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Walęsa Černomyrdinui į akis 
pasakė, kad Lenkija sieks 

NATO narystės

Socialdemokratai:
II Pasaulinio karo pabaiga 
minėtina su Vakarų šalimis

Vilnius, vasario 20 d. (LR) — 
Lenkijos politikai pozityviai 
įvertino ilgai atidėliotą ir paga
liau vasario 17-18 dienomis įvy
kusį Rusijos ministro pirmi
ninko Viktor Čemomyrdin vizi
tą kaip galimybę pradėti naują 
lygiateisių dviejų valstybių 
ekonominių ir politinių santy
kių erą.

Lenkijos ir Rusijos santykius, 
kuriuos ilgai temdė buvusios 
Sovietų Sąjungos įtaka, pa
staruoju metu trikdo Lenkijos 
noras prisijungti prie NATO ir 
kitos problemos, pavyzdžiui, 
Varšuvos susirūpinimas dėl Ru
sijos karinių veiksmų Čečėni
joje.

Rusijos ministro pirmininko 
vizito į Varšuvą metu abiejų 
valstybių atstovai stengėsi 
išvengti polemikos dėl ginčy
tinų problemų.

„Mes pasakėme sau, kad mes 
negalime pasirinkti savo kai
mynų, todėl būtina stengtis 
plėtoti gerus kaimyniškus san
tykius”, pasakė Lenkijos Seimo 
maršalas, kairiosios valdančio
sios koalicijos kandidatas į 
šalies premjerus Jozef Oleksy po 
susitikimo su Rusijos ministru 
pirmininku.

Apsvarstę įvairias problemas, 
susijusias su būtinumu norma
lizuoti ir plėtoti Lenkijos ir 
Rusijos ekonominį bei politinį 
bendradarbiavimą, jie pareiškė 
esą patenkinti savo pokalbio 
rezultatais. Rusija ketina plėtoti 
santykius su Lenkija visose

Prasidėjo
Šv. Kazimiero garbei
maldos aštuondienis

Vilnius, vasario 27 d. (Elta) — 
Vilniaus arkikatedroje bazili
koje, kur saugomas sįdabro 
karstas su Šventojo Kazimiero 
palaikais, vasario 25 d., prasi
dėjo šio Lietuvos globėjo garbei 
skirtas maldų aštuondienis.

Iki »kovo 4 d. — Lietuvos 
globėjo Šventojo Kazimiero 
dienos — Vilniaus arkikatedroje 
vakarais vyks šiai intencijai 
skirtos pamaldos, religinės po
ezijos ir muzikos valandėlės.

Giliu tikėjimu, dora ir gailes
tingumu garsėjęs karalaitis Ka
zimieras buvo paskelbtas šven
tuoju 1602 metais. Kai ši žinia 
iš Romos pasiekė Vilnių, čia tris 
dienas buvo džiūgaujama, mies
to gatvėmis ėjo džiaugsmo pro
cesija, subūrusi ne tik vilnie
čius, bet ir kitų miestų katali
kus. Jėzuitų akademijos auklė
tiniai skaitė lotynų kalba savo 
sudėtus posmus karalaičio Kazi
miero garbei. Procesijos priekyje 
kancleris Leonas Sapiega nešė 
Kazimiero vėliavą.

Beveik keturis šimtus metų 
prie Šventojo Kazimiero karsto 
su malda klaupiasi žmonės, pra
šydami jo užtarimo prieš Aukš
čiausiąjį. Kai į Lietuvą atvyko 
popiežius Jonas Paulius II, jis 
pirmiausia aplankė Vilniaus ar
kikatedrą baziliką ir ilgai 
meldėsi prie Šventojo Kazimiero 
karsto.

Vilniaus arkikatedros bazili
kos klebonas monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas praėjusio 
sekmadienio Sumos pamoksle 
kvietė visus siekti aukštųjų 
vertybių, stengtis karaliais 
pereiti savo žemiškąjį gyvenimą 
ir palinkėjo, kad maldos į Šven
tąjį Kazimierą sutvirtintų mūsų 
tikėjimą, sugrąžintų dorą ir gai
lestingumą.

srityse, pasakė V. Čemomyrdin. 
Pasak J. Oleksy, nors ir skiriasi 
šalių požiūriai kai kuriais klau
simais, kaimynės Rusija ir Len
kija „pasmerktos” plėtoti 
savitarpiškai naudingą bendra
darbiavimą.

Tačiau tai nesutrukdė Lenki
jos prezidentui ‘ Lech Walęsai 
dar kartą tvirtai pareikšti 
Lenkijos nuostatą, nepaisant 
nieko, siekti narystės NATO. 
„Jūs žinote mūsų poziciją: mes 
sieksime tapti NATO nariais ir 
neketiname tam prašyti Rusijos 
leidimo”, pasakė V. Černomyr
dinui L. Walęsa.

Toks Lenkijos prezidento pa
reiškimas nuskambėjo praėjus 
vos dviem dienoms po to, kai 
Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas, kalbėdamas savo šalies 
parlamente, dar kartą griežtai 
paprieštaravo dėl NATO plėti
mo į Rytus. Prez. Walęsa Rusi
jos premjerui pasakė, kad Len
kijos ketinimas prisijungti prie 
NATO nėra nukreiptas prieš 
Rusiją ar jos interesus, tačiau jo 
šalis jokiu būdu nemano šio ke
tinimo atsisakyti.

Tartum patvirtindamas šią 
poziciją, Lenkijos gynybos mi
nistro pareigas einantis Jerzy 
Milewski penktadienį Vašingto
ne pasirašė sutartį dėl glau
desnio bendradarbiavimo gyny
bos srityje su Jungtinėmis Vals
tijomis. JAV pareigūnai pareiš
kė, kad jų šalis yra pasirengusi 
parduoti Lenkijai ir kitoms 
buvusioms sovietų bloko valsty
bėms šiuolaikinę karinę tech
niką, pavyzdžiui, naikintuvus 
F-16.

Rusijos premjeras Viktor Čer- 
nomyrdin Varšuvoje kelis kar
tus pakartojo, kad Rusija nepri
taria greitam NATO išplėtimui. 
Jis vėl teigė, kad tai sustiprintų 
konservatyviųjų jėgų pozicijas 
Rusijoje. Be to, Rusijos prem
jeras teigė, kad Europai būtų 
geriau turėti vieningą saugu
mo sistemą, o ne tokią, kuri 
sukurtų naujas sienas.

Tačiau vizito metu jis buvo 
linkęs laikytis pragmatinio 
požiūrio, kad politiniai nesu
tarimai neturi trukdyti ekono
miniams ryšiams. Lenkijos 
dienraštis „Rzeczpospolita” 
vasario 18 d. teigė, jog susitar
ti dėl ekonominio bendradarbia
vimo šalims yra daug lengviau 
negu rasti bendrą poziciją poli
tinėje sferoje.

V. Černomyrdino vizitą, Len
kijoje nuolat trikdė protesto 
akcijos dėl Rusįjos veiksmų 
Čečėnijoje. Penktadienį į pro
testo demonstraciją prie vyriau
sybės rūmų, kur tuo metu susi- 

| tiko Lenkijos ir Rusijos prem
jerai, susirinko apie 200 
žmonių. Šeštadienį kelios 
dešimtys protestuotojų trukdė 
atlikti Rusijos himną. Jie 
šūkavo įžeidimus Rusijos vado
vybei ir jos politikai. Rusijos vy
riausybės vadovas tuo metu dėjo 
vainiką prie Nežinomo kareivio 
kapo Varšuvos centre.

Lietuvos Misijoje
minėta Vasario 16-oji

New Yorkas, vasario 24 d. — 
Lietuvos atstovas prie Jung
tinių Tautų ambasadorius Os
karas Jusys ir Lietuvos gene
ralinis konsulas New York e 
Petras Anusas vasario 16 d. su
rengė minėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
77-ųjų metinių proga.

Minėjimas buvo surengtas

JAV marinai pirmadienį iškrovė ginklus Mogadišu uoste, o pirmadienio naktį apie 1,800 karių 
išlipo iš karo laivų Somalįjoe pakrantėse, primindami pirmą išlipimą Somalįjoje prieš dvejus metus. 
Šį kartą jų uždavinys — teikti apsaugą iš Somalįjoe išvykstantiems Jungtinių Tautų kariams 
— 2,500 Pakistano ir Bangladešo karių. Prieš dvejus metus pradėtos Jungtinių Tautų operacijos 
jau kainavo daugiau kaip 2 bilijonai dolerių, ir nors bado Somalįjoje nebėra, nėra ir centrinės 
valdžios. O valdžios norinčios somaliečių grupės vos gali sulaukti, kol išvyks JT daliniai, kad 
galėtų ginklu siekti valdžios. Numatoma, kad su JAV pagalba JT daliniai bus tvarkingai išvesti 
per dvi tris dienas.

Lietuvos Seimo nariai lankėsi 
Kaliningrado Dūmoje

Vilnius, vasario 20 d. (LR) — 
Lietuvos Seimo delegacįja, vado
vaujama Seimo nario Kazimiero 
Uokos, vasario 17 d. lankėsi Ka
raliaučiuje (Kaliningrade). Kaip 
rašo „Lietuvos ryto” korespon
dentė Violeta Gaižauskaitė, 
trylika Lietuvos parlamentarų, 
atstovaujančiu LDDP ir opozici
nėms frakcijoms, pirmą kartą 
susitiko su Kaliningrado srities 
Dūmos vicepirmininku Jurų Se- 
mionov, administracijos vadovo 
pavaduotoja Irina Kuznecova ir 
srities Dūmos deputatais.

Seimo narys Romualdas Ozo
las „Lietuvos rytui” sakė, kad 
prieš kelis mėnesius išrinkta 
Kaliningrado srities Dūma, 
kurioje atstovaujama įvairių 
politinių pakraipų partijoms, 
yra ryžtingai nusiteikusi siekti, 
kad federalinė Rusijos valdžia 
patvirtintų Kaliningrado srities 
raidos programą ir skirtų jai 
lėšų. Tikimasi, kad šį pavasarį 
Rusijos Dūma turėtų priimti 
specialų įstatymą dėl Kalinin
grado srities.

Anot R. Ozolo, Kaliningrado 
srities Dūmos deputatai pabrėžė 
esą suinteresuoti didesnėmis 
Lietuvos kapitalo investicijomis 
srityje, glaudesniu bendradar
biavimu prekybos, žemės ūkio, 
transporto srityse.

Lietuvos Seimo nariai primi
nė, kad Kaliningrado srities ad
ministracija nevykdo savo įsi
pareigojimų paremti čia gyve
nančių lietuvių švietimo ir 
kultūros reikmes. Aptartos 
abiem pusėms aktualios pasie
nio problemos.

Vizito metu sutarta išna
grinėti, kaip vykdomas 1991 m. 
kartu su Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinių santykių sutar
timis pasirašytas susitarimas 
dėl Lietuvos ir Kaliningrado sri
ties bendradarbiavimo. Šiuo 
tikslu Seimo delegacįja pakvietė 
Kaliningrado srities Dūmos 
deputatų grupę atvykti į Vilnių.

Oficialiais Rusįjos statistikos

Jungtinių Tautų patalpose, 
jame dalyvavo apie 80 ambasa
dorių, taip pat valstybių misįjų 
prie Jungtinių Tautų nariai, JT 
sekretoriato atstovai, valstybių 
generaliniai konsulai New Yor- 
ke ir lietuvių visuomenės ats
tovai. • s.

duomenimis, Kaliningrado 
srityje gyvena 18,000 lietuvių; 
Lietuvos kraštotyros draugijos 
tyrimų duomenimis ten gyvena 
30,000 lietuvių.

Seimo nariai Kaliningrado 
srities Dūmoje susitiko su 
lietuvių bendruomenės atsto
vais. Jos vadovams, pasak 
Romualdo Ozolo, taip pat 
galima priekaištauti dėl 
neveiklumo ir savitarpio ne
santaikos.

Kartu su Seimo delegacija į 
Karaliaučių vyko Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos atsak
ingoji sekretorė D. Bakanienė, 
nariai R. Matulis ir P. Cidzikas 
bei Vilniaus Ozo vidurinės 
mokyklos moksleivių grupė,

lydima istorijos mokytojos V. 
Mozurienės. Karaliaučiuje 
moksleiviai apžiūrėjo Gintaro 
muziejų, šventosios Šeimos 
koplyčią, kur vyksta lietuvių 
katalikų pamaldos, taip pat 
aplankė Įsrutyje (dabar — Čer- 
niachovske) gyvenančius lietu
vius.

Mažosios Lietuvos tarybos at
sakingoji sekretorė D. Baka
nienė „Lietuvos rytui” sakė: 
„Esu nusivylusi, jog Lietuvos 
valdžia, susitJhisi su Rusija net 
dėl karinio tranzito, nesugeba 
pasiekti, kad būtų garantuotos 
elementarios Karaliaučiaus 
srityje gyvenančių lietuvių 
teisės švietimo srityje, saugomi 
mūsų kultūros paminklai”. Jos 
nuomone, tai turėtų rūpėti ir 
neseniai Seime įsikūrusiai 
Lietuvos ir Kaliningrado srities 
parlamentinių ryšių grupei.

Rusijos televizijoje uždrausta 
reklama

Maskva, vasario 22 d. (LR) — 
Rusijos valstybinė televizija 
paskelbė, jog laikinai uždraus 
transliuoti visą komercinę rek
lamą, nes ji erzina žiūrovus ir 
verčia nusivilti, rašoma „Lie
tuvos ryte”, naudojantis AP ir 
Reuters agentūrų žiniomis.

Pirmosios televizijos reklamos 
Rusijos televizijoje pasirodė 
prieš keletą metų, tačiau jau 
spėjo gerokai įgrįsti- Pastaruoju 
metu televizijos kompanijos iš 
reklamos uždirbo milijonus 
dolerių.

Valstybinės „Ostankino” tele
vizijos vadovų pareiškime sa
koma, jog televizįja turi siekti 
visuomenės santarvės. „Todėl 
mes nusprendėme laikinai už
drausti visą komercinę rekla
mą, kol nebus nustatytos pri- 

I imtos reklamos taisyklės, ati
tinkančios ekonomikos vysty
mosi reikalavimus ir etinius 
standartus”, sakoma pareiš
kime. „Ostankino” televizįjos 
spaudos atstovas atsisakė ko
mentuoti priimtą nutarimą, ar 
paskelbti, kada jis įsigalios. 
Daugelis mano, jog nutarimas 
turėtų įsigalioti balandžio 1 
dieną.

