt pareiškimą, 

kad dalyvausite loterijoje. 
Padėkite šeimai ir artimiesiems tapti legaliais JAV gyventojais, legaliai užsidirbti. Padėkite sužinoti, 
kaip laimėti 

NUOLATINIO APSIGYVENIMO JAV-bėse VIZAS 
Knygutė apie Žalios Kortelės Loteriją: $35; už dvi S60. 

Siųskite Express Overnight paštu, plius $10 už 1 arba 2 knygutes. 

SKUBĖKITE! Pasiųskite „cashier's check" arba „money order" 
(JAV doleriais): 

Law Offices oi VVilliam L. O'Bryan 
548 S. Spring St., Ste 334, Los Angeles, Ca 90013 

Tel.: 213-622-1995, Fax.. 213-624-1617 
SUŽINOTI SVARBIĄ VIZŲ LOTERIJOS 

INFORMACIJA SKAMBINKITE: 

1-900-407-4774 
($2 .#* už minutę) 

Informacija teikiama rusiškai ir dar šešiomis kalbomis 

Name: 

Address: 

City: -State: Zip -- Tel. No.: 

Pasinaudokite šia reto ; "oga! Te išsipildo jūsų svajonės! 
(Grąžinkit* -J atkarpa su mokesniu) 

Dear Mr. President: 

At your forthcoming meet ing 
with President Boris Yelts in of 
Russia, I urge t h a t you include 
as an agenda item the withdra-
wal of the occupation forces of 
the former Soviet Union, now 
under the control of Russia, 
from thė sovereign territories of 

the Republics of Estonia, Latvia 
and Li thuania . Also, I suggest 
that the s t a tus of this issue be 
included in any communiąue or 
statement issued a t the conclu-
sion of t h a t meeting. 

Over 18 months have passed 
since t h e s e Bal t ic count r i s 
regained the i r independence 
after the collapse of the Soviet 
Union. Al though Russia has 
withdrawn significant numbers 
of troops from each country, no 
formai t i m e t a b l e h a s been 
agreed to as to when t h e with-
drawals will be completed. I 
think tha t ample time h a s now 
passed for Russia to come to 
terms wi th each country to 
establish such a t imetable. I 
suggest t h a t you urge President 
Ye l t s in to e x p e d i t i o u s l y 
establish such a schedule with 
each ofthe Baltic governments. 

Very truly yours, 

• Aukščiausias JAV te i smas 
1922 m. vasar io 27 d. sute ikė 
moterims teisę balsuoti . 

A.tA. 
Paulius Algimantas Paliulis 

Už a.a. Pauliaus sielą gedulingos šv. Mišios bus šį šeš
tadieni, kovo 27 d. 11 vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, 1515 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Po Mišių velionio palaikai — urna — bus nulydėti į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gelių, velionio atminimui, 
prašome aukoti Lietuvos Vaikų Vilties Fondui. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir pasimelsti už a.a. Paulių. 

Dukrytės, tėvai ir brolis sn šeima. 

A. t A. 
PAUL ALGIMANTUI PALIULIUI 

mirus, velionio t ėvams , IRENAI, mie la i j aunys t ė s 
dienų d rauge i , ir ANICETUI P A L I U L I A M S bei jų 
šeimai r e i š k i a m e gilią užuojautą. 

Buvę Telšių gimnazijos mokslo draugai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s l a i do tuv ių n a m u s ga l i te p a s i e k t i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Amerikos ambasadorius 
Lietuvai, Darryl Norman John
son lankysis Čikagoje, ketvirta
dienį, kovo 25 d. 7 vai. vak. yra 
rengiamas susitikimas su am
basadorium ir Čikagos lietu
viška visuomene Balzeko 
kul tūros muziejuje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvos žmonėms yra 
reikalingi akiniai. Kas turi 
senų akinių — neišmeskite — 
atneškite į Socialinių Reikalų 
raštinę. Mes juos surinksime ir 
nuvešime į Lietuvą. Neturtingi 
Lietuvos žmonės galės matyti! 

x Vienas svarbiausių atgi
musios Lietuvos momentų buvo 
prezidentiniai rinkimai. Dabar 
šį įvykį yra galimybė pamatyti 
Viktoro Kapočiaus susuktoje vi
deo juostoje, kuri bus rodoma šį 
penktadienį, kovo 26 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. Šio istorinio įvykio pri
statymą čikagiečiams orga
nizuoja Jaunimo centro Moterų 
klubas. 

