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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos firma tęs 
butų statybą rusų 

kariškiams 
Vilnius, kovo 22 d. (Elta) -

Baltijos karo laivyno vadą ad
mirolą Vladimir Jegorov, Rusi
jos Kaliningrado srities admi
nistracijos vadovą Jurij Matoč-
kin ir kitus šios srities vadovus 
jų prašymu antradienį priėmė 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. 

Kaliningrado srities ir Balti
jos karo laivyno vadovai susi
rūpinę dėl „Šeimos" asociacijos 
generalinio direktoriaus Vlado 
Laurinavičiaus suėmimo. „Sei
mą" Kaliningrado srityje pagal 
Lietuvos ir Rusijos sutartį per 
trejus metus turėtų pastatyti 
5,000 butų iš Baltijos šalių iš
vedamiems Rusijos kariškiams. 

Kaip pasakė admirolas V. 
Jegorov, pagrindinis susitikimo 
tikslas buvo garantuoti, kad 
šios statybos būtų tęsiamos, 
nors ir suimtas „Šeimos" va
dovas. Jis pažymėjo, kad šie 
butai statomi ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš Latvijos bei Estijos 
išvestiems kariškiams. 

Abiejų šalių atstovai akcen
tavo, kad „Šeimos" vadovo 
suėmimas nėra politinių dis
kusijų objektas ir statybos bus 
tęsiamos. 

Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius pasakė, kad susi
tikime nebuvo pasirašyti kokie 
nors dokumentai tęsti statybas 
Kaliningrade. „Šį ketvirtadienį 
i Kaliningrado sritį išvyksta vy
riausybinė delegacija, kuri pasi
rašys susitarimus, reguliuojan
čius šias statybas". 

Ginklų pirkimo byla — 
sufabrikuota 

Buvęs Lietuvos krašto apsau
gos ministras Audrius Butkevi
čius antradienį žurnalistams pa
reiškė, kad Krašto apsaugos mi
nisterijos ginklų įsigijimo byla 
sufabrikuota politiniais ir eko 
nominiais motyvais. Jo nuomo
ne, pirmiausiai byla susijusi su 
„ganėtinai stipria politine 
konfrontacija Rusijos viduje ir 
jos atgarsiais Lietuvoje", nau
dinga politinėms jėgoms, suin
teresuotoms Lietuvos ir Rusijos 
santykių pablogėjimu. Kita 
priežastis, eksministro žodžiais, 
pragmatiškesnė, susijusi su gru
pės verslininkų siekimų „sustab 
dyti naftos atėjimą į Lietuvą". 

Masinės kratos buvusių Lietu
vos Krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnų, taip pat ir eksmi
nistro butuose bei „Šeimos" 
bendrovės prezidento Vlado 
Laurinavičiaus suėmimas pri
vertė Audrių Butkevičių sku 
biai sugrįžti į Lietuvą iš Lon 
dono, kur buvęs krašto ap
saugos ministras tobulinosi apie 
tris mėnesius. 

Antradieni buvęs min. Audrius 
Butkevičius surengė spaudos 
konferenciją Seime, kurioje 
paneigė spaudoje jam keliamus 
kaltinimus. Eksministras papa
sakojo apie Krašto apsaugos 
ministerijos ginklų įsigijimo 
istoriją, dėl kurios iškelta byla. 
Pasak jo, Rusija pasirinko „Šei
mos" bendrovę tarpininke. 
Minėtoji Lietuvos firma statė 
butus kariškiams Kaliningrado 
srityje. O Lietuva mainais iš 
Rusijos, tarpininkaujant „Sei
mai", įsigijo tuomet labai rei
kalingų ginklų: 5,000 automatų 
ir du mažus povandeninius lai

vus. 
Pinigu tolesnėms statyboms 

Kaliningrade -upakako, todėl, 
tęsė prelegentas, vėl buvo nu
tarta sudaryti mainus: už „Šei
mos" statomus namus į Lietuvą 
turėjo būti patiekta nafta. Šio 
kontrakto pasirašymą sustabdė 
išvakarėse įvykęs „Šeimos" 
prezidento suėmimas. 

Pasak Audriaus Butkevi
čiaus, visi sandėriai buvo pa
tvirtinti atitinkamais vyriau
sybės nutarimais, kuriuos buvęs 
ministras, nujausdamas puoli
mą, yra sukaupęs. 

Komentuodamas kratų rezul
tatus. Audrius Butkevičius 
teigė savo bute nelaikęs nieko 
nelegalaus. Pasak jo, neva rastų 
„raštelių, sprogmenų, liudi
jančių mano nelegalią veiklą 
nebūčiau laikęs savo namuose, 
net jei tokie būtų egzistavę". 
Audriaus Butkevičiaus žodžiais, 
absurdiškas ir Vlado Laurina
vičiaus suėmimo pretekstas, nes 
sunku patikėti, kad žmogus, ku
riam iškelta byla, būtų laikęs 
namuose kelis kilogramus tro
tilo. 

Turtą kompensuoti 
pirmiausiai reikia 

ekonomiškai nukentėjusiems 

Socialdemokratų iniciatyva į 
Seimo sesijos dienotvarkę 
į t raukt i dal inio indėlių 
atstatymo ir antikorupcinio 
įstatymų projektai. Juos ant
radienį spaudos konferencijoje 
Seimo rūmuose komentavo Sei
mo pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos vadovas Aloyzas Sakalas. 

Socialdemokratai pirmieji 
pasinaudojo Seimo naujojo 
Statuto teikiama galimybe 
opozicinėms frakcijoms siūlyti 
dienotvarkės projektą, kurio 
negali kvestionuoti parlamen
tinė dauguma. Ateinančio ket
virtadienio plenariniam posė
džiui jie pateikė grupę įstatymų 
projektu, susijusių su socialinių 
klausimu sprendimu, kova su ko
rupcija ir reguliuojančių darbo 
įstatymus bei darbininku unijų 
teises. 

Pasak Aloyzo Sakalo, social
demokratai siūlo diferencijuotą 
indėlių kompensavimo mecha
nizmą, orientuotą į socialiai 
remtinus bei labiausiai finan
sinių reformų metu nukentėju
sius žmones. Socialdemokratų 
nuomone, indėliai turi būti 
kompensuojami iš privatiza
vimo fondo lėšų. ..Šiandien ge
riau kompensuoti, tai, ką gali
ma, negu žadėti kompensuoti 
viską ir nedaryti nieko", pasakė 
A. Sakalas. 

Vienas iš socialdemokratų 
siūlomų antikorupcinių įsta 
tymų įteisintų tvarką, pagal 
kurią visos bankų ištaigos apie 
stambias bankines operacijas 
privalėtų nedelsdamos infor
muoti kriminalinę policiją. 

Socialdemokratai taip pat 
siūlo Seimui įkurti Valstybinės 
Nuosavybės Fondą, nepavaldų 
vyriausybei. Šiai įstaigai būtų 
suteikta teisė disponuoti visų 
valstybei priklausančiu turtu. 
Fondą steigtų valstybinės įmo
nės ir skirtų jų vadovus, jam 
būtų suteikta išimtinė teisė iš
nuomoti ar suprivatinti valsty
bės turtą. 

Kyla gandai apie 
Jelcino sveikatą 

Kovo 8 d. į Lietuvą atvyko Rumunijos prezidentas lon Ilieacu, lydimas devynių asmenų 
vyriausybinės delegacijos. Čia aerodrome jį pasitiko prezidentas Algirdas Brazauskas su Lietuvos 
vyriausybine delegacija ir, orkestrui sugrojus abiejų šalių himnus, jie praėjo pro garbės sargybą 
j automobilius. Nuotr. V. Gulevičiaus (Elta) 

Ne visi butai teks iš Baltijos 
šalių išvykstantiems 

karininkams 
Vašingtonas, kovo 15 d. 

(JBANC) - Iš Baltijos šalių iš
vykstantys Rusijos karininkai 
negaus visų 4,000-5,000 jiems 
statomų butų, pranešė JAV 

Tarptaut inė konferencija 
energetikos klausimais 

„Lietuva yra vienintelė Balti
jos regiono valstybė, kuri 
visiškai priklauso nuo energijos 
resursų importo", pasakė Lietu
vos Energetikos Instituto direk
torius Jurgis Vilemas antradie
nį prasidėjusioje dviejų dienų 
tarptautinėje konferencijoje, 
energetikos klausimais. Rengi
nį organizavo Vidurio ir Rytų 
Europos Inovacijų Forumas. Jo 
prezidentė yra ekspremjere Ka
zimiera Prunskienė. 

Pirmąją konferencijos dieną 
buvo diskutuojama apie tolesnę 
energetikos plėtrą ir Lietuvos 
energetikos struktūros pertvar
kymą. Lietuvos energetikos mi
nistras Algimantas Stasiukynas 
akcentavo poreikį rasti kitus 
šaltinius importuoti kurui, 
būtinybę pertvarkyti šilumos 
ūkį, įdiegti energijos apskaitos 
sistemą, sureguliuoti ir gamin
tojams, ir vartotojams palan
kius energijos tarifus. Energe
tikos Instituto direktorius 
Jurgis Vilemas pabrėžė glau
daus regioninio bendradarbia
vimo energetikos srityje svarbą. 

(steigta Nacionalinė 
Prekių Birža 

Beveik dvejus metus veikusi 
Lietuvos Biržų Asociacija buvo 
perorganizuota į Nacionalinę 
Prekių Biržą. 

Nacionalinės Prekių Biržos 
brokeriai aptarnauja apie 600 
įmonių, organizacijų ir privačių 
firmų. Šiemet kiekvieną savaitę 
rengiamose prekybos dienose 
sudaroma vidutiniškai 250-300 
sandėrių. Lietuvos Biržų 
Asociacijos veiklos pradžioje 
būdavo sudaroma vidutiniškai 
100-120 sandėrių. 

Nacionalinė Prekių Birža iš 
Biržų Asociacijos perėmė susi
formavusią prekių struktūrą: 
apie 50% sandėrių sudaroma, 
parduodant juoduosius ir spal
votuosius metalus bei jų gami
nius, apie 20% — santechnikos 
įrangą ir statybines medžiagas, 
po 10% chemijos ir elektrotech
nikos pramonės produkciją 

Tarptautinio Vystymosi Agentū
ros direktorius Brian Atwood. 

JAV Senato Lėšų skirstymo 
užsienio operacijoms pakomi
sijai duotame liudijime kovo 15 
d. Atvvood pasakė, kad iš Bal
tijos šalių išvvkstu^tys Rusijos 
karininkai gaus gerokai virš 
50% jiems statomų butų, pažy
mėdamas kad Baltijos šalys yra 
labai svarbios. Anot Brian At-
wood, kiti butai teks Rusijos 
karininkams, demobilizuoja
miems iš Moldovos ir Armėni
jos. 

Tačiau pernai metų rugsėjo 27 
d. JAV prezidento Clinton pa
skelbtame pranešime spaudai 
po susitikimo su trimis Baltijos 
šalių prezidentais parašyta, jog 
prezidentas „pareiškė, kad JAV 

žada statyti 5,000-7,000 butų 
Rusijoje, kad tuo palengvintų 
Rusijos kariuomenės išvedimą 
iš Estijos ir Latvijos". 

JAV Kongresas 1994 biudže
tiniams metams skyrė 160 mili
jonų dolerių statyti butus iš 
Baltijos šalių bei iš kitur išveda
miems Rusijos kariams. Savo 
pranešime B. Atwood užtikrino 
Kongreso pakomisiją, kad pagal 
1998 biudžetiniams metams nu
manytą bandomąją butų staty
mo programą 450 butų specia
liai iš Baltijos šalių sugrįžtan-
tiems karininkams bus baigti 
iki š.m. rugpjūčio mėnesio. 

JAV Senato Lėšų skirstymo 
užsienio operacijoms pakomisiją 
išreiškė susirūpinimą, kad JAV 
duodama pagalba gali būti pikt-
naudojama ir kad trūksta smul
kios atskaitomybės dėl Rusijai 
bei kitoms neseniai nepriklau
somomis tapusioms valstybėms 
teikiamos pagalbos. 

„Rusų teisių" klausimas — 
naudojamas politiniams 

tikslams 
Kijevas, Ukraina, kovo 17 d. 

(RFE/RL) - Estijos prezidento 
Lennart Meri vizito Ukrainoje 
pabaigoje j is ir Ukra inos 
prezidentas Leonid Kravčuk 
bendroje spaudos konferencijoje 
buvo paklausti apie Rusijos sau 
prisiskiriamą teisę ginti ne 
Rusijos teritorijoje gyvenančius 
rusus. 

Estijos prezidentas atsake 
„Kai kurie Rusijos politikai 
žmogaus teisių klausimą labai 
ciniškai naudoja kaip politinio 
spaudimo priemonę". J is išreiš
kė viltį, kad Rusijos politikai, 
„kuriems taip rūpi žmogaus 
teisės, ras laiko jomis rūpintis 
pačioje Rusijoje'" 

Ukrainos prezidentas Leonid 
Kravčuk pareiškė nuomonę, 
kad iš viso nėra pagrindo su
sirūpinti žmogaus teisėmis Uk
rainoje. Rusai sudaro 22.4% 
Ukrainos gyventojų, bet 43% 
Ukrainos mokyklų dėsto rusiš
kai, o „kariuomenėje yra dau
giau rusų, negu ukrainiečių". 

Jis tačiau pastebėjo, kad uk
rainiečiai, gyvenantys Kryme 
(vienintelė Ukrainos vietovė, 
kur dauguma gyventojų yra ru
sai) turi tik vienintele mokyklą 
ir nei vieno ukrainietiško laik
raščio. 

Abu prezidentai sutiko, kad 
dvigubos pilietybės klausimas 
yra išnaudojamas politiniams 

tikslams. Ukrainos prezidentas 
taip pat įspėjo Krymo prezi
dentą neiti konfrontacijos keliu 
ir reikalavo kovo 27 d. pravesti 
patariamoji referendumą, dėl 
Krymo statuso, ar Krymas tu
rėtų likti Ukrainos dalimi, ar 
atsiskirti, kad ilgainiui būtu 
prijungtas prie Rusijos. 

Maskva, kovo 21 d.. (NYT) -
Rusijos ministras pirmininkas 
Viktor Černomyrdin pirmadienį 
išskrido į Sochį kurortą prie 
Juodosios jūros susitikti su pre
zidentu Boris Jelcinu „svar
biems ir sunkiems" pasitari
mams, kaip juos pavadino rusų 
žinių agentūra. 

Šis jų susitikimas buvo trans
liuotas pirmadienio vakarinėse 
žiniose, po visą savaitgalį 
plačiai sklidusių gandų, 
keliančių abejones ne tik dėl 
prezidento Jelcino fizinės bei 
politinės sveikatos, bet ir iš viso 
nežinant, kur jis yra. Prez. Boris 
Jelcinas išskrido į Sochį kovo 
14-ąją dviejų savaičių dirba
moms atostogoms. 

Rusijos radijo-televizijos va
dovas Aleksandr Jakovlev 
penktadienį pasakė Italijos laik
raščio korespondentui, kad pre
zidentas Jelcinas jau yra sugrį
žęs Maskvon. Pirmadienį, ta
čiau, jis prisipažino, kad buvo 
suklydęs. „Jis žadėjo atvykti (į 
Maskvą), bet neatvyko", pasakė 
Jakovlev per savo atstovą. 

Pranešimas apie sąmokslą 

Penktadieni Rusijos laikraš
tyje paskelbtas pranešimas apie 
tariamą sąmokslą prieš B. Jelci
ną dar paaštrino gandus. Bet 
įtakingoje sekmadienio žinių 
programoje ,J.togi", po smulkios 
analizės pranešimas buvo at
mestas, kai net keli iš tariamų 
sąmokslininkų, jų tarpe ir 
Maskvos meras Juri Lužkov, jį 
pavadino išsigalvotu. 

Generalinio prokuroro parei
gas einantis Aleksei Iljušenko 
antradienį pradėjo tirti pra
nešimą apie sąmokslą, vienam 
iš jame minėtų sąmokslininkų, 
viceministro pirmininko pava
duotojui Oleg Soskovec to 
paprašius. Laikraštyje paskelb
tame pranešime buvo teigiama, 
kad grupė vadovaujančių poli
tikų vykdė sąmokslą, kad prezi
dentas Boris Jelcinas būtų pa
skelbtas fiziškai nepajėgiu 
valdyti ir kad būtų pradedamos 
procedūros valdžia perduoti mi
nistrui pirmininkui Viktor 
Černomyrdin. 