Valstybinė „Ostankino” tele
vizįja buvo kaltinta už kritiškus 
pranešimus apie vyriausybę ir 
prezidentą Boris Jelciną. Taip 
pat ir tgĮ reklsmo^juimpaniją.

kurios paskatinti milijonai 
žmonių patikėjo savo pinigus 
skandalingai žlugusiai MMM 
kompanijai.

Televizijos vadovybės nutari
mas laikinai uždrausti reklamą 
ypač sukrėtė reklamos agentū
ras, tarp jų ir „Ostankino” 
reklamos agentūrą, kuri apie 
draudimą nebuvo perspėta. Kol 
kas reklamos agentūros, per
kančios laiką televizįjoje, dar 
nematė oficialių dokumentų dėl 
reklamos draudimo.

BBDO reklamos agentūros di
rektoriaus M. Gerščiuk nuomo
ne, reklamos draudimas nėra 
bausmė televizijai už vy
riausybės ir prezidento kritiką 
dėl karo Čečėnįjoje. Kol kas 
neaišku, kaip „Ostankino” 
televizįja ketina kompensuoti 
reklamos davėjams už sulaužy
tus kontraktus. Pasak M. Gerš
čiuk, tai gali kainuoti šimtus 
milįjonų dolerių.

Pastaruoju metu įkainiai už 
reklamą „Ostankino” televizi
joje tapo astronominiai — viena 
minutė geru laiku kainuoja 
50,000 dolerių.

Pernai reklamos išlaidos Rusi
joje sudarė apie 100 milįjonų 
dolerių per mėnesį. Pusė šių 
pinigų atitekdavo įvairioms 
televizįjos kompanijoms. Alko
holio bei tabako gaminių rek
lamai teko nuo 54-60% visos su
mos.

Vilnius, vasario 28 d. (Elta) — 
Socialdemokratai mano, kad 
Lietuva, kaip valstybė negali 
dalyvauti gegužės 9 d. Maskvo
je vyksiančiame iškilmingame 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos minėjime, teigė Seimo Social
demokratų frakcijos narys Vytau
tas Plečkaitis spaudos konfe
rencijoje antradienį.

„Kadangi Lietuvoje nacių 
okupacija buvo pakeista beveik 
penkis dešimtmečius trukusia 
sovietine, mūsų šalis negali 
minėti šios sukakties kartu su 
hitlerinės okupacijos pabaiga 
pažyminčiomis šalimis”, kalbėjo 
Seimo narys.

Rusija atsiuntė notą, kurioje 
siūloma iškilmingai paminėti 
pergalės prieš fašizmą dieną, o 
Seimo Užsienio reikalų komite

Valstybės pajamos nesiekia 
biudžete numatytos sumos

Vilnius, vasario 28 d. (Elta) — 
Naujasis Lietuvos finansų mi
nistras Reinoldijus Šarkinas 
antradienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje pasakė, kad di
džiausi jo rūpesčiai — tai augan
tis biudžeto deficitas, dažnai 
keičiami mokesčių įstatymai, 
mokesčių surinkimo admini
stravimas ir Finansų ministe
rijos reforma.

Dar negalutiniais duomeni
mis, pernai biudžeto deficitas 
siekė 340 milijonų litų, o 
įplaukos šių metų sausio ir 
vasario mėnesiais vėl sumažėjo. 
Vietoje planuotų 9 milįjonų litų, 
kurie į valstybės iždą turėtų 
įplaukti kasdien, per pastaruo
sius du mėnesius per dieną vi
dutiniškai gauta tik 7 milijonai 
litų įplaukų. Iš viso dabar ne- 
primokos biudžetui sudaro 676 
milijonus litų, be to, dar apie 
211 milijonus litų mokesčių 
įmonėms yra atidėta pagal vy
riausybės sprendimus.

Reinoldįjus Šarkinas aiškino, 
jog įtampos šių metų biudžete 
priežastis yra mokesčių mokėji
mo svyravimas, pavyzdžiui, 
metų ar ketvirčio gale jų įplau
kia daugiau. Naujasis finansų 
ministras taip pat teigė, jog 
nepriemoka valstybės kasai 
šiemet yra 50-60 milijonų litų 
mažesnė negu buvo pernai per 

| tą patį laikotarpį.

Antras bandymas 
i įkurti moterų partiją

Vilnius, vasario 24 d. (LR- 
AGEP) — Sausio 14 d. Vilniuje 
vykusioje’ Lietuvos Moterų 
Aaociacįjos konferencijos dar
botvarkėje buvo numatyta 
steigti moterų partiją. Tam 
buvo pritarta beveik vien
balsiai, tačiau konferencįjoje 
dalyvavo tik apie 200 delegačių, 
o pagal Politinių partijų įsta
tymą, steigiant partįją, turi būti 
400 steigėjų.

Partijos įkūrimo šalininkės 
kaunietės vasario 23 d. rinkosi 
į Kauno miesto Moterų partijos 
konferenciją — pasiruošti stei- 
giamąjam suvažiavimui Vilniu
je. Konferencijoje buvo ap
svarstyti ir priimti kai kurie 

1 partįjos programos, įstatų pro
jekto pataisymai ir papildymai, 
kurie suvažiavime bus siūlomi 
Kauno skyriaus vardu. Progra
moje kaunietės pasigedo dėme
sio kultūrai, švietimui, socia
linei apsaugai.

tas pareiškė, jog Lietuva, kaip 
ir Vokietija, Didžioji Britanija, 
Prancūzija bei kitos Vakarų Eu
ropos valstybės turėtų kare žuvu
sius pagerbti gegužės 8 dieną. 
V. Plečkaičio žodžiais, tą dieną 
reikia prisiminti visų tautybių 
aukas, nepaisant, ar jie kariavo 
Lietuvos vietinėje rinktinėje, 
Vokietijos kariuomenės sudėty
je ar kartu su Sovietų Sąjungos 
kariais. Derėtų pagerbti ir An
trojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje žuvusius 280,000 
žmonių, iš kurių 170,000 buvo 
žydai, teigė Socialdemokratų 
atstovas, tuoj po to pažymėjęs, 
kad pavertus šį skaičių procen
tais, paaiškėtų, jog tik Lenkijoje 
ir tuometinėje Jugoslavijoje 
buvo daugiau šio karo aukų 
negu Lietuvoje.

Komentuodamas įstatymų 
leidybą, finansų ministras sakė, 
kad labai svarbu dar šiemet 
priimti Mokesčių pagrindų 
įstatymą. Kitus juridinius aktus 
mokesčių klausimus ministeri
ja sieks patikslinti, kad jie taptų 
stabilesni. Valstybinės mokes
čių inspekcijos darbą mokesčių 
administravimo srityje minist
ras pavadino pasyvia kontrole ir 
pridūrė, kad šios žinybos darbas 
keisis iš esmės.

Finansų ministerijoje jau įvy
ko kai kurios reformos: įsteigtas 
Iždo departamentas, pasikeitė 
Biudžeto departamento bei kiti 
vadovai, dideles viltis ministras 
sieja ir su biudžeto politikos sky
riumi.

Lietuvoje dar
sumažėjo algos

Vilnius, vasario 28 d. (Elta) — 
Statistikos departamento duo
menimis, šių metų sausio mėne
sį palyginti su praėjusių metų 
gruodžio mėnesiu vidutinis mė
nesinis darbo užmokestis Lietu
voje sumažėjo 10.4%. Tačiau, 
statistikos specialistų nuomone, 
tokį darbo užmokesčio sumažėji 
mą per mėnesį sąlygojo didelės 
vienkartinių premijų išmokos 
pernai metų pabaigoje.

Vidutinis mėnesinis darbo už
mokestis be premijų, priedų ir 
priemokų, šių metų sausio 
mėnesį Lietuvoje buvo 360 litų. 
Sausio mėnesį vidutinis darbo 
užmokestis daugiausiai — 
40.3% — sumažėjo piniginio tar
pininkavimo įmonėse, kur gruo
džio mėnesį buvo priskaičiuoti 
didžiausi Lietuvoje atlyginimai
— 1,808 litų. Šiek tiek mažiau
— 33.6% — darbo užmokestis su
mažėjo, naftos perdirbimo pro
duktų ir branduolinio kuro 
gamybos įmonėse. Čia gruodžio 
mėnesį vidutinis darbo užmo
kestis buvo 1,021 litų, sausio 
mėnesį — 678 litų.

Tuo tarpu elektroenergetikos 
įmonėse vidutinis darbo užmo
kestis sausio mėnesį, palyginti 
su praėjusių metų gruodžio 
mėnesiu, padidėjo daugiausiai
— net 33.5 procentais.

KALENDORIUS
Kovo 1 d.: Pelenų diena. Al

binas, Antanina, Tulgaudas, 
Rusnė.

Kovo 2 d.: Simplicijus, Elena, 
Marcelinas, Eitautas, Naida.
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SKAUTYBĖS
mOFt kelias
<££*■ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KARATAIS ĮVERTINTI 
DARBAI IR TALENTAI

Š.m. vasario 5 d. Jaunimo 
centre skautijos surengtame v.s. 
Vlado Vijeikio skautiškos veik
los ir amžiaus sukakčių paminė
jime, „Skautų aido” redakcinės 
„Pelėdų” skilties narė v.s. Ni
jolė Užubalienė šitaip aptarė 
brolio Vlado — „Apuoko” dar
bus ir talentus:

„Daugelis sulaukia deiman
tinio jubiliejaus, bet ne kiekvie
no asmens jubiliejus puošiasi 
veiklaus ir prasmingo gyvenimo 
deimančiukais. Šiandien gera 
proga pasvarstyti mielo brolio 
VLADO VIJEIKIO deimančiu
kus. Jis nėra tiek kuklus, kad 
kukliai nuraudęs mane tildytų, 
sakydamas: „ką jau čia... ką jau 
čia...” Taigi, tikėdama, kad jis 
viską, ką gero apie jį pasakysiu, 
dėsis širdin ir tyliai (o gal ir gar
siai) užgirs. Taigi...

Brolis Vladas lyg ir truputį 
„svetimtautis”, nes Ukrainoje 
gimęs. Bet — ukrainiečiai lietu
vių draugai, tad ir Vladui 
gimimą svečioj žemėj atleisim.

Kiekvieną mūsų Dievulis 
apdovanoja talentukais — 
deimančiukais. Vieniems po 
karatą, kitiems po pusę, 
dažniausiai pusės pusę, ir dar 
per pusę, bet broliui Vladui, 
kaip liaudis sako, davė ir drib
telėjo.

Pirmučiausia Dievulis jam 
davė vienu kaulu daugiau. Visi 
mes turim po 206, o brolis 
Vladas 207! Ir tas 7-tas yra dei
mantinis juoko KAULIUKAS. 
Brolis Vladas gimęs, be abejo, 
neverkė, o kvatojo. Nesustoja ir 
dabar tuo juoku ir mus, rim
tuosius lietuvius, 206-kaulius, 
linksminti ir žodžiu, ir raštu, ir 
daina. Kasgi neskaitė jo eiliuo
tos satyros, kuri ne tik juokinga, 
bet kanda, kaip vilnonis 
megztinis ant pliko kūno ir kaip 
dilgėlė per plikas blauzdas... 
Kas gi negirdėjo Vlado kuple- 
tų-dzinguliukų ir nedainavo 
kartu:

MARQUETTE Parke sau
gyvenom,

Gimėm, augom ir pasenom

Šaukėm, rėkėm ui tėvynę —
Marųuette Parko neapgynėm
Ir palikę baltą frontą
Išsikraustėm į Lemontą...
Taigi, tas 207-tas deimantinis 

juoko kauliukas yra 3-jų karatų.
Antras deimančiukas, jau 

kokių 5 karatų, tai talentas 
menui. Kaip pasakos balerina, 
apsiavusi raudonais batukais, 
negalėjo sustoti šokusi, taip 
brolis Vladas nesustoja piešęs: 
jis iliustruoja knygas ir 
žurnalus, kuria dekoracijas 
teatrui, puošia scenas įvairių 
renginių programoms, sukuria 
įdomiausius papuošimus skautų 
stovykloms ir „pripaišo” 
„Skautų Aidą”.

Brolis Vladas baigė Kauno 
meno mokyklą 1940 m. Vėliau 
meną studijavo Paryžiuje, Ecole 
Nationale Superieure dės Arta 
Decoratives. Be abejo, Paryžiuje 
vaikštinėdamas ir į Eifelio bokš
tą žiūrėdamas, brolis Vladas 
prisisėmę idėjų skautų stovyklų 
mandriems įrengimams: jo 
tiltai, vartai ir ženklai puošė ne 
vieną stovyklą, o tas ’93 metų 
Jubiliejinės stovyklos bokštas — 
visi atsimena — nebūtų daręs 
gėdos nė pačiam Eifeliui!

Kalbant apie stovyklas, veriu 
trečiąjį brolio Vlado gyvenimo 
deimančiuką, mažiausiai 10 
karatų! Tai skautybė! Skau

tiška idėja giliai įleido šaknis į 
brolio Vlado dūšią. Greičiausiai 
jo pirmas žodis buvo ne „ma
ma”, o „budėk!”. Eina kalbos, 
kad jis vienerius metus sukakęs 
jau vilkiuko saliutu saliutavo 
visai gyvajai ir negyvajai gam
tai! O ką skautiškas šišas 
pagauna ankstyvoje vaikystėje 
— tas jau skautas iki mirties ir 
po mirties. Tad nestebėtina, kad 
brolis Vladas, ir šiaip jau nuo 
gimimo apdovanotas optimistiš
ka, t.y., skautiška „natūra”, 
keliavo skautišku keliu nuo 
vilkiuko, skiltininko, draugi
ninko, rajono vado, LSB 
vilkiukų skyriaus vedėjo, tunti- 
ninko, iki aukščiausios skau
tiškos pakopos — LSB Vyr. 
Skautininko 1967-1969 metais. 
Apdovanotas mūsų sąjungos 
aukščiausiu žymeniu — Gele
žinio Vilko ordinu.

O kadangi brolis Vladas yra 
dar ir bibliofilas (vartoju šį 
mokslišką žodį, kad šiek tiek 
priartėčiau prie „prestižinės” 
dabartinės lietuvių kalbos ir 
mano minčių konjunktūra, nors 
ir abstrahuota, galėtų tapti 
klausovų sąmonėje operatyviai 
sukonkretizuota be ypatingo 
streso). (Vertimas: minčių 
visumą, nors sąvokos ir atsie
tos, galėtų klausovai be įtampos 
veikiai tiksliau suprasti), ben
drai, spausdinto lietuviško žo
džio mylėtojas, jis didelę savo 
gyvenimo dalį, mūsų visų 
laimei, pašventė knygoms ir 
spaudai.