x „Apskrito s talo" svarsty -
bos apie paskutiniųjų metų 
įvykių Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje poveikį į baltų išeivijos 
meninę veiklą įvyks šį šešta
dienį, 1:30 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Svarstybose dalyvaus Illinois 
valstijos Baltų muziejų ir kultū
rinių centrų atstovai, o taip pat 
ir dailininkai. Visuomenė yra 
maloniai kviečiama dalyvauti 
svarstybose su klausimais ir 
komentarais. Įėjimas nemoka
mas. Po svarstybų pabendra
vimas ir pasivaišinimas. 

x A. a. kpt. Andr iaus Juš
kevičiaus atminimui Tautos 
fondui, Lietuvos atstatymo 
reikalams suaukota 765 dol. 

x Algis Tallat-Kelpša bus 
vyriausias baro ir padavėjų 
koordinatorius Las Vegas 
Naktų renginyje Pasaul io 
Lietuvių centre. Lemont. IL. 
Las Vegas Naktys — šį penkta
dienį, kovo 26 d., 7 v.v.—12 vai. 
ir šeštadieni, kovo 27 d., 6 
v.v.—12 vai. 

(sk> 
x „Niekieno žemė (Prūsų 

Lietuva)", spalvotų fotografijų 
paroda iš dabartinės Kalinin
grado srities. At idarymas 
penktadienį, kovo 26 d. 7:30 v.v. 
Lion Frame galerijoje, 3125 
W. 71 St., Cbicago, IL. 60629. 
Tel. (312) 778-6322. 

(sk) 

x BALTIA Express pristato 
siuntinius greičiausiai ir pati
kimiausiai. Laukiame jūsų kas
dien nuo 9 v.r.-4 v. p.p. Adresas; 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinti nemokamai: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 0 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Parh< vai nuo ^ iki T va! vak 
įeš tad M \ r ik: 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 606/9 

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

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Čikagos skyrius 
kviečia nares ir viešnias į visuo
tinį susirinkimą, kuris įvyks 
Balzeko muziejuje kovo 28 d. 12 
v. dieną. Kviečiame visas nares 
pasidalinti naujomis idėjomis ir 
darbais. 

x Jaunimo centro Moterų 
klubas kviečia visuomenę at
silankyti į įdomią vakaronę — 
prezidento inauguracija Lietu
voj — š.m. kovo 26 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. kavinėj. 

x Lietuvos našlaičių glo
bos komi te tas „Sau lu tė" 
(„Sunlight — Committee to Aid 
Lithuanian Orphans) skelbia 
konkursą sukurti komiteto 
simbolį („logo"). Konkurse kvie
čiami dalyvauti visi —jaunimas 
ir suaugę, atsiunčiant simbolio 
piešinį ir 5 dol. registracijos 
mokestį (lituanistinių mokyklų 
mokiniams yra 1 dol. mokestis, 
įteikiant piešinius per mokyklos 
vedėjus, kurie viską kartu per
siųstų komitetui). 

Čekiai rašomi Lithuanian 
World Community (Pasaulio 
lietuvių bendruomenei), kairia
jame apatiniame kampe užra
šant „našlaičiams". Konkursą 
laimėjęs gaus 100 dol. premiją, 
ir simbolis bus naudojamas ant 
laiškų popieriaus, lankstinukų, 
plakatų ir t.t. Simbolio piešinius 
ir mokestį prašome iki balan
džio 30d. siųsti Indrei Tijū-
nėlienei, 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089, tel. 
708-537-7949. 

x Prof. dr. Juozas Meš
kauskas bus pagrindinis kalbė
tojas Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjungos 60 metų minėjime, 
kuris įvyks 1993 m. balandžio 
25 d. 

x Agutė Rimienė, Chica
go, 111., vyro a.a. Kazio Rimo 
atminimui paaukojo „Draugui" 
100 dol. Nuoširdus ačiū. 

x „Maironio" mokyklos Le-
monte I skyriaus mokiniai 
prašo I skyriaus vaikus iš kitur 
rašyti jiems laiškus. Maironis 
Lith. Community School, 
14911-127 St., Lemont, IL 
60439. 

