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Lietuvos gyventojų sąmonėje 
egzistuoja Baltuos bloko idėja

L. Kravčuk pakviestas būti 
tarpininku Čečėnijoje

Vilnius, sausio 9 d. (LR) — 
„Lietuvių sąmonėje egzistuoja 
Baltijos politinio bloko idėja”, 
teigė Vilniaus universiteto Sla
vų filologijos katedros vedėjas 
V. Čekmonas, remdamasis nese
niai Lietuvoje pasibaigusios ap
klausos rezultatais. Jos metu 
buvo apklausta daugiau negu 
500 Lietuvos gyventojų ir ban- 
dpma išsiaiškinti, koks yra jų 
požiūris į ekonomini bfei karinį 
bendradarbiavimą su kitomis 
valstybėmis, kokius jausmus 
jiems kelia kitų tautybių bei 
skirtingų tikėjimų žmonės, taip 
pat ką apie lietuvius galvoja 
patys lietuviai. Stengiantis, kad 
apklausos rezultatai būtų kiek 
galima objektyvesni, buvo sten
giamasi atsižvelgti į Lietuvos 
gyventojų tautinę sudėtį, amžių, 
išsilavinimą, taip pat religiją.

Kaip rašo Artūras Račas „Lie
tuvos ryte”, apklausą finansavo 
Šveicaruos Nacionalinis Mokslo 
fondas, o jos pagrindinis inicia
torius buvo mokslų daktaras M. 
Sliwinski, dirbantis Genevos 
universiteto Politologijos 
mokslų departamente. Anot Sli- 
winskio, jį labiausiai domina 
komunistinės sistemos griovi
mas ir pokomunistinių struk
tūrų formavimosi procesai, taip 
pat problemos, su kuriomis šie 
procesai susiduria. Anot jo, 
pagrindinis Lietuvoje vykdytos 
apklausos tikslas buvo at
skleisti realiai egzistuojančius 
ar dar tik potencialius kon
fliktus. Be to, bus bandoma 
palyginti skirtumus, pavyz
džiui, tarp Lietuvos ir Bal
tarusijos, kur apklausa jau taip 
pat pradėta vykdyti.

Kiek kitaip pagrindinį ap
klausos tikslą apibūdino V. 
Čekmonas. Jo žodžiais tariant, 
svarbiausia buvo ne konflikto 
paieška, bet dėmesys naujo geo
politinio regiono formavimuisi. 
V. Čekmonas, pabrėžė, kad visi 
vertinimai dar nėra galutiniai 
ir gali būti įvardyti tik kaip ten
dencijos.

Kalbėdamas apie jau minėtą 
lietuvių sąmonėje egzistuo
jančią Baltijos politinio bloko 
idėją, V. Čekmonas paaiškino, 
kad latvių ir estų tautybės 
žmonės lietuviams kelia di
džiausią simpatiją, o Latvija ir 
Estija yra dažniausiai minimos 
valstybės, su kuriomis Lietuvai 
būtina bendradarbiauti ekono
mikos ir krašto gynybos srityse. 
Po jų dažniausiai yra minimos 
Skandinavijos valstybės ir tik 
po to — Lenkija, Vokietija ir 
kitos.

Kaip išskirtinį ir įdomų 
pavyzdį V. Čekmonas paminėjo 
Alytaus gyventojų atsakymus, 
kurių dauguma nurodė, kad 
Lietuvai ekonomikos srityje 
būtina bendradarbiauti su 
Uzbekistanu. „Pasirodo, Alytu
je yra viena didelė įmonė, kurios 
darbas didžia dalimi priklauso 
nuo ryšių su šia Vidurinės Azi
jos valstybe”, vėliau paaiškino 
V. Čekmonas.

Jis taip pat teigė, jog pirminė 
apklausos duomenų analizė ro
do, jog vakarinių Lietuvos sričių 
gyventojai yra labiau orientuoti 
į Vakarus, negu rytuose gyve
nantys lietuviai.

Atsakydami į klausimą, ar po 
pirminio apklausos rezultatų 
įvertinimo galima įvardyti 
valstybes, su kuriomis lietuviai 
mano esant nebūtina bendra
darbiauti ekonomikos ir krašto 
gynybos srityse, Sliwinskis ir 
Čekmonas teigė, kd galutinį 
atsakymą bus galima pateikti

tik atlikus visapusišką duo
menų analizę. Tačiau, pasak jų, 
remiantis pirmine analize, 
galima teigti, jog dauguma 
Lietuvos gyventojų mano, kad 
ekonomikos srityje nereikia 
bendradarbiauti su Kinija ir 
Iranu, o krašto gynybos srityje 
— su Rusija, Baltarusija ir Uk
raina. Beje, ir Si. Sliwinskis, ir 
V. Čekmonas atkreipė dėmesį į 
tai, jog nemaža dalis apklaus
tųjų mano, kad krašto gynybos 
srityje būtina bendradarbiauti 
su Lenkija. Ši valstybė po Lat
vijos ir Estijos minima dažniau
siai.

Paklausus, ar remiantis ap
klausa Lietuvoje galima įžvelgti 
antisemitizmo apraiškų, V. 
Čekmonas atsakė neigiamai. 
Pasak jo, Lietuvoje iš esmės vy
rauja teigiamas požiūris į žydų 
tautybės žmones. Atsakiusių, 
jog žydams jaučia antipatiją, 
anot V. Čekmono, buvo vos keli 
30-40 metų amžiaus žmonės. 
Kita vertus, S. Temčinas, kuris 
rėmėsi Vilniaus ir Kauno gy
ventojų atsakymais, sakė, jog 
neigiamą požiūrį į žydų tau
tybės žmones išreiškė ir vy
resnio amžiaus bei žemesnį išsi
lavinimą turintys lenkai.

Paprašytas pakomentuoti 
Lietuvos gyventojų religinę 
toleranciją, V. Čekmonas teigė, 
jog antipatįjos kitoms religijoms 
Lietuvoje beveik nepastebėta. 
Tiesa, pasak jo, požiūris į 
katalikų, stačiatikių bei pro
testantų religijas yra palan
kesnis negu į judėjų bei musul
monų religijas. Tačiau, S. 
Temčino teigimu, ši tendencija 
nėra būdinga Vilniaus ir Kauno 
gyventojams.

V. Čekmonas taip pat atkrei- 
I pė dėmesį į tai, kad Klaipėdos 
1 krašte labai populiari protes

tantų religija. Lietuvos centre ir 
šiaurėje ši religija nėra tokia 
populiari, nors protestantų ten 
taip pat yra. Be to, remdamasis 
apklausos duomenimis, V. Ček
monas teigė, kad Lietuvoje (iš
skyrus Vilnių) yra mažai žmo
nių, laikančių save laisvama
niais.

Visi apklausos rezultatai bus 
suvesti į kompiuterį ir juos sut
varkius — išleisti atskiru leidi
niu. Šiame leidinyje, pasak M. 
Sliwinskio, turėtų būti duome
nys ir apie Lietuvą ir apie Bal
tarusiją, taip pat jų palygi
nimas. Šį darbą tikimasi baigti 
šių metų rudenį. Jei pavyks 
gauti pinigų, tai, anot M. 
Sliwinskio, tyrimai neapsiribos 
vien šiomis dviem valstybėmis. 
„Mes norėtume išanalizuoti si
tuaciją, visame regione nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros”, sakė 
M. Sliwinski.

Baltarusijoje
nepratęstos sutartys

opoziciniams
laikraščiams

Minskas, sausio 3 d. (BNS) — 
Baltarusijos valstybinė leidykla 
„Belorusskij dom pečati” atsi
sakė pratęsti sutartis dėl kai 
kurių nevalstybinių laikraščių 
spausdinimo 1995 metais. Lei
dyklos vadovybė tokį sprendimą 
motyvuoja tuo, kad susidėvėjusi 
įranga nebegali spausdinti dide
lio laikraščių kiekio.

Leidykla yra pavaldi Baltaru
sijos prezidento reikalų val
dybai. Visi sutarčių netekę laik
raščiai yra daugiau ar mažiau

Pirmadieni vakare popiežius Jonas Paulius atvyko į Papua-Naųjąją Gvinėją, kuri yra tiesiog į 
šiaurę nuo Australijos. Sekmadienį Filipinuose jo Mišiose po atviru dangum dalyvavo 4 mili
jonai žmonių ir jis turėjo būti malūnsparniu atskraidintas prie didžiojo altoriaus, o važinėjo 
specialiame neperšaunamame vežime. Pirmadienį šioje saloje jis važiavo paprastame atvirame 
mažame sunkvežimyje, kuriame buvo įmontuota kėdė jam, ir su 300 žmonių meldėsi betoninėje 
bažnyčioje didelėje kaitroje. Jo šiltumas ir artumas šiems žmonėms, kuriems jis išreiškė savo 
džiaugsmą, kad gali būti jų tarpe, parodė, jog jo akyse mažos tikinčiųjų bendruomenės yra tokios 
pat svarbios, kaip ir didelės.

Šleževičius neatsiima teiginių 
prieš dvasininkus

Vilnius, sausio 16 d. (Elta) — 
Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius paskelbė atvirą laiš
ką Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kunigams, kuriame apgailes
tauja, kad jo žodžiai, pasakyti 
1994 m. rugpjūčio 30 d. Seimo 
posėdyje, įskaudino Lietuvos 
dvasininkus.

Tuomet Seime buvo kalbama 
apie praėjusio, t.y., 1994 m. 
rugpjūčio referendumo rezulta
tus ir ne visai konstitucinius kai 
kurių dvasininkų veiksmus. 
„Niekas neginčija dvasininkų 
teisės reikšti savo politinius 
įsitikinimus, agituoti ir disku
tuoti. Bet, manau, tai turėtų 
būti daroma ne bažnyčioje, nesi- 
dangstant Bažnyčios ir religijos 
autoritetu. Kunigo pareigos ne
turėtų būti tapatinamos ir pai
niojamos su pilietinėmis prie
dermėmis, nes žmonės supran
ta, ar kunigas išreiškia konfe
sinę doktriną, ar savo asmeniš
ką politinį nusistatymą”, sako
ma premjero laiške.

Adolfas Šleževičius pripažįsta 
pasisakęs ne visai tiksliai, teig
damas, kad agitacija už referen
dumą, nutylint jo pavojingus 
ekonominius padarinius, yra de
zinformacija. „Bet kaip šią 
agitaciją turėjau pavadinti, jei 
jau žinojau įvairių užsienio šalių 
ekspertų bešališkas ir tarpusa
vyje visiškai nepriklausomas

opoziciniai dabartiniam šalies 
prezidentui. Žinių agentūros 
BNS žiniomis, dalis laikraščių, 
kuriems ši leidykla atsisakė 
pratęsti sutartis, bus toliau 
spausdinami Lietuvoje.

Leidykla „Belorusskij dom 
pečati” yra didžiausia šalyje. 
Čia spausdinami beveik visi 
valstybiniai ir nevalstybiniai 
laikraščiai. Tai, kad ją kontro
liuoja prezidento reikalų val
dyba, leidžia prezidentui dik
tuoti sąlygas visai spaudai.

Visai neseniai prezidento ad
ministracijos nurodymu leidyk
la atsisakė spausdinti laikraš
čius su parlamento deputato 
Sergej Antončik pranešimu, ku
riame kalbama apie korupciją 
prezidento administracijoje. Ta
da daugelis laikraščių išėjo su 
baltais plotais savo puslapiuose.

išvadas, o ir pats jaučiau, kokia 
grėsmė iškyla valstybei, kai 
žmonėms nesuprantamus spren
dimus siūloma priimti balsavi
mu? Tos išvados buvo viešai pa
skelbtos, plačiai diskutuojamos. 
Todėl pastangos, kuriomis buvo 
siekiama nukreipti nuo tų iš
vadų dėmesį, atrodė, švelniai 
sakant, labai neatsakingos”, 
teigia Adolfas Šleževičius.

Premjeras rašo, jog neketina 
menkinti klaidų, kurias padarė 
LDDP ir vyriausybė. Tačiau 
mano, kad neteisinga ir 
piktavališka ant dabartinės 
vyriausybės versti atsakomybę, 
už stalinizmo žudynes, už orga

Pasaulio Banko 
viceprezidentas lankosi 

Lietuvoje
Vilnius, sausio 17 d. (Elta) — 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas antradienį priėmė Pasaulio 
Banko viceprezidentą Wilfred 
Thalwitz. Pokalbyje dalyvavo 
Pasaulio Banko atstovas Balti
jos šalims Lars Jeurling ir 
atstovė Lietuvai Rūta Jacoby.

Prezidentas Brazauskas papa
sakojo Pasaulio Banko atsto
vams apie Lietuvos ekonomikos 
raidą praėjusiais metais. Nors 
padėtis tebėra sunki, sakė pre
zidentas, ekonomika pamažu 
stabilizuojasi. Jis atkreipė 
svečių dėmesį, kad bendras 
vidaus produktas pernai padi
dėjo apie 3%, infliacija buvo 
45%. Ir nors jos lygis dar aukš
tas, ji jau pradeda mažėti.

Prezidentas pasakė, kad Lie
tuvos pramonė vis labiau orien
tuojasi į'Valerų rinką, ekspor
tas į Nepriklausomų Valstybių 
Sandaugos šalis šiuo metu yra 
apie 30%. Esant dabartinei 
situacijai, sakė prezidentas, 
mums svarbi ir ši rinka, tačiau 
prekybą varžo Rusįja, taikyda
ma Lietuvai dvigubai didesnius 
muitus.

Svečiai domėjosi Lietuvos 
energetikos būkle bei per
spektyvomis. Jų nuomone, ener
getikos sistemai išlaikyti 
neefektyviai panaudojami 
kreditai, kuriuos, be kita ko, 
teikia ir Pasaulio Bankas.

Pasaulio Banko atstovai pa

nizuoto nusikalstamumo išpli
timą, už visas ankstesnių Lie
tuvos vyriausybių darbo ne
sėkmes .

„Tarpusavio priekaištų ir kal
tinimų kalba nėra geras pama
tas Valstybei ir Katalikų Baž
nyčiai normaliai ir vaisingai 
bendradarbiauti. Tikiu, kad tai 
suvoks abi pusės. Mus visus sle
gia sunkus praeities palikimas, 
išsiliejęs dabar daugelio mate
rialiniu ir dvasiniu skurdu. Jau 
įsitikinome, kad negalima tikė
tis greitų ir stebuklingų per
mainų. Reikės daug darbo, 
kantrybės ir daug laiko ir, ži
noma, didesnio tarpusavio pasi
tikėjimo, pakantumo. Jeigu tai 
atsiras, tada nereikės ir pana
šaus turinio laiškų”, baigia 
Adolfas Šleževičius.

tarė ir ateityje neskirti subsidijų 
žemės ūkiui. Jo darbo efektyvu
mą, sakė jie, gali nulemti tiktai 
laisvos kainos ir konkurencija. 
A. Brazauskas pažymėjo, kad 
būtent toks kelias pasirinktas, 
juo bus einama ir ateityje.

Ukraina įsives savo 
valiutą

Vilnius, sausio 5 d. (LA) — 
Ukrainoje šiemet bus įvesta tik
roji nacionalinė valiuta — griv- 
na, pasakė prezidentas Leonid 
Kučma, sausio 3 d. apsilankęs 
Ukrainos centriniame banke. 
Tačiau konkrečios datos pre
zidentas kol kas nenurodė.