Pastangos pasėti 
nepasitikėjimą prezidentu 

Nors tas pranešimas buvo 
visuotiniai atmestas, politikos 
žinovai jo paskelbimą laikė 
pastangomis pasėti nepasitikė

jimą aukščiausiais valdžios 
sluoksniais ir sukurti įtampą 
sostinėje kaip tik tuo metu, kai 
prezidentas buvo išvykęs. 

Dienraštis „Izvestija", kuris 
paprastai stipriai palaiko Jelci
ną, šį atsitikimą pavadino „pap
rasta politine provokacija", bet 
taip pat kritikavo vis labiau 
slaptu ir nepasitikinčiu virs
tantį prezidento valdymo stilių. 
,,Nervingi triukšmavimai prasi
deda, kai prezidento arba nėra, 
arba kai jis nėra politiškai 
aktyvus", rašė „Izvestija". „Ne 
paslaptis, kad ypač paskutiniais 
mėnesiais prezidentas slėpėsi 
šešėliuose dažniau, negu šalis 
reikalauja. Bet kokios kalbos 
apie tos laikysenos priežastis 
buvo neleistina tema masinėje 
žiniasklaidoje, ir tokios diskusi
jos buvo paskelbtos nepatriotiš
komis", rašė „Izvestija". 

Net ir oficialioji Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass pirmadienio 
vakarą pabrėžė, jog Jelcinas 
pasirinko itin blogą laiką savo 
atostogoms — kai, anot spaudos 
pranešimų, jam prieš akis sto
vėjo didžiulis atliktinų uždavi
nių sąrašas: „opozicija paspar
tino politinę veiklą, Tarptau
tinis Valiutos Fondas pranešė, 
kad bijo suteikti žadėtą pasko
lą Rusijai, nauji muitų tarifai 
erzina tiek tiekėjus, tiek ir pir
kėjus, streikai nesibaigia, regio
niniai rinkimai visiškai nebe-
tvarkingi" ir pagaliau „girdime, 
kad Jelcino sveikata yra tiek 
pablogėjus, jog iškilo pavojus 
perversmui". 

Rusijos žinių agentūra prane
ša, kad visos šios aplinkybės 
padaro, kad šios dienos darbo 
posėdis tarp prezidento Boris 
Jelcino ir ministro pirmininko 
Viktor Čer~oi.iyrdin Sochi ku
rorte tampa „svarbiu ir sun
kiu". 

Amerikai teks pasirinkti 
tarp Rusijos ir kitų šalių 

Kijevas, Ukraina, kovo 17 d. 
(Reuterst — Buvęs JAV prezi
dentas Richard Nixon kovo 16 
d. lankydamasis Ukrainoje 
pasakė jog ateis diena, kai JAV 
bus priversta rinktis kuriai 
pusei padėti: Rusijai ar Uk
rainai. 

Richard Nixon, vienos dienos 
vizitui sustojęs Ukrainoje, 
pažymėjo buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikose kylantį 
susirūpinimą dėl kraštutinio 
nacionalisto Vladimir Žiri-
novskio iškilimo praėjusiuose 
rinkimuose gruodžio mėnesį 
Rusijoje. 

„Nėra klausimo, kad po rin 
kimų, (Rusijos) laikysena Uk
rainos bei kitų Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalių at
žvilgiu darosi agresyvesnė", 

pasakė Niksonaa bendroje spau

dos konferencijoje su Ukrainos 
prezidentu Leonid Kravčuk. 

„Nesakau, kad dauguma (Ru
sijos) vadų remia Žirinovskio bei 
kitų kraštutiniųjų vadų pozi 
cijas. Bet nėra abejonės, kad 
kada nors ateityje bus atvejų, 
kai JAV turės pažvelgti į Uk
rainą, pažvelgti į Rusiją ir tar
ti: „Kurią pasirenkame?" 

Niksonas sakė, kad naciona
lizmo grėsmė Rusijoje išnyks, 
kai pagerės Rusijos ekonomija. 
Jis atmetė spekuliacijas, kad Rusi
ja ruošiasi „pajudėti — tikrai ne 
kariškai ar ekonomiškai". 
„Ruaną yra didelė galybė", sakė 
Niksonas, „bet šiuo metu Rusi
jai nebūtų naudinga įsidėti į 
savo lėkite dar daugiau, negu 
jau turi savo vidaus problemų 
atžvilgių", pasakė buvęs JAV 
prezidentas Richard Nixon. 

Ruckoj ragina atkurti 
Sovietų Sąjungą 

Maskva, kovo 17 d. (RFE/RL> 
- Pareiškime, paskelbtame kovo 
16 d., minint trečias metines 
Rusijoje pravesto referendumo 
dėl Sovietų Sąjungos išsaugo
jimo, buvęs viceprezidentas 
Aleksandr Ruckoj pasiūlė, kad 
buvusių sovietinių respublikų 
tautos turėtų balsuoti, ar sukur
ti kokią nors naują sąjungą. 

Ruckoj kalbėjo: ..Mums yra 
paties Viešpaties Dievo užduota 
gyventi kaip viena šeima, viena 
tauta, viena valstybė -- didelė 
galybė". Jis taip pat pasakė: 
„šiandien žmonės jau pilnai 
supranta pasekmes neatsakingo 

ir neišmąstyto sprendimo likvi
duoti Sovietų Sąjungą ... pati 
tikrovė įrodė, kad NVS negali 
būti veiksminga". 

Ruckoj pareiškė, kad vėl susi
jungimas turėtu vykti taikiai. 
Nuojo paleidimo iš kalėjimo už 
spalio mėnesį bandymą nuversti 
Jelcino valdžią, Ruckoj darbuo
jasi atstatyti savo buvusią 
Liaudies Partiją „Laisvoji Ru
sija". 

KALENDORIUS 

Kovo 23 d.: šv. Turibijus iš 
Mogrovejo; Domas. Akvilė, Ga-
ligintas, Vismantas. Klaipėda 
atimta 1939 metais. 

Kovo 24 d.: Liucija, Gab
rielius, Hilda, Daumantas, Ni
ką. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 23 d. 

A£ti SKAUTYBĖS 

* O D ^ 

kelias 
Redaktorė j . v . s . I rena Regienė 

VIENINGU DARBU 
PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTA 

TIKSLĄ 

vs. fil. Kęstutis Jecius, LSS Tarybos 
Pirmijos pirmininkas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Broliai, Sesės, 

Reiškiu padėką už pasitikė
jimą išrenkant mane LSS Tary
bos Pirmijos pirmininku. Dėko
ju LSS rinkimų Prezidiumo na
riams, ir ypač jų pirmininkui, 
v.s. fil. Eugenijui Vilkui, už 
gerai atliktas pareigas, nors 
žemė Californijoje drebėjo. 

Pareigas perėmiau iš v.s. fil. 
Sigito Miknaičio, Čikagoje š.m. 
sausio 30 d. Pareigų perdavimas 
praėjo sklandžiai ir įspūdingai. 
Džiaugiuosi kartu su v.s. Albi
na Ramanauskiene, j .v.s. Irena 
Regiene ir v.s. Juozu Toliušiu 
naujai apdovanotais GELEŽI
NIO VILKO ordinu. Jie šį 
ordiną pelnė už ilgus ir našius 
metus LSS veikloje. Jų atlikti 
darbai neįkainojami jaunimo 
auklėjimo baruose. Tebūnie jie 
pavyzdžiu mums visiems. 

Dažnai atrodo, kad naujai iš
rinktieji, kurį laiką užmiega ant 
laurų . Nei r ink ima i , nei 
iškilmingas pareigų perdavimas 
nesustabdė LSS vienetų veiklos 
nė vienai minutei. Nei vienas 
skautukas ar skautuke dėl to 
nenukentėjo ir nenukentės. 
Prieš šį daug kas buvo atlikta 
tyliai ir kantriai. 

Pare igų perėmimo metu 
trumpai paminėjau užsibrėžtus 
planus, būtent: 

1. Kiek jėgos ir sąlygos leis, 
stengsiuosi nei jūsų, nei lietu
viškos visuomenės, nei jauniau
sio skautuko neapvilti. 

2. Ateinančia is metais 
švęsime Lietuvių Skautų są
jungos 50-ties metų sukaktį. Per 
tuos 50 metų sąjunga pasiekė 
savo tikslą, būtent: ,remiantis 
skautybės sistema auklėti lietu
vių jaunimą, kad jie taptų sava
rankiais, sąmoningais lietuviais 
ir naudingais piliečiais'. Šio 
laikysimės ir toliau. 

3. Ryšiai su Lietuvos skautais: 
a. Palaikysime ryšius su 

visomis vadovybėmis. 
b. Kaip ir dabar, bendradar

biausime su Lietuvos skautais 
per vienetus, šakas, ir su pavie
niais vadovais. 

c. Remsime Lietuvos jaunimo 
auklėjimą pagal skautybės sis
temą. Tai mūsų visų svarbiau
sias tikslas ir pareiga. 

Savo žodyje kreipiausi į visus 
vadovus, tėvelius ir visuomenę: 

„Nei ai, nei kiti išrinkti vado
vai, patys vieni savo perimtų 
pareigų tobulai neatliksime. 
Tad, kviečiu kiekvieną talkon. 

Kartoju v.s. Vlado Vijeikio žo
džius: .eikime kartu, tapsime 
draugais, ir viską nugalėsime, 
pasieksime ir atliksime'. 

Kviečiu kiekvieną atidžiau 
pažvelgti į savo pareigas ir ska

tinti kitus jaunimo lavinimo 
darbuose. Kiekvienas skau
tukas ir skautuke pasitiki 
mumis ar laukia mūsų paramos 
savo tikslams pasiekti. Iki šiol 
kai kas jau atlikta. Pradiniai 
formalumai atlikti. Tarybos 
Pirmijos veiklos tęstinumui v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis buvo koop
tuotas į Tarybą. Jo įnašas ir 
toliau bus didelis, ne tik man. 
bet ir visai sąjungai. Sudarant 
bet kokią vadiją, atrodo, būna 
gausus asmenų pasirinkimas 
darbui, kai ateina laikas pasiža
dėti trejiems metams, skaičius 
greit sumažėja. Pirmijos pilnas 
sąstatas yra pristatytas Tarybai 
tvirtint. Patvirtintą Pirmijos są
statą pristatysime vėliau. Visi 
kiti LSS Pirmijos vadovai sutiko 
pasilikti vykdomose pareigose, 
t.y.: Lietuviškosios Skautybės 
fondas, „Skautų aidas", Ūkio 
skyrius, „Skautija", „Mūsų 
Skautybė" (knyga), Archyvas. 

Tarybos narių pasitarime, 
š.m. sausio 29 d., pasidalinome 
mintimis ir padarėme išvadas, 
kad: 

Dalis sesių ir brolių Lietuvos Skautų organizacijos 75 m. jubiliejinėje šventėje, Clevelande. 
Nuotr. VL Bacevičiaus 

KAZIUKO MUGĖ TORONTE 
Kaziuko mugė kovo 6 d. įvy- jamai T. Pabrėžos, sudarytai ir 

ko Prisikėlimo parapijos salėse. R. Melkienės. V. Ramanausko, 
Paruošiamieji darbai atlikti J. Baleišio, M. Grabio, J. Ka-
šeštadienio vakare. Sekmadie- rasiejaus ir sol. L. Turūtaitės, 
nio rytą pirmuosius darbus grojant B. Jonušo maršą, neši-
pradėjo tėvų komitetas, vado- nos plakatus pražygiavo drau-
vaujamas Onos Narušienės, 
ruošdamas įvairius lietuviškus 
valgius. „Rambyno" ir „Šat
rijos" tuntų vadovai, sk. vyčiai, 
vyr. skautės ir visos draugovės 
puošė, dėstė savo prekes ir 

govės. Tuntininkai pakvietė 
Kanados rajono vadą j . ps. R. 
Sriubiškį atidaryti mugę. Pa
kviestasis atrišo juostų mazgą ir 
paskelbė, kad mugė atidaryta. 

Po atidarymo visi ėjo išklau-
rankdarbius. Paviljonai buvo syti Mišių, kurias aukojo s. kun. 
pavadinti valstybių vardais: vii- klebonas Augustinas Simanavi-
kiukų — „Meksika", paukštyčių 
— „Japonija", skautų — „Indi
ja", skaučių — „Prancūzija", 
jūros skautų — „Barbados" (jų 
paviljonas laimėjo premiją), 

jūros skaučių — „Anglija', prit. 
skaučių — „Egiptas", vyr. skau
čių ir sk. vyčių — „Australija", 
kung. Birutės draugovės — „Ha
vajų" salos, liepsnelių ir giliukų 

1. Reikia ieškoti būdų rasti — „Šveicarija". Laimikių stalą 
naujų narių, ypač tarp naujų tvarkė skautininkės,-kai. Jis 
imigrantų. Turime parodyti ir buvo patrauklus, nes visi ten ką 
įrodyti skautiško jaunimo tė- nors laimėjo. Tiekimo skyrius 
vams, kaip skautų sąjunga gali buvo turtingas įvairiais sltau-
padėti išlaikyti lietuvybę jų tiškais ženklais, stovykliniais 
šeimose. Turim parodyti kaip marškinukais, diržais, unifor-
skautiško auklėjimo sistema momis, knygomis ir kt. 
padeda jaunuoliui subręsti ir Visi paviljonai sudarė puikų 
užaugti sąmoningu lietuviu ir vaizdą, svečius viliojo įsigyti 
geru piliečiu. kokį rankdarbį, riestainį ar 

2. Reikia atkreipti dėmesį į skanų pyragą, kurių buvo įvai-
rinkimų dalyvių pasisakymus, riaušių. 
ir tinkamai juos pristatyti šakų Mugė pradėta paradu. „Gin-
vadijoms ar Tarybai, kad taro" kaimo kapelai, vadovau-
tinkamus siūlymus įgyven- __—___________————. 
dintų. Rinkėjų pasisakymai 
niekad nebuvo ignoruojami. Jie 
yra Pirmijos svarstomi ir 
pri imami ar a tmetami . 
Pasisakiusieji atsakymą gaus 
laiko slinktyje, nes jų parama 
mums reikalinga. 

3. Reikia stiprinti vadovų 
lavinimą, pradedant skilti-
ninkais, tėvų komitetais, ir bai
giant aukščiausiomis parei
gomis. Dažnai asmuo paski
riamas, arba apsiima pareigas, 
tikrai nežinodamas ką jam 
reikia atlikti. 

4. Reikia tobulinti mokymo 
priemones. Dabar j au vis 
mažiau skaitoma. Garsinės ir 
vaizdinės priemonės lengvai pri
einamos visiems ir jomis lengva 
pasidalinti. 

5. Reikia peržiūrėti sąjungos 
nuostatus ir pritaikyti juos šių 
dienų reikalavimams. Reikia 
išleisti naują laidą LSS Statu
to ir Nuostatų. Paskutinė laida 
buvo 1981 m. Ji išsibaigusi ir 
prašosi atnaujinama. 

6. Reikia ieškoti naujų būdų 
padėti Lietuvai ir Lietuvos 
skautams. 

Visų Lietuvių Skautų sąjun
gos uždavinių vienu kartu 
neįmanoma išvardinti. Jų bus 
daugiau. Svarbu išlaikyti ir to
bulinti tai, ką turime, neužmirš
tant ateities. Kviečiu visus vie
ningai jungtis į Lietuvių Skautų 
sąjungos užsibrėžtą tikslą: re
miantis skautybės sistema 
auklėti lietuvių jaunimą, kad jie 
taptų savarankiais, sąmonin
gais lietuviais ir naudingais pi
liečiais. 

Budėkime ir Ad Meliorem! 
v.s. fil. Kęstutis Ječ ius 

LSS Tarybos pirmininkas 

čius, OFM, kun. Eugenijus Jur
gutis, OFM. ir kun. E. Putri
mas, naujasis parapijos vikaras, 
pasakęs pamokslą apie šv. Kazi
mierą ir mugių pradžią Vilniu
je bei tradicijos tąsą Toronte. 
Mišių metu giedojo Prisikėlimo 
parapijos vaikų choras, vad. 
muz. D. Viskontienės vargonais 
palydint muz. D. Radtkei. Au
kas nešė skautai,-ės skaitinius 
skaitė ps. A. Simonavičius. Bai
giant Mišias, klebonas kvietė 
visus aplankyti mugę ir paremti 
skautų veiflą. 