(sk) 
x Lietuvių Operos vienin

telis Bellinio operos „Norma" 
spektaklis įvyksta balandžio 18 
d., 3 vai. p.p. Morton mokyklos 
teatre, 2423 S. Austin Blvd. Bi
lietai jau gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
471-1424. Bilietus galima užsi
sakyti ir paštu tuo pačiu adresu, 
čekį išrašant L i t h u a n i a n 
Opera Co., Inc. Bilietų kainos 
35, 25, 20 ir 12 dol. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai. 
Vaznelių parduotuvė atidaryta 
tik antradieniais, ketvirta
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 v.r. — 4 v. p.p. 
Kviečiame visus nepraleisti šios 
progos ir dalyvauti nuostabiai 
puikios operos spektaklyje. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėn. 
paskutini sekmadieni, kovo 
28 d. Baltia Express priiminės 
siuntinius Lietuvių centre 
Lemonte nuo 9 v.r. Teirautis: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu 
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSI AK, 2838 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Prel. Juozas Prunskis 1993 
metais skiria premiją(s) Krikš
čionybės idealų ugdymui (4.500 
dol.). 

Gali būti: 1) Krikščionybės 
idealus ugdantis projektas, 
suplanuotas su finansine sąma
ta, arba; 2) vienas religinis 
veikalas, paties autoriaus P 
parašytas ar išverstas, mašinėle 
perrašytas, dar neišleistas. 

Projektas ar veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu. Atski
ram, užklijuotam voke pri
dedama tikroji autoriaus pa
vardė, adresas ir telefonas. 

Konkurso medžiagą reikia 
prisiųsti iki 1993 m. rugpjūčio 
1 d. šiuo adresu: Sisters of the 
Immaculate Conception, Reli
ginis konkursas, 600 Liberty 
Highway, Putnam, Ct. 06260, 
USA. 

„EGLUTE" 

„Eglutę" vis daugiau pradeda 
užsisakyti vyresni žmonės. Ypač 
dabar, kai daugumas tėvų patys 
dirba arba sunkiau darosi jiems 
skaityti lietuviškai, tad sene
liams vėl tenka rūpint is 
anūkėliais. Tą labai lengva pa
stebėti iš mokinių rašinių, 
kuriuose jie vis daugiau kalba 
apie senelius. Labai gražu, kad 
vėl yra atgaivinamas tas senas 
ryšys tarp senelių ir anūkų. 
„Eglutė" yra nebrangus mėne
sinis žurnalas. Jis lengvai skai
tomas ir įvairus. Vyresni 
žmonės patys pasiskaito ir turi 
ką papasakoti anūkams. 
Daugelis nežino, kiek kainuoja 
ir kur galima užsisakyti „Eglu
tę". Ją galima užsakyti adresu: 
Nijolė Nausėdas, 13154 Spar-
row Ct., Lockport, II 60441; ar
ba Eglutė, 600 Liberty Hwy, 
Putnam, Ct 6260. 

Metams „Eglutė" kainuoja 15 
dol. Į Lietuvą ar kitus kraštus 
— 20 US dol. Čekius rašyti 
„Eglutei". 

x Ieškomas Antanas Smi-
lingis, gim. 1885 m. Plungės raj., 
Stanelių km. Ieško Vladislovas 
T a m a š a u s k a s , K l a i p ė d a , 
Kauno g-vė, 23A-32. Žinantie
ji apie Smilingį ar jo vaikus, 
prašomi rašyti nurodytu adresu. 

(sk) 

x Tetos Stellos Sinkievich, 
gyv. Oak Forest, IL, Bridge-
view, IL ir Chicago, ieško jos 
dukterėčia. Atsiliepkite, rašy
kite: Ona Piktelienė, Širvintų 
raj. Žvirblių kaimas 4100, 
Lithuania. 