Čia jau veriu ketvirtąjį brolio 
Vlado deimančiuką 25 karatų! 
Knygos ir spauda! Jų viršūnėje, 
žinoma, mums brangus „Skau
tų aidas”, kurio ištvermingoji 
širdis ir siela yra brolis Vladas 
— techninis redaktorius jau 25 
metai! Jis ir jo spaustuvė, ir jo 
presai, ir sulaužymas, ir iliust
ravimas, ir viršeliai, ir skyre
liai, ir t.t., t.y. et cetera, et ce- 
tera... „Skautų aido” redakcinė 
„Pelėdų” skiltis davė jam 
pagarbų „Apuoko” vardą ir 
džiaugiasi, galėdamos su juo 
darniai bendradarbiauti!

Prie šio 25 karatų deimanto 
priklauso ir brolio Vlado parašy
tos knygos jaunimui: „Litua
nika”, „Broliukas ir Sesutė”, 
„Lietuvių tautinės puošmenos”, 
„Lietuva, mano tėvų žemė”, 
„Kas gražiau”, „Vilkiuko žiny
nas”, „Saigūnas”, „I^ithuania 
my Heritage”. Kaip iš pava
dinimų aišku, autoriaus temos 
— istorinė Lietuva, jos gamta, 
lietuvis skautukas. Daugelis šių 
knygų buvo išspausdintos brolio 
Vlado spaustuvėje, „Tėviškėlės” 
vardo leidykloje, kurią jis pats 
ir įkūrė 1951 m.

Skautininkas Vįjeikis plačiai 
bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje. Daugiausia „Dirvoje” 
su satyrine juokdaryba ir rim
tais straipsniais. Taip pat 
„Draugo” dienr. „Sk. Kelyje” 
visi džiaugiamės jo trumpais, 
taikliais straipsniukais, ku
riuose su lengvu humoru ir bro
liška šiluma jaunam vadovui-ei 
pasakoja apie skautybės esmę.

Kad dailiai šį brolio Vlado dei
mančiukų vėrinį užbaigčiau, 
dar paminėsiu tuos akmenėlius 
po karatą ar po du: mokytoja
vimas Lietuvoje, Rygiškių Jono 
gimnazijoj, redagavimas laikr. 
„Mūsų Lietuva” Brazilijoj (ten 
brolis Vladas buvo persikrikš
tijęs į Raulą Virvelę ir turėjo 
daug nuotykių, kuriuos į tą

Sesės Čikagoje jau pasiruošusios Kaziuko mugei, kuri šį sekmadienį, kovo 5 d., vyks Jaunimo 
centre. Atidarymas — 11:15 vai. r.

Nuotr. J. Tamulalčio

se skautai kandidatai davė 
skauto įžodį: J. Didžbalis, A. 
Neilson, E. Neilson, A. Povilai
tis, A. Rusinąs. Jiems geltonus 
kaklaraiščius užrišo draugi
ninkas sk.v.v.sl. M. Slapšys, 
pakviesdamas Tėvynės mazgelį 
užrišti Kanados rajono skautų 
vadą j.ps. R. Sriubiškį, o gerojo 
darbelio — tėvelius. Trečio pa
tyrimo laipsnio programą baigė 
ir juosteles gavo: T. Jonaitis, P. 
Gaudi, D. Karka, D. Narušis, V. 
Ruslys, S. Simonavičius, J. 
Šimonėlis, D. Sonda ir J. Wil- 
kinson. Visiems palinkėta ir 
toliau siekti aukštesnių 
patyrimų.

Gerbiant didžiuoju saliutu, su
giedotas Lietuvos himnas ir po 
jo išneštos vėliavos. Minėjimas 
baigtas, sustojūs į didelį ratą, 
malda „Ateina naktis”.

>. M.

KANADOJE

TORONTO SKAUTUOS 
VASARIO 16-JI

Lietuvos kankinių šventovėje 
vasario 5 d. su vėliavomis daly
vavo Toronto „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntai susikaupti ir 
padėkoti Aukščiausiajam, kad 
jau švenčiame 77-tą Lietuvos 
nepriklausomybės šventę — 
Vasario 16-tąją, ir be okupantų.

Giedant muz. N. Benotienės 
vadovaujamam jaunimo chorui, 
kurio dalyviai buvo su skautiš
komis uniformomis, savo 
gražiais balseliais jungėsi kar 
tu į bendrą maldą Mišių auko
je, kurią atnašavo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. J. Staškus. 
Mišios užbaigtos „Marija, 
Marija”.

Tuojau po Mišių Anapilio 
salėje vyko iškilminga sueiga. 
Komandavo ir raportus priėmė 
„Šatrijos” tunto adjut. ps. D. 
Grybaitė ir juos perdavė tun- 
tininkams. Įnešus vėliavas, 
minutės tyla pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę.

LSS Seserijos V.S. v.s. B. 
Banaitienės įsakymu į skau- 
tininkės laipsnį pakelta N. Si- 
monavičienė, o Brolijos V.S. v.s. 
A. Seko įsakymu į vyresnio 
skautininko laipsnį — V. Sen- 
džikas. Jie buvo apdovanoti ro 
žėmis.

„Rambyno” tunto LSS V.S. 
įsakymu paskirtas tuntininko 
pareigoms s. M. Rusinąs. Vado
vai lieka tie patys. Naujas tunti 
ninkas padėkojo buvusiam tun 
tininkui v.s. A. Senkui už gerą 
vadovavimą ir bendradarbia
vimą.

„Rambyno” tunto įsakvmuo-

„gazietą” juoda ant balto 
suguldė), „Margučio” radijo pra
nešėjas Čikagoje, dalyvavimas 
daugelyje meno parodų — 
Kaune, Vilniuj, Vokietijoj, 
Čikagoj. Na, o pačiai pabaigai 
negaliu nepaminėt, sakykim, 
maždaug 5 karatų deimančiuko 
— „TAURO RAGO” orkestro, 
kurio įkūrėjas kapelmeisteris ir 
maestro, etc, etc. yra brolis 
Vladas. Visi žinom, kad „TR” 
klausydami patys dainuojame, 
o paskui visą savaitę gardžiai 
juokiamės. Kadangi juoktis yra 
ne tik skautiška, bet ir labai 
sveika, taigi mes skautai esam 
broliui Vladui dėkingi už mūsų 
sveikatos stiprinimą ir skau
tiško ūpo palaikymą, kuriuo visi 
Čia susirinkę pasižymim! Taigi, 
trupučiuką parafrazuojant 
brolio Vlado dzinguliuką „Pra
eitį prisimenant”, noriu 
pasakyt, kad:

Šiek tiek raukšlės pagilėjo,
Kur nereikia praplatėjo...
Nors ir strėnas kartais gelia —
Miname skautybės kelią!
Ir kas buvo ar nebuvo —
Bet skautybė nepražuvo!
Broli Vladai, gyvuok! Mes 

klausysim Tavo patarimo ir 
geriau juoksimės, nors kažin 
kas, negu verksim!

„Pelėda” v. Nijolė

Suverpėm, išaudėm drobeles — 
Sesulę išlydėjom į marteles...

Per daug metų „Kernavės” 
tunte susiforrrtavo skautiško 
mergvakario tradicija — 
ištekančią sesę išlydėti su dai
nomis, specialiais (tik jai, pri
taikytais) eiliuotais linkėjmais, 
su „kasų pynimu”, su apklau
sinėjimais „ar pasiruošus mo
terystės stonui” ir t.t.

šįmet vasario 20 d. merg
vakarį surengė „Verpsčių” 
būrelis sesei Ramutei Kemežai- 
tei. ■■t'

Sutikom būsimą jaunamartę 
su daina „Ar aš tau, sese, nesa
kiau” ir tuoj „pričiupom” su 
komišku „apklausinėjimu”. Bu
vo jai duota daug „svarbių ir 
sunkių” klausimų, į kuriuos 
sesė Ramutė atsakė „penketui 
su pliusu”. Todėl verpstės 
nutarė ją išleisti į marčias ir dar 
padovanojo dailiai išrašytą 
„skrynią”, kurioje „sutilpo” 
pats svarbiausias kraitis: 
Dievui - Tėvynei - Artimui, 
gerasis darbelis, muzika ir 
daina, verpsčių ženklelis ir švie
sūs gintarėliai, kad gyvenimas 
būtų gražus ir mielas. Tai pat

KAZIUKO MUGĖ

Detroite — kovo 5 d. „Balti
jos” ir „Gabijos” tuntų Kaziuko 
mugė Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Atidarymas tuoj po šv. 
Mišių.

Clevelande — kovo 26 d.
Clevelando skautijos Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Atidarymas 11 vai. r.

Čikagoje — kovo 5 d. 
Čikagos lietuvių skautijos 37-ji 
Kaziuko mugė Jaunimo centre. 
Atidarymas 11:15 v.r.

New Yorke — kovo 12 d. 
Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Kultūros Židinio 
patalpose.

Toronte — kovo 5 d. skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė Pri
sikėlimo parapijos salėse.

MERGVAKARIS „VERPSČIŲ” 
SEKLYČIOJ

buvo įteikta ir tradicinė rūta — 
naujam jaunamartės darželiui; 
sesė Nijolė perskaitė eiliuotus 
linkėjimus, o „Verpsčių Verps
tė” Ramunė įteikė dovaną — 
lietuviškos keramikos indą.

Buvo vaišės, kurių metu Ra
mutė praktikavosi pjaustydama 
„priešvestuvinį” tortą. Skam
bėjo juokai ir dainos — nebūtų 
gi mūsų Ramutė „Dainuojančių 
kernaviečių” ir tik niūniuo
jančių „Verpsčių” dirigentė!

Sesėms verpstėms buvo 
malonu, kad į Ramutės merg
vakarį atsilankė ir jos mama, ir 
sužadėtinis, brolis Vidas bei jo 
sesutė.

Vakarui riedant į naktį, visas 
jautriai nuteikė Ramutės ir jos 
mamytės skambus duetas. Bal
singa ponia Kemežienė puikiai 
tiktų prie dainuojančių kerna- 
viečių”.

Papuoštą skautiškų spalvų 
kaspinėliais plaukuose, verpstės 
išlydėjo savo sesę į naują 
gyvenimo tarpsnį. Daug sėk
mės! Daug meilės ir laimės! O 
mums visoms — iki pasimatymo 
Kaziuko mugėje!

Verpstė

Ramutė Kemeiaitė (viduryje), jai surengtame mergvakaryje atsakinėja į 
„Verpsčių” — nesės Marytės Utz ir Ramunės Lukienės klausimus.
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recht), išrinktas popiežiumi 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 7*7-7875 
5780 Archer Ava.

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St„ Oak Lawn, IL

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

Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnoala, Lld. 
Marųuatta Madlcal Bulldlng

8132 S. Kadzla
Chicago, IL 80829

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (705)248-0057; arba (708)24<-85«1 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

•448 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. (7OS) 42J 0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v y antrd 12 30-3 vpp 
Irečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v.r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

5132 S. Kedzla, Chicago, III.
Tai. (312) 825-2670

1155 Dundės Ava., Elgln, III. 50120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
<132 S. Kedzle Avė.. CMcego 

(312) 775-5555 arba (312) 455-4441
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 Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 588-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 551h 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
1025 Ogden Ava.
Utie, IL 60532

Tai. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTt
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Mariam, tai. 708-884-0400 

Bridgavlew, IL 60458
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabinate lai. (312) 778-2880

Namų 708-448-5848
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabinete Ir buto; (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlltar 81., Elmhursl. IL 50125 

706-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais M. 788834-1120

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

Kalbame lietuviškai
6155 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Geed Samarttan Madlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 I. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla, CMcego 80882 
Tai. 312-434-2123

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; iettadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Walt Disney populiariojo 
filmo „Snieguolė ir septyni 
nykštukai” premjera įvyko Los 
Angeles kino teatre 1937 m. 
gruodžio 21 d.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus Ir kraujo Ilgos 

5540 8. Pulaekl 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 „Medicai
Sumokama po vizito.

/

4



-v

-i

E

1994 m. spalio 30 d. Vilniuje paminėta sostinės atgavimo 65-oji sukaktis. Iškilmingoje eisenoje 
Katedros aikštėje nešamos vėliavos.

Nuotr. Juozo Pollkaičio

LIETUVOS GYNYBOS NAUJI KELIAI
Civilių pagalba kariuomenei

Lietuvos spaudoje žymiai 
padaugėjo straipsnių tautos gy
nybos temomis. Lietuvos Sąjū
džio nariai: R. Batūra, L. Sabu
tis, A. Račas, V. Kubilius ir E. 
Simonaitis susitiko su Lietuvos 
kariuomenės vadu generolu Jo
nu Andriškevičium. Buvo pa
teikta nemažai klausimų.

Pagal kariuomenės vadą, nie
kas šiandien negali tvirtinti, 
kad Lietuvai pavojų nėra. Karo 
akademija buvo surengusi semi
narą, kuriame kaip tik ir aptar
ti Lietuvos gynybos būdai. Ka
riuomenė viena neapgins, jei 
nesigins visa šalis, visi jos 
gyventojai. Deja, didelio noro 
gintis mūsų valstybėje kol kas 
nematome, tai rodo ir biudžetas, 
ir nesirūpinimas jaunimo auklė
jimu mokyklose. 80 procentų 
naujokų yra nebaigę vidurinės 
mokyklos. Daug laiko sugaiši
nama, mokant tokį jaunuolį 
rašyti ir skaityti.

Įvairių diskusijų ir seminarų 
dėka ryškėja, kad kariuomenei 
teks pasirinkti teritorinį šalies 
gynybos būdą. Generolas taip 
pat sakė, kad grėsmė kyla arba 
iš šalies vidaus, arba iš išorės. 
Taip pat jis mano, kad, kilus 
ginkluotai agresijai, didesnė 
dalis šalies teritorijos bus 
užimta. Po to teritorinis 
pasipriešinimas turi peraugti į 
partizaninį karą. Galiausiai — 
totalinis pasipriešinimas

Naujas „Geležinio vilko” 
vadas

Š.m. sausio 27 d. lauko kariuo
menės brigados „Geležinis vil-

HENRIKAS KUDREIKIS

kas” štabe buvo surengtos vado 
pik. C. Jezersko išleistuvės mo
kytis Maskvoje. Prezidento dek
retu naujuoju šios brigados vadu 
askirtas pik. ltn. Vytautas 
ūkas, anksčiau tarnavęs bri

gados štabo viršininku. Pik. ltn. 
V. Žukas tik ką grįžo iš Vokie
tijos Bundesvvehro karinės aka
demijos kursų.

Pasikalbėjimo metu naujasis 
vadas aptarė keletą kariuome
nės uždavinių ir problemų. Pa
gal jį, šiandien jau turime 
kariuomenę. Per ketverius me
tus įkurti aštuoni batalionai, 
karinė jūrų flotilė, karinės oro 
pajėgos, SKAT savanorių dali
niai.

