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Žinios iš Lietuvos — Elta

Pasirašyta
Lietuvos-Lenkijos

sutartis

Latvijos-Rusijos sutartys bus 
pasirašytos balandžio 30

Vilnius, balandžio 26 d. (Elta) 
— Antradienio rytą Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa su 
žmona Danuta pradėjo oficialų 
vizitą Lietuvoje. Tai pirmasis 
šios kaimyninės valstybės aukš
čiausiojo vadovo vizitas Lietuvo
je šiame šimtmetyje. Kartu at
vyko ir oficiali Lenkijos dele
gacija. Po susitikimo aerodrome 
svečiai iš Lenkijos nuvyko į An
takalnio kapines, pagerbė žuvu
sius už Lietuvos laisvę, aplankė 
lenkų karių kapus. Buvo padėti 
baltų ir raudonų gėlių vainikai 
su tautinių spalvų juostelėmis. 
L. Walęsa papėdėje kalvelės, 
kur ilsisi lenkų kariai, atsi
klaupęs pasimeldė.

Po Lenkijos ir Lietuvos pre
zidentų pokalbio prezidentūro
je, prasidėjo išplėstinis dvišalis 
susitikimas. Jame aptarti toles
ni žingsniai, kuriuose turėtų 
žengti abi šalys po sutarties 
pasirašymo. Susitarta efekty
viau spręsti klausimą dėl Lietu
vos ir Lenkijos sienos perėjimo 
punktų darbo normalizavimo, 
konkretizuoti ir plėsti ekono
minį bendradarbiavimą, taip 
pat bendrai tvarkyti tautinių 
mažumų abiejose valstybėse rei
kalus. Šiais klausimais turėtų 
būti parengti atskiri susitari
mai.

12 valandą Prezidento salėje 
Algirdas Brazauskas ir Lech 
Walęsa pasirašė Lietuvos ir 
Lenkijos draugystės ir bend
radarbiavimo sutartį. Preziden
tai paskelbė trumpus pareiški
mus. A. Brazauskas savo pareiš
kime padėkojo Lenkijos prezi
dentui už jo iniciatyvą ir darbą 
rengiant šią sutartį, išreiškė 
viltį, kad sutarties nuostatos 
bus geranoriškai abiejų valsty
bių įgyvendintos. Lech Walęsa 
pasakė, jog ši diena — reikšmin
ga abiems tautoms: Lietuva ir 
Lenkija tiesia viena kitai ran
kas. „Dabar”, kalbėjo L. Wa- 
lęsa, „reikės sutartį užpildyti 
turiniu — užpildyti gražiai, su 
didele viltimi ateičiai”.

„Turime žvelgti į ateitį toliau, 
nei siekia praeities šešėliai”

Lietuvos Seimo plenariniame 
posėdyje Lenkijos prezidentas L. 
Walęsa ir Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas pasakė kalbas.

Lenkai ir lietuviai, Lenkijos 
prezidento žodžiais, yra „į 
istoriją įpainiotos tautos. Turi
me tai išnarplioti, žvelgti į atei
tį toliau, negu siekia praeities 
šešėliai”, sakė Lech Walęsa. 
„Mūsų akyse keičiasi Europa ir 
pasaulis. Negalime būti pasy
vūs stebėtojai, turime veikti, 
atsižvelgdami į ryškėjančias 
galimybes bei pavojus. Lenkijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimas 
stabilizuoja situaciją Centrinėje 
ir Rytų Europoje. Lenkija”, pa
reiškė įsitikinimą prezidentas, 
„yra natūrali Baltijos valstybių 
sąjungininkė jų kelyje į jungtinę 
Europą. Esame vienodai suinte
resuoti programa 'Partnerystė 
taikos labui’, panašus ir mūsų 
susirūpinimas dėl gresiančių 
pavojų”. Kaip vieną iš tokių, 
Lenkijos prezidentas nurodė 
pernelyg didelę Rusijos kariuo
menės koncentraciją Karaliau
čiaus srityje.

Toliau kalbėdamas Lenkijos 
prezidentas pabrėžė, kad 
pasirašyta Lenkijos ir Lietuvos

sutartis yra demokratijos 
pergalė. Prezidentas taip pat 
priminė, kad prieš keletą metų 
prasidėjęs Lietuvos patriotinis 
sąjūdis buvo vienas iš pirmųjų, 
kuris smogė smūgį sovietinei 
totalitarinei sistemai, ir pa
reiškė tikėjimą, kad nepriklau
somybę iškovojusios Lietuvos 
parlamentas visada bus žmo
gaus teisių garantas. „Taip pat 
turime vilties”, kalbėjo prezi
dentas, „kad Lietuvos valdžia 
atsižvelgs į du svarbius prin
cipus. Pagal vieną iš jų tautinės 
tapatybės palydovas turi būti lo
jalumas valstybei, kurioje gyve
nama. Lietuvos lenkai tai išreiš
kė žodžiais 'Lietuva yra mūsų 
tėvynė, o Lenkija — motina’. Ki
tas principas mus moko, kad 
tautinės mažumos yra didelis 
turtas — kultūros ir civilizaci
jos turtas.

Baigdamas kalbą Lenkijos 
prezidentas pasakė: „Susitai
kymas ne susilpnina, bet sustip- 

■ rina. Santarvė kuria. Esu tik
ras, kad erelio ir vyčio santarvė 
bus lenkų ir lietuvių šeimų
gerovės pamatas”.

„Reikia įžvelgti brolybės ir 
svetingumo perspektyvą”

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas savo kalboje pabrė
žė, kad nuo Liublino unijos iki 
trečiojo Lenkijos-Lietuvos vals
tybės padalijimo — daugiau nei 
200 metų — „gyvenome bendro
je valstybėje, drauge gynėmės 
nuo išorės priešų, kūrėme demo
kratiškas tiems laikams valsty
bines institucijas”.

A. Brazauskas sakė, jog sutin
kąs su istorikų tvirtinimais, esą 
19 amžiuje pradėjęs ryškėti skir
tumas tarp lenkų ir lietuvių po
žiūrių į ateities valstybę tapo 
vėlesnių nesutarimų pagrindu. 
Lenkai labiau linko prie uni
tarinės, lietuviai ėmė mąstyti 
apie tautinę valstybę, tvirčiau 
apsaugančią nuo svetimųjų do
minavimo.

„Skaudžiomis, iki šiol jaučia
momis žaizdomis” Lietuvos pre
zidentas pavadino 20 amžiaus 
pradžios įvykius. Lietuva ir 
šiandien neatsisako savo prin
cipinės pozicijos, kad Vilnius ir 
Vilniaus kraštas tarpukario me
tais priklausė Lenkijai tik fak
tiškai, bet ne teisiškai.

Prez. Brazauskas taip pat pa
sakė, kad Lietuvos ir Lenkijos 
bendrame kelyje Lietuva nesu
laužė neutraliteto ir nepasidavė 
Vokietijos raginimams jėga at
siimti Vilnių iš Lenkijos. Vietoj 
to, laikydamasi Tautų Sąjungos 
nuostatų, Lietuva internavo ir 
priėmė keliolika tūkstančių 
Lenkijos kariškių ir civilių 
žmonių. O po penkių dešimtme
čių, per 1991 metų sausio įvy
kius Lietuva jautė Lenkijos 

i vadovų, Seimo, lenkų tautos 
paramą, už kurią prezidentas
pareiškė nuoširdžią padėką.

Paminėjęs, kad Lietuva ir 
Lenkija yra didžiausios vals
tybės Baltijos ir Vyšegrado šalių 
grupėse, A. Brazauskas pasiūlė 
bendromis Vilniaus ir Varšuvos 
pastangomis dar šiais metais ar 
kitų pradžioje surengti Baltijos 
ir Vyšegrado šalių, vadovų 
susitikimą. Labai reikšmingas 
žingsnis būtų laisvos prekybos 
sutarties sudarymas tarp šių 
šalių.

Pietų Afrikoje antradienį prasidėjo pirmieji parlamento rinkimai, kuriuose dalyvaus ne vien baltie
ji krašto gyventojai. Nors netrūksta sprogdinimo atvejų, kimiuos, manoma, papildo baltieji, 
nenorintys būti juodųjų valdomi, juos smerkia visi kandidatai, o valstybė yra iššaukusi 
maksimumą kariuomenės užtikrinti balsuotojų saugumą.

Min. P. Gylys atvyko 
į Vašingtoną

Vašingtonas, balandžio 26 d. 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys balandžio 
26 d. atvyko į Vašingtoną su 
trumpu darbo vizitu, praneša 
Lietuvos ambasada. Aerodrome 
jį pasitiko JAV Valstybės depar
tamento Baltijos šalių padalinio 
vadovas Walter Andrusyszyn 
bei Lietuvos ambasadorius Al
fonsas Eidintas.

Ryšium su buvusio JAV prezi
dento Richard Nixon mirtimi 
šalyje paskelbtu gedulu, mi
nistro Gylio vizito programoje 
įvyko pasikeitimų. Vietoj antrą 
vizito dieną numatytų susiti
kimų Vašingtone, užsienio rei
kalų ministras P. Gylys ir am
basadorius A. Eidintas balan
džio 27 d. išvyksta į Yorba Lin
da, Caiifornia, dalyvauti Ri
chard Nixon laidotuvėse.

Planuojama, kad balandžio 26

Prezidentas kaip labai reikš
mingą faktą akcentavo tai, jog 
Lietuva ir Lenkija neturi tarpu
savio nesutarimų dėl sienų. Lie
tuva, toliau kalbėjo prezidentas, 
pritardama Europos Sąjungos 
keliamo Europos stabilumo pak
to idėjoms, mano, kad Lietuvos 
ir Lenkijos draugystės ir bend
radarbiavimo sutartis yra reikš
mingas indėlis į šią iniciatyvą.

Savo kalbą Lietuvos preziden
tas užbaigė, kartodamas Lietu
voje pasakytus šventojo Tėvo 
žodžius: „Netgi kai tenka ap
gailestauti dėl kančių, žaizdų ir 
nesusipratimų, reikia įžvelgti 
brolybės ir svetingumo perspek
tyvą”. „Tai — jau nebe perspek
tyva, tai — šiandiena”, pasakė 
Lietuvos prezidentas. i

Lenkijos prezidentas ir dalis 
lydinčios delegacijos narių po 
Seimo posėdžio kalbėjosi su Sei
mo pirmininku Česlovu Juršė
nu, Seimo komitetų vadovais.

Po pietų Lech Walęsa su 
žmona aplankė Trijų Kryžių pa
minklą, Vilniaus arkikatedrą, 
Vilniaus universitetą ir Šventų 
Jonų bažnyčią, apžiūrėjo Šven
tos Onos bažnyčią ir Adomo 
Mickevičiaus paminklą.

Svečių namuose — savo laiki
noje rezidencijoje — Lenkijos 
prezidentas kalbėjosi su Lietu
vos premjeru Šleževičium. Me
nininkų rūmuose Lenkijos pre
zidento ir jo žmonos garbei buvo 
surengta vakarienė.

d. min. Povilas Gylys dalyvaus 
jo garbei U.S.-Baltic Foundation 
surengtuose pietuose, kurių 
metu pasakys kalbą. Po pietų, 
įvyks jo susitikimai su Specia
liu JAV prezidente, patarėju, 
Nacionalinės Saugumo Tary
bos vyresniuoju direktoriumi 
Nicholas Burns, Kongreso Ats
tovų rūmų nariu Richard Dur- 
bin, Valstybės sekretoriaus 
pavaduotoju politiniams reika
lams Peter Tarnoff.

Tą pačią dieną min. Povilas 
Gylys ir JAV prekybos atstovas 
ambasadorius Mickey Kantor

Lietuvos aviacija dar neturi 
bendro plano

Vilnius, balandžio 15 d. (Elta)
— Vilniuje įvykusiame techno- 
loginiame-ekonominiame foru
me „Lietuvos aviacijos stra
tegija” susisiekimo ministro 
pavaduotojas Algirdas Šakalys 
pasakė, kad Lietuva dar neturi 
aiškios aviacijos strategijos, 
rašo „Lietuvos rytas”. Forumą 
balandžio 14 d. surengė Lietu
vos inžinierių sąjunga ir Susi
siekimo ministerijos Civilinės 
aviacijos departamentas.

Lietuvoje yra trys veikiantys 
civiliniai aerodromai Vilniaus, 
Karmėlavos ir Palangos — ir so
vietmečio palikimas —10 aerod
romų.

Forume buvo pasakyta, kad 
visų šių aerodromų Lietuvai 
nereikia, ji jų nepajėgs pa
naudoti ir išlaikyti. Pranešėjai
— ministerijos darbuotojai ir 
aviatoriai — sakė, jog Vilniaus 
aerodromas bus prestižinis, o 
Zoknių ir Karmėlavos aerodro
mai turi perspektyvas tik kaip 
laisvos ekonominės zonos. 
Tačiau laisvų ekonominių zonų 
kūrimas Lietuvoje stringa.

Pasak Civilinės aviacijos de
partamento direktoriaus Anta
no Lapinsko, Lietuvos aviacija, 
1991 metais viena iš pirmųjų at
siskyrusi nuo sovietinio „Aero- 
flot”, „tebėra kūrimosi stadijoje.

Savų specialistų trūksta, todėl 
nuo pirmų savarankiško gyve
nimo dienų pradėta konsultuo
tis su užsienio ekspertais. Šis 
forumas parodė, kad ekspertai 
negali pakeisti savarankiškai

pasirašys Lietuvos Respublikos 
ir JAV sutartį dėl prekybinių 
santykių bei intelektualinės 
nuosavybės teisių apsaugos. Su
tartimi šalys suteikia viena 
kitai didžiausio palankumo 
statusą prekyboje, nusako 
priemones dvišaliams komerci
niam^ santykiams plėtoti, nu
mato ekonominio ir techninio 
bendradarbiavimo sferas, ginčų 
sprendimo tvarką. Intelektua
linės nuosavybės teisių apsau
gos dalyje fiksuojami abiejų 
šalių įsipareigojimai autorinių 
teisių, prekybos ženklų, paten
tų, pramoninių pavyzdžių, pre
kybos paslapčių saugojimo bei 
kitose srityse.

mąstančių savų specialistų.
Išklausę pranešimų apie 

aerodromų ir aviakompanijų 
perspektyvas bei skrydžių 
valdymą, o iš esmės — tik apie 
dabartines bėdas, forumo daly
viai taip ir nesužinojo, kokia 
Lietuvos aviacija bus po kelerių 
metų, kokia jos koncepcija ir 
strategija.

Specialistus pančioja ribotos 
finansinės galimybės. Forume 
taip pat nepaaiškėjo aviacijos, 
kaip Lietuvos transporto siste
mos sudėtinės dalies, perspek
tyvos. Nebuvo analizuojama jos 
ateitis ir Baltijos valstybių bei 
Europos transporto sistemos 
kontekste.

Tik Kauno aviakompanijos 
„Lietuva” generalinis direkto
rius Kęstutis Auryla savo avia
kompanijos ir Karmėlavos aero
dromo veiklą bandė susieti su 
visa Kauno transporto sistema 
ir tuo pagrįsti jų perspektyvas.

Pranešėjai pabrėžė, kad jie 
nekalbės apie sporto aviaciją, 
tačiau, mokslininkų nuomone, 
kaip tik per aeroklubus jaunuo
liai ateina į aviaciją.

Aviacijos specialistus ren
giančios Lietuvos aukštosios 
mokyklos beveik nebendradar
biauja tarpusavyje, nežino, kiek 
ir kokios specialybės darbuotojų 
reikės Lietuvos aviacijai po 7 ar 
10 metų.

Forumo dalyviai nutarė ru
dens sesijoje aptarti Aviacijos 
įstatymo projektą. Jau pareng
tas ketvirtas šio įstatymo pro
jektas. Kiekvieną kartą konsul-

Ryga, Latvija, balandžio 21 d. 
(RFE/RL) — Latvijos ir Rusijos 
prezidentų Gunčio Ulmanio ir 
Boris Jelcino susitikimas Mask
voje pasirašyti sutartis Mask
voje balandžio 21 d. buvo ati
dėtas balandžio 20 d. (apie 
numatytą susitikimą rašėme 
„Drauge” balandžio 21 d. laido
je, nr. 77 — Red.).

Rusijos prez. Boris Jelcinas 
pareiškė: „Sutartys kariniais 
reikalais, kurios buvo inicialais 
pasirašytos kovo mėnesį, sudaro 
kontraktini bei teisinį pagrindą 
Rusijos dalinių išvedimo iš Lat
vijos teritorijos užbaigimui ir ci
vilizuotam su tuo surištų klausi
mų sprendimui”. Jelcinas pa
brėžė, kad Rusija nekurs „ir 
nežada kurti karinių bazių Lat
vijos teritorijoje. Reikalas liečia 
tik vieno Rusijos karinio įrengi
mo, kurį kontroliuoja civiliai, 
laikino veikimo — būtent 
Skrandos mieste esančią radaro 
stotį”.

Jelcinas taip pat išreiškė norą 
labai artimoje ateityje susitikti 
su prezidentu Ulmaniu ir sakė, 
kad to susitikimo metu „bus 
pasirašytas paketas jau para
fuotų (inicialais pasirašytų) su
tarčių”.

Specialiai sušaukta Latvijos 
Seimo sesija aptarti sutarčių 
pasirašymą balandžio 20 d. 
pasibaigė be rezultatų, kai Lat

Prezidentas tarėsi su 
Konservatoriais dėl 

nacionalinio saugumo
Vilnius, balandžio 16 d. — 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas savo iniciatyva už uždarų 
durų susitiko su Seimo opozi
cine Konservatorių frakcija, 
rašo „Lietuvos rytas”.

Kaip pasakė Seimo opozicijos 
atstovė spaudai Rasa Rastaus
kienė, beveik dvi valandas tru
kusiame susitikime daug dėme
sio skirta Lietuvos nacionalinio 
saugumo problemoms.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, kreipdama
sis į prezidentą, siūlė na
cionalinio saugumo politiką 
derinti su visomis Lietuvos 
partijomis — tai ypač aktualu 
pasirašant sutartis su Rytų kai
mynais.

Konservatorių frakcijos Seime 
nariai išreiškė nuomonę, kad 
nacionalinės politikos stabi
lumui padėtų tai, jeigu opozici
ja galėtų dalyvauti įvairių 
sutarčių rengimo pradiniame 
etape, nes sutartys, kurioms pri
taria visos partijos, turėtų 
didesnį svorį.

Vytautas Landsbergis paste
bėjo, jog anksčiau, dar prieš

tavo vis kitos šalies ekspertai.
Technologiniai ekonominiai 

forumai Mokslų Akademijoje 
rengiami jau antrus metus. 
1993 metais įvyko 13 forumų ir 
dvi jų temą tęsiančios konferen
cijos. Forumas „Lietuvos aviaci
jos strategija” šiemet — jau 
penktas.

„Technologinių ekonominių 
forumų idėjas mes bandome 
realizuoti, tai nėra vien pasi
keitimas informacija”, sakė 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
technikos mokslų skyriaus pir
mininkas akademikas Algirdas 
Žukauskas.

Technologiniai ekonominiai 
forumai turi Seimo konsultan
to statusą.

vijos Tautiniam Nepriklauso
mybės Sąjūdžiui priklausantys 
nariai išėjo iš salės, o likusieji 
Seimo nariai nesudarė kvorumo 
tolimesnėms svarstyboms vyk
dyti.

Latvijos dienraštis „Diena” 
ketvirtadienio laidoje jau 
pranešė, kad prezidento Gunčio 
Ulmanio vadovaujama delegaci
ja vyks į Maskvą balandžio 30 
dieną. Latvijos ir Rusijos prezi
dentai tą dieną pasirašys pa
grindines sutartis dėl kariuo
menės išvedimo, o ministrams 
pirmininkams paliks kitų su
tarčių pasirašymą.

Prez. Boris Jelcino spaudos 
sekretorius Viačeslav Kostikov 
ir Rusijos delegacijos deryboms 
su Latvija vadovas Sergej Zotov 
tvirtina, kad visos keturios 
parafuotos sutartys turės būti 
pasirašytos kartu. Tuo tarpu, 
tačiau, neaišku, ar prez. Guntis 
Ulmanis žada pasirašyti visas 
keturias sutartis, ar atidėti 
pasirašymą sutarties dėl Latvi
joje pasiliekančių Rusijos kari
ninkų statuso.

Balandžio 21 d. vykusioje ypa
tingoje Latvijos Seimo sesijoje 
ministras pirmininkas Valdis 
Birkavs laimėjo Seimo pasitikė
jimo pareiškimą, kai po ilgų ir 
karštų diskusijų dėl sutarčių su 
Rusija pasirašymo 51 iš 87 Sei
mo narių palaikė vyriausybės 
poziciją.

Seimo rinkimus, Lietuvai buvo 
siūloma pasirašyti tipines 
sąjungines sutartis, o Lietuvos 
pasiūlymai dažniausiai būdavo 
atmetami, todėl Lietuvos pusė 
turėdavo laikytis labai atsargių 
nuostatų. Pasak V. Landsber
gio, tokių sutarčių grėsmė iš
lieka. Prezidentas pažadėjo 
pasidomėti visomis rengiamo
mis ir jau parengtomis sutar
timis, tačiau nepritarė opozici
jos siūlymams leisti susipažinti 
su sutarčių tekstais. Abi pusės 
sutiko, kad nėra pakankamos 
koordinacijos tarp Užsienio 
reikalų ministerijos ir Seimo 
Užsienio reikalų komiteto.

Seimo nariai kalbėjo, kad 
dabartinė valdžia galėtų pa
naudoti buvusių derybininkų 
patirtį, tačiau prezidentas sakė, 
jog į LDDP patirtį 1990-1992 m. 
taip pat niekas nekreipė dė
mesio.

Pasak R. Rastauskienės, rami 
susitikimo atmosfera įkaito, kai 
pradėta kalbėti apie Gyventojų 
Rezistencijos ir Genocido Tyri
mo Centro problemas. Prezi
dentas neatsakė, kodėl pakeitęs 
savo pažadą, kad centro vadovo 
kandidatūra bus derinama su 
politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijomis, tačiau pareiškė 
nesuprantąs, kodėl opozicijai 
nepriimtina Vytauto Skuodžio 
kandidatūra. Tėvynės Sąjungos 
nariai išdėstė savo argumentus 
ir paprašė prezidento, kad būtų 
grįžta prie centro nuostatų ir 
tvirtinimo vadbvo pavaduotojų, 
kuriems pritartų opozicija.

KALENDORIUS

Balandžio 27 d.: Zita, Ter- 
tulijonas, Aušrelė, Gotautas.

Balandžio 28 d.: Šv. Petras 
Chanel; Valerija, Vitalis, Rim- 
gailė.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KOKS TURI BŪTI 
VADOVAS

Niekas dar nepajėgė išspręs
ti, koks turi būti skautų vado
vas. Bet vis tiek pabandykime.

KAIP senelė. Ji paglosto. Ji 
užtaria. Ji visados turi kuo tave 
pavaišinti. Prikepa neiš
senkamus aruodus mėgiamų 
sausainių. Kiekvienam atvejui 
turi saldainiuką nuraminti tavo 
skausmą.

Senelis. Jis mėto sviedinį, 
nors jo visi kaulai treška. Jis 
nuveža tave į Kaziuko mugę, į 
sportinius žaidimus. Nuperka 
žaisliuką, kurio kiti neperka. Jo 
galva pilna pamokymų, kurių 
jis turi neišsenkamą begalę. Jis 
viską žino. Ir žinias labai 
dosniai atiduoda tau.

Mamytė. Žada tave stipriai 
nubausti, bet užmiršta. Ji 
rūpinasi tavo drabužiais, kad 
atrodytum pats gražiausias 
visoje gatvėje, o gal net visame 
pasaulyje. Ji moka taip išvirti, 
kad net prezidento virėjas jai 
neprilygsta. Ji prižiūri, kad tavo 
kambarys būtų pavyzdingai su
tvarkytas. Žada paskųsti tėvui, 
kad šis tinkamai nubaustų, bet 
atsileidžia prieš jam grįžtant 
namo.

Tėvas. Jis rūpinasi, kad 
visados būtų duonos ant stalo. 
Jis retai matomas, bet jaučiama 
jo asmenybė. Jis nemėgsta 
prieštaravimų. Padeda tau 
ruošti pamokas, bet ne visada 
jam tąą gerai pavyksta. Kartais, 
labai būtinam reikalui esant, 
nusijuosia diržą. Bet tai būna 
retai. Paskui matai jį kelias 
dienas vaikščiojant labai 
nelaimingą. Jis garsiausiai plo
ja, kai scenoje tu pasakai bent 
vieną žodelį. Jis stengiasi 
nerodyti savo jausmų, bet šoktų 
į ugnį, ar į vandenį, tave gelbėti.

Dėdė. Jis retai apsilanko, bet 
visados turi tau dovanėlę. Ir 
pataiko kaip tik, ko tu labai 
nori. Ypač jis neužmiršta šven
čių. Jis, kaip ir senelis, turi 
daug ką papasakoti. Nešykšti 
patarimų ir pamoko kaip reikia 
apmušti savo priešus. Dėl to 
mama labai nepatenkinta.

Teta. Ji irgi retai apsilanko, 
bet dažnai kviečia pas save. Tu 
esi garbingiausias ir mylimiau
sias svečias. Rūpinasi ar lova 
gerai paklota, ar nekieta 
miegoti. Kyšteli tau ir vieną 
kitą pinigėlį tavo svarbiems 
reikalams. Jeigu naginga, tai 
pasiuva drabužį, kuris 
paprastai per didelis, ar per 
mažas. Labai nori būti su tavim

„Lituanicos” vadovai ir vilkiukai busimieji vadovai. Nuotr. J. Tamulaičio

vienoje fotografijoje. Paskui 
rodo visiems: „Čia aš su savo 
sūnėnu. O jau gudrus vaiki
nukas. Nuostabu”.

Pusbrolis. Tai priedas prie 
tetos ar dėdės. Jis labai smalsus, 
kartais net įkyrus. Jis stengiasi 
tave nugalėti žaidimuose. 
Didelis malonumas laimėti 
prieš jį. Jis turi pašto ženklų 
rinkinį, kuriuo labai didžiuojasi, 
nors tavo nei kiek neprastesnis.

Vadas (gal diktatorius). Jo 
žodyne nėra žodžio „ne!” Jis turi 
būti visur pirmas. Jis labai 
nustemba, jeigu tu išsižioji prieš 
jį. Jo žodis galutinis ir 
neatšaukiamas! Laikosi bent 
per kelias pėdas nuo tavęs, kad 
parodyti savo prakilnumą. 
Niekad tavęs neprašo, bet įsako. 
Bendrauja tik su kitais vadais. 
Persekioja tave kiekviename 
žingsnyje ir duoda pastabas be 
galo ir be krašto.

Labai geras. Jis pats 
sugyvenimiškiausias žmogus. 
Jis nusilenkia kiekvienam. Jis 
nesiginčija su niekuo. Net ir 
šuneliui leidžia praeiti pats 
palaukdamas. Visus giria. 
Pamatęs klaidą užsimerkia, kad 
nematytų. Stengiasi niekam 
nesimaišyti po kojomis. Kartais 
susidaro įspūdis, kad jo visai 
nėra.

Garbėtroška. Visiems skun
džiasi, kad niekas jo neįvertina. 
Įkyri visiems, aiškindamas savo 
gerus darbus ir jų reikšmę skau
tijos augimui. Kviestas ar 
nekviestas lenda į pirmąsias 
eiles. Pastebėjęs fotografą įsi
terpia prie žymių asmenų.

Policininkas. Labai intensy
viai stebi visų veiksmus. Pri
griebia kiekvieną bent kiek jo 
nuomone nusikaltusį. Pasi
rengęs kiekvienu momentu 
tempti ir atiduoti į teisingumo 
rankas.

Teisėjas. Gerai supranta savo 
iškilmingą galią, bet stengiasi 
būti bešališkas. Jis ilgai svars
to kieno pusėje teisybė. Ir, jeigu 
kaltinamasis nėra jo giminaitis, 
tai kartais paskelbia gana be
šališkus sprendimus.

Juokdarys. Jam viskas 
juokai. Pačioje rimtoje padėtyje 
jis randa linksmą pusę, kas la
bai pykina humoro nesupran
tančius. Jis stengiasi prajuokin
ti visus. Ne visados jam sekasi, 
bet jis nepasiduoda. Jo skardų 
juoką gali girdėti net ir 
stovykloje, valgant prisvilusią 
sriubą.

„Kernavės” tunto Emilijos Platerytės būrelis. Iš k. klūpo vs. V. Aleknienė, ps. A. Lintakiene. 
I eil. — s. D. Puodžiūnienė, ps. I. Putrienė, s. I. Meilienė. II eil. — A. Matutienė, D. Barienė ir 
J. Burgess.

Kruopštus. Jis pirmiausia 
išblusinėja kiekvieną reikalą. 
Sudaro planą, nuo kurio nevalia 
nukrypti. Jo plane numatyta 
pasisekimai, trukdymai, laimė
jimai ir pralaimėjimai. Jis žino, 
ką daryti kiekvienu atveju. Jis 
rengiasi žygiui tiek ilgai, kad 
visiems nusibosta.

Neatidus. Jis neklausia, kaip 
bus ar nebus. Jis vykdo. Kartais 
padaro, o kartais visai 
nepasiseka. Jis daug negalvoja 
ir nesvarsto. Einam, darykim, o 
paskui pažiūrėsime kas iš to 
išeis. Neišeis, kitą kartą ban
dysime. Jis nedaro iš anksto 
jokių planų. Viskas turi vykti 
savaime.

Nuotaikingas. Šiandien jo 
nuotaika puiki, rytoj debesys 
spaudžia visą jo sielą ir kūną. 
Šiandien jis gyrė, rytoj peikia. 
Šiandien sutiko daryti, rytoj 
atsisakė. Šiandien visus myli, o 
rytoj visų nekenčia.

Pareigingas. Jo gyvenimo 
tikslas: pareiga. Jis neklausia 
kam to reikia. Jo pareiga jį 
šaukia ir jis pakniopstom bėga. 
Juo gali pasitikėti. Jeigu tai 
pareigos programoje jis bus lis 
ar snigs.

Gudročius. Reikia ką nors 
nuveikti. Jis sugeba surasti 
kitus, kurie darytų, bet garbę 
sugeba nukreipti į savo pusę. 
Nepasisekus apkaltina tuos, ku
rie neatliko kaip buvo nurodyta.

Darbštuolis. Nepaisant ko 
reikia, ar nereikia, darbštusis 
pasirengęs. Jis apsiima tiek, 
kad bent keli nesugebėtų 
padaryti. Jis bėga, pluša. Dirba 
bet ką. Jis dirba ir ten, kur be 
jo galėtų lengvai apsieiti.

Tinginys. Skiria daugiau lai
ko poilsiui negu darbui. Tiesą 
sakant, jis niekad nedirba. Vaiz
duoja, kad pavargo, kad neturi 
laiko, kad užsiėmęs kitais svar
biais reikalais. Prie valgio jis 
pirmas, prie darbo paskutinis.

Nepatenkintas. Gali būti 
dalykai atlikti be priekaištų. Jis 
suras kuo nepasitenkinti. Jis 
įkyriai nurodinėja, kas blogo, 
bet niekad neturi savo suma
nymų, kaip reikia padaryti 

gerai. Jis vaikšto su suraukta 
nosim. O atradęs mažiausią 
klaidelę labai pradžiunga.

Geras draugas atsiranda 
tada, kai daugiausiai reikia. 
Jis niekad nesako: „ar aš tau

NEEILINE EMILIJOS PLATERYTĖS 
BŪRELIO SUEIGA

Vasario mėnesį „Kernavės” 
tunto Emilijos Platerytės vyr. 
skaučių būrelis gražiai pami
nėjo savo būrelio 11 metų gy
vavimo sukaktį, Susimąstymo 
dieną ir Vasario 16-ją. Visos 
narės, susirinkusios sesės Van
dos Aleknienės namuose kruopš
čiai ruošėsi sutikti savo vieš
nias, „Verpsčių” būrelio seses. 
Nuotaika buvo šventiškai 
pakili.

Sueiga pradėta susipažinimu. 
Būrelio pradininkė Vanda Alek
nienė, linksmai nusiteikusi, su 
humoru pristatė „Miliutės” sa
vo viešnioms. Būrelyje yra po 
dvi — Audros, dvi Danutės, dvi 
Irenos ir dar dvi... Julita ir Van
da, todėl kiekvienai porai įau- 
džiama atitinkanti daina. Vieš
nioms prisegamos gintarėliu pa
puoštos simbolinės draugystės 
juostelės. „Verpsčių” draugi
ninke Nijolė supažindina su to 
būrelio narėmis, lakiu poetišku

nesakiau!” Jis nurodo tavo klai
das, bet labai gražiai, kad nesi- 
junta mokymai. Jis džiaugiasi 
tavo pasisekimais. Per daug 
negiria. Tik tiek, kiek užsi
tarnavai. Tad jo nuomone gali 
pasitikėti. Malonu su juo 
bendrauti.

Tai štai kiek vadovo būdo 
bruožų. Yra ir daugiau, bet tik 
tiek prisiminiau. Kuris bruo
žas tinkamiausias? Reikėtų 
sudaryti iš visų. Po trupučiuką 
iš ten, kiek daugiau iš kitur. Tai 
lyg gera sriuba, kurioje daug 
įvairių prieskonių. Vadovas yra 
labai sudėtinga asmenybė. 
Minėtas nepatenkintasis labai 
supyks, kad vadovus palyginau 
su sriuba, bet gerasis atleis.

vs Vladas Vijeikis

VIENOS ŠEIMOS GERASIS 
DARBELIS

Nuotraukoje devyni šeimos 
vaikai — Vaida, Antanas, Jus
tinas, Simonas, Anupras, Seve
rija, Evaldas, Valerija ir Julija. 
Šeši jų savi, o trys priglausti 
našlaičiai, auginami ir mylimi 
kaip savi vaikai. Taigi — devy
ni!

Ši šeima nepatenka į mūsų 
bendruomenės/ visuomenės glo
bojamų našlaičių sąrašus, nes 
yra tėvas ir /pagal nusistovė
jusią nuomonę/jis šeimą išlaiko. 
Tačiau vienam dirbančiajam 
Lietuvoje išlaikyti vienuolikos 
asmenų šeimą — nelengva.

žodžiu pasveikindama „Miliu
tės”. „Verpstėms skiriama 
daina „Motulė mane barė... o 
tokių draugių, nuostabių drau
gių, Kernavėje sutiksi”...

Oficialioji dalis pradėta per
žvelgiant skautiškąją ideologiją 
bei metodą tai ideologijai 
įprasminti. Peržvelgiame 
skautų įsakymus. Pakartojame 
įstatus. Kiekviena viešnia iš 
eilės, tradicinėje „Miliučių” 
žvakidėje uždega po žvakę, pa
kartodama įstatą. Įstatas paaiš
kinamas ir įvertinamas. Sužiba 
11 žvakučių — 11 metų! Toliau, 
šv. Pranciškaus Asyžiečio mal
da. Sustojame ratu ir oficialiąją 
sueigos dalį užbaigiame giesme 
„Sutelk mus, Viešpatie, būrin”...

Apie Emiliją Platerytę labai 
įžvalgiai ir įdomiai pasakoja 
Danutė Barienė. Jos lengvas pa
sakojimo stilius skatina diskusi
jas. Po jų Audronė Matutienė 
greitai ir linksmai sueigą 
„paėmė” į savo rankas: pada
lino visas į tris skiltis. Pasijun
tame, lyg būtume lietuvių lite
ratūros pamokoje. Gavome po 
uždavinį ir laiką jam atlikti. 
Buvo ir juoko ir rūpesčio, kad 
spėtume atsakyti įdomius ir pai
nius klausimus. Tačiau ir 
„Verpstės” ir „Miliutės” — 
visos laimėjo!. Viskas (beveik) 
buvo teisingai ir laiku atsakyta. 
Sesės buvo apdovanotos „meda
liais” — dideliais šokoladiniais 
vorais.

Prie „Miliučių” paruoštų 
vaišių ir sukaktuvinio pyrago 
sueiga tęsėsi toliau. Laisvai 
buvo pasidalinta mintimis, idė
jomis, ateities planais, o jų daug 
ir įvairių. Sesėms geriesiems 
darbeliams minčių ir darbų ne
trūksta. Miliutė

„Kernavės” tunto Emilijos 
Platerytės vyresnių skaučių 
būrelis, Danutės Barienės dėka, 
susisiekė su šia šeima Lietuvo
je ir pasiryžo jai padėti. Šeimai 
labiausiai reikia batų ir drabu
žių. Siuntinių siuntimui rei
kalingos lėšos. „Miliutės” 
kviečia prisidėti prie paramos 
šiai šeimai. Skambinkite sesei 
Danutei Barienei, tel. 708- 
790-1399.

Budime!
„Kernavės” tunto

Emilijos Platerytės būrelis
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Balandžio 29 d. FSS Čikagos 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

T«t. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Avė.

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

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

K t 7915 W.171st
V V Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

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

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimąKab. 312-735-4477;

Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

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

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 551h St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 

Naperville IL 60583
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tol. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12, 
ketvd. 12-4 v. p.p., penktd. 12-6 v.v.

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6-9. antr 12-6; penkt 10-12; 1-6
■ — —a————i—

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą
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JAV LB TARYBOS 
RINKIMŲ PROGA

ALGIMANTAS S. GEČYS
Už kelių > dienų Amerikos 

lietuviai keturioliktą kartą nuo 
JAV Lietuvių bendruomenės 
įsisteigimo rinks jo vyrįąusiąjį 
organą — JAV LB Tarybą. Kur 
bestovėtume savo nusiteikimu 
LB atžvilgiu, turime pripažinti, 
kad kas treji metai pravedami 
tarybos rinkimai kiekvieną 
mūsų daugiau ar mažiau suint
riguoja. Kas kandidatuoja? Kas 
kiek surinko balsų? Ką išrinko? 
Kas siekia JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko posto? Tie 
klausimai aidi mūsų tarpusavio 
pokalbiuose kiekviename gau
sesniame telkinyje. Ir taip iki 
rugsėjo pabaigos ar spalio pra
džios, kai taryba susirinks 
pirmajai sesijai, nustatys 
veiklos gaires, išrinks Krašto 
valdybos pirmininką, o šis 
sudarys ir tarybos tvirtinimui 
pristatys Krašto valdybos 
pareigūnus.

VLIKo svarbiausias 
pasiekimas — LB

Pereitais metais Vilniuje 
vykęs VLIKo veiklos 50-čio mi
nėjimas užsienio lietuviams 
sukėlė nuostabą kai kurių jo 
darbuotojų Vyčio kryžiumi ap
dovanojimais ir dešiniųjų Lietu
vos partijų vadovų minėjime są
moningu nedalyvavimu. Ste
bino, kad kai kurie buvę VLIKo 
vadovai sąmoningai nuo apdo
vanojimo buvo išskirti ir kad 
VLIKą gerbė tie, prieš kuriuos 
VLIKas skelbėsi kovojęs. Giliau 
mąstančio šie kuriozai neturėtų 
džiuginti. Nors paskutinį savo 
gyvavimo ketvirtį VLIKo veikla 
mažokai buvo juntama ir jos 
vadovai į mūsų tarpą įnešė diso
nansą, vis dėlto šviesiausiu 
VLIKo pasiekimu tenka laikyti 
Lietuvių Chartos paskelbimą ir 
su ja į gyvenimą išvedimą 
Lietuvių Bendruomenės idėjos. 
Kad politinių partijų pagrindu 
sudarytas VLIKas sugebėjo su
kurti organizaciją, į kurią 
kiekvienas mūsų ateina kaip 
individas, nuošalyje palikęs

Prof. Vytautas Landsbergis, š.m. kovo mėn. lankydamasis Philadelphijoje, 
susitiko su Algimantu Gėčių, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. jungta

1 ideologinius nusiteikimus ir 
! partines etiketes, ne vieną dar 

dabar stebina. Per daugelį metų 
bendruomeninio solidarumo 
principu bazuota LB veikla 
įgalino organizacinį stiprėjimą, 
o LB veikloje puoselėjamas 
demokratiškumo principas 
laidavo vadovų kaitą ir or
ganizacijos gretų pasipildymą
naujais darbuotojais.

Su Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu savo egzistenciją 
baigė nemažai organizuotų 
vienetų. Kitų esama mirties 
patale. Vieni likviduojasi, nes 
didysis tikslas — laisva Lietuva 
— tapo pasiektas. Kiti veikė, kol 
pajėgė, o, nepriklausomybę at
gavus, pritrūko narių 
pasipildymo ir jėgų toliau gy
vuoti. Apgailime kiekvienos 
veikusios organizacijos užsi
darymą. Guodžia, kad turime 
LB-nę, kuriai Lietuvių Charta 
iš veiklos lauko trauktis drau
džia. Ji privalo gyvuoti, būti 
mūsų visų jungtimi. Pagal 
Chartą, jos paskirtis savo tėvų 
išlaikytą Lietuvių tautos 
gyvybę perduoti ateities kar
toms, „... kad amžinai gyven
tume”.

Rinkime geriausius iš 
geriausių

JAV LB Tarybos rinkimuose 
mums teikiama teisė balsuoti 
prilygsta į rankas įdavimui chi
rurgo peilio. Balsuodami už 
mūsų pasirinktus kandidatus, 
galime JAV LB veiklos kryptį 
radikaliai keisti, minimaliai 
kryptį pakoreguoti, ar palikti 
tokią, kokia ji šiuo metu yra. 
Kiekvienoje apygardoje esama 
pakankamai kandidatų, iš 
kurių galime pasirinkti. Mano 
gyvenamoje Pietryčių apy-. 
gardoje klausomės kandida
tuojančių pasisakymų per lietu
višką radijo valandėlę, koncer
to metu dalinami kandidatuo
jančių atsišaukimai. Kandi
datuoja LB aukščiausiose in
stancijose iki šiol veikę LB

apylinkių ir apygardų darbuo
tojai, apsčiai asmenų, dirbančių 
už LB ribų esančiose mūsų or
ganizacijose. Pastarieji ateina 
LB talkinti, dalintis savo patir
timi bei idėjomis. Tad į savojo 
balso atidavimą privalome žiū
rėti rimtai. JAV LB Taryba 
nėra Anglijos Lordų rūmai, į ku
riuos asmenys pakeliami dėl 
savosios kilmės, turto ar praei
ties nuopelnų. Lygiai taip pat 
LB Taryba nėra organizacinė 
mokykla būsimiems LB darbuo
tojams. Taryboje vieta asme
nims su visuomenine patirtimi, 
su pakanta kito nuomonei, as
menims,neturintiems „napole- 
niško komplekso”, suge
bantiems ieškoti kompromisų ir 
protauti, nepasiduodant emoci
joms. Viliamės, kad balsuotojai 
sugebės padaryti atranką, 
nesidairydami vien jaunesnių ir 
nebausdami vyresnių, įliedami 
į LB šviežio kraujo, nors tai ir 
reikštų kai kurių ilgamečių LB 
darbuotojų išleidimą į 
užtarnautą povisuomeninio
gyvenimo poilsį.

LB siekia jungti visus
Rinkimuose balsuojančių 

skaičius yra organizacijos veik
los sėkmingumo ir organiza
cinio pripažinimo barometras. 
Lietuvai atstačius nepriklauso
mybę, išeivijoje vyravęs susi
priešinimas tarp veiksnių yra 
gerokai aprimęs. Padėjo kai ku
rių asmenų pasitraukimas iš 
visuomeninio gyvenimo ar išvy
kimas gyventi į Lietuvą, kur 
lengviau „dulkes kelti”. Padėjo 
ir tai, kad pagaliau mūsų visuo
menė priaugo LB idėjai ir jos 
tikslai tapo geriau suprantami. 
Kadenciją baigianti, dabartinė 
JAV LB Krašto valdyba tarp- 
veiksninį dialogą stengėsi 
puoselėti.

Rinkimai ir Kovų ir kančių 
- —- istorija

Nelaimingu sutapimu, JAV 
LB Tarybos rinkimams tenka 
vykti išeivijos tarpe tebesiau- 
čiant audrai dėl PLB valdybos 
ir Lietuvos Istorijos instituto 
išleistam pirmajame „Lietuvos 
Kovų ir kančių istorijos” tome 
sukauptų dokumentų atrankos. 
Visuomeninis pyktis iš išeivijos 
lietuvių sostinės Čikagos pra
deda persimesti į kitus lietuvių 
telkinius su pavėluotai atei
nančia periodine spauda. Esama 
pavojaus, kad įaudrinta visuo
menė protesto ženklan gali 
ignoruoti JAV LB Tarybos 
rinkimus, nors JAV LB organai 
nieko bendra su istorijos ruoša 
neturėjo ir neturi. PLB valdybos 
sprendimu, JAV LB Krašto 
valdyba visapusiškai buvo iš- 

nuo sprendimų dėl

MŪSŲ ATEITIS
J. DUNČIA

Didelės dvasinės ir medžia
ginės pajėgos buvo sukauptos 
mūsų lietuviškoje išeivijoje. 
Staigūs jų prasiveržimai buvo 
nepaprasti. Dainų šventės, tau
tinių šokių šventės, daly
vavimas New Yorko Pasaulinė
je parodoje, Čikagos lietuvių 
opera, Čiurlionio ansamblis, 
BALFas, Lietuvių fondas, Tau
tos fondas, Lietuvių Enciklo
pedija, knygos, premijos, laik
raščiai, šeštadieninės mokyklos, 
jaunimo stovyklos, lietuvių 
hamai, organizacijos, jų kongre
sai ir per metų eilę sudėtos 
aukos vadavimo veiksniams — 
tai didelės vertybės.

Be savosios žemės pagrindo, 
svetimame krašte pradėjusi 
gyvenimą praktiškai iš nieko ir 
sugebėjusi palyginti per trumpą 
laiką tiek daug atlikti, galėjo 
tik labai gaji, susipratusi ir 
giliai patriotiška bendruomenė. 
Tokia mūsų lietuviška išeivija 
buvo ir yra. Visi mes galime 
tikrai didžiuotis, būdami darbš
tūs lietuviai.

Ko mums trūko, ir didžioji 
išeivijos dalis to labai pasigedo, 
tai vienijančio organo, vaira
vusio į produktingą, bendro 
tikslo siekiančią, ateitį. Neturė
dami vieningos vadovybės ir 
nesugebėdami kultūringai 
bendradarbiauti, daug ko ne
tekome.

Pravedus JAV Kongrese 
garsųjį D.P. įstatymą, į šį kraštą 
atvyko didžiulė , gerai išlavinta 
ir savo srityjė patyrusi lietuvių 
masė: inžinieriai, amatininkai, 
daktarai, gailestingosios sese-

veikalo apimties, turinio, re
daktorių parinkimo, tiražo, 
prenumeratorių ir aukų telkimo 
ir t.t. šiuo klausimu JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
visuomenės žiniai yra davęs pa
reiškimą, atribojantį JAV LB 
nuo veikalo trūkumų. Reikia 
tikėtis, kad PLB valdyba turės 
drąsos veikalo pirmojo tomo 
trūkumus pripažinti, pasiūlys 
priemones juos atitaisyti ir už- 
kirs galimybę jiems pasikartoti 
ateities tomuose. Sudarymas 
patariamosios mokslininkų 
komisijos veikalui peržiūrėti 
prieš jo spausdinimą ir įsilei
dimas LB Kraštų bendruo
menių pasisakyti dėl veikalo 
apimties ir redaktorių atrankos 
būtų pozityvus žingsnis išbris
ti iš skandalingos padėties. 
Viliamės, kad informuota visuo
menė, dėl PLB valdybos neap
sižiūrėjimo, balsų sulaikymu 
nebaus JAV LB-nės, jos Tarybą 
renkant.

rys, mokytojai, teisininkai, ag
ronomai ir kiti. Tokių žmonių 
paruošimas kiekvienai valsty
bei kainuoja milijonus ir 
nemažai metų jiems paruošti. 
Kaip gaila, kad tokia išlavinta 
ir darbšti lietuvių bendruo
menė, susikoncentravusi trem
ties stovyklose, tapo išblaškyta 
po plačią Ameriką, nekalbant 
apie kitas tolimas šalis.

Įsivaizduokim, kas būtų įvy
kę, jei visi lietuviai būtų at
sikėlę į vieną ar dvi vietas. Šian
dien mums atstovautų vienas- 
kitas kongresmanas Vašingto
ne. Vietinėje administracijoje 
dalyvautų ne vienas lietuvis, 
kurio darbas būtų pakeliui su 
bendru lietuvišku reikalu. 
Turėtumėm lietuviškas gydymo 
klinikas. Lengvai būtų buvę 
galima valdiškais pinigais pasi
statyti pastoges, senatvės 
sulaukusiems lietuviams. 
(Veržlesnių mažumų žmonės 
tokius namus turi kiekviename 
didesniame Amerikos mieste.) 
Šiuo metu yra nemažai pavie
nių lietuvių įvairiose prie
glaudose, be savosios kalbos, 
tarp svetimų, leidžiančių pasku
tines saulėlydžio dienas. Ilgai
niui tokių žmonių skaičius dar 
didėja.

Paliekant praeitį ramybėje, 
kyla klausimas dėl dabarties. 
Kas dabar mūsų gyvenimą vai
ruoja į planingą ateitį, neša visų 
ateivių įgaliotą atsakomybę ir 
duoda darbų ataskaitą?

Anų laikų spontaniški kultū
riniai prasiveržimai, sukalti 
dienos reikalavimų, buvo įkū
nyti entuziastų idealistų. 
Tėvynės meilės vedini, jie kūrė 
savajai dabarčiai. Gyvenimo pa
tirtis parodė, kad to dar neuž
tenka. Reikia planuoti ateitį. Tą 
galima atsiekti, tik turint 
vieną, bendrą, jauną ir ener
gingą, demokratiniu keliu iš
rinktą, organą-autoritetą, kuris 
planuotų, vairuotų ir tvarkytų 
visą užsienio lietuvių gyvenimą, 
ir visi jos nariai laisva valia jai 
paklustų. Laikas tuo rimtai 
susirūpinti.

Nuo įsikūrimo dienų Lietuvių 
bendruomenė tvarkėsi demok
ratiškais pagrindais ir iki 
šiandien išliko veikli bei veiks
minga. Jos atlikti darbai 
kultūrinėje srityje yra gausūs ir 
nemaža jų dalis turi išliekančią 
vertę. Dauguma sutiks, kad 
Lietuvių bendruomenė užsi
tarnavo teisę vadovauti visam 
užsienio lietuvių gyvenimui ir 
jos rinkti atstovai sėkmingai at
stovaus visiems svetur esan
tiems lietuviams.

Danutė Bindokienė

Apie mirusius 
kalbama teigiamai

Jeigu garsieji pasaulio psi
chologai, sociologai ir antropolo
gai panorėtų studijuoti labiau
siai paradoksišką žmonių 
visuomenę, jie turėtų sugužėti 
į Ameriką ir sutelkti dėmesį į 
amerikiečius. Čia neskirstome 
jų į etnines, rasines, religines ar 
ekonomines grupuotes, bet į 
vientisą gyventojų junginį, 
užimantį tam tikrą etnografinį 
plotą šiaurės Amerikos žemyne.

Amerikiečių galvosenos ir 
jausmų svyravimas dažnai pri
mena Čikagos orą, apie kurį 
sakoma: palauk 5 minutes, ir 
pasikeis... Šis nenuoseklumas 
buvo akivaizdus ir praėjusios 
savaitės penktadienį (balandžio 
22 d.), kai pasklido žinia, kad 
mirė buvęs 37-tasis Amerikos 
prezidentas Richard Nixon. 
Pastarąsias kelias dienas žinia- 
sklaidoje matėme daug ašarotų 
akių, liūdnų veidų ir girdėjome 
pagarbių žodžių jo atminimui. 
Besiklausant buvo galima be
veik įsivaizduoti, kad tai 
žymiausias ir garbingiausias 
Amerikos prezidentas.

Apie garbingumą būtų galima 
pasiginčyti, bet pasižymėjusio 
epitetas Richard Nixonui 
visiškai tinka. Šiaip ar taip, 20 
metų nėra dar toks ilgas laiko 
tarpas istorijoje, dar daug ir 
mūsų skaitytojų prisimena 
paskutinį Nixono atsisveiki
nimą su Baltaisiais rūmais ir 
JAV sostine, negarbingai atsi
statydinus iš Amerikos pre
zidento pareigų dėl Watergate 
įvykių. Visa tauta anuomet 
jautė gėdą, nes jos prezidentas 
„susimovė” lyg paskutinis va
gis, kai jo įsakymu buvo įsilauž
ta į Demokratų partijos būstinę. 
Ir vėliau, kai girdėjome įrekor- 
duotus slaptus pokalbius bei 
susitikimus su patarėjais prieš 
1972 m. lapkričio balsavimus, 
negalėjome tikėti, kad JAV pre
zidentas be paliovos vartoja 
šlykščius žodžius lyg neprausta
burnis paauglys, norėdamas su
erzinti savo mokytojus ar 
globėjus.

Richard Nixon visą savo vie
šąjį gyvenimą pasižymėjo 
veržlumu ir tam tikru kontra- 
versiškumu. Net ir šiemet pava
sarį, besilankydamas Rusijoje, 
„užmynė Jelcinui ant savigar
bos”, o tasai atsisakė su svečiu 
pasimatyti, atėmė limuziną bei 
sargybinius. Tačiau Nixonui

mirus, Jelcinas kone pirmasis 
atskubėjo su užuojautos tele
grama...

Nixono politinė karjera Res
publikonų partijos gretose prasi
dėjo 1946 m., jį išrinkus 
Kongreso atstovu. Užsibaigė 
1974 m. rugpjūčio 9 d. atsista
tydinimu iš prezidento pareigų, 
kurioms jis buvo išrinktas antrą 
kartą (pirmąsyk — 1968 m.). Ki
tos išeities nebuvo. Vėliau tauta 
jo kaltę atleido ir net užmiršo. 
Kaltės atleidimą viešai suteikė 
ir buvęs jo viceprezidentas 
Gerald Ford, perėmęs užbaigti 
Nixono kadencijos likutį. Nėra 
abejonės, kad Nixono laidotuvės 
šį trečiadienį, balandžio 27 d. 
bus labai iškilmingos. Da
bartinis prezidentas Bill Clinton 
balandžio 27 d. jau paskelbė 
visos tautos gedulo diena.

Richard Nixon buvo sumanus 
politikas, palikęs nemažai svar
bių pėdsakų. Jis pirmasis 
užmezgė artimesnius ryšius su 
Sovietų sąjunga ir kiek atitolino 
III pasaulinio karo grėsmę, kai 
1972 m. Maskvoje susitiko su 
Leonidu Brežnevu; jis pirmasis 
atidarė vakariečiams vartus į 
komunistinę Kiniją, tais pačiais 
metais joje apsilankęs. Po metų 
— 1973-siais — Paryžiaus taikos 
konferencijoje pagaliau užbaigė ' 
JAV įsivėlimą į Vietnamo karą. 
Nixono prezidentavimo metu 
Amerikoje įkurta Gamtosaugos 
agentūra (EPĄ), Švaraus oro ir 
vandens įstatai; 1971 m. įvestas 
kainų-atlyginimų „užšaldy
mas”, turėjęs daug įtakos kraš
to ekonomikai.

Niekas negali užginčyti, kad 
37-tasis šio krašto prezidentas 
buvo kritęs labai žemai, buvo 
pasmerktas savos tautos, 
išjuoktas pasaulio. Apie jį para
šyta daug straipsnių ir knygų, 
jis buvo nuolatinis medžiagos 
šaltinis kiekvienam naktinio 
klubo ar televizijos komikui, no
rinčiam iššaukti greitą publikos 
reakciją. Vis dėlto ilgainiui Ni- 
xonas vėl įsirikiavo į naudingo 
ir produktingo gyvenimo eigą. 
Mirė sulaukęs 81 metų amžiaus 
ir bus įrašytas į Amerikos isto
rijos lapus kaip labai pasi
žymėjęs prezidentas. Ar tei
giamas jo įvaizdis nustelbs nei
giamą, sunku pasakyti. Nėra 
abejonės, kad balandžio 27 d., 
Richard Nixon laidotuvių metu, 
girdėsime apie jį daug gerų žo
džių.

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS
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Vėlai sekmadienį 
grįžta į namus, kad spėtų vėl 
pradėti chemikės ir motinos gy
venimą Vilniuje. Kaimo istorine 
verte didžiuojasi ir jos vaikai, 
kurie kartais ją pavaduoja ūkio 
darbuose, bei jaunesnė sesuo, 
kurios vaikai dar maži. Iš to kai
mo gyventojų „anais laikais” 
vienas yra sėdėjęs Lukiškių ka
lėjime dėl Vilniaus, o vėliau 
tapo Klaipėdos konsulu ir sten
gėsi Lietuvą iš anksto perspėti 
apie nacių pasikėsinimus. Jo 
statytame name Kaune dabar 
meno mokykla. Tačiau Antanas 
pasiliko prie „žemės” ir jo 
gyvenvietė buvo paskelbta etno
grafiniu ūkiu.

Užeiname į Švenčionėlių in
ternatinę mokyklą, kur direkto
rė Aldona Papšienė užimta, nes 
vyksta geografijos konkursas. 
Vaikai padalinti komandomis, 
mokytoja klausia klausimus, 
kiti mokiniai sėdi ant suolų 
salėje ir pataikius atsakyti, plo
ja savo mėgstamai komandai.

Didelis vaikų entuziazmas. Čia 
gyvena ir mokosi 152 vaikai, 
12-kos abu tėvai mirę, 32 atim
tos tėvystės teisės. Trūksta 
žaislų, sporto kamuolių, vaikiš
kų knygelių bei žurnalų, vita
minų, dantų pastos ir šepetukų. 
Labdaros negauna. Ypač didelį 
rūpestį kelia dirbtuvėlių netu
rėjimas berniukų užsiėmi
mams. Trūksta įrankių medžio, 
metalo darbams. Aldona Papšie
nė tvarkinga, rūpestinga mote
ris.

Ieškant Pabradės spec. int. m- 
los, netyčia užėjom į lenkų 
internatą. Atrodė tvarkingai, 
raudonos „portieros” ant langų, 
popiežiaus nuotraukos ant sie
nų. Galų gale suradom varganą 
Pabradės spec. int. m-lą. 
Prieglaudoje 101 rusų vaikas, 
24 tėvams atimtos tėvystės tei
sės. Direktorius lenkas J. Bu- 
nievič stengėsi kalbėti lie
tuviškai, bet jo pavaduotoja, 
buvusi direktorė, kalbėjo rusiš
kai ir lenkiškai. Trūksta visko 
— rūbų, batų, muilo, vitaminų,

žaislų. Vaikai protiniai atsilikę. 
Internatas ir mokykla išmėtyta 
per kelis pastatus. Tualetai lau
ke. Direktorius ir pavaduotoja 
neatsiminė, kur yra žaidimų 
kambarys. Padėtis sunki.

Netyčia per vieną dieną ap
lankytas lietuviškas, lenkiškas 
ir rusiškas internatas.

Vaikų globos namų ir internatinių mokyklų vaikai mielai bendrauja su lankytojais.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Penktadienį aplankiau JAV 
ambasadą. Ambasadoriaus žmo
na buvo kvietusi juos aplankyti 
ir aptarti beglobių vaikų padė
tį. Deja, ambasadorius ir jo 
žmona tuo metu dar tebesigydė 
Amerikoje. Palikusi žinutę, kad 
buvau ir palinkėjusi greitai pa
sveikti, aplankiau ten dirbantį

Regį Liepą ir skubėjau pas Gra
žiną Landsbergienę, kuri buvo 
mane pakvietusi važiuoti su ja 
į Uteną dalinti labdarą. Susirin
kome p. Gražinos namuose. Ji 
buvo neseniai persirgusi gripu. 
Tebesirgo jos vaikaitis. Atva
žiavo autobusiukas vežti p. Gra
žiną, Amandą, Vaivą ir mane į

Uteną. Vairuotojas pranešė, kad 
autobusiuke šiluma neveikia. Su
skubom apsirengti šilčiau. Tada 
vairuotojas pranešė, kad mano, 
jog pataisęs šildymo sistemą. At
sidusom, vairuotojui ir Ričardui 
sunešus dėžes, susėdom į auto- 
busėlį. Tolokai pavažiavus, lan
gams apšalus, paaiškėjo, kad 
šiluma neveikia. Kol nuvažia
vom, nebejutom kojų pirštų, o p. 
Gražina, besistengdama vėl ne
susirgti, buvo dėkinga už mano 
pasiūlytą, didelę vilnonę skarą. 
Važiuojant kalbėjome apie be
globių vaikų problemas, įvaiki
nimą užsienyje ir integravimą 
invalidų ir prieglaudą vaikų į 
„normalias” mokyklas. Paaiš
kėjo, kad su mumis važiuojan
tis Ričardas Birieta, talkinantis 
p. Gražinos labdarai ir Amandos 
invalidų bendrijai „Viltis”, 
laukia eilės, kad jo dukrelę 
priimtų Čikagos „Vaikų viltis” 
gydytis per Shriners organiza
ciją. Pavalgyti sustojom pas 
ūkininką, pasistačiusį gražų 
naują namą šalia šeimos istori
nių trobesių. Tęsėm kelionę į 
polikliniką, kur salėje laukė 
motinos su invalidais vaikais. 
Trumpą programėlę atliko pa
vyzdinga muzikali daugiavaikė 
šeima. Tada p. Gražina vaikams 
išdalino atvežtus pliušinius ir

kitokius žaisliukus bei pyragai
čių maišelius. Iš buteliukų, tal
pinančių 1,500 tablečių polivi- 
taminų norėjo motinoms pada
linti vitaminų įpilant į popierio 
tutlytes. Pasijuto suirutė, nes ne
buvo popieriukų tutlytėms. Mo
tinos buvo dėkingos už vitami
nus ir dėžes, iš kurių galėjo pasi
rinkti savo vaikams rūbelių. 
Užkandę kita mašina keliavom 
aplankyti remiamą našlaitį, ku
ris nedalyvavo pobūvyje, nes p. 
Gražinos talkininkėms nepasi
sekė jam pranešti. Deja, ir da
bar neradome jo namuose. Grį
žom naktį, nepamiršdami vai
kučių besišypsančių veidelių, 
gavus dovanėlių. Gražinos 
Landsbergienės ir dr. Albinos 
Prunskienės Lietuvos našlaičių 
globos komitetas dabar plečia 
savo veiklą, apimant apie 100 
šeimose globojamų vaikų, rem
ti iki pilnametystės, kad nebū
tų grąžinami į prieglaudas. Pir
muosius 50 vaikų rėmimui Gra
žina Landsbergienė gavo per 
Juozo Nekrošiaus Lietuvos vai
kų fondą.

Dar kelios dienos liko, kiek
viena pilna įspūdžių, dalinantis 
mintimis su kitais, kuriems rū
pi Lietuvos vaikų likimas.

(Bus daugiau)
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Lietuvos Dukterų madų parodoje, Juno Beach, modeliuoja Gina 
‘ Stankūnaitė-Seebauer ir jos dukrelė Chelsea.

APMASTYMAI IŠ 
TURNIŠKIŲ

JUOZAS GAILA

/

Rodos, rytais turėčiau pradėti 
dieną su gera ar bent pusėtine 
nuotaika, bet, va, ima ir suga
dina man ją, net darbo nepradė
jus. O sugadina Lįetuvos poli
cija! Ne, ne, ji manęs nekabina 
ir net pagarbą pro vartus va
žiuojant atiduoda, o kitokių 
reikalų aš su ja, ačiū Dievui, 
neturiu. Bet būna šitaip. Kiek
vieną rytą aš Turniškėse, prie 
administracijos pastato laukiu 
automobilio į Seimą. Tame pas
tate yra ir mūsų policijos 
būstinė, kurioje sėdi keli 
policininkai ir taip garsiai kalba 
rusiškai, kad net lauke girdėti. 
Tiesiog negaliu pakęsti, kad 
lietuviškus ženklus dėvintys, 
prezidento ir Seimo narių sau
gotojai nekalba valstybine kal
ba. Kartą, mano žmonos gimi
nei vežant mane į Alytų, sustab
dė mus kelių policininkas, šū
kaudamas buvusio „vyresnio 
brolio” šnekta, nepagailėdamas 
ir spalvingų tos šnektos žodžių. 
Tuo nenoriu paskyti, kad visi 
Lietuvos policininkai yra tokie, 
nes Vilniaus gatvėse jauni vyrai 
policijos uniforma aiškiai kalba 
lietuviškai.

Bent porą kartų savaitėje, 
pietų metu ar vakare, išeinu iš 
Seimo rūmų pasivaikščioti po 
Vilnių. Nors jau keli mėnesiai 
kaip ten gyvenu, bet manęs 
nenustoja žavėti Lietuvos 
mažieji. Jie taip gražiai ir šiltai 
aprengti ir atrodo, kad tėvai 
tikrai jais rūpinasi. Nekartą 
seku jų būrį, einančių iš 
mokyklos vien tik, kad galėčiau 
išgirsti juos kalbant. Juk 
Amerikoje taip retai tenka 
išgirsti mažylius kalbant lietu
viškai, o jei ten taip vaikus 
sekiočiau, tai tuoj būčiau įtartas 
negerais tikslais...

Po jungtuvių — jaunųjų (viduryje) Aldonos ir Tolando Petraičių pulkas. Iš kairės: Dalytė Cibas, 
Stacey De Petrillo, Lisa Higgins, Sheri Norris, Renata Garbonkus, Heather Comber; Vainius 
Koklys, Erikas Petraitis, Tomas Petokas, Tauras Radvenis, Jonas Kulikauskas ir Jonas Baipšys.

Bevaikščiodamas visada susto
ju Gedimino prospekte esančioje 
„Vagos” leidyklos knygų krau
tuvėje. Krautuvė erdvi, joje 
geras pasirinkimas knygų, vi
sada pilna žmonių, taigi atrodo, 
kad lietuvis knygą mėgsta, ja 
domisi ir perka. Bet kas mane 
ten daugiausia domina, kad 
krautuvėje, geriau tariant jos 
vitrinoje, pastatytas naujas 
japoniškas automobilis - Toyota. 
Viduj taip pat stovi pora stalų, 
ant kurių išdėstytos automobi
lių dalys. O, čia jos nevadinamos 
„dalys”, bet „detalės”. Juk žodis 
„detalės”, kur kas kultūringiau 
skamba, ypač knygyne. Argi 
mes1 ne Vakarų kultūros kraš
tas? Vitrinoje, kaip ir pridera 
rimtam knygynui, išdėstytos ir 
knygos. Jos išdėstytos prie 
Toyotos strateginėse vietose, 
atrodo pagal svarbumą. Pavyz
džiui, po Toyotos ratais padėta 
puošni knyga „Lietuvos bažny
čių menas” ir kita, taip pat 
puošni - „Lietuvos ordinai, me
daliai ir ženkleliai 1918-1940”. 
Aš čia visgi perdedu. Tos knygos 
ne po ratais, bet tik atremtos į 
ratus. O tie ratai ir ne kokie 
purvini ar nudėvėti, bet nauji ir 
išblizginti. Tad nenuostabu, kad 
prie tokių ratų priremtos ir ver
tingos knygos. Pirmoji - „Lie
tuvos bažnyčių menas”- didelio 
formato, jos viršely Aušros Var
tų šv. Mergelės Marijos paveiks
las ir jos kaina - 200 litų, trupu
tį daugiau nei vidutino lietu
vaičio mėnesinė alga. Šiai kny
gai, spausdintai Danijoje ir iš
leistai R. Paknio leidyklos, Lie
tuvos kultūros ir švietimo mi
nisterija kartu su Dailininkų 
sąjunga paskyrė pirmąją premi
ją. Antroji knyga, išleista 
Algimanto Astiko ir čia atrem

ta į užpakalinį Toytos ratą, 
pažymėta diplomu. Abejuose 
automobilio pusėse išdėstytos 
pigesnės knygos: kairėje — 
„Metmenų laisvi svarstymai”, 
o dešinėje Br. Railos „Kitokios 
Lietuvos ilgesys”. Truputį su 
šiuo išdėstymu nesutinku. Man
ding, Br. Railos knyga turėtų 
taip pat būti Toyotos kairėje, bet 
tai tik lengvas priekaištas kny
gyno darbuotojams.

Iš pirmo žvilgsnio praeivis 
pagalvos, kad Bronys Raila il
gisi Lietuvos, kurioj jo knygai 
būtų skirta garbingesnė vieta - 
kur nors ten prie Toyotos ratų, 
bet greičiausia jis ilgisi Lie
tuvos, kuri iš jo nebūtų atėmusi 
pilietybės. Iš tiesų jis pats kal
tas. Jei anais laikais, užuot per 
radiją vanojęs sovietinės Lie
tuvos valdovus, būtų koliojęs 
vadinamus „tiltų statytojus” 
išeivijoje ir pagarbiai kartas nuo 
karto apie tuometinį VLIKo pir
mininką atsiliepęs, tai šian
dieną ne tik pilietybę būtų at
gavęs, bet ir kokiu medaliu, 
gautu iš prezidento, galėtų pui
kuotis.

Apleisdamas knygyną nusi
perku knygelę „Lietuvių kalbos 
rašyba ir skyryba”, pasiryžęs 
pagaliau pramokti kur dėti kab
lelius, kad nepykinti „Draugo” 
redaktorės D. Bindokienės. Ir 
taip galvodamas apie savosios 
rašliavos patobulinimą paste
bėjau, kad prieš mane ateinan
ti mergina labai jau maloniai 
šypsosi. Apsidairiau. Nieko ar
ti manęs nėra, vadinasi, šypso
si man. Mergina visai nieko, tik 
gal truputi per daug „kvarbos”, 
o pro prasiskleidžiantį paltą 
matėsi mini sijonėlis ir visai 
padoriai atrodančios kojos. Man 
bebandant atsiminti, kur aš ją 
matęs, ji jau prie manęs ir: „Gal 
ponas norėtumėt maloniai pra
leisti valandėlę?” Mano amžiuje 
šiek tiek ilgiau trunka, kol 
dalykai viršuje tinkamai užsire
gistruoja, taigi, bebandant 
pasiūlymą suprasti ir reikiamai 
įvertinti, mergina, dar meiliau 
šypsodamasi,pridūrė: „Nesigai
lėsite!”. Ką gi. Atsipeikėjau ir 
nuoširdžiai padėkojau už tokį 
netikėtą pasiūlymą. Merginos 
šypsena dingo, o aš kulniavau 
toliau palikęs ją, bet visą apėmė 
toks malonus jausmas. Juk iš 
visų praeivių pasirinko mane! 
Nepajutau kaip iškėliau galvą, 
įtraukiau pilvą, bet, va, vel
niava: koja užkliuvo už išsiki
šusios šaligatvio plytos ir aš, 
skeryčiodamas rankomis, ban
džiau žūt būt išsibalansuoti, kad 
neišsitiesčiau ant pilvo. Išsilai
kiau, bet baisiai jau nevyriškai 
turėjau atrodyti beskeryčioda- 
mas.

Ką padarysi, Lietuvoje šali
gatviai ne iš cemento lieti, bet 
sudėti iš cementinių plokščių ar 
plytų. Tad jeigu kokia plyta 
išlenda, tai jau tos plytos 
reikalas. O jeigu kokia tetulė ar 
diedukas už tokios išsikišusios 
plytos užklius ir sau kelius nusi- 
balnos, tai jau jų reikalas. Prie 
Seimo trečiųjų rūmų įėjimo tos 
šaligatvio plytos gerokai sukrito

Aldona (Bobelytė) ir Tolandas A. Petraičiai.
t

DAR VIENA NAUJA 
LIETUVIŲ ŠEIMA

1993 metų spalio 9 dieną Šv. 
Jėzaus Vardo bažnyčioje, St. 
Petersburge, Floridoje, rinkosi 
draugai ir pažįstami būti liu
dininkais ir kartu pasidžiaugti 
dviejų jaunų lietūvių, Aldonos 
Dalios Bobelytės'ir U.S. A.F. lei
tenanto Tolando Antano Pet
raičio sutuoktuvėm.

Aldona Dalia ^Bobelytė, jau
niausia dukra Dalios ir dr. 
Kazio Bobelių, jūrų skautė-gin- 
tarė, priklausė Čikagos Nerijos 
tuntui, daug vasarų praleido 
Rako stovykloje. Yra baigusi 
University of South Florida 
bakalauro laipsniu (BA Interna
tional studies) ir yra atlikusi 
„internship” Foreign Relations 
Co., Washington, D.C. Domisi

ir atsirado didokas įdubimas. 
Vieną rytą, eidamas su Seimo 
nariais, tai parodžiau jiems, kad 
būtų atsargūs. Įstatymų leidėjai 
gerokai nustebo, kad aš tokiais 
menkniekiais rūpinuosi. Juk 
įdubimas aiškiai matyti, be to, 
toliau nuo įėjimo, tai kas ten už
klius. Ir jie teisūs. Juk visa 
Lietuva duobėj, negi lietuvis 
kris dar į kitą duobę?

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai”, 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania” pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636.
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SKOKJE, OLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK,
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai, 
itęsiame vizas, ruošiame iškvietimus, 

siunčiame pinigus doleriais.

įvairiom sritim. Medicina jai 
nesvetima. Šiuo metu yra pri
imta į University of Maryland, 
Delaware, MD, kur pasirinko 
studijuoti veterinarijos medi
ciną.

Tolandas Antanas Petraitis, 
Giedrės ir Rimtauto Petraičių 
sūnus, taip pat skautas, pri
klausė Ramiojo vandenyno 
Dariaus-Girėno tuntui. Tolan
das A. Petraitis yra baigęs U.S. 
Air Force Academy, Colorado, 
B.S. Civil Engine*wirig laipsniu 
bei European Nato Joint Jet 
Pilot apmokymą ir šiuo metu 
skraido C-5, esančiu Dover Air 
Force bazėje, Dover, Delaware.

Vestuvinė puota vyko St. 
Petersburgo Lakevvood Country 
klube, kur jaunoji pora buvo su
tikta abiejų tėvelių, dalyvaujant 
gražiam skaičiui jaunųjų 
giminių, draugų bei pažįstamų. 
Ypač buvo gausu jaunimo. Jau
niesiems žodį tarė jaunosios tė
velis dr. Bobelis ir jaunojo tėvu
kas V. Fledžinskas. Buvo 
linksma, džiugu. Visi linkėjome 
jauniesiems gražios ir pras
mingos ateities.

R.D.
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šit už apdraudą nuo ugnies irauto- f 
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOU9
3208 Va We«t »5th Street* 

Tel. — (708) 424-8854 
(312) 581-8854

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NAMŲ REMONTAI
Užkalam „siding", remontuojame: stogus, 
langus, duris „porches", rūsius; dedame 
keramikines plyteles, atliekame įvairius 
mūrijimo darbus.
Kreipkitės; tel. 312-489-1478

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Oketo Avė., 
Bridgevievv, IL 60455

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

Moteris gali prižiūrėti vaikus 
savo namuose Marųuette 
Parke 5 dienas į sav. Tel.: 

312-476-3176

VILEIŠIAI
TRIJŲ BROLIŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučys
Inž. Petro, adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 

'svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas, Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų.

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis.

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go” administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL 50529.

It’s the peace of mind you get knowing you have saved 
for the future. It’s a U.S. Savings Bond. With just a little from 
each paycheck, you can invest in Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work. And they will keep earning 
interest for up to 30 years. Make an inveslment in your future 
with U.S. Savings Bonds today. Ask your employer for details.

A public $«vj<e of this publkation.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

GREIT

PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED

VVashington, D.C. „landseaping” 
kompanija ieško darbininko. 

Pradžiai alga $6 į vai. 
Skambinti

Aleksui Škirpai, tel 202-244-2373

LIETUVIU a
EGZODO i 

LITERATŪRA | 
! 1945-1990 ;

j Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-/ 
; rio redaguota, dvidešimties autorių ‘ 
parašyta knyga, apžvelgianti visą* 
45 metų mūsų egzodo literatūros/
laikotarpį. Veikalas 864 lidelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių: 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua-;

, nistikos Institutas.
' Leidinys gaunamas „Drauge”,-
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 

; — $6.00, į kitus kraštus — $6.50.
, Illinojaus gyventojai visais atvejais,
-dar primoka $2.63 valstijos mo- 
kesčių.

<



Prie kapo stovi kariškių garbės sargyba. Pulk. Vėbros kepurę įdėjus j vidų, karstas uždaromas.

PRIGLAUDĖ VILNIAUS 
KALNELIAI

Vasario 20 d., sekmadienį, su
tartą palaikų atvežimo dieną, 
„Lufthansa” lėktuvas at
skraidino savanorio kūną, lydi
mą jauniausios dukros Vaivos, 
į Vilnių. Tokia buvo savanorio 
Juozo Vėbros paskutinė valia.

Sutinkančiųjų būrio lydimas, 
velionio karstas pavasarėjančio 
Vilniaus gatvėmis atvežamas 
prie universitetinės šv. Jono 
bažnyčios. Nepriklausomos Lie
tuvos kariai ant rankų karstą 
įneša į šarvojimo koplyčią greta 
didžiojo altoriaus. Postamentas 
su trispalve apdengtu karstu 
paskęsta gėlėse ir vainikuose. 
Palinksta gedulo kaspinas per
juostos tautinės vėliavos, sklin
da prislopintos gedulingos mu
zikos garsai. Gausūs vilniečiai 
nenutrūkstama vorele praeina 
pro karstą, trumpam stabteli 
įsižiūrėdami į šio kilnaus Tėvy
nės sūnaus "bruožus, pasimel
džia, padeda gėles.

Ilgai maldoje parimsta sava
norio tėviškės Kamajų valsč. 
Gentynės km. netolimas kaimy
nas J. E. Vilniaus vyskupas 
Juozas Tunaitis. O aklas balta- 
barzdis senelis paprašo prives
ti jį prie karsto, kad galėtų pri
siliesti ranka. Tai buvęs Lietu
vos savanoris, ilgametis Sibiro 
tremtinys, rašytojas Kazimieras 
Skebera. Velionio Juozo Vėbros 
artimiesiems pareikšti užuojau
tą prieina buvę pulkininko ben
dradarbiai iš Kauno karinių 
tyrimų laboratorijos, kurią 
velionis įkūrė ir jai vadovavo 
1935-1940 m., buvę PLP Karo 
mokyklos kariūnai, velionio 
vadovauto 1941 m. birželio 
sukilimo dar gyvi dalyviai, 
giminės, pažįstami, atvažiavę iš 
Kauno, Panevėžio, Alytaus, Ro
kiškio ir kitų vietų. Prie karsto 
suklumpa ir senelis p. Stasys 
Bačkis, atvykęs pas sūnų J. E. 
Vilniaus arkivyskupą Audrių iš 
Paryžiaus. Tai jo globojamas 
velionis Juozas Vėbra, ištrūkęs 
iš nacių mirties nagų, pokario 
metais gyveno Prancūzijoje. Ko
plyčioje prie velionio karsto 
daug Lietuvos kariškių. Kariuo
menės generalinio štabo atsto
vai ant pulkininko karsto pa
garbiai uždeda Lietuvos kari
ninko kepurę, tuo atgaivindami 
gražią prieškarinių laikų tra
diciją.

Rytojaus dieną, pirmadienį, iš 
pat ankstyvo ryto vėl gausybė 
žmonių rinkosi į šv. Jono bažny
čią. Visų noras — pažvelgti į 
legendinį mūsų tautos sūnų, nu
silenkti jam, pagerbti jo atmini
mą, pamatyti neregėtą karstą. 
Žmonės jau nebetelpa koplyčio
je, jų eilutė ir prie išorinių 
bažnyčios durų, kur juoduose rė
muose pastatytas savanorio por
tretas ir biografijos aprašymas.

Dešimtą valandą prasideda 
Mišios už velionio Juozo vė
lę. Bažnyčios rektorius kun. Eid- 
vilas Merkys pamoksle nušvie
čia svarbiausius velionio, kaip 
tauraus kario ir krikščionio gy
venimo kelio etapus. Pamal

doms baigiantis, policijos vyrų 
choras „Sakalas” gieda „Mari
ja, Marija”, „Lietuva brangi, 
mano tėvyne”, kitas giesmes.

Prie karsto nusilenkia Lietu
vos Seimo pirmininkas, vyriau
sybės atstovai, seimo nariai. 
Prie karsto gedulo sargybon sto
ja Karaliaus Mindaugo Vilniaus 
šaulių rinktinės, tremtinių, at
sargos karininkų sąjungų atsto
vai, savanoriškos krašto ap
saugos tarnybos, kariuomenės 
Generalinio štabo vadovai. Su 
tėveliu atsisveikina keturi jo 
vaikai, septyni Lietuvoje gyve
nantys vaikaičiai (keturi dar 
gyvena JAV), keturiolika pro
vaikaičių, kiti artimieji.

Tryliktą valandą Lietuvos ka
riai paima pulkininko karstą ir 
lėtai neša iš bažnyčios. Kariuo
menės orkestras groja gedulin
gą maršą „Oi neverk, motušė
le”. Senosios gatvelės ir 
skersgatviai prikimšti vilnie
čių. Gedulinga procesija pasuka 
į Daukanto aikštę, kur išri
kiuotas automobilių kortedžas. 
Karstą nešant pro Prancūzijos 
ambasadą, tarsi atsisveikin
dama, iš lėto plevena jų valsty
binė vėliava. Su šia šalimi 
susieti daugelis velionio pulki
ninko gyvenimo metų. Joje dar 
liko gyvų jo mokslo ir kovos 
draugų.

Pulkininko karstą kariai pa
deda ant atviro katafalko ir, 
orkestrui palydint, ilga automo
bilių vilkstinė pajuda Antakal
nio kapinių link. Tokios pagar
bios gedulingos palydos senasis 
Vilnius seniai nematė.

Po pusvalandžio per- 
sirikiavusi procesija, priekyje 
plazdant tautinėms vėliavoms ir 
aidint orkestrui, nuo kapinių 
vartų jau žengia prie paruoštos 
amžinojo poilsio vietos, padabin
tos gyvomis gėlėmis ir eglių 
šakutėmis. Pulkininko karstą 
pakaitomis neša atskirų kariuo
menės rūšių kariai, apsirengę 
skirtingomis uniformomis.

Savanorio, kaip profesoriaus 
ir daktaro mokslinę veiklą pri
minė Kauno Technologijos uni
versiteto profesorius, habilituo
tas daktaras, KTU ir VDU se
natorius Romualdas Baltrušis. 
Beje, jis pats dabar cheminius 
tyrimus atlieka tame pačiame 
Tyrimų laboratorijos kabinete, 
kuriame kadaise ir velionis 
Juozas Vėbra panašius tyrimus 
vykdė, o pati laboratorija 
pavadinta Juozo Vėbros vardu.

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
Lietuvos Garbės savanoris, sei
mo narys prof. Vytautas Lands
bergis. Jis prisiminė, kaip jo 
tėvas, taip pat Lietuvos savano
ris — kūrėjas, architektas Vy
tautas Landsbergis-Žemkalnis, 
artimai bendravo su velioniu ir 
kartu dirbo, statydami Tyrimų 
laboratoriją, o jų šeimoje visada 
pagarbiai būdavę atsiliepiama 
apie pulkininką Vėbrą.

Atsisveikinimo žodį tarė PLP 
Karo mokyklos paskutinės 
20-sios laidos absolventas, dimi

sijos kapitonas Stanislovas 
Zaikauskas, Lietuvos kariuome
nės Generalinio štabo viršinin
kas, pulkininkas Stasys Knezys, 
vilnietis inžinierius Romualdas 
Šakenis, buvęs priešlėktuvinės 
rinktinės 1938 m. kariūnas, 
vėliau ilgametis tremtinys, 
kaunietis Juozas Enčeris. Vil
nietis poetas Simas Račiūnas at
sisveikinimo žodžius išsakė 
eilėmis.

Po to perskaitytos velionio 
bičiulių ir bendražygių: prof. A. 
Damušio, inž. J. Mikailos, rašy
tojo Br. Railos atsiųstos užuo
jautos velionio vaikams, sesutei 
Teresei, žmonai Genovaitei. 
Perskaitytas poeto B. Brazdžio
nio eilėraštis „Et le combat 
cessa”.

Giedant „Viešpaties angelas”, 
pradedamas užpilti karstas. 
Trys saujelės žemių, kaip pa
skutinė paslauga krenta ant 
savanorio karsto iš artimųjų 
rankų. Aidint „Marija, Marija”, 
Antakalnio karių kapinėse iš
auga naujas gelsvo smėlio kau
burėlis.'Jį apgaubia gyvos gėlės, 
vainikai, plevena žvakių lieps
nelės. Lietuvos savanoris-kūrė- 
jas sugrįžo į Vilniaus kalnelius, 
apie kuriuos dainuodavo kovo
damas dėl jų laisvės. Dabar jis 
čia jų ginti atgulė amžinai.! 
Netoliese ilsisi jo jaunystės ir 
kovų draugai, už kalvelės — 
amžinąjį Laisvės sapną regi 
kruvinosios Sausio 13-sios ir 
Medininkų karžygiai...

Alfonsas Lipnickas

MININT VASARIO 16-TĄJĄ Ir KOVO 11-TĄJĄ — 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ —

1994 m. vasario 13 d., AMERIKOS UETUVIŲ 
TARYBAI PER DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRĄ AUKOJO:

$250 Miškinis K.S.
$100 P. P., Švera J. B. ir Zakarkienė A. ir Rėklys A.
$80 Televičienė P.
$50 Balanda G., Klimkaitienė A. — a.a. vyro Martyno atmin., Kup

činskienė G. ir Vaitėnas A.
$40 Barauskas A. B., Grigaras M. ir Memėnas V. V.

$30 Geldys S. D., Legnickas S., Lukas A. I., Staškus V. ir šadeika Č. O.
$ 25 Andriušaitis A., kun. Babonas A., Brizgys B. O., Bulotienė E., 

Černis K. I., Gaižutienė P., Karvelis K. R., Kaunelis I. S., Miškinienė M., 
Podėrienė A. ir Stankus A.

$20 Ankus V. G., Bartkus J., Bartkus S., Bačkaitis A.A., Bražiūnienė 
E. Briedis J. O., Baublienė E., Bublys A. B., Bublienė S., Čečkienė B., 
Čerekas A. N., Čiuželis K., Čižauskas V. E., Daugvidienė K., Garliauskas 
S. E., Gilvydis J. D., Gogelis K. E., Grunavas L., Heiningas L. P., Janušis 
I. G., Jonynas T., Jonynienė A., Jurgutienė E., Jurgutis J. D., Juškaitė 
R., Juškienė S. , Lelevičius A., Matažinskas J. P., Matulis A., Mikaila J.
R. , Mikulionis J. J., Mikulionis L. R., Navasaitis K. D. Norkūnas B., Pa- 
caitis V., Pesys A. V., Pikūnas S. R., Putrius P. J., Ramašauskas K., 
Rauličkis J. V., Ražauskas K. R., Rukštelienė O., Saplys J., Selenis L., 
Skorupskis E. M., Strakšių Šeima, Sukauskas A. B., Šimkienė S., Šlušnys 
V., Špakauskienė G., Švoba R., Udrys A., Urmanavičienė Z., Valiukėnas 
B. G., Vaitiekaitis A. R., Vaitiekus A. J. ir Zaparackas A. J.

$15 Čiunkienė B., Gricius K., Kinčius J. V., D.L.K. Birutės d-jos 
Detroit’o skyrius, Narbutas J.M.S. ir Patalauskienė V.

$10 Alantienė I., Balsienė C., Balukienė K., Bernotaitienė M., Gri
gaitis A.S., Grinienė J. Iešmantas D., Jankienė D., Jodinskienė E., Joman
tas V. Kasputis E., Kazakevičius J., Kilmanienė J., Kiškis O., Kizlauskas
K. L., Kulikauskas K. B., Laurus I., Leparskas A.A., Marčiukaitienė E., 
Milkevičius, Milkus E. Mykolaitis K. E., Mingėlienė L., Misevičius E., Nau- 
mus S., Neverauskas B. V., Osteika A. V., Pečiūrienė J., Pekorius A., 
Petrauskienė A., Petrauskas P. R., Petravičienė L., Pliūrienė Č., Pus
deŠris A J., PusdeŠris Don., Pusdešrienė O., Radas J. E., Radzvickas
L. , Rašytinis A. E., Rutkauskienė O., Sajauskienė J., Seaman K. N., 
Selenienė B., Simonaitienė R., Simutis V. O. Šadeika R. Šadeika S., Sližys
S. N., Skorupskas S. A., Stygienė A., Susivienijimas L. A. 352 kuopa, 
Šepetienė V., Švobienė J., Šuopys J., Uždavinis A., Vaitkūnaitė T., 
Vilkauskienė A., V.K.L. s-gos Detroito skyr., Zaranka P. J., Žiedienė A.
T. ir Bodiya Aldona.

$5 Banaitienė L., Brazaitienė A., Gaškaitė D., Glatkauskienė S., 
Kašelienė O., Keller M., Lelis V. A., Milmantienė A., Mikštas P. Č., Pa- 
cione E., Petronienė D.į Petrulis V. M., Povilaitis F. E., Sautils S., Srėbu- 
tėnienė L., Skiotys E. Z., Stašaitis A. ir Žilinskienė M.

$2 Harp D. ir Erlingis L.
$1 Udrys N.
Barauskų auka — programa ir gėlės.
Reiškiame nuoširdžią padėką aukotojams, aukų rinkėjams ir visiems 

Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 
dalyviams. Aukas rinko: Eugenija Bulotienė — $605, Regina Juškaitė — 
$515, Petras Pagojus — $255, Frank Povilaitis — $55, Stefanija 
Kaunelienė — $55, Liūdas Selenis — $50, Milda Skorupskienė — $110, 
Vladas Staškus - $564, Česys šadeika — $1,186. Iš jų laiškais $475 ir 
Teresė Vaitkūnaitė — $35. Iš viso suaukota $3,430.

P.S. Dėl pastebėtų netikslumų skambinti 1-810-626-6470.
D.L.O. Centro

Valdyba
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A.tA.
BERNADETTAI GRAUŽINIENEI

mirus, jos dukterį RŪTĄ, žentą FELIKSĄ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Marija ir Justinas Palubinskai

KĄ DARYTI, JEI...?
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo 
rūpesčio valandą.

ir

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, jei vienas telefono 

SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

CHICAGO PALOS HILLS
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO LEMONT

A.tA.
MARIJA GURĖNIENĖ

Gyveno Hayward, WI, anksčiau Chicagoje, Westlawn, 
apylinkėje.

Mirė 1994 m. balandžio 22 d., 6 vai. vakaro, sulaukusi 74 
metų.

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Bronius, giminės — Sofija Blažienė ir 

jos sūnūs su šeimomis, krikšto duktė Indrė Toliušytė ir kiti 
giminės.

Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 27 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 28 d. Iš lai
dojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

312-476-2345 arba 1-800-924-7600.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. balandžio 24 d. 2:02 vai. p.p. staiga mirė sulaukęs 69 
metų.

A.tA.
STASYS MERKEVIČIUS
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajavonyje. 

Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko; sesuo Juzė Brigita Kumetienė su šeima ir 

brolių šeimos Lietuvoje. Pusseserė Valeria Krasauskas su 
šeima, pusbrolis Vytautas Kačinauskas ir kiti giminės JAV- 
bėse ir Kanadoje.

Velionis pašarvotas trečadienį, balandžio 27 d. nuo 4 iki 
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 28 d. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi Krasauskų šeima.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo su šeima ir kiti giminės Lietuvoje, 
pusseserės šeima, pusbrolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
VACLAVA BALČIAUSKAITĖ 

ŠARKIENĖ
Našlė a.a. dipl. teisin. Vinco Šarkos.
Jos netekome 1984 m. balandžio mėn. 29 d. Palaidota 

greta savo vyro Holy Sepulchre kapinėse Southfield, 
Michigan.

Ilsėkis ramybėje, brangi Mamyte.
Prašome gimines ir Mamytę pažinojusius prisiminti Ją 

savo maldose.

Dukterys Izolda ir Nijolė su šeimomis.

Pagerbkime musų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų

šv. Mišių devindienį!
Aušros Vartų Madona

MOTINŲ DIENOS NOVENA — 
balandžio 29 - 30 ir gegužės 1 - 8 d. 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
ši novena į Vilniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo ir 

Nepaliaujančios Pagalbos švč. Dievo Motiną Mariją bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias.

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, jungiu 
ją į šv. Mišių noveną.

Motinos vardas .....................................................................gyva/mirusi

Novenai aukoju............... ..

Vardas, pavardė........................................................................................

Adresas .....................................................................................................

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilboum Avė., Chicago, IL 60629
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Cicero Lietuvių namų savi
ninkų klubo metinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 1 d., 12 vai. popiet, posėdžių 
kambaryje, buvusiam seselių 
vienuolyno name. Susirinkime 
bus pranešimai, veiklos apžval
ga ir valdybos rinkimai.

Šv. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos pradžios 
mokykloje lietuviukai sudaro 
moksleivių mažumą, bet jie pir
mauja geriausių mokinių eilėse. 
Balandžio 21 d. „Brighton Park 
Life-MacKinley Park” laikraš
tis skelbia geriausių trečiojo 
ketvirčio šioje mokykloje mo
kinių pavardes, kurių tarpe yra: 
Petras Plačas, Indrė Noreikai
tė, Anton Petrošius, Joseph Zur- 
lis, Lauren Galkus ir Kornelija 
Ruzgaitė (įdomu, kad laikraš
tyje taip ir parašyta — Ruzgaitė, 
o ne Ruzgą). Sveikiname pasižy
mėjusius lietuvius mokinius.

Balandžio mėn. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnytėlėje 
pakrikštyti keli nauji lietuvių 
visuomenės nariai: 2 d.— 
Paulius Petras Bliudžius; 
Visata Marija Gaputytė; Ro
bertas Rupeika; balandžio 3 d. 
pakrikštyta Siga Marija 
Kisieliūtė.

Jūratė Kazickaitė-Altman,
gyvenanti Washington D.C., 
sutiko dirbti su „Saulute”, 
Lietuvos našlaičių globos bū
reliu. Ji yra krikšto mamytė 
dviejų berniukų, gyvenančių 
Lietuvos internate ir nori padėti 
Lietuvos beglobiams vaikams. 
„Saulutės” skyrių Detroite veda 
Eleonora Grigaitienė, o Flo
ridoje Birutė Kožicienė. Pagrin
dinis skyrius veikia Čikagoje ir 
apylinkėse. Valdybą sudaro 
Indrė Tijūnėlienė (pirm.),Vir
ginija Šaulienė (sekretorė), 
Irena Draugelienė (iždininkė), 
Marytė Černiūtė (ryšių vedėja), 
Vida Maleiškienė (administra
torė) ir Rūta Šmulkštienė (veik
los koordinatorė).

x Sol. St. Povilaitį, Lietuvos 
estradinės (pramoginės) muzi
kos karalių, Lietuvoje ir kitose 
valstybėse girdėjo šimtai tūks
tančių žmonių. Jį balandžio 30 
d. 7:30 v.v. galės išgirsti ir čika
giečiai. Tie, kurie klausėsi jo 
ankstesnių koncertų, nenusivy
lė. Nenusivils ir šio renginio da
lyviai.

(sk)
x Knygą „Balionai, bana

nai ir biurokratai”, redaguotą 
ir papildytą P. Žumbakio ko
mentarų per radiją leidinį, 
galima įsigyti; Patria parduo
tuvėje 2638 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, arba užsakant 
paštu už $15 ar didesnę auką.

(sk)

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

Dengiame Ir taisome 
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui- 

yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

LB Marųuette apylinkėje 
rinkimai į LB XIV Tarybą
vyks balandžio 30, gegužės 1 ir 
gegužės 7 d. Balsavimai vyks 
„Seklyčioje” nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. (Motinos dieną — 
gegužės 8 d. balsavimų nebus). 
Visi raginami balsuoti.

Rotary Club iš Forked River 
N J per Jeanne S. Dorr atsiuntė 
150 dol. ir įsipareigojo remti 
vieną našlaitį Lietuvoje. Šio 
klubo „International service” 
direktorė, Jay Pierson yra 
paskirta susisiekti su kitais 70 
skyrių, kad jie visi paimtų ir 
remtų po vieną našlaitį Lietu
voje. Jeanne S. Dorr yra JAV 
LB Philadelphijos apylinkės 
narė socialiniams reikalams ir 
labai artimai bendradarbiauja 
su JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

JAV LB-ės East Chicago 
apylinkės rinkimai į XIV 
Tarybą bus pravesti korespon
denciniu būdu ir taip pat bus 
galima balsuoti asmeniškai 
gegužės 1 ir 8 dieną po lietu
viškų pamaldų Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, 1390 W. 
15th Avė, Gary, IN. Rinkimų 
komisiją sudaro: S. Holiušienė, 
V. Damušienė ir R. Dambraus
kienė. Kandidatai iš Vidurio 
Vakarų apygardos II rajono: 
Albinas Karnius ir Birutė Vilu
tienė. Iškilus klausimams, 
prašome kreiptis į Rinkimų 
komisijos būstinę tel.: 
219-398-9249.

Čikagos Panevėžiečių klubo 
gegužinė bus šį sekmadienį, 
gegužės 1 dieną, Šaulių salėje. 
Nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami į gegužinę atsilan
kyti. Pradžia 12 vai.

x Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai Atvelykio metu 
suorganizavo religinį koncertą 
Lemonte ir padengė visas jo 
išlaidas. Pal. Jurgio Matulaičio 
Misija ir jos kapelionas A. 
Paliokas, SJ nuoširdžiai dėkoja.

x Dail. Rimanto Dichavi- 
čiaus, svečio iš Vilniaus, paroda 
atidaroma balandžio 29 d., 
penktadienį 7 vai. vakare 
Čiurlionio galerijoje. Po 
atidarymo galerijoje dailininkas 
kalbės apie savo gyvenimą 
Sibire, apie kūrybą, ir da
bartines Lietuvos aktualijas. 
Visus kviečiame. Šeštd., balan
džio 30 d. Čiurlionio galerija bus 
uždaryta.

(sk)
x Nemira Šumskienė iš 

Chicagos paėmė globoti vieną 
našlaitį Lietuvoje. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas 
našlaičio vardu dėkoja ir kviečia 
kitus jungtis į šį gražų našlaičių 
globos darbą. „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Savo močiutės a.a. Mari

jos Sideravičienės atminimui 
Victoria L. Murphy atsiuntė 
$300 auką „Saulutei”, Lietuvos 
našlaičių globos būreliui padėti 
Lietuvos našlaičiams. „Saulu
tė” nuoširdžiai dėkoja ir užjau
čia a.a. Marijos Sideravičienės 
artimuosius.

(sk)

Antano Saulaičio, SJ, dvide
šimt penkerių metų kunigystės 
paminėjimas bus gegužės 8 d., 
sekmadienį, po 10 vai. r. kon- 
celebruotų šv. Mišių Jaunimo 
centro kavinėje.

„Draugas” organizuoja kelio
nę po Pabaltijį. Aplankę Estiją 
ir Latviją, vyksite į Lietuvos 
pajūrį: Palangoje pabuvosite 
Gintaro muziejuje, nuvyksite į ' 
senąją Klaipėdą — vienintelį 
uostą Lietuvoje, pietausite 
restorane, įrengtame „Meri
diano” laive. Tai tik viena iš 16 
dienų šiame ture! Kreipkitės į 
G. T. International (708) 
430-7272.

Muz. Algis Šimkus, anks
čiau gyvenęs Čikagoje, o dabar 
Miami apylinkėse, Floridoje 
atvyksta vėl į Čikagą ir čia skai
tys paskaitą apie komp. Vladą 
Jakubėną jo 90-ties gimimo me
tinių proga. Minėjimas bus ge
gužės 15 d., 3 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Minėjimą or
ganizuoja VI. Jakubėno drau
gija.

1994 M. ABITURIENTŲ 
DĖMESIUI!

Lietuvių Moterų federacijos 
Čikagos klubas skelbia rašinio 
konkursą tema „Kodėl man 
svarbu būti pristatytu(ta) lietu
vių visuomenei”. Geriausiam 
rašiniui skirta 300 dol. premija 
bus įteikta per abiturientų pri
statymo pokylį š.m. birželio 4 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, IL.

Rašiniai, ne trumpesni, kaip 
vieno mašinraščio puslapio, 
siunčiami Birutei A. Vin- 
dašienei, 11129 Northwest 
Road, Palos Hills, IL 60465, iki 
gegužės 15 d. (pašto data).

IS ART! IR TOLI

LIETUVOJE

UŽPUOLA ATEITININKUS
Kovo 19 d. iki sąmonės ne

tekimo chuliganų sumuštas 
Studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininkas, VDU Teologijos ir 
filosofijos fakulteto studentas 
Vygantas Malinauskas. Kovo 
25 d. Kaune sumušta veikli 
ateitininkė, VDU Menų fakul
teto studentė Živilė Krivickaitė. 
Abu ateitininkai užpuolimui ne
davė jokio preteksto. Dėl sunkių 
galvos traumų prireikė medikų 
pagalbos, studentai ilgai ne
galėjo lankyti paskaitų. Prieš 
tai Vygantas ir Živilė drauge su 
kitais ateitininkais lankėsi Var
niuose, kur padėjo organizuo
ti Ateitininkų federacijos 
Pavasario akademiją. („Nau
jasis dienovidis”, 1994.IV.15)

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

(sk)

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminalinė Teisė

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

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

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

VALIO PAVASARIS

Beržai, žilvičiai ūžia šlama: 
Valio pavasaris, valio! 
Padangėj paukščiai gieda gamą; 
Do re mi fa sol la si do!

Jau nebešoksime suktinio 
Su sniegulių baltais pulkais! 
Pasveikint žiedo pirmutinio 
Šiandieną skubame laukais!

Sudiev, žiemuže baltaveide, 
Pas mus viešėjus taip mielai! 
Siūbuoja, šlama, skamba, aidi 
Jau visos lankos ir šilai!

Leonardas Žitkevičius

VAIDINIMAI
Mūsų būrelis atliko vaidi

nimą, kuris vaizduoja penkis 
stovyklautojus, kurie nutarė 
užpulti kitus. Vienas iš jų pra
deda šaukti, kad mato juodą 
pabaisą. Kiti sako, kad jis tik 
juokdarys. Tada pabaisa atėjo ir 
vieną po kito pradėjo žudyti 
stovyklautojus.

Kovas Boguta, 5 būrelis

Mūsų būrelio vaidinimas prie 
laužo buvo apie tris meškiukus 
ir Auksaplaukę. Buvo juokingas 
vaidinimas, visiems labai pa
tiko. Buvo net keturios 
Auksaplaukės.

Vaiva Laniauskaitė ir
Laura Sirgėdaitė, 7 būrelis

Vienuolikto būrelio vaidi
nimas buvo apie mergaites 
barakuose nakties metu. Mes 
klausėmės radijo, skaitėm 
žurnalus ir gėrėm „Kool-Aid”. 
Kai vadovė atėjo, mes vaidinom, 
kad miegame. Kai ji išėjo iš 
kambario, mes vėl pradėjom 
kalbėtis. Sekantį kartą vadovė 
mus pagavo.
Aleksa Valiulytė, 11 būrelis 

1993 metų JAS stovykla
Dainavoje

VABALĖLIO
PRISIKĖLIMAS

A. Nyka-Niliūnas šiame eilė
raštyje kalba apie žmonių gyve
nimą. Jis žmones lygina su va
balais. Kai kurie žmonės yra 
turtingi, gerai ir lengvai gyve
na. Kiti dideli ir stiprūs. Vieni 
gražūs, kiti ne.

Šitas mažas vabaliukų pasau
lis reprezentuoja mus ir mūsų 
gyvenimą. Visi žmonės yra skir
tingi, kaip pradžioje pažymėjau.

Eilėraščio pabaigoje minimas 
draugas, kuris sumindžioja 
pasaulį. Tas draugas atstovauja 
mirčiai ir pasaulio galui. 
Pasaulio gale visi žus, nesvarbu 
kokie jie buvo žmonės, nes mes 
visi būsime vienodi.

Šis eilėraštis verčia gerai 
pagalvoti apie mūsų gyvenimą, 
juk esame žmonės ne vabalėliai.

P. Ješmantas

Poetas šiame eilėraštyje vaiz
duoja gyvenimą. Vabalai, tai 
žmonės. Taip, kaip žmonės, 
vabalai buvo dideli, stiprūs, gra
žūs, maži, seni ir jauni. Staiga 
draugas sumindžioja viską. Tas 
draugas yra mirtis, kuris sunai
kins mūsų išorinį gyvenimą.

L. Maier
Abu Detroito „Žiburio” aukšt. 
lit. m-los abiturientai. („Laisva

Lietuva”)

SALDAINIS
— Senele, štai tau saldainis.
— Ačiū, anūkėli.
— Ar skanus?
— Labai.
- Keista! O katė ir šuo jį 

išspjovė...

Marius Vygantas su Čikagos lit. mokyklos mokinių choru š.m. Vasario 16 
šventėje mokykloje.

Nuotr. Danos Mikužienės

ŽEMDIRBYS IR JO VAIKAI

Vienas žemdirbys prieš mir
damas norėjo savo vaikus įpra
tinti žemę dirbti. Pasikvietė 
juos ir sako:

— Vaikai, aš jau einu iš pa
saulio; jūs ieškokite, ką esu 
paslėpęs vynuogyne, ir viską ra
site.

Kai tik tėvas numirė, vaikai 
manydami, jog tėvas čia bus tur
tus užvertęs, visą vynuogyno že
mę iškasinėjo. Turtų nerado, bet 
gerai išpurenta dirva šimterio
pą vaisių davė.

Pasakėčia moko, kad darbas 
— žmonėms didžiausias turtas.

Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS

Pirmutiniai vežimo ratai apsi
suko 48 kartus.

GALVOSŪKIO NR. 117 
ATSAKYMAI

1. Darius ir Girėnas buvo še
šiais metais vyresnis už Lindber- 
gą. Spirit of St. Louis perskrido 
Atlantą šešiais metais anksčiau 
už mūsų Lituaniką. 2. Vilnius ir 
Vilniaus kraštas buvo lenkų 
užgrobtas, kai prezidento parei
gas ėjo Aleksandras Stulginskis 
(1885-1969). Tuo metu Juozas 
Pilsudskis, gimęs Pabradės 
valsčiuje 1867 m., buvo beveik 
53 m. amžiaus, o Lucijanas Želi
govskis, gimęs Ašmenos apskri
tyje 1865 m., buvo 55 metų am
žiaus. Tuomet A. Stulginskiui 
buvo 35 metai, A. Smetonai 46 
m. ir K. Griniui 54 m. amžiaus. 
3. Dabartinis Lietuvos prezi
dentas A. M. Brazauskas sausio 
22 d. buvo 61 metų amžiaus.

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAS

Kiekviena tauta pamėgsta 
kokį paukštį ir jį pasirenka savo 
tautiniu paukščiu. Lietuvos 
paukščio rinkimai užtruko išti
sus metus. Žmonės savo siūly
mus siuntė „Mūsų gamtos” 
žurnalui. Komisija, susirinkusi 
Lietuvos Mokslų akademijoje, 
išklausė, apsvarstė įvairias nuo
mones ir nusprendė: mūsų

mėgstamiausias, tautinis Lietu
vos paukštis — Baltasis gand
ras.

Baltojo gandro ir žmogaus 
draugystė mūsų krašte gyvuo
ja nuo neatmenamų laikų. 
Niekas negali pasakyti, kada 
žmogus pirmą kartą užkėlė ant 
savo namų stogo seną vežimo 
ratą, kadangi pirmoji gandrų 
pora pasinaudojo šiuo patogiu 
žmogaus pasiūlytu pamatu jų 
dideliam ir sunkiam lizdui. 
Daugybė pasakų išgirsi žmonė
se apie gandrus. Apie tai, kaip 
jie atneša laimę, kaip saugo 
namus nuo žaibo. Lietuvis 
niekada gandro nenuskriaus ir 
visi pasiilgę laukia jo sugrįžtant 
pavasarį.

Apskaičiuojama maždaug, 
kad Lietuvoje apsigyvena 
daugiau negu 8000 gandrų. 
Rudenį į dausas jau išskrenda 
arti 36,000 gandrų. Jie toliau
siai nuskrenda žiemoti. Grįžta 
apie balandžio mėnesio pradžią. 
Gandras neturi balso, tik 
kalena snapu. Deda 4 ar 5 kiau
šinius. Labiausiai mėgsta žio
gus, neatsisako ir kitokių vabz
džių. Iš bėdos gaudo ir varles.

Atsiskyrę nuo žmonių gyvena 
miškuose ir juodieji gandrai. Jie 
truputį mažesni ir baikštūs. Jų 
gerokai mažiau, maždaug 300. 
Peri aukštuose medžiuose. Min
ta panašiu maistu kaip ir baltie
ji gandrai. Baltasis gandras sve
ria maždaug 4 kg., o juodasis — 
3 kg.

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAS

Iš viso yra 12 kaulų.

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinėlį.

GALVOSŪKIS NR. 142
1. Pirmasis kareivis už Lietu

vos laisvę žuvo 1919.2.8, šešta
dienį, 8 vai. ryto, o pirmasis 
karininkas žuvo kitą ketvirta

dienį, irgi 8 vai. ryto. Abu žuvo 
nuc bolševikų — rusų kulkų. a. 
kuris iš jų žuvo savo gimta
dienio dieną? b. iš kur šie kariai 
buvo kilę? 2. Šiandien kompiu
teris nuostabiai tarnauja 
žmonijai ne vien žemėje, bet ir 
erdvėse. Kas yra elektroninio 
skaitmeninio kompiuterio (elec- 
tronic digital Computer) išra
dėjas? 3. Kiek išradimų išrado 
Thomas Edisonas (1847-1931)? 
4. Kada pirmą kartą elektros 
kėdėje mirė nusikaltėlis? 5. Kad 
geriau matytum naktį, ką 
reikia valgyti: obuolių, morkų, 
bananų ar kopūstų?

Už teisingus ir platesnius 
paaiškinimus gausite 10 taškų, 
o už trumpus ir apytikrius 
atsakymus — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

GALVOSŪKIS NR. 143

Devynis medelius reikia suso
dinti taip, kad išeitų 10 eilių, o 
kiekvienoje eilėje būtų 3 mede
liai. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 144
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Ir vėl modernaus meno pie
šinys. Reikės atspėti ką jis 
reiškia. Visi atsakymai bus ver
tinami 5 taškais, o kas atspės 
kataloge pažymėtą pavadinimą, 
tas gaus 10 taškų.

GALVOSŪKIS NR. 145

Štai trumpa pasakėlė, kurią 
papasakojo Rimantas Budrys.

Važiavo žmogus per seną 
Lietuvos girią. Įvažiavo į 
beržyną. Beržai stovėjo seni ir 
reti. Šnarėjo jų lapai nuo vidu
dienio dvelkimo. Pamatė atle
kiant paukštį. Uodega ilga, skri
dimas kaip sakalo. Atsitūpė 
beržo viršūnėje. Panašus į 
paukštvanagį, bet atrodo, kad 
pelėda. Ryškios, gražiai geltonos 
akys. Galva panaši į pelėdos. 
Paukštis lieknas — grakštus, 
didumo kaip paukštvanagis. 
Juodai baltos plunksnos, tarsi iš 
beržo spalvų sudėtas. Tupė
damas žvalgėsi, aiškiai medžio
jo, ieškojo laimikio. Nuleido žiū
ronus, ir paukštis sakalo skry
džiu nuskrido į žalią girią, į 
mįslių dienos ir nakties pasaulį. 
Kartu nusinešė ir savo paslap
tį.

Kas jis? Pelėda ar vanagas — 
tas raibas paukštis?

Kas teisingai atspės gaus 10 
taškų, o kas suklys, tik 5 taškus.

GALVOSŪKIS NR. 146
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Kai sujungsite taškus, pa
rašykite to daikto lietuvišką 
pavadinimą ir kuriam tikslui jis 
vartojamas? (5 taškai)