(sk) 

x Kovo 28 d., sekmadieni, 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, rengiamas 
Prudential draudos ir finan
sinių patarnavimų kompanijos 
seminaras. Seminaro temos: 
nuošimčiai ir šalies ekonomika; 
nauji potvarkiai dėl pensijų per
vedimo, bankų sertifikatų 
sąvoka; investavimų galimybės; 
ilgalaikė sveikatos priežiūra. 
Renginyje ta ip pat bus 
kalbama, kaip išvengti „proba-
te" proceso, apie „living trust". 
Seminarą rengia Prudential 
atstovai — Angelė Kavakienė ir 
James Coury. Seminare daly
vaus advokatas Robertas 
Zapolis, Prudential manadžeris 
Ken Horn. Po seminaro 
svečiams bus patiektos nemo
kamos vaišės — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti. 

(sk) 

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) 

» * 
*k ŽVAIGŽDUTĖ 

w ^ Įsteigtaa Lietuviu Mokytoju Sąjungos Chicaaos skyrimu Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriams 
feadaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629 
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Piešė Angelika Kasakaityte, 
Bostono lit. m-los VI sk. mokinė 

MIŠKE 

Kai sninga, miške labai gražu, 
Viskas balta ir labai šalta. 

Snaigės krenta tupu tupu, 
Bėga kiškis typu typu. 

Viskas blizga, kaip gražu, 
Paukščiai čiulba cyp cyp cyp. 

Baltas miškas apšerkšnijęs, 
Krenta snaigės, staugia vėjas. 

Angelika Kasakaityte, 
Bostono lit. m-los 

VI sk. mokinė. 

SMAGU BUVO VASARIO 16 
DIENĄ 

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla Clevelande atliko 
programą visuomenei Vasario 
Šešioliktosios šventėje. 

Pradėjome ruoštis rugsėjo 
mėnesio pradžioje. Mūsų mo
kyklos chorą moko muzikė Rita 
Kliorienė ir Eglė Laniauskienė. 
Mes turėjome išmokti devynias 
dainas ir du šūkius. Štai tos 
dainos: „Gintaro Tėvynė", „Prie 
Trakų ežerų", „Gintarinė švie
sa", „Pučia vėjas", „Žengiam, 
žengiam", „Tėvynė Lietuva", 
„Mes Lietuvos kareivėliai", 
„Toli už girios", „Mūsų šūkis — 
Lietuva". 

Turėjome išmokti atmintinai 
visų dainų žodžius. Labai daug 
praktikavomės, sueidami į sce
ną: nusilenkimas, išėjimas iš 
scenos ir kt. Mokytojas jau 
rudenį mums pasakė, kad visi 
būtume apsirengę tautiniais 
drabužiais. Tėveliai per tą laiką 
turėjo mums parūpinti tauti
nius drabužius su baltom koji
nėm ir baltais bateliais. Kaip 
minėjau, daug laiko skyrėme 
praktikai. Kai dainų žodžius 
išmokome, buvo labai smagu 
dainuoti, be to, mums labai 
patiko dainų žodžiai. 

Vasario Šešioliktosios dieną 
mes jautėmės didingai ir viską 
gerai atlikome. Dievo Motinos 
parapijos salė buvo pi lna 
žmonių. Visi žmonės, jų tarpe ir 
tėveliai, labai plojo. Kadangi 
visiems patiko, mes dar vieną 
gražiausią dainą (žengiam...) 
pakartojom. 

Po savaitės laiko, kai atėjom į 
mokyklą, mūsų choro mokytojos 
mus pagyrė už gražų dainavi
mą. Visi mokiniai turėjo teisę 
pasirinkti tokį maistą iš Mc
Donald, kuris mums geriausia 
patiko. Visi savo pasirinktu 
maistu sočiai pavalgėme. Pa
valgę salėje žiūrėjome vaizda
juostę ir stebėjomės mūsų atlik
ta programa. Buvo labai smagu 
matyti ir girdėti mus dainuo
jant. 

Veronika TaraSkaitė, 
Clevelando Šv. Kazimero 

lit. m-los 8 sk. mokinė. 

KELIAUJAME SU 
„TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTE" 

Aš labai mėgstu skaityti 
„Tėvynės žvaigždutę" „Draugo" 
dienraštyje. Kiekvieną trečia
dienį aš laukiu „Draugo", kad 
galėčiau skaityti visus rašinė
lius, eilėraščius ir spręsti gal
vosūkius. 