Vytautas Žukas mato tris Lie
tuvos gynimo būdus. Pirmas — 
teritorinė gynyba, kai motori
zuoti batalionai veikia kartu su 
SKAT rinktinėmis tose vietovė
se, kur jie turi įgulas. Antras — 
stabdymo veiksmai visos šalies 
teritorijoje ir sostinės bei strate
giškai svarbių objektų gynyba. 
Trečias būdas — tai gynyba pa
dedant sąjungininkams, jei Lie
tuva būtų priimta į NATO. Če
čėnijos pavyzdys rodo, kad 
sostinę ginti labai svarbu. 
„Todėl jis siūlė pasirinkti 
antrąjį būdą, t.y., stabdyti 
priešo veiksmus ir ginti Vilnių”. 

Karininkų mokslas užsienyje

Krašto apsaugos ministerija 
pranešė, kad Lietuvos karinin
kai mokėsi ir stažavosi Vokietijo
je, JAV, Čekijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Lenkijoje ir Suomi

joje. Ryšių kursas JAV baigė ltn. 
V. Šiaučiulis, pik. ltn. J. Nor
gėla greit grįš iš Prancūzijos. 
JAV karinio laivyno kolegijoje 
studijuoja jūrų kapitonas K. Ma
cijauskas. Į kursus JAV, Kana
doje, Švedijoje ir Vokietijoje 
išvažiuos mokytis šiemet 10 ka
rininkų. Krašto apsaugos minis
terija gavo 16 kvietimų iš Vo
kietijos mokytis šios šalies 
karinėse mokyklose 1996 me
tais. Už mokymą užsienyje pap
rastai sumoka ta valstybė, kuri 
kviečia mokytis.

Vyr. karo kapeliono sukaktis

Visi patriotiški Lietuvos 
leidiniai neužmiršo pasveikinti 
prelato, vyr. Lietuvos kariuome 
nės kapeliono, Alfonso Svarins
ko. Prelatas šia proga pareiškė, 
kad Vilniuje nėra kariškiams 
bažnyčios. „Nuvažiuoju į dalinį 
— ten 100 vyrų. O visi kiti? 
Mažais dalinėliais išsibarstę 
nuo Viršuliškių iki aerodromo”.

Aš kareiviams sakau: „Jūs 
ateitumėte rikiuote su daina į 
savo bažnyčią. Visi matytų, kad 
Lietuvos kariuomenė eina. O 
dabar anekdotų prirašo laikraš
čiuose, o kur ta mūsų kariuome
nė — niekas nežino, niekas jos 
nemato. Mano laikais per Uk
mergę sekmadieniais žygiuoda
vo į bažnyčią geras tūkstantis 
kareivių, kuopa kuopon, orkest
ras trenkė maršą, pulkininkas 
atvykdavo su šeima. Gimnazis
tės pakelėse seilę varvindavo, 
svajodamos ištekėti už karinin
ko, o gimnazistai akimis ryda
vo stotingus vyrus, svajodami 
užaugę apsivilkti karininko 
uniformą”.

TURIME ĮVEIKTI TARIAMUS 
PRIEŠTARAVIMUS

Sausio 28 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos partizanų, kitų pusi 
priešinimo dalyvių, politinių 
kalinių ir tremtinių visuome 
ninės patriotinės organizacijos 
steigiamasis suvažiavimas. 
Jame dalyvavo 326 žmonės iš 27 
miestų ir rąjonų. Suvažiavimą 
pradėjo kunigas Algimantas 
Keina malda ir visų žuvusiųjų 
pagerbimu-tyliu susikaupimu. 
Kalbėtojai įvairiais aspektais 
gvildeno opią dešiniųjų politinių 
ir visuomeninių jėgų bendravi
mo problemą. Nežymūs nuomo
nių skirtumai negali išskirti 
bendro likimo žmonių ir truk
dyti veikti bendromis jėgomis. 
Susiklosčiusi politinė situacija 
Lietuvoje reikalaute reikalauja 
mokytis pakantumo visoms ne
komunistinės pakraipos politi
nėms organizacijoms ir parti
joms. Suvažiavime dalyvavo 
Seimo nariai: A. Stasiškis, E. 
Kunevičienė, J. Listavičius, 
prof. V. Landsbergis, kuris 
pabrėžė, kaip „svarbu visuo
menėje, lyg gyvame organizme, 
kurio visos dalys veikia kartu, 
įveikti prieštaravimus ir suprie
šinimą, kaip palaikyti solida-

Lietuvos Seimas pagerbia 
„išvaduotojus”

„Valdančiosios partijos ir 
valstybės vadovų kai kurie 
veiksmai visiškai priešingi Lie
tuvos valstybingumui ir tauti
niam sąmoningumui. Štai Lie
tuvos Seimo atstovai dalyvauja 
oficialiame Klaipėdos 'išvada
vimo’ minėjime. Tai jam suteikė 
oficialų valstybini pobūdį. Tos 
pačios rankos, kurios nešė gėles 
ant Sausio 13-toe aukų kapų, tos 
pačios rankos dėjo vainiką prie 
paminklo Raudonosios armijos 
'išvaduotojams* Klaipėdoje”, 
rašo Laima Abraitytė „Lietuvos 
aide”.

Bet tai tik pradžia. Preziden
tas Brazauskas paskelbė 50 
metų „išvadavimo” minėjimą 
visoje Lietuvoje, kai vietiniai 
komunistai jau rengiasi tokiai 
šventei Tauragėje, Klaipėdoje. 
Kaune, Panevėžy ir kitur.

Norėtųsi paklausti Lietuvos 
vadovų, ar nebūtų teisingiau 
pagerbti tuos, kurie po vadi
namo 'išvadavimo' buvo kanki
nami duobėse, žemėje (Suvalki
joje), sušaudyti namuose, miš
kuose, nukankinti ir išmesti 
miestelių aikštėse, kentėjo ir 
mirė badu Sibire. Tai būtų 
pradžia momento, kai visi lietu
vių tautos sūnūs ir dukterys vėl 
taptų broliais ir seserimis. Pa
galvokite, ponai”.

rūmą ir bendradarbiavimą”.
Būtinybė sušaukti šį suvažia

vimą atsirado po to, kai Lie
tuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga pasiskelbė 
esanti politinė organizacija. 
Reikėjo rasti išeitį — kur dėtis 
tiems sąjungos nariams, kurie 
dalyvauja kitų politinių partijų 
ar organizacijų veikloje arba ap 
skritai nenori dalyvauti politi
nėje veikloje. Suvažiavimas 
įsteigė Bendriją, kurios veikloje 
galės dalyvauti visų nekomu
nistinės prigimties politinių 
organizacijų nariai ir tie, kurie 
nepageidauja stotį į partijas. 
Tokių, tikriausiai, dauguma.

Suvažiavimas priėmė Bendri 
jos įstatus, programą ir Etikos 
komisijos nuostatus. Buvo iš
rinkta Bendrijos taryba, kuri 
pasipildys susikūrusių skyrių 
nariais vadovais. Bendrijos 
Tarybos pirmininku tapo Anta
nas Stasiškis. Jis yra plačiai 
žinomas kaip Lietuvos Politinių 
kalinių sąjungos pirmininkas. 
Bendrijos tarybos valdybos va
dovu išrinktas Vytas Miliaus
kas, dabartinis LPKTS Vilniaus 
bendrijos lyderis. Šis faktas 
rodo, kad bus imamasi nuosek
laus, tačiau neskubaus ir ap
galvoto darbo vienijant to paties 
likimo, tačiau priklausančius 
skirtingoms organizacijoms 
žmonės.

Suvažiavimas patvirtino iš
rinktos Etikos komisijos pirmi
ninku Edmundą Simanaitį ir 
pirmininko pavaduotoju Aleksą 
Ivanauską. Suvažiavimas karš
tai parėmė čečėnų kovą už savo 
šalies nepriklausomybę ir 
pasmerkė Rusijos kolonijinį 
karą Čečėnijoje.

Profsąjungų rūmai, kuriuose 
vyko suvažiavimas matyt, ken
čia nepriteklius, kaip ir visa 
šalis — salė buvo šalta. Tačiau 
įjungta aktyvi atšalusio oro ven
tiliacija nesutrukdė suvažia
vimo darbo. Nuotaiką kėlė įtai
gios ir ugningos Tėvynės atgi
mimo poeto Kęstučio Genio 
skaitomos eilės.

Paulius Demikis

• 1960 m. vasario 13 d. Pran
cūzija įsijungė į atominius gink
lus turinčių valstybių tarpą, 
susprogdindama pirmąją bombą 
Saharos dykumoje.

• 1945 m. vasario 14 d. sąjun
gininkų lėktuvai pradėjo Dres 
deno bombardavimą, kurio me
tu ilgainiui žuvo daugiau kaip 
39,000 žmonių, o miestas pa
verstas griuvėsių krūva.

Kai kakta pažymėta
pelenais

Šiandien gatvėje, autobute. 
parduotuvėje, net įstaigon“ *11 
tinkame žmones sujunda <l< 
ant kaktos, tarytum kažkas jii"i 
pabaksnojo suodinu pirštu ' 
tikrųjų tokia prielaida teėuio'a. 
nes suodžiai ant kuktos 
pelenai, o piršto antspaudas 
kunigo. Gavėnios pradžios šuo 
bolika: „Dulkė esi, dulke ii pa 
virsi, išdidus žmogau čia žymi 
Pelenų dieną ir kviečia susimas
tyti apie mūsų laikinom:)

To laikinumo akivaizdoje ne 
sunku į daug ką žvelgti iš kitos 
perspektyvos. Ypač į musu 
visuomenės tarpusavio san 
tykius, kur iš mažų dalykų 
tos „patarlinės” adatos — kar 
tais sugebame ne tik vežimą, 
bet kelis sunkvežimius pri
skaldyti. Galbūt bent Gavėnios 
pradžioje, kai kakta tebėra 
pažymėta pelenais, vertėtų pa
svarstyti, kodėl dar vis tiek 
daug pykčio, pavydo, su
siskaldymo yra mūsų tarpe, 
kodėl turime palinkimą matyti 
daugiau neigiamų, negu pozi
tyvių reiškinių savo aplinkoje.

Lengva užsikrėsti pesimis
tinėmis nuotaikomis, kai žinia 
sklaida kasdien tarytum me 
gaujasi blogomis naujienomis, 
kai iš tėvynės, tebesisten 
giančios atsikratyti senų pažiū
rų ir dešimtmečiais įpratintų 
gyvenimo formų, ateina nesibai
giantys skundai. Daug sunkiau 
sąmoningai ieškoti prošvaisčių 
net labai apsiniaukusioje 
padangėje.

Dažnai girdime išskaičiuojant 
neigiamas charakteristikas, 
kurias lietuviui tariamai 
įskiepijo svetimųjų okupacija. 
Priekaištai ir kritika dar 
niekuomet niekur neatnešė tei
giamų rezultatų. Metų metais 
indoktrinuota visuomenė negali 
juk staiga pasikeisti. Reikia ne 
tik kantrybės, bet ir gerų pavyz
džių. Neseniai, besikalbant su 
naujai iš Lietuvos atvykusiais, 
bet jau spėjusiais apsiprasti 
šiame krašte, jie su nuostaba 
išsitarė, kad čia žmonės labai 
geros širdies, noriai padeda, 
dalinasi savo ištekliais. Tai jie 
akivaizdžiai mato ir iš lietu 
viškoje spaudoje skelbiamų 
padėkų, aukotojų sąrašų: ar 
reikia kam nors dienraštį 
užsakyti, bažnyčią remontuoti 
senelį sušelpti, našlaiti paguo s 
ti, mokytojui knygą menus* i 
tuoj geradarių atsiranda <) I 1 I, 
savanorių yra įsijungė i vi 
suomeninę, kultūrine v, ik I ,’

Danutė Bindokienė

N i"k as jiems už tai neatlygina, 
kartais net nepadėkoja, bet dar 
bai vyksta. Lietuvoje žmonės 
įse tą mūsų nuolatinę veiklą

"«‘daug žinojo, mažai ir dabar 
om. todėl taip stebisi. Galbūt

vienintelis būdas užsienio lietu 
viii nesavanaudiškumo pavyz 
džiu užkrėsti tautiečius Lietu 
v oje yra užprenumeruoti jiems 
kuo daugiau čionykštės spau 
dos, kad, ją skaitydami, mus 
geriau suprastų.

Pastaruoju metu tam tikruose 
sluoksniuose vis aštrėja propa
ganda, mėginanti parodyti 
užsienio lietuvių gyvenimą ir 
veiklą neigiamoje šviesoje 
Sakoma, kad mes čia per 50 
metų nieko nepadarėme, tik 
užsisklendę nuo pasaulio, 
niekad nesugebėję atsikratyti 
„kaimietiško mentaliteto’', 
skendome stagnacijoje, besi 
kapodami tarpusavyje. Užsienio 
lietuviams aiškinti nereikia, 
kad tai skaudus melas, sklei 
džiamas kažkokiais tuo tarpu 
dar nelabai aiškiais, sume 
timuis. Tačiau ar tautiečiai 
Lietuvoje tuo melu nepatikės? 
-Ink jie nežino,kaip iš tikrųjų 
buvo, ką užsienio lietuviai suku 
rė, atliko, veikė, kuo didžiuojasi 
ir prieš savus, ir prieš kitatau 
čius. Lietuvos spauda per daug 
nesistengia tiesa apie mus 
paša vti. Vadinasi, vienintelė 
išeitis ir geriausias būdas at
remti tą neigiamą propagandą 
yra kaip iš čia galima daugiau 
spaudos užprenumeruoti į 
tėvynę. Skaitantis žmogus yra 
ir galvojantis žmogus, jo taip 
greitai neapgausi. Nesipiktin 
kime tamsiu įvaizdžiu, prime
tamu užsienio lietuviams, sten 
kimės jį pakeisti tikrove, tuo 
pačiu parodant savo broliams ir 
sesėms Lietuvoje, kaip dirbama, 
pasiaukojant visos bend 
ruomenės labui, tėvynės ir ar
timo meile besivaduojant. Kol 
Gavėnios pradžioje nuo kaktos 
ueišbluko pelenų antspaudas, 
gera proga pasiryžti naujai 
taktikai: patraukti savo tautą j 
gerą kelią teigiamu pavyzdžiu, 
bet ne kritika ir aštriais 
priekaištais. Juk ir liaudis sako, 
daugiau bičių priviliosi su 
medum, negu su actu. Kiekvie 
nas artimiesiems, institucijoms, 
švietimo įstaigoms tėvynėje 
užprenumeruotas užsienio lietu 
vių laikraštis, ypač „Draugas”, 
bu bis ..medaus lašas”, kuris 
padės mus suartinti su tau
tiečiais Lietuvoje.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

27
— Prie pat sprandelio. Jeigu būtų kiek toliau 

pasiekęs, tikrai būtų buvę po mergaitės. Bet ir mergaitė. 
Lengvutė kaip kėkštelis, o kantrybė, Dieve tu mano, 
didesnė už dešimties vyrų. Kai anais metais Danielių 
bernas įsikirto ranką, užpyliau beržinės, maniau, kad 
kelnes prileis. Ir gerklę paleido lyg skerdžiamas, o ta... 
Kai taip išakėta ir dar šunų, galvoju, jog būtų gera 
paplauti beržine, bet, Dieve mano, toks vaikutis. „Ar 
skauda?” Bakau. „Truputį”. „Kad geriau gytų, norėčiau 
plauti beržine, — sakau, bet bįjau, kad gali skaudėti”. 
„Kai šuo kando irgi skaudėjo”. „Labai?” „Kai kando, 
labai”. „Reikėtų paplauti, — sakau, — kad pūliais ne 
išeitum, bet skaudės. Ar galėsi pakęsti?” Ji tik linktelėjo 
galvą. „Ir kad būtumėt matę: užsimerkė, sukando dan
tis, ir nė mažiausio garso, nei nė krūptelėjimo. Ištepiau, 
apvaliau. Kruviną nugarą ir ranką šlapiu skuduru ap- 
šluosčiau, apraišiojau. „Ar skaudėjo?” paklausiau, o ji 
tik galvute vėl linktelėjo ir tik tada atsimerkė. Dvi 
didelės ašaros nuriedėjo veidukais. — Nemeluoju — tik 
dvi.