Kaip rašoma „Lietuvos aide”, 
įvedus naująją valiutą, piliečių 
santaupos nedings, pranešė 
Interfakso žinių agentūra, per
davusi Kučmos žodžius. Minist
ro pirmininko pavaduotojas 
Viktor Pinzenik paskirtas vado
vauti komisijai, kuri sudarys 
išsamų valiutos reformos planą.

Vakarų konsultantai, dirban
tys Ukrainoje, perspėjo, kad 
naujos valiutos negalima įvesti 
tol, kol nebus panaikinta kainų 
kontrolė ir sustabdyta infliacija.

Prez. Kučma taip pat pasirašė 
įsaką, raginantį iki šių metų pa
baigos privatizuoti nedideles 
parduotuves, dirbtuves, paslau
gų įstaigas.

Kijevas, Ukraina, sausio 11 
d. — Buvęs Ukrainos prezi
dentas Leonid Kravčuk sausio 
11d. pasakė žurnalistams, kad 
čečėnų tautinė koordinacinė 
taryba — Maslaat — jį pakvietė 
padėti išspręsti ginkluotą kon
fliktą Čečėnijoje.

Kaip praneša Kijevo Spaudos 
biuras, buvęs prezidentas Krav
čuk buvo pakviestas būti tarpi
ninku kartu su buvusiu JAV 
prezidentu Jimmy Carter ir 
žymiu kazachų rašytoju Olžas 
Suleimenov. Tiek Kravčuk, tiek 
ir Suleimenov jau davė savo 
sutikimą, dar nežinoma, ar 
buvęs prez. Jimmy Carter su
tiko. Leonid Kravčuk sakė, kad 
tikisi su juo kalbėtis dar šį 
mėnesį. Žinia, J. Carter efek
tyviai tarpininkavo deryboms 
tiek Šiaurinėje Korėjoje, tiek 
Haityje, tiek ir Bosnijoje, padė
damas užstrigusiam procesui 
pąjudėti pirmyn.

Buvęs Ukrainos prezidentas 
sakėt jog jo nuomone, įvykiai 
Čečėnijoje nėra atsitiktiniai. 
„Tai tikras įgyvendinimas nau
jos Rusuos politikos: suvienytos 
ir nedalomos Rusijos atkūrimo, 
Rusija, kurie imasi ekspansio- 
nistinių tikslų”. Kravčukas 
konfliktą Čečėnijoje pavadino 
pralaimėjimu Rusijos vadovybei 
ir jos politikai.

Ukrainos parlamento narys 
Mychailo Ratušny, priklausąs 
Ukrainiečių Tautininkų Kong
resui, grįžęs iš Šąli miestelio 
netoli Grozno, sausio 9 d. žurna
listams pasakė, kad rusai nai
kina čečėnus kaip tautą. „įvy
kiai Čečėnijoje prives Rusiją 
prie žlugimo”, pridurdamas, jog 
Rusija parodė, kad ji nori likti

Seimo misijos nariai vyks 
j Maskvą dėl Čečėnijos

Vilnius, sausio 17 d. (Elta) — 
Seimo Geros valios misijos 
nariai Romualda Hofertienė ir 
Romualdas Ozolas šį ketvirta
dienį vyks į Maskvą susitikti su 
Rusijos Dūmos deputatais. 
Spaudos konferencijoje jie sakė,

Paminėtos SKAT 
metinės

Vilnius, sausio 17 d. (Elta) — 
Lietuvos Savatioriškajai Krašto 
Apsaugos Tarnybai (SKAT) ant
radienį. suėjo ketveri metai — 
1991 m. sausio 17-ąją buvo pri
imtas SKAT įstatymas.

Pagrindinės savanorių, kurių 
Lietuvoje dabar yra apie 12,000 
užduotys — vykdyti teritorinę 
krašto gynybą, padėti likviduoti 
civilinėms tarnyboms ekologi
nių katastrofų, gamtos nelaimių 
padarinius, saugoti svarbius 
valstybės ir ūkio subjektus.

SKAT metinių minėjimas ant
radienį prasidėjo iškilminga 
savanorių rikiuote Nepriklau
somybės aikštėje, čia buvo 
pakelta tarnybos vėliava. SKAT 
karius pasveikino šalies prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
Seimo nariai, krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius, 
kariuomenės vadas generolas 
Jonas Andriškevičius. Nusipel
niusiems Savanoriškosios Kraš
to Apsaugos Tarnybos vyrams 
buvo įteikti vardiniai ginklai, 
suteikti aukštesni kariniai 
laipsniai.

Iškilmingas minėjimas su
rengtas SKAT štabe.

imperialistine valstybe.
Pažymėjęs, kad Čečėnijos va

dovybė nėra prašiusi kitų tautų 
dalyvavimo ginkluotame pasi
priešinime, parlamentaras 
Ratušny minėjo, jog pavienių 
savanorių tarpe, kovojančių 
kartu su čečėnais, yra ir uk
rainiečių. Jis pabrėžė, kad šie 
asmenys, kurių yra nedaug, yra 
savanoriai, ne samdiniai.

Nors Rusijos Majak Radijas 
sausio 11d. pranešė, kad ukrai 
niečiai ultranacionalistai kovoje 
prezidento Džochar Dudajeve 
pusėje, Ukrainos užsienio rei 
kalų ministerijos spaudos sky 
rius pareikalavo, kad stotis tq 
žinią tuoj pat paneigtų, nes 
Ukrainos užsienio reikalų mi
nisterija tokių žinių neturi.

Neseniai Ukrainos parlamen
tas Rusijos Dūmai pasiuntė 105 
narių pasirašytą protestą dėl 
įvykių Čečėnijoje. Parlamentas 
taip pat pasiuntė kreipimąsi 
Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai, kad ji peržiūrėtų 
padėtį Čečėnijoje.

Bet Leonid Kravčuk pareiškė 
abejonę, ar Ukraina, ar bet kuri 
kita Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalis pati iškels 
Čečėnijos reikalą Jungtinėse 
Tautose. „Yra daug problemų, 
kurios trukdytų Ukrainos prezi
dentui taip padaryti’.’*.pasakė 
Kravčuk. Anot jo,,potencialas 
atsiskirti yra daugelyje šalių, jų 
tarpe ir Ukrainoje. Tad ypač su 
padėtimi Kryme mūsų pačių 
kieme, turime būti labai at
sargūs, darydami valstybinius 
pareiškimus. Jis pasakė, kad jei 
jis šiandien būtų Ukrainos pre
zidentu, ir jis vengtų daryti pa
reiškimų apie padėtį Čečėnijoje.

kad bus tariamasi dėl galimo 
Baltijos ir Skandinavijos šalių 
parlamentarų susitikimo Čečė
nijos klausimu.

Baltijos ir Skandinavijos par
lamentarai, R. Ozolo nuomone, 
galėtų imtis tarpininkavimo mi
sijos Rusijos ir Čečėnijos dery
bose. Jeigu pavyktų susitarti 
dėl bendro veiksmų plano ir 
reglamento, parlamentarai, ga
limas dalykas, vyktų į Čečėniją.

Tokiu būdu, sakė R. Ozolas, 
Geros valios misija galėtų veikti 
pagal savo tiesioginę paskirtį — 
būti derybų tarpininke.

Iki šiol ji rūpinosi labdaros 
pristatymu į Čečėniją. Du vago
nai su drabužiais bei šildymo 
įrenginiais jau pasiekė bazinę 
stovyklą Machačkaloje. I sto
vyklą taip pat atgabenta di
džiulė medikamentų siunta, ku
rią parūpino tarptautinė orga
nizacija „Gydytojai be sienų” ir 
Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
R. Ozolas sakė, kad, gavusi or
ganizacijos „Gydytojai be sienų” 
sutikimą, Geros valios misija 
pristatinės į Čečėniją ir kitų 
šalių labdaros siuntinius.

KALENDORIUS

Sausio 18 d.: Priska, Liberta, 
Darius, Gedgaudas, Kaributas. 
1918 m. mirė knygnešys Jurgis 
Bielinis. Prasideda maldos 
oktava už krikščionių vienybę.

Sausio 19 d.: Marijus, Morta, 
Kanutas, Raivedys, Gedvile.
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8. Tyli santarvė

Berniuką visuomet stebin
davo gyvūnų tylumas. Jis gerai 
mokėjo gyvulių kalbą: šuns loji
mą, arklio žvengimą. Bet kodėl 
jie tokie tylūs, būdami drauge? 
Gal todėl, kad gyvena santar
vėje? Taip, žvėrys gyvena tai
kiai.

Tuomet jam galėjo būti kokie 
šešeri metai, kai jis šitai 
ypatingai gerai pajuto. Jo tėvo 
namai stovėjo netoli miško, iš 
vienos pusės supami sodo, iš 
kitos ariamo lauko. Vieną 
rudenį ten pasėjo rugių, jie 
gražiai sužėlė. Greitai gausiai 
pasnigo. Sniegas užklojo visus 
laukus, apgobė mišką storu 
baltu užtiesalu. Bet po kelių 
dienų pasėliuose už namo jis 
buvo keistai išraustas.

Kas ten nutiko? Vieną tamsią 
naktį vaiką pažadino tėvas, va
karais ilgai sėdėdavęs prie kny
gų. Abu priėjo prie lango, pro 
kurį matėsi laukai, ir nustebo: 
sniege ganėsi stirnų pulkas, jos 
kasė sniegą ir rupšnojo želme
nis. Ten buvo ir kiškių, jie taip 
pat kapstėsi sniege. Šitos drau
gijos viduryje laigė juodas gau
ruotas pudelis.

Jis bėginėjo nuo vienų prie

DEŠIMTOSIOS BURIAVIMO 
STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Dešimtoji LS Brolijos ir LS 
Seserijos jūrų skautų,-čių skyrių 
buriavimo stovykla ir jaunųjų 
vadovų,-ių lavinimo kursai 1994 
m. gruodžio 26 — 1995 m. sausio 
1 d. vyko Fort DeSoto Park Boca 
Ciega jachtklube, St. Peters- 
burg, Floridoje. Buriavimo sto
vyklų ir jūrų skautų,-čių vado
vai jvs Algis Paulius ir js Vija 
Paulienė šios jubiliejinės sto
vyklos organizavimą ir prave
damą pavedė jaunesniems jūrų 
skautų ir jūrų skaučių vado
vams,-ėms. Stovyklos viršininkė 
buvo gintare Laima Pauliūtė, 
stovyklos viršininkės pavaduo
tojas — jūrų budys Aidas F. Pa
lubinskas, buriavimo progra
mos vadovas — budys Audrius 
Rūbas, ir stovyklos komen
dantas — budys Paulius Rauc
kinas (visi Čikagos jūrų skautai) 
sutartinai dirbo, kad X buria
vimo stovyklos dalyviai smagiai 
ir prasmingai praleistų laiką. 
Floridiečiai gintare Rūta Dege- 
sienė ir naujausias Floridos jūrų 
skautas brolis Gintas Degesys 
smarkiai prisidėjo, palengvino 
ir praturtino buriavimo stovyk
los rengimą.

Stovyklos dalyviai atvyko į 
Fort DeSoto parko primityvaus 
stovyklavimo pusiasalį gruodžio 
26 dieną. Ta diena ir vakaras 
buvo praleisti stovyklos įren
gimui, taisyklių išaiškinimui ir 
valčių paskirstymui. Stovykla 
veikė valčių sistema. Dalyviai 
buvo paskirstyti į penkias 
mišrias valtis, kiekviena su 
savo valtininku,-e: Rimas 
Kudirka, Daiva Parapnikaitė, 
Aras Nausėdas, Raimondas No- 
vak, ir Žibutė Radžiūtė. Valtyse 
dar buvo du ar trys jaunesni 
įgulos nariai. Stovyklos pro
grama: buriavimas, valgio ruo
šimas, valgymas ir bene viskas 
vyko valčių sistema. Kasdien 
viena valtis buvo atsakinga už 
stovyklos valgių ruošą, 
patiekimą ir sutvarkymą. Kitos 
keturios valtys tuo laiku

kitų. Taikėsi į draugus. Bet vos 
prisiartins prie stirnos, ta šaste
li į šalį, pribėgs prie kiškio, tas 
strakteli į šoną ir toliau skabo 
ūglius. O pudelis vis nesėkmin
gai bandė prie ko nors prisigre
tinti. Visi laikėsi nuo jo atokiai, 
nors jis nelojo ir nesikandžiojo. 
Kodėl žvėrys taip juo nepasi
tikėjo?

Praėjo daug naktų. Vakare 
sūnus prašydavo tėvo, kad naktį 
jį prikeltų. Buvo puiku matyti 
taikiai sugyvenančius gyvulius. 
Vienąsyk tie naktiniai sambū
riai liovėsi, ateidavo vos vienas 
kitas. Tėvas pasakė, buvusi 
didelė medžioklė, nes skubėta, 
greit turįs pasibaigti medžioklės 
laikas. Kiek tų gerųjų gyvulėlių 
išžudyta! O juk tai žmonių dar
bas. Nesuvokiama!

Pranyko ir gražusis nuovoku
sis juodas pudelis. Anksčiau jis 
kartais nuklysdavo svetur, bet 
visuomet sugrįždavo. Dabar jis 
nebesirodė, nors berniukas taip 
jo laukė. Po ilgėlesnio laiko tar
po berniukas pastebėjo vyrą iš 
kaimyninio dvaro, dėvintį kai
linius su gauruota juoda apy
kakle. Ir jam paaiškėjo, kur 
dingo pamėgtasis pudelis. Vai
kas ilgai jo gedėjo. Tų žmonių 
nuožmumas!

užsiėmė buriavimu ir jo moky
mosi, regatomis, bei pramoga. 
KP — virtuvės tarnybą atlie
kanti valtis, turėdama laiko, 
irgi prisidėjo prie buriavimo 
programos plaukdami „Sun- 
fish” tipo laivais (12 pėdų 
ketas).

Buriavimo stovyklos jūrine 
dalis vyko Boca Ciega įlankoje; 
tai yra didelė įlanka, maždaug 
7 jūrmylių atstume nuo stovyk
lavietės. Ten mus globojo senas 
jūreivis Ralph, kuris savo dar
bu, pavyzdžiu, ir nuostabia nuo
taika smarkiai prisidėjo prie 
stovyklos. Boca Ciega jachtklu
bas mūsų buriavimo stovyklai 
leido naudotis, ne tik savo pa
talpomis, bet ir 21 laivu. 
Keturios nebudinčios (ne KP) 
valtys iš ryto plauke „O’Day” 
burlaiviais (t.y. 17 pėdų slupas) 
ir mokėsi buriavimo pagrindų 

'instruktorių mokomi. Instruk
toriai buvo: Daina Kazlauskai
tė, Rima Pauliutė, Linas Paul, 
Jonas Valkiūnas ir komendan
tas Paulius Rauckinas. Po pietų 
vyko regatos, kuriose instruk
toriai galėjo padėti patarimais, 
bet neturėjo teisės liesti vairo. 
Regatoms pasibaigus, visi rin
kosi jachtklube išklausyti įgulų 
protestų, išsiaiškinti ir susi
pažinti su regatų rezultatais. Iki 
stovyklos galo paaiškėjo, kad 
brolio Aro Nausėdo vadovauja
ma valtis pelnė mažiausiai taš
kų (t.y. kuo mažiau taškų — tuo 
geriau) ir laimėjo stovyklos 
regatą.

Vakare, saulei jau leidžiantis, 
visos viltys turėjo grįžti į Fort 
DeSoto stovyklavietę ilsėtis, 
mokytis mazgų, sugalvoti kitos 
dienos valčių šūkius (reikėjo 
pristatyti prieš pusryčius), skau
tiškai bendrauti ir ruoštis kitai 
dienai.

Kiekviena X buriavimo sto
vyklos diena buvę panaši savo 
nuostabumu. Oras buvo šiltas 
(70 80 laipsnių), saulė švietė, ir 
vėjas pūtė (vidurkis 6-7 mazgai).

Pasvalio vietininkuos skaučių „Kregždžių” skilties sesės.

SKAUTIŠKA VEIKLA LIETUVOJE

Žinios iš Pasvalio

Neseniai gautame laiške iš 
Pasvalio tenykštės skautiškos 
veiklos vadovė sesė Jurgita 
rašo:

„Trumpai apie mūsų 1994 
metų vasaros stovyklas. Pirma 
stovykla vyko liepos mėnesį 
kartu su švedais. Stovykloje 
dalyvavo 40 asmenų. Dalyvavo 
skautai iš Biržų ir iš Pabiržės. 
Stovykla sekėsi sunkokai. Tai 
buvo pirmoji Pasvalyje vykusi 
stovykla. Tuo metu mūsiškių 
daugiausia dalyvavo mažiukai, 
kurie beveik nekalba angliškai, 
o švedai visi buvo suaugę ir la
biau norėjo susipažinti su ra
jonu ir jo apylinkėmis, negu 
gyventi stovyklinį gyvenimą, 
kadangi jie pas mus pirma sykį.

Antroji stovykla vyko rug
pjūčio mėnesį. Dalyvavo pran
cūzai, 12 rusų, skautai iš Biržų,

Aišku, net jei vėjo momentais 
nebuvo, buvo galima pasi 
džiaugti gaiviu įlankos van
deniu.

Ypatingi įvykiai stovykloje: 
saulei leidžiantis, Fort DeSoto 
griuvėsiuose šventėme flori- 
diečio brolio Miko Degėsio 10 
gimtadienį, kuris stovykloje 
įrodė, kad jis gabus ir talen
tingas buriuotojas. Jo gimtadie
nio šventė prasidėjo svarbiu 
laimės ženklu: saulei nusilei
dus, ji sužibėjo žaliu spinduliu, 
turbūt nurodydama, kad jam 
nuolat pūs geras vėjas.

Nauji metai buvo švenčiami 
Degėsių šeimos name, kuris yra 
bene gražiausiame St. Peters- 
burg iškyšulyje. Iš jų kiemo 
matėsi fejerverkais apšviestas 
St. Petersburgas. Nuostabus 
vaizdas, ir ypač Degėsių šeimos 
dosnumas ir vaišingumas pada 
rė Naujų Metų sutikimą neuž
mirštamai smagų.

Padaugėjo jūrų skautu: broliai 
Rokas Varakirias, Jim Daupa
ras, Julius ir Mikas Degėsiai, 
bei jų tėvas Gintas Degesys prie 
vandens davė jūrų bebrų įžodį. 
Brolis Linas Radžius davė jūrų 
jaunių įžodį.

Padaugėjo jūrų skautų vado
vų: sesės Daina Kazlauskaitė ir 
Žibutė Radžiūtė pasižadėjo 
toliau dirbti ir būti pavyzdžiu 
jaunesniosioms, duodamos gin- 
tarių įžodį. Broliai budžiai 
surengė joms ir kitoms ginta- 
rėms nuostabius pusryčius ant 
Kriauklių salos, ten nuplauk
dami jūrų budžio Algio Bobelio 
vairuojamu laivu. Jau kitą 
dieną budžiai paaugo vienu as
meniu, bet tokiu, kuris savo 
darbu ir pasiryžimu gali kelis 
atstoti, tai Romas Kudirka iš 
Los Angeles, neapsakomai gra
žioje aplinkoje tapęs naujausiu 
jūrų budžiu.

Paskutinę dieną, padėkoję 
broliui Algiui Pauliui, sesei Vi
jai Paulienei, sesei Rūtai Dege- 
sienei, broliui Gintui Degėsiui, 
ir broliui Algiui Bobeliui, bei ki
tiems, kurie «»idn«A Rnlvrrno 
sėkmingai stovyklai stovykl i 
buvo uždaryta Visi kirtingai

Pabiržės ir mūsiškiai, daugiau 
negu 40 asmenų. Šioje stovyk
loje sekėsi kur kas geriau, nes 
nebuvo didelių kalbos pro
blemų, kadangi Pasvalyje 
daugiau mokoma prancūzų 
kalba, o, be to, ir prancūzai čia 
nebe pirmas kartas. Dvi savai
tes gyvenome grynai stovykli
niu gyvenimu.

Gruodžio 2 d. Pasvalyje įkū
rėme vietininkiją — „Svalia- 
Levuo”. „Svalia” — mergaičių, 
„Levuo” — berniukų. Tai per 
Pasvalį tekančių upių 
pavadinimai.

Lapkričio 11d. Darius Mika
lauskas (jis dabar mano pa
vaduotojas) surengė rajono 
„Miško” šventę, kur gana ne
blogai pasirodė, užtai švietimas 
mums žadėjo skirti patalpas, 
priklausančias tik skautams.

Lietuvoje skautai galutinai 
suskilo į Lietuvos Skautus ir 
Lietuvos Skautų organizaciją. 
Mes pasilikome prie organi
zacijos, kaip iFSmetonos laikais. 
Mes nekreipiame dėmesio į 
tuos, kurie pykstasi dėl valdžios, 
o stengiamės apjungti visas atsi
skyrusias ir niekam nepriklau
sančias grupeles. Taip ir gyve
nam. Problemų būna įvairių, 
kaip galėdami stengiamės jas 
nugalėti.

Visų mūsų vietininkijos „Sva
lia — Levuo” vardu, linkime 
jums daug džiaugsmo, laimės, 
skautiškos stiprybės, o svar
biausia — geros sveikatos.

Sėkmės! 
sesė Jurgita”

* * *

Daugiau apie skautiškos veik
los pasireiškimus Pasvalyje 
skaitome neseniai iš Lietuvos 
gautoje laikraščio iškarpoje 
(gaila, kad siuntėjas nepažymėjo 
laikraščio pavadinimo). Iškar
poje, straipsnelyje „Pasikalbė
jimas su iškamšų autoriumi”, 
Asta Bitinaitė kalbasi su Da
rium Mikalausku, dalyvavusiu 
sesės Jurgitos minėtoje „Miško 
šventėje”, vykusioje lapkričio 11 
d. Rašoma:

„Pasvalio kultūros namų salė 
prisirinko pilnutėlė jaunųjų

grįžo saule įdegę, laimingesni 
bei geresni buriuotojai ir jūrų 
skautai.

Smagiausia yra žinoti, kad X 
buriavimo stovykla buvo dvigu
ba stovykla: ji buvo Čikagos 
jūrų skautų dešimtoji, ir Flo
ridos jūrų skautų pirmoji. 
Malonu, kad jūrų skautai auga 
ir plečia savo veiklą. Dabar jūrų 
skautams bus įmanoma stovyk
lauti ir plaukti ne tik Michigano 
vandenyse, bet ir Meksikos įlan
kos vandenyse. Atrodo, kad 
greitai plauksime Atlante prie 
Baltimorės, Ramiajame vande
nyne prie Los Angeles, ir daug 
kur kitur. Brolio Miko žaliasis 
gimtadienio spindulys visiems 
jūrų skautams yra laimės ženk
las — Mums visodn bus gero vė
jo!

M.N.I.

miško bičiulių, mokytojų, 
vyresniųjų ir senųjų miški
ninkų. Didelę programą pa
ruošė Pasvalio moksleivių 
namų ir vaikų muzikos mo
kyklos mokiniai bei pedagogai. 
Visus miško bičiulius sveikino 
rajono Tarybos pirmininkas, 
miškininkas Juozas Bagdonas, 
švietimo skyriaus vedėja Zina 
Kirkilaitė. Susirinkusiems kon
certavo ir svečiai iš Vabalninko 
žemės ūkio mokyklos. Po to 
šventės dalyviai ir žiūrovai vai
šinosi, bendravo „Miško sve
tainėje”, apžiūrėjo skautų su
rengtą parodą.

Bene labiausiai susidomėta 
tikrai žaviu, profesionaliai pa
ruoštu miško ir gyvūnijos kam
peliu. Kalbinu jo autorių, bai
gusį P. Vileišio vidurinę mo
kyklą, dabar jau Vilniaus uni
versiteto biologijos specialybės 
studentą, skautą Darių Mika
lauską.

— Čia yra tik dalis mano ko
lekcijos, ji surinkta per 3-4 
metus iš Pasvalio ir Varėnos 
rajonų laukų bei miškų. Tai 
drugiai, vabalai, dvisparniai, 
plėviasparniai ir tiesiasparniai 
vabzdžiai.

O štai tarp samanų ir šakų įsi
kūrė paukščių ir žinduolių iš
kamšos. Iš kur ir kaip jos atsi
rado?

— Gražuolę gulbės jauniklę 
žiemą radau įšalusią lede, jos 
iškamšą padariau pernai. Iš viso 
į parodą atsivežiau apie 40 
iškamšų. Aišku, dar liko na
muose, čia tik pačios gražiau
sios, — pasakoja Darius. — Iš
kamšas pradėjau daryti prieš 
kokius penkerius metus.

— O iš kur paukščiai, žvė
reliai?

— Dažniausiai susirenku po 
elektros laidais, be to, mašinos 
užmuša, atneša medžiotojai — ir 
jiems, ir sau pasidarau iškamšą.

— Kiek laiko trunka šis dar
bas ir kuo jis ypatignas?

— Tarkim, suopio iškamšą 
padariau per dieną, barsuko — 
per dvi dienas. Bet taip greitai 
sekasi tik įgudusiam. Tai labai 
sunkus, reikalaujantis ypatingo 
kruopštumo, atidumo darbas. 
Kartais ir nepasisekantis.

— Kada susidomėjai augalija, 
gyvūnija, apskritai — biologija?

— Nuo pradinių klasių. O be
veik prieš penkerius metus, kai 
atsikūrė moksleivių organizaci
jos, tapau skautu, nes jų veikla 
labai susijusi su gamta. Suži
noję, kad ruošiama ši jaunųjų 
miško bičiulių šventė, parodoje 
pasisiūlė dalyvauti ir skautai. 
Pačiame Pasvalyje jų yra apie 
30, čia skautijos centras. Dar 
antratiek skautų veikia rajono 
kaimuose”.

„SIETŪVOS” DRAUGOVĖS 
SUEIGA

,.Sietuvos” skautisinkių ir 
vyj-. skaučių draugovės sueiga 
penktadienį, sadsio 20d., 7 V.v. 
vyks Lietuvių centre, Lemonte. 
Laukiama įdomaus paskai
tininko. Visos draugovės narės 
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CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmd 2 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta Ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9vr-12v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 1 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-8969 arba (312) 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, ILI
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL

Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų 1
1025 Ogden Ava.

Lislo, IL 60532
Tel. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Mariam, tai. 708-584-0400 
Brldgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 1 
šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Commumty ligoninėms

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Clcaro

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMer St., Elmhurst, IL 60126 

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-634-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cJ

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6185 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar- 

Naparvllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527 0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

Metams
>95.00
>110.00

^4 metų 
>55.00 
>60.00

3 mėn. 
>35.00 
>40.00

>55.00 >40.00 >30.00
>60.00 >45.00 >35.00

>500 00 >250.00
>160.00 >85.00

>100.00 >55.00 
>55.00 >55.00

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

Lemonte. Šįmet sueigą praves 
„Nerįjos” jūrų skaučių tunto se
sės. Visoms „Nerijos” tunto se
sėms ir „Lituanicos” tunto jūrų 
broliams dalyvavimas, privalo
mas. Tėveliai ir svečiai kvieči®- 
mi. 9 vai. r. šv. Mišios Misi
jos koplyčioje. 10 vai. sueiga 
Lietuvių centro žem. salėje.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v V šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Madlcara AMlgnmant”.
Sumokama po vizito.
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LIETUVIAI BALTŲJŲ RŪMŲ 
KONFERENCIJOJE

ALGIRDAS RIMAS

Baltieji Rūmai sausio 12 ir 13 
d. Clevelande suruošė aukšto 
lygio konferenciją skatinti in
vesticijas ir plėsti tarp JAV ir 
Rytų Centrinės Europos šalių. 
Prezidentas Clinton sakė pa
grindinę kalbą, kurioje buvo mi
nimas tolimesnis JAV pasi
ryžimas išsaugoti teritorini 
suverenitetą visų tų nepriklau
somų valstybių, taip pat ir 
Baltijos šalių. Buvo primintas 
sėkmingas Rusijos kariuomenės 
išvedimas iš Baltijos valstybių. 
Prezidentas Clinton pami
nėjo, kad, nors NATO išplėtimo 
klausimai yra sudėt ;ngi ir dar 
sprendžiami, JAV politika žiūri 
į išplėtimą palankiai.

Atskiram priėmime etninių 
grupių atstovams, tarp kurių 
buvo ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės dalyvių, prezi
dentas Clinton gražiai atsiliepė 
apie jo praeitos liepos mėn. ke
lionę į Baltijos kraštus; tai pir
mas toks Amerikos prezidento 
apsilankymas Baltijoje. Sakė, 
kad, būdamas Rygoje, gerai 
susipažinęs su visų trijų Balti
jos šalių padėtimi, norįs kitą 
sykį aplankyti ir Vilnių.

Pagrindinis dviejų dienų kon
ferencijos tikslas-aptarti eko
nominę padėtį ir perspektyvas, 
užmegzti ryšius dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo: kurti dau
giau verslo tarp JAV įmonių ir 
dalyvių iš svetur. Be prezidento 
Clinton, programą vedė JAV 
prekybos departamento sekreto
rius Ron Brown. Dalyvavo daug 
JAV vyriausybės pareigūnų, 
350 Amerikos pagrindinių 
pramonės ir verslo vadovų ir 
250 pakviestų delegatų iš 14 
Rytų bei Centrinės Europos 
kraštų. Daugumai delegacijų 
vadovavo jų kraštų prenyerų pa
vaduotojai ar ministrai. Buvo ir 
12 asmenų Lietuvos delegacija, 
vadovaujama susisiekimo mi
nisterijos sekretoriaus Algirdo 
Šakalio. Jam talkino Lietuvos 
ambasadorius Washingtone 
Alfonsas Eidintas ir kiti. Buvo 
pakviesti ir atstovai iš įvairių 
Rytų Europos tautybių organi
zacijų JAV-se, tarp kurių buvo 
atstovai iš JAV Lietuvių Bend
ruomenės ir ALTo.