Kiekvieną penktadienį mūsų 
mokytoja Rūta Jautokienė sako, 
kad mes atsinestumėm laikraštį 
į klasę. Tada diskutuojame. 
Smagu, kai randame savo, drau
gų rašinėlius ar eilėraščius. 
Labai malonu perskaityti visų 
vaikų rašinėlius, ypač iš Lietu
vos. Jei rašome į „Tėvynės 
žvaigždutę", mes tada keliau
jame, kur tik gyvena Lietuviai. 

Kai atsinešame penktadienį 
„Draugą" į mokyklą, gauname 
pliusą, o jei ne — tai minusą. Aš 
stengiuosi nusinešti šį laikraštį 
kiekvieną penktadienį. Džiau
giuos, kai gaunu pliusą. Labai 
gerai, kad vaikai turi savo 
skyrių „Drauge". Ačiū jums, 
kad rūpinatės „Tėvynės žvaigž
dute". 

Ada Valaitytė, 
Marąuette Parko 

lit. m-los 6 sk. mokinė. 

KAIP SPYGLIO EŽERAS 
ATSIRADO 

Seniai, labai seniai, gyveno 
didelis ponas antroje pusėje 
miško, savo dideliame name. 
Ten buvo sukrauta daug dėžių, 
pilnų spyglių. J is nežinojo, 
kodėl jis laikė tuos spyglius. 
Vieną dieną, išėjęs iš miško, jis 
vaikščiojo purvinu takeliu. 
Dabar tas takelis vadinasi 
Austin Rd. Bevaikščiodamas 
pamatė didelį namą, panašų į 
savąjį. Įėjo vidun. Ten gyveno 
viena panelė. Susipažino ir už 
poros dienų vedė. 

Vieną dieną jo žmona išėjo 
uogauti ir negrįžo namo. Ponas 
išėjo žmonos ieškoti. Greit suži
nojo, kad lapė suėdė jo žmoną. 
Ponas labai nuliūdo. Jis sukišo 
spyglius į savo kojas. Jis nuolat 
verkė. Ašaros per gerklę tekėjo 
į jo vidų. Nuo ašarų jis prisipūtė 
toks didelis, kaip milžinas. Jis 
giliai įkišo kojas į žemę ir 
padarė didelę duobę. Jo ašaros 
pripildė duobę ir padarė ežerą. 
Po šimto metų jis ištirpo. 

Krist ina Stankutė , 
(JAS universi teto 

laikraštėl is , 1992 m.) 

STEBUKLINGA DIENA 
D A I N A V O J E 

(Tęsinys) 

J i atidarė duris ir žiūrėjo į 
atsiskleidžiančią naują dieną. 
Saulė jau buvo išlindusi, dangus 
buvo mėlynas. Spyglio ežeras 
buvo ramus. Žolė šlapia prili
pusia rasa. 

— Ką galiu valgyti? — galvo
jo B i ru tė g a r s i a i . Bi ru tė 
atsiminė vieną atvejį, kai jos 
draugė žuvavo ir, pagavusi žuvį, 
vėliau išsikepė keptuvėje val
gyklos virtuvėje. Bet nėra vir
tuvės ir žuvavimo priemonių. 

Birutė bėgo žemyn nuo kalne
lio per seniai neprižiūrėtą, 
užaugusią žolę. Pykčio pagauta, 
išrovė ilgą smilgą. Suraitė 
stiebą ir tempė, kol varpa nulėkė 
kaip kulka ir pataikė sekundėle 
anksčiau nebuvusiam žmogui į 
pakaušį. Birutė išsigando. Ji pa
ta ikė vyrui tamsia i rudais 
plaukais, berenkančiam grybus. 
J i s pasisuko ir pažiūrėjo į 
Birutę. Birutė apsigręžė ir ėmė 
bėgti į kitą pusę, bet nesėkmin
gai, nes atsimušė į mergaitę, to
kiais pačiais tamsiai rudais 
plaukais. 

— Žemėpati! Žemėpati! — su
šuko mergaitė, — Žiūrėk, jauna 
mergina čia. Iš kur ji atvyko? 

— Sesute Žemyna, gali ją pa
klausti, — juokėsi jos brolis 
Žemėpatis. 