Juozukas klausėsi motinos pasakojimo net išsižiojęs.
Dar sužinojo, kad Anupro Margiui jis dešinę akį 

iškirtęs, už tat jis cypė ir tuoj nulėkė. Sakė, kad botago 
galiuko mazgas turėjo į akį pataikyti. Dabar akis užtino, 
ir kažin ta akim ar bematys. Seniūnas sakė, kad lokius 
šunis reikia nušauti, nes jau nebe pirmas sykis, kai 
juodu yra apkramtę žmones.

Tą naktį Juozukas mažai temigo. Vis matė, kaip 
motina beržine tepa išakėtą nugarą ir kaip ji 
užsimerkusi ir dantis sukandusi kenčia. Net ir uogų

namo nenorėjo vežtis, 9akė, dabar jos Juozuko, bet 
motina vis tiek nuvežė. „Ligonei reikia uogų”, — sakė.

Kitą dieną, parginęs rytgonio ir pavalgęs pusryti, 
Juozukas ėmė autis kojas.

— Kur gi tu dabar? — nustebo motina.
— Reikia, — labai rimtai atsakė Juozukas, — kad

gyvatė neįkirstų. Eisiu į kalnynę.
— Ką ten pąjutai.
— Eisiu pauogauti.
Pasiėmė ąsotėlį ir išėjo. Uogų tikrai buvo, ir ąsotis 

netrukus buvo pilnas. Dėl visako išsipjovė lazdą, jeigu 
kokį šunį pasitaikytų susitikti ir patraukė ne namo, bet 
per lauką į kaimogalį, kur gyveno Natutės tėvai. Dabar, 
kai sužinojo, kas ji tokia, žinojo ir kurios buvo jų trobos. 
Kieme rado jos motiną, semiančią iš šulinio vandenį. 
Palaukęs, kol moteris ištraukė kibirą, nedrąsiai 
paklauaė, ar Natutė namie.

Motina pasuko galvą į vaiką, kurio ligi šiol nebuvo 
pastebėjusi ir nusiplieskė šypsena.

— O, Juozukas! — beveik sušuko. — Namie, namie, 
kur ji vargšytė, bus. Nors gal ir reikėtų gerai apibarti, 
kam niekam nieko nesakiusi, į uogas išbėgo. Bet kas 
dabar ją bars.

— AS jai, va, uogų atnešiau, — ištiesė ranką su pilnu 
ąsotėliu uogų, pasiruošęs bėgti namo, bet moteris 
pasiėmė tik kibirą.

— Eime, pats paduosi, — pasakė ir nusivedė į vidų.
— KaJ ne tu, kažin kas būtų atsitikę. Net baisu 

pagalvoti. Tokie du britvonai būtų mergaitę į akuteles 
sudraskę. Žiūrėk, ką tau Juozukas atnešė, — vos slenkstį 
peržengusi pasakė motina.

Mergaitė sėdėjo ant suolo ir, matyti, visą laiką žiū
rėjo pro langą, bet su motinos žodžiais nuslydo nuo suolo, 
stovėjo ir nieko nesakė.

Juozukas atkišo ąsotį.
— Čia tau, — pasakė. — Vakar anos išsibarstė, —

dar pridėjo, bet mergaitė nežinojo, ką daryti.
Motina pastatė kibirą ir priėjo prie vaikų.
— Kodėl neimi? Ir kokios gražios! Kur tokių radai?
— Kelmynėj.
— Ir vienas?
— Vienas. Kodėl ne. Aš vienas tenai nebežinau kiek 

kartų buvau.
Motina bešnekėdama pastatė ant stalo dubenėlius, 

pripylė uogų, užpylė pienu ir liepė abiem valgyti.
Juozuką vėl suėmė tokia nedrąsa, kad ėmė net 

gailėtis, kam tų uogų ėjo. Manė atneš, paduos ir bėgs 
namo, o dabar...

— Kad nebeturiu kada. Reikės jau karves varytis, 
— mėgino išsisukti.

— Eik, jau eik. Dar pats karštis. Kur tu jas dabar 
varysi. O, antra vertus, ir laiko negaišink. Eik prie stalo 
ir srėbk.

Abu vieną po kito sustūmė prie stalo, o pati išbėgo 
prie savo ruošos.

Vaikai, i vienas kitą nedrąsiai pasižiūrėdami, 
pradėjo valgyti. Po kiek laiko pirmoji prašneko Natutė:

— Tas, kur nuo pievos surinkai, aš vakar išvalgiau. 
Jeigu būčiau Žinojus, kad šiandien ateisi, būčiau 
palikusi.

— Kelmynėj yra daug. Aš vėl atnešiu.
— Eičiau ir aš, tik galvos negaliu palenkti.
Juozukas tik dabar pastebėjo, kad ir valgo tiesi, lyg 

būtų vieno kaulo.
- Kai lenki skauda? — paklausė.
Mergaitė tik linktelėjo galvą ir valandėlei 

užsimerkė.
— Ir rankos negaliu pakelti. Va tos, — parodė

šaukštu.
Iš lengva abiem atsirado kalbos, net ir juoko.
Tai ir buvo jų draugystės pradžia. Juozukas dar porą 

kartų atnešė žemuogių, o į avietes jau abu kartu ėjo.

Pnsk tini į r ’šotnr
Ir tėvai susibičiuliavo. I 'avinai turėjo bičių, tai kai 

tais m«>biG i»i•»»».•» spiečia čili-iJp, j bičiulius pasikvietė 
Deveikiun, ii ana ta laiko bp( kokia proga, ar ir visiškai 
be progos, vieni pas kitus užsukdavo, tai vaikam dar 
daugiau progų buvo susitikti. Kai paaugę išmoko šokti, 
tai ir jaunimo su s i bėgi muose retai teišsiskirdavo, ir net 
nepajuto, kai tapo kaime gražiausiai šokančių pora. Kai 
kas net pasakydavo, kad Juozukas gražiausią apylinkės 
mergaitę iš Anupro šuns gerklės išsitraukė.

Dabar, jau kelintą šokį bešokant, Juozukas pajuto 
patepenimą per petį. Pasukęs galvą, pamatė, kad 
Amerikas nori jį šnekinti Sustojo šokęs, kaire ranka 
per liemenį apkabinęs Nataliją, atsisuko į šnekinantį.

— Einam, — pasakė Amerikas ir mostelėjo galva
— Kur? -- išspruko Juozukui.
Jis buvojau įšilęs ir ranka nusibraukė prakaitą.
— Čia pat. Pamatysi, — ir vėl mostelėjo galva
Juozukas, kaip buvo apkabinęs Nataliją, taip ir 

pradėjo sekti Ameriką, vesdamasis kartu ir Nataliją.
Amerikas, atsigrįžo.
— Ne, ne, jos nereikia. Tik tavęs.
Juozukas kelis akimirksnius gaištelėjo, paskui 

pasakė:
— Tik niekur nepabėk Aš tuoj sugrįšiu, — ir 

paleidęs mergnitę nusekė Ameriką
Tas nusivedė prie atvirų seklyčios durų, kur i stak 

tą atsirėmusi stovėjo tikrai daili jauns-moteris.
— Va, susipažinkite, — privedęs pasakė. — Nors tu 

atsisakei man i pabrolius eiti, tai aš vis tiek, kaip geram 
kaimynui, dovanu parvežiau Matau, kad jau neblogai 
šoki, o ji tokia šokėja, kad geresnės nė kelinis eidamas 
nesurasi. Imk, pamėgink, apsisukit

(Bus daugiau)

l
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PENKERI ANTROSIOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

METAI
Dr. ALFONSAS EIDINTAS

Nėra abejonės, kad XX šimt
mečio lietuvių tautos ir vals
tybės istorijoje 1990 m. kovo 11 
d. Nepriklausomybės atkūrimo 
aktas savo reikšme prilygsta 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Tarybos nutarimui. Vienok is
toriškai be pastarojo vargu ar 
būtų įmanomas 1990 m. spren
dimas, praktiškai kainavęs 
gyvybę Sovietų Sąjungai, nes 
savo moralės jėga jis sovietiją ir 
susprogdino.

Imperija sugriuvo, supran
tama, dėl vidinio ekonominio 
supuvimo, juoba, kad ir komu
nistinę ideologiją lietuvių tau
tinis judėjimas, įkūnytas vienin
go tautinio išsivadavimo kovos, 
kurią 1988-1990 m. realizavo 
Sąjūdis, Lietuvoje jau iki kovo 
11d. buvo ne tik atmetęs, bet 
faktiškai ir likvidavęs bet 
kokias jos egzistavimo galimy
bes. Primestas sovietų okupa
cijos 1940 m., komunistinis 
režimas ne tik jau iki antrosios 
nepriklausomybės paskelbimo 
neimponavo gyventojų dau
gumai, bet savo esme bei 
praktika prieštaravo tautinei 
savimeilei, nes 50 metų kasdien 
grasino ir tautos e- ’;stencijai, 
kaustė jos bet koki laisvėjimo 
žingsnius.

Iš tikro po kovo 11 d. Akto 
Lietuvos valstybės institucijos 
buvo kuriamos ne laisvai — 
Lietuvoje veikė dar stiprios 
Sovietų Sąjungos jėgos struktū
ros (kariuomenė ir KGB) bei 
savo įtaką darė totalus Lietuvos 
pajungimas Sovietų Sąjungos 
ekonomikai.

Dėl to tik po pusantrų metų, 
po nepavykusio pučo Maskvoje, 
prasidėjo tikrasis, laisvas 
Lietuvos Respublikos atkūrimo 
darbas, apvainikuotas mūsų 
valstybės tarptautiniu pri
pažinimu, krašto apsaugos kū
rimu, pradėta ekonomine re
forma, faktine sienų kontrole, 
vidaus gyvenimo pertvarkymu, 
rinkos ekonomikos kūrimu.

Grįžimas į Vakarų Europos 
ekonominį ir politinį pasaulį, be 
abejo, nėra lengvas, tačiau 
gyventojų daugumos supran
tamas — dauguma jų pasisako 
už reformų tęsimą, privatizaciją, 
rinkos kūrimą. Lėtai, bet atgy
ja gamyba. Kiek sunkiau su 
pagamintų prekių pardavimu, 
nes prekiauti Vakaruose dar 
sekasi sunkiai — rinka ten pilna, 
už įsibrovimą į ją su savo pro
dukcija dar tenka mokėti tarpi
ninkams arba perpardavinėto
jams.

Ne ką lengviau prekiauti ir su 
Rytais — siekdama galimybės 
turėti karinį tranzitą iš ir į 
Karaliaučių, Rusija pernai 
įvedė dvigubus muitus mūsų 
prekėms. Jos tapo brangios ir 
sunkiai konkruojančios Rusijos 
rinkoje. Labiausiai nukentėjo 
mūsų elektrotechnikos pra
monė, kuri per metus prarado 
apie 120 mil. dolerių.

Sunkiausia pasirodė pradėti 
gyventi „savo galva”, patiems 
už savo veiklą atsakyti, ją pla
nuoti ir savarankiškai veikti. 
Planinis sovietijoe ekonomikos 
ir bet kurio proto pasireiškimo 
suvalstybinimas padarė savo - 
dalis žmonių kartais su nos
talgija prisimena, tiesa, 
minimaliai aprūpinta, neva 
garantuotą rytojų, tačiau 
dauguma veikia ir dirba, 
nebenorėdami nei valstybės, nei 
jos institucijų kišimosi, juolab, 
kad ekonomikoje tie įsikišimai 
tik sukomplikuoja reikalus, o ne 
juos pataiso.

Šiandien jau 70 proc. jaunų 
Lietuvos vyrų ir 50 proc. 
merginų dirba privačioje pramo
nėje ir tai yra pats didžiausias

tik pasidžiaugti, kad užsienio 
lietuviai galės naudingai pasi
darbuoti ir bendroje komisijoje 
dėl pilietybės, o bendroje su 
JAV ir kitomis bendruome
nėmis Seimo komisijoje galės 
inicįjuoti įstatymus, pareikšti 
savo pastabas ir pageidavimus. 
Tokios komisijos jau sudarytos. 
Gaila, kad kiek vėlokai, bet 
tautos vardan darykime kaip to
je dainoje — kas gera prisi
minkime, kas bloga — lai išblės.

Viską iš anksto numatyti yra 
sunkiausia, tad bendrai 
taisykime ką reikia taisyti, o ne 
keikime vienas kitą. Juk reika
lai eina geryn, o ne blogyn. 
Neabejoju, kad pajudės ir kai 
kam aktualūs turto Lietuvoje 
reikalai, juolab kad tam yra 
sukurti įstatymai ir betrūksta 
užsienio lietuviams tik dviejų 
dalykų — atsiimant turtą turėti 
naują Lietuvos Respublikos 
pasą ir gyventi Lietuvoje.

Gyvendama tarp neramių kai
mynų, Lietuva ieško tikrų 
saugumo garantijų, tačiau 
dabartinis laikotarpis yra labai 
svarbus, nes JAV vyksta disku
sija NATO plėtimo klausimu. Ir 
štai sausio 30 d. Atstovų rūmų 
Tarptautinių santykių komi
tetas, svarstydamas kandidatū
ras stojimu į NATO, parėmė 
Torricelli papildymą, elimi
nuojantį Lietuvą, Latviją ir 
Estiją iš „Nacionalinio saugumo 
atgaivinimo akto”. Lietuvių 
kilmės piliečiai bemat sujudo, 
kreipėsi į Kongreso atstovus, 
kad toks pavojingas Lietuvai 
sprendimas būtų atšauktas. Or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
akcijos dėka buvo priimta 
Richard Durbin ir B. Gilman 
pataisa, pagal kurią mes vėl 
minimi NATO kandidatų tarpe. 
Manau, kad panašių pastangų 
reikės ir daugiau, nes netrukus 
spręsis ir kiti svarbūs JAV 
pozicijų Centrinės Europos 
šalyse klausimai, tad politinio 
aktyvumo padidėjimas iš 
Amerikos lietuvių pusės bus ir 
toliau nepaprastai reikalingas.

Suprantama, kad Lietuva, 
nors ir ne be Vakarų šalių pa
galbos, pati turės tapti patrauk
li, kad būtų priimta į NATO; 
turėti demokratiškai išrinktas 
vyriausybes ir laisvos rinkos 
ekonomiką, civilių kontrolę 
kariškiams, saugumo tarny
boms, vidaus tvarką,grindžiamą 
įstatymu, būti ištikima NATO 
principams ir įdėti savo indėlį į 
Siaurės Atlanto gynybą, suge
bėti padengti narystės NATO 
mokestį, garantuoti visų 
piliečių teises ir atsižvelgti į 
kaimyninių šalių teritorinį 
vientisumą. Taigi, laukia daug 
sunkaus darbo, ne tik tvirtinant 
demokratines institucijas, bet ir 
toliau vykdant privatizaciją, 
laisvos rinkos formavimą, arti
nant mūsų žiniasklaidos ryšius 
ir kariuomenės ginklavimą prie 
NATO standartų.

Po penkerių antrosios nepri
klausomybės metų, apžvelg
dami jos dabartinę padėtį, 
galime rasti visko — piliečių 
praturtėjimo ir tikro skurdo, 
ekonomikos krizės ir kai kurių 
pramonės šakų, išėjusių į Vaka
rų rinką, klestėjimo, efektyvių

LF taryba visuotinį metinį 
narių suvažiavimą kviečia š.m. 
kovo 25 d., šeštadienį, PL cent
re Lemonte. Pakvietimai LF na
riams buvo išsiuntinėti vasario 
22 d., kaip to reikalauja LF 
įstatų paragrafas Nr. 16.

Metinis narių suvažiavimas 
yra vyriausias LF organas. Pa
gal įstatų paragrafą Nr. 15, su
važiavimas nustato, LF tarybai 
rekomendavus, tarybos narių 
skaičių, renka kasmet vieną 
trečdalį LF tarybos narių tre
jiems metams, renka trijų narių 
LF kontrolės komisiją, išklauso 
ir tvirtina LF tarybos, valdybos 
kontrolės ir kitų komisijų pra
nešimus, aptaria LF veiklą, su
manymus, projektus ir siūly
mus, sprendžia ir tvirtina LF 
įstatų ir registracijos doku
mentų pakeitimus, pagal para
grafą Nr. 38.

Iš įstatų paragrafo matome, 
kad metiniai narių suvažia
vimai yra svarbūs. Suvažiavime 
narių pageidavimai ir nutari
mai yra imami dėmesin ir LF 
vadovybė juos vykdo. Visų 
narių prašome asmeniškai da
lyvauti, o atvykti iš toliau 
negalinčių, prašome pasinau
doti įdėta laiške įgaliojimo 
forma ir įgalioti jiems atstovauti 
kaimyną, ar draugą, kuris 
suvažiavime dalyvaus, ar LF 
tarybos, valdybos bei kontrolės 
komisijos kurį narį. Visų LF 
vadovybės narių sąrašas su 
adresais yra pažymėtas LF 
laiške. Įgaliojimą perįgalioti 
(perleisti) trečiam asmeniui ne
galima.

Šalia įgaliojimo formos, nariai 
laiške ras suvažiavimo darbo
tvarkę, 1994 m. pajamų ir išlai
dų apyskaitą ir įstatų pakeitimo 
projektą. Iš'anksto prašoma su 
siunčiama medžiaga susipažinti

užtikrinimas, kad Lietuva 
tikrai baigs pradėtąsias refor
mas sėkmingai, o kraštas įsilies 
į efektyvios rinkos ekonomikos 
valstybių gretas. Daugybę 
vidaus ginčų kelianti priva
tizacija vyksta, ir Lietuva pagal 
ją eina pirmaujančių gretose.

Pamažu tvarkosi ir mokesčių 
surinkimas — pernai gruodžio 
mėnesį į valstybės biudžetą 
surinkta daugiau kaip 400 mil. 
litų arba apie 100 mil. dolerių. 
Tai leido padidinti pensijas, 
atlyginimus mokytojams ir 
gydytojams. Nėra valstybės, ku
rioje mokesčių mokėjimą gyven
tojai sveikintų, tačiau yra 
būtinybė, nors ir nepopuliari, 
ypač žinant, kad Lietuvoje dar 
daug asmenų ir įmonių vengia 
juos mokėti.

Dar vienas laimėjimas — tai 
laisvos visuomenės kūrimas, 
einantis po komunistinės ideolo
gijos sunaikinimo, valstybės 
atkūrimo bei svetimos kariuo
menės išvedimo ir ekonominių 
reformų bene sėkmingiausiai. 
Lietuvoje veikia savos, 
konstitucinės politinės partijos 
ir judėjimai, vyksta laisvi 
rinkimai, sukurta apie 2,000 
masinės informacijos priemo
nių.

Po kiekvienų rinkimų nauja 
valdžia demokratiškai keičia 
viena kitą, veikia Seimas, 
Konstitucinis teismas, laisva 
spauda, valstybinės ir privačios 
radijo ir TV stotys. Daugybė 
reiškiamų skirtingų įsitikinimų 
kartais sudaro vaizdą, kad 
Lietuvoje nieko nevyksta, tik 
kiekvienas pliekia kiekvieną, 
betgi tokia yra demokratijos 
kasdienybė — reikia nejėga pri
versti kitaip galvojantį kalbėti 
ir daryti, o įtikinama logika, 
faktais ir argumentais. Politinė 
diskusija yra teisingo spren
dimo laidas. Išklausyti reikia 
kiekvieną.

Užsienio politikoje taip pat 
aiškūs tikslai ir siekiai — gerai 
sugyventi su kaimynais, įeiti į 
tarptautines organizacijas, 
siekti saugumo garantijų, tap
ti NATO nare. Reikia pasi
džiaugti pasirašyta dvišale su
tartimi su pietiniu kaimynu ir 
santykių su Lenkija suregulia
vimu, nesena sutartimi su Gudi
ja, sienų delimitacįja su ja. Pre
zidentas ir vyriausybės atstovai 
tarptautiniuose forumuose kėlė 
ir klausimus dėl Rusijos admi
nistruojamos Karaliaučiaus sri
ties. Suprasdami komplikuotą 
realybę, tvarkome ir sienos su 
Karaliaučiumi žymėjimą, sau
syje pasirašytas susitarimas, 
metams leidžiantis karinį Rusi
jos tranzitą iš jos ir į ją pagal 
technines „vokiškąsias” taisyk
les, išvengiant politinės ar 
karinės sutarties pasirašymo.

Džiaugiamės vis glaudesniu 
bendradarbiavimu su kitomis 
Baltijos šalimis, nuolatine 
Skandinavijos valstybių pa
rama, besiplečiančiais santy
kiais su JAV, kurie mums yra 
ne tik ekonomiškai, bet ir stra
tegiškai nepaprastai svarbūs ir 
reikalingi, nes JAV dėmesys ir 
aktyvumas yra vienas iš mūsų 
saugumo laidų.

Valstybės rūpesčių akiratyje 
yra ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Santykiai su jais tapo 
komplikuoti nuo pirmojo Pilie
tybės įstatymo. Lietuvos 
vyriausybės, sprendusios pir
miausia krašto gyventojų pro
blemas, pasirodė tuomet esą 
nepajėgios atsižvelgti į tai, kad 
užsienyje gyvenančiai tautos 
daliai pasirodė, kad ji liko 
kuriam laikui užmiršta. Tačiau 
ir tos klaidos taisomos, taisomas 
ir Pilietybės įstatymas. Reikia
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Mensk and VILNIUS,t LITHUANIA.

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

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

New York: 212-S49-1S74.
Chicago: 312-234-33SS.
Los Angeles 213-434-5151.

Montreal. PQ : 514-S44-2474.
Toronto, Ont.: 41$-23$-4242. 

Toll-free: SOO-223-O593.$07

LIETUVIŲ FONDAS RUOŠIASI 
NARIŲ SUVAŽIAVIMUI

ir suvažiavime reikšti savo 
konkrečius siūlymus.

Lietuvių fondas eina su gy
venimu ir prisitaiko prie gy
venimo sąlygų. Šiais metais LF 
narių suvažiavimas bus naujo
je vietoje, bet visiems žinomo PL 
centro patalpose Lemonte. Iš 
Marųuette Parko ir Brighton 
Parko nariams LF valdyba pa
rūpins transportaciją, spec. 
autobusą.

Lietuvių fondas žvelgia į ateitį 
ir tolimesniam darbui tęsti 
jungia jaunesniuosius narius į 
veiklą, bet tuo pačiu rūpinasi 
išlaikyti, kas jau padaryta ir 
sukaupta. LF ir toliau išliks 
ištikimas savo principams ir 
griežtai laikysis savo įstatų. Ir 
toliau rems lietuvišką švietimą 
ir išeivijos kultūrą, bet nevengs 
remti Lietuvos švietimo ir kul
tūros interesų. Todėl LF nesus
toja ir toliau kaups parindinį 
kapitalą. Tolimesnis LF augi
mas iš dalies priklauso nuo pa
likimų, tad LF vadovybė prime
na tautiečiams, surašant tes
tamentus, bent dalį turto palikti
L. fondui.

Šalia palikimų ir aukų, L. 
fonde yra 19 stipendijų fondų ir 
6 fondai specialiems reikalams. 
Asmuo — aukotojas, duodamas 
didesnę auką ir LF tarybai pri
ėmus, gali nurodyti tikslą, kam 
jo uždirbti procentai turi būti 
naudojami. Tas tikslas neturi 
prieštarauti LF bendrųjų nuo
statų paragrafui Nr. 1. Lietuvių 
fondas, atskaičius administra
cines išlaidas, vykdo tokio 
aukotojo nurodymus. Tačiau jo 
auka nesuteikia LF nario teisių.

Dalyvaukime kovo 25 d. LF 
narių suvažiavime, stokime į 
Lietuvių fondą ir įvairiais 
būdais auginkime pagrindinį 
fcap'Ul,. Marija Remienė

ir greitų reformų ir atgrasaus 
sustabarėjimo. Taigi — ieškosi 
gero — daug jo rasi, ieškosi 
blogo — rasi apsčiai ir jo: viskas 
daugiau nuo ieškotojo noro 
priklauso. Betgi tik aklas gali 
nematyti, kaip pasikeitė laisvas 
kraštas pažangos linkme, kiek 
nemažai, jau padaryta, o svar
biausia, kad pačių, savomis iš
galėmis, savo valstybės labui. 
Nauji namai, parduotuvės, pri
vačių bendrovių, komercinių 
bankų tinklas, tobulėjantys 
telekomunikacijų ryšiai su visu 
pasauliu, privačios radijo ir TV 
stotys, laisva spauda, privačios 
leidyklos, klinikos, gamyklos, 
nauji vadovėliai, tautinė dvasia 
mokyklose ir universitetuose — 
ar tai buvo prieš 5 metus?

Juk verta bent jau tylomis 
pasididžiuoti, kad Antrosios 
Lietuvos Respublikos sostinė 
yra Vilnius, uostamiestis — 
Klaipėda, kad niekas į šias 
mūsų žemes nepretenduoja ir jų 
priklausomybės tarptautiniuose 
sluoksniuose nebeginčija. Juk 
tai savotiškas tautos atsipra
šymas už 50 metų okupaciją, 
savotiškas moralinis atlygis 
tiems didvyriams, kurie žuvo 
už Lietuvą, arba kurie visą

gyvenimą kantriai ir neieš
kodami materialinės naudos 
dirbo jos naudai Lietuvoje ar 
emigracijoje ir, deja, nesulaukė 
jos nepriklausomybės atkūrimo.

Bene labiausiai pasikeitė per 
tuos metus žmonės, įsisąmo
nindami esą laisvos, nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
piliečiai, turį ne tik garbę, bet 
ir pareigą atkurti tai, kas buvo 
sugriauta, sunaikinta ar 
užslopinta.

Tą žmonių gyvybės auką, pa
prastų piliečių kantrybę, pasi
šventimą, nepriteklių iškentė- 
jimą, ryžtą ir pasiaukojimą 
savo valstybei, neabejotiną 
kasdienį patriotizmą ir va
dinčiau pagrindu optimizmui, 
kad ateinantys metai priartins 
mus vis labiau prie laisvų, 
demokratinių, klestinčios eko
nomikos šalių.

Manau, kad dauguma mūsų 
valdininkų ir paprastų piliečių 
kiekvieną rytą, prabudę iš 
miego, pirmiausia apie tai tik ir 
pagalvos — ką aš šiandien kaip 
lietuvis patriotas galiu 
naudingo padaryti savo tautos 
ir valstybės labui?

O pagalvojęs — atitinkamai ir 
veiks.

CLASSIFIED GUIDE

HELP VVANTED

Reikalinga moterla ligonės 
priežiūrai au apatgyvenhnu tel. 
(SIS) 337-2038 nuo 8 vai. vakaro.

LAMCO LANDSCAPING 
S MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). ParOpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

MISCELLANEOUS

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 ZAPOUS 
320SV> West SSth Street 

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
AMY DAY, ANY TINI 
$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International 
(W, ąl,o n««d agente)

DRAUGE GAUNAMOS 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

KNYGOS

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Vyt. Alantas.
242 psl.......................................................... $5.00

ITALUOS BALSAI. Poezija. 200 psl.................. $3.00
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $3.00
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br.

Vaškelis. 260 pal.......................................... $4.00
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.

Vyt. Bagdanavičius. 365 psl. ...----- $2.00
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. A. Gailiušis.

381 psl.......................................................... $3.00
DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. ... $6.00
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb.