Mugėje lankytojų buvo pilnos 
visos salės. Vieni pietavo, kiti 
pirko rankdarbius, skanėstus, 
bandė laimę loterijose. Draugo
vės džiaugiasi gerai pasisekusia 
muge. Tuntai ir tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja Prisikėlimo 
parapijos klebonui už sales ir 
virtuve. M 

„Tėviškės žiburiai" 

KAZIUKO MUGE 
VOKIETIJOJE 

Vasario 16-osios gimnazijos 
skautai kovo 5 d. po pietų su
ruošė tradicinę Kaziuko mugę. 
Po sueigos, kuriai vadovavo 
„Aušros" tunto tuntininkas s. 
Petras Veršelis, svečiai galėjo 
vaišintis kava, pyragu ir kitais 
skanumynais, pabandyti savo 
laimę laimėjimuose, arba įsigyti 
įvairiausių rankdarbių. Mugę 
aplankė beveik 100 asmenų. 

Šv. Kazimiero šventės proga 
kovo 4 d. vakare ir sekmadienį, 
kovo 6 d., skautai ir ateitininkai 
Mišiose dalyvavo uniformuoti 
su savo vėliavomis, o vietoj pa 
mokslo ateitininkai skaitė apie 
šv. Kazimiero gyvenimą. 

A.Š. 

LSS - PROF. M. GIMBUTIENĖS FONDAS 
Lietuvos Skautų sąjungos ir 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
Garbės narė a.a. prof. Marija 
Gimbutienė jaunystėje skautė, 
skiltininkė Kauno „Aušros" 
mergaičių gimnazijoje, 1993 
metais su džiaugsmu priėmėjai 
suteiktą Garbės narės vardą, 
pasiųsdama savo sveikinimą ir 
linkėjimus į Vilnių, kur pernai 
spalio 23-24 d. buvo iškilmingai 
švęstas Lietuvos Skautų sąjun
gos 75-erių metų sukakties Ju
biliejus. Garbingosios Velionės 
atminimui Lietuvoje įsteigta 

LSS GARBĖS NARĖS PROF. 
MARIJOS GIMBUTIENĖS var-
do pastovi stipendija, skirta 
vadovių lavinimui. Pritariantys 
šiam reikalui kviečiami jung
tis prie šio Velionės atminimo 
įprasminimo Tėvynėje, kuriai 
plakė Jos mylinti širdis. 

Aukas prašoma siųsti: Lithu 
anian Credit Union, Acct.: 
1229-G 3352 Glendale Blvd., 
Los Angeles, CA 90039. Čekius 
rašyti: LSS - prof. M. Gimbu 
tienės fondas. 

v.z. 

ČIKAGIEČIAI 
RUOŠIASI VASAROS 

STOVYKLAI 

Čikagos skautų,-čių vadovy
bės posėdyje buvo aptarta šios 
vasaros stovykla, diskutuoti 
pagrindiniai programos planai 

jas suderinti su jūsų vasarai 
numatytais planais ir šeimų 
atostogomis. 

Stovykla vyks Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan. Sto
vyklavimo laikas — rugpjūčio 
3-13 d. Sių metų stovykla ke 
liomis dienomis trumpesnė, 
negu mums įprasta, nes nema
žai skautų,-čių vyks į Lietuvą 
dalyvauti Dainų šventėje ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kong
rese. 
Stovyklos pavadinimas — „Aras" 

pagerbiant pernai gruodžio 
mėn. tragiškai žuvusį a.a. ps. 
Aro Rimavičiaus atminimą. 

Stovyklos bendras viršininkas 
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B a l a n d ž i o 10 d. — 
Lietuviškos skautijos veiklos 75 
metų pabaigtuvės — akademija 
koncertas, pietūs ir pabend
ravimas 2 v. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 Diokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

— s.fil. Romas Rupinskas, vir
šininko pavaduotoja stovykloje 
— s. Dalė Trakienė, o pavaduo
tojas su vandeniu susijusiuose 
reikaluose — jps. Petras Jaku
bauskas. 

Registracija numatoma: 
Jaunimo centre, Čikagoje — 

ir pasiruošimai. Čia pateikiame gegužės 7 d. 
šiek tiek Žinių, kad galėtumėte Lietuvių centre, Lemonte, -

gegužės 14 d. 

ASS REKOLEKCIJOS 

Akademinio Skautų sąjūdžio, 
Čikagos skyriaus velykinės re
kolekcijos kovo 31 - balandžio 2 
d., 7 vai vak. vyks Lemonte, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. Rekolekcijas ves vs. 
fil. kun. Juozas Vaišnys, S.J. 
Visi akademikai kviečiami da
lyvauti. 

Balandžio 29 d. FSS Čikagos 
skyriaus vakarienė „Maben-
kos" restorane. Pradžia 7:30 v.v. 

KANADOJE 
SUSIMĄSTYMO DIENA 

TORONTE 
Vasario 22 d. skautybės 

įsteigėjo Baden-Povvell gimimo 
diena, kurią prisimena viso pa
saulio skautai,-tės, o „Šatrijos" 
tunto vyr. skautės tą dieną 
turėjo susimąstymo sueigą, kar
tu su kitų tautybių skautėm. 
Šią sueigą pravedė tuntininkė 
s. V. Senkuvienė Lietuvių na
muose. „Rambyno" tunto skau
tai šį paminėjimą atliko drau
govių sueigose. 

A.A. SKAUTININKAS 
BRONIUS SIMONAITIS 

A.a. s. Bronius Simonaitis, 
buvęs Niagaros pusiasalio skau
tų vietininkijos aktyvus vado
vas ir kurj laiką vietininkas, va
sario 5 d. iškeliavo amžinybėn. 
Jo įnašas skautiškoje veikloje 
tremtyje paliks gilius pėdsakus. 

LIETUVOJE 
NEEILINIS 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Skautų sąjungos na
rių (nuo 18 metų) neeilinis 
suvažiavimas 1994 m. kovo 26 
d. 11 vai. ryto vyks Vilniuje, 
Mokytojų Namuose. Vilniaus 
gt. 30. Suvažiavime bus aptar
ta esama padėtis ir tolimesnės 
veiklos gairės. Vyks taip pat 
Skautų Brolijos, Skaučių Sese
rijos ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio sueigos. 

Šią žinią faksu iš Vilniaus 
atsiuntė s. Koletta Jurskienė. 

PRISIMINTAS 
VS J . ŠARAUSKAS 

Lietuvos skautai,-ės Kaune 
gražiai paminėjo buvusio ne-
prikl. Lietuvos Vyriausio Skau
tininko v.s. pik. Juozo Šarausko 
šimtmetinę gimimo sukaktį 
įgulos šventovėje iškilmingomis 
MiŠiomis, kurias aukojo kun. 
klebonas Mikutavičius. Po Mi
šių Karo muziejaus salėje vyko 
minėjimas. Kalbėjo s. Končius, 
gerai pažinojęs v.s. J. Šarauską, 
v.s. F. Šakalys ir sūnus; skaučių 
vardu — s. Vizgirdaitė ir kiti. 
Šventovė ir salė tiuvo pilnos 
minėjimo dalyvių — skautų,-čių 
bei rėmėjų. 

Rugsėjo 30 d. - spalio 1 ir 2 
d. — ASS Metinė šventė Lietu
vių centre, Lemonte. 

D r . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus m krau;o ligos 

Nechiru-gmis išsipletusig venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel 312-585-2802 

Pinu . antr.. penktd 9 v r -3 v p p.. 
ketv 10 v r 7 v v trečd . 

Šeštd 10 v r — 2 v p p 
Sus'tarimo nereikia trečd * šeštd 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8280 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
O DANTŲ GYDYTOJA 
- j 7915 W. 171st 
l\) Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez (708)246-0067; ar&a (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T * . (708) 422-0101 
Valandos paqal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd i - 3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v r -12 v.p p 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzie Ave.. Chicago 
(312) 778 6969 =i-sa (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
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AR NATO APGINS 
LIETUVĄ NUO 

UŽPUOLIO? 
KAROLIS MILKOVATTIS 

Neseniai mūsų spauda mirgė
jo pranešimais, kad „Brazaus
kas prašo Lietuvą priimti į 
NATO". Geras politinis žings
nis, — daugelis pagalvojome, juo 
labiau, kad tos organizacijos 
gen. sekretoriui Brazausko ra
šytame rašte užtikrinama: „Ši 
Lietuvos pozicija dėl narystės 
NATO nėra nukreipta prieš kai
mynines valstybes ar kokias 
kitas Europos šalis..." Vėliau 
skaitėme, kad tam Lietuvos 
žingsniui pritaria ir jos kaimy
nės Latvija ir Estija. Visų trijų 
Baltijos valstybių bendrame pa
reiškime sakoma: „Estija, Lat
vija ir Lietuva, kaip ir kitos 
centrinės bei Rytų Europos ša
lys tikisi, kad Šiaurės Atlanto 
blokas garantuos Europai sau
gią ateitį ir, be kita ko, pasiūlys 
mūsų šalims aiškią NATO na
rystės perspektyvą". 

Atrodo, kad prez. Jelcinas to 
pareiškimo išsigando, nes štai 
ką jis per savo sekretorių pareiš
kė: „Demokratinė Rusija gerbia 
tokias teises. Tačiau kai kurių 
šalių, tarp jų ir Lietuvos Respu
blikos, skubėjimas tapti karinės 
politinės sąjungos narėmis ne
gali nekelti nerimo. Demokra
tinė Rusija, jos nauja karinė 
doktrina ir tarpvalstybinių san
tykių principai nesuderinami su 
kokiomis nors agresyviomis ap
raiškomis jos užsienio politiko
je. Todėl šalių, pretenduojančių 
į NATO narystę motyvai ir ar
gumentai neįtikinami". 

Keista milžino nykštukui ro
doma baimė ir tos baimės argu
mentai. Mums atrodo, kad tuo 
pareiškimu siekiama „įspėti" 
Baltijos šalis ir apsidrausti nuo 
galimų priekaištų ar net NATO 
šalių įsikišimo, jeigu Rusija, 
„neiškentusi jos piliečiams da
romos skriaudos, vėl bus „pri
versta" Baltijos šalis užimti". 
Tikroji tiesa yra, kad ne Lietu
va, ne Latvija ar Estija Rusijai 
grasina, bet Rusija grasina Esti
jai „turinčiomis suvaldymo prie
monėmis", jeigu Estija neleis 
rusams atėjūnams Narvoje sau
valiauti ir griauti Estijos, nepri
klausomos valstybės, vidaus 
tvarkos. Ir ne Latvija Rusijai, 
bet Rusija grasino atsiųsti para
šiutininkų diviziją ir vėl oku
puoti Latviją, jeigu ši neatleis 
pareigūno, kuris įsakė areštuoti 
tris nusikaltusius rusų karinin
kus. Grasinimo pabūgusi, Lat
vija buvo priversta Kremliaus 

atsiprašyti. Rusijos prezidentas 
turėtų žinoti, kad jo mulkinimo 
politika baltiečiams labai gerai 
suprantama! 

Ar Lietuva bus saugesnė 
po NATO skydu? 

Jeigu remtis praeities pavyz
džiais, tai NATO narystė bus tik 
butaforija, o ne apsaugos sky
das. Po Pirmojo pasaulinio karo 
užpuolėjams suvaldyti sukurta 
Tautų sąjunga nesutrukdė Hit
leriui užimti Klaipėdos kraštą. 
Ta pati Tautų sąjunga nesu
trukdė Hitleriui pradėti Antrąjį 
pasaulinį karą, o Stalinui — 
okupuoti Baltijos kraštus. 

NATO organizacijoje, kaip ir 
buvusioje Tautų sąjungoje, pir
muoju smuiku groja Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Pagal 
NATO sutarties 5 straipsnį, 
Amerika yra įpareigota ginklu 
ginti kiekvieną NATO narę nuo 
užpuolėjų. Bet, anot žinomo 
žurnalisto Patrick J. Buchanan, 
Amerika niekada neis ginti į 
rytus nuo Oderio upės esančių 
kraštų nuo branduoliniais gin
klais ginkluotos Rusijos. „Paža
dėti Lenkijai, Vengrijai, Čekijai 
ir kitiems kraštams, kad mes 
juos ginsime nuo užpuolėjų, yra 
apgaulė. Amerika, kuri ne
kovojo už Bosniją, nekovos nė 
už Slovakiją", — tvirtina 
Buchanan. 

Kiek kartų mažesnieji 
kraštai buvo didžiųjų 

suvedžioti? 

1939 metais Edouard Dalą 
dier ir Neville Chamberlainas 
užtikrino Lenkiją, kad Prancū
zija ir Anglija gins Lenkijos 
laisvę. Pasitikėdamas tuo užti
krinimu, Lenkijos užsienio 
reikalų ministras atsisakė net 
kalbėti su vokiečiais apie 
perleidimą Dancigo uosto, kuris 
Versalio sutartimi buvo atskir
tas nuo Vokietijos „Lenkijos 
koridoriumi". Kai Hitleris ir 
Stalinas užpuolė Lenkiją, ši 
šaukėsi pažadėtosios pagalbos. 
Bet anglai ir prancūzai, saugiai 
sėdėdami už Maginot linijos, 
gyrė lenkų didvyriškumą ir jų 
šauksmo negirdėjo. Lenkijos 
valstybė dingo nuo žemėlapio ir 
virto didžiule koncentracijos 
stovykla lenkams ir žydams 
žudyti. 

Po šešerių metų Jaltoje Chur-

chilis ir F. D. Rooseveltas sutiko 
su Stalino reikalavimu ir leido 
pasilaikyti Lenkijos dalį, kurią 
Hitleris jam atidavė. Miun
chenas ir Jalta tapo Vakarų ga
rantijų pajuokos sinonimais. 

Radio Free Europe nuolat ska
tinami, 1956 metais Vengrijos 
sukilėliai išvijo Raudonąją ar
miją iš Budapešto ir pasiskelbė 
Vakarų pasaulio dalimi. Bet ne
trukus Kruščiovo tankai sugrįžo 
ir sutriuškino vengrų pasiprie
šinimą. Vakarai nė piršto nepa
kėlė jiems padėti. 1959 metais 
Kruščiovas jau lankėsi Ameri
koje kaip prez. Eisenhowerio 
svečias. 

1968 metais Brežnevas įsakė 
Raudonajai armijai paskandin
ti Pragą čekų kraujyje, jeigu šie 
pasipriešins. Prezidentas John-
sonas tylėjo ir nieko nedarė. 
1973 metais Brežnevas jau sve
čiavosi Nixono San Clemente 
Baltuosiuose rūmuose. 

Spėjama, kad Andropovas įsa
kė 1981 metais nužudyti lenką 
popiežių, o gen. Jaruzelskis 
sutriuškino Lech Walesos „Soli
darumo" organizaciją. Nors 
buvo proga už tai Jaruzelskio 
vyriausybę nubausti neva už 
skolų nemokėjimą, bet prez. 
Reaganas atsisakė, nes tai būtų 
pakenkę Vokietijos bankams, 
kurie bilijonų dolerių paskolo
mis rėmė Brežnevo raudonąją 
imperiją. 

Kai prieš penkeris metus 
Beijinge sukilo Kinijos studen
tai, prezidentas Bushas labai 
karštai ragino juos nenusileisti 
ir kovoti prieš komunistinę prie
spaudą iki galo. Jis labai balsiai 
reiškė savo pasipiktinimą, kai 
raudonieji Tianamano aikštėje 
iššaudė šimtus nekaltų 
sukilėlių. Bet po maždaug šešių 
savaičių jo slaptai pasiųstas pa
siuntinys Beijinge jau klūpčiojo 
prieš Kinijos raudonuosius, 

stengdamasis santykius 
pataisyti. 

Ištisu 60 metų Amerikos vy
riausybė po vyriausybės mus 
tikino, kad Amerika Baltijos 
valstybių okupacijos nepripažįs
ta ir gražiomis kalbomis ragino 
mus tikėtis išlaisvinimo. Bet 
kai atėjo proga okupacijos jungą 
nusimesti, prez. Bush, nuskri
dęs į Kijevą, įspėjo ukrainiečius 
nesiveržti į savižudišką nacio
nalizmą. O į Lietuvos prašymą 
paveikti Gorbačiovą, kad šis 
leistų jai išsilaisvinti, Bushas 
nudavė mūsų šauksmo negirdįs. 
Gorbačiovas atsiuntė į Vilnių 
savo KGB dalinių juodberečius 
ir prie Televizijos bokšto sutrypė 
bei nužudė 13 laisvės kovotojų. 
Amerika tylėjo. 

Ar gali Lietuva tikėtis, kad 
NATO ją išgelbės nuo priešo 
užpuolimo? 

„The Orange County Regis-
ter" komentaro autorius atsako: 
„Jeigu Eisenhovveris, Johnso-
nas, Reaganas ir Bushas nerizi
kavo karu su Sovietų sąjunga 
dėl Vengrijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos ar Lietuvos, tai kas 
gali tikėtis, kad Clintonas ki
taip pasielgs?'* O buvęs britų 
parlamento narys, dabar Ame
rikos žurnalistas, Eldon Grif-
fiths pareiškė: „Jeigu Latvija 
būtų užsispyrusi ir nebūtų atlei
dusi asmens, kuris įsakė areš
tuoti tuos tris nusikaltusius 
rusų karininkus, ar manote, 
kad Amerika ir jos Vakarų są
jungininkai ryžtųsi apginti 
Rygą nuo Rusijos, nors Latvija 
ir būtų NATO narė? Tikrai ne
siryžtų!" 

Negana to, Amerika savo ka
riuomenę iš Europos baigia 
ištraukti. Tai ar gali į NATO 
organizaciją įstojusi Lietuva, 
gyvendama Rusijos pašonėje, 
staiga pasijusti saugi? 

JAV LB Švietimo tarybos narė ir „Akademinių prošvaisčių" redaktorė Vida 
Brazaitytė (kairėje) kalbasi su Maironio lit. mokyklos mokyt. Taiyda 
Rudaityte Švietimo tarybos suruoštoje darbo konferencijoje Lemonte. 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

KVIESLYS 

Paskutinį balandžio ir pirmąjį 
gegužės savaitgalį JAV lietu
viai rinks XTV Lietuvių Ben
druomenės Tarybą. 

Gal atsiras tautiečių, kurie 
numos ranka ir pasakys, kad tai 
ne jiems, kad šitai LB-nei 
nepriklauso, kad iki šiol nė 
vienos Tarybos rinkimuose ne
dalyvavo, tai nė dabar nepaju
dės. Toksai abejingumas ben
driems reikalams, ypač šiuo me
tu, būtų nepateisinamas. Nere
tai mums, užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, kviečiantiems 
Lietuvos politikierius vienybėn 
dėl valstybės gerovės, yra atšau
nama: „Juokiasi puodas, kad 
katilas juodas!" Ypač dabar mes 
turime prabilti bendru balsu, 
kad jis nuskambėtų svariai ir 
ryžtingai, kad padarytume įspū
dį tiems, kurie privalo mus iš
girsti, turi mūsų organizuotos 
valios, nusistatymo ir reikalavi
mų išklausyti. 

Naujoji Taryba pirmiausia tu
rėtų pasistengti padaryti stiprią 
įtaką tiems, kurie nuo lietuviš
kos veiklos jau atsitolinę, ar dar 
tik pradeda atsitolinti. 

Naujoji Taryba turėtų įtemp
tai ieškoti būdų pasikviesti ben-
dran darban tuos, kurie dėl įsi
tikinimų bei kitų rimtų priežas
čių nuo bendro darbo pasitraukė 
ir sudarė savas grupuotes. 

Naujoji Taryba turėtų eiti į 
sandėrį su tais lietuviais, kurie 
Lietuvių Bendruomenėje nori 
matyti naujus veiklos būdus, 
vykdomus naujų ir patikimų 
darbuotojų. 

Naujoji Taryba turėtų apglėb
ti bet kokių politinių ar religi
nių įsitikinimų lietuvius, kaip 
tai numatyta Bendruomenės įs
tatuose. Bendruomenėje turi 
būti vietos visiems, kurie tik 
siekia lietuvybės išlaikymo išei
vijoje, o teisinės valstybės 
įgyvendinimo Tėvynėje. 

Naujoji Taryba, kartu su kitų 
kraštų Tarybomis, per Pasaulio 
lietuvių tarybą turėtų užtikrini
mo iš Lietuvos vadovybės, kad 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
noras būti Lietuvos piliečiais 
nebūtų varžomas, kad būtų pa
ruošta programa, įgalinanti 
užsienyje gyvenančius Lietuvos 
piliečius naudotis piliečio teisė
mis, atlikti piliečio prievoles. 

Naujoji Taryba turėtų ati
džiau prižiūrėti Krašto valdybos 
veiklą, raginti atkreipti dėmesį 
į pradedamas apleisti vieklos 
sritis, padėti ne tik stam
biosiose, bet visose be išimties 
apylinkėse išlaikyti lietuviškos 
veiklos ir kultūros gyvybę, ne
leisti merdinčioms apylinkėms 
išnykti. 

Danutė Bindokšenė 

Ar įmanoma atleisti ir 
pamiršti? 

Galbūt vienas šlykščiausių 
pastarųjų metų įvykių, į kurį 
buvome įjungti kaip bejėgiai 
stebėtojai, buvo pilietinis karas 
Bosnijoje-Herzegovinoje. Kas
dien girdėjome skaičiuojamas 
aukas, pasakojimus apie vienos 
ar kitos kovojančios pusės atlie
kamus žiaurumus ir matėme 
sugriauto gyvenimo vaizdus. 
Visa tai atrodė dar baisiau ir dėl 
to, kad muzulmonų ir kroatų 
santykiai prieš šį konfliktą buvo 
neblogi. Jie daug metų gražiai 
sugyveno, kartu mokėsi, prekia
vo, pramogavo ir net kūrė 
tarpusavyje šeimas. 

Politikai staiga krašte pasi
keitus, šie taikūs kaimynai tapo 
aršiausi priešai, įvykdę tiek ne
žmoniško žiaurumo veiksmų, 
tiek skriaudų, kad, rodos, gyve
nimas niekada nebegalės su
grįžti į pirmykštę vietą. Ir visa 
tai atsitiko, pasauliui pasyviai 
stebint arba grąžant rankas ir 
be paliovos tuščiai diskutuojant, 
kaip reiktų sustabdyti žudynes. 

Jau praėjo beveik mėnuo, kai 
pagaliau įsigalėjo atsargios 
paliaubos Bosnijoje-Herzego
vinoje. Sarajevo miestas nebe-
apšaudomas iš aplinkiniuose 
kalnuose įtvirtintų patrankų, 
kelios dienos nebegirdime apie 
naujas aukas, žuvusias nuo 
pasalūno kulkos. Žmonės vėl 
pradeda laisviau judėti, išlįsti iš 
savo slėptuvių, o šen bei ten 
pamatome būrelį žaidžiančių 
vaikų. 

Tačiau dabar ateina bene sun
kiausias laikas dar taip nese
niai buvusiems skriaudėjams ir 
skriaustiesiems (šiuo atveju ne 
visada buvo aišku, kas kuriai 
grupei priklausė): jie vėl turi 
akis akin susitikti gatvėje, par
duotuvėje, savo kaimynystėje. 
Ar muzulmonai įstengs atleisti 
savo kankintojams, moterų 
prievartautojams, vaikų žudi
kams, gyvenimo sugriovėjams? 

Pagal Jungtinių Tautų dali
nių, esančių Bosnijoje, teigimą 

! (ir nusistebėjimą), pasitikėjimas 
tarp kroatų ir muzulmonų jau 

į pradeda pamažu atsirasti. Po 
i . 

praėjusio šeštadienio, kai 
Vašingtone buvo pasirašyta 
sutartis tarp kroatų ir muzul
monų vyriausybės, Bosnijos ar
mija ir Kroatijos Krašto apsau
gos taryba pradėjo apsikeisti 
karo belaisviais, netrukus žada 
prasidėti maisto ir vaistų trans
portai į kovų izoliuotas 
centrinės Bosnijos sritis. Galbūt 
geriausiai visus tuos ilgų mėne
sių baisumus susumuoja Bosni
jos karo belaisvių sargybinis, 
pareiškęs, kad: „Mes ne politi
kai, bet kariai. Mes tik pildome 
įsakymus. Jeigu politikai liepia 
kariauti — kariaujame, jeigu 
įsako sustabdyti karą, mes tuoj 
sustabdome". 

Vadinasi ir čia nuskamba 
populiariausias visų skriaudėjų 
pasiteisinimas: m»™ taip buvo 
įsakyta, tai ir darėme! Už šio 
pasiteisinimo slėpėsi naciai, ka-
cetuose sunaikinę milijonus 
nekaltų žmonių, juo dangstės ir 
sovietiniai komiui i štai, penkias
dešimt metų žudę ir kankinę 
okupuotų kraštų gyventojus. 
Tačiau mums verta stebėti ir įsi
dėmėti, kokiu keliu toliau eis 
Bosnįjos-Herzegovinos gyven
tojai — kroatai ir muzulmonai. 
Ar jie galės vieni kitiems atleis
ti, ar galės užmiršti ir gyventi 
kartu lyg niekur nieko? Kiek 
metų turės praeiti, kiek naujų 
kartų gimti ir užaugti, kol užgis 
krašte baisiosios žaizdos? Ar jos 
iš viso užgydomos? 

Savo tėvynėje šiandien turime 
panašią situaciją, kur „vilkas" 
ir „avinėlis" — kankintojas ir jo 
auka — tebevaikšto tomis 
pačiomis gatvėmis, tebesimaišo 
tose pačiose vietose. Aukos ne
gali užmiršti baisių skriaudų, 
ypač dėl to, kad jų buvę kankin
tojai nesigaili savo darbų, o 
elgiasi lyg privilegijuotoji klasė. 
Vis dėlto gyvenimas greitai 
rieda pirmyn ir ilgainiui 
reikalai turės vienaip ar kitaip 
išsispręsti. 

Mums verta labai atidžiai ste
bėti įvykius Bosnijoje-Herzego
vinoje. Kas žino, gal bus pravar
tu net iš jų pasimokyti. 

Todėl kviečiu visus, o ypač 
tuos, kurie iki šiol nuošaliai 
stovėjo, net ir tuos, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties nuo 
Bendruomenės pasitraukė, 
kviečiu siekusius reorganizaci
jos ateiti ir reorganizuoti, ką 
reikia iš vidaus, pagal įstatus. 

Kai kas gal užklaus, kokią tei
sę šis pilietis turi kviesti visus 
lyg koks šeimininkas. Po 44 me
tų Apylinkės valdybose, iš jų 30 
m. buvęs pirmininku, jaučiuosi 
šią teisę užsidirbęs. 

Zigmas Grybinas 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS JANKUS 
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— Tai tik tam kartui, — dirbdamas šnekėjo. — Jeigu 

laikys, jeigu nors kiek susigės viską griauti ir paliks, 
padarysiu tau tikrai gražią priedangą, o dabar, ką žmo
gus beveiksi, turėsi, jeigu Dievas mane sveiką dar 
laikys, savaitę kitą... 

Durys trinktelėjo ir į vidurį Skirpstūno sakinio lėkte 
įlėkė pats apylinkės komiteto pirmininkas. 

— Tai neiškenti kaip šuo nekaukęs, — vietoje pasi
sveikinimo sušuko. 

Skirpstūnas tik pakėlė akis nuo savo lentgalio į su 
tokiu triukšmu įvirtusi pirmininką, bet nieko nepasakė. 
Nesumetė, ką galėtų pasakyti, tik nykščio pilveliu ėmė 
bandyti, ką tik naudoto peiliuko aštrumą. Bet pirmi
ninkas jokio atsakymo ir nelaukė. 

— Kas tau leido tą bjaurybę čia pastatyti? — vėl 
šūktelėjo. 

— Kokią bjaurybę? — visiškai nekaltu balsu 
paklausė. 

— Kokią? Neapsimetinėk nekalta nekaltybe. Na gi 
va tą. Tą kryžių! 

— A, tą? Man tai visai nepanašus į bjaurybę. ] 
šventumo didybę tai gal. O kas pastatė, tai ir aš pats 
nežinau. Šiandien atsikėliau ir radau, 

— Tai ką? Pats atėjo ir atsistojo? Stebuklas atsitiko? 
— Stebuklas, ar ne stebuklas, bet atsirado. Ką aš 

galiu žinoti. Dabar, matyti, tokie laikai. Vieni nepasi
klausę visą kiemutį išdirbo, kryžių iš šaknų išvertę 
išsivežė. Dabar vėl kažin kas kitą pastatė. Ką aš senas 

žmogus galiu padaryti? Džiaugiuosi, kad po mano tėvo 
dengtu stogu dar laikote. 

— Tai ir turėtum niekam nekliūti. Laikėm, bet 
dabar nebe viskas mūsų valioj, kai jau net ir Vilnius 
žino, kad čia sėdi. Kad tyliai sau sėdėtum, kas ką sakytų, 
o dabar žviegdamas šaukies bėdos. O iš kur tas? — 
parodė pirštu į vidury aslos stovintį rąstagalį. Vėl kitą 
kokį balvoną droši. Jeigu būtum kaip žmogus, galima 
būtų ir tų tavo balvonų nematyti, bet tu vis šerį pasta
tęs. Kolūkio pirmininkas juk prašė, kad jam tris raudon
armiečius padarytum, pasišiaušei. O būtum padaręs, 
būtum pagerbtas ir daug ką galėtum... Dabar pats, 
būdamas šapelis, mėgini prieš vėją pūsti. Prieš audrą. 
Ne tokios marmūzės mėgino pūsti, o kur jos dabar? Tai 
ką tu? Rodos net ir vaikas galėtų suprasti. 

— Kad, matai tamsta, čia toks ir supratimas. Ką 
žmogus gali, tai gali, o ko negali, tai nėra ką nė žmonių 
juokinti. Kad ir tie raudonarmiečiai. Ar tai man? Tik 
kolūkiui apjuokti. Tokiems darbams žmonės mokslus 
eina, o kas aš. Bemokslis esu ir drožinėju tokiems pat 
bemoksliams. Savo laikams ir savo žmonėms buvau 
geras. Dabar reikia kitokių. Kurie moka kalti iš akmens, 
lieti iš bronzos. O ką moku aš? 

— Neverk, jau neverk. Dar niekas už kupros neima. 
Savo pasakiau, o tu žinokis. Tik jeigu kas atsitiktų, 
manęs nekeik. Seniai juk pažįstu ir visada tik gero teno
rėjau, bet va tą bjaurybę tai tuoj nuversk. Gali tikėti, 
gali ne, bet bėdą ji tau tikrai užtrauks. 

— Kaip versiu, kad ne aš stačiau. 
— Čia tavo kiemas. 
— Kiemas tai kiemas, bet kaip aš senas žmogelis 

tokią sunkenybę? 
Čia pirmininkas susijuokė. 
— O taip pat, kaip pastatei. Su talka. Pasitelk tuos 

pačius ir kaip mat sutvarkys. Nereikės nė piršto prikišti. 
Pasakė ir išėjo. Už vartų laukė automobilis. Įsisėdo 

ir nulėkė. Skirpstūnas pasiliko tarpdury. Matė, kad 

užeina juodas piktas debesis, bet buvo labai ramus. Tas 
negerumas, kuris buvo užėjęs po šnekos su Juriuku, 
visiškai dingo. Pažiūrėjęs į kryžių, net nusišypsojo, kad 
dėl tokių nekaltų dalykų, tiek rimtų rūpesčių kyla. Ir 
tada staiga atėjo mintis, kad ir visada taip buvo. Juk 
ir tam pačiam šventam Jonui tik už žodžius galvą 
nukirto. 

Uždaręs duris, sugrįžo prie savo darbo, ir netrukus 
švento Jono Krikštytojo skulptūrėlė jau puošė kryžiaus 
priekį. Paėmęs kaltą žemiau dar iškalė žodžius: 
„Taisykite Viešpačiui kelią!" Kad būtų aiškesnės, 
iškaltas raides išdažė geltonais dažais. Jos tapo taip 
aiškios, kad net nuo kelio buvo galima perskaityti. 
Grįžęs į vidų, pasiėmė kirvį, dar kartą apžiūrėjo šiekš
tos gabalą, persižegnojo, valandėlę tylėjo, pasakė: 
„Viešpatie, padėk" ir ėmė atsidėjęs tašyti. Kai jau pilna 
asla buvo prisklidusi juodų skiedrų, o nuvokdamas 
galėjai net pasakyti, kurioje vietoje bus per kelius įlinku
sios Kristaus kojos, kur pečiai ir kur galva, tyliai prasi
vėrė durys ir įėjo Juriukas. 

— Matau, kad kryžiaus nežadi versti, — pasakė. 
— Ne aš pastačiau, tai kaip versiu. 
— Pirmininkas visiems pasakė, kad pasitelksi talką 

ir nuversi. 
— Nesakiau. O antra vertus, jeigu ir norėčiau versti, 

kas man į talką eis. 
— Sakė, pasikviesi tuos pačius, kur pastatė. 
— Tai matai, vaikine, kaip dideli žmonės savo pačių 

žodžius į mažų burnas deda. Jis tą sakė, ne aš. 
— O dėdutis tyčia savo šventą Joną jau prikalei. 

Paerzinti, ar ne? 
— Kad aš nieko neerzinu, nei žadu erzinti. Tedirbu 

tą patį, ką ligi šiol, o tuščio kryžiaus savo kieme laikyti 
sąžinė neleidžia. Pritaisiau šventą Joną, o va čia, pra
dėjau Kančią. Jeigu Dievas ranką laimins, per kokią sa
vaitę gal ir tą padarysiu. Tada kryžius bus, kaip jam 
pridera būti. O jeigu vėl nuvers, tegu verčia. Tegu viskas 

būna Dievo garbei. Jis žino, kada kas turi būti padaryta, 
o kada ne. 

— Ne, dėduk, nedaryk. Bus negerai. 

— Negerai? — pakėlė akis į susirūpinusį vaikiną. 
— Jie iššaukė visą batalioną kariuomenės. Gal ateis 

ir visas pulkas. 
— Kam? Ar tą kryžių versti? — nusišypsojo 

Skirpstūnas. 
— Kad ir tamsta. Aš noriu rimtai perspėti, o tamsta 

juokies. Ne kryžiaus versti, bet gaudyti banditų, kurie 
jį pastatė. 

Ir čia vaikinas išpasakojo, kad miškiniai vakar 
vakare užėmė miestelį ir kolūkį, visus nuginklavo, per 
naktį išlaikė mokykloj uždarytus, paėmė jiems 
reikalingą techniką ir darbininkus, išrausė šiekštas, 
pastatė kryžių ir, kai viskas buvo baigta, visus palei
do. Tik ginklus, šaudmenis ir visokius sprogmenis teiš-
sinešė, bet išeidami prigrasino, kad neliestų nei kry
žiaus, nei tamstos. Ir dar pasakė, kad už kiekvieną nuo 
tamstos galvos plauką, kris po vieną raudoną galvą. 

— Tai dabar, dėduk, supranti, kodėl tiek ka
riuomenės iššaukė, o ta atėjusi juk nieko nepagailės. 
Miškinių grasinimai jiems mažiau, negu mums uodo zir
zimas. Jeigu ne šiandien, tai rytoj, visu miškas bus iš
valytas ir niekas gyvas iš jo nebeišeis. Tai va. Dėduk, 
ką tie tavo kryžiai mums daro. Gerai, kad ir aš tavo pė
dom nenuėjau, tai dar nors Šiaip taip galiu gyventi, o 
ką jie tau tokiam įsiutime padarys, tai net ir spėti bi
jau. Būtų geriausia, kad išeitum kur nors kitur, kol 
negriebia. Nė šiąnakt namie nenakvok. Niekada 
nežinai, kad jie gali užklupti. Tik, dėduk, niekam 
nesakyk, ką pasakiau. Sužinotų, tai mano net žarnas 
ant krūmų išraizgytų, bet aš kitaip negalėjau. Turėjau 
tau pasakyti, o dabar negaišk. Juk tiek daug gerų žmo
nių pažįsti. Visi priglaus. 

(Bus daugiau) 
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KAS ĮVYKS LIETUVIŲ 
FONDO SUVAŽIAVIME 

KAZYS A M B R O Z A I T I S 

LIETUVIŲ FONDUI jau tris
dešimt dveji metai amžiaus. 
Šeštadienį, kovo 26 d., įvyksta 
31-sis metinis narių suvažia
vimas, kur bus atstovaujami tie
siogiai ar per įgal iot inius 6666 
LF na r i ams ir jų sudė t am 
6,574,627.00 dol. kapitalui. Tris
dešimt dveji metai — tai L F 
brandos metai, nes organizacija 
yra nusistovėjusi, jos formos per 
tuos t r is dešimtmečius buvo 
tobulinamos, s ta tu tas pritai
komas laiko reikalavimams. Tai 
organizacija, ku r i veikia plačiu 
pagrindu, eina kartu su gyveni
mu, intensyviai seka išeivijos ir 
Lietuvos kultūrine veiklą ir rea
guoja į jos naujus rūpesčius, 
pastoviai r emdama l ietuvių 
kultūrinius darbus, lituanistinį 
švietimą ir jaunimą. 

Suvažiavimas yra a tv i ras vi
s iems n a r i a m s . T a r y b a ir 
valdyba pa te iks visą infor
maciją ir atsakys į visus paklau
s imus . N a r i a i t v i r t i n s LF 
veiklą, išrinks trečdalį tarybos 
n a r i ų ir p r i i m s b e n d r u s 
nutar imus. 

LF y ra par tner is su J A V LB 
ne. Tiems, kurie steigėme LF. ši 
partnerystė gerai suprantama. 
Tada susi tarėme su LB, kad LF 
veiks nepriklausomai, nors mus 
ir jungs kai kur ie s ta tuto para
grafai, kad s ta tu to pakeit imai 
turės būt i patvirt inti LB ir kad 
lygiomis da l i n s imės g a u t u 
pelnu. Per eilę metų LF-dą su
tartinai visi auginome. LB savo 
padaliniuose prie valdybų turėjo 
asmenis LF reikalams. L F turi 
ir savo įgaliotinius kai kuriose 
vietovėse. Jaunesnei ka r ta i atė
jus į JAV LB vadovybę, š is pir
mykšt is sus i tar imas ka r t a i s 
pamirštamas. Reiktų įsidėmėti, 
kad LF nėra LB nuosavybė. LF 
yra nepriklausoma organizacija, 
tačiau lygi partnerystė prasi
deda, kai reikia pasidalinti pel
nu. Per visą veiklos laiką LF 
turėjo 3,588,610.00 dol. pelno. 
a t s k a i č i u s a d m i n i s t r a c i n e s 
išlaidas. Iš to nei tarybos, nei 
valdybos nariai negauna atly
ginimo jokia forma. Atlyginama 
yra t iktai viena technikinė sek
retorė, kur i eina ir reikalų ve
dėjos pareigas. Iš tų tri jų su 
puse milijonų pelno, atiduotų vi
suomenei kul tūriniams ir vi
suomeniniams re ika lams, LB-
nei teko apie 60<£ per LB tary
bas. LB valdyba ir jos tarybos 
pateikia Pelno skirstymo komi
sijai prašymus, pagal kuriuos 
komisija (3 iš L F ir 3 iš LB) 
paskiria a t i t inkamas sumas. 
Tokiu būdu Lietuvių fondas 
tampa JAV LB-nės veiklos 
varikliu. Todėl su pagrindu lau
kiame, kad JAV LB Krašto 
valdyba skirtų kvalifikuotus 
asmenis į Pelno sk i r s tymo 
komisiją, o prie apylinkių valdy
bų turėtų asmenis LF reikalams 
ir naujų narių verbavimui. Nors 
partnerystės ryšiai tėra tik su 
JAV LB, tačiau PLB irgi vis 
daugiau gauna paramos iš LF. 

Suvažiavimo dalyviai dau
giausia kelia klausimų dėl pelno 
paskirstymo, nes prašymų būna 
dvigubai daugiau, negu pinigų. 
Reikia tikėtis paklausimų ir dėl 
paramos PLB leidžiamai „Lietu
vos kančių istorijos", kuri lei
džiama paraleliai su Lietuvos is
torija ir kurią LF remia. Iš 
anksto girdimi ir mažiau reikš
mingi klausimai, pvz., kodėl 
kapitalui didėjant, jau treti 
metai mažiau tenka pinigų 
pelno paskirstymui ir t.t. 

Nora LF buvo įsteigtas išei
vijai, tačiau vyksta gyvas ryšys 
ir su Lietuva. Lituanistinis švie
timas ir studentijos rėmimas 
yra LF dėmesio centre. Iš 82,000 
dol. sumos, paskirtos studentų 
stipendijoms, 1993 metais, išei 
vijos studentai gavo t i k t a i 

16.000 dol., o didžioji dalis tos 
sumos teko Lie tuvos studen
t a m s ir Vasar io 16 gimnazijos 
mokin iams Voki tijcj. 

LF su dideliu entuziazmu pir
masis paskyrė milijoną dol. nau
jai a t s ikūrus ia i Lietuvai. Truko 
ilgiau metų, kol Lietuva tą 
sumą išdalino ir iki šios dienos 
dar tebėra i šmokė ta t ik ta i apie 
350,000 dol. Pat i Lietuva geriau 
žino, kam paramos reikia. LF tą 
paskirtą milijoną t ik padeda ad
minis t ruot i . Dauge l iu i išeivių 
at rodė, kad Lie tuvos jaunimo 
perauklėj imui ir mokytojų per-
o r i en t av imu i b u s s k i r i a m a s 
p i r m a s i s d ė m e s y s , t a č i a u 
Lietuva didesnes sumas paskirs
tė inst i tuci joms ir k i t iems pro
j ek t ams pvz.. Čiur l ionio muzie
jus Kaune gavo 300.000 dol.. bet 
tie pinigai d a r n ė r a išmokėti, 
nes LF įgal iot iniai da r negavo 
t i nkamų remon to kont rak tų , 
pagal kur iuos ga lė tų išmokėti 
pinigus. Gal š ie maži nesklan
dumai, o gal ir politinė Lietuvos 
vidaus si tuacija po buvusių 
komunistų daugumos laimėjimo 
Seime. — LF na r i a i nustojo en
t u z i a z m o s k i r t i L i e t u v a i 
daugiau milijonų iš pagrindinio 
kapitalo. 

Praei tų metų rugsėjo 30 pasi
baigė LF nar ių korespondenci-
niai ba l sav imai dėl Lietuvai 
skir t inos sumos. Paaiškėjo, kad 
t i k 184 n a r i a i b a l s a v o už 
pa ramos skyr imą Lietuvai , iš 
viso 150.000 dol. Šiuos bal
savimo rezultatus suvažiavimas 
turės pa tv i r t in t i special iame 
posėdyje. Je igu pa tv i r t ins , t a i 
LF ta ryba tą mažą sumą j au 
ga lė s s a v a r a n k i š k a i s k i r t i 
L i e t u v o s k u l t ū r i n i a m s rei
ka lams tiesiogiai ir be valdžios 
t a rp in inkavimo. 

Lietuvių fondas laikėsi pir
minių principų ir veikė , griež
tai pr is i la ikydamas savo įstatų, 
profesionaliai t va rkė palikimus, 
todėl ir visuomenėje užsitarna
vo s a u s t ip r ią ir pas tovią 
poziciją, g a u d a m a s vis daugiau 
pasitikėjimo. Žvelg iant į ateitį 
y ra a išku, kad LF pasi l iks išti
kimas Amer ikos l ietuvių išei
vijos kul tūros re ika lų rėmimui 
ir l i e tuvybės i š l a ikymui ir 
mažiau blaškysis į pašales. 

CLASSIFIED GUIDE 

Jaunimo tautinio ansamblio „Grandis"' studentų ir veteranų šokėjų grupė. ..Grandis" balandžio 
16 d. PLC. Lemonte. švenčia 30 metų veiklos sukaktį. 

„GRANDIES" ANSAMBLIO 
30 M. SUKAKTIS 

Pamilt i šokj, pamilti dainą — 
ta i pamilt i tautą. Per šokj ir 
damą mes išreiškiame meilę 
savo kraš tu i . O lietuviškų tau
t inių šokių gausumas, mūsų 
taut in ių rūbų spalvingumas — 
visa tai įeina j Lietuvos kul 
tūros lobyną. Gyvenant tokioje 
d a u g i a t a u t ė j e šalyje, k a i p 
Amerika, tai kaip tik per šokius 
ir dainą mes stipriname savo 
tau tos etninį pagrindą. 

Lietuviai , atsidūrę išeivijoje. 
ne t ik puoselėjo lietuvių kalbos 
išlaikymą, bet ir šokių bei dainų 
gyvast ingumą. Viena stipriau
sių ir pajėgiausių išeivijoje 
taut inių šokių grupė y r a ..Gran
dis" . Šiemet ji švenčia 30 metų 
savo gyvavimo sukaktį. Jos ne
pai ls tant i vadovė y r a Irena 
Smiel iauskiene, visa širdimi 
pami lus i lietuvių t au t in ius 
šokius, tad ir nenuostabu, kad 
savo gyvenimą paskyrė jų me
n u i . P a t i nuo anks tyvos 
jaunys tės šoko Lietuvoje tau
t i n i ų š o k i ų ansambl iuose . 
Ji t a i p p a t buvo aktyvi 
skau tė . Tuo metu Lietuvoje 
skautų vadovė buvo J . Augus-
tai tytė-Vaičiūnienė. J i buvo 
kūno kul tūros mokytoja ir savo 
mokinių t a rpe skiepijo liaudies 
meno grožį bei svarbą. Suorga
nizavo taut in ių šokių grupe ir 
jai vadovavo. I. Smieliauskiene 
įsijungė į tų šokių grupę. Vo
kietijoje I. Smieliauskiene jau 
pati organizavo tautinių šokių 
būreli. Jos vadovaujamas būre
lis dažnai pasirodydavo įvai
riuose l ie tuvių renginiuose. 
Taip pat dažnai, akordeonisto E. 

Vasil iausko lydimi, j ie lanky
davosi ligoninėse ir stengdavosi 
savo šokiais bei dainomis nors 
kiek praskaidrinti ligonių nuo
ta ikas . 

Šiuo metu ..Grandies" tauti
nių šokių grupėje yra 79 šokėjai. 
Šokėjai įvairaus amžiaus, tad jie 
suskirstyti grupėmis: jauniai , 
moksleiviai, studentai ir vetera
nai. Vadovė nuo pat pirmųjų 
dienų skiepija atsakomybės 
jausmą, kad jie atstovauja visai 
lietuvių tautai . Nesuskaičiuosi
me, kiek turėjo „ G r a n d i s " 
pas i rodymų didesniuose ir 
mažesniuose JAV miestuose, 
da lyvavo visose surengtose 
„Dainų ir šokių šventėse", bet 
yra ir kviečiami į kitas pasaulio 
valstybes. 197:3 m. „Grandis" 
buvo išvykusi j Pietų Ameriką. 
Aplankė Venecuela ir Braziliją. 
Buvo labai šiltai sutikti ir pri
imti vietinių lietuvių. 1981 m. 
..Grandies" ansamblis su kon
cer ta i s ap lankė Austral i jos 
miestus. Jų koncertais žavėjosi 
ne t ik lietuviai, bet ir australai 
turėjo progos pamatyti bei pa
justi lietuvių tautiniu šokių 
ritmą, susipažinti su t a ip nuo 
jų tolimo krašto liaudies menu. 
1992 m. ..Grandies" ansamblis 
lankėsi Lietuvoje. 

Kiekvienas toks „Grandies" 
ansamblio pasirodymo publikos 
šiltas priėmimas dar daugiau 
sustiprina ansamblio šokėjus, 
įkvepia jiems jėgų ir noro dirbti. 

Šiuo metu „Grandies" an
samblis stipriai ruošiasi Dainų 
ir šokiu šventei Vilniuje, kuri 
įvyks šių metų vasarą. Tai bus 
viso ansamblio šokėjų didelis 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

V e r b ų s e k m a d i e n i s , 
1994 m. k o v o mėn. 27 d. 

2 v a i . popie t 

Margarita Momkicnė 
sopranas 

Š v č . M e r g e l ė s 
M a r i j o s š v e n t o v ė j e , 
6 9 ir S. VVashtenavv, 

C h i c a g o 

Virgilijus Noreika 
tenoras 

Simfoninis 
orkestras 

Antanas Linas 
dirigentą-, 

Genovaitė Mažeikienė 
m e z z o s o p r a n a s 

Vaclovas M o m k u s 
baritonas 

Ričardas Šokas 
vargona i 

jėgų išbandymas, nes atsistos 
lygiagrečiai n e t ik su visos 
Lietuvos tautinių šokių grupė
mis, bet ir su kitų pasaulio 
kraštų taut inėmis grupėmis. O 
balandžio 9 d. „Grandies" an
samblio šokėjų grupė yra pa
kviesta atlikti programą „Tė
viškės ž i b u r i ų " renginyje , 
Toronte. Ansambliui tai bus lyg 
generalinė repeticija ir savo 
jėgų išbandymas, prieš išvyks
tant į Lietuvą. Kiekvieno pa
sirodymo metu patys šokėjai pa
junta savo gerąsias ir silpnąsias 
puses, ką mažiau gali pajusti 
repeticijų metų. 

Sunku suska ič iuo t i , kiek 
praėjo jaunimo per . .Grandies" 
ansamblį per tuos ištisus 30 m., 
lygiai ta ip pat gal sunku būtų 
rasti jaunuolį , kuris nepri
k lausė „ G r a n d i e s " šokėjų 
grupei. Tas mokytojas kuris 
myli savo darbą ir negaili į kiek
vieną įdėti dalelę savo širdies. 
ta i tik toks sugebės ir tą meilės 
kibirkštėlę perduoti savo mo
k in iams . 0 mokinia i labai 
greitai pagauna t6kį karštą 
mokytojo meilės jausmą. Lygiai 
t a s pats yra ir su šokio menu. I. 
S m i e l i a u s k i e n ė s gili meilė 
lietuvių taut iniams šokiams, 
meilė savo krašto kul tūrai , per
siduoda ir jos mokiniams, kurie 
puoselėja ją, stiprina, aukoja sa
vo laiką, kad toji, užžiebta meilės 
ugnelė savo kraštui , neužgestų. 
Jeigu į moksleivių šokėjų grupę 
užrašydavo ir vežiodavo tėvai, 
ta i jau vėliau, pamilę šokį ir už
simezgusios draugystės vedini, 
entuziastingai patys jungėsi į 
. .Grandies" šokėjų eiles. An
samblyje užsimezgusi draugystė, 
ne vienam jaunuolių stiprėjo ir 
augo. Ne vieną porą šioji drau
gystė surišo bendram gyveni
mui. Daugelis iš jų perėjo į tre
čiąją — veteranų grupę, o jau jų 
vaikai šoka moksleivių grupėje. 
Vadovei I. Smieliauskienei šian
dieną padeda vadovauti kaip tik 
šios buvusios jos šokėjos: Viole
t a Smieliauskaitė - Fabijono-
vich. Dalia Bilaišytė, Rėdą Ar
dytė - Pliurienė, Vida Bra-
zaitytė ir Rima Polikaitytė. 
Vien in te lė t i k t a i mokytoja 
R. Ardytė - Pliurienė nebuvo 
„Grandies" ansamblio šokėja, 
be t ji ilgus metus šoko „Gran
dinėlėje". Clevelande. 

„Grandies" ansambliui stipri 
parama yra globos komitetas, 
kur j suorganizavo Irena Kriau-
čeliūnienė. Dar ir šiandien tą 
dosnų motinišką globos jausmą 
jaučia „Grandies" ansamblis. 
Globos komitetas yra ansamblio 
stiprus užnugaris, jis rūpinasi 
ansamblio finansiniais reika
lais , remia jį ir prisideda prie 
. .Grandies" ansamblio veiklos. 
Šiuo metu „Grandies" ansamb
lio komitetą sudaro: Alicija 
Brazai t ienė. Angelė Gecevi-
čienė. Milda Jakšt ienė. Violeta 
Mikaitienė ir Julija Žukauskie
ne. 

Belieka tik pasveikinti 30-čio 
proga „Grandies" ansamblio 
vadovybę, globos komitetą , 
šokėjus ir palinkėti jiems toliau 
plėtoti lietuvių t au tos taut inių 
šokių meną, išlikti gyvais lietu
vių išeivijos ambasadoriais. 

Nijolė Nausėd ienė 

MISCELLANEOUS 

10%—200/0—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 V i W t t t 95th Street 

Tai. - (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kiauras stogas? Norite uždėt 
naują „siding". perdažyti namą. 
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius „gutters". sudėti ,.dry-wall"? 
Kreipkitės į Romą. tel. 
708-969-2658. 

R E A L L S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parcfliodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių if PAX pagalba 
Nuosavybių Įkainavimas vel tui 
Perkame ir Parduodame Namus. 
Apartmentus ir Žemę 
Pensininkams Nuolaida 

I M E X A M E R I C A , INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet Ci ty, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą 
Tel 708 -868 -0049 . Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

S i į O * r i 1 

REAtMART, INC. 
6602 S. Pu!a£i, 

ChJcago, R 60629 
312-385-6100 

BALYS BUDRAITIS 
.Ai-meniSkai patarnauja įvairių n*x>savy-
biu pirkime bei- pardavime, mie5t<? ir 
pr?emie>^iuo«e. Suinteresuoti s>am-
bii ite SUDRAIČil ' l 
Bu^ 312-583-6100.^-; 312-778-3971 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos. 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi j diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuviu tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai errgrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi-
ty Press of America, Inc., Lanham. New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

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

mmmmmm® atlanta 
\IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-2121 l-800-775-St:.XD 

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH. NEW YORK. 
DETROIT, GRAND RAPfDS. KALAMAZOO. BALTIMORE. 
PfTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER. Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

|Pratęstame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai. 
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JUOZAS POŠKA -
REDAKTORIUS, REKLAMŲ 
AGENTŪROS STEIGĖJAS 

Juozas Poška (Joseph Poshka) 
— Škotijos sūnus, Amerikos 
karys, Lietuvos reikalų rėmėjas, 
ilgametis redaktorius ir sėkmin
gas vadovas reklamų (adver-
tising) pasaulyj — mirė š.m. 
kovo 2 d. Čikagoje. 

Juozas gimė 1913 m. lietuvių 
šeimoj, Glasgow, Škotijoj, kur 
tėvas dirbo anglių kasyklose. 
Kilus I pas. karui, pagal tuo
metinį susitarimą tarp Anglijos 
ir Rusijos, Juozo tėvas buvo pri
verstas grįžti į carinę Lietuvą. 
Tuoj buvo paimtas į kariuomenę 
ir dingo be žinios. 

Jauna našlė 1920 m. parsivežė 
Juozą ir broliuką Antaną į jos 
gimtąjį Vištytį. Ten Juozas ėjo 
į mokyklą, patarnavo Mišiom, 
priklausė ateitininkų būreliui, 
o vasarą ganydavo gyvulius. 
Motina, norėdama sūnui geres
nio gyvenimo, nutarė 13 metų 
Juozą siųst į Ameriką. Turint 
britų pasą, Juozui tas lengvai 
pavyko ir taip 1926 m. atva
žiavo pas tetą į Rockford, IL. 
Vėliau, jau būdamas suaugęs 
jaunuolis persikėlė į Čikagą, 
kur dirbo įvairius darbus, o 
vakarais studijavo DePaul uni
versitete. 

Čikagoj įsteigė anglų ir lie
tuvių kalba laikraštį „Jau
nimas", kad galėtų teikt žinias 
apie lietuvių veiklą ir kultūrą 
plačiam Amerikos lietuvių atža
lynui. Išbuvo redaktorium iki 
pat II pas. karo pradžios. 

Juozas įstojo į Amerikos ka
riuomenę 1942 m. Gavęs jaun. 
leitenanto laipsnį, tais pačiais 
metais su 41-ma pėstininkų di
vizija atsidūrė Australijoj. Iš ten 
buvo perkeltas į gen. MacArthur 
Naujos ios Gvinėjos frontą. 
Būna, Salamaua, Lae, Hollan-
dia, Biak, Wewak-šiandien nu
blukę, mažai kam žinomi var
dai, bet 1943-44 m. ten vyko 
žiaurios kautynės pragariš
kose sąlygose. Be fanatiško ja
ponų pasipriešinimo, dar reikėjo 
kentėti nuo neapsakomų karš
čių ir drėgmės, o taip pat nuo 
visokių tropinių ligų: malarijos, 
geltondrugio, beri-beri, džiung
lių žaizdų, greitosios dizinteri-
jos ir t.t. 

Juozas buvo kuopos vado pa
dėjėjas, o paskui paskirtas kaip 
186-to pulko 3-čio skyriaus kari
ninkas. Viena jo pareiga buvo 
duoti kariams savaitinę žinių 
apžvalgą ir po to pravesti lais
vas diskusijas. Tuomet jo dali
nyje, kaip ir kitur Amerikos ka
riuomenėj, buvo nemažai komu
nistuojančio elemento. Jie labai 
pykdavo, kada Juozas paminė
davo Pabaltijo okupaciją, Sibiro 
trėmimus ir apskritai Stalino 
terorą. Vienas aukštesnis kari
ninkas Juozą net įskundė už 
šmeižimą sovietų, „mūsų šau
nių aliantų". 

Iškviestas į divizijos štabą, 
Juozas tikėjosi karštų pipirų, 
bet žilas generolas paplojo jau
nam leitenantui per petį, pa
spaudė ranką ir pasakė: „Pui
kiai atlieki savo darbą. Tęsk ir 
toliau. Kol aš būsiu divizijos 
vadas — nieko nebijok". 

Vėliau Juozui teko dalyvauti 
kovose Filipinų salose, o tuoj po 
karo 1945 m. su okupacine ka
riuomene buvo Japonijoj, Hiro
simos apylinkėj. Juozas buvo 
apdovanotas Bronzos Žvaigžde 
(Bronze Star), Pacifiko kovų 
medaliu su penkiom žvaigždu
t ė m , Fi l ipinų i š la i sv in imo 
medaliu ir kitais pasižymėji
mais. Baigė karinę tarnybą ka
pitono laipsniu. Visą laiką pri

klausė 41 -mos divizijos vete
ranų sąjungai. Daugiau kaip 25 
m. išbuvo jos žurnalo „Jung-
leer" redaktorius ir leidėjas. 

Grįžęs į Čikagą, Juozas su 
partneriu įsteigė Post Adver 
tising — bene pirmą lietuvių 
valdomą reklamų agentūrą. 
Nuo 1966 m. vedė savo atskirą 
agentūrą — Poshka Advertis-
ing, Inc. Tai buvo pirma akre
dituota agentūra Čikagoj, kuri 
specializavosi finansinių įstaigų 
(taupymo ir skolinimo bendro
vių, bankų, ir pan.) reklama
vimu. Turėjo labai gerą vardą. 
Kuomet net ir didžiausiose rek
lamų agentūrose klientai daž
nai keičiasi kas kelerius metus, 
pas Juozą klientai yra išbuvę po 
20 ir daugiau metų. 

Juozas Poška. 

Buvo didelis operos mėgėjas, 
todėl ir savo agentūrai pasis
tengė gauti patalpas gražiuose 
Lyric Opera rūmuose, 42-am 
aukšte. Turėdavo sezono bilie
tus, o jei pats negalėdavo spek
taklyje dalyvauti, tai mielai juos 
atiduodavo tarnautojams. Juo
zas taip pat buvo profesionalinio 
lygio fotografas; turėjo gerą foto 
laboratoriją. 

Aukštas (6 pėdų, 4 colių) ir 
lieknas, Juozas mėgdavo humo
rą ir buvo visiems prieinamas. 
Nemėgo sau jokių titulų. „Va
dink mane JP", visiems saky
davo. Nors klientų reklamoms 
išleisdavo milijonus, bet savęs 
nereklamuodavo nei už centą. 
Jo atliktas darbas buvo jo ge
riausias atestatas. 

Kai tik Kruščiovas aptirpdė 
Stalino ledus, Juozas tuoj išsi
kvietė savo mamytę iš Lietuvos, 
kuri, sūnaus gražiai globojama, 
sulaukė per 90 m. amžiaus. 
(Brolis Antanas jau anksčiau į 
Ameriką buvo atvažiavęs). 

Sulaukęs veik 70 metų, Juo
zas išėjo į pensiją ir gyveno 
Whitewater, WI, kur buvo pir
kęs nemažą ūkį. Iš pradžių laikė 
kiek galvijų, o paskui tik daržus 
ir sodus, likusią žemę nuomo
davo kitiems ūkininkams. Lan
kėsi su sūnum Lietuvoj 1972 m., 
o taip pat ir pernai rudenį. Paly
ginti trumpai pasirgęs, mirė 
stemplės vėžiu. 

Buvo vedęs Čikagos lietuvaitę, 
Ann Pužauskas, su kuria išgy
veno 56 metus. Paliko taip pat 

dukterį Joann su vyru Arthur 
Pahlke, dukterį Carol Poshka ir 
sūnų Joseph „Burch" Pashka su 
žmona Nancy, ir penkias duk
raites. 

R. John Rapšys 

• 1991 m. vasario 24 d. pra
sidėjo Persų įlankos karas, kai 
Amerikos karinės pajėgos ap
šaudė Irako kariuomenę Kuwai-
to teritorijoje. 

NEW JtRSEY, NEW YORK - „Ltotuvos Atsiminimai", 
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Ses. Zita Kripavičiūtė ruošia Čikagos lit. mokyklos mokinius pirmajai Ko
munijai, kurios šventė bus balandžio mėn. Mokinės (iš kairės): Tara Mikužytė 
ir Aušra Bužėnaitė. Klasę lanko daug daugiau mokinių. 

Nuotr. Danos Mikužienės 

PRISIMINTAS A.A. KPT. 
ANDRIUS JUŠKEVIČIUS 

Š.m. vasario 26 d. mirties me
tinių proga buvo prisimintas di
džios ir tvirtos dvas inės , 
moralinės energijos karys, 
pogrindininkas, šaulys, visuo
menininkas, kultūrininkas, 
bendruomenininkas, R.L. B-nės 
pirmūnas a.a. kapitonas And
rius Juškevičius. 

Šis liūdnas vienerių metų 
Amžinybėn iškeliavimo proga 
prisiminimas buvo pradėtas Mi-
šiomis 10 vai. ryto Jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo ir 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Juozas Vaišnys, iškelda
mas velionį kaip moralaus kario 
pavyzdį. Už nuopelnus karo 
tarnyboje buvo apdovanotas 
Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordinu. Taip pat priminė 
kaip gerą vyrą ir pavyzdingą 
tėvą. 

Mišių ska i tymus atl iko 
velionio vaikaičiai dr. Renata 
Variakojytė ir inž. Jonas Varia-
kojis. Šv. Mišių auką nešė velio
nio žmona Zuzana ir duktė 
Jūratė Variakojienė. Prie 
vargonų Ričardas Šokas. 

Po pamaldų visi buvo pakvies
ti į Mabenkos valgyklą pietums. 
Pailsėjus ir sočiai užkandus, 
vienu kitu žodeliu buvo prisi
mintas a.a. Andrius Juškevi
čius. Pirmutinis žodį tarė dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, iškel
damas jų i lgą pažintį ir 
tvirtą veiklą su velioniu kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. 

Teodoras Blinstrubas apie 
velionį kalbėjo iš Lietuvių 
bendruomenės pusės. Juodu 
kartu priklausė LB valdybai, 
dirbo švietimo bei kultūrinėje 
srityje iki LB nukrypo nuo savo 
pagrindinių tikslų. Tuomet jie 
pasitraukė. Visi žino, kad tada 

ir įvyko L. bendruomenės 
skilimas. 

Edmundas Jasiūnas, „Lietu
vių balso" redaktorius, trumpai 
pažymėjo velionio karinės prie
saikos įgyvendinimą, likvi
duojant Lietuvos kariuomenę, 
statant save į didelį pavojų, iš-
gelbstint apsuptą lietuvių ka
riuomenės dalinį. 

Algis Regis savo žodyje pažy
mėjo, kad a.a. Andrius Juške
vičius dirbo ne vienoje organiza
cijoje, bet visose, kurioms jis pri
klausė. Jo veiklos tikslas buvo 
la i sva ir nepriklausoma 
Lietuva. 

Stasė Petersonienė, Pedago
ginio instituto direktorė, pasi
džiaugė, kad Juškevičių ir 
Variakojų šeimos nuo pat pra
džių moraliai ir materialiai 
rėmė Institutą. Pasidžiaugė 
gražiai išauklėtais vaikaičiais. 

Paskutinį žodį tarė R.L. b-nės 
centro valdybos pirmininkas dr. 
Vytautas Dargis. Lietuvių ben
druomenei skilus, Reorganizuo
tos bendruomenės idealistai su 
a.a. Andrium priešakyje, ryž
tingai ir kietai, nepaisydami 
užgauliojimų, ignoravimo ir 
šantažo, veiksmingais protes
tais, efektingomis demonstraci
jomis ir kitomis galimomis 
priemonėmis veikė ir kovojo 
prieš vietinius ir infiltruotus 
agentus, „kultūrinio bendradar
biavimo"' propagandininkus. 

Baigus kalbas, velionio žmo
na, žurnalistė Zuzana Juškevi
čienė, visos šeimos vardu tarė 
padėkos žodj visiems už 
dalyvavimą šv. Mišiose ir 
pietuose, už pareikštas gilias 
mintis, apie velionio nueitą sun
kų, bet garbingą veiklos kelią. 

Man, artimai dirbusiai su 
velioniu, lieka konstatuoti, kad 

MEMORIA 
1994 metų vasario 19 d., 9 va

landą ryto Vilniaus arkika
tedros Švento Kazimiero koply
čioje buvo aukojamos Mišios už 
architektą Joną Dubauską. Ve
lioni j amžiną poilsio vietą Vil
niuje. Sudervės kapinėse paly
dėjo vyskupas J. Tunaitis. 

Iš mūsų tarpo pasitraukė dar 
vienas Lietuvos patriotas, ken
tėjęs lageriuose ir tremtyje, tvir
tai išsaugojęs meilę Tėvynei. Jis 
išėjo į Amžinybę simboliškai, 
vasario 16-ojoje, tikrosios Lietu
vos Nepriklausomybės dienoje. 

Kaip jis pasakodavo, jau nuo 
jaunų dienų teko sunkiai dirb
ti, padedant tėvams ūkininkau
ti. Sakydavo, „todėl ir neužau
gau didesnis, kad nuo dešimties 
metų pradėjau paskui arklą 
vaikščioti". 

Baigęs progimnaziją Šeduvo
je, 1920 m. pradžioje išvyko 
mokytis į Kauną. Studijavo ką 
tik įkurtoje Aukštesniojoje tech
nikos mokykloje. Gavęs inžinie
riaus diplomą, kelis metus dir
bo rangovu kelių ir tiltų staty
bose, po to įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, Technikos 
fakultetą. Studijavo statybos ir 
architektūros mokslus ir tuo pat 
metu dirbo. 1937 m. gavo inži-
nieriaus-architekto diplomą. 
Nuo 1930 m. dirbo Lietuvos 
banke, kur kartu su profesoriu
mi M. Songaila yra suprojek
tavę dešimtis Lietuvos Banko fi
lialų. Pagal jo projektą yra pa
statyti bankai Panevėžyje. Kre
tingoje, Utenoje, Biržuose, Tau
ragėje, Mažeikiuose ir kitur bei 
daug kitų pastatų. Jis dažnai 
pasakodavo apie to meto laiki
nosios sostinės gyvenimą, apie 
susitikimus ir pokalbius su Mai
roniu, Vaižgantu, Zikaru, Rim
ša, Salomėja Nerimi, savo pus
broliu Vytautu Alantu ir kitais. 

Artėjant pirmajai rusų okupa
cijai, jis su daugeliu kitų daly
vavo, pervežant į užsienį Lietu
vos aukso ir sidabro sankaupas, 
buvusias banko seifuose. Vokie
čių okupacijos metais ir toliau 
dirbo banke. Karo pabaigoje 
galėjo trauktis į Vakarus su 
broliu Kazimieru ir seseria An
tanina, bet liko Lietuvoje. Jis 
vis sakydavo: „Kas bus, jei visi 
lietuviai išvyks iš Lietuvos, 
rusai to tik ir nori". 

Vėl užėjus raudonajam marui, 
tebedirbdamas banke, dalyvavo 
pogrindinės spaudos platinime. 

tai buvo tiesaus ir tvirto kelio 
idealistas, kuris didžiąją savo 
gyvenimo dalį paaukojo dėl 
tautos gyvybės ir nepriklau
somos Lietuvos, kuri jam buvo 
grožio, gėrio, meilės ir gyvybės 
šaltinis. 

Ant. Repšienė 

TRANSPAK 

MAISTO SIUNTINIAI 
VELYKOMS 

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

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

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Talpiatavai į Lietuva kas savaite. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 

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

Dešra 1.5 kg 
šprotai 0.5 kg 
Margarinas 1.2 kg 
Sūris 0.6 kg 
Tirpi kava 200 g 
Malta kava 300 g. 
Kakava 400 g. 
Makaronai 2.5 kg 
Majonezas 1 kg 
švieži ar 
džiovinti vaisiai 1 kg. 
Aspirinas 250 tbl. 

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

1.2 kg 
1.5 lrr. 
3 1tr. 
2 pok. 
400 g. 
4.5 kg 
3 kg 
0.5 kg 
1 plyt 

0.7 kg. 
250 tbl. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose. 

TRANSPAK 
Dirbame nuo 1987 

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

Deja, savų lietuvių išduotas, 
buvo suimtas 1945 metų gegu
žyje. Tardytas Kaune, rudeni iš
vežtas į Vidurinę Aziją, prie 
Balchašo ežero. Po lagerio buvo 
nutremtas į Krasnojarsko kraš
tą, dirbo stibijaus kasyklose, 
Razdolinske. Būdamas ten, su
kūrė lietuvišką seimą. Ten 
jiems ir gimė vienintelis sūnus. 
Grįžus į Lietuvą 1959-aisiais, il
gai vargo ieškodamas vietos, 
kur sovietai leis apsistoti. 1960-
aisiais prisiglaudė Panevėžyje. 
Ten gal ir praėjo jo gražiausios 
gyvenimo dienos. Dirbdamas 
komunalinio ūkio projektavimo 
instituto Panevėžio skyriuje, jis 
yra paruošęs kelis šimtus įvai
riausių projektų. 

Visuomet prisimename jį kaip 
idealistą ir Lietuvos patriotą. 
Pasakodavo, kaip dar studijų 
metais rengdavo studentų žy
gius už lietuvybės plėtojimą 
Kaune, kuris tada buvo gerokai 
suslavintas. Visą gyvenimą iš
laikė šitą tvirtą kaip plienas lie
tuvybės jausmą. Gal todėl ir 

dalyvavo Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų , .Plieno 
vyrų" korporacijoje. 

Jis sulaukė Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo. Deja, ne 
apie tokią Lietuvą svajojo. Ne 
tie žmonės tvarkosi Lietuvoje, 
kas dėl Laisvės kovojo. Kentėję 
už Lietuvą, liko nesuprasti. Da
bar smerkiame save, kad per 
mažai su juo kalbėjom apie mū
sų praeitį, nes jis buvo XX am
žiaus Lietuvos istorija: matęs 
abu pasaulinius karus, stebuk
lingą 1918-ųjų Vasario 16-ąją, 
tarpukario Lietuvos augimą, 
klestėjimą ir okupacijų kančias. 

Taip iš mūsų tarpo traukiasi 
pirmosios laisvoje Lietuvoje 
išauklėtos inteligentijos kartos 
žmonės, kurie sugebėjo išlikti 
idealistais sunkiausiais gyve
nimo metais, mokėjo dirbti dėl 
Lietuvos, vien iš meilės ir pasi
aukojimo Tėvynei. Paskutinius 
ir sunkiausius jo gyvenimo me
tus ir dienas jį pasiaukojančiai 
slaugė žmona ir sūnus. 

G. D. 

A.tA. 
MĖTA BURBIENĖ 

Gyveno VVoodridge, IL, anksčiau Lemont, IL. 
Mirė 1994 m. kovo 21 d.. 3:10 vai. p.p.. sulaukusi 59 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, 

Kazikėmų kaime. 
Nuliūdę liko: vyras Romualdas, sūnus Ričardas, marti 

Linda ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir Vokietijoje. 
Priklausė „Aušros Vartų" skaučių tuntui. 
Velionė pašarvota kovo 24 d., ketvirtadienį nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer ir Derby 
Rd., Lemont. IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 25 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, marti ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. kovo mėn. 18 d Detroite po sunkios ligos mirė 

A.tA. 
ALBINA BARONAITĖ 

LELIENĖ 
Gimė 1912 m. rugpjūčio 2 d. Stanionių kaime. Lietuvoje. 
Gyveno Detroit. Michigan. 
Priklausė Detroito „Švyturio" jūros šaulių kuopai. 
Paliko dukterėčia Danutę Danieliūtę Amelio su šeima 

Chicagoje ir sūnėną Joną Danielių su šeima Clevelande. 
Rožinis ir atsisveikinimas įvyko kovo mėn. 20 d. V. S. 

Baužos laidotuvių koplyčioje, Detroit, Michigan. Po gedulin
gų šv Mišių. Šv. Antano bažnyčioje, kovo mėn. 21 d., velionė 
buvo palaidota Holy Cross kapinėse, Detroit. Michigan. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose mūsų 
mylimą Tetą. 

Nuliūdę: dukterėčia ir sūnėnas. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. tel. (313) 554-1275. 

A.tA. 
Mary A. Unikienė-Balčaitienė 

T r u m p i k a i t ė 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. kovo 21 d.. 10 vai. ryto. sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune Amerikoje išgyveno 67 m. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. John Unik. marti Ruth Anne, anū

kai: Carol Devlin su vyru Terry ir John H. Unik. 
Velionė buvo našlė a.a. Petro Uniko ir a.a. Juozo Balčaičio 

našlė. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 24 d. nuo 9 iki 11 

vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
ir Derby Rd.; Lemont, IL. 

Po religinių apeigų laidojimo namuose 11 vai. ryto velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus ' Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1 800-994-7600. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

P r a ė j u s į p e n k t a d i e n i , kovo 
18 d., „Draugą" aplankė ant
rasis būrys Lietuvos žiniasklai-
dos atstovų, kuriuos į Čikagą 
pasikvietė Algis Grigas, G.T. 
In te rna t iona l kelionių agen
tūros prezidentas, norėdamas 
supaž ind in t i su šio miesto 
l i e tuv i škomis į s ta igomis ir 
amerikiet iškomis įdomybėmis. 
Svečių grupėje buvo: Lina 
Pečeliūnienė iš „Lietuvos aido". 
Audrius Lingys — „Respub
likos" žurnalistas (jis yra nužu
dytojo žurna l i s to V. Lingio 
brolis), Edmundas Ganusauskas 
— „Lietuvos ryto", „Tiesos" 
redaktor ius Domas Šniukas, 
Lietuvos televizijos žurnalistė 
Aure l i j a M a l a k a u s k a i t ė ir 
filmuotojas Alvydas Laurina
vičius. Visi gyvai domėjosi 
išeivijos spaudos reikalais ir 
ateityje prižadėjo bendradar
biauti . 

I n i . V l a d a s S t r o p u s , gyv. 
Lemont. IL, kovo 17 d. buvo 
paguldytas Mercy ligoninėje, 
k u r jam padary ta širdies krau
jo takų persodinimo operacija. 

L ie tuv ių P e n s i n i n k ų sąjun 
gos metinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 24 d., ketvirtadienį. 
1 vai. po pietų, Vytauto Didžio
jo Šaulių r inkt inės salėje, 2417 
W. 43rd Street . Bus valdybos 
a t s k a i t o m i n i a i p r a n e š i m a i , 
valdybos ir revizijos komisijos 
s u d a r y m a s . Po sus i r ink imo 
kavutė su užkandžiais ir dova
nų paskirstymas. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti . 

Šv . P r a n c i š k a u s sesel ių rė
mėjos ruošia metinius pietus 
kovo 27 d., 3:30 vai. po pietų 
Šaulių salėje (2417 W. 43 St.). 
P i r m i n i n k ė Sabina Henson 
prašo kuo gausiau dalyvauti 
pietuose ir tuo paremti ser
gančių ir pensininkų Šv. Pran
ciškaus seselių išlaikymą 

Ligoniai , inval idai , seneliai , 
ku r i e nori a t l ikt i velykinę 
išpažintį ir priimti Komuniją 
savo namuose, turi pranešti Švč. 
M e r g e l ė s Mar i jos N e k a l t o 
Prasidėjimo klebonijai ir susi
tar t i dėl laiko. Paskambinti tel. 
523-1402. 

x D Ė M E S I O KELIAUTO
J A M S l D A I N Ų Š V E N T E ! 
Gavome papildomų vietų skri
dimui su Austrų oro linija iš 
Čikagos į Vilnių birželio 30 ir 
liepos 3 dienomis. Grįžimą 
galima pasir inkti liepos 15, 22 
arba 29 dieną. Skrendant ir 
grįžtant šiomis dienomis, spe
ciali Dainų Šventės kaina yra 
$1 ,025 .00 p lūs m o k e s č i a i . 
Nakvynė Vienoje grįžtant įskai
t y t a į bil ieto kainą. Vietų 
skaičius ribotas. Prašome skam
bint i A M E R I C A N T R A V E L 
S E R V I C E 708-422-3000. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 6044) 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pageri susitarimą 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
T e l . 1-312-776-8700 

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lie tuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Bever ly S h o r e s Šv. Onos 
bažnyčio je priešvelykines šv. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. kovo 27 d.. 12 vai., 
Verbų sekmadienį. 

Virgil i jus Nore ika , Geno
vai tė Maže ik ienė , M a r g a r i t a 
Momkienė ir Vac lovas Mom-
kus atliks solo partijas per Ver
bų sekmadienio religinį kon
certą Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Pradžia 2 
vai. p.p. 

E s t r a d o s d a i n i n i n k a s Sta
sys Povi la i t i s , kuris pernai 
rudenį koncertavo Čikagoje, ne
t rukus vėl atvažiuoja gastro
lėms į JAV. J i s atskrenda kovo 
29 d. į Miami ir koncertuoti pra
dės nuo šio miesto. Pirmasis jo 
pasirodymas bus per Velykas, o 
vėliau dainuos St. Petersburge, 
Daytona Beach, Baltimorėje ir 
kitur. Čikagoje jo pasirodymas 
numatytas balandžio 30 d., šeš
tadienį Jaunimo centro salėje. 
Jis šiame krašte išbus apie pora 
mėnesių. Šis estrados daini
ninkas šalia kitų apdovanojimų 
vasario 27 d. Vilniuje gavo nau
jai įsteigtą premiją „Gintarinė 
palmė" — 1,000 litų pinigais. 
Jam įteiktas ir gražus ginta
r in is pa lmės di rb inys . Šią 
premiją S. Povilaitis gavo „už 
lietuvių tautinį formavimą". 

Po „ N u o d ė m i n g o a n g e l o " 
spektaklio kovo 26 d.. Jaunimo 
centro kavinės patalpose ..Vai
dilutės" aktoriai pratęs spek
taklio temą apie meilę ir čia, 
žvakių šviesoje, skambant švel
niai muzikai, bus deklamuojami 
eilėraščiai šia tema. Tai bus 
pridėtinė programa šio teatrinio 
sambūrio žiūrovams ir rėmė
jams. 

D a n a Mitkienė, Los Angeles, 
CA, užsisakydama „Draugą" 
ki t iems metams, dienraščio 
paramai įteikė šimtą dolerių. 
Jai tar iame nuoširdų ačiū. 

J a d v y g a i r d r . Adolfas Da-
muš ia i ne tik patys dalyvavo 
..Draugo" koncerte kovo 20 d., 
bet įteikė renginių komitetui ir 
20 dol. auką. 

x P A D Ė K A P O N U I R. 
PUKŠČIUI I R TRANSPAK 
kompanijai už greitą patar
navimą ir knygų bei žurnalų 
persiuntimą Vilniaus ir Kauno 
technikos universitetams. B. 
J a s e l s k i s , Loyo l a Univers i ty 
of Ch icago . 

(sk) 
x R i m a n t a s J . L a n i a u s k a s 

iŠ Euclid, OH rašo: „Jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis ir jos at
gimimas. Jei kiekviena išeivijos 
šeima apsiimtų globoti bent 
vieną Lietuvos našlaitį, tai 
tikrai mūsų tautos ateitis pra
švistų". Rimantas remia vieną 
Lietuvos našlaitį, o „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas 
jam našlaičio vardu dėkoja. 
Komiteto adresas; 2711 W. 71 
St., Chicago , IL 60629. 

(sk) 

x Šv. Mišios u ž a. a. Anice
tą S t rop ienę-Mažionytę , mi
n in t dviejų metų l iūdną 
sukakt į , bus a tnašau jamos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje kovo 
27 d. 10 va i . ry to , Verbų 
sekmadienį. Velionės vaikai ir 
seserys kviečia art imuosius 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti už velionės sielą. 

(sk) 

x Pr iesvelykinia i pusryčiai 
b u s J a u n i m o c e n t r o kavinė j 
sekmadieni, k o v o 27 d., po 10 
vai. Mišių. Visuomenė maloniai ; 

kviečiama dalyvauti ir pasivai
šinti skaniais velykiniais val
giais. Pusryčius ruošia Jaunimo 
centro Moterų Klubas. 

(sk) 

B e a b e j o , daugelis j au paste
bėjo, k a d Čikagos paš tas ne
veikia taip, kaip r imta fede
ra l inė įstaiga turė tų veikti. 
Pastaruoju metu rasta ne tik di
džiausia netvarka ir tarnautojų 
nepare ig ingumas , bet ta ip pat 
š imtai tūkstančių laiškų bei ki
tokios pašto siuntos, užsiliku
sios sandėliuose, sugadintos, kai 
k u r net sudegintos ir išmėtytos 
po visą miestą (tik ne ten , kur 
laiškai adresuoti...). Norime at
kre ip t i „Draugo" skaitytojų 
dėmesį į šią maišatį pašte; jeigu 
p a s i u n t ė t e į r edakc i j ą a r 
administraciją laišką ir per ilgai 
negavote jokio atgarsio, galbūt 
t a s la i škas adresato nepasiekė. 
Užuot pykę, pa s i t i k r i nk i t e . 
Tu r ime prisipažinti, kad kai 
kur ie straipsniai šį kar tą ilgiau 
užsigulėjo nespausd in t i dėl 
Vasario 16-sios korespondencijų 
gausos, bet t rumpiems straips
nel iams ir įvairioms ž inutėms 
visuomet te ikiama pirmenybė. 

R e l i g i n i o k o n c e r t o metu 
Verbų sekmadienį Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje bus gali
m a išgirsti giesmes lietuvių, lo
tynų ir anglų kalba. Giesmes 
lydės simfoninis orkestras. Visi 
kviečiami. Pradžia 2 vai. p.p. 

Č i k a g o s „ V a i d i l u t ė s " teat
ra la i su „Nuodėmingo angelo" 
spektakliu balandžio 9 d., Cleve-
lando a te i t in inkų kviečiami, 
pasirodys šiame telkinyje. Prieš 
ta i — kovo 26 d. . .Vaidilutės" 
vaidintojai veikalą dar kar tą 
s ta to Čikagoje, Jaun imo centre. 
Reikia d a r pridėti, kad po šio 
s p e k t a k l i o J a u n i m o cen t ro 
kavinėje prie degančių žvakių 
šviesos dar bus duotas mažas 
spek tak l iukas — lyg ir „Nuodė
mingo angelo" vedamosios min
t ies — meilės temos — pra tę — 
s imas . 
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Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. J. Kuzinskas, kurio 
rūpesčiu kasmet suruošiami 
religiniai koncertai Gavėnios metu. 
Šiemetinis — Verbų sekmadienį. 2 
vai. p.p. parapijos bažnyčioje. 

x L E M O N T E , P L c e n t r e . 
T R A N S P A K įs ta iga veikia 
k iekvieną 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. 
T e l . 708-257-0497 a r b a 312 -
436-7772 

(sk) 
x Algis Luneckas , turįs ilgų 

metų patyr imą, padės jums 
užpildyti „income tax" formas. 
Dirba šeštadienais, Marąuette 
Parke ir, reikalui esant, gali at 
važiuoti į namus. Valandos susi
ta rus , te l . 312-778-0800. 

(sk) 

Mano namas. 
Piešė Sigita Poskočimaitė, 

..Žiburėlio"' mokykla 

U Ž M I K 

Paklojau tau lovelę 
Baltų, minkštų pūkų. 
Užmik, suneš i mano, 
Vai liūlia, liūlia, liū. 

Girdi? lauke žiemužė... 
Vėjelis ū - ū - ū... 
Užmik, sūneli mano, 
Vai liūlia, liūlia, liū. 

Tu, mano angelėli 
Su bal tu rūbeliu, 
Užklosiu, ir miegoki, — 
Vai liūlia, liūlia, liū. 

Vik toras Š imai t i s 

K A I P L E D O KARALYSTEI 
G A L A S A T Ė J O 

(Tęsinys) 

„Sušalsiu čia", — galvoja, bet 
grįžti nenori, o kad ir panorėtų, 
į ka lną atgal nebeįliptų. 

Sėdi ir pajudėti bijo, kad į 
bedugnę nenukristų. 

Tik paskiau prisiminė t u r į s 
t r i s meškos plaukus. Sušalu
siais pirštais ištraukė juos ir 
patrynė. Žiūri — meška pakalne 
a te ina. Sustojo ir klausia: 

— Ką įsakysi, šeimininke? 
— Nešk mane tolyn į Ledo 

karalystę . 
— Gerai, nešiu, bet tu ten 

sušalsi . 
— Nešk! 
Meška prigulė, o jaunuolis 

užlipo ant jos. ir ta ip abu 
pasileido žemyn. 

Teisybę sakė meška: kol nešė, 
jaunuolis visiškai sušalo, o ka i 
nusileido nuo kalno, nuvirto 
nuo meškos ant ledo. 

Tada meška prisispaudė prie 
jo i r ėmė š i ldyt i š i l t a i s 
kail iniais. Sušildė, ir jaunuol is 
atsigavo. Atsistojęs apsidairė ir 
savo akimis netiki! An t ledinės 
lygmos tūkstančių tūks tančia i 
s tovi užša ldyt i k a r i a i , 
lyg iš ledo nulieti Kaip žygiavo, 
ta ip ir sušalo. Nugalėjo juos 
ledinis karalius be mūšio. 

„Ir mano tokia dalia, — galvo
ja jaunuolis. - Greit ir aš 
sušalsiu.. ." 

Baltoji meška jį šildo. Apsi
ašarojo meška, jai gaila jau
nuolio. 

Bėdos prispirtas j aunuo l i s 
atsiminė nykštukų padovanotą 
švilpuką. Sukaupė paskut ines 
jėgas, išsiėmė švilpuką ir su
švilpė. Tuoj atsirado nykštukai . 

— Ką įsakysi, šeimininke? 
— Bėkit į tą vietą, kur m e s 

susitikom. Ten, mišku apau 

x „ N I D O S " de l ika t e sų par 
d u o t u v ė , 2617 W. 71 St. , te l . 
312-476-7675, praneša, kad dar 
nevėlu užsisakyti maistą šv. 
Velykoms. Turėsime: ant ies , 
verš ienos, viščiuko, šviežios ir 
rūky tos kiaulienos vyniotinių, gusioje vietoje, stovi trobelė. Jo-
kumpio , zrazų, viščiuko su sly- je nakvoja Saulė. Paprašyki t , 
va. k imš tų viščiuko kojyčių ir kad manęs pasigailėtų ir p a 
d a u g k i tų mėsos patiekalų. Iš šildytų Ledo šalį. ki taip žūsiu, 
s a l d u m y n ų turės ime: ežiukų, kaip t ie kariai. Bėkit!.. 
beržo šakų, r >b j . gausų pasi
r i nk imą pyragų, tortų> sau
sa in ių i r paskos. Taip pa t įvai
r ių mišrainių, žuvų ir silkių. 
Darbo vai . ; nuo an t rd . iki 
penktd. 8 v.r. - 6 v.v. Seštd. 8 v.r. 
- 4 v. p.p. Kviečiame visus atsi
lankyt i į „NIDĄ" ir l inkime 
l inksmų Švenčių! „NIDOS'* sa
v i n i n k a i . 

(sk) 

(Bus daugiau) 

davo. Moterys gerą dalį metų 
praleisdavo ausdamos. Tuose 
audiniuose atsispindėdavo mo
ters kūrybingumas, skonis ir 
nuotaika. 

Audinia i buvo re ika l ing i 
lietuvių gyvenimui. Iš jų siu
vami drabužiai, prijuostės ir ki t i 
buvo naudojami apsirengimui. 
Kiti, kaip daugelis rankšluos
čių, buvo naudojami papuoši
mui kambarių ir dovanoms. 

Audinius ausdavo daug mo
terų. Nemaža dalis jų pasižymė
jo meniškais gabumais, audinių 
grožiu, jos būdavo visų labai 
gerbiamos. Jos mokėdavo labai 
greitai ir gražiai aust i . Devy
nioliktame amžiuje rankinis 
audimas pradėjo pamažu nykti. 
Fabrikai perėmė audimo gamy
bą, meną savo automatinėmis 
staklėmis. 

Seniau a u d i n i u s ausdavo 
staklėmis. Jų buvo didelių ir 
mažų, namų gamybos. Mergai
tės dar jaunos išmokdavo nau
doti stakles ir austi įvairiausiais 
raštais ir visokiomis spalvomis. 
Visos stengdavosi truputį skir-
tingiau austi , savo pamėgtomis 
spalvomis ir raštais . 

Lietuviški audiniai buvo vieni 
iš gražiausių, jeigu ne patys 
gražiausi. L ie tuva i t ė s buvo 
laikomos geriausiomis audė
jomis. Lietuvių audiniai buvo 
pagarsėję Europoje ir Vidurio 
Rytuose. Dar ir dabar tas grožis 
atsispindi taut in iuose drabu
žiuose. 

Mūsų namuose yra daug lietu-
viškų a u d i n i ų . Ta i mūsų 
tautiniai drabužiai, staltiesės, 
papuošaliniai rankšluosčiai ir 
juostos. Juos tomis pasipuo-
šiame, kai apsirengiame tau
tiniais drabužiais. 

Vy t i s Udrys 
„Židinio" neakivaizdinės 
mokyklos 7 sk. mokinys. 

NEREGIO E L E G I J A 

Šiame eilėraštyje B. Brazdžio
nis aprašė žmogų, kur is nema
tė. Jis aiškina, kokios juodos ir 
liūdnos yra jo dienos. J is gali pa
uostyti rožes ir lelijas, be t 
niekada nežinos kaip jos atrodo. 
J i s girdi aidą, bet nežino iš ku r 
aidas skamba. 

Skaitytojas gali įsivaizduoti, 
koks liūdnas gyvenimas būtų be 
regėjimo. Privalome džiaugtis, 
kad galime grožėtis pasauliu. 

R. J a n u k a i t y t ė 

Eilėraštis apie vieno aklo žmo
gaus jausmus ir pasaulį. J i s 
sako, kad viskas aplink jį yra 
juoda ir kad jis gyvena tamsu
moje. Nėra jokios šviesos jo 
pasaulyje ir nėra linksmybės. 
J i s keliauja per pasaulį, bet j i s 
nemato pasaulio. 

A. N a v a s a i t y t ė 

Viskas yra juoda. Rožės, leli
jos ir daina vyturėlio juoda. 
Neregys nori matyti šviesą, bet 
negali. Nori, kad šviesa suras
tų jo kūną ir kad surastų tiesų 
kelią, bet viskas y ra tamsu. 

Niekada nematys savo my
limos akių. Niekada nematys 
žvaigždžių. J i s liūdi ir yra labai 
nusiminęs. 

R. J u š k a 
Visi Detroito „Žiburio" aukšt. 
l i t . mokyklos a b i t u r i e n t a i . 

(„Laisva Lietuva"). 

MINTIS G A V Ė N I A I 

Pasteras, kur i s išmokė kaip 
kovoti su ligų užkrėtomis, kaip 
gintis nuo pasiut imo ligos ir t.t. 
P a g e r b i a n t jo d i d e l i u s iš
radimus, jo vardu liko pavadin
tas būdas maisto produktus 
apsaugoti n u o bakterijų, nuo 
gedimų — pasterizacija. Paste
ras pasakojo, kad mokslas su
stiprinęs jo tikėjimą. Prieš mirtį 
prie žmonos, vaikų, draugų ir 
mokinių jis paėmė į r ankas 
varinį kryželį, pridėjo prie lūpų 
ir t a rė : „Tikiu...". 

K. J . P r u n s k i s 

AUDINIAI 

Audinys yra pats seniausias 
meno pasireiškimas. Audiniai 
y ra bet kokie išausti medžia
giniai daiktai. Jie labiausiai 
pasižymėdavo raitais, kuriuos 
moterys labai atsargiai įaus-
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Popiežiaus motinos Emilijos Kača-
rauskaitės portretas, tapytas kun. dr. 
E. Gerulio. Paveikslas buvo įteiktas 
popiežiui Jonui Pauliui II, jam lan
kantis Lietuvoje. 

G A L V O S Ū K I O NR. 92 
ATSAKYMAI 

1. Popiežiaus Jono Pauliaus II 
motina Emilija Kačarauskai tė 
buvo lietuvė. Jos giminait is 
Čikagoje kun. Vyt. J . Bagdana-
vičius. 2. Pirmasis l ietuvis ev. 
reformatas Vat ikane 1916 m. 
susitiko su pop. Benediktu XV 
'1914-1922). buvo advokatas . 
Kauno universiteto garbės dak
ta ras Martynas Yčas (1885-
1941). Antras is r e fo rmatas , 
kuris Vatikane 1987.VI.27 susi
tiko su pop. Jonu Paul iumi II, 
buvo kun., teologijos mokslų 
dak ta ras Eugenijus Gerulis. 
Trečiasis kar tas buvo 1993 m. 
Vilniuje, ka i su pop. J o n u 
Pauliumi II susit iko Lietuvos 
Ev. Ref. Bažnyčios delegacija, 
vadovaujama kolegijos pre
z iden to , t e c h n i k o s moks lų 
daktaro Povilo A. Jašinsko. 
(Enc. Lituanica 6-274, Boston, 
1978; „Mūsų sparna i " Nr. 21 , 
44 psl., Čikaga, 1966). 3. Raudo
noji jūra (169,100 kv. mylių) yra 
didesnė už Baltijos jūrą, kurios 
plotas yra 163.050 kv. mylių). 4. 
Nemuno ilgis y ra 937 km (L.E. 
20-173, Boston. 1960; E. Litu
anica, 4-65, Boston, 1975; V. Vi-
jeikio „Lietuva — mano tėvų 
žemė", 214 psl., Čikaga 1961; 
Mažoji Lietuviškoji Tarybinė 
E n c , 2-679, Vilnius, 1968). 5. 
Jei Nemunui priskaitome tik 
937 km, ta i Dauguva y ra 
ilgesnė: 1022 km (L.E., 4-358, 
Boston, 1954). 

G A L V O S Ū K I O NR. 95 
ATSAKYMAS 

Vilkas , ši lkas, šilas. 

G A L V O S Ū K I S NR. 117 

1. Atlanto vandenyną perskri
do amerikie t is Charles A. Lind-
bergas ir du lietuviai: Stp. 
Dar ius ir St . Girėnas, a. Koks 
buvo amžiaus skirtumas tarp 
amerikiečio ir lietuvių lakūnų? 
b. Koks buvo laiko tarpas tarp 
„Spirit of St. Louis" ir „Litu-
anicos" istorinių skrydžių? 

2. Kas buvo Lietuvos prezi
dentas , kai Pilsudskis ir Želi
govskis 1920 m. rudenį užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių ir daug 
L i e t u v o s žemės . 3. Kur io 
amžiaus yra dabartinis Lietuvos 
prezidentas. 

Už teisingus ir pilnus atsa
kymus gausi te 10 taškų, o už 
t rumpus ir apytikrius atsaky
mus — 5 taškus . 
Ats iuntė k u n . dr . E. Geru l i s 

G A L V O S Ū K I S NR. 118 

1. Kelių rūšių gandrus jūs 
žinote? 

2. Kur gandrai mėgsta gyven
ti? 

3. Kada ir kur grįžta gandrai 
pavasarį? 

4. K i e k k i auš in ių deda 
gandrai? 

5. Kuo mait inasi gandrai? 
Už platesnius ir teisingus at

sakymus gausi te 10 taškų.o už 
t rumpus — tik 5 taškus. 

G A L V O S Ū K I O NR. 
ATSAKYMAS 

93 

GALVOSŪKIO N R 91 
A T S A K Y M A S 

Meno parodos kataloge pie
šinėlis taip pavadintas: „Coca 
Colos automato vaizdas" (angliš
kai „Coke machine 's view of a 
dime"). 

G A L V O S Ū K I S NR. 119 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

(s ai*d* 

Šuniukas susirūpinęs žiūri, 
kad t iek daug kaulų, o jis visų 
negali sugriaužti , ką daryti su 
likusiais? Suskaičiuokite, kiek 
čia kaulų? (5 taškai). 

G A L V O S Ū K I S NR. 120 

iš 32 vienodo ilgio pagaliukų 
sudėkite raides, iš kurių susi
darytų žymaus Lietuvos varpi
ninko ir himno autoriaus pavar
dę. Sudėję tą pavardę, nupieš
kite a r nufotografuokite ir at
s iųskite redaktoriui. (5 taškai). 

G A L V O S Ū K I S NR. 121 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Skirtumai: 1. Vieno vabalo 
t rūks ta . 2. Visos sagos nėra 
švarke. 3. Purkš tuvo rankenos 
t rūksta . 4. Vienos linijos nėra 
švarko apykaklėje. 5. Vienos 
klostės nėra kelnėse. 

G A L V O S Ū K I O NR. 94 
ATSAKYMAI 

1. Bebras. 2. Kelmas. 3. Srai
gė. 4. Debesis. 5. Pelėda. 6. 
Ąžuolas. 7. Obšras. 8. Gandras . 
9. Lapas. Ske r sa i , t amsiau api
b rėž tuose l a n g e l i u o s e — 
Barce lona . L i e t u v i a i t a r i a 
Barselona. 

REOJENEFS 

Kur i s J A V prezidentas čia 
vaizduojamas? Raidės sumai
šytos, parašyki te teisingai. (5 
taškai) 