— Iš ku r aš atėjau? — Birutė 
pati savęs klausė. — Aš net 
nežinau. Birutės stiklinės akys 
į juos žiūrėjo. Brolis ir sesuo 
turėjo panašius gelsvai rudus 
veidus, o jų palaukai tamsiai 
rudi, kaip medžio žievė. Jų lūpos 
raudonos ir akys juodos. Abu 
aukšto ūgio ir raumeningi. Ga
na jaunai atrodė. 

— Gal ji nemoka lietuviškai, 
Žemyna?.. 

— Ne, ne! Suprantu, — Birutė 
aiktelėjo atsipeikėjus. Ji buvo 
labai alkana, kad ilgiau spėlio-
tų apie juos. — Kas jūs esate? — 

i — Mes esame Žemyna ir Že
mėpatis, žemės deivė ir dievai
tis. 

A u d r a Degesytė 

(Bus daugiau) 

pieštuku nupiešė 100 taškų, 
kurie vaizdavo jo automobilius, 
o užtvara - garažą. I kambarį 
įėjo tėvelis kviesti Jonuką 
vakarienei. Pamatęs Jonuko 
darbą, jam davė naują uždavinį. 
Liepė pridėti dar du pagaliukus 
ir padidinti garažą dvigubai, 
kad tilptų 200 automobilių 
(taškų). Kaip Jonukas išspren
dė tėvelio pateiktą uždavinį? 
Pamėginkite ir jūs. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 122 

(Žiūrėkite 4 piešinėlius) 

GALVOSŪKIO N R 101 
ATSAKYMAS 

1. Arčiau Švedija (Gotlando 
sala). 2. Arčiau Danija (Born-
holmo sala). 3 . Kijevas arčiau. 
4. Arčiau Varšuva. 5. Arčiau 
Kopenhaga. 6. a,b,c nuotoliai 
beveik vienodi. 7. Trumpesnė 
linija yra Lietuvos - Lenkijos 
pasienio. 

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS 

Karys buvo 16 kartų sužeis
tas, turėjo 16 žaizdų. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė y ra Wyo valstijoje. 

GALVOSŪKIS NR. 121 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

įsižiūrėkite gerai, kas yra 
nupiešta ir parašykite piešinių 
pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 123 

(Žiūrėkite 4 piešinėlius) 

Pirkėjas : — Gal galėčiau 
gauti krokodilo batus? — pamir
šo pasakyti, kad krokodilo odos 
batus. 

P a r d a v ė j a s : — Žinoma! 
Kokie išmatavimai jūsų kroko
dilo kojų? 

Jonukas žaidė kambaryje. Jis 
iš 10 ilgų pagaliukų pasidarė 
užtvarą. I vidų įdėjo popierių ir 

Kuris ar kurie iš nupieštų 
daiktų vaizduoja karš tus 
daiktus, ir kurie šaltus? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 124 

Broliukas, išeidamas iš namų, 
paliko savo sesutei laiškelį, ku
riame buvo taip parašyta:, ,Neik 
įšilus pasivaikščioti, pavojinga, 
kartais užpuola blogi žmonės ar 
žvėrys". 

Mergaitė, perskaičiusi laišką, 
pagalvojo, aš nesu įšilus, todėl 
galiu eiti. Ir išėjo. Kiek paėjus, 
pasiekė mažą miškelį, ten taip 
gražu. Netrukus išgirdo berniu
kų šauksmus. Kai jie priartėjo, 
pradėjo ją užkabinėti ir iš jos 
juoktis. Laimei, pasitaikė, kad 
ėjo vienas suaugęs žmogus ir 
megaitę užstojo. Berniukai 
pabėgo. Kas broliuko laiškelyje 
suklaidino sesutę? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 125 

Kadangi gavėnia, keletas 
klausimų iš religinio gyvenimo: 
1. Jėzus Kristus, žengdamas į 
Golgotos kalną, nešė ant savo 
pečių kryžių, ant kurio turėjo 
būti nukryžiuotas. Kaip raštai 
sako, kryžius buvo dviejų dalių: 
išilginis ir skersinis. Ant Gol
gotos kalno kryžius buvo susta
tytas. Taigi, Kristus nešė ne 
visą kryžių, o tik jo dalį, tad 
katrą — išilginę ar skersinę? 

2. Kristaus rankos buvo prie 
kryžiaus prikaltos per delnus ar 
per riešus? 

(5 taškai) 
Atsiuntė 

Kun. d r . E. Gerulis 
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