Baranauskas. 230 psl................................. $3.00
TAI JUMS KALBĖJAU. I, II, III, IV, V t. Ladas

Tulaba. Visi tomai po............................... $2.00
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN

KANT Edvardas Turauskas. 280 psl. ... $5.00
ERELIŲ KUORAI. Romanas. P. Orintaitė. 384

psl....................................... .......................... $3.00
VILKAS IŠ GALŲ. Romanas. Vyt. Volertas.

304 psl......................... ................................. $5.00
BALTASIS BANGINIS. Romanas. Vertė P.

Gaučys. 347 pal......................................... $3.00
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Ma

ziliauskas. 311 psl.............. ........................ $3.00
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Pasakojimai

apie Vilnių. Paulius Jurkus. 159 pal.........  $3.00
DAIKTAI KASDIENINIAI Eilėraščiai. Aloyzas

Baronas. 71 psl........................................... $1.00
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 115 pal. $1.00 
LUKŠIŲJAI. Kaimo praeities pasakojimai. A.

Giedrius. 231 pel......................................... $1.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai.

AM. Zoborienė. 60 pel................................ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J Balys. 230

pal..................................................... .. $100

raetaliit Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.
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REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

i(3Y2) 586-5851 

(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

Išnuomojama* vienas kamb. Brid- 
geporte Idealu dirbančiai, auauąuatel 
moteriai. Jei galėtų padėti lengvoj namų 
ruošoj, nuoma būtų $50 mažesnė. Skam
binti: 312-843-3140.1

tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Ava., vienam 
arba dviem suaugusiem aarnenim Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
, .security dep?’ KratpUa Į Almą nuo S w. 
IM 3 a. p.p., tat. 312-47M7Ž7.

Cicero, IL one bedrm. apt.; 
heated. $375 a mo. + 1 mo. 
security dep. Call after 6 pm,
708-408-0481

NORI PIRKTI

Pirksiu rašomą mašinėlę lietu
viškom raidėm, gerame stovyje. 
Skambinti 708-810-0046, vaka
rais.

Y
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Neseniai „Lietuvos aide" 
skaitėme apie į ligoninę atvežtą 
badu marintą berniuką Marių. 
Matant jo nuotrauką, ėmė 
šiurpas ir gailestis. Nejaugi yra 
ir tokių lietuvių motinų? Mūsų 
spaudoje ir .„Seklyčios” patal
pose matome „Vaikų vilties” 
kilnų darbą, bet kiek tūkstančių 
vaikučių su negalia yra Lietu
voje! Jiems niekuomet nenušvis 
laimė gydytis užsienyje ar iš 
viso pasveikti, turėti galimybę 
dalyvauti visuomenėje. Rūpino
mės nepriklausomybės atsta
tymu, o dabar durys atsidarė ir 
akis veria klaikūs vaizdai. Ne 
kartą į rajonų ligonines 
atvežami, be priežiūros palikti, 
nešvarūs, niežais ir kitų ligų 
kankinami, apleisti vaikai.

Tėvų teisės būna atimamos, 
vaikai patalpinami į globos 
namus, internatines mokyklas 
arba priglaudžiami geraširdžių 
žmonių. Sunki buitis ir invalidų 
vaikų, nes dažnai nei namuose, 
nei prieglaudose nėra tinkamos 
įrangos jų gyvenimui paleng
vinti, skatinti tolimesnį vys
tymąsi. Krašto ekonominė 
padėtis nepalanki net tvarkin
goms daugiavaikėms šeimoms, 
kurioms tenka iš paskutiniųjų 
suktis, kad sudurtų galą su 
galu. Našlaičių niekas neskuba 
įsivaikinti, bijant „nepalankių 
genų”. i

Todėl „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, įsikūręs 
ieškoti kitataučių paramos 
vargstantiems vaikams Lietu
voje ir vesti sąrašus organiza
cijų, teikiančių tokią paramą, 
norint išvengti pasikartojimo, 
yra laiminga, galėdama nors 
truputį sušvelninti kenčiančio 
vaikelio pasaulį. „Saulutė” 
siunčia siuntinius į prieglaudas, 
o finansiniai remia asmenis ir 
šeimas, priėmusias beglobius 
vaikus, invalidų namus ir tvar
kingas daugiavaikes šeimas. 
„Saulutė” turi ne tik vargs
tančių šeimų sąrašus, bet ir 
konkretaus vaiko rėmimo 
programą, per kurią rėmėjas 
aukoja 20 dol. per mėnesį (iš 
kurių vaikas gauna 19 dol.), 
gauna vaiko nuotrauką, 
aprašymą ir adresą. Gerai 
žinoma, kad būtina turėti Lietu
voje patikimų asmenų ratelį, 
kurie gali patikrinti, kad šalpa 
nebūtų piktnaudžiaujama 
„Saulutės” narės kelis kartus

per metus lankosi Lietuvoje. 
Marytė Čemiūtė ne tik veda są
rašus šalpos organizacijų, bet ir 
palaiko ryšius su Catholic 
Charities, Caritas ir kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Nors siuntimui daiktai mielai 
priimami Pasaulio lietuvių cen
tre (koridoriuje prie įėjimo į 
kondominįjumus) ir Marųuette 
Parke Leono Narbučio „Lion 
Frame Gallery”, daugumas 
dalykų suaukoti iš Hinsdale 
bibliotekų ir bažnyčių, Lemont 
School District mokyklų, Oak 
Lawn Kolmar mokyklos, Buf
falo Grove St. Mary’s mokyklos 
ir t.t. St. Charles miestelio St. 
Patrick’s bažnyčia per sės. Dot 
kiekvieną mėnesį praveda rink
liavą Lietuvos vaikams. 
Susilaukta paramos iš įmonių, 
pvz., Kimberly Clark, World 
Book, Viskase ir kitų. Per 
„Šarūno vaikų fondą” į Lietuvą 
nuvykę akių gydytojai su Lions 
Club vadovavosi „Saulutės” 
sudarytais sąrašais. Madison, 
Wisconsin, Vilniaus seserystės 
miestus Nijolės Gaučienės ini
ciatyva, ėmė remti Vilniaus 
vaikus. Labai gražu, kad Čika
gos ir apylinkių lietuviai 1994 
m. gimnazijų abiturientai per 
Gytį Vygantą įteikė auką vargs
tantiems vaikams Lietuvoje. 
Maironio lituanistinė mokykla, 
Silvijos Radvilienės iniciatyva, 
pravedė žaislų ir rūbų vajų. 
Rūta Stroputė Bublienė (312 -

868-9289) sutiko vesti jaunų 
profesionalų grupę, kuri 
rūpintųsi vien tik ieškojimu 
paramos iš tarptautinių fondų.

Birutė Kožicienė veda „Saulu
tės” skyrių Floridoje, o Eleono
ra Grigaitienė Detroite. Pasi- 
mėjusi ryžtinga veikla at
statyti Lietuvos nepri
klausomybę, Donna Naujokas 
įkūrė „Saulutės" skyrių Ar
lington Heights, IL.

„Saulutės” iždą sąžiningai 
tvarko Irena Draugelienė, o 
sekretorė Virginija Šaulienė vi
siems aukotojams nusiunčia 
padėkas bei pakvitavimus. 
„Saulutė” stengiasi daugumą 
išlaidų padengti „iš savo 
kišenės”, kad aukotojų pinigai 
būti naudojami tiesioginiai 
vaikams.

Raminta Marchertienė 
708-377-9957 tvarko pakavimo 
ir siuntimo eigą. Raminta Lap- 
šienė kruopščiai įsega pakvi
tavimus ir padėkas į aplankus, 
o jų gausu ir jų žodžiai jaudi
nantys. Pavyzdžiui, Elena Dai- 
nauskienė, Simno internatinės 
mokyklos direktorė: rašo: „No
riu parašyti, kokioje krizėje 
buvome atsidūrę, kai gavome 
žinią, kad gauname siuntą iš 
Amerikos — 114 dėžių. Tuo 
metu Lietuvoje staigiai atšalo. 
Dalis musų mokinių neturėjo 
kojinių, daugelio vaikų batai 
buvo labai nudėvėti. Dra
bužėliai ploni, nuskalbti. 
Neturėjome pinigų kurui pirkti. 
Parduotuvės į skolą prekių jau 
nedavė”.

Mylimai žmonai

A.tA.
ALEKSANDRAI

mirus, jos vyrą EUGENIJŲ ir visą liūdinčią šeimą 
giliai užjaučiame.

Rūta Klevą ir Jonas Vidžiūnai

Mirus broliui

A.tA.
KAZIMIERUI MOTUZAI,

nuoširdžiai užjaučiame jo seserį GENOVAITE PLU- 
KIENĘ, jos šeimą ir visus jos artimuosius liūdnos 
netekties valandoje.

Los Angeles Lietuvos DukterysKĄ 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...? Mc. visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

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

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

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?

CHICAGO PALOS HILLS
PETKUS & SON

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

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

CICERO LEMONT

Iš Šilalės Carito rašo: „Šilalės 
rąjono vaikučiai ir jaunuoliai su 
negalia, jų tėveliai, našlaičiai, 
daugiavaikės šeimos ir Šilalės 
Caritas komiteto nuoširdžiai 
dėkoja ‘Saulutės’ organizacijos 
nariams už mūsų rąjonui skir
ta 1,000 dol. šalpą. Ačiū už 
rūpestį mųsų krašto žmonėmis. 
Tegul Dievas stiprina Jūsų 
dienas ir Jūsų taurias sielas”.

„Saulutės” veikla tai Juodas 
darbas”, tai beldimasis į žmonių 
širdis, kad užjaustų dar vieną 
vargšą. Tai veikla, susijusi su 
skaudžiais ir nemaloniais gyve

nimo atspalviais. Tai siuntinių 
pakavimas kas antrą savaitę ir 
kas kelis mėnesius krovimas į 
sunkvežimį išsiuntimui. Lithu
anian Mercy Lift dėka, rasti 
amerikiečiai mecenatai, 
padengiantys persiuntimo 
išlaidas. „Saulutei” tenka 
sumokėti tik už sunkvežimį 
nuvežant į siuntimo agentūrą. 
Per pusantrų metų „Saulutė” 
išsiuntė apie 1,500 siuntinių. 
Mūsų atpildas — žinojimas, kad 
bent truputį kam nors paleng- 
vinom gyvenimo dalią.

Indrė Tįjūnėlienė

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. kovo mėn. 1 d.

A.tA.
DANUTĖ ČIURLIONYTĖ 

ZUBOVIENĖ
L.
Mirė 1995 m. vasario mėn. 27 d. 

Kaune.

Nuliūdę liko: vyras Vladimiras, 
duktė Dalia ir sūnus Vytautas su šei

momis bei daug giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje.

1994 m. lapkričio 21 dieną mirus mano Tėveliui

A.tA.
arch. inž. EDUARDUI 

KERSNAUSKUI 
PADĖKA

Viešpatie Kristau,
Dėkoju Tau ui Teveli. Dėkoju Tau ui jo ri

teriškų nuolankumą, meile ir pagarbą visai visatai. 
Davei jam talentą, o jis stote koplytstulpius ir Tave 
į juos Rūpintojėliu įkėlė. Kiekviena jo gyvenimo 

, diena buvo prasminga, nes jis nuolat gyveno svajo
nėmis, kurios ant jo braižomosios lentos realybe 
pavirsdavo. Džiaugėsi, kad galėjo savo talentu Tau 
ir Lietuvai tarnauti. Paskutiniam savo gyvenimo 
dešimtmety ypač skubėjo, nes sake, kad metai 
baigiasi ir reikia kuo daugiau atlikti, nes kitaip bus 
beprasmiai gyvenas.

Tą tamsų, vėjuotą pirmadienio vakarą, kai ne
toliese ūžė plačiojo Erie ežero bangos, Tu atėjai ir 
suėmei į savo rankas Tėvelio kilnaus, tylaus ir 
nuolankaus gyvenimo visus darbus, visas nemigo 

, naktis, visas planavimo valandas — ir turbūt, 
Vieipatie, jam tarei: Tu gyvenai prasmingai.

Šventoji Dievo Motina, Lietuvos laukų Madona, 
Tavo garbei Tėvelis į šią Dievo Motinos šventove 
sudėjo visus savo sugebėjimus, visą savo lietuvišką 
sielą ir meile. Šiandien, kai jis paskutinį kartą 
išeina iš šios Tavo šventoves, atverk plačiai jam atei
nančiam Amžinosios Aušros Vartus.

Dėkoju kun. Gediminui Kijauskui, SJ. už jo ir Tėvelio 
daugelio metų draugystę, kai jie abu kafrtu planavo kūrė ir 
statė. Dėkoju už visą dvasinę paguodą ir rūpestį Tėvelio ligos 
metu, ir už palydėjimą Amžinojon Tėvynėn.

Dėkoju prelatui Aleksandrui Goldikovskiui, koncelebra- 
vuaiam Prisikėlimo Mišias ir mielai mūsų parapijos vargoni
ninkei Reginai Brazaitienei.

Dėkoju dr. Edmundui Juodėnui, kuris Tėvelį gydė ir nuo
širdaus draugo žodžiu stiprino. Dėkoju mezosopranui Aldonai 
Stempužienei, kurios dainomis ir giesmėmis Tėvelis visada 
gėrėjosi, ir kurios dabar jį paskutinėn kelionėn palydėjo.

Dėkoju visiems mylimiems giminėms čia Clevelande ir iš 
toli suskridusiems atiduoti Tėveliui paskutinę pagarbą ir 
skaudžiose dienose pabūti kartu su manim. Dėkoju vyr. 
skaučių Židiniui, kurios visada buvo ir yra mano tikros 
seserys.

Dėkoju brangiems giminėms, bičiuliams ir draugams, 
kurie Tėvelio karstą kalnelin, kryžiaus pavėsin, prie Mamutės 
nunešė: Petrui Diguliui, Stasiui Ignatavičiui, Vytautui 
Januškiui, sr., Vytautui Januškiui, jr., Vytui Matui, Anatoli
jui Milūnui, Edui Modestui ir Rimantui Penčylai.

Dėkoju Jakubauskų laidojimo įstaigai yra ypatingai 
Williams Jakubs, jr. ir Kenneth Schmidt už jų nuoširdų rūpes
tį ir tylų paslaugumą.

Dėkoju visiems už Mišias, gėles, užuojautas ir aukas 
šeimai, kurios buvo perduotos kun. Gediminui Kijauskui, SJ, 
ir bus panaudotos paskutinių dviejų koplyčių įrengimui Dievo 
Motinos šventovėje. Dėkoju už kiekvieną rankos paspaudimą, 
už kiekvieną apkabinimą, už kiekvieną ašarą. Ačiū Jums 
visiems, kad sunkioje atsiskyrimo valandoje nepalikote manęs 
vienos.