Sekretorius Brown apibūdino 
JAV vyriausybės užsimojimą 
sustiprinti prekybinius ryšius 
su Rytų ir Vidurio Europa ir pa
didinti investicijas į sritis. Pra
nešė, jog vyriausybė ketina pa

siūlyti Kongresui pakeisti įsta
tymus, kad daugiau nebūtų 
reikalaujama leidimų ekspor
tuoti elektroniką į buvusius 
sovietų įtakos kraštus. 
Pažymėjo, kad daug kur Rytų 
Europoje stipriai klesti ūkis, bet 
su pasiekimais ir yra iškilę kai 
kurių problemų. Pareiškė 
rūpestį, kad visuose tuose kraš
tuose bankininkystės struktū
ros dar nėra atitinkamos paten
kinti laisvosios rinkos po
reikius. Sakė, kad reikia įvesti 
geresnius įstatymus dėl įmonių 
bankroto; aplamai dėti pa
stangų pagerinti infrastruktū
ras. Patarė sutramdyti nesuval
domas valdiškas biurokratijas, 
kurios tik varžo ekonominį 
gyvenimą. Sekretorius Brown 
pripažino Rytų Europos norą 
jungtis arčiau Europos Bendri
jos, bet įspėjo, kad tai nesibaig
tų amerikietiškoms prekėms 
muitų tarifų pakėlimu.

Apie JAV valdžios eksportų fi
nansavimo programas kalbėjo 
Ken Brody, Export-Import Ban
ko pirmininkas. Atsižvelgda
mas į kritiką, kad smulkesniam 
verslui to banko procedūros yra 
neįveikiamos. Brody užtikrino, 
kad ateityje mažesnio masto 
sandėriams finansuoti nebus 
reikalaujamos vietinės bankų 
garantijos, bet bus įvertinamos 
įmonės savo projektų prana
šumu. Ruth Harkin, Overseas 
Private Investment Corp. 
(OPIC) prezidentė, minėjo, kad 
jos organizacija pradėjo 
papildomai finansuoti įvairius 
privačius investicijų^ fondus, 
kurie pasiryžę investubti į tas 
sritis. Jinai taip pat pranešė, 
kad OPIC organizuoja kelionę į 
Baltijos kraštus kovo mėnesį 
supažindinti JAV investitorius 
su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tolimesnę informaciją galima 
gauti iš OPICO Washingtone ir 
iš Amerikos ambasadų Baltijos 
šalyse.

Dalyvavo konferencijoj ir nau
jai paskirtas Baltįjos-JAV verslo 
fondo prezidentas Brewster 
Campbell. Pokalbiuose su Lie
tuvos atstovais jisai pasisakė, 
kad jau įsisteigė šis JAV 
valdžios finansuojamas fondas 
Washingtone. Jau paskirti 
atstovai Taline ir Rygoje. Ar
timu laiku bus paskirtas at
stovas ir Vilniuje, kur fondas 
atidarys savo raštinę. Smulkes
nę informaciją apie fondo veiklą

Lietuvoje galima bus gauti JAV 
ambasadoje.

Amerikos pramonės ir preky
bos įmonių atstovai davė pra
nešimus apie jų įvairią patirtį 
Rytų Europoje. William Butler, 
pasaulinio masto metalo pra
monės pirmininkas, Eaton 
Corp., ir Walter Catlow, vice
prezidentas teleryšių įmonės 
Ameritech Corp., pasisakė, kad, 
sprendžiant investicijų klau
simus, jie vertina Rytų Eu
ropą dėl jos darbo jėgos aukš
to lygio techninių įgūdžių. 
Tačiau pabrėžė, kad daug kur 
pasaulyje yra dabar noras pa
traukti iš užsienio investicijas. 
Jos eis greičiau ten, kur yra 
palankios sąlygos privačiai nuo
savybei, kur yra pastovi teisinė 
sistema, vedama pastovi mone
tarinė ir fiskalinė politika ir kur 
įsitvirtinęs palyginti pastovus 
pinigų kursas.

Kiekviena dalyvaujančių 
kraštų delegacija turėjo progos 
konferencijos eigoje apibūdinti 
savo šalies ekonominę padėtį ir 
apskritai pasireikšti. Atskiroje 
salėje buvo įrengtos šalių pa
rodėlės, kuriose rodomos video 
juostos ir dalinama medžiaga 
apie tų kraštų galimybes 
gaminti ir prekiauti. Sekre
torius Šakalys, pristatydamas 
Lietuvos padėtį, paminėjo 
pažangą, padarytą per praeitus 
metus, privatizuojant įmones ir 
sumažinant kainų infliaciją. 
Apibrėžė valdžios siekius įves
ti tobulesnius įstatymus dėl eko
nominės veiklos tvarkymo ir 
įvesti projektus išvystyti susi
siekimo, ryšių ir kito pobūdžio 
infrastruktūras. Sakė, kad in
vesticijos iš JAV siekia tik 10 
visų procentų ir kvietė jas padi
dinti. •

Konferencijoje vyko ir atskiri 
susirinkimai pagal pramonių 
šakas. Susirinkime apie susi
siekimą kalbėjo sekretorius 
Šakalys, pristatydamas Lietu
vos transporto plėtros projektus. 
Kiti susirinkimai apėmė sta
tybą ir turizmą, aplinkos ap
saugos pramonę, sveikatos ap
saugos paslaugų įmones, ener
getiką, ryšių technikos ir 
informatikos pramonę, agro- 
pramonę ir metalo pramonę. 
Kiekviename susirinkime daly
vavo daug iš tų šakų pagrin
dinių Amerikos įmonių ir buvo 
ten proga įvairių delegacijų 
atstovams pristatyti savo pro
jektus, užvesti visapusiškai pel
ningas kalbas.

Tarp atskirų susirinkimų 
buvo paskirtas laikas priva
tiems pokalbiams, kur dalyvavo 
Lietuvos delegacija su sekreto
rium Brown ir kitais aukštais

pareigūnais. Atskiras pokalbis 
buvo suruoštas su JAV tautinių 
grupių atstovais. Jame daly
vavo Algirdas Rimas, atstovau
damas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybai, ir 
Ingrida Bublienė, JAV LB Tary
bos narė. Be sekretoriaus 
Brown, pokalby dalyvavo 
valstybės departamento sekre
toriaus padėjėjas Europos rei
kalams Richard Holbrook, Asis
tentė prezidentui Alexis Her- 
man ir pareigūnai iš Tautinio 
Saugumo tarybos, Export-Im- 
port banko ir OPICO. Buvo išsa
miai apibūdinta JAV saugumo 
politika ryšium su Rytų Europa 
ir vyko pasitarimas dėl eko
nominės plėtros politikos. 
Diskusijose Rimas pasisakė, 
kad Export-Import bankas 
turėtų palengvinti sąlygas kre
dituoti smulkesnes įmones. Taip 
pat banko pareigūnus ragino 
palankiau įvertinti Lietuvos 
ekonominę raidą, kai yra svars
tomos rizikos galimybės, iš
duodant kreditus.

Buvo ne vien tik darbas, nes 
teko ir pasižmonėti. Clevelando 
meras sausio 12 d. suruošė įspū
dingą priėmimą, prie kurio 
prisidėjo ir Clevelando miesto 
pareigūnas, vietos lietuvių 
veikėjas Algis Rukšėnas. Tarp 
svečių "buvo nemažai ir Cleve
lando lietuvių. O sausio 13 d. 
Lietuvių namuose vietinių 
lietuvių pastangomis buvo su
ruoštas labai jaukus pobūvis 
susipažinti su Lietuvos dele

Lietuviai, dalyvavę Illinois gubernatoriaus Jim Edgar inauguracijoje Spring- 
field, IL. Iš kairės: Casimir Oksas, Joan Oksienė ir Vytautas Jasinevičius.

Nuotr. Pauliaus Jasinevičiaus

gacija. Tuose pobūviuose buvo 
aptarti ir miestų seserystės 
ryšiai tarp Clevelando ir Klaipė
dos, pasinaudojant Lietuvos 
uostamiesčio mero, Jurgio 
Aušros dalyvavimu Lietuvos 
delegacijoje.

Lietuvos delegacįją sudarė jos 
vadovas Algirdas Šakalys; 
ambasadorius Alfonsas Eidin
tas; Audrius Navikas — už
sienio reikalų ministerijos eko
nominių reikalų departamento 
direktorius; Kęstutis Baltra- 
maitis — Lietuvos investicijų 
agentūros generalinis direkto
rius; Juozas Aliukonis — Lietu
vos plėtros banko prezidentas; 
Jurgis Aušra — Klaipėdos me
ras; Arvydas Saida — Šiaulių 
meras; Mindaugas Černiauskas
— Lietuvių prekybos ir pramo
nės rūmų sąjungos prezidentas; 
Artūras Balkevičius — Lietuvos 
akcinio ir inovacinio banko 
pirmininkas; Gintautas Preidys
— Litimpex banko prezidentas; 
Gintaras Petrikas — EBSW in
vesticinės įmonės prezidentas.

Tarp kitų Amerikos lietuvių, 
dalyvaujančių konferencijoj^ 
buvo ALTo atstovai dr. Jonas 
Genys ir Vytautas Jokūbaitis, 
verslininkai Saulius Anužis, 
Kazimieras Samulis ir Ingrida 
Bublienė. Aplamai daugelis šios 
konferencijos dalyvių ją įvertino 
labai teigiamai. Tai buvo aukš
čiausio lygio sąskrydis, kuris su
vedė daug pagrindinių pramo
nės ir verslo vadovų valdininkų 
iš abiejų pusių Atlanto.

Kai šaukiančiųjų 

neklauso

Po nepriklausomybės at
gavimo nemažai užsienio lietu
vių ryžosi vykti į Lietuvą ir tap
ti „konsultantais”, t.y. nešti į 
sovietinės sistemos auklėtą 
kraštą vakarietišką darbo etiką, 
metodiką, technologiją ir pan. 
Balsai iš Lietuvos, pradedant 
respublikos prezidentu, baigiant 
eilinių įmonių vedėjais, kaip tik 
skatino ir tebeskatina tokį 
bendradarbiavimą, kviečia su
gebančius pasidalinti žiniomis 
su tautiečiais tėvynėje. Pasi
ryžėlių atsiranda, bet jų entu
ziazmas dažnai atsimuša į abe
jingumą ar net priešiško nusi
statymo užtvarą ir girdime nusi
skundimus apie arogantišką 
„mokinių” elgesį, gerų norų 
neįvertinimą.

Beveik kiekvienas gali žinių 
įsigyti, bet ne kiekvienas suge
ba jas perduoti kitiems taip, kad 
mokomasis nepasijustų visiškas 
neišmanėlis, kurį kažkas turi 
vesti lyg negabų vaiką. Juo 
labiau į tai svarbu atsižvelgti, 
kai dirbama su lietuviais, kurie 
pasižymi gerai „išlavinta savi
garba”. Įdomu pastebėti, kad 
mokytojo-patarėjo rolę geriau 
sekasi atlikti kitataučiams, 
kaip lietuvių kilmės asmenims, 
nuvykusiems į Lietuvą dirbti.

Viena tokių, sėkmingai besi
darbuojančių patarėjų yra 
dantų ir burnos higienos spe
cialistė Judy Martin, jau trečią 
kartą nuvykusi į Lietuvą ir 
Kauno Medicinos akademijos 
Stomatologijos fakultete 
padedanti ruošti studentus bei 
organizuoti naują dantų higie
nos programą. Jos laišką perei
tų metų gruodžio mėn. laidoje 
išspausdino „RDH Magazine”. 
Laiške ji aprašo savo darbą 
Lietuvoje su meile, šiluma ir 
entuziazmu, kuris, atrodo, yra 
užkrėtęs ir vietinius dantų 
gydytojus bei studentus. Ji 
pamini, kad Lietuvos gyventojų 
dantų sveikatos stovis yra 
apgailėtinas, o dantistai neturi 
pačių būtiniausių reikmenų. 
Trūksta ir mokomųjų prie
monių, kad savo darbą jie galė
tų sėkmingiau atlikti ir padėti 
pacientams, vartojant mo
dernius, visur užsienyje gerai 
žinomus, metodus. Lietuva, 
kaip rašo Judy Martin, yra 
neturtingas kraštas, pasižy

Danutė Bindokienė

mintis gražiomis tradicijomis, 
žmonių draugiškumu ir nuošir
dumu. Ji kreipiasi į savo kole
gas Amerikoje, prašydama 
paramos.

* * *

Kaip ne kartą esame skaitę, 
prieš kiek laiko JAV įsisteigė 
„Dantų sveikatos talka Lietu
vai” (DAFL) organizacija, kuri 
taip pat rūpinasi šia apleista 
medicinos sritimi per KMA 
Stomatologijos fakultetą, kur 
ruošiami busimieji Lietuvos 
dantistai. DAFL vadovybė nusi
skundžia, kad pastebimas labai 
menkas jos darbu susidomė
jimas ir pritarimas, ne tik iš 
eilinių lietuvių, bet ir dantų 
gydytojų. Žmonės kažkodėl 
lieka abejingi dantų sveikatai, 
tarytum tai pats nereikšmin
giausias dalykas, nepaisant, 
kad nuo dantų dažnai priklauso 
ir viso organizmo sveika
tingumas.

Kai kurie DAFL nariai su 
kartėliu išsireiškia, kad, žmonių 
nuomone, „dantų reikalais” tu
ri rūpintis tik dantistai, o lietu
viai dantų gydytojai (jų turime 
nemažai), užsiėmę savo prakti
ka, tiesiog neprišnekinami pa
dėti. Tik vienas kitas paaukoja 
atosto \s ir nuvyksta į Lietuvą 
padirbėti, arba prisideda kitais 
būdais. Efektingiausias darbas 
čia būtų kaip tik padėti Stoma
tologijos fakulteto studentams 
įgyti tvirtesnius klinikinio dar
bo pagrindus. Atrodo keista, 
kad visi lietuvių kilmės dantų 
gydytojai užsienyje (juk turime 
ir profesoriaujančių) tikrai 
neturi laiko — ar intereso — ati
duoti savo profesinio pasi
ruošimo dalelę Lietuvos žmo
nėms. Bet kas, kartą pajutęs 
danties skausmą, gali paliudyti, 
kaip svarbu rasti greitą pagalbą 
gero dantisto kėdėje. Bolševikų 
okupacijos dešimtmečiais, ypač 
mūsų vyresnieji, nuolat tvir
tino, kad su džiaugsmu jungtųsi 
į pagalbą tėvynei, jeigu tik ji 
būtų laisva. Jie žadėjo savo 
žinias, įgytas svetimuose kraš
tuose, ir savo medžiaginius 
išteklius panaudoti tiems 
tikslams. Gaila, kad daugelio 
pažadai išgaravo lyg ryto ūka
nos, kai pagaliau atsirado pro
ga žodžius paremti darbu...

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS
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Visi čia atvyko iš Kauno. Viena ponia gyvenusi Ame

rikoje, parvažiavusi į Lietuvą, buvo „Drobės” steigėjų 
grupėje. Jos žentas buvo to fabriko direktorius. Žmonės 
simpatiški ir dar pusėtinai gerai laikosi. Dauguma at
važiavusios birželio mėn. gale. Tuomet dar tokios spūs
ties ant platformų nebuvo, tad, atrodo, dar lietuviškų 
produktų prilaiko. Viena šeima čia jau gyvena nuo se
niau — tai repatriantai. Pavaišina pyragais, kuriuos 
šeštadieniais čia visi kepa. Šeštadienių rytais pilnos 
gatvės moterų, skubančių su skardiniais keptuvais, 
kuriuose yra plokšti pyragai, apkrauti slyvomis ar 
obuoliais, ir įsmeigta lazdelė su pavarde. Jos skuba į 
kepyklą, o po poros valandų, atgal į namus su kvepiančiu 
pyragu. Tokiu būdu taupomas kuras, nereikia visų kros
nių naudoti. Tų pyragų tešla labai plona, kadangi taupo 
miltus, bet už tai vaisiais gausiai apkrauta, kadangi 
kalnų šlaituose daug sodų. Kambario kampe ant 
patiestų laikraščių džiūsta naminio tabako lapai.

Pasivaišinę pyragu, kurio galėtumėme suvalgyti gal 
po metrą, sukamės „bankrutkes” ir gana gerai jau
čiamės. Tiesia oro linija Sonnebergas gal tik 3 km, bet 
reikėtų perlipti kalną, vadinamą Schioneberg (638 m). 
Tačiau nebūtų taip blogai, kadangi Sonnebergas irgi yra 
gal 330 m. aukštumoje. Viskas būtų gerai, tik su šei
mininku dėl karo eigos bendros kalbos nėra. Jis man 
sako, vieną naktį pabusi baisaus trenksmo pažadintas 
ir manysi, kad jau pasaulio pabaiga atėjo. Aš juokais 
atsakau, gerai, kad vatos turiu, tad eidamas gulti pra
dėsiu ausis užsikimšti.

Bambergas — jau tikra Bavarija
Kol dar oras šiltas ir dienos ilgesnės, nutariame ap

lankyti Bambergą. Meno istorijose Bambergas užima 
gana svarbią vietą. Žinome, kad Bambergas jau yra kiek 
didesnis miestas ir dar nebombarduotas, tad reikia 
pamatyti, kol dar nėra sudaužytas, ši kelionė jau bus 
su nakvyne, tik, žinoma, ne viešbutyje, bet vėl geležin
kelio sotyje. Tad jau penktadienį viską susitvarkau. Savo 
portfeliukan įsidedu skutimosi priemones ir rankšluostį. 
Sutarta, kad šeštadienį tuojau po darbo bėgame tiesiog 
į geležinkelio stotį. Nors Bambergas tik apie 75 km, bet 
reikės du persėdimus padaryti.

Coburgas nors ir Bavarijoje, bet dar protestantizmo 
tvirtovė. Tad ir važiuojame pamatyti tikrąją Bavariją. 
I Coburgą mums kelionė jau įprasta. Vieną sykį iš Co- 
burgo teko net pėsčiomis pareiti, tuomet tie 18 km 
neatrodė tokia tolima kelionė. Be to, praėjome keletą 
tikrų bavariškų kaimelių, ko pro traukinio langą ne
galima matyti.

Nuvažiavę į Coburgą, tuojau persėdame į kitą trau
kinį, kuris mus nuveža į Lichtenfels. O iš ten jau į 
elektrinį traukinį, einantį į Bambergą. Bavarijoje pro 
traukinio langus matyti platūs laukai, gražūs kaimeliai 
su bažnytėlėmis. Prie kaimelių ir net laukuose stovi ma
žos mūrinės ar akmeninės koplytėlės, su kurio švento
jo statula. Pirmą sykį laukuose matau ilgas eiles smidrų 
(šparagų), o, dar kiek pavažiavus, ilgos eilės apynių 
vyniojasi ant karčių.

Atvažiuodami į Bambergą jau iš tolo matėme ant 
aukštumos bažnyčių bokštus. Vos spėjome gatve kiek 
paeiti ir beveik išsižiojome. Žiūrime ir net savo akimis 
negalime tikėti. Vienuolės dviračiais važinėja. Kai 
kurios lekia, kad net sįjonai plasnoja. Buvome įpratę 
vienuoles matyti einančias gatve, net be šypsenos, tar
tum jos tiesiog tik su Dievu kalbasi. O čia vienuolės juo
kiasi, kvatojasi ir net dviračiais važinėja. Iki šiol Vo
kietijoje vienuolių neteko matyti, o čia, atrodo, yra

keletas skirtingų vienuolijų, nes jų apranga yra labai 
skirtinga. Pirmasis įspūdis buvo stiprus, nes jau aiškiai 
matyti, kad esame kitame krašte. Bambergas yra su
vaidinęs žymią rolę Vokietijos bažnytiniame gyvenime. 
Bambergo vyskupai kartu buvo ir kunigaikščiai, tad 
religija kontroliavo ir žmonių gyvenimą. Vyskupų rezi
denciją randame uždarytą. Mūsų laimei, katedros durys 
atidarytos. Bet ir čia pagrindinis objektas, kurį norėjome 
matyti, yra uždengtas nuo lankytojų akių.

Oro puolimai, kurie buvo vykdomi prieš Vokietiją, 
įgavo barbarišką formą, nes nebuvo bombarduojami tik 
kariniai ar strateginiai taikiniai, bet ištisos miestų 
dalys. Istoriniai pastatai ir katedros taip pat buvo bombų 
taikiniai. Tad žymesni ir nepakartojami meno kūriniai 
buvo išimti iš rezidencijų, katedrų, bažnyčių ir paslėpti 
saugesnėse vietose. O žymioji „Dom Reiter” statula, at
rodo, kaip pilies bokštas, tik be langų. Statula apmū
ryta stambiais uoios gabalais, kurie baigiasi smaila 
viršūne. Turbūt buvo taip apskaičiuota, kad, jeigu 
katedra ir sugriūtų, tai „Dom Reiter” vis tiek turėjo 
išlikti. Taip pat senųjų meistrų tapybos darbai nukabi
nėti, sienose tik kabliai likę.

Matėme popiežiaus Klemenso II, karaliaus Henriko 
II ir jo žmonos šv. Kunigundos sarkofagus. Ant greitųjų 
apžiūrėję katedrą, ėjome pasižiūrėti Maino, nes buvome 
skaitę, kad čia žuvys kalba. Net ir nežinodami, kur 
einame, pataikėme tiesiog prie viduramžių tilto. Jo 
viduryje bokštas, skirtas muitininkams, nes senovėje už 
tilto perėjimą ar pervažiavimą reikėjo mokestį mokėti. 
Maino pakrantėse spalvingi narna su balkonais, lyg ak
varelė. Žuvys kalbėti, tai gal nekalba, bet visą laiką gir
dėti čiauškėjimas, knibždėjimas ir pliaukšėjimas. Atro
do, upėje yra daug žuvų. Vokietijoje didelė drausmė ir 
niekas nebando jų išgaudyti ar išgraibyti.

Diena jau eina vakarop. Tad pradedame galvoti apie 
valgymą. Ilgai ieškoti nereikėjo. Įėjome į pirmą 
pasitaikiusį restoraną. Ir, atrodė, kad pataikėme į

restoraną pagal mūsų skonį. Sienos nukabinėtos stir
ninų ir elnių ragais. Taip pat kabo lankai ir skydai. 
Nenuostabu, tokiame sename mieste yra daug istori
jos ir daug jos suvenyrų. Pagal valgiaraštį užsisakome 
elnio kepsnį. Mėsa gal ir elnio, o gali būti ir ožkos, bet 
„kepsnys” — tai tikrai nėra.

Pavalgę, neskubėdami ir dairydamiesi, einame savo 
namų (geležinkelio stoties) link. Stotis yra žymiai 
didesnė ir judresnė. Kadangi ant magistralinės linijos, 
tad atidaryta visą naktį. Pasinaudoję ta proga, einame 
dar „štamų” ieškoti. Čia ir „štamai” žymiai geresni. 
Gaila, kad mums per toli.

Įsitaisėme sau neblogas vietas ant suolo su atrama 
ir pradedame į miegonę leistis. Pačiame miego saldume, 
lyg per sapną, girdžiu pakaustytų batų kaukšėjimą. Per 
miegą jaučiu — mane už peties judina. Pramerkiu akis, 
prieš mane stovi žandaras ir man sako:,,Ausweiss bitte”. 
Rodome savo pažymėjimus. Mes ne tik, kad iš Sonne- 
bergo, bet net iš kitos valstijos (Tiuringįjos). Klausė, kaip 
mes čia atsiradome. Reikia meluoti. Tad pasakiau: „Gir
dėjau, kad čia yra lietuvių, tad atvažiavome savo bro
lių ieškoti”. Dar pridėjau, kad buvom policijos tarnyboje. 
Atrodė, kad tas policijos paminėjimas padėjo ir į gerą 
išėjo. Paklausė, kuomet atvažiavome. Iš kišenės ištrau
kiau traukinio bilietą ir pasakiau, kad šiandieną. Ir pri
dėjau, kad rytoj grįžtame. Pažiūrėjęs bilietą ir maty
damas, kad nemeluojame — pasakė gerai, tik būtinai 
grįžkite. Aš jam pasakiau: žinomai

Atsikėlę, apsitvarkę ir šį bei tą užkandę, einame to
liau miestą apžiūrėti. Nueiname į „Keturiolikos Šven
tųjų” bažnyčią, esančią ant kalno. Kadangi sekmadienis 
ir bažnyčioje daug žmonių, tad negalime kaip turistai 
žioplinėti. Paviršutiniškai pasižiūrėję, einame toliau. 
Dar kartą praeiname pro katedrą — tai įspūdingas XI 
šimtmečio pradžios gotikos šedevras.

(Bus daugiau)
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Naujoji Illinois valstijos iždininkė Judy Baar Topinka inauguracijos iškilmėse 
Springfield, IL, su savo sūnumi (iš kairės) lt. Joseph Baar Topinka ir Vytautu 
Jasinevičium. Nuotr. Pauliaus Jasinevičiaus

ĮSPŪDŽIAI iš gubernatoriaus 
INAUGURACIJOS

EKONOMINIAI PASIKEITIMAI 
IR LABDARA

Pirmą kartą buvau pakviestas 
į mūsų valstijos gubernatoriaus 
inauguraciją. Taigi kartu buvo 
ir proga apsilankyti mūsų vals
tijos sostinėje. Kartu važiuoti 
pasikviečiau ir sūnų Paulių, 
dviese smagiau keliauti. Ke
lionė automobiliu užtruko apie 
tris valandas. Sustojome vieš
butyje, kad galėtume pasipuošti 
iškilmėms, kurios turėjo prasi
dėti Capital Convention centre 
11 vai. Pasipuošę ir „apsigink
lavę” foto aparatais, nuvykome 
į miesto centrą, kur ndasi 
Prairie Capital Convention 
centras. Šis mūsų sostinės 
miestelis yra nedidelis, todėl 
nėra pakankamai vietos ma
šinoms pastatyti. O inauguraci
jos proga Springfield miestelio 
gyventojų skaičius padvigubėjo.

Convention patalpos labai 
didelės, į iškilmes buvo susi
rinkę galybė svečių. Net balko- 

1 nai iš abiejų pusių buvo pilni 
žmonių. Salės centre, ant pa
aukštinimo, stovėjo menininkų 
pagamintas sostinės rūmų bokš
tas su kolonomis, ant kurių iš 
abiejų pusių stovėjo gėlės. Visa 
platforma buvo apstatyta kė
dėmis, kuriose sėdėjo aukšto 
rango svečiai. Jų tarpe buvo 
Čikagos miesto meras Richard 
J. Daley su žmona, buvęs guber
natorius James R. Thompson su 
žmona ir daug kitų. Jau prieš 
vienuoliktą valandą svečiai sė
dėjo savo vietose. Orkestras ir 
chorai bandė „paįvairinti”
salėje esantį ūžesį. Lygiai 
vienuoliktą valandą prasidėjo 
oficialioji dalis. Pranešėjas Bob 
Collins pradėjo pristatinėti kai 
kuriuos žinomus asmenis. Po to, 
orkestrui pritariant, gražiai 
dainavo Lou Rawls. Apie 12 vai. 
prasidėjo oficialioji dalis. Pir
miausia buvo pakviesta valsti
jos iždininkė Judy Baar Topin
ka, vėliau atėjo „Comptroller” 
Loleta Didrickson, valstijos 
sekretorius George H. Ryan, vy
riausias prokuroras Jim Ryan, 
vicegubernatorius Bob Kustra 
ir gubernatorius Jim Edgar. 
Kiekvienam iš jų, einant į sce
ną, grojo muzika, mainėsi ap
švietimas. Visiems susėdus ant 
paaukštintos scenos, prasidėjo 
priesaikos ceremonijos. Salės 
viduryje buvo paruošta plat
forma, ant kurios stovėjo tele
vizijos ir spaudos reporteriai, 
žurnalistai.

Pirmasis prisiekė guberna
torius Jim Edgar, po to jis 
pasakė kalbą. Judy Baar To- 
pinkos priesaikoje dalyvavo jos 
paralyžuotas tėvas William 
Baar ir jos sūnus leitenantas 
Jospeh Baar Topinka, kuris 
priesaikos metu laikė Šv. Raštą. 
Judy Baar Topinka savo kalbo
je pabrėžė, kad visų mūsų pi
nigai bus saugiose rankose ir 
jais nebus rizikuojama. Tai 
garantuoja jos etninė prigimtis. 
Publika garsiu plojimu jai pri
tarė. Oficialioji dalis baigėsi 
apie 2 vai. p.p.

Po to vykome j sostinės vy

riausybės rūmus, kur iždininkė 
Judy pasakė, kad 2:30 vai. ati
darys seifo, kuris randasi pa
stato rūsyje, duris. Rūsyje vietos 
buvo labai mažai, o žmonių ir 
reporterių prisirinko labai daug. 
Buvo atidarytos seifo, durys, 
kurios yra 7 pėdų aukščio ir 3 
pėdų storio. Seifo vidus — tai 
didelis kambarys.

Atlikus seifo ceremonijas, visi 
pasikėlė į antrą aukštą, kur yra 
valstybės iždo įstaiga. Prie 
raštinės stovėjo šimtai žmonių, 
kurie laukė pasveikinti Judy ir 
palinkėti jai sėkmės naujose pa
reigose. Svečių priėmime daly
vavo jos tėvas, sūnus ir visas jos 
štabas.

Kitas renginys turėjo įvykti 5 
vai. p.p. Artisans pastate, State j 
Fair vietovėje. Jį suruošė Judy 
Baar Topinka, norėdama padė
koti savo rėmėjams už visoke
riopą pagalbą, suteiktą jai, 
siekiant iždininkės vietos. Salė 
nemaža, du jos trečdaliai apsta
tyti stalais, paruoštais bent 
penkiems šimtams svečių vaka
rienei. Žmonės rinkosi iš lėto. 
Atrodo, kad dauguma buvo už
trukę gubernatoriaus ir kitų 
priėmimuose. Greit susiradom 
pažįstamų — tai Joan ir Casi- 
mir Oksus iš Čikagos. Po trupu
tį žmonės pradėjo užpildyti salę. 
Grojo rami muzika. Netrukus 
atvyko ir J.B. Topinka su savo 
artimaisiais. Ją visi sutiko ova
cijomis. Ir vėl susidarė eilės ją 
pasveikinti. Mes pabuvom iki 
7:30 vai. ir nusprendėm vykti į 
pagrindinį inauguracijos pokylį.

Salė buvo puikiai papuošta, 
grindys išklotos raudonu 
kilimu, stalai užtiesti baltomis 
staltiesėmis, centre stovėjo 
orchidėjų ir kitokių gėlių puokš
tės. Apie 10 vai vakaro į salę at
vyko gubernatorius su žmona, 
Judy Baar Topinka su sūnumi 
ir kiti gubernatoriaus tarnau
tojai.

Šokių metu aš pasveikinau 
gubernatorių Jim Edgar ir per
daviau jo rėmėjų lietuvių lin
kėjimus. Salėje buvo gal keli 
tūkstančiai žmonių, senesnių ir 
jaunimo, kurie, skambant pui
kiai muzikai, šoko be pertrau
kos. Apie vidurnaktį mes nu
tarėme važiuoti į viešbutį pail
sėti, o sekančią dieną anksčiau 
atsikėlus, aplankyti guber
natoriaus rūmus.

Kitą rytą atsikėlę pamatėme 
tirštą rūką, kadangi per naktį 
staigiai atšilo oras. Visas mies
tas ir rūmai buvo paskendę rū
ke. Bandžiau daryti nuotrau
kas, deja, rūmų bokšto viršūnės

• 1538 m. gruodžio 17 d. 
popiežius Paulius III ekskomu- 
nikavo Anglijos karalių Henri
ką VIII.

• Pirmąją sėkmingą kelio
nę lėktuvu „Kitty Hawk” atliko 
Orville ir Wilbur Wright 1903 
m. gruodžio 17 d. Jie pakilo ir 
skraidė savo pastatytu lėktuvu 
virš North Carolina valstijos.

Praėjusiais metais Lietuvoje 
maisto produktų, degalų, me
dicinos ir kitų paslaugų kainos 
per 12 mėnesių pakilo apie 40%. 
Be abejo, toks kainų kilimas dar 
daugiau skurdina Lietuvos žmo
nes, nes algos ir pensijos propor
cingai nedidėja. Atrodo, kad 
Amerikos ir kitų kraštų lie
tuviams teks dar labiau šelpti 
savo gimines ir pažįstamus tė
vynėje.

Praėjusių metų gale dienraš
tis „Lietuvos rytas” išspausdino 
pasikalbėjimą su „Transpak” per
siuntimo firmos savininku Ro
mu Pukščiu. Jis teigia, jog iki 
šiol labdara ir šalpa iš Amerikos 
įvairių šaltinių pasiekė ne 
mažiau kaip 100,000 žmonių 
Lietuvoje.

Kokia iš tikrųjų yra situacija 
šiuometinėje Lietuvoje, su kuria 
susiduria ten gyvenantys žmo-

negalėjau matyti. Nuėjom ap
lankyti gubernatoriaus gyve
namojo namo. Daug jo kamba
rių paskirta istorijos muziejui, 
kuriame sukaupta daugelio me
nininkų ir skulptorių darbų. 
Kiekvienas daiktas turi ir savo 
istoriją.

Apžiūrėję gubernatoriaus na
mą, nusprendėme traukti link 
namų, link Čikagos. Kadangi į 
Springfield galima nuvažiuoti 
per tris valandas, todėl patariu 
visiems ten apsilankyti, pama
tyti mūsų sostinę. Važiuokite 
vasaros laiku. Nakvynei apsis
toti yra daug ir nebrangių mo
telių. Galėtumėte praleisti ke
letą dienų ar bent savaitgalį. 

Vytautas Jasinevičius

Romas Pūkštys.

nės? Paprašiau R. Pukštį duoti 
pavyzdį.

— Dar ne taip seniai litras 
benzino kainavo pusę lito. 
Vėliau — 80 centų, o dabar, 
prieš Kalėdas prie Panevėžio aš 
pats mokėjau 1 litą ir 60 centų 
už litrą. Žmogaus vidutinis už
darbis svyruoja tarp 200 ir 300 
litų.

— Kaip tokie ekonominiai 
pasikeitimai atliepia į Jūsų 
firmą?

— Norint dirbti kokybiškai, 
mūsų išlaidos irgi proporcingai 
didėja. Pvz., vien tik siuntinių 
išvežiojimas, o tą mes darome po 
visą Lietuvą, per paskutinius 12 
mėnesių padvigubėjo, nekal
bant jau apie darbininkų algas. 
Neišvengiamai tokie pasikeiti
mai Lietuvoje turės atgarsio ir 
čia, mūsų pusėj.

— Mūsų pusėje?
— Taip. Mat „Transpak” yra 

unikali firma. Aš tvarkau reika
lus čia, Jungtinėse, o mano bro
lis — Lietuvoje. Dėl to mes ga
lime taip kokybiškai dirbti.

Siuntinių persiuntimo kontrolė 
yra aukšto lygio, nes yra šimta
procentinė paskata darbą koky
biškai atlikti abiejose Atlanto 
pusėse. Šis aspektas labai svar
bus prekybai su Lietuva. Žinote, 
bet kokios prekybos ar verslo 
finansinis stovis labai daug 
priklauso nuo vidaus kontrolės. 
Aišku, konkurencįja turi irgi 
tam tikrą efektą.

—Kalbant apie konkuren
tus, kaip Jums sekasi?

— Nežinau, kaip atsakyti. 
Mes esame šios srities seniausia 
firma. Dirbame jau nuo 1987 
metų. Jei neklystu, bent jau 
mūsų apylinkėje, mažiausiai 
penkios firmos atsidarė ir užsi
darė per tą laiką. Kodėl? Matyt, 
užsidariusios firmos neišlaikė 
egzamino. Gerai atsimenu, vie
na tokia firma skelbėsi, kad „at
silyginimas tik po pristatymo”. 
Taip ir atsitiko — siuntiniai 
dingo, dėl to siuntėjas nebeturė
jo persiuntimo išlaidų, o tuo pa
čiu ir siųstų daiktų... Žemiausia 
kaina nebūtinai reiškia greitą 
ir gerą siuntinių pristatymą.

— Kokia dabar situacija 
Lietuvos muitinėse? Kaip jos 
dirba?

— Galiu atsakyti vienu žo
džiu — profesionaliau. Tai yra 
profesionaliau negu prieš dvejus 
metus. Lietuvos muitinė ypač 
skiria dėmesį kontrolei tarp 
komercinių ir labdaros siuntų.

— Kokios perspektyvos to
limesniam darbui šio verslo 
srityje?

— Esu tikras, kad, kol bus in
teresas padėti savo artimie
siems Lietuvoje, siusime siunti
nius ir toliau.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs West 95th Street 

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

Ieškau darbo. Galu prižiūrėti 
senelius, vaikus, galiu pamokyti 
skambinti pianinu. Tel.

Tel. 708-636-5190

Your ticket 
to a secure 
retirement.

Išnuomojama* 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-478-8727.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(3T2) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

Perkant ar parduodant
■ Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba

’ Nuosavybių įkainavimas veltui
■ Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemą
1 Pensininkams nuolaida

FOR RENT

No One Offers You 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev, Lviv, 
Mensk andVILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT’s fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
POlItH AMlIMtt

Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

OMiLmni. seo

Montreal, P.Q.: 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

Laimingieji 7! 
Atidarykite 

terminuoto indėlio 
(CD) sąskaitą ir 

7 mėnesius 
pasidžiaukite gera
sėkme!

Rate eftective as of 12-27-94

f'nll I S00 7IJ 26‘>l

Gera sėkmė |us lydės, kai septyniems mėnesiams investuosite pinigus aukš
tu procentu Laimingąjį 7 mėnesių certifikatą dabar galite atidaryti 
Standard Federal banke Aukščiau pažymėtas nuošimtis gali keistis. 
Pabauda gali būti už pinigų išėmimą prieš terminą Mažiausias indėlis 
$2.500

Standard Federal Bank
4IS8 S Archer Ava • OarttoM RMg* #141 S Archer Ava ■ Brtghton Perti. 2555 W 471h St • Doonere drova. 5100 Foreel Avė •f-? 9MD 
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VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. P. Gaudys. 480 

psl.
ANTANAS KUČINGIS. Biografija, atsiminimai. Ona Nar

butienė. 169 psi.
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Straipsnių rinkinys. Jonas Kutra. 115 

psl.
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. H. Mošinskienė. 176 psl. 
KETURI GANYTOJAI. Atsiminimai. Mykolas Vaitkus. 180 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas.

87 psl.
MARUOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC. 443 

psl.
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelės. Sud. Pov. Gaučys.

459 psl.
ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas šimutis. 227 

psl.
DABARTIES SUTEMOSE. Žvilgsnis į dabartį. Br. Zumeris.

167 psl.
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai. Aid.

Zoborienė. 60 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
VYSK. P. BUČIO ATSIMINIMAI. II tomas. 283 psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas Baronas. 71

psl.
34 EILĖRAŠČIAI. Vladas Šlaitas. 44 psl.
RUDENIO VYNAS. Eilėraščiai. VI. Šlaitas. 55 psl. 
LUKšlUJAI. Kaimo praeit, pasakojimai. A. Giedrius. 231 psl. 
ŽEMAIČIŲ VYSK. MOT. VALANČIUS. KUN. A. Alekna. 300

psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai pri
deda sales tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek Il
linois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar turi pridėti 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta „Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: ,,Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesni tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpi nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.
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Iš partizanų istorijų (11)
&

SLAPTAŽODŽIAI 
VAMAS IR RYTAS

Naujos detalės apie žiauriausius Lietuvos niekšus 

HENRIKAS KUDREIKIS

Santariškių ligoninės vienai 
fizioterapijos skyriaus lanky
tojai staiga pasidarė bloga, kai 
ji koridoriaus lentynoje (rašoma 
stende) pamatė poeto Kosto 
Kubilinsko knygas šalia Mai
ronio ir Čiurlionio kūrybos. 
Kita moteris viešai pareiškė 
pasipiktinimą televizijos laido
je „Taip ir ne”. Pasak jos, K. 
Kubilinskas — didžiausias Lie
tuvos vaikų poetas. Moters pasi
piktinimas suprantamas, nes 
Kubilinskas rašė eiles ta pačia 
ranka, kuria nušovė partizanų 
karininką „Kariūną”, taip pat 
jauną Lietuvos poetą.

Dabartinėje Lietuvoje Ku
bilinsko garbinimas nesustoja: 
„Literatūros ir meno” 
puslapiuose jo kūryba 
spausdinama raudonųjų vie
tinėje spaudoje. Rašytojo. Vyt. 
Kubiliaus 1991 m. išleistoje 
„Poezija I”, šalia Kazio Bradū- 
no, Henriko Nagio, įdėti ir šeši 
Kubilinsko eilėraščiai. Naujoji 
„Sakalo” leidykla išleis Kubi
linsko raštus.

„Gal MGB sukūrė Ryto ir 
Varno legendą? — yra paskleista 
tokia spėlionė. Prisilietusius 
prie MGB, NKVD ir KGB vora
tinklių kankina ši spėlionė. Visi 
dėl mielos Lietuvos darę žiau
rumus. Geriau tylėti. Tyla gera 
byla. Bet ar ne per daug tylime? 
Neįžeiskime Kalesnykų miško 
medžių, kurie įspėja: atmintis 
amžina (B. Marčius, Adolfas 
Patriubavičius „Švyturys” Nr. 
7, 1944). '

Enkavedistai dėjo visas pa
stangas palaužti partizanų sąjū
dį. 1948 m. jiems pavyko įjungti 
savo agentus Varną ir Rytą — 
du „žalius” berniokus iš 
Suvalkijos lygumų į Dainavos 
apygardos štabą. Partizanams 
imponavo ne jų išvaizda, 
patiklumas, o interesų 
platumas. Varnas ir Rytas — li
teratai. Tad partizanai jais ir 
patikėjo. MGB tiems bernio
kams užvedė bylą, pavadintą 
„Kanibalai” (archyvo nr. 7682).

Partizanai elgėsi, kaip 
reguliarios armijos kariai. Kai 
Dainavos štabo bunkeryje apsi
gyveno agentas Rytas, parti
zanai jo iš pradžių niekur neiš
leido. Taip rašoma Varno prane
šime MGB pulkininkui Počkaj. 
Priežastis: jam nebuvo pasiūta 
uniforma.

Štai ką rašė Rytas MGB pul
kininkui: „Būdamas sovietiniu 
piliečiu, mylėdamas taikų ku
riamąjį darbą, matydamas, kiek 
skriaudos atneša vėl atku
riamai žydinčiai Lietuvai 
hitleriniai palikuonys, lietuvių 
buržuaziniai nacionalistai, į šią 
kovą aš nutariau įnešti savo 
indėlį”.

ųjojo Daugėliškio klebonas kun. Kęstutis Ralys rūpinasi savo apylinkės 
kučiais ir stato jiems globos namus, pavadintus Motinos Teresės vardu.

MGB instrukcijos Varnui 
buvo tokios: „Patogiausia gaujų 
vadus likviduoti miegančius, 
kas užtikrins jūsų saugumą ir 
įgalins likviduoti kitus bunke
rius. Jūs ir Rytas iš anksto 
pasiskirstykite banditus, į ku
riuos šausite. Likvidavę bandi
tus, įdėmiai juos apžiūrėkite ir, 
įsitikinę, kad jie nerodo gyvybės 
žymių, išeikite iš bunkerio, 
paėmę iš bunkerio visas po
grindžio anketas. Atvykus į 
Alytų, susisiekite su mūsų 
darbuotoju, kuris lauks „Dzū
kijos” viešbuty Nr. 1. Jūsų 
lauks mūsų darbuotojai Rimke- 
vič ir Petruškov”. Kitur 
pulkininkas Pačkaj rašo: 
„Agentas Varnas buvo atitin
kamai paruoštas-apmokytas 
šaudyti”.

Miške buvo du bunkeriai. Vie
name iš jų tą naktį (1949.03.06) 
buvo trys: partizanas leite
nantas Kariūnas (taip pat li
teratas) ir agentai Varnas ir 
Rytas. Partizanai, kaip rašo 
pulk. Pačkaj, pradėjo įtarti 
Varną: kažkas pasakė matęs jį 
Vilniuje einant su milicininku. 
Paaiškėjo, kad jis dirbo „Kom
jaunimo tiesoje”. Tuo metu žuvo 
partizanas Merkys. Viena mer
gina pasakė; jį galėjo išduoti 
buvęs Lynežerio mokytojas (Ku
bilinskas). Kas dėjosi Kariūno 
bunkery 1949 m. kovo 6-ąją, 
aprašo , vienas kagėbisto 
pranešimas savo viršininkui: 
„Įvertindamas aplinkybes ir 
remdamasis jūsų užduotimi, 
Varfias nutarė pravesti opera
ciją iki kovo 10 d. Jį banditai 
siutino. Varnui buvo pikta, kad 
banditams išėjus ieškoti popie
riaus („Laisvės varpui”), 
bunkeryje liko per mažai, ant ko 
galėtų savo pyktį išlieti. Kai 
Kariūnas atsigulė miegoti, 
Varnas ir Rytas rašteliais, ku
riuos sudegino, susikalbėjo 
asmeniškai likviduoti apygar
dos vadą Kariūną. Jei Varnas iš 

. anksto būtų žinojęs, kad pirma
dienį jo neišleis, jis būtų šaudęs, 
nesiskaitydamas su aplinky
bėmis, nepaisant, kiek jų yra, 
nes jo nervai buvo išsekinti. 
Todėl, kai bunkeryje liko vienas 
Kariūnas, Varnas taip greitai jį 
nušovė, kad Rytas nespėjo nei 
atsikvošėti. Rytas po Varno šū
vio instinktyviai pakartojo kitą 
šūvį. Varnas dar iššovė trečią 
šūvį ir, atidarius liuką, pabėgo. 
Bešaudant užgeso šviesa, tai 
viskas paliko kaip buvo (pagal 
KGB pulkininko instrukcijas, 
jie turėjo paimti dokumentus). 
Rytas šaudė šaltakraujiškai ir 
apgalvotai, o Varnas veikė per 
daug impulsyviai ir energingai. 
Tai gerai, tačiau bloga tai, kad 
jis buvo per daug nervingas, ir,

jeigu banditų būtų buvę dau
giau, jis galėjo padaryti klaidų. 
Išbėgę iš bunkerio, jie 6-7 km 
bėgo, kol juos pavijo senis su 
rogėmis. Tas senis nenorėjo jų 
priimti, bet jie atsisėdo per prie
vartą. Į priešingą pusę važiuo
jantį ryšininką Šerpenską pri
vertė važiuoti su jais, kur Aly
tuje Rytą ir Šerpenską pasiuntė 
į barą. Varnas viešbuty susitiko 
su agentais Rimkevič ir 
Petruškov. Rytas ir Šerpenskas 
buvo atvesti į viešbutį ir 
inscenizuotas abiejų areštas.

Kitame bunkeryje buvę parti
zanai nežinojo, kad išdavikai 
nušovė Kariūną. Likvidavę Ka
riūną, išdavikai išbėgo į Alytų 
atvesti enkavedistų. Su ka
riuomene ir operatyvinių dar- ‘ 
buotojų grupe (NKVD) grįžo į 
bunkerių rajoną, atvedė ka
riuomenę prie Žaibo bunkerio, 
tiksliai nurodė liuką ir dalyvavo 
operacijoje. Kaip NKVD pra
nešime nurodyta, žuvo šeši par
tizanai: Kazlauskas — Vanagas, 
Vaclovas Voveris — Žaibas, 
Bronius Šalasevičius — Žilvitis. 
Trys neatpažinti, nes jų kūnai 
buvo sužaloti granatų ir tolo 
užtaisų sprogimų. Bet prane
šime skaičiai netikri, iš tikrųjų 
žuvo tik keturi partizanai.

Pulk. Pačkaj vasario 23 d. rašo 
Varnui: „Sėkmingai pravedus 
operaciją, Jums bus suteikta 
poilsio galimybė ir ekskursija, 
kaip sutarta”. Pranešimo pabai
goje rašoma: „Agentai išvežti į 
Vilnių, banditai laiko juos žu
vusiais. Po poilsio agentai bus 
bandomi įjungti į kitos gaujos 
štabus”.

Taip per menką atsargumo 
klaidą žuvo Dzūkijos ir Kietu- 
vos partizanų vadas Vaclovas 
Voveris — Žaibas, sunaikinęs 28 
bolševikų grupuotes* vyras, 
kurio žodyne neegzistavo žodis 

| — „baimė”.
Prakeikimas tautai, kuri pa

gimdė tokius niekšus. Prakei
kimas Lietuvos komunistams, 
kurie per spaudą garbina tautos 
išdavikus — Kostą Kubilinską 
ir Algirdą Skinkį!

ROMOS IR KINIJOS 
KATALIKAI SIEKIA

TAIKOS

Vykdydami popiežiaus Jono 
Pauliaus II pavedimą, jėzuitai 
ketina tarpininkauti tarp Kini
jos katalikų. Kaip spaudos kon
ferencijoje, surengtoje gruodžio 
15 d. Jėzuitų kurijoje Romoje dėl 
sausio 5 d. prasidedančios Jė
zaus draugijos 34-osios gene
ralinės kongregacijos, pareiškė 
jėzuitų generolas Peteris Han
sas Kolvenbachas, Šventasis 
Sostas pageidauja, kad režimui 
artimas „Kinijos katalikų pat
riotinis susivienijimas” susi
taikytų su Romai ištikimais Ki
nijos katalikais.

Romai ištikimų Kinijos kata
likų skaičius nežinomas. Jėzui
tų generolo teigimu, jų skaičius 
svyruoja nuo trijų iki dešimties 
milijonų. ,

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. sausio mėn. 18 d. 5

A.tA.
SALOMĖJA MAČIULIENĖ

JURŠĖNAITĖ ’
Gyveno Homewood, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. sausio 16 d., 9:12 vai. ryto, sulaukusi 96 

metų.
Nuliūdę liko: duktė Ramutė Dieterle, žentas Ernst, sūnus 

Algirdas Mačiulis, marti Tamara; 11 anūkų ir 16 proanūkų; 
sesuo Helen Walski su šeima ir kiti giminės.

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 18 d. nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Hills laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd., Palos 
Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo Mar- 
ųuette Parke parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
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 duktė, sūnus, sesuo, anūkai, proanukai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
708-598-5880 arba 1-800-994-7600

A.A. IRENA LIORMANAITĖ 
KUBILIŪNIENĖ

Mielam Tėveliui

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI

Irena Liormanaitė-Kubiliūnienė džiaugiasi pasiekusi Amerikos krantus. 
Nuotrauka iš 1960 m.

Pernai, metams baigiantis, 
lietuviai Amerikoje neteko dar 
vienos taurios tautietės, o Cape 
Codo lietuvių apylinkės — ilga
laikės narės. 1994 m. lapkričio 
25 d. slaugos namuose, Cape 
Code, mirė ilgai sirgusi Irena 
Liormanaitė-Kubiliūnienė; už 
poros mėnesių ji būtų šventusi 
savo šimtąjį gimtadienį.

Velionė gimė 1895 m. vasario 
23 d. prie Nemuno, istoriniame 
Gelgaudiškyje (Šakių apskr.), 
kuri yra reikšminga Lietuvos 
vietovė, mačiusi ir pergyvenusi 
net kryžiuočių ordino puolimus. 
Gelgaudiškis, įkurtas Lietuvos 
didikų Gedgaudų šeimos, yra 
davęs nepriklausomai Lietuvai 
keletą žymių veikėjų: pulk. Rai
mundą Liormaną, gimusį Ged
gaudų dvare, Irenos brolį, kuris 
Lietuvos valstybiniame gyve
nime paliko ryškius savo veik
los pėdsakus. Taip pat kun. 
Andrių Bučį, pulk. C. Kairiūkš
tį, lietuvių veikėją Amerikoje 
Jurgį Gegužį ir kitus.

Irena, ištekėjusi už karininko 
Petro Kubiliūno, vėliau pasie
kusio generolo laipsnį, jau bu
vo subrendusi, kai Lietuva 1918 
metais atgavo nepriklausomy
bę. Taip pat ji buvo liudininkė 
abiejų Lietuvos okupacijų; paty
rė dviejų pasaulinių karų 
baisumus, o pastarojo karo 
metu ji su dviem vaikais buvo 
priversta pasitraukti iš savo 
gimtinės į Vakarus, pergyven
dama nepriteklius, skaudžias 
karo ir tremties dienas. Karui 
pasibaigus, 1949 m. ji su šeima 
pastoviai įsikūrė Amerikoje. 
Globojama dukros Irenos, velio
nė jau savo gyvenimo saulė
leidyje, 1990 metais, sulaukė 
naujo Lietuvos prisikėlimo, tik 
deja, dėl amžiaus ir ligos jau

nebegalėjo pilnai pasidžiaugti 
šiuo tautos laimėjimu.

Velionė Kubiliūnienė trem
ties metais Europoje ir jau 
gyvendama Amerikoje glaudėsi 
prie lietuviškų telkinių, norė
dama būti arčiau savo tautiečių, 
kurie, kaip ir ji, buvo pergyvenę 
tremties dienas. Ji paliko savo 
dukrą dantų gydytoją dr. Ireną 
Jansonienę, tris vaikaičius, tris 
provaikaičius ir brolį Medardą 
Liormaną Toronte, Kanadoje.

Per paskutinį atsisveikinimą 
laidotuvių įstaigoje Hyannio 
mieste ir Mišiose už jos sielą 
bažnyčioje atsilankė gausus 
būrys jos draugų, pažįstamų, 
artimųjų, kurie vietoje gėlių 
velionės vardu Lietuvių fondui 
paaukojo daugiau nei tūkstantį 
dolerių.

Taurios lietuvės Irenos Ku- 
biliūnienės žemiškieji palaikai, 
dalyvaujant giminėms ir arti
miesiems, palaidoti Bostono 
kapinėse.

Alfonsas Petrutis

netikėtai Amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtą 
velionio šeimą — sūnų DARIŲ, jo broliukus LINĄ ir 
AUDRIŲ ir mamytę RASĄ, nuoširdžiai užjausdami, 
liūdime kartu.

Čikagos lituanistinės mokyklos III skyriaus draugai:

Marius Andrejevas 
Gabrielė Aušraitė 
Aušra Bužėnaitė 
Danius Čarauskas 
Saulius Fabianovich 
Tara Mikužytė 
Linas Milavickas 
Gintaras Rudis 
Patricija Volkovaitė

Brangiam ir nepamirštamam mūsų draugui

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI

mirus, žmoną RASĄ, vaikus DARIŲ, LINĄ ir AUD
RIŲ, brolį KSAVERĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu.

Jūratė ir Jerome LandfieldKĄ 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 atvejui Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI 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

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Brighton Parko LB apylin
kė ruošia Vasario 16-sios mi
nėjimą š.m. vasario 19 d., tuoj 
po lietuviškų Mišių, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Apylinkės ir tolimesnių 
vietovių lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama tą datą 
pasižymėti ir minėjime daly
vauti.

Z. Petkus, Park Ridge, IL, iš 
„Draugo” knygyno užsisakė 
knygų už didesnę dolerių sumą. 
Įvertiname kiekvieną, besi
domintį lietuviškais leidiniais.

Sausio 9 d. Čikagos arki- 
diecezijos kardinolas Joseph 
Bernardin oficialiai pradėjo 
šiltos, žieminės avalynės vajų, 
kurio metu surinkti batai ir 
kitas apavas bus išdalintas ne
turtingiesiems. Prie vajaus pra- 
vedimo prisideda Šv. Vincento 
Pauliečio draugija, Illinois Po- 
diatric Medical sąjunga ir Scholl 
College of Podiatric Medicine. 
Avalynės rinkliavos specialios 
dėžės visą sausio mėnesį bus pa
dėtos Scholl kolegijoje (1001 N. 
Dearborn) ir daugumos Čikagos 
kojų ligų specialistų kabine
tuose. Visuomenė raginama į 
tas dėžes dėti žieminę avalynę 
vaikams, vyrams, moterims, nes , 
visko trūksta vargšams. Kar
dinolas Bernardin vajaus pra
džios iškilmėse, įvykusiose 
School kolegijoje, padovanojo 
porą batų nuo savo kojų.

Snieguolė Zalatorė, JAV 
baigusi žurnalistiką ir anksčiau 
nemaža rašiusi „Drauge”, po 3 
metų darbo „Klaipėdos” dien
raštyje, praėjusį rudenį išvyko 
dirbti į Čekiją. Ji čia darbuojasi 
Prahoje anglų kalba leidžia
mame savaitraštyje „Central 
European Business Weekly”. 
Šiame laikraštyje rašoma ir 
apie Lietuvos verslą. Naujame 
šio savaitraščio numeryje ran
dame du ilgesnius Snieguolės 
(Genevieve) rašinius.

A.a. seselė Gabrielė Put- 
namo vienuolyne, būdama 
menkos sveikatos slaugė a.a. K. 
Leonaitienę iki jos mirties. Atsi
dėkodama už mamos slaugymą, 
duktė Laima Žliobienė Draugo 
fondui atsiuntė 100 dolerių, nes 
seselės Gabrielės išreikštas 
noras buvo-.„remkite Draugą”. 
Už rūpestį „Draugui” ir paramą 
Draugo fondui labai dėkojame.

I
Ketvirtadienį, sausio 19 d., 3 

vai. p.p. televizijos 2 kanale — 
WBBM-TV, programoje )VA Cur- 
rent Affair”, bus rodomas ir 
susitikimas su Marąuette Par
ko lietuviais, o ypač Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijos valdyba, o ir girdimi 
jų pasisakymai apie apylinkės 
saugumą apskritai, taip pat 
apie senutės Anna Gilvis nužu
dymą ir nenubaustą jos jauna- 
metį žudiką. Kviečiame į šią 
programą atkreipti dėmesį.

Jonas Kai v anas, Lietuvos 
evangelikų liuteronų vyskupas, 
miręs š.m. sausio 15 d., bus 
prisimintas pamaldomis „Tėviš
kės” liet. ev. liuteronų parapi
jos bažnyčioje sekmadienį, sau
sio 22 d., 10:30 vai. ryte. Visi 
parapijiečiai ir Čikagoje bei 
apylinkėse gyvenantys ev. liu
teronai, yra kviečiami daly
vavimu šiose pamaldose pagerb
ti tikėjimui daug nusipelniusį 
dvasininką.

„Sietuvos” vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovės suei
ga šį penktadienį, sausio 20 d., 
7 vai. vak. Lietuvių centre, Le- 
monte. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti.

Pal. arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio 68-tųjų mirties metinių 
sukaktis bus paminėta sausio 
29 d., 10:30 vai. r. šv. Mišiose, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Melsimės, prašydami jo 
užtarimo ir globos visuose mūsų 
reikaluose. Po sumos rinksimės 
į parapijos salę, kur bus pa
skaita ir pabendravimo vaišės. 
Maloniai kviečiame sės. 
putnamiečių rėmėjus ir svečius 
dalyvauti šv. Mišiose ir salėje.

Bronė Čižikaitė, Chicago, IL, 
dėkodama už kalendorių ir kalė
dines atvirutes, „Draugui” at
siuntė 100 dol. Malonu žinoti, 
kad laikraštis turi draugų, 
kurie įvertina jo leidėjų pastan
gas, prisiųsdami savo pagalbą. 
Nuoširdus ačiū už auką.

Jadvyga Jurkūnienė, Otta- 
wa, Ont., siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
80 dol. Mes labai įvertiname šią 
auką ir nuoširdžiai už tai 
dėkojame.

I

Penktadienį, sausio 27 d., 
7:30 vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ruošiamas 

į pianisto Roberto Bekionio 
! koncertas. Jis yra M. K. Čiur
lionio konkurso laureatas,

t 7

baigęs Lietuvos muzikos kon
servatoriją, pripažintas Europo
je kaip vienas geriausių 
klasikinės muzikos atlikėjų. 
Amerikoje yra lankęsis anks
čiau ir dalyvavęs kartu su solis
tu Vaclovu Daunoru ruoštuose 
koncertuose. Vietas rezervuoti 
galima, skambinant Pranei Šlu- 
tienei 312-238-1536.

Arnoldas Voketaitis, tarp
tautiniu mastu žinomas bas-ba- 
ritonas, šiuo metu užsiėmęs 
pasiruošimu Švč. M. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke koncertui, taip pat daly
vaus JAV LB Kultūros tarybos 
ruošiamame koncerte šešta
dienį, vasario 11 d., Jaunimo 
centre.

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockpoit, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Pianistas Robertas Bekionis.

Sol. Arnoldas Voketaitis.

Pakeista metinio Jaunimo 
centro narių susirinkimo data. 
Susirinkimas įvyks vasario 5 d., 
11 vai. r., Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visuomenė raginama 
gausiai susirinkime dalyvauti. 
Neseniai buvo kilęs — tikras ar 
tik tariamas — pavojus mums 
prarasti Jaunimo centrą, todėl 
reikia rimtai susirūpinti jo 
likimu, išlaikymu ir dar kartą 
parodyti, kad jis yra nepapras
tai svarbus lietuvių kultū
riniam gyvenimui. Šis susi
rinkimas yra nepaprastos 
reikšmės ir turi būti gausus 
dalyvių skaičiumi.

Tikrai išskirtinos vertės ir 
kokybės lietuviški audiniai — 
staltiesės, pagalvėlės, staltiesai- 
tės ir kt., gaunami „Drauge”, 

į Juos galima apžiūrėti ir įsigyti 
darbo valandomis, kviečiame 
šia proga pasinaudoti.

Vincas Klova, Bell Gardens, 
CA, ne vieną kartą yra atsiun
tęs paramą dienraščiui „Drau
gui”. Ir dabar už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes padovanojo 
100 dol. Tai svarbi finansinė ir 
moralinė laikraščio leidimui 
pagalba, už ką tariame nuošir
dų ačiū.

Lemonto lituanistinė Mai
ronio vardo mokykla ruošia 
„Širdelių” puotą vasario 11 d. 
Vietas rezervuoti galima pas 
Rasą Ragienę, paskambinus tel. 
708-531-9522.

IŠ ARTI IR TOLI

JAUNIMAS KVIEČIAMAS l 
ŽIEMOS FESTIVALI

Kanados Lietuvių Jaunimo 
sąjunga ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Otavos apy
linkės valdyba kviečia lietu
viškąjį jaunimą į Otavos „Win- 
terlude” festivalį, vykstantį 
š.m. vasario 10,11 ir 12 d. Pro
grama: čiuožimas ant Rideau 
kanalo; KLB Otavos apylinkės 
Vasario 16-sios minėjmas ir 
„Sutartinės” koncertas; 
linksmavakariai penktadienį ir 
šeštadienį. Papildomas informa
cijas suteiks Juozas Radžius, pa
skambinus tel. 613-231-2339 
(namų), arba 613-954-3324 (dar
bo).

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

x Leonidas Donskis, Klai
pėdos universiteto profesorius, 
skaitys paskaitą „Lietuvos inte
lektualinė kultūra: dabartinė 
būklė ir ateities perspektyvos” 
penktadienį, sausio 20 d. 7:30 
v.v., Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulasld Rd. Visi kviečiami 
dalyvauti. Santara-Šviesa.

(sk)

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

* (sk)

Redaguoja J. Plača*. Medžiagą 3206 W.
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

SBth Place, Chicago, IL 60629

BŪSI LAISVA

Mano Lietuva, Tėvyne,
Kas tavoj širdy sumynė 
Išsvąjotą laisvės žiedą?
Priešai! Argi jums ne gėda?!

Prieš nekaltą minią stojot, 
Savo tankų vamzdžiais mojot, 
Šautuvus iškėlę laikėt,
Į beginklį žmogų taikėt.

Daugel už Tėvynę krito,
Bet vienybė, ryžtas liko!
Mes stovėsim palei sieną, 
Jungsimės į laisvės žiedą!

Dieve, tu apgink nuo karo 
Laisvės prašančiąja šalį. 
Lietuvėlę tol mes ginsim,
Kol Laisva ją pavadinsimi

Gintarė Žindžiūtė 
Klaipėdos XII vid. m-los mokinė

Kaip seniau už Lietuvos laisvę kovojo 
Emilįja Platerytė, taip ir šiandien 
reikia kovotojų, kad Lietuva išliktų 
pilnai laisva ir nepriklausoma.

Piešė Natalija Mackevičiūtė

SAUSIO MENESIO ĮVYKIAI
Pirmiausia, kad su sausio 

mėnesiu prasideda Naujieji 
Metai. Šį mėnesį Lietuvoje ir 
užsienio lietuvių tarpe yra 
minimi du svarbūs įvykiai. Pir
masis — labai liūdnas ir skaus
mingas kiekvienam lietuviui. 
Tai sausio mėn. Tryliktoji arba 
„Kruvinasis Sekmadienis”. Ru
sų tankai norėjo sunaikinti pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybę ir 14 tautiečių žuvo gin
dami laisvę. Jie visi buvo be
ginkliai, tarp jų ir labai jaunų 
— jūsų amžiaus. Jų ginklas bu
vo malda ir daina. Pasirodo, kad 
tie du ginklai yra galingesni už 
šarvuotus tankus ir kitus gink
lus. Gaila, kad dabartinėje Lie
tuvoje malda neberanda pirmu
mo.

Antras įvykis buvo prieš 72 
metus, kai Lietuvos sukilėliai 
1923 m. sausio 15 d. atgavo dalį. 
Mažosios Lietuvos — vadinamą 
Klaipėdos kraštą su Klaipėdos 
uostu — langu į pasaulį. Šis įvy
kis labai svarbus ir kiekvienais 
metais paminimas. Tenka 
apgailestauti, kad didžioji Ma
žosios Lietuvos dalis dar tebėra 
vergįjos pančiuose, kuriuos nešė 
ir visa Lietuva per 50 metų. Rei
kia dirbti, laukti ir turėti vil
ties, kad teisingumas laimės.

Prisimindami tuos du svar
bius mūsų tautai įvykius, turi
me pasimelsti už visus žuvu
siuosius, kurių dėka turime ne
priklausomybę ir laisvą uostą. 
O gal malda padės nusikratyti 
ir paskutinėmis nelaisvės lieka
nomis.

Redaktorius

1991 M. SAUSIO MĖN.
ĮVYKIAI VILNIUJE

Sausį* 13 d. Lietuvoje įvyko 
„Kruvinasis Sekmadienis”. Bu
vo labai graudu sužinoti, kokios 
bjaurybės vyko ten. Sausio mėn. 
pradžioje visi sužinojo, kad 
Maskva mėgins jėga išgąsdinti 
lietuvius. Vidurnaktį tankai 
pradėjo slankioti gatvėmis. Pa
rašiutininkai nusileido į Lietu
vos miestus. Išsigandusius lietu
vius tikrino ir gąsdino. Sausio 
13 d. prezidentas V. Landsber
gis, išgirdęs, kad sovietai jėga 
mėgins užimti parlamentą, 
prašė visų lietuvių paramos. 
Lietuviai iš visų Lietuvos 
kraštų, įvairiais būdais atvyko 
į Vilnių saugoti savo šalies. Di
delis būrys žmonių, keletas 
šimtų tūkstančių jaunų ir senų, 
susirinko prie Parlamento rū
mų. Žmonės rinkosi ir prie tele
vizijos bei radijo rūmų. Tankai 
nepuolė Parlamento rūmų, nes 
ten buvo susirinkę per daug 
žmonių. Puolė Televizijos ir radi
jo bokštą, nes ten susirinko ma
žiau. Šaudė į žmones. „Juodke- 
puriai” daužė šautuvų buožė
mis. žuvo 14 žmonių, nors su
žeista buvo daugiau kaip 550 
žmonių. Sako, kad kai kuriuos 
nužudytus įdėjo į specialius mai
šus ir išvežė nežinia kur.

Nors Gorbačiovas sako, kad 
pulti televizijos ir radijo pasta
tų jis neįsakė, visi žino, kad jis 
meluoja.

Būvo ir nemažai Lietuvos iš
davikų, kurie visokiais būdais 
skriaudė mūsų tautą.

Ugnė Skripkutė
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Vardan tos Lietuvos”)

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)

X MAISTO SIUNTINIAI 
per Tr a nspa k. Produktai a u k A 
tos kokybės. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir $55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

ŠVIETIMO TARYBOS 
KONKURSAS

Rašinių Konkursas 3-4 
skyrių mokiniams

Uždavinys toks: mokinys yra 
žurnalistas. „Draugo” dien
raščiui. Laikraščio fotografas 
padarė šią nuotrauką. Reikia 
parašyti atitinkamą aprašymą 
šiai nuotraukai: 1. Kas įvyko? 
2. Kur įvyko? 3. Kada įvyko? 4. 
Kas dalyvavo? 5. Kaip viskas

vyko? Premijos: I — 15, II — 10, 
III - 7.

Aprašymai pasirašomi slapy
vardžiu. Įdedamas atskiras 
vokelis užklijuotas su vardu ir 
pavarde, adresu, telefono nume
riu, mokyklos pavadinimu, sky
riumi. Viską išsiųsti Švietimo 
tarybos narei Vidai Brazaitytei, 
7823 Belle Rive Ct., Tinley 
Park, IL 60477. Medžiaga turi 
būti gauta ne vėliau 1995.IV. 1.

GALVOSŪKIO NR. 56 
ATSAKYMAS

Kalėdinės dovanos: muzikos 
instrumentas — žvakidė, įrė- 
muotas paveikslas — meškiu
kas, muzikes instrumentas ksi
lofonas, medinis kareivėlis, 
traukinėlis (lentynoje), sunkve- 
žimėlis su eglutės papuošald, 
vežimėlis ir medinės kaladėlės 
su raidėmis.

GALVOSŪKIO NR. 58 
ATSAKYMAI

1. Apynys, 2. arbata, 3. Ašme
na (gali būti ir kitas vardas), 4. 
avižos, 5. alyvos, 6. avietė, 7. 
aguona, 8. arklas.

GALVOSŪKIO NR. 59 
ATSAKYMAS

, Paukštelis nutūpė ant di
džiausio Lietuvos akmens — 
Puntuko, kurio šone yra iškalti 
Dariaus ir Girėno paveikslai. 
Miestas vadinasi Anykščiai. 
Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 
1514 m. Dabar labai graži mū
rinė. Gražios apylinkės. Čia yra 
A. Baranausko klėtelė — muzie
jus, kurioje parašė poemą 
„Anykščių šilelį”.

GALVOSŪKIO NR. 60 
ATSAKYMAI

1. Pirmą kartą balionu į orą 
pakilo 25 minučių ir 5,5 mylių 
skrydžiui du prancūzai Pary
žiuje 1783 m lapkričio 21 d. (E. 
Brit. 3-43, Chicago, IL, 1968). 2. 
Žmonijos istorijoje pirmą kartą 
lėktuvu buvo skrista 1903 m. 
gruodžio 17 d. Per 12 sekundžių 
nuskrista 120 pėdų. Tą pačią 1 
dieną antruoju skrydžiu ore 
išbūta 59 sekundės ir nuskrista 
852 pėdos (L. Enc. 14-360, Bos
ton, 1958). 3. Rūta Lee-Kilmo- 
nytė gimė 1936 m. gegužės 30 
d., t.y. daugiau 58 amžiaus. 4. 
Pirmą kartą Kauno pilis, puola
ma tuometinio Europos NATO, 
vadovaujant vokiečių kryžiuo
čiams, buvo sugriauta 1362. 
IV. 17. Paskutinį kartą pilį grio
vė atėjūnai iš rytų — rusai 1655 
m. (E. Lit. 3-84, Boston, 1973).
5. Maironio sukurtoje dainoje 
originalus tekstas prasideda žo
džiais: „Graži tu mano...”, bet 
ne žodžiais: „Lietuva brangi...” 
(žiūr. Maironio „Pavasario bal
sai”, 57 psl., Bavarija, 1947 m.; 
Maironis „Rinktiniai raštai”, 
1-173, Vilnius, 1956; „Vagos” 
leidyklos „Maironis, Lyrika”, 
108 psl., Vilnius, 1988).

GALVOSŪKIS NR. 76
Trys vyrai atvyko į viešbutį 

nakvynei. Kiekvienas gavo po 
kambarį už 10 dol. Visi sumo
kėjo 30 dol. Kitą dieną viešbučio 
administratorius patikrino 
kambarių kainoraštį ir surado, 
kad per brangiai paėmė iš tų vy
rų. Jam užtenka 25 dol., todėl 
pasišaukė tarnautoją, davė jam 
5 dol. ir liepė grąžinti tiems 
trims vyrams. Tarnautojas buvo 
nesąžiningas. Kiekvienam { 
vyrui davė po vieną dolerį ir sau | 
pasiliko du dolerius. Taigi, 
kiekvienas vyras vietoje 10 dol. 
mokėjo po 9 dol. Tris kartus po 
9 bus 27 dol. plius 2 dol. tar
nautojas pasiėmė. Tad iš viso 
sumokėta 29 dol. Kur dingo 
vienas doleris?

(5 taškai)

GALVOSŪKI8 NR. 77
Brūkšnelių vietoje įrašyki- _ 

te raides, iš kurių susidarys 
žodžiai pagal duotas reikšmes. 
Pirmąsias raides skaitydami 
žemyn, sužinosite Lietuvos him
no autorių. Uždavinys vertina

mas 5 taškais. 1.------------------
-----Lietuvos miestas prie Vo
kietijos sienos. 2.------------------
Kalnaį, kurie skiria Europą nuo 
Azijos. 3.-------------- Kasdieni
nis maistas. 4. Viena iš Pietų
Europos valstybių:------------

5.--------- - ------- Labai
plėšri vandenynų žuvis. 6.-----
------------------Amerikos atra
dėjas. 7.---------------------Lietu
vos miestelis, minimas dainoje 
„Šaltyšius”.

GALVOSŪKIS NR. 78
(Žiūrėkite piešinėlį)

Dabar visomis susisiekimo 
priemonėmis galime pasiekti 
Vakarus. Tačiau buvo laikai, 
kai žmonės vykdavo į Vakarus 
aukso ieškoti (Go West), bet ne 
visomis susisiekimo priemonė
mis, nupieštomis šiame pieši
nėlyje. Apibrėžkite tas susisie
kimo priemones, kurias senais 
laikais žmonės naudojo važiuo
dami ieškoti aukso.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 79 
(Žiūrėkite piešinėlį)

I
5L.

Mergaitė ir berniukas leidžia 
aitvarus. Pažymėkite spalvotais 
pieštukais virves ir parašykite, 
kuris aitvaras yra berniuko ir 
kuris mergaitės.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 80
1.1932 m. lietuvis boksinin

kas Juozas Žukauskas, nugalė
jęs vokietį M. Schmelingą, tapo 
pasaulio sunkiojo svorio čempio
nu. Kokia buvo jo pravardė 
(nick-name)? 2. Kur Lietuvoje 
yra ežeras vardu „Šarkis”? 3. 
Mokslininkų žiniomis, pasauly
je yra daugybė skirtingų ryklių 
— Sharks. Kiek rūšių jų esama? 
4. Kaip ilgai gyvena rykliai? 5. 
Kokio ilgumo yra pats didžiau
sias ryklys?

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus gausite 
10 taškų, o už trumpus ir apy
tikrius — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

• * *

— Aš šiandien blogai jau 
čiuos. Vakar vakare aš suval 
giau dvylika austrių.

— Ar jos buvo šviežios? Kaip 
atrodė, kai atidarei kevalus?

— O, reikėjo kevalus atidary 
ti?
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