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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva ir Rumunija 
pasirašė sutartis 

Viln ius , kovo 8 d. (Elta) -
Kovo 8 dieną baigėsi Rumuni
jos prezidento Ion Iliescu vizi
t a s Lietuvoje. Jo metu buvo pa
s i rašyt i ketur i Lietuvos ir Ru
munijos tarpvalstybiniai doku
menta i . Lietuvos ir Rumunijos 
prezidentai pasirašė abiejų šalių 
„Draugystės ir bendradarbiavi
mo sutartį". Lietuvos pramonės 
ir prekybos minis t ras Kazimie
r a s Klimašauskas ir Rumunijos 
prekybos minis t ras Cristian 
Ionescu savo parašais patvirtino 
dvišalę investicijų skatinimo 
su ta r t į ir du prekybos proto
kolus. 

Po to valstybių vadovai suren
gė spaudos konferenciją, kurią 
tiesiogiai transliavo Lietuvos ir 
Rumunijos radijai. 

„Šiandien mūsų šalys pasira
šė politinio bendradarbiavimo 
sutart į , kitus labai svarbius dvi
šal ius dokumentus" , sakė prez. 
Algirdas Brazauskas. J i s primi
nė, jog Rumunija viena pirmųjų 
pripažino Nepriklausomybę at
kūrusią Lietuvą. 

Prezidentas kalbėjo, jog antro
jo je šio š i m t m e č i o pusėje 
valstybėms teko panaši dalia: 
Lie tuva buvo okupuota, Rumu
nija — neteko Besarabijos. Vė
liau abi šalys kūrė socializmą, 
o dabar drauge žengia demokra
t inės visuomenės kūr imo, ūkio 
reformų keliu. 

Pernai ir Lietuva, ir Rumuni
j a buvo priimtos į Europos 
Tarybą, o neseniai beveik vienu 
metu pasirašė NATO „Partne
rys tės taikos labui" programos 
dokumentus. Lietuvos preziden
t a s pabrėžė, jog panašūs ir 
vals tybių a te i t ies žingsniai: 
Rumuni ja jau tapo asocijuota 
Europos Sąjungos nare, Lietuva 
ta i t ikisi pasiekti dar šiais me
ta is . 

Atsakydamas i klausimus, Al
gi rdas Brazauskas minėjo, kad 
a b i e m va l s tybėms vienodai 
svarbūs draugiški santykia i su 
k a i m y n i n ė m i s va l s tybėmis . 
Lietuvos prezidentas pareiškė 
viltį, kad greitai bus pasirašytos 
draugystės ir bendradarbiavimo 
su ta r tys su Baltarusija bei Len
kija. 

Kalbėdamas apie regiono sta
b i lumo problemas, Algirdas 
Brazauskas teigė, jog ta i , kad 
Rumunija ir Lietuva pirmosios 
pasi rašė „Par tnerys tės taikos 
l abu i " dokumentus , rodo, kad 
ieškoma tvirtų saugumo garan
tijų. „Tikiuosi, kad greitai prie 
šios programos prisijungs ir 
kitos valstybės, taip pat Rusija", 
sakė prezidentas. Tada, pasak 
Algirdo Brazausko, nebeliks 
pre teks to kalbėti apie Europos 
blokavimąsi į atskiras saugumo 
s is temas. 

Prezidentas Ion Iliescu pa
brėžė politinę svarbą pirmojo 
Rumunijos vadovo vizito į Ne
priklausomybę atkūrusią Lietu
vą. Dokumentų paketo pasira
šymas rodo abiejų valstybių 
gerą valią ir norą stiprinti šalių 
ryš ius , sakė jis. 

karinių ir pavojingų krovinių 
vežimų per Lietuvos teritoriją 
įteisinimo klausimai. 

Darbo grupės nuomone, vado
vaujantis tarptautinėmis kon
vencijomis, turėtų būti pareng
tos vieningos visoms šalims 
karinių ir pavojingų krovinių 
vežimų per Lietuvos teritoriją 
taisyklės. Susitarta sudaryti 
ekspertų grupę, kuri parengs 
įstatymo projektą dėl karinių ir 
pavojingų krovinių vežimą per 
Lietuvos teritoriją. 

Darbo grupė ta ip pat susipa
žino su Rusijos Federacijos 
pateiktu projektu dėl karinio 
tranzito ir mano, kad jis nagri
nėtinas t ik Seimui priėmus 
įstatymą dėl karinių ir pavo
jingų krovinių vežimų per Lie
tuvos teritoriją. 

Social inės a p s a u g o s 
min i s te r i j a piės ryš ius s u 

v i s u o m e n e 

Buvęs JAV prezidentas Richard NTixon (dabar jau ^i m. amžiaus; sekmadieni atvyko į Maskvą 
vienos savaitės vizitui, kurio metu kalbėsis su įvairiais Rusijos politikais. Čia jis lankosi pas 
buvusį Rusijos viceprezidentą Aleksandr Ruckoj dešinėje), kuris vasario 26 d. Rusijos Dūmos 
pravestos amnestijos dėka buvo paleistas iš kalėjimo, kur jis buvo už bandymą nuversti Jelcino 
valdžią. 

„Lietuvos socialinė politika 
turė tų būti atviresnė ir geriau 
žinoma šalies gyventojams", 
antradienį spaudos konferenci
joje Socialinės apsaugos minis
terijoje sakė viceministras Vy
tau tas Žiūkas. 

Dėl uždarumo ministerijai 
p r i eka i š t avo net J u n g t i n i ų 
Tautų ekspertai. Todėl prieš 
mėnesį joje buvo įkurtas naujas 
Informacijos ir ryšių su visuo
mene skyrius, o spaudos konfe
rencijos bus rengiamos kiek
vieną mėnesį. 

Vytautas Žiūkas pripažino, 
kad šiuo metu ministerijos nu
statytas minimalus gyvenimo 
lygis — 46 litai per mėnesį — 
neati t inka gyvenimo tikrovės. 
Todėl sudaryta tarpžinybinė ko
misija, kuri turėtų pakoreguoti 
šį dydį. 

Šiais metais ministerija dau
giausia sieks, kad pagerėtų 
pensininkų ir kitų socialiai 
remtinų asmenų gyvenimas, sa
kė V. Žiūkas. Todėl pirmiausia 
bus griežtinama mokesčių poli
t ika. 

Artimiausiu metu vyriausy
bei ir Seimui svarstyti bus pa
teiktas naujas pensijų įstatymo 
variantas, kuris, pasak Vytauto 
Žiūko, turėtų „atitikti Europos 
lygį ir įteisinti didesnę pensijų 
diferenciaciją". 

Lietuva sumažino 
importo tarifus 

Vilnius , kovo 5 d. (AGEP) — 
Nauji muitų tarifai kai kurioms 
į Lietuvą įvežamoms prekėms 
įsigalėjo kovo 1 dieną. Vasario 
14 dienos vyriausybės nutarimu 
„Dėl prekių eksporto ir impor
to reguliavimo Lietuvos Res
publikoje tvarkos*' muitai už 
įvežamus gyvūnus, mėsą, vai
sius, daržoves ir uogas, kosme
tikos ir parfumerijos gaminius, 
kai kurias k i tas prekes. Suma
žinti 5?r-109(. 

Šie pakeitimai priimti atsi
žvelgiant į Tarptautinio Valiutos 
Fondo rekomendacijas, pasira
šomas laisvosios prekybos sutar
tis su Europos Sąjungos valsty
bėmis, pasikeitusias šių prekių 
kainas Latvijoje ir Estijoje. 

Iki spalio 1 d. pratęstas padi
dinto 70*^ muitų tarifas impor
tuojamam cukrui . Naujuoju 
nutarimu ta ip pat patvirtinta 
tabako gaminių ir alkoholinių 
gėrimų importo tvarka, numa
tanti visų importuotojų priva
lomą užsiregistravimą Muitinės 
departamente, kuris suteikia 
jiems specialų importuotojo 
numerį. 

Lietuva šventė 
Šv. Kaži rr ti erą 

Viln ius , kovo 4 4 i \GEP) -
Penktadienį laikič čiu antraš
tės skelbė: .,Šv. K u-į m i eras -
Lietuvos globėjas". .Kilmingas 
vargšų gynėjas". K ralaičioKa-
zimiero palaikai, sovietmečiu 
saugoti Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, pačioje Atgimimo pra
džioje buvo grąžinti į Vilniaus 
arkikatedros koplyčią. Ši šven
tovė išliko ir sovietmečiu — val
džia nedrįso jos uždrausti. Nors, 
žinoma, daugelis ją žinojo dau
giau iš Kaziuko mugių. Mugė 
vyko ir šiemet. Kaip ir kelis pa
staruosius metus, ji vyksta ne 
t ik Vilniaus Kalvarijų turguje, 
bet išsiplėtė ir į Senamiestį, Pi
lies gatvę. 

Lietuvos karinio 
laivyno vadai 

Amerikoje 
Viln ius , kovo 5 d. (AGEP) -

Lietuvos karinės flotilės vadai 
atvyko į JAV susipažinti su 
Amerikos pakrančių apsaugos 
sistema, karinio laivyno patir
t i m i . J ų delegacijoje y r a 

Opozicija turė tų v a d o v a u t i 
Seime 

R e i k i a b e n d r o į s t a t y m o dėl 
k a r i n i o t r a n z i t o i r pavo j ingų 

k r o v i n i ų vež imo 

Vilniuje, Užsienio re ikalų 
ministerijoje pirmadienį įvyko 
Lietuvos derybų su Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos šąli 
mis darbo grupės posėdis. J a m e 
aptar t i principinių nuostatų dėl 

Seimo vadovybėje turėtų būti 
atstovaujamos visos politinės 
jėgos, antradienį Socialdemo
kratų frakcijos spaudos konfe
rencijoje pareiškė Seimo narys 
Vytenis Andriukaitis. Taip. jo 
nuomone, visos opozicinės par
tijos galėtų įgyvendinti savo 
teisę — kontroliuoti Seimo dau
gumą. 

Prelegentas mano, kad Seimo 
pirmininkas privalo turėti kiek
vienai par lamento frakcijai 
atstovaujantį pavaduotoją arba 
tiek, kiek jų deleguotu opo
zicinės politinės jėgos. Vytenis 
Andriukaitis minėjo, jog opozici 
ja turi siekti ir kitų postų par 
lamente, pavyzdžiui komitetų 
pirmininkų ar jų pavaduotojų. 

Vytenis Andriukaitis taip pat 
informavo, kad Socialdemokra-
t a i g re i č i aus ia i s u t i k s su 
centristų pasiūlymu kuriam 
laikui atidėti nepasitikėjimo vy
riausybe procedūrą, tačiau ap

skritai atsisakyti interpeliacijos 
nežada. Pasak Seimo nario, opo
zicinės partijos turi priversti 
valdančiąją daugumą ieškoti 
efektyvesnės vyriausybinės ko
mandos, nes nieko neveikimas 
tik gilina ūkio krizę. 

Kalbėdamas apie požiūri į 
priešlaikinių Seimo rinkimų 
idėją, Vytems Andriukaitis sa
kė, jog ji turi būti derinama su 
visuomenės apklausos rezulta
tais. Opozicinės partijos, kurios 
nesiskaito su tautos viešąja nuo
mone, tik imituoja politinę veik
lą, teigė jis. Vytenio Andriukai
čio žodžiais, priešlaikiniai rin
kimai, jeigu žmonės apskritai 
ateitų balsuoti, vargu ar ką pa
keistų. Todėl, pasak prelegento, 
ši idėja, dar per ankstyva: 
„geriau dabar išnaudoti visas 
galimybes s iekiant geresnės 
Lietuvos". 

Aukšč i aus i a s i s Te i smas 
n e p a t e n k i n t a s ne ig iamais 

v r r t i n imo i s 

Lietuvos Aukščiausiojo Teis
mo plenumas paskelbė pareiš

kimą, kuriame atkreipiamas dė
mesys į vis dažniau masinės in
formacijos priemonėse neleisti
nai vertinamus jau pri imtus 
sprendimus, atskirus įrodymus, 
daromas subjektyvias, įstaty
mais nepagrįstas išvadas ir reiš
kiamą nepasitenkinimą teis
mais. 

Pareiškime sakoma, kad to
kios „negarbingos pozicijos 
laikosi ir kai kurie Seimo 
n a r i a i " . Jie savo kalbomis 
Seime ir spaudoje rodo „aiškią 
nepagarbą teismui bei spaudi
mą jam". 

Taip pat primenama, kad tei
singumą Lietuvos Respublikoje 
vykdo tik teismas, o teisėjai yra 
nepriklausomi ir. nagrinėdami 
bylas, klauso Lik įstatymo ir 
savo sąžines. Valstybinės val
džios ir valdymo institucijų. 
Seimo narių ir kitų pareigūnų, 
politinių partijų ir visuomeni 
nių organizacijų ar piliečiu 
kišimasis į teisėjo ar teismo 
veiklą yra d • mdžiamas ir už
t rauk ia įstat) o numatytą at
sakomybę", pabrėžiama Aukš
čiausiojo Teismo plenumo pa
reiškime. 

Lietuvos karinės jūrų flotilės 
štabo viršininkas komandoras 
Vytautas Urbas, karinio paren
gimo skyriaus viršininkas jūrų 
kapitonas Kęstutis Macijauskas 
ir flotilės vyriausiasis inžinie
rius Algis Rūkas. 

Šiuos jūrų flotiles karininkus 
JAV karinio laivyno vadovybė 
pakvietė, stiprindama praėju
siais metais užsimezgusi bend
radarbiavimą su Lietuvos kraš
to apsaugos ministerija. Dvi sa
vaites viešėdami JAV pakrantė
se Bostono rajone, Lietuvos ka
rinio jūrų laivyno atstovai 
lankysis amerikiečių mokymo 
įstaigose, bazėse, koviniuose 
laivuose, klausysis paskaitų. 

Lietuvos elektrinės 
gali jungtis į Baltijos 

centrinę 
Vilnius, kovo 2 d. (AGEP) -

Elektrėnuose lankėsi Švedijos 
energetinės sistemos tinklų ir 
automatikos specialistai J. Nu-
der, K. Ruoden ir G. Holmberg 
taip pat Baltijos energetinės 
sistemos dispečerinio centro 
darbuotojas Karlis Brinkis bei 
šios srities specialistai iš Estijos. 
Jie kartu su Lietuvos elektrinės 

. inžinieriais atliko bandymus, 
norėdami patikrinti, a r galima 
reguliuoti elektrinės galingumą 
iš Baltijos dispečerinio centro. 

Bandymai buvo sėkmingi. Pa
gal signalą, kompiuterio pasiųs
tą iš Rygos, kur yra Baltijos 
energetinės sistemos dispečeri
nis centras, automatiškai pakilo 
Lietuvos elektrinės galingumas. 
Šie bandymai parodė, kad Balti
jos ir Vakarų Europos energeti
nės sistemos gali būti sujungtos 
į bendrą. 

Nr . 47 

Rusija atsiėmė 
susitarimus su Estija 

T a l i n a s , kovo 1 d. — Po pir
mos dienos 17-osios Rusijos ir 
Estijos derybų sesijos dėl Esti
joje likusių 2,600 kar ių išvedi
mo, Rusijos delegacijos vadovas 
Vassily Svirin j ų išvedimą su
siejo su socialinių pas laugų už
tikrinimu Estijoje gyvenantiems 
į pensiją išėjusiems Rusijos ka
rininkams. Kovo 1 d. prasidė
jusios derybų sesijos pradžioje V. 
Svirin nedviprasmiškai patvir
tino j au vasar io mėnesio pra
džioje M a s k v o j e v y k u s i o j e 
derybų sesijoje pare ikš tą sąlygą 
kariuomenės i švedimui , prane
ša Estijos užsienio re ika lų mi
nisterija. 

Anot Estijos užsienio ministe
rijos, ta i p i r m a s k a r t a s , kad 
Rusija jau formaliai pačiose 
derybose kelia šį re ikalavimą. 
Iki šiol Rusija paka r to t ina i 
pareikšdavo k a r i u o m e n ė s išve
dimui nes t a t an t i tokių sąlygų, 
nes tai t iesioginiai pažeistų 
Jungtinių T a u t ų ir Europos 
Saugumo ir Bendradarb iav imo 
Konferencijos dokumen tuose 
nurodymus, kur ia i s Rusija suti
ko besąlygini.-' savo ka
riuomenę. 

Rusija a t s i s a k o p a s i r a š y t ų 
s u s i t a r i m ų 

Tų pačią derybų dieną Rusija 
taip pat atsižadėjo anksčiau jau 
inicialais pasirašyto susitarimo 
dė! „Kuli 
gojimo". Tokia delsimo takt ika , 
atsisakant jau parafuoto susita-
rimo, yra būdinga visoms iki 
šiol vykusioms Rusijos dery
boms su Estija, informuoja Esti
jos užsienio ministerija. Be to. 
bendrai kar iuomenės išvedimo 
sutarčiai Rusija š jkart pateikė 
naujas formuluotes, kurios es
miniai pakeičia šiuos du sky
rius. O dėl jų formuluočių jau se
niau buvo sus i t a r t a , ir ši sutar
tis jau buvo 99<£ paruošta pasi
rašymui. 

Estijos užsienio reikalų minis
terija visvien išreiškė viltį, kad 
antrą ir paskut inę derybų dieną 
pavyks padaryt i šiek tiek prog

reso k a r i u o m e n ė s išvedimo 
klausimais . 

A n t r a d i e n a s u n k e s n ė , 
ne i p i r m a 

Antrą, paskut inę derybų die
ną, Rusijos delegacija pareiškė, 
kad anksčiau nustatytoji rug
pjūčio 31 kariuomenės išvedimo 
užbaigimo da ta y ra „nebeaktu
al i" . Rusijos delegacija pareiš
kimą paaiškino, sakydama, kad 
Rusija negavo p a k a n k a m a i fi
nansinės pagalbos statyti butus 
grįžtantiems ka r i ams , būtent , 
23 milijonų dolerių sumos, ku
rios tikėjosi iš Estijos valdžios. 
Be to, Rusija pareiškė, jog reika
lauja visiems į pensiją išėju
siems k a r i n in k ams nuolatinio 
Estijos gyventojo statuso. 

Toks Rusijos pare iškimas nu
stebino Estijos derybų delega
ciją, kur i per paskut in ius dve
jus metus dalyvavo derybose, ti
kėdamasi Rusijos geravališku-
mo. nepaisant net ir labai įvai
ruojančių rezultatų, informuoja 
Estijos užsienio reikalų minis
terija. 

T e k s ke i s t i s t ra teg i ją 

— Vilniuje kovo 6 d Lietuvos 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga, Lietuvos Politinių 
Kalinių Sąjunga, Sąjūdis, Jau
nųjų Konservatorių Lyga ir 
Jaunimo Sambūris pakvietė vi
sus piliečius i protesto akciją 
prie LDDP būstines. Po to — 
eisena Gedimine prospektu ir 
mitingas Nepriklausomybės 
aikštėje. ..Kad nebūtų nieki
namas aukų atminimas, kad ne
būtų toliau laužomi 'arimai, 
palaikantys s kad ne 
būtų įteisintas pražūtingas Ru
sijos kariuomenes tranzitas jįer 
Lietuvą". <AGFP 

Intelektualų laiškas 
dėl Genocido centro 

Viln ius , kovo 5 c J E P ) — 
Šešiasdešimt aš tuoni Lietuvos 
mokslininkai, menin inka i ir 
keli žurnalistai parašė Lietuvos 
prezidentui a tv i rą laišką dėl 
Lietuvos Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Centro va
dovo vienašališko paskyrimo. 

Jų laiške rašoma: „Pastaruo
ju metu susidar iusi konfliktinė 
situacija dėl buvusio KGB ar
chyvo būklės ir jo tolesnio li
kimo kelia didelį visuomenės 
nerimą. Po to, kai buvo vienaša
liškai pakeis tas Seimo 1993 
metų liepos 16-os dienos nutari
mas, šiuo k l aus imu ir Geno
cido ir Rezistencijos Tyrimo 
centro direktorium patvir t in tas 
asmuo, nepr i imt inas politinių 
kalinių ir t r emt in ių sąjungos, 
prasidėjo masines protesto akci
jos, kurios gali sukel t i sunkia i 
numatomų padar in ių . Esame 
įsitikinę, kad didint i visuo
menės susipriešinimą dabar yra 
beprasmiška ir n i ekam nenau
dinga. Todėl p rašome Jus pa
naudoti savo autor i te tą ir Lie
tuvos Respublikos Konstitucijos 
J u m s sr.teiktas ga l ias , kad tuo 
didžiai svarbiu k laus imu būtų 
surastas abiem pusėms priimti
n a s kompromis in i s sprendi
mas" . 

Estijos delegacija, atsiliep
dama i šią s taigmeną, pasakė, 
kad ši padėtis reikalauja per
galvoti derybų strategiją ir 
takt iką, ir kad valdžia turės 
ui i Įį,»l'H*i, ar derybos turėtų ir 
• :au vykti t ame lygyje, kuria

me iki šiol vyko. Rusijos dele
gacija ta ip pat iškėlė ir visai 
naujų sąlygų kariuomenės išve
dimo bendrai sutarč ia i . 

Iki šių. paskut inę minutę pa
darytų stambių pakeitimų, rašo 
Estijos užsienio ministeri ja , 
Estijos derybų delegacija pasi
tikėjo, kad kar iuomenės išvedi
mo su tar t i s bus parafuota. Ta
čiau prieš pat paskutinės, visuo
t inės sesijos pradžią Rusijos 
delegacija pasiūlė dar du ne
esminius pakei t imus jau para
fuotoms su tar t ies dalims, ir ta i 
neišvengiamai sugadino visos 
sutart ies pasirašymo galimumą. 
Iki tol Estija j au buvo pasiren
gusi šios sesijos pabaigoje pasi
rašyti sutart į . 

Ta proga Rusijos derybų dele
gacija vėl pakartojo savo sąlygą 
kar iuomenės išvedimui, reika
laujant „socialinių užtikrini
m ų " Estijoje apsigyvenusiems, 
į pensiją išėjusiems Rusijos kari
n inkams. Rusijos delegacija aiš
k ia i pareiškė nepasirašysiant i 
išvedimo sutart ies, jei tuo pačiu 
me tu negalės pasirašyti sociali
n ių užt ikr inimų savo karinin
k a m s . 

Tačiau nepaisant visų tų sun
kumų, rašoma Estijos praneši
me , darbo grupės visoms ketu
r ioms sr i t ims, dėl kur ių yra de
ramas i — karinei , ekonominei, 
s ienų ir humani ta r ine i — pada
rė pažangą įvairiais klausimais, 
ir paruošė provizorinius tekstus. 

Tačiau, net ir ba ig iant antrą 
derybų sesijos dieną, Rusija ne
nus t a t ė sekančios sesijos, vyk
siančios Maskvoje, datos, paaiš
k indama , jog šios sesijos rezul
t a t a i re ikalaus r imto apmąsty
mo. 

K A L E N D O R I U S 

K o v o 9 d.: Šv. Pranciška 
Romietė; Domininkas, Žygintas, 
Visgaila. 

K o v o 10 d.: Geraldas , Kan 
didas , Visvydas. Žibuolė. 

i 
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SKAUTYBES 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

LSS VADOVYBEI 
KEIČIANTIS 

(Pabaigai 

LS S E S E R I J O S P A R E I G U 
TĘSTINUMAS 

Vyriausia Skautininke dar 
vienam terminui išrinkus vs. 
Birute Banait ienę. Lietuvių 
Skaučių Seserijos vadovybėje 
didelių pasikeitimų nėra. tad ir 
oficialaus pareigų perdavimo 
nereikėjo. 

Vyriausia Skautininke pasi
džiaugė, kad Seserijos vadijos 
dauguma sutiko savo įsiparei
gojimus tęsti dar vieną kaden
ciją. Dėl asmeniškų priežasčių 
iš pareigų pasitraukia t ik trys 
pareigūnės — VS pavaduotoja 
vs. Laima Kiliuliene, vs. Asta 
Saplienė ir vs. Marytė Utz: jų 
vieton ateina naujos vadijos 
narės — VS pavaduotoja ps. 
Valentina Čepienė, s. Laima 
Rupinskienė ir s. Jūra tė Batū-
rienė. Trumpai apžvelgusi pra
ėjusios kadencijos veiklą (o ji 
buvo plati ir sėkminga), padė
kojo savo vadijai ir Seserijos va
dovėms u i darnų bendradarbia
vimą, išreiškė padėką Tarybos 
ir Pirmijos pirmininkui. LS Bro
lijos Vyriausiam Skautininkui. 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkui ir Tarybos 
nariams. Pasveikino ir palinkė
jo sėkmės naujiesiems LSS pa
reigūnams. Vieniems įteikė do
vanėles, o seses ir Brolijos Vy
riausią Skaut ininką apdovano
jo rožėmis. 

LSS įsakymą — Seserijos vadi
jos narių pakėlimus į aukštes
nius vyresniškumo laipsnius ir 
apdovanojimus LSS Garbės žy
menimis perskaitė vs. Laima 
Kiliuliene. 

Garbės žymenimis apdovano
toms — vs. Irenai Markevičienei 
ir vs. Ritai Penčylienei ordinus 
prisegė LSS Pirmijos pirm. 
vs.fil. S. Miknait is . 

KEIČIASI A S S VADOVYBĖ 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos p i rmininkas vs fil. Ed
mundas Korzonas padėkojo nuo
širdžiai dirbusiai ASS vadijai. 
Apžvelgė praėjusios kadencijos 
veiklą ir darbus. Ragino akade
minio sąjūdžio nar ius domėtis 
politinio gyvenimo pasireiški
mais Lietuvoje, šio krašto ir 
pasaul ine politika. Džiaugėsi. 
kad nemažai akademikų yra įsi
jungę į įvairią visuomenine 
veiklą. Padėkojo pareigas per 
duodančiai LSS vadovybei už 
darnią ir vieningą veiklą. Pa
sveikino naujai išrinktuosius, o 
ypač naująjį ASS vadijos pirm. 
fil. Gediminą Leškį ir perdavė 
j am buv. ASS Garbės pirm. prof. 
Končiaus sukurtą ir ASS 75 
metų jubiliejaus proga padova 

notą skulptūrėle — vaizduojan
čią Visagalį ir prieš jį mažutę 
bitelę. Perimdamas šį simbolį, 
naujasis ASS pirm. perskai tė 
parašą. įrėžtą toje skulptūrėlėje: 
..Žmogus, nelyg, muselė Praam
žiaus akivaizdoje. Trumpą laiką 
esame ir tur ime gerai jį išnau
doti". 

Naujasis ASS pirm. fil. G. 
Leškys. padėkojęs fil. E. Kor-
zonui ir fil. K. Ječiui už gerą va
dovavimą, išreiškė linkėjimus ir 
viltį, kad filisteriai augtų ir stip
rėtų nariais ir darbais. Pareiš
kė, kad šios kadencijos ASS už
davinys — stengtis remti jau
nuosius vadovus ir daugiau 
padėti LS Seserijai ir LS Bro
lijai. 

G A R B Ė S T E I S M O 
P R A N E Š I M A S 

Garbės Teismo pirmininkui 
vs. Česlovui Senkevičiui iš 
Kanados neatvykus, sueigą ve
dusi JAV Vidurio rajono vadė 
vs. Marytė Utz perskaitė sekan
t i jo pranešimą: 

..Sesės ir broliai. 
Kai kitos sąjunginės instituci

jos ataskaitiniuose pranešimuo
se nurodo savo veiklą, ir pagal 
t a i vert inamas jų darbas — tai 
Garbės teismas gali pasigirti 
savo neveikia, kuo tenka pasi
džiaugti. Jokių skundų, jokių 
laiškų Garbės teismas praėju
sioje kadencijoje negavo. Drįstu 
spėti, kad išmokome labiau vie
ni kitus gerbti ir mylėti. Nebe-
užkliūva smulkmenos, nebera
šomi baisūs viską smerkiantys 
laiškai. Broliškame - seseriška
me mąstyme ir skautiškos šei
mos sampratoje nesunku rasti 
būdų susitaikyti , jei nuomonės 
skiriasi: atleisti , jei kas ne tokį 
žodį pasakė. 

Garbės teismas prašo, kad ir 
šią kadenciją jį padarytumėte 
neveiklų. 

Budžiu, 
v.s. Česlovas Senkevičius, 

LSS GT pirmininkas" 

Pranešimui pri tardami visi 
dalyviai nuoširdžiai paplojo. 

1994-96 m. LSS Garbės Teis
mą sudaro: vs. Česlovas Senke
vičius - pirmininkas, vs. Danu
tė Keršienė ir vs. Vladas Mor
kūnas . 

K O N T R O L Ė S K O M I S I J A 

Pareigas perduodamas Kont
rolės komisijos pirmininkas vs. 
Antanas J a rūnas pateikė įspū
dingą sąrašą atliktų darbų. Šias 
pareigas vykdęs dvi kadencijas, 
padėkojo Kontrolės komisijos 
n a r i a m s j a m d a r b e t a l k i 
nusiems. 

Pareigas perimdamas nauja-

„Dainuojančios kernavietės" ir jų vadovė s. Ramutė Kemežaitė dainuoja LSS Vadovybės pasikei
timo vakaronėje, š.m. sausio 29 . 

Nuotr. J . Maleiskos 
sis Kontrolės k-jos pi rm. jvs. fil. 
Bronius Juodelis savo žodyje pa
brėžė darbų ir pareigų kontrolės 
reikal ingumą, kad darbas būtų 
našus . Skau t a s pare ig ingas ir 
apsi imtas pareigas tu r i stengtis 
kuo ger iaus ia i a t l i k t i . Žur
nal is tų sąjungos na rys , jvs. 
Br. Juodelis žurnal is tų vardu 
pasveikino Geležinio Vilko or
dinu apdovanotus i lgamečius 
skautiškos spaudos darbuotojus 
ir padėkojo LSS Pirmijai už 
spaudos ir jos darbuotojų įver
t inimą. 

ŠYPSOKIMĖS 

LSS Tarybos pirmininkas v8. fil. S. Miknaitis <Hkin?> r*rhė« žymenin. -
apdovanotus - Vitą Ka^lauskn Jurgį Augių ir s. fil. Aleksandra 
Likanderiene. N u o t r j^ M a J e i i k o s 

Perna i vasarą iš Klaipėdos ir 
Vi ln iaus 58 skautai dalyvavo 
, ,Eurocamp 9 4 " stovykloje, 
Prancūzijoje. Juos pakvie tė 
Tulūzos draugovė. Vienas iš tos 
kelionės dalyvių aprašo įspū
džius. Labai entuziastingai atsi
liepia apie prancūzų skau tų 
vykdomą skilčių sistemą. J i s 
sako: „Tulūzos skautų draugovė 
dirbo per visą vasarą, kad galė
tų apmokėt i kelionės ir iš
laikymo išlaidas lietuviams. Tai 
viena didžiausių pamokų mūsų 
lietuvaičiams, jau baigiantiems 
priprasti , kad viską gauna, vien 
todėl, kad j ie lietuvaičiai". 

Toliau pasakoja apie prancū
zų skil t is , kurios visą savo 
inventorių įsigyja savo darbu. 

Toliau: „mūsų vaikai, dali
nant labdarą tikrai nesukėlė 
p a s i g ė r ė j i m o . Teko vė l i au 
aiškint i , kad būnant ubagais, 
nebūtina būti godžiais ubagais". 

Ta i l a b a i rea lus b a l s a s . 
Asmeniškai patyręs, kaip veikia 
kitų šalių skautų organizacijos. 
Rako jubiliejinėje stovykloje 
dalyvavo keliolika iš Lietuvos. 
Ar j ie pa ty rė , kokiu būdu 
lietuviai skauta i veikia Ameri
koje? Kažin! Amerika laikoma 
neišsemiamu šaltiniu iš kurio 
gal ima semtis be galo ir be 
krašto. 

Ta p roga a š pak l aus i au 
A m e r i k o j e j a u t rys me ta i 
gyvenantį lietuvį: „Kur žmonės 
dirba daugiau, Lietuvoje a r 
Amerikoje?" J is plačiai nusišyp
sojo. . .Nėra jokio klausimo. 
Jeigu Lietuvoje taip dirbtų, kaip 

Vėliavą perėmęs naujasis LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirmininkas 
vs. fil. K. Ječ ius padėkojo 
visiems prieš jį per 50 metų išei
vijoje LSS Vėliavą nešusiems. 
Pasižadėjo neapvilti jį šioms 
pareigoms išrinkusiųjų ir tęsti 
pas tangas , kad jaunimas ir 
toliau būtų auklėjamas sąmo
ningais l ietuviais, gerais skau
ta is ir piliečiais. Bus sten
g iamas i megzt i st ipresnius 
ryšius su skautaujančiais Lietu
voje, kad ir Tėvynėje jaunimas 
būtų a u k l ė j a m a s skautiškų 
vertybių dvasioje. Žodį užbaigė 
kvietimu: „Eikime visi kartu, 
vykdyti Lietuvių Skautų sąjun
gos tikslų". 

Sueigos vadovė vs. Marytė 
Utz visų vardu išreiškė padėką 
įsipareigojimus baigusiai LSS 
vadovybei ir su geriausiais 
linkėjimais pasveikino naujuo
sius pareigūnus, o vs. fil. kun. 
J. Vaišnys sueigos baigiamąja 
mintimi prašė Aukščiausiąjį 
palaimos LSS sąjungai, jos 
buvusiems ir naujiesiems vado-
vams,-ėms. 

„Lietuva b rang i " supintomis 
, r J0_ms . } _ s , ^ r e j - rankomis giedodami, baigėme 

šią sueigą, užversdami dar 
vieną našios veiklos LSS is
torijos lapą ir atversdami naują 
— Jubiliejinį Lietuviškos Skau
tiškos veiklos už Lietuvos ribų, 
su pasiryžimu, kad jis bus 
" s o m a s sėkmin? / . - eiklo= 
tęstinumu. 

IR 

N A U J A J A V V I D U R I O 
R A J O N O V A D Ė 

J A V Vidurio rajono vadė vs. 
Marytė Utz. perduodama parei
gas, pr is iminė jos kadencijoje 
a t l i k t u s d a r b u s , y p a č pasi
ruošimą Jubil iej inei stovyklai , 
organizavimą ir vadovavimą tos 
stovyklos ūkio skyr iu i . Nuošir
džiai padėkojo visiems talki
n inkams ir bendradarb iams. 
S v e i k i n d a m a p a r e i g a s peri
manč ią s. Ju l i ją T a o r i e n ę , 
linkėjo sėkmės ir skaut i škos 
veiklos rajone pagyvinimo. 

S k a u t i n i n k e J. T a o r i e n ė , 
įsipareigodama naujam darbui, 
pas ižadė jo t ę s t i s k a u t y b ė s 
idealų ugdymą Vidurio rajone. 

L S S T A R Y B O S 
P I R M I N I N K O P A R E I G U 

P E R D A V I M A S 

Dvi kadencijas Lietuvių Skau
tų sąjungai sėkmingai ir iš
tvermingai vadovavęs, vs. fil. S. 
Miknai t is savo įsipareigojimą 
baigdamas kreipėsi į sueigos 
dalyvius kviet imu: 

„Ilgoje metų eilėje. įrodžiusi 
savo s v a r b u m ą l i e t u v i š k o 
j aun imo auklėjime. Lietuvių 
Skautų sąjunga šiandien žengia 
dar per vieną a ts inauj inimo 
slenkstį. Kokie svarbūs yra 
renkamų vadovybių pasikei
t imai, matome iš beveik 50-ties 
metų sėkmingos lietuvių skau
tų veiklos užsieniuose. Šia pro
ga raginu įžodi davusius Sąjun
gos na r ius nenui l s tamai dirbti 
skaut iškam jaunimui . Lietuvių 
Skautu sąjunga yra j aun imo or
gan i zac i j a , b e t g y v e n a m ų 
k r a š t ų a p l i n k y b ė s e , r e i k i a 
mūsų visų priklausomumo jai ir 
s u t a r t i n i o d a r b o . L i n k i m e 
sėkmės naujai vadovybei, kur i 
neabejotinai, ves mus lietuviško 
s k a u t a v i m o ke l i u Dievo , 
Tėvynės ir Ar t imo tarnyboje. 
Budžiu!"! 

Sueigos vadovei vs. Maryte i 
Utz perskaičius Lietuvių Skau
tų sąjungos Tarybos Pirmininko 
pareigų perdavimo a k t a , pasi
rašytą abiejų ~ pareigas per
duodančio 
gojančio — asmenų, vs . fil. S. 
Miknai t is LSS vėliavą vs. fil. K. 
Ječiui į te ikdamas pareiškė: „Su 
šia vėliava perduodu LSS vairą 
į Tavo rankas" ir tvirtai paspau
dęs ka i rę , naująjį LSS vadovą 
apjuosė plačia t au t in iu rn?tu 
juosta , -imbolizuojančip asm' ' 
nišką pareigoms pasišventimą. 

Amerikoje, mes pralenktumėm 
Ameriką". O kodėl taip yra? Ne
reikia didelių žinovų. Pusės 
šimtmečio okupacija, varžymai, 
pr iespauda išaugino žmonių 
kartą , kuri gyveno iliuzijose. 
kad valdžia viską duos. Na, kai 
kur iems davė ir gerokai davė. 
Tad anie ir šiandien dar negali 
užmiršti tų gerų laikų. 

Bet ne viskas taip blogai. Štai 
sesė iš Raudondvar io rašo: 
„gavome pata lpas Raudondva
rio pilies rūsyje. Patalpa didelė, 
nešildoma, kadangi rūsys, tai už 
ją nemokame . . . v iskas ap
draskyta, sulaužyta, bet vaikai 
renkasi noriai ir po truputį 
tvarko". 

Kaip gražu! Tai anūkai tų 
1918 metų Lietuvos prisikėlimo 
savanorių, kur ie savo darbu ir 
prakaitu prikėlė Lietuvą. Kada 
jų anūkai griebiasi toliau tęsti 
ats tatymo darbą, galima tikėti 
gražia Lietuvos ateitim. 

Mačiau fotografijoje jauną 
skautuke besišypsančią. O jai 
t rūko priekinių dantelių. Mat 
tokia gamtos taisyklė. Jaunys
tėje at ima, bet paskui grąžina. 
Ji plačiai šypsojosi. Tad ir mes 
šypsokimės, kas bebūtų. 

v s V l a d a s Vijeikis 

KANADOJE 

N A U J I R A J O N O 
A T S T O V A I 

LS Brolijos Vyriausias skau 
t in inkas vs. A. Sekas Kanados 
skautų rajonui atstovauti pa
skyrė „Rambyno" tunto tun-
t ininką vs. A. Senkų, o LS 
Seserijos Vyriausia skautininke 
vs. B. Banaitienė rajono atstove 
paskyrė ps. J . Batūrienę. 

N A U J A S „ R O M U V O S " 
S T O V Y K L A V I E T Ė S 

P I R M I N I N K A S 
Vasario 16 d. ..Romuvos" sto

vyklavietės valdybos posėdyje, 
p a s i t r a u k u s iš p i rmin inko 
pareigų L. Sapliui, šias pareigas 
perėmė Kanados rajono vadas 
jps. R. Sriubiškis. 

ATGAIVINTA SIMONO 
D A U K A N T O 

V I E T I N I N K I J A 
Ontario Londone daugelį me

tų veikusi Simono Daukanto 
s k a u t ų v i e t i n i n k i j a buvo 
užgesusi. Amžinybėn iškeliavus 
v.s. L. Eimantui , vėliau v.s. 
Chainauskui , o jaunesniems 
vadovams gavus tarnybas ir 
įsikūrus kituose miestuose, taip 
ir baigėsi skaut iška veikla. Bet 
po kiek metų t a s užgesęs 
lauželis vėl pradeda užsikurti. 
I Londoną atvykusi s. Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė ėmėsi 
o r g a n i z u o t i p a u k š t y t e s ir 
v i l k i u k u s . S a v o padėjėja 
pasikvietė K. Jokubai t ienę, o į 
tėvų komitetą: D. Mitalienę, L. 
Naujokaitį ir D. Chainauskienę. 
Pradžiai jau tu r i dvi skiltis 
gražaus prieauglio. Toronto 
sfcaotkji sve ; k ; na ir-tikisi atei
nanč ią v a s a r ą s tovyk lau t i 
Romuvoj kartu. M. 
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B a l a n d ž i o 10 t i . — 
Lietuviškos skautijos veiklos 75 
metų pabaigtuvės — akademija 
koncertas, pietūs ir pabend
ravimas 2 v. p.p. J a u n i m o cen
t ro didž. salėje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDVTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave J 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. OECKER, DDS, P.C. 
4547 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Nortrtvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
labai žemą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915W. 171$t 
Tinley Park, IL 60477 

(708)614 6871 
Valandos pagai susitarimą 

\AJ 

Kab. 312-735-4477; 
Rez (708)246-0067; a^oa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL 8UILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paaai susitarimą 

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

3»O0 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmci 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 v p p 
t?ečd uždaryta. Hetvd i-3vp.p.. 

penkt i'sežtd 9 v r - l 2 v p p 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

(312) 778-6969 eta (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. 

331 

JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

15 W 55th St Chicago >l 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory H.ils IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal suS'tar;mą 

Tai . kabineto ir buto: (708)652-4159 

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

Kasd'en 1 :ki 8 v v 
•šskyrus feč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas Dei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Kakarais • savaitgaliais ;ei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Spalio 15 d. ..Puota jūros dug
ne" - metinis jūrų skautų,-čių 
r e n g i n y s Lie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalyoe v.daus ir Kraujo ligos 

Necrvrurg'iis išsiplėtus^ venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel. 312-585-2802 

P -r-, . antr . penkte 9 v r -3 v p.p. 
ketv 10 v r -7 v v . trečd 

šeštd. 10 v r — 2 v p p 
Susitarimo nereik.a trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

Kab. tel. (312)471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S . Kedzie A v e . . 

C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marquetta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 5845527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
)AN7U GN 5JA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Mills. IL 
i myha j vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
V* fMyal susitarimą, pirm ir ketv 12 4 

h 9 antr \? 6 ponu 10 12 i h 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 VV. 71$t St. 

Tel. (312) 7375149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ,r ketv 2-5 
Šeštd pagal susitarimą 

V'zita: aDmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medlcal Center 

NapervlHe Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Suita 310 . 

NapervlHe IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR C-'iRURGAS 

6745 Watt 63r J Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ateina nauji LB 
Tarybos 

Kai tik spės pavasaris įsi
galėti ten, kur jam leidžiama 

rolais. Reikėjo ne vien per 
Atlantą žvalgytis, bet ap
dovanoti čia atvykusius an
samblius, solistus, menininkus, 
net apsimetėlius. Kas sava, tapo 
negražu ir nemiela, o kas iš ten, 
su armonika ar be jos, skatino 
mūsų plojimus iki delnų 

viešai išsitarė apie kandidatų 
paiešką. Ar sutikę būti ren- mūsų plojimus iki delnų 

pasireikšti (pvz., Floridoje apie kamųjų sąraše spės plačiau peršėjimo. Užmiršome viešai 
jį niekas nežino), susidursime su pasiskardenti apie savo darbus, kalbėti, deklamuoti, vaidinti, 

apie savo požiūrį į LB paskirtį? dainuoti, groti, rašyti, gal ir 
Rinkiminių apygardų vadovai skaityti. Tapome nemokšomis 

svarbiu uždaviniu. Dalyvau
sime LB Tarybos rinkimuose ir 
būsime atsargūs, kad šių rin
kimų keliu mūsų gyvenimo ne
kaltos JAV demokrati jos 
šalelėje neužgožtų kokie Žiri-
novskiai ar dar idealistiškesni 
tautos gerovės saugotojai. 
Išrinktos JAV LB Tarybos 
pastangomis a t s i ras nauja 
valdžia, Krašto valdyba su 
visais šviet imo, ku l tū ros , 
socialinių, visuomeninių, eko-

savo įsipareigojimus — spėjame! Štai kaip atsitiko. Turbūt LB 
— taip gražiai vykdys, kaip ir kalta, kaip anksčiau ją dėl visko 
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kaltindavome. O dabar jos pade 
tis dar labiau pablogėjo — 
anksčiau dalį kalčių skir-
davome Vlikui. 

Ne LB mus pavertė scenų ir 
platformų nevykėliais. Ji pati 
nukentėjo, prarasdama visuo
menės dėmesį. O bandė reikštis. 
Važiavo į Detroitą ir į Birštoną. 

praeity jie būdavo vykdomi. 
Viso pasaulio lietuvius prieš 

kelerius metus užklupo malo
nūs netikėtumai. Iki šiandien 
jaučiamas didokas sąmyšis nuo
taikose ir darbuose. Lietuvoje 
ašaromis plaukė džiaugsmai, 
Sąjūdžio rankomis ir galvomis 

„ —~ a tku r t a nepriklausomybė, važiavo j Detroitą ir į Birštoną 
nominių reikalų atsišakojimais. Sausio 13 aukomis pašventinta Kalbėjo su Lozoraičiu ir su Bra 
Būtų nejauku, jei Tarybos ateitis, Baltijos kelyje suim- zausku, su Šleževičium ir su 
rinkimai ateitų ir praeitų be tomis rankomis visą tautą nu- Eidintu. Suprantama. Juk tai 
dėmesio, plačiau neaptarti, rim- plieskė patriotizmo srovė. Tai didelių galių žmonės, normalio-
čiau neapmąstyti. Žinome, kaip gerų netikėtumų vaisiai. Bet mis sąlygomis pajėgią įtaigoti ir 
paskutiniais keleriais metais pasitaikė ir kitokių spontaniš- išeivijos kelius. (Jau įtaigojo — 
buvo gražiai nusakyta gyve- kūmų. Spontaniškai ir tylomis atėmė išeiviams pilietybę.) JAV 
nime išryškėjusi tiesa — kokia privat izuoti milijoniniai LB Švietimo, socialinių, ekono-

visuomenės t u r t a i , dažnai 
spontaniškai demonstruota, 
spontaniškai pasidraskyta ir 
draskomasi partijose, spon-

__.„_.. taniškai ir išrinkta valdžia. O reiKaių taryba, šiandien reika 
nusitapysime sau paveikslą — dabar jau pats laikas pradėti Hnga ir ateičiai liksianti reika-
kokia Bendruomenė, tokie jos rimtą, tvarkingą valstybinį Hnga. 
rinkimai. gyvenimą, kad liautųsi tarp- Bet po Lietuvos nepriklauso-

Kas ir kaip aptars mūsų tautinis Lietuvos ir jos piliečių mybės atstatymo JAV LB dar 
artimiausios ateities uždavinius elgetavimas, kad ūkininkams nesurado krypties, nes ją rasti 
ir jų vykdymo kelius? Besi- sumokėtų už produktus, kad 
ruošią aukotis visuomeniniam sava kiaulytė būtų skanesnė už 
darbui turėtų su jais susipažinti danišką, kad rankas žmonės 
ir juos apmąstyti. Iš miško naudotų darbams, bet ne „reke

tu i" ar išmaldos prašymui. 
O kaip užsienyje? Po Gele

žinės uždangos griuvimo pluk
dėm ir plukdom giminėlėms 
pagalbą, nepamiršdami ir kai 

. .m , kurių institucijų Lietuvoje, nuomonių, bet ir kandidat 
ryžtasi kandidatuoti? Iki šiol tik Tapome labdariais, lietuviško- kurių išrinktume Tarybą, 
viena New Yorko apygarda šios „Salvation army" gene- Vytautas Volertas 
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nime išryškėjusi tiesa — kokia 
tauta, tokie ir jos rinkimai. Tad 
štai šiems rinkimams ruoš
damiesi ir juose dalyvaudami, 
paskutinį balandžio ir pirmutinį 
gegužės mėnesių savaitgalį 

minių reikalų, kultūros darbuo
tojai vykdė savo įpareigojimus, 
gautus iš LB. Daug darbų 
darbelių atliko Visuomeninių 
reikalų taryba, šiandien reika-

ramybės pirmąkart ištrūkęs 
pilietis negali imtis fabriko 
vadovo pareigų — jį parblokš 
mašinų triukšmas. 

Kas rinkimams ieškos kan
didatų, kas pats prabils, kad 

buvo ir yra sunku. Savo darbus 
ji šlakstė į visas puses, bet kodėl 
vienas ar keli rimtuoliai iki 
šiandien nepatarė, kur reikia 
sukti? Nepatarė, nes nežinojo. 

Laukiant Tarybos rinkimų 
yra geriausias metas išsitarti 
dėl LB veiklos. Taip pat 
nepamirština, kad reikia ne tik 
nuomonių, bet ir kandidatų, iš 

' VYTAUTO 
DIDŽIOJO 

UNIVERSITETAS 
PAVOJUJE 

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė 1994 m. vasario 7 d. po
tvarkiu Nr. 83 p. perdavė VDU 
pastatus Kaune, Laisvės ai. 53 
ir Daukanto g. 28. Tačiau Kau
no m. Taryba šį sprendimą 
užprotestavo, teigdami, kad šie 
pastatai teisiškai priklauso 
Kauno savivaldybei ir turi būti 
jai perduoti. 

Šiais pastatais VDU naudo
jasi jau nuo pat jo atsikūrimo 
dienų. Pastatas Laisvės ai. 53 
priklausė 1928-1940 metais 
Pažangos akcinei bendrovei, 
kuri leido „Lietuvos aidą", 
„Vairą" ir kitus periodinius lei
dinius. Pokaryje šiuo pastatu 
naudojosi Mokslų akademijos 
Energetikos institutas. Da
bartiniu metu jame yra VDU 
Teologijos-filosofijos fakultetas, 
Kūno kultūros katedra, Sporto 
klubas „Vytis", personalo ir 
techninio aptarnavimo tarny
bos. Daukanto g. 28 pastate buvo 
Politinio švietimo namai, kurie 
priklauso LKP ir ta partija leido 
VDU šiuo pastatu naudotis. 
Dabar jame yra VDU rektora 
tas, kanceliarija, Ekonomikos ir 
vadybos fakultetas, biblioteka, 
mokymo ir užsienio skyriai, 
universiteto salė, studentų 
valgykla, kompiuterių labora
torija, auditorijos. 

Abu pastatai iš tikrųjų sudaro 
beveik pusę VDU turimų 
patalpų. Jų atėmimas reikštų 
faktiškai VDU uždarymą. Matyt 
to Kauno m. Taryba ir siekia. 
Tarybos pirmininkas p. V. 
Grinis atvirai rašė 1994 m. 
vasario 4 d. ministrui pirmi
ninkui A. Šleževičiui: „Verta 
pagalvoti apie VDU sujungimą 
su Vilniaus universiteto filialu 
Kauno mieste ar Kauno tech
nologijos universitetu". 

Okupacinė vyriausybė 1950 
m. VDU uždarė, nes nepakentė 
l i e t u v i š k o - v a k a r i e t i š k o 
universiteto. Atkurtasl989 m. 
VDU tęsia per du laisvės 
dešimtmečius išvystytas aka
demines tradicijas. Nejaugi vos 
atgimęs VDU vėl turės mirti? 

Reikalaujant p. V. Griniui ir 
vicemerui p. A. Koryznai Lietu
vos Respublikos Vyriausybė 
svarstys pastatų priklauso
mumo VDU klausimą. Kaip 
Mokslo taryba, Rektorių konfe
rencija bei kitos mokslą ir švie
timą reguliuojančios institucijos 
reaguos į tokį Kauno m. Tary
bos pasikėsinimą? Kokia 
Vilniaus ir Kauno technologijos 
universiteto pozicija? Ar Kauno 
visuomenė ir Lietuvos inteli-

gentija, rėmusi VDU atkūrimą, 
pritars jo sugriovimui? Juk 
1989 m. VDU tapo mūsų tautos 
atgimimo ir teisingumo atsta
tymo simboliu! 

Išeivija taip pat aktyviai daly
vavo VDU atkūrimo darbe. Ji ir 
iki šiol labai dosniai remia 
universitetą lėšomis, knygomis 
ir tiesioginiu darbu. VDU yra 
turbūt vienintelė institucija 
Lietuvoje, kurioje taip darniai ir 
kūrybingai bendradarbiauja 
išeiviai ir vietiniai moksli
ninkai, pedagogai. VDU užda
rymas bei jo isskaidymas reikš
tų paniekinantį iššūkį išeivijai 
ir jos įnašo į Lietuvos mokslą ir 
švietimą sovietišką nusavi
nimą. 

Sunku, tiesiog skaudu, kal
bėti apie tokius priešiškus Vy
tauto Didžiojo universitetui 
Kauno miesto Tarybos veiks
mus, bet būtų kur kas skau
džiau rašyti VDU nekrologą. 

Bronius Vaškelis 
VDU rektorius 

Danutė Bindokienė 

Persekiojimai 
persekiojimams 

nelygūs 

Sol. Birutė Vizgirdienė iš Houston, 
Texas, atvyksta j Čikagą ir dainuos 
„Draugo" rengiamame koncerte kovo 
20 d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. 

Visais amžiais ir visose tauto
se žmonės buvo — ir yra — per
sekiojami dėl skirtingos išvaiz
dos, kitos rasės, skirtingų įsiti
kinimų ir daugybės kitų prie
žasčių, bet turbūt labiausiai dėl 
tikėjimo. Baimė ar neapykanta 
kitaip tikinčiam asmeniui ver
čia ne tik paskirus žmones, bet 
ištisas žmonių bendruomenes 
įvairiausiais būdais persekioti 
tikinčiuosius. 

Nepaisant persekiotojų pa
stangų ir išradingumo, per
sekiojimai tik gimdo kankinius, 
o tikėjimo nesunaikina. Tai aki
vaizdžiai paliudija ir dvidešim
tojo amžiaus aršiausių tikėjimo 
persekiotojų pastangos savo 
valdomuose kraštuose visiškai 
sunaikinti tikėjimą, įrodinėjant, 
kad Dievo nėra, o religija vien 
tik klaidina ir išnaudoja liaudį. 
Tačiau ir moderniųjų persekio
tojų pastangos liko bergždžios. 

Religijos persekiojimas pasi
reiškia ir Amerikoje, nors tokiu 
skirtingu būdu, kad daugelis 
net nepavadintų to vyksmo 
tikėjimo persekiojimu. Jeigu 
fizinė kančia tikėjimą sustip
rina, o kankinių kraujas yra 
tarsi sėkla, iš kurios dygsta nau
jos tikinčiųjų gretos, tai šio „mo
dernaus" persekiojimo aukos 
sunaikinamos be jokios išper
kamosios malonės. Užuot pasi
gėrėjimo persekiojamųjų stip
rybe, sukeliama visuotinė pa
nieka ir pasišlykštėjimas. Žmo
nės — tikintieji ir netikintieji — 
nusisuka ne tik nuo šiuo būdu 
persekiojamųjų, bet ir nuo 
Bažnyčios, kuriai jie priklauso. 

Kas tie persekiojamieji? Tai 
dvasininkai, apkaltinti aukš
čiausio laipsnio dorovės iš
krypimu, žmoniškumo pamy
nimu, nes jie nukreipia savo iš
krypėliškas aistras prieš jaunus, 
jais pasitikinčius ir jų globai 
patikėtus asmenis. 

Niekas negali — ir nenori — 
paneigti, kad visokių iškrypėlių 
šiandieninėje visuomenėje aps
tu. Imuniteto prieš tuos iškry
pimus neturi ir dvasininkai. 
Tačiau dvasininkijai taikomas 
visai kitas matas, kai žinia-

sklaida sugauna bent užuo
miną, kad galbūt įvykęs nusi
kaltimas. Jeigu šiaip pilietis lai
komas nekaltu, kol teismas jo 
kaltės neįrodo, tai kunigas y ra 
automatiškai kaltas, jau vien 
tik paskaloms nuaidėjus. I r 
tokio žmogaus pavardė velkama 
per dumblą kasdien kelis kar
tus, nelaukiant kaltės įrodymų, 
neatsižvelgiant, kas tą kunigą 
kaltina. Net vėliau išaiškinus, 
kad dvasininkas buvo nekaltai 
įtartas, žala jam, bažnytinei 
bendruomenei ir pačiam tikė
jimui jau būna padaryta. Jos 
atitaisyti niekas ir nesistengia. 

Maloni išimtis yra Čikagos 
arkidiecezijos galva, kardinolas 
Joseph Bernardin. P e r n a i 
lapkričio pradžioje vienas 34 
metų vyrukas su hipnotisto 
pagalba „prisiminė", kad prieš 
kone 20 metų jį keli kunigai, o 
jų tarpe Joseph Bernardin (tuo 
metu dar nepaskirtas kardi
nolu) prievartavę Cincinnati 
kunigų seminarijoje. Kardinolui 
iškeltas 10 mil. dolerių ieškinys. 

Žinia sprogo kaip raketa ir be
veik 4 mėnesius kardinolo pa
vardė buvo nuolat su pasigar
džiavimu linksniuojama žinia-
sklaidoje, nepaisant jo pakarto- , 
tinu nekaltybės pareiškimu 
Juk jis kunigu išbuvęs 42 
metus, vyskupu — 28 m., viešai 
apkal t in tas š lykščiausiu 
nusikaltimu, jo vardas suterštas 
viso pasaulio akivaizdoje... 

Pagaliau š.m. kovo 1 d. kaltin
tojo atmintis ėmė „šlubuoti". 
Nors visiškai nepaneigdamas 
savo ankstesnių pareiškimų, jis 
pripažino, kad galbūt kardi
nolas ir nekaltas. Jokio atsipra
šymo už daugelį mėnesių patir
tas dvasines kančias ir panie
kinimą, jokių kitų komentarų, 
tik „galbūt kardinolas nekal
tas". 

Kard. Bernardin nebus teisia
mas, bet jis daug kartų per tą 
laiką buvo paskelbtas kaltu, gal 
ne tiek žodžiais, kiek prielaido
mis. Kas atlygins žalą jam ir 
Katalikų Bažnyčiai, kuri kartu 
su kardinolu buvo per tą laiką 
žiauriai persekiojama? 

• 1763 m. vasario 10 d. 
Prancūzija perleido Kanadą 
Anglijai, kaip dalį Paryžiaus su
tarties sąlygų. Sutartimi baigė
si prancūzų-indėnų karas. 

* Tarptautinis Haagos teis
mas, baigęs spręsti Klaipėdos 
bylą 1932 m. rugpjūčio 11 d., 
pripažino Lietuvos suverenumą 
Klaipėdos krašte. 

* 1991 m. sausio 13 d. sovie
tų kariuomenė užėmė Vilniaus 
Radijo ir TV bokštą, nužudė 13 
lietuvių, gynusių šiuos įrengi
mus. 

REQUIEM TĖVUI IR JO 
DRAUGAMS 

DALIA SADZEVIČIUTĖ-VABALIENĖ 

i virtas ir nepalaužiamas majoras išliko iki galo. Ir 
kameros draugas V. Nasevičius, ir drauge kalėjęs K. 
Umbražiūnas prisiminė labai įspūdingą, jaudinančią 
teisme pasakytą majoro Bulvičiaus priešmirtinę kalbą* 
Pasakojo, kai kurios buvusios teisme rusės moterys net 
Šluostėsi ašaras. Rusiškai majoras kalbėjo laisvai. Štai 
žiupsnelis K. Umbražiūno rašytų prisiminimų: „Majoras 
Bulvičius smerkė bolševikus už įvykdytas piktadarybes. 
— Mes kariškiai supratome, kad įsitvirtinusi sovietinė 
santvarka lietuviams gyventi neduos, kad politrukų 
kalbos apie būsimą tautų draugystę — iliuzija, matėme 
mums ruošiamą genocidą, todėl rengėmės kovai. Kas 
gi kitas privalo ginti tėvynę, jei ne mes — kariškiai. 
Manau ir jūs — rusai ne kitaip pasielgtute, jei jūsų 
Rusiją kas nors pavergtų. — Aš jums įsakau nutilti! — 
piktai sušuko tribunolo pirmininkas. — Jūs manote, kad 
po mūsų mirties neatsiras patriotų mūsų krašte? Vis 
vien Lietuva ginkluosis ir ginsis, vis tiek Lietuva 
gyvuos. Baigdamas tvirtai šaukiu jus, tautiečiai, į kovą. 
Valio, nepriklausomoji Lietuva!" 

Teisme V. Bulvičius akcentavo, kad trisdešimt metų 
jis buvo auklėjamas kita dvasia ir per dieną negalėjo 
pasikeisti, kad Lietuvos kariai buvo priversti pereiti į 
Raudonąją Armiją, nes priešingu atveju su jais būtų susi
dorota kaip su liaudies priešais. (Byla Illt. 75 psl.). 

Majoro gyvybės siūlas nutrūko, kai jam buvo 33 
metai. Kristaus amžius. Lietuvoje liko dar dvi mažos 

našlaitės ir jauna našlė. Pareiga Tėvynei buvo aukščiau 
už šeimą. 

„Brolis buvo labai šeimyniškas žmogus, — prisimena 
V. Bulvičiaus sesuo A. Kanienė. Prieš šventes mes 
vaikai suvažiuodavome į tėvų namus. Turėjome patefoną 
ir plokštelių, todėl dažnai klausydavomės muzikos. 
Vytautui gražiausia būdavo vargonų muzika". 

Tikėkime, kad dangiškieji vargonai jam gaudžia 
Amžinybėje. 

Jurgis Gobis 

Iš dukros Danutės Gobytės-Daunoravičienės, kuriai 
tėvo arešto metu buvo dešimt metų, prisiminimų: 

„Niekada nemačiau tėvo pikto, grubaus. Šeimoje ne
būdavo jokių barnių. Vasarą gyvendavome Pavilnyje, 
netoli geležinkelio. Tėvas labai mėgo gamtą, buvo didelis 
medžiotojas. Gal todėl pas mus visada stovėjo didelė 
dėžė su ginklais. Laisvalaikiu tėvas tapė. Mėgo meną. 
Prisimenu kartą Pavilnyje mes su seseria ir bobute 
buvome išsiųstos pasivaikščioti. Kai grįžome, krosnyje 
buvo prideginta plonų popieriukų. Juos tebedegino 
mama, o iš namų išėjo kažkoks kariškis. Vieną dieną 
tėvas negrįžo iš darbo visą parą. Mama išvažiavo į Vilnių 
jo ieškoti. Grįžusi pasakė, kad tėvas areštuotas. Ėmėme 
ruoštis vežimui, bet mūsų neišvežė". 

J. Gobio bute kurį laiką buvo slepiama radijo stotis. 
Iš čia pavyko susisiekti su Vokietija. Ryšio metu Gobis 
su šeima užleisdavo Pavilnio butą kariškiams — iš
važiuodavo į savo butą Vilniuje. Gobis perdavinėjo žinias 
apie rusų armijos ir ginklų judėjimą geležinkeliu. A. 
Skripkauskui, kuris savo ruožtu siuntė informaciją 
toliau. Kadangi būsimiems sukilėliams buvo labai 
reikalingi ginklai, buvo planuota dalį vagonų su ginklais 
„nuleisti" partizanams. Gobio vaidmuo čia turėjo būti 
nepaprastai svarbus. 

Pirmasis jo tardymo protokolas, datuotas 1941 m. 

birželio 3 d. Tardymo metu Gobį klausinėjo tik apie jo 
turimą revolverį. įdomu, kad prie užvestos bylos yra 
prisegti dviejų liudininkų apklausos protokolai 
(vieninteliai tarp visų bylų). Feliksas Tamašauskas iš 
Panevėžio, trijų klasių išsimokslinimo vagonų prika-
binėtojas, buvo pažįstamas su Gobiu, kai šis dirbo tele
grafistu Šiauliuose, geležinkelyje. Jis pasakojo, kad „Go
bis buvo ištikimas Smetonos režimui ir priešiškai žiū
rėjo į Tarybų valdžią... buvo šaulys, tautininkas. 
prievarta (mano pabraukta — D.V.) įtraukdavo į tas 
organizacijas kitus". Pateikiamas ir toks ..svarus" liu
dijimas: „Gobis turėjo ryšį su slaptąja policija. Aš pats 
mačiau, kaip jis ne kartą budėjimo metu užeidavo į 
policiją, ir pas jį ateidavo (policininkai — D.V.) į tele
grafą". (Byla III t. 323 psl.) 

Lenkas remontininkas iš Pavilnio Vikentijus 
Ryžkovas kaltino Gobį, kad šis „labai dažnai reiškia 
nepasitenkinimą Tarybų valdžia ir visą laiką kalba, kad 
greit ateis vokiečiai ir mes su bolševikais susidorosime. 
Ne taip seniai, 1941 m. gegužės men., Gobis išsitraukė 
iš kišenės revolverį ir sargo Vasilevskio, Švederskio ir 
Gaidukevičiaus akivaizdoje pasakė, kad „greitai aš tuo 
revolveriu nušausiu ne mažiau kaip dešimtį bolševikų" 
(Byla m t. 326 psl). Kas žino, kiek šiame liudijime tiesos, 
tačiau galimas dalykas, kad pamiršęs atsargumą, Gobis 
taip „palengvino širdį". Suprantama, už tuos neat
sargius žodžius jam buvo su kaupu atlyginta. 

Aleksas Kamantauskas 

Jį tardė pats Tarybų Lietuvos prokuroras Vladas 
Niunka, o tai rodo, kad NKVD suprato advokato A. 
Kamantausko, vieno iš pasipriešinimo organizacijos 
vadovų, veiklos svarbą. 1941 m. birželio 4 d. jį tardė tri
se: prokuroras V. Niunka, LTSR prokuroro pavaduotojas 
ypatingai svarbioms byloms N. Luchšinskij ir Vilniaus 

saugumietis leitenantas Abramovič. Svarbiausias tar
dymo tikslas buvo sužinoti, kur paslėpta radijo stotis. 
(Byla 11. 95 psl.). Tardomasis vedžiojo už nosies tardy
tojus duodamas melagingus parodymus. Pagaliau 
birželio 7 d. ypatingai „gabiam" tardytojui pavyko išgau
ti, kad radijo stotis yra Akmenų gatvėje. Nuo arešto 
dienos iki išvežimo praėjo dvidešimt dienų, tačiau tar
dymo Vilniuje protokolų byloje tik du. (iš jų vienas — 
papildomas). 

Apie A. Kamantauską iš gyvų liudininkų pavyko 
sužinoti nedaug. Kaunietė dukterėčia A. Gervienė 
pasakojo, kad vaikystėje jai dėdė padovanojęs labai 
didelę lėlę. iŠ savo mamos ji žinojo, kad dėdę areštavo 
darbe: atėjo trys civiliais rūbais vyrai ir išsivedė. A. 
Kamantausko žmona ir jaunesnysis sūnus Kęstutis (jį 
tėvas paliko 1,5 metų amžiaus) buvo ištremti ir grįžo 
į Lietuvą tik 1965 metais. Abu jau mirę. Vyresnysis 
sūnus Vytautas, likęs be tėvo 4 metų amžiaus, dar prieš 
motinos tremtį nuskendo. 

Belieka pridurti kai kuriuos duomenis apie šį žmo
gų iš archyvinės pažymos (Byla IV t. 204 psl.): 

A. Kamantauskas gimė 1906 m. Kauno rajone, 
ūkininko šeimoje, kurioje augo septyni vaikai. Baigės 
Kauno universiteto Teisės fakultetą, 1929-1930 dirbo 
juristu Užsienio reikalų ministerijoje. 1932-1934 dirbo 
Kauno apygardos teisine. 1934 m. mokėsi Karo mo
kykloje, o 1935 išėjo į atsargą su leitenanto laipsniu. 
1936-1938 A. Kamantauskas dirbo juriskonsulto 
padėjėju Darbo rūmuose ir buvo žurnalo „Darbas" 
redaktorius. Nuo 1939 m. dirbo Vilniaus miesto valdybos 
juriskonsultu. Paskutinė darbo vieta — Vilniaus Ū-oji 
juridinė konsultacija. Jis priklausė Šaulių sąjungai, buvo 
drauguos „Lietuvos atgimimas" narys, Vilktos švietimo 
ir labdaros organizacijų narys. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 

OPERUOTAS P. VIŠČINIS 

Vasario 23 d. Brocktone, MA 
padaryta sunki vidurių opera
cija Petrui Viščiniui, Naujosios 
Anglijos lietuvių radijo pro
gramos „Laisvės V a r p o " 
vedėjui. Ligonis jau sugrįžo į 
namus, bet dar nėra darbingas. 
Jį pavaduoja Aidas Kupčinskas, 
LB Bostono apylinkės pirmi
ninkas. Jis jau pravedė , ,Laisvės 
Varpo" programas vasario 27 d. 
ir kovo 6 d. Kada Pet ras 
Viščinis galės sugrįžti į darbą, 
tuo tarpu neaišku. Gydytojai 
laiko operaciją pasisekusia, ligo
nio sveikimu yra patenkinti. 

„LAISVĖS VARPO" 
SUKAKTIS 

Kovo 7 d. sukako 40 metų, kai 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
veikia lietuvių radijo programa 
„Laisvės varpas" suorganizuo
ta ir be pertraukos vado
vaujama Petro Viščinio. Tai 
v ieninte lė greito viešojo 
susižinojimo priemonė visoje 
plačioje Bostono l ie tuvių 
apylinkėje. Dabar joje gyvai 
atsispindi visi Lietuvos ir 
išeivijos gyvenime aktualūs 
įvykiai. Kas šeštadienį įvyko, 
tai „Laisvės varpo" laidose jau 
pranešama sekmadienį. 

Minimoji sukaktis prisiminta 
„Laisvės varpo" 6 d. laidoje. 
Programos vedėjui Petrui Viš
činiui dar neats igavus po 
operacijos, minėjimą organizavo 
ir pravedė Aidas Kupčinskas, 
LB Bostono apylinkės pirmi
ninkas. Plačiau apie „Laisvės 
varpo" šakotą veiklą kalbėjo 
Alfonsas Petrutis, LB Cape 
Codo apylinkės pirmininkas, 
buvęs „Amerikos b a l s o " 
lietuviškojo skyriaus vedėjas. 
J is išryškino ne tik reguliarių 
„Laisvės varpo" programų 
reikšmę ir poveikį vietos lietu
vių gyvenime, bet taip pat or
ganizuotas jo programas anglų 
kalba įvairioms amerikiečių 
radijo stotims ir kultūrinius 
renginius, kurių kasmet suor
ganizuota bent po du, kviečiant 
programų atlikėjais žymiausius 
išeivijos ir Lietuvos daini
ninkus, aktorius, muzikus. O 
Aidas Kupčinskas, LB Bostono 
apylinkės pirmininkas, perdavė 
tos apylinkės sveikinimą ir 
linkėjimus. Minėjimui skirta 
programos dalis užbaigta An
tano Vanagaičio kūriniu „Lais
vės varpas", atliktu Toronto 
lietuvių mišraus choro „Varpo", 
vesto Stasio Gailevičiaus. 

Pagal susitarimą su JAV LB 
Krašto valdyba „Laisvės var
pas" perduodamas Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Tai 
pranešama anglų kalba kiek
vienos laidos pradžioje, tuojau 
pat įjungiant Stasio Šimkaus 
sukur tą dainą „Lietuviais 
esame mes gimę". Bet pagal 
susitarimą už visą „Laisvės var
po" veiklą atsakingas yra jo ve
dėjas Petras Viščinis. 

HAVAJAI 

LIETUVIU VEIKLA 
HAVAJUOSE 

Šių metų vasario 13 dieną, 
sekmadienį, Kaneohe įvyko 
Havajų Lietuvių Bendruomenės 
susirinkmas, skirtas Nepriklau
somybės dienai paminėti. Susi
rinko daugiau 50 asmenų. 

Susitikimą trumpa įžangine 
kalba pradėjo Elena Bradū-
naitė-Aglinskienė, vietos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė. 
Tarp kitko ji paminėjo, kad per
nai net 15 asmenų iš Havajų 
aplankė Lietuvą; jų tarpe moky

tojai Pat ir John Sullivan ir Bob 
Edmonson. dalyvavę APPLE 
programoje, organizuojančioje 
vasaros seminarus Lietuvos 
mokytojams. 

Po pertraukos — lietuviškų 
pietų — savo įspūdžk Iš . -ietu-
vos dalinosi Mele Look ir Jun 
Look-Dye, kurios kartu su 
motina Aldona Vizbaraite-Look 
buvo nuvykusios aplankyti mo
tinos gimtinės. Jos aiškino, jog 
buvo verta apskristi pusę 
pasaulio, pamatyti kraštą, apie 
kurį motina tiek daug pasakojo 
joms beaugant tolimuose Ha
vajuose, jųjų įdomioje lietu-
vių-kiniečių šeimoje. Jun 
džiaugėsi, jog galėjo įsigyti tau
tinius drabužius savo duk
relėms, kurios, jais pasipuošu
sios, žavėjo susirinkusius. 

Po to kalbėjo lietuvio iš Maui 
salos — Džiugo Jakubausko 
svečiai, vilniečiai Tadas 
Smaliukas ir Arūnas Žilys, 
kurie įdomiai apibūdino padėtį 
Lietuvoje. Publikos klausimų 
netrūko. 

Susirinkime nutarta skirti 
200 dolerių surinktų aukų AP
PLE programai, kad būtų 
parūpintos stipendijos Lietuvos 
mokytojams dalyvauti vasaros 
kursuose, ir kitas 100 dolerių 
skirtas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei. Taip pat buvo nu
spręsta atitinkamai pasitikti 
jachtą ..Laisvė", kuri šiuo metu 
plaukia aplink pasaulį. Havajus 
,,Laisvė"' tu rė tų pasiekti 
birželio mėnesį. 

CLASSIFIED GUIDE 

Dalis Vasario 16-tos minėjimo dalyvių Havajuose. 

Jauniausios lietuvaitės Havajuose — 
Aldona ir Veronika Dye. 

Ateinantiems metams išrink
ta čionykštės Lietuvių Bend
ruomenės valdyba: Elena Bra-
dūnaitė-Aglinskienė — pirmi
ninkė, Aldona Look — iždinin
kė. Pat Sullivan — visuomeni
nių reikalų vedėja, Rose Marie 
Norton ir Visvaldas Kairys — 
sekretoriai. 

Visvaldas Kairvs 

P H I L A D E L P H I A , P A 

ATVYKSTA PROF. VYT. 
LANDSBERGIS 

Pirmą kartą į Philadelphija 
atvyksta profesorius Vytautas 
Landsbergis. Philadelphijos 
apylinkės valdybos pastan
gomis, Sąjūdžio vadas, buvęs 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas ir šiuo 
metu opozicijos Seime vadas bei 
Tėvynės sąjungos 'konserva
torių) partijos vadas, prof. 
Landsbergis lankysis Philadel-
phijoje kovo 15-16 d. 

Antradienis, kovo 15 d., yra 
skiriama susitikimams su lietu
viais. Tą vakarą, 7 valandą, 
Lietuvių namų (Lithuanian 
Music Hali) didžiojoje salėje 
vyks prof. Landsbergio 
pranešimas lietuviškajai vi
suomenei. 

Trečiadienį, kovo 16 d., vyks 
susitikimai su amerikiečiais. 
Nuo 8 vai. iki 9:30 vai. rytą. pus
ryčiai su World Affairs Council 
of Philadelphia Union League 
patalpose. Pusryčių metu prof. 
Landsbergis praneš apie 
šiuometinę Rusijos grėsmę ir at
sakys j klausimus. Po pusryčių 
prof. Landsbergis susitiks su 
,,Philadelphia Inąuirer" 
redaktorių tarybos nariais. Nuo 
12:30 vai. iki 2:30 vai. p.p. 
pietūs ir konferencija su 
Foreign Policy Research In
stitute (Užsienio politikos 
tyrimų institutas), kuris renka 
duomenis bei ruošia dokumen
taciją JAV valdžios ir visuome
ninėms įstaigoms. Po to prof. 
Landsbergis išskris į Cleve-
landą. 

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba kviečia visus artimų ir 
tolimesnių apylinkių lietuvius 
dalyvauti kovo 15-tos dienos 
susitikime su Vytautu Lands
bergiu, kuris tvir tai ir 
sėkmingai vedė Lietuvos įdai
nuojančią revoliuciją" jai kri
tišku metu į pilną nepriklau
somybę. 

Teresė Gečienė 

D E N V E R , C O 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimas vasario 20 
d. vyko Holiday Inn patalpose. 
Golden miestelyje. Šį kartą 
minėjime turėta kalbėtojų „iš 
kitur", būtent Lietuvos Garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas iš Los Angeles. 
Minėjimas praėjo iškilmingai ir 
jame dalyvavo arti šimto 
dalyvių. 

Kalbėtojas vietinis, ar iš 
kitur, ir kaip jau priprasta per 
daugelį metų. kai kas iš dalyvių 
tarpo ką nors naujo iš kalbėtojo 
išgirsti nesitikėjo. Tačiau V. Če

k a n a u s k a s visus maloniai 
nustebino. Savo žodį pradėjo pa
stebėdamas, kad šiuo metu 
beveik visas žinias iš Lietuvos 
dominuoja blogi įvykiai, kaip 
vagystės, užpuolimai ir kiti 
nemalonūs reiškiniai, o labai 
mažai y ra girdima apie gerus 
dalykus. O tokių esą daug. 
Kalbėtojas apžvelgė pasku
tiniųjų kelių metų Lietuvos 
gyvenimą, išvardino pozityvius 
pasiekius, ir nušvietė ten vyks
tančius neigiamus reiškinius. 
Kalbėtojas sugebėjo išlaikyti 
publikos dėmesį, kalbėjo atvirai, 
kartais įmaišydamas humoro. 

Vytautas Čekanauskas, Lietuvos 
General inis Konsulas Californijoje, 
kalba Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjime, Denveryje. 

Nuotr. Rimo Bulo tos 

Pabaigoje įtikinančiai pabrėžė, 
kad, nors Lietuva yra laisva, 
mūsų darbas išeivijoje toli gražu 
n ė r a ba ig tas . Mūsų visų 
pastangos turėtų būti tęsiamos 
greitesniam Lietuvos demokra
tinio gyvenimo išvystymui. 
Nesuklysčiau sakydamas, kad 
gerbiamas svečias paliko labai 
gerą įspūdį ir jo dalyvavimas čia 
prisidės prie sąmoningesnės 
lietuviškos veiklos ateityje. 

Minėjime buvo priimta JAV 
LB paruošta Vasario 16 d. pro
gos rezoliucija, kuri rengėjų. LB 
Colorado apylinkės valdybos, 
turėjo būti pasiųsta prezidentui 
Clinton ir visiems Colorado at
stovams JAV kongrese. Užbai

gai tautinių šokių šokėjų grupė 
„Rūta", vadovaujama Lionės 
Kazlauskienės, pasirodė su 
keletu šokių. 

Besiskirstant šių eilučių 
autorius buvo vieno jaunesnės 
kartos dalyvio paklaustas, ar 
Vasario 16 d. minėjimas yra 
džiaugsmo, ar susimąstymo 
šventė. I atsakymą, kad tai turi 
būti džiaugsmo šventė (ang
liškai mes dažnai sakome „cele-
bration"), užklausėjas pareiškė, 
kad jis to nejuto. Jo nuomone, 
ateityje reikėtų minėjimus 
rengti daugiau šventiškoje ir 
džiugioje nuotaikoje. įsidėmė
tina pastaba. 

apv. 

PUTNAM, CONN. 
KONCERTĖLIS 

MATULAIČIO NAMUOSE 

Vasario 14 d. vir tuozas 
fleitistas Algirdas Budrys, kon
certuojąs dabar Amerikoje, ypač 
lietuvių gyvenamose vietovėse, 
pravažiuodamas Putname ir no
rėdamas praskaidrinti Matu
laičio namuose globojamųjų die
nas, atliko muzikos koncertėlį 
(nes grojo tik 6 kūrinius). Jam 
akompanavo, tiksliau sakant, 
papildė jo atliekamus muzikos 
kūrinius, duktė muzikė Irena 
Budrytė-Budrienė (susituokusi 
su ne gimine Budriu). 

Meistriškai fleita groti muzi
kos kūriniai teikė nepaprasto 
grožio. Deja. iš arti 120 namuose 
globojamųjų, tik arti 40 buvo 
pajėgūs koncerto klausyti. Kiti 
du dešimtukai klausytojų buvo 
vietos lietuviai, staiga apie kon
certą sužinoję. Bu\ 9 staigmena, 
kai koncerto atlikėjai sutiko 
Matulaičio namuose globojamą 
Budrienę, buvusio ir senokai 
mirusio Lietuvos konsulo New 
Yorke žmoną (jie ne giminės). 
Budriai, paprašyti, pažadėjo dar 
sustoti Putname ir čia koncer
tuoti. 

Juozas Kriaučiūnas 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<Vfcpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FItANK ZAPOU9 
320tVa Waat 99th Street 

M - (708) 424-0654 
(312)5*14654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chfcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai. 

312-77»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

50-mete moteris gali prižiūrėti 
vyr. amžiaus žmogų arba vaikus. 

Tel. 312-254-0377 

TRANSPAK 

MAISTO SIUNTINIAI 
VELYKOMS 

$39 — šventinis maisto siuntinys: 
Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, vaisių koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, multivita-
minai, aspirinas. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 

$75 — įvairaus maisto be mėsos: 
44 svarai • 20 kg. 
Cukrus, ryžiai makaronai, margari
nas, aliejus, vaisiu koncentratas, 
malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, džiovinti ar švieži vai
siai, sausainiai, konservuoti žir
neliai arba agurkai, majonezas, 
multivitaminai, aspirinas. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 
Talpiittavai į Lietuvą kas savaite. 
Skubiems siuntiniams — AIR C ARGO 

$98 — įvairaus maisto rinkinys: 
55 svarai = 25 kg 

Dešra 
šprotai 
Margarinas 
Sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
švieži ar 
džiovinti vaisiai 
Aspirinas 

1.5 kg 
0.5 kg 
1.2 kg 
0.6 kg 
200 g. 
300 g. 
400 g. 
2.5 kg 
l k g 

l k g . 
250 tbl. 

Mėsos konserv. 
Vaisių kone. 
Aliejus 
Sausainiai 
Tirpi kava 
Cukrus 
Ryžiai 
Silkė 
šokoladas 
Žirneliai ar 
agurkai 
Vitaminai 

12 kg 
1.5 ltr. 
3 ltr. 
2pok. 
400 g. 
4.5 kg. 
3 kg 
0.5 icg 
lplyt. 

0.7 kg. 
250 tH. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose. 

TRANSPAK 
Dirbame nuo 1987 

2638 W. 69th St., Chkago, IL 60629 312/436-7772 

REAL E r AT 

PARDUODA 

ftE/MAX 
REALTORS 

(312) 5885959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

> Perkant ar Parduodant 
> Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
> MLS. Kompiuterių ir FAX pagaloa 
> Nuosavybių įkamavtmas v*ttul 
> Perkame ir Parduodame Namus. 
> Apartmentus ir Žemę. 
> Pensininkams Nuolaida. 

RŪTA LANGUAGE 
TUTORING 
517-784-7834 

Lithuaniūn • French • English 
Ali Levels 

German • Latin 
Beginner Level 

Correspondence method available 

i s Qs*9 Z! 
REALMART, *NC 

6602 S. PuUsii, 
Chkago, IL 60629 

312-585-6100 

— J . 

BALYS BUDRAITIS 
.A^meniSkai patarnauja įvairig nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mie^t* ir 
prhemies£iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-583-6100, ftf. 312-77&-3971 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

II 

Jono Aisčio ..Rastų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinj 
redagavo Alfonsas Nyka-Nihūnas ir 
Antanas Vaičrulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno. 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge". 
4545 Wesf 63rd Street. Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — 15 dol Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3 50 dol.. 
Canada — 5 dol.. kitur 5.50 dol. IHi-
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1 32 dol. valstijos mo
kesčių. 

Lietuvių Prakybos Rūmų Amerikoje nauja valdyba 
(iš k. į d.) adv. Robert Zapolis. viceprezidentas. David P. 
Gaidas, prezidentas (Gaidas-Daimid laidotuvių įstaiga), buv 
prezidentas David Mackievvich (prez. Standard Federal Bank); 
Mary F. Kinčius. sekretorė: Vince Samaška. iždininkas. 

Naujai išrinkta vaidyba vadovaus sekančiam Liet. 
Prekybos Rūmų susirinkimui kovo 18 d. , trečiadienį, 
8 vai. ryto, „Mabenka" restorano patalpose, 7844 S. 
Cicero Ava., Burbank, IL. Rezervacijos būtinos. 

Sflsirinkimo metu adv. R. Zapolis kalbės apie legalius 
Rūmų reikalus ir atsakinės į klausimus. Jis yra gabus 
kalbėtojas, ne kartą pasirodęs įvairiose žiniasklaidos 
programose. Rezervacijas priima sekr Mary Kincius, 
tai. 312-927*4990 arba ižd. Vince Samaška. tel . 
312-735-4722. Nariai — gratis. svečiai — $5 

< "CENTRO K U B A S 

Tikrų l i e tuv iu 
nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus "Centro kubas" priima 
užsakymus parinkti ir jsigyti 
g y v e n a m u o s i u s n a m u s ir 
bu tus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 
suteiksime informaciją 

"Centro kubas" 
Pylimo ga tvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 

t e l (370-2) 22-70-90, 
22-7&41 



LIETUVIŲ TELKINIAI 
B E V E R L Y S H O R E S , I N 

ŠVENTĖME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Michigano ežero rytinės pa
krantės gyventojai Vasario 
16-ją šventė sekmadienį, vasa
rio 20 d. Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą, apy
linkėje nusistovėjusia tvarka, 
rengė Beverly Shores Lietuvių 
klubas, o jame dalyvavo ir prie 
programos prisidėjo Union Pier 
Lietuvių draugijos nariai ir 
JAV LB Michianos apylinkė. 
12 vai. Šv. Onos bažnyčioje, Be
verly Shores, kun. A. Saulaitis, 
SJ, aukojo šv. Mišias, pamoksle 
primindamas ir šios dienos svar
bą visiems lietuviams. Mišių 
skaitymus atliko Albinas Kar-
nius, vargonais grojo ir 
giesmėms vadovavo Vytautas 
Gutauskas. 

Mišioms pasibaigus, ten pat, 
bažnyčioje, Beverly Shores 
Lietuvių klubo pirmininkas 
Vytautas Peseckas padarė 
trumpą įvadą, minėjimui vado
vauti pakviesdamas Vytautą 
Kasniūną. Vargonais akompa
nuojant V. Gutauskui, dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną; po jo 
buvo pagerbti savanoriai, 
kariai ir partizanai žuvę už 
laisvę. Jų atminimui Union 
Pier Lietuvių draugijos pirmi
ninkė Regina Vaitkienė prie 
altoriaus uždegė žvakutę, o 
Ona Petrienė jautriai paskaitė 
šiai progai paruoštą skaitinį. 
Pakviesta prie mikrofono 
Angelė Kamiene perskaitė ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą. Tada V. Peseckas susi
rinkusius supažindino su šiai 
dienai kviestu kalbėtoju, isto
riku dr. Robertu Vitu, kuris 
savo paskaitoje iškėlė kiek išsi
mokslinę lietuviai prisidėjo 
prie lietuvių tautos paruošimo 
nepriklausomybei, pradedant 
su jau šešioliktame amžiuje 
gyvenusiu ir lietuvišką kate
kizmą išleidusiu Martynu Maž
vydu, baigiant visa eile švie
suolių jau nepriklausomybės 
paskelbimo laikotarpyje. 
Paskaita buvo ne trafaretinė, 

įdomi ir gerai perduota, už tai 
kalbėtojas susilaukė iš klau
sytojų gausių plojimų. 

Aukos buvo renkamos 
ALT'ui, JAV LB ir kitoms 
paramos reikalingoms organi
zacijoms. Surinkta: ALT'ui 145 
dol., JAV LB 895 dol. ir kitoms 
organizacijoms 355 dol. 

Po minėjimo beveik visi daly
viai nuvyko į netoli esantį 
Stankūnų restoraną, kur pie
taudami dar ilgai tęsė pašne
kesius apie Lietuvą ir jos padėtį 
šiandien. 

R O C K F O R D , IL 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Rockfordo Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius Vasario 
Šešioliktąją minėjo vasrio 6 d., 
šventę pradedant pamaldomis 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė nepavargstantis Rock
fordo lietuvių dvasinis va
dovas kun. Anicetas Tamošai
tis. Per Mišias labai gražiai ir 
jautriai giedojo solistė Audronė 
Gaižiūnienė, kuria rockfordiš-
kiai didžiuojasi ir kuri, prašoma 
pagalbos, neatsisako padėti. 
Čikagos Vytauto Didžiojo 
rinktinės šauliai ir šaulės daly
vavo bažnyčioje su vėliavomis ir 
nešė šv. Mišių aukas. Pamaldos 
buvo baigtos Lietuvos himnu. 

Po pamaldų iškilmes buvo 
tęsiamos Rockfordo Lietuvių 
klubo didžiojoje salėje. 
Minėjimą pradėjo ALTo pirmi
ninkas Kazys Rutkauskas, 

pakviesdamas programą vesti 
talentingą ir prityrusią 
programų vedėją Giedrę Špo
kaitę Milašienę. Vytauto Di
džiojo rinktinei įnešus vėliavas, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Programos vedėja 
pakvietė minėjimo dalyvius 
susikaupimo minute pagerbti 
žuvusius kovoje dėl Letuvos 
laisvės. Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas Michael 
Morrissey sukalbėjo maldą, 
prašydamas Dievo palaimos ir 
pagalbos Lietuvai. Alma Eric-
son lietuvių ir anglų kalbomis 
perskaitė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Pagrindinė 
kalbėtoja, LB vicepirmininkė 
advokatė Regina Narušienė, 
supažindino dalyvius su rimta 
ir sunkia dabartiniu metu pa
dėtim Lietuvoje. Gabi kalbėtoja, 
gerai informuota Regina 
Narušienė ragino dalyvius pri
imti rezoliucijas, kurios, jos 
dėka, vienbalsiai buvo priimtos. 
Po oficialios dalies tautinių 
šokių šokėjų grupė „Klumpė" 
puikiai pašoko, publikai gausiai 
plojant ir prašant pakartojimų. 
Gražūs šokėjai, pasipuošę 
puikiais tautiniais drabužiais, 
sužavėjo žiūrovus. Grupės 
pasisekimas priklauso nuo 
sunkiai ilgus metus dirbančio 
vadovo Stasio Milašiaus, kuris 
su savo žmona Giedre daug 
laiko pašvenčia grupės vado
vavimui ir visada padeda ruoš
ti renginius savo kaimynams 
rockfordiečiams, kurie vadovui, 
jo žmonai ir grupei labai dė
kingi. 

Rockfordo lietuviai, kaip 
pirmininkas dėkodamas minėjo, 
yra laimingi turėdami kaimy
nus „Klumpę" ir Čikagos 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinę, kuri daugelį metų 
padeda mums švęsti tą brangią 
šventę ALT'o Rockfordo sky
rius dėkoja ir Čikagos ALT'o 
pirmininkei Antaninai Rep
šienei už aplankymą ir pata
rimus, Rockfordo Lietuvių 
klubo pirmininkui Robertui 
Bagdonui už visokią pagalbą 
ruošiant šį minėjimą, klubo 
šeimininkėms už pietų ruošimą 
O. Jonelienei ir E. Bielskienei 
už pusryčių parengimą ir 
patiekimą. Didelė padėka vi
siems svečiams už atsilankymą, 
aukas, rezoliucijų priėmimą ir 
įrodymą, kad Rockforde lietu
viams rūpi mūsų tėvynė LIE
TUVA. 

ALT Rockfordo skyrius 

DAYTONA BEACH, FL 

NUOTAIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ MININT 
Daytona Beach ir apylinkių 

lietuviai 76-tąją Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį šventė 
su gera programa. Minėjimą va
sario 20 d. ruošė naujoji klubo 
valdyba, vadovaujama Jono 
Daugėlos. Pradžioje rinkomės į 
iškilmingas, lietuviams skirtas, 
pamaldas Prince of Peace baž
nyčioje. Šv. Mišias už Lietuvą 
aukojęs kun. Ričardas Grasso 
pamoksle labai jautriai prisimi
nė šią šventę, lietuvių tautą, gi
liai mylinčią Dievą, pergyvenu
sią okupacijų žiaurumus, trėmi
mus, žudymus. Dievo palaima 
lydėjo tikinčiąją Lietuvą į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. Šv. 
Mišių skaitymus atliko nuolati
nis skaitytojas Kazimieras Ba
rimas, o tikinčiųjų (savo kūry
bos) maldoje prašė Aukščiausio
jo palaimos ištvermingajai lie
tuvių tautai, siekiant pilnos 
laisvės ir nepriklausomybės bei 
išminties ir teisingumo tautos 
vadams. 

Šv. Mišių iškilmingumą pra
turtino choro „Sietyno", vado
vaujamo muz. Antano Skridu
lio, dienai parinktos giesmės. I 
pamaldas procesijoje bažnyčion 
buvo įnešta Lietuvos vėliava, ly- m 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 9 d. 

Beverly Shores Lietuvių klubo rengtame Vasario 16-tos minėjime. Iš k. — Gailė Vitienė, paskai 
tininkas dr. Robertas Vitas, Union Pier Lietuvių draugijos pirmininkė Regina Vaitkienė, Be 
verly Shores Lietuvių klubo pirmininkas Vytautas Peseckas ir vicepirm. dr. Gediminas Balukas. 

dima tautiniais drabužiais pasi
puošusių moterų. 

Po pamaldų salėje vyko minė
jimas. 

Valdantieji težiūri naudos, o 
tauta nusivylime, lieka nesu
prasta, niekas nesirūpina trem
tiniais, politiniais kaliniais. 

Pradžioje klubo valdybos na- Stasys Baras, kaip LF pirminin 
rys Algirdas Šilbajoris supa- kas išsakė šios didžiosios finan 
žindino su nauja klubo valdyba 
ir pakvietė naująjį klubo valdy
bos pirmininką Joną Daugėlą 
tarti žodį. 

Nuotr. M. Ambrozaitienės 
dovui, kun. Grasso ir klubo val
dybos narėms bei talkininkams 
už prisidėjimą ruošiant 
minėjimą, už vaišių suruošimą. 

Minėjimas praėjo pakilia nuo
taika. 

sinės institucijos veiklą, planus. 
Iš skirto Lietuvai milijono dide
lė dalis dar tebėra neišmokėta. 
LF vadovybe dabar ypatingai 

Jonas Daugėla suglaustai pa- tikrina Lietuvos atsiųstus pa
žvelgė į dvi Lietuvos nepriklau- remti projektus ir randa juose 
somybės šventes, Vasario 16-tą- daug netvarkos, net savanau 
ją ir Kovo 11-tąją. Abi šios šven- diškumo. Todėl LF, siekdamas 
tės brangios, ženklinančios lie- sutelkti dešimtį milijonų, iš kad 
tuvių tautos ryžtą keltįs j nepri- ir sumažėjusių palūkanų, atei- _ _ „ .MW, ^g^umene Į save 
klausomą gyvenimą po caristi- tyje ypač rems išeivijos pastan- svetingus namus sukvietė pen-
nės ir komunistinės okupacijos, gas — lituanistinį švietimą, kiasdešimt artimų asmenų 
Pagarbiai prisiminė Vasario kultūrinę veiklą, socialinius prisiminti savo mylimą tėvelį 
16-tosios ir Kovo 11-tosios aktų projektus. Dėmesys ypatingas j o n ą Vileišį ir atšvęsti šią 

bus į augančias jaunąsias kar- m u r n s brangią Nepriklauso-
tas, rems kultūrines apraiškas mvbės šventę. 
— ansamblius, chorus, teatrus, Vaišių metu žodi tarė klubo 
sudarys kultūrininkams saly- pirmininkas Jonas Daugėla, 

VASARIO 16-TOJI . 
SIGNATARO DUKROS 

NAMUOSE 
Švenčiant Lietuvos nepri

klausomybės šventę, š.m. 
vasario 16 d., 1918 m. Vasario 
16-tosios Nepriklausomybės 
akto Signataro Jono Vileišio 
dukra Rita Bagdonienė į savo 

signatarus ir už laisvę žuvusius 
tautos sūnus ir dukras; jų atmi
nimas buvo pagerbtas tylos ir 
susikaupimo minute. 

.--,_ u.iuiimaui» sąiv- pirmininkas Jonas Daugėla, 
Pirmininkas po savo gan jaut- gas aplankyti lietuvių telkinius, pasveikindamas Signataro Jono 
uis žodžio kalbėti pakvietė Net užsiminė W»H i« T iotn,-. raus žodžio kalbėti pakvietė Net užsiminė, kad iš Lietuvos 
_ v « _ * w 1 - 1 Vileišio dukrą Ritą Vilei-, ~ - - ^ vneisio aukrą Kitą Vilei-

svečią, iškilų visuomenininką, norint gauti lietuvį kunigą pas- šytę-Bagdonienę ir antro Sig-
operos solistą, Lietuvių fondo toraciniam riarhni ;&<»;« operos solistą, Lietuvių fondo 
valdybos pirmininką Stasį 
Barą. 

Stasys Baras trumpu, bet gi
liu žvilgsniu pažvelgė į lietuvių 
tautos ir valstybės šių dienų rū
pesčius, švenčiant šią garbingą 
šventę. Stasys Baras, veiklus vi
suomenininkas, daug metų pa
šventęs mūsų kultūriniam gy
venimui, o dabar Lietuvių fon
dui. Yra viešėjęs Lietuvoje ir 
tyrinėjęs pagalbos Lietuvai ga
limybes, iš Lietuvių fondo pa
skirto milijono dolerių. Trumpai 
prisiminė idealistinę Lietuvą 

toraciniam darbui išeivijoje. n a taro Smilgevičiaus dalyvau-
tenka sumokėti „kyšio" net jančią dukrą Oną Smilgevičiū-
10,000 ir daugiau dolerių. Tai te-žolynienę. 
sąžiningumas!!! Pirmininkas prisiminė Va-

LF valdybos pirmininko Sta- sario 16-tosios akto Signatarų 
sio Baro pranešimas įdomus, da- drąsą, skelbiant pasauliui Ne 

priklausomą Lietuvą. Trumpai 
aptarė Vasario 16-tosios reikš
mę lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei. įvertino tautos ryžtą 
ir Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio visokeriopą pa-

lykiškas, atskleidęs dalyviams 
LF tikslus ir jo ateitį. Pažy
mėtina, kad mūsų telkinio lie
tuviai yra beveik visi LF nariai 
ir per įgaliotinį trijų metų lai
kotarpyje sudėję arti penkias- • , . , . . , v^imei 
dešimties tūkstančių dol. Sve- žangą, kurią vėliau sugriovė 
čias nuoširdžiai padėkojo vi- okupantai ir Antrasis pasau-
siems LF rėmėjams. Hnis karas. Pirmininkas iš-

Meninę programą atliko cho- reiškė viltį, kad lietuvių tauta, 
1918 metais, nepriklausomos ras „Sietynas", vadovaujamas iškentusi ilgą okupaciją, krau-
Lietuvos rūpestingą gyvenimą, muz. Antano Skridulio. Koncer- j u įr gyvybių aukomis kovo 
kuriant nepriklausomybę ir pa- to metu damų aptarimą atliko 11-tąją atkūrusi savo Nepri
lygino su dabartine Lietuva. „Sietyno valdybos pirm. Juoze klausomybę, sukurs šviesesnį 

Daugėliene. Gražiai atlikta me- Lietuvos rytojų. Sugiedotas 
ninė dalis baigta St. Šimkaus Lietuvos himnas. Prie šeimi-
(žodžiai Sauerveino) „Lietuviais ninkės Ritos skoningai paruoš-
esame mes gimę". O minėjimas tų vaišių šios šventės dalyviai 
pradėtas Lietuvos himnu. praleido keletą maloniu 

Pabaigoje pirmininkas J. Dau- valandų, 
gėla padėkojo „Sietynui", jo va- Jurgis Januša i t i s 

Lietuvoje yra šviesos, bet maža 
tiesos, — sakė Stasys Baras. Lie
tuvą valdo buvę komunistai, jie 
proteguoja savuosius, skiria į 
įvairius aukštus postus, tačiau 
Lietuvos tikrieji patriotai negali 
dalyvauti valstybės kūrime. 

JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos Rinkimų Komisija 
skelbia JAV LB XIV-sios Tarybos kandidatų sąrašą: 

Pirmas rajonas 

1. Budrienė Jūratė 

2. Dauliene Salomėja 
3. Gylys Linas 
4. Jasaitienė Birutė 
5. Keretytė R. Svajonė 
6. Kisielius Petras 
7. Liautaud Gražina 
8. Narutis Vytas 
9. Norusis Linas 

10. Polikaitis Juozas 
11. Račkauskas Jonas 
12. Ragas Leonas 
13. Razma Antanas 
14. Remeikis Tomas 

15. Sušinskas P. Kęstutis 
16. Šlenys Liudas 
17. Vindašienė A. Birutė 
18. Vitkus Aleksas 

Antras rajonas 

1. Karnius Albinas 
2. Vilutienė Birutė 

1. Binder Rima 
2. Grybinas Zigmas 
3. Pliūrienė-Ardytė Rėdą 
4. Narušis G. Regina 

Ketvirtas rajonas 

Jarašius ArvkJas 
2. Sakalaitė Aušrele 

42 m. Marketing specialistė 

67 m. Pensininkė 
48 m. Administratorius 
63 m. Medicinos technologė 
32 m. Administratorė 
76 m. Medicinos daktaras 

42 m. Mokslininkas 
36 m. Nekilnojamojo turto 
įkainuotojas 
58 m. Inžinierius 
52 m. Profesorius 
59 m. Dantistas (D.D.S.) 
71 m. Gydytojas 
Profesorius 

43 m. Inžinierius 
60 m. Inžinierius 
65 m. Mokytoja 
70 m. Inžinierius 

Pensininkas 
Medicinos technologė 

54 m. Mokytoja 
70 m. Mokytojas 
Prekybininkė 
56 m. Advokatė 

41 m. Inžinierius 
53 m. Finansų analiste 

Lietuvos Vaikų Vilties reikalų 
vedėja 
Apylinkės valdybos pirm. 
LB narys 
JAV Soc, R. Tarybos pirm. 
Tarybos narė 
Tarybos narys 
Lietuvos Vaikų Vilties pirm. 
Tarybos narys 

Buvęs Tarybos narys 
Tarybos narys 
Buvęs Šv. Tarybos pirm. 
L8 narys 
LB Garbės Teismo pirm. 
Buvęs Kr. V. Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirm 
Tarybos narys 
Buvęs apl. Valdybos pir 
Buvusi Apygardos vald. pirm. 
Buvęs PLB iždininkas 

Apylinkės valdybos pirm. 
Tarybos narė 

Tarybos narė 
Apylinkės valdyb. pirm. 
Apylinkės valdybos pirm. 
Tarybos narė 

Buvęs ap,'. valdybos pirm. 
Buvusi apyl vald. iždininkė 

ST. PETERSBURG, FL 

„ŽIBINTO" VAKARAS 

St. Petersburgo lietuvių 
„Žibinto" mėgėjų teatro „Užga
vėnių balius" pasipuošė prem
jera „Susitikimas Lietuvoje". 
Spektaklis vyko Lietuvių klubo 
didžiojoje salėje vasario 15 d. 

Veikalo „Susitikimas Lietu
voje" autorius nežinomas. Jis, 
vieno veiksmo 40 minučių ko
medijoj humoristiškai ryškina 
charakter ius , jų savitas 
psichologijas, vykusiai atsklei
džiant anglicizmo lingvistines 
problemas. Spektaklį režisavo 
Algis Ulbinas. 

Veiksmas vyko Lietuvoje, kai
miečių troboje; laikmetis — da
bartis. Aktoriai: Stasys Juoza
pavičius — ūkininkas; Dana 
Mažeikienė - žmona: Aldona 
Cesnaitė - kaimyno duktė: Algis 
Ulbinas - svečias iš Amerikos, 
buvęs D.P. lietuvis. 

Aktoriai spektakliui pasi
ruošti turėjo tik 3 savaites, bet 
savo vaidmenis atliko puikiai, 
įtikinančiai, natūraliai. Tar
sena visų aktorių buvo aiški, 
paįvairinta žemaitiška tarme. 

Mikrofonų priežiūra buvo B. 
Bartkaus žinioje. 

Žiūrovai, kurių buvo 370. ko
medija priėmė nuoširdžiai, en
tuziastingai. Po spektaklio visi 

aktoriai buvo apdovanoti gėlė
mis. 

Programai pasibaigus, buvo 
puiki vakarienė, paruošta 
„Žibinto" administratoriaus K. 
Jasinsko, talkinant žibintie-
tėms. Maldą sukalbėjo kun. S. 
Ropolas. Po vakarienės, 
vaišindamiesi kavute girdėjome 
„Linksmuosius brolius"- A. 
Kusinskį ir akordeonistą A. Ul-
biną atliekant kupletus ir dai
nas. Buvo ir gausių laimikių 
traukimas. 

Užgavėnių baliaus salę pa
puošė ir vakaro pranešėjos pa
reigas atliko akt. I. Kusins-
kienė. Ji puošimo darbą atliko 
skoningai, o pranešėjos pareigas 
sklandžiai. Šokiams grojo Ka-
thy's „Lorelei" orkestras. Pub
likos tarpe buvo Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių fondo pirmi
ninkė Marija Remienė ir kiti. 

„Žibinto" mėgėjų teatras, nuo 
pat įsikūrimo, buvo ir tebėra 
jautrus lietuvybės reikalams. 
Yra pasiuntęs 1.000 dol. auką į 
Čikagos „Vaikų viltis". Ir šio 
vakaro metu „Žibinto" ižd. A. 
Kusinskis įteikė klubui „Žibin
to" dovaną — naują FAX'o apa
ratą. Ją maloniai priėmė pirmi
ninkas M. Šilkaitis. „Žibinto" 
vakaro filmavimas ir nuotrau
kos buv. inž. V. Mažeikos nuo
pelnas. 

Kun. dr. E. Gerulis 

A.tA. 
KAZIUI NORMANTUI 

mirus, jo žmoną ANTANINĄ, dukras ALDONĄ ir 
GRAŽVIDĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Jadvyga ir Petras Putriai 
Irena ir Donatas Lisauskai 
Regina ir Bill Knudstrup 

Mylimai Motinai, Močiutei ir Uošvei 

A.tA. 
MARGARET UTZ 

mirus, mielą tunto rėmėją JONĄ UTZ, seses 
MAJRYTE. ONUTĘ, STEFUTC ir brolį ANDRIU n u o 
širdžiai užjaučia 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

PADĖKA 

A.a. A d o m u i Kara l iu i Phi ladelphi jo je mirus, jo šviesiam at
m i n i m u i art imiej i , draugai ir jo šeimos pažįstami aukojo L ie tuvos 
Našlaič ių Globos kom i te tu i , kur iam vadovauja dr Alb ina 
Prunskienė. 

Aukas skyrė sekantys asmenys: po $50 — Paulius ir Daiva 
Majauskai , Francis ir Marvann Jaskievvicz, $30 — Aušra Zer r ir 
Vladas Mamenišk ia i , po $25 — Putinas ir Ani lora Mašalaičiai, 
Dalia ir Rimvvdas Jakai, Konstancija ir Vaclovas Nenortos. Teresė 
ir A lg imantas Gečiai, $15 — Irena ir Vytautas Matonia i , po $10 
— Jane Kriščiūniene, L iudvika \ 'o rva iš iene, Jadvyga ir Stasys 
Me ln ika i , M a n ja ir Juozas Klausos, Elena Šparkevičiene ir Jane 
ir Kazvs Kaul in ia i . L ietuvos Našlaič ių Globos komitetas, 2711 
VVest. 71 St., Chicago, I L 60629, reiškia užuojauta vel ionio 
g im inėms, ir L ietuvos našlaičių va rdu visiems dėkoja už $305 
auką. 

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Saton Hail Uni/ersi-
teto stoties. 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos angių kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung. N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

ir kit«s 

27 A9 

JAV LB Vidurio Vakarų. Apygardos Rinkimų Komisija 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 9 d. 
IŠ ARTI IR TOLI 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE JAV 

Gavėnios misijos lietuvių 
kalba vyksta Cicero, Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje iki kovo 10 
d. Misijos kiekvieną vakarą 
prasideda 6:30 v.v., joms vado
vauja kun. Viktoras Skilan-
diiūnas iš Ottawa, Canada. 
Dievas yra atvėręs duris ir visų 
laukia — raginame Cicero bei 
apylinkių lietuvius pasinaudoti 
tuo kvietimu ir dalyvauti misi
jose. 

Eleonora ir Mečys Valiukė
nai, Chicago, IL, užsakė „Drau
go" dienraštį Juozui Ilgūnui, 
Kybartuose. Paskelbtame są
raše (šeštadienio, kovo 5 d. lai
doje) įsivėlė klaida. 

J A V LB Vidurio Vakarų 
apygardos rinkimų komisija 
ruošia LB XPV Tarybos kandi
datų pristatymą visuomenei. Jis 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
kovo 13 d., sekmadienį, tuoj po 
šv. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje. 

Viktorijos (Kučaitės) ir Da
r iaus Siliūnų sūnus Lukas Eu
genijus pakrikštytas š.m. 
vasario 6 d. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje. 

Vladas Miceika, Ontario. 
Kanadoje, užsisakydamas vėl 
laikraštį naujiems metams, su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė ir 100 doi. auką „Draugo" 
išlaikymui. Jam nuoširdžiai 
dėkojame. 

Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Brighton Parke, reli
ginis Gavėnios susitelkimas 
'ietuviškai vyks kovo 14-16 d. 

Mykolas Gintas Saulis, Ed 
mundo ir Reginos Saulių sūne
lis, pakrikštytas Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje vasario 26 d. 

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija 
puikiai supranta lietuviško 
dienraščio reikšmę, todėl 
„Draugo" koncerto programi
niam leidinėliui atsiuntė sveiki
nimą ir 100 dol. auką. Labai 
ačiū! Koncertas, kaip jau žino
te, įvyks kovo 20 d., sekmadienį, 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

Sekmadieni, kovo 13 d., 
7:45 vai. ryte, studentai atei
tininkai renkasi Jaunimo cent
re Čikagoje ir važiuos dirbti su 
„Habitat for Humanity" pro
jektu. Visi, norintys savo darbu 
padėti artimiesiems Kristuje, 
kviečiami prisijungti. Dėl 
informacijos skambinti Mariui 
Polikaičiui - 708-257-2022. 

DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ 
ATSTATYMO 

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone praneša, kad 
1994 m. vasario 15 d. Lietuvos 
Respublikos Seimas priėmė 
įstatymą „Dėl Lietuvos Respub
likos įstatymo „Dėl piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekilno-

Kovo 18 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakaro, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje profesorius 
Aleksandras Štromas skaitys 
paskaitą anglų kalba „Rusija 
kryžkelėje". Analizuodamas 
pastarųjų mėnesių politinius 
įvykius Rusijoje, prelegentas 
plačiau aptars šių įvykių įtaką j a mą turtą atstatymo tvarkos ir 

f a k ŽVAIGŽDUTĖ 
^•MflL»£. * W Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

SadMguoja J. Purfa*. Medžiagą shjsti: 3206 W. «5tb Place, Chicago. IL 60629 

Lietuvos likimui. Dr. Aleksan
dras Štromas yra Hillsdale Col-
lege, MI profesorius, žymus 
politinių mokslų specialistas, 
radijo „Rytmečio Ekspresas" 
komentatorius, daugelio reikš
mingų studijų autorius. Po pa
skaitos vaišės. 

Gerai praėjęs „Nuodėmingo 
angelo" pastatymas, bus pakar
tojamas kovo mėn. 26 d., šešta
dienio, vakare Jaunimo centre. 
Šią Petro Vaičiūno melodramą 
režisavo akt. Irena Leonavičiū-
tė-Bratkauskienė. Atjaunėjęs 
„Vaidilutės" teatro kolektyvas, 
jos vadovaujamas, padarė didelę 
pažangą. Čikagos lietuviška 
visuomenė yra kviečiama mūsų 
vietinių teatralų pastangas savo 
atsilankymu paremti. Naujoji 
režisierė yra žinoma Lietuvos 
kino studijos ir dramos teatro 
aktorė. 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
Ortopedinėje operacinėje, 
atidarytoje 1993 m. spalio 2 d. 
Vilniaus universiteto vaikų li
goninėje, yra jau padaryta per 
100 ortopedinių operacijų, 
Lithuanian Mercy Lift dėka. 
„Lietuvos Vaikų vilties" Or
topedinei operacinei kovo 1 d. 
buvo išsiųsta medicininė bib
lioteka, papildomoji įranga bei 
kiti medicininiai reikmenys. 
Šios siuntos vertė viršija ketvir
tį milijonų dolerių. Iki šios 
dienos „Lietuvos Vaikų vilties" 
Ortopedinės operacinės komi
sijos pirmininkės D a n o s 
Kaunienės pastangomis. JAV 
įvairių gamyklų, amerikiečių 
fondų bei gydytojų dėka „Lie
tuvos Vaikų vilties" Orto
pedinei operacinei pervesta dau
giau kaip dviejų milijonų dole
rių vertės medicininės medžia
gos. 

Ar įsigijote bilietus į 
„Draugo" didįjį koncertą? Bilie
tų galima gauti „Draugo" admi
nistracijoje, Vaznelių prekyboje 
ir Cicero po lietuviškų šv. Mišių 
pas Kostą Dočkų. Programoje: 
..Dainavos" ansamblis ir solis
tė Birutė Vizgirdienė. Kon
certas įvyks kovo 20 d. Marijos 
mokyklos auditorijoje 3 vai. p.p. 
p.p. 

sąlygų 10 straipsnio papil
dymo". Šiuo įstatymu numatė, 
kad asmenys, turintys teisę į 
nuosavybės teisės atstatymą, 
pagal aukščiau minėtą įsta
tymą, prašymus dėl nuosavybės 
teisės į gyvenamuosius namus 
(arba jų dalis) su priklausiniais, 
į ūkinės paskirties pastatus, 
kurie įstatymo įsigaliojimo 
dieną nuosavybės teise 
priklausė fiziniams asmenims, 
atstatymo turi teisę paduoti iki 
1994 m. balandžio 30 dienos. 

Kartu primename, kad Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
1993 m. gruodžio 29 d. nuta
rimu NR. 995 „Dėl patvir
tinančių nuosavybės teisę į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
dokumentų pateikimo laiko pra
tęsimo", buvo pratęs tas 
dokumentų, patvirtinančių nuo
savybės teisę į išlikusį nekilno
jamąjį turtą, pateikimo laikas 
iki 1994 m. gruodžio 31 dienos. 

PŪSK, VĖJELI 

Pūsk, papūsk, vėjeli, 
Nešk dainelę mano 
Per marias ir girią 
Ten toli toli, 
I šalelę brangią, 
Kur tėvai gyveno, 
Nes tik tu, vėjeli, 
Ten skrajot gali. 

Nešk dainelę mano, 
Lai ten broliai girdi. 
Kad aš jų seselė 
Mylima esu, 
Kad Tėvynės meilės 
Turiu pilną širdį 
Ir nesididžiuoju 
Svetimu pasu. 

Pūsk, papūs, vėjeli, 
Nešk dainelę mano, 
Neški mano meilę 
Žemei Lietuvos. 
Nors esu už marių, 
Nors už okeano, 
Bet esu dalelė 
Tos pačios tautos. 

Laimutis Švalkus 

KOVO VIENUOLIKTOJI 

Iš gilių pusnių iškilusi koplytėlė liudija, kad čia ilsisi partizanų, 
tremtinių ir kankinių kaulai paaukoti Lietuvos laisvei, kurios 
šventę dabar švenčiame. 

TAUTINIŲ ŠOKIU 
INSTITUTO VALDYBA 

Lietuvių tautinių šokių ins
tituto rinkimo komisija, susida
ranti iš Irenos Smieliauskienės, 
Virginijos Jurcienės ir Lidijos 
Ringienės, sus i r inko š.m. 
vasario 24 d. ir, suskaičiavusi 
balsavimo lapelius, praneša Ins
tituto valdybai bei nariams, kad 
į Instituto valdybą buvo išrinkti 
šie kandidatai; Dalia Dzikienė, 
Juozas Karmūza, Rūta Mickū-
nienė, Juozas Karasiejus ir 
Rasa Poskočimienė. 

I revizijos komisiją išrinkti: 
Audra Lintakienė, Giedrė Mila
šienė ir Stasys Milašius. 

Iš 49 Instituto narių balsavo 
43. 

KANADOJE 

PASKIRTA V. KRĖVĖS 
PREMIJA 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 a rba 312-
436-7772 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-1366 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

x Dr, Aldona F. Valis remia 
Lietuvos našlaičius. „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetui ir 
vėl atsiuntė $50. Našlaičių var
du dr. Aldonai. Ačiū! 

(sk) 
x Dr. Augusta ir dr. Vacys 

Šauliai aukoja Lietuvos našlai
čiams $100.00. „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas 
našlaičių vardu dėkoja. 

(sk) 
x A.a. Onos Kesniauskie-

nės atminimui, mirusios Wa 
terbury, CT Regina ir Rimantas 
Griškeliai atsiuntė $50 auka 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui, paremti Lietu
voje vargstančius vaikus „Sau 
lutė" dėkoja ir užjaučia velionės 
artimuosius. 

(sk) 

x Algis Luneckas, turįs ilgu 
metų patyrimą, padės jums 
užpildyti „income tax'* formas 
Dirba šeštadienais. Marquette 
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-7784)800. 

(sk) 

Lietuvių Akademinis sambū
ris Montrealyje š.m. vasario 23 
d. vertinimo komisijos balsų 
dauguma paskyrė literatūrinę 
premiją Liūnei Sutemai už 
poezijos knyga „Grafitti" ir Jo
nui Strielkūnui už poezijos 
knygą „Trečiasis brolis". 

Premijos (po 1,000 dol. kiek
vienam) įteikimas vyks kovo 12 
d. Montrealyje. 

Vertinimo komisiją sudarė: 
pirmininkas Vytautas A. Jony
nas, sekretorė Ilona Mazi-
liauskienė, nariai — Jūratė 
Tanner, Arūnas Staškevičius ir 
Henrikas Nagys. 

x JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos rinkinių komisija 
kviečia LB XIV Tarybos kandi
datus ir visuomenę dalyvauti 
kovo 13 d., sekmadieni, 12:30 
v. p.p. PLC, Lemont diskusijose 
tarp kandidatų ir visuomenės. 
Bus diskutuojama apie LB atei
ties veiklą ir kryptį. Taip pat 
bus trumpas Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo pami
nėjimas ir kavutė. 

(sk) 

x D o n a t a s i r Vik tor i j a 
Zakarai iš Sun City Az. rašo: 
„Džiaugiamės, kad galime rem
ti mergaitę — našlaitę Sonatą 
Raupytę Lietuvoje. Jos priežiū
rai siunčiame savo metinę auką 
$150. „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetas Sonatos vardu 
ponams Zakarams dėkoja. 

(sk) 

Prieš ketverius metus Lietuva 
pakilo iš rusiškojo komunizmo 
vergijos. Nors pančiai nukrito, 
žmonės laisviau atsikvėpė, 
tačiau nesulaukė to, ko norėjo. 
Dar ilgai mindžiojo Lietuvos 
žemę buvusio okupanto kariai. 
Sugriautas ūkis, suvalstybintas 
turtas. Sibiro tremtinu vietoje 
apsigyveno kolonistai. Daug 
tremtinių negali grįžti, nes 
benamiai. Bedievybės pasėta 
sėkla dar gerai klesti ir kenkia 
pilnai laisvei išsivystyti. 

Ant kovo vienuoliktosios 
aukuro yra paaukota beveik 
trečdalis lietuvių tautos. Nė 
viena laisvės kova neturėjo tiek 
daug aukų, kiek šioji. Šio 
aukuro liepsnelę kėsinasi užge
sinti grėsmingi mūsų kaimynai, 
todėl tur ime budėti, kaip 
budėjome okupacijos metais. 
Turime spausti mūsų gyvenamo 
krašto valdžią, kad neleistų 
priešams kėsintis į mūsų tautos 
iškovotą laisvę. Neturime 
užmiršti ir dangiškojo Valdovo, 
nes Jo galia yra beribė. Ši mūsų P a v a r g°-
tautos šventė turi būti budėjimo 
ir kovos ženkle .Jūs dar jauni. 
bet jūsų galia yra didelė, nes jūs 
esate mūsų tautos ateitis. Jūs 
negalite ramiai jaustis, kai jūsų 
pusbroliams ir pusseserėms gre
sia nauja vergija. Švęsdami Šią 
Kovo vienuoliktosios šventę, 
kartu su vyresniaisiais budėkite 
ir drąsiai rašykite savo vardą 
ten.kur jis bus reikalingas. 

Redaktorius 

KAIP LEDO KARALYSTEI 
GALAS A T Ė J O 

(Tęsinys) 

LAISVĖ 

Kai Lietuva atgavo laisvę aš 
buvau labai laiminga. Džiau
giaus, kad visi mano giminės 
gyvens laisvėje. Aš manau, kad 
Lietuvos laisvė yra t ikras 
stebuklas. Kai išgirdau tele
vizijoje, kad Lietuva bus laisva, 
pradžioje netikėjau. Po kiek 
laiko sužinojau, kad yra tiesa, 
tada pradėjau linksmintis. 
Pagaliau Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Mes lietuviai, la
bai ilgai demonstravomne ir ko
vojome už laisvę ir pagaliau ji 
jau atėjo. 

Audrytė Navasaitytė 
Detroito „Žiburio" lit. m-los 

abiturientė (,,Lietuvos 
prisikėlimas"). 

Eina mišku ir girdi, kad krū
muose kažkas kriokia (šaukia). 
Priėjęs artyn, pamatė baltą 
mešką dejuojant. Pamačiusi 
jaunuolį meška prašneko: 

— Gerasis žmogau, neleisk 
man pražūti, pagelbėk nelai
mėje... 

— Kuo tau galiu pagelbėti? 
— Aš sužeista. Ledo karalius 

medžiojo ir mane sužeidė. Vos 
pabėgau, bet strėlė liko šone. 

Jaunuolis ištraukė strėlę, 
žaizdą patepė ir aprišo. Meška 
padėkojo: 

— Ačiū tau, jaunikaiti, kad 
mane iš mirties išgelbėjai. Imk 
tris plaukus iš mano kailio. Kai 
būsi bėdoje, patrink juos pirštais 
ir aš tuojau atsirasiu šalia tavęs. 

Paėmė jaunuolis tuos tris 
plaukus, įsikišo į antį (už marš
kinių). 

Visą dieną bel ipdamas 
Vakare atsisėdo vaka

rieniauti ir valgydamas galvo
jo: „Ryt jau įlipsiu į kalno 
viršūnę, o ten jau Ledo karalys
tė". Atsigulė ir užmigo. Rytą 
pajuto šilumą. Atmerkęs akis 
pamatė liepsnojantį laužą, o 
priėjo sėdi trys nykštukai su il
gomis ledinėmis barzdomis iki 
kelių ir tarpusavy kalbasi: 

— Vaje, kokia maloni ugnelė! 
Seniai taip slidžiausi. 

— Laimingas tas žmogus, 
kuris šalia mūsų miega — jis 
neturi ledinės barzdos. 

— Kur jis eina? Čia pat Ledo 
karalystė! 

— Kažin, ar jis eis į tą kara
lystę. 

— Ten aš nenorėčiau ir kara
liumi būti. 

— O aš noriu valdyti Ledo 
šalį! — sušuko jaunuolis ir atsi
stojo. — Aš einu į tą šalį, o jūs 
trys palydėkite mane! 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAI 

1. Pilsuckis gimė Pabradės 
valsčiuje.o gimnaziją baigė 
Vilniuje 1885 m. Kaip matote 
jis yra nutautėjęs lietuvis (Enc. 
Lituanica, 4-278, Boston, 1975). 
2. Leninas lankėsi Vilniuje 1895 
m. rugsėjo mėn. 7 d. (Maž. Liet. 
Tar. Enc , 2-319, Vilnius, 1968). 
3. Napoleonas buvo Vilniuje du 
kartus: 1812 m. birželio mėn. 28 
d. ir 1812 m. gruodžio mėn. 9 d. 
(Enc. Brit., 16-24, Chicago, 
1968). 4. Rusų caras Petras Di
dysis yra buvęs Lietuvoje du 
kartus: Biržuose 1701 m. ir Vil
niuje 1705 m. (Liet. Enc. 22-384, 
Boston, 1960). 5. Popiežius 
Jonas Paulius II vizitavo Lietu
vą 1993 m. rugsėjo mėn. Po Pir
mojo pasaulinio karo Lietuvoje 
lankėsi Vat ikano nuncijus 
Achille Ratti — Jausimasis 
popiežius Pijus XI (1922-1939). 

GALVOSŪKIS NR. 107 

Naujausias būdas energijai 
gauti yra atomas. Pasiskaitę 
li teratūros toje srityje, at
sakykite i šiuos klausimus: 1. 
Trumpai, kas yra atominė 
energija? 2. Iš kurių medžiagų 
ji gaunama? 3. Kuriam tikslui 
ji naudojama, a r pavojinga? 4. 
Ar Lietuva naudoja atominę 
energiją? 5. Kaip manote, ar il
gai pasaulis galės naudotis 
atomo energija iš žemės iška
samų medžiagų? 

Atsakymai turi būti aiškūs, 
paprasti, be moksliškų formu
lių. Už platesnius paaiškinimus 
gausite 10 taškų, o už trumpus 
— tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 108 

Suradę reikiamos medžiagos, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Palyginus Šv. Luko ir Šv. Mato 
evangelijas, kuris iš jų geriau 
mokėjo Viešpaties maldą „Tėve 
mūsų'? 2. Kodėl karalius Jogaila 
(1350-1434) neskaitė laikraščių? 
3. Kokio amžiaus buvo Vytau
tas Didysis (1350-1430), kai 
gimė spaudos išradėjas Johann 
Gutenberg'as? 4. Kas pirmieji 
pradėjo Europoje leisti spaus
dintą laikraštį? 5. Kas buvo 
laikraščių leidimo pats pirmasis 
pradininkas? Už teisingus ir 
pilnus atsakymus gausite 10 
taškų, o už apytikrius ir trum
pus — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. d r . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 109 

Kokius skaičius reikės įra
šyti skliausteliuose, kad 
gau tumėte nurodytus at
sakymus? (5 taškai). 

( ) x ( ) : ( ) = 4 
O + ( ) - ( ) = 4 
0 + 0 : 0 = 4 

GALVOSŪKIS N R 110 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

83 

„Pelėsiais ir kerpėm apaugus 
aukštai. Štai Trakų garbinga 
pilis". 

GALVOSŪKIS NR. 
ATSAKYMAS 

84 

Nupieštam šešėliui, tinka an
gelas pažymėtas raide F . 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

85 

Vienas berniukas nupiešė 
daug laivų ir paliko ant stalo. 
Sesutė pamačiusi, sumaišė juos 
ir nufotografavo. Suskaičiuo
kite, kiek berniukas nupiešė 
laivų. (5 taškai) 

omui raraisHi aia^iin 

Pas kitą ir krislą (dulkę) 
pamato, o pats ant savęs nė 
rąsto nemato. 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Dešininiu arba riestiniu kirčio 
ženklu niekuomet nekirčiuo
jami trumpieji skiemenys, o 
tiktai ilgieji. Jei žodis taisyk
lingai sukirčiuotas ir jame ma
tome dešininį arba riestinį 
kirčio ženklą, tai tikrai šis skie
muo yra ilgas. 

GALVOSŪKIS NR. 111 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vienas indėnas meta iš laivo 
dėžes į jūrą. Strėle nurodytoje 
vietoje , nupieškite dar 2 ar 3 
indėnus su dėžėmis. (5 taškai) 