Tėvelio liūdėdama, nešuosi širdin giliai įrėžtą Jo gyvenimo 
pavyzdi ir tikiu Amžinuoju Susitikimu.

Duktė Nijolė

Žemės kančias baigusiai

A.tA.
JUZEI KABLLAUSKIENEI

tebūna šviesu Viešpatyje. Sūnui HENRIKUI su 
žmona MONIKA, dukroms SOFIJAI GALANTE, 
VANDAI BRAZDŽIONIENEI ir ONUTEI 
ROLANDER su šeimomis nuoširdžią užuojautą 
reiškiame.

Lietuvos Dukterų draugija

Klubo nariui

A. t A.
■gr. JUOZUI GALINIUI

mirus, gerb. žmonai ZUZANAI ir sūnui dr. 
ALGIMANTUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. •

Beverly Shores Lietuvių klubas, Indiana

Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti —
Aš jaučiu jūsų žydintį kvapą 
Aš kaip gyvas visur jus matau.

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANDRIUS VAITKUS

1989 kovo 6 d., po sunkaus sužeidimo, šią žemę 
apleido mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis. Jis 
dar taip svajojo išvysti laisvą Lietuvą...

Prašau prietelius ir draugus prisiminti a.a. 
Andrių maldoje.

Žmona Marija, dukros Gražina ir Živilė su 
šeimomis.

A.tA.
AGNEI KIŽIENEI JASAITYTEI

mirus, jos vyrui dr. KIŽIUI, sūnui JUOZUI, 
dukterims AUDRONEI, GINTAREI ir ASTAI bei ki
tiems giminės nariams ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime netekę brangios kolegės.

Buvę Pabaltijo Universiteto Hamburg/Pinneberg 
studentai:

Jurgis Bendikas 
Danutė Eidukienė 
Edmundas Eidukas 
Pranas Jurkus 
Birutė Kemežaitė 
Edvardas Skiotys 
Juozas Orentas 
Zigmas Jakimčius 
Aldona Čepėnienė

Ona Budejienė 
Leonas Maskaliūnas 
Aldona Šmulkštienė 
Mindaugas Baukus 
Juozas Vilča 
Pranas Zaranka 
Vytautas Poskovičius 
Jonas Levickas 
Vytautas Čepėnas

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai ALDONAI, dukrai RITAI, 
sūnums ALGIMANTUI, MARIUI ir RIMUI, broliui 
ALBINUI Lietuvoje, seseriai ZOFIJAI RIPSKIENEI 
su šeima, brolienei KONSTANCIJAI STASIULIE- 
NEI ir kitiems giminėms bei artimiesiems Ameriko
je ir Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. . .... .Joniškiečiai

A.tA.
BRONEI GABRIENEI

Lietuvoje mirus, broliui ČARLIUI ULIUI ir sūnums 
JONUI ir ROMUALDUI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Melrose Parko ir 
Apylinkės Lietuvių Klubas

A.tA.
BRONEI GABRIENEI

Lietuvoje mirus, broliui ČARLIUI ULIUI ir sūnums 
JONUI ir ROMUALDUI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

LB Melrose Parko Apylinkė

l 1



DRAUGAS , trečiadienis, 1995 m. kovo mėn,

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
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Sibirą tremtinių ir parti
zanų dainų koncertas bus kovo 
10 d., penktadienį, 7 vai. vak., 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte Štai ką sako progra
mos dalyviai: ..Mes, perėję 
Sibirą, jus — platų pasaulį. 
Vieni Rytų, kiti Vakarų trem
tiniai Mes visi vieną Lietuvą 
savo širdyse nešam per gyveni
mą, kaip brangakmenį”.

Šis vienetas pirmą kartą 
lankosi Amerikoje. Kviečiame 
pasinaudoti proga ir jo pasi
klausyti. Po koncerto pasivai
šinsime ir pabendrausime su 
dainininkais. Kviečia PLC 
renginių komitetas.

Ar nusibodo žiema? Ar 
nusibodo sėdėti prie židinio su 
šiltu megztiniu? Planuokite 
dabar užmiršti žiemos bėdas. 
Sekmadienį, kovo 19 d. visų 
laukia Montessori mokyklėlių 
ruošiama madų paroda. Priža
dame pavasarišką nuotaiką ir 
margas, linksmas madas,o 
žiemos — nė užuominos!

Į Gavėnios susitelkimą, š.m. j 
kovo 25 d. ruošiamą Ateitinin
kų namuose, Lemonte, kvie
čiami ir laukiami visi lietuviai. 
Registracija būtina dėl pietų pa
ruošimo Registruotis prašoma 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
708-257 2022. Registracija bus 
vykdoma iki kovo 22 d. Rekolek
cijas ves kun, A. Gudaitis, SJ, 
iš Bostono.

Aleksas Šatas, North Ri
verside, EL, „Drauge” nusipirko 
nemažai leidinių. Pats būdamas 
knygos „Laisvė be tiesos — ne
laisvė” autorius, gerai supran
ta lietuviško rašto vertę. Ačiū 
už aplankymą mūsų knygyno.

Nina Padalino dalyvavo Vasario 
16 tosios programoje Čikagos lit. mo
kykloje vasario 11 d. Minėjimas 
įvyko Jaunimo centro didžiojoje 
salėje

x Emilia ir Pete Larricų iš 
Miami, FL atsiuntė $450 — trijų 
Lietuvos našlaičių metinį 
mokestį, o Davė Kubiak iš San 
Francisco CA, $150 našlaičiui 
padėti. Geriesiems globėjams 
dėkojame, „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, II 60629.

(sk)

1 d

Kaziuko mugė Jaunimo 
centre vyks šį sekmadienį, kovo 
5 d. Atidarymas — 11:15 vai. 
ryto. Čikagos skautai ir skautės 
kviečia lietuvišką visuomenę at
silankyti į šį tradicinį metinį 
skautijos renginį, kurio pelnu fi
nansuojama lietuviško jaunimo 
auklėjimo organizacijos veikla. 
Skautai,-ės aukų neprašo, jie 
stengiasi savo darbo pastan
gomis telkti lėšas savo veiklos 
tęstinumui. Visi bus maloniai 
laukiami.

Atvykę prašomi pirmiausiai 
atsilankyti didž. salėje, apžiūrė
ti atskirų vienetų paviljonus ir 
įsigyti savo namų papuošimui 
įvairių tautodailės dirbinių ir 
kitokių rankdarbių, o akade
mikų knygyne iš lietuviškų lei
dinių, kasečių ir plokštelių gau
sos išsirinkti vėliausius ar anks
tyvesnius, dar jūsų neturimus. 
Visi kviečiami pabandyti laimę 
prie laimikiais gausių laimė
jimų stalų.

Pirmojo aukšto kambariuose 
bus įrengtos jaukios kavinės su 
gardžiausiais Čikagoje tortais ir 
kitais kepiniais. Antrajame 
aukšte veiks akademikų ka
vinė, žaidimų kambariai vai
kams ir jaunimo susibūrimui. 
Žemutiniame aukšte mažojoje 
salėje bus įrengta valgykla su 
geru pasirinkimu lietuviškos 
virtuvės maisto gaminių. O di
džiojoje kavinėje visų lauks 
„Aušros Vartų”/,,Kernavės” 
tunto sesės.

Skautai ir skautės ilgus 
žiemos vakarus ir savaitgalius 
ruošėsi šiai metinei savo 
šventei. Atvykite — neapvilkite 
lietuviško jaunimo lūkesčių.

Automobilius bus galima pasi
statyti Chicago Cable automo
bilių pastatymo aikštėje.

Mūsų bendradarbis, atsiun
tęs žinutę, kuri buvo išspaus
dinta š.m. vasario 21 d. laidoje, 
paskutiniame puslapyje, nori 
patikslinti, kad paminėtoji 
Cicero lietuvių telkinio gyven
toja Anelė Šulaitienė buvo LB 
Cicero apylinkės ilgametė val
dybos narė, bet ne pirmininkė.

Joseph Šalkauskas, Wauke 
gan, IL, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 100 dol. laikraščio 
leidimo išlaidoms sumažinti ir 
30 dol. už kalendorių ir kalė
dines atvirutes. Labai gražus ir 
vertingas dienraščio apdovanoji
mas, todėl jo rėmėjui tariame 
nuoširdų ačiū.

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

(sk)

x Albertas ir Henrietta Mi
kutis iš Philadelphia, atsiuntė 
$170, savo globojamo našlaičio 
Svajūno Kaniausko metinį mo
kestį. Rimantas ir Aldona 
Vaitkai globoja jau antrus 
metus Luką Abromaitį — $150; 
JAV LB Brighton Parko apy
linkė per pirm. S. Daulienę 
globoja antrus metus Sigitą iš 
Kelmės — $150. Visiems gera
dariams dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 8t., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x A. a. Florįjono Šoliūno 25 

m. ir Anelės Šoliūnienės 19 
m. mirties sukaktyje šv. Mišios 
bus atnašaujamos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont, IL 
š.m. kovo 5 d., sekmadienį, 9 
vai. ryto. Vaikai ir anūkai 
kviečia draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionis maldoje ir 
dalyvauti šv. Mišiose.

(sk)

Kovo 12 d. Jaunimo centre 
įvyks koncertas, kokio Čikagoje 
dar niekas negirdėjo: bus dai
nuojamos graudžios, taiklios, 
liūdnos ir kupinos tėvynės 
meilės dainos. Jas dainuos buvę 
partizanai-tremtiniai, kurių 
kūryba sudaro naują ir savitą 
lietuvių tautosakos lobyną. Kar
tu su dainininkais, pasivadinu
siais simbolišku „Šilo” vardu, 
dalyvauja ir buvusioji Sibiro 
tremtinė, žinomoji rašytoja An
tanina Garmutė. Programos 
pradžia 4 vai. p.p., tad bus 
pakankamai laiko dalyvauti ir 
Kovo 11-tosios minėjme toje 
pačioje salėje, ir pasivaišinti 
cepelinais JC kavinėje. Visi 
kviečiami į koncertą.

Edmundas Brooks skaitė Nepriklau
somybės paskelbimo aktą Čikagos lit. 
mokyklos ruoštame minėjime š.m. 
vasario 11 d.

IŠ ARTI IR TOLI

MIRĖ M. K. ČIURLIONIO 
DUKTĖ

Danutė Čiurlionytė-Zubo- 
vienė, Mikalojaus Konstantino 
ir Sofijos Čiurlioniu vienturtė 
duktė, mirė š.m. vasario 27 d. 
Kaune. Gimusi 1909 m. buvo 
vaikų rašytoja, išleidusi kelias 
knygas tarp 1936 ir 1940 metų. 
Tarp palikuonių yra ir vaikaitis 
pianistas Rokas Zubovas, kuris 
su žmona Sonata, taip pat 
pagarsėjusia pianiste, šiuo metu 
yra Čikagoje.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės ruošia Nepriklauso
mybės atkūrimo penkerių metų 
minėjimą š.m. kovo 4 d. Pary
žiuje. Šv. Mišias aukos kun. 
Yves de Mallmann, Paryžiaus 
arkivyskupijos generalinis vika
ras ir prel. Jonas Petrošius, 
Prancūzijos Lietuvių katalikų 
misijos vadovas. Akademinėje 
dalyje kalbės Prancūzijos LB 
pirm. Perkūnas Liutkus, Lietu
vos nuolatinė atstovė prie 
Unesco Ugnė Karvelis ir Lietu
vos ambasadorius Prancūzijoje 
Ričardas Bačkis. Meninę 
programos dalį atliks Paryžiaus 
lietuvių jaunimas, paruoštas 
Jean-Christophe Mončio.

x LEMONTE, PL centre, 
i 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 K. Biknevičienė iš Chica
gos, $150, Rotary club of Long 
Beach Island — $150, tai nau
ji Lietuvos našlaičių globėjai. 
Našlaičių vardu dėkojame. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
Šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St, 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

Redaguoja J. PtaCaa. Medžiagą aiųati: 3306 W. SBth Place, Chicago, IL 60629

Kai Kristus, ilgai pasninkavęs buvo 
alkanas, priėjo priėjo velnias ir tarė: 
„Padaryk, kad šie akmenys virstų 
duona...”
Pasiskaitykite Šv. Rašte Kristaus 
atsakymą velniui.

PELENŲ DIENA
Šiandien yra Pelenų diena, 

Gavėnios pradžia. Visi gerai 
žinome, kas yra Gavėnia, tik ne 
visi elgiamės gavėniškai. 
Prisimindami Kristaus pasi
aukojimą už žmonių nuodėmes, 
mes ir turime jausti pareigą 
pasiaukoti Dievui už jo suteiktą 
mūsų sielų išganymą. Dievas iš 
mūsų daug nereikalauja. Jis 
nori, kad mes vykdytume Jo 
valią, kad galėtume pasiekti Jo 
karalystę. Tas keturiasdešimt 
dienų privalome susilaikyti nuo 
kasdieninių pasilinksminimų, 
sumažindami TV valandas. 
Reikia susilaikyti nuo 
gardumynų, nes ir Kristus 40 
dienų pasninkavo. Bažnyčia 
sumažino pasninkui}, bet pagei
dauja, kad daugiau skirtume 
laiko maldai. Labai retai kas 
paima į rankas Šv. Raštą, 
Gavėnia geriausias laikas susi
domėti šia knyga bei kitomis 
religinėmis knygomis. Mąstymą 
skatina Bažnyčia ir medicina. 
Gavėnia tam geriausias laikas. 
Tegul Gavėnia pasitarnauja 
valios lavinimui. Išlavinta valia 
džiaugsimės visus metus, nes 
lengviau pajėgsime nugalėti 
visas blogybes ir pasieksime 
taip trokštamo gėrio. Gavėnios 
nelaikykime bausmės laiko
tarpiu, kai reikia daug ko 
atsižadėti, bet ją laikykime kaip 
savęs auklėjimą geriems 
tikslams pasiekti. Išauklėtus 
žmones visi myli ir gerbia. Jie 
yra naudingi ir Dievui, ir 
Tėvynei.

Redaktorius

VOVERAITĖ

Voveraite, voveraite,
Pūsta uodegaite,
Kaip lakstyti tu galėtum,
Jei kojyčių neturėtum!

Tavo kojos mažos, gražios 
Ir apaugusios plaukais.
0 kūnelis stebuklingas!
Ir rudos, gelsvos spalvos.

Rita Ivonytė, 
Utenos „Saulės” gimnazijos 6 

kl. mokinė

MANO MĖGSTAMIAUSIAS 
RAŠYTOJAS

Aš labai mėgstu rašytoją Mi
chael Crichton. Jis yra vienas iš 
mano mėgstamiausių rašytojų. 
Man patiktų kitą jo knygą 
perskaityti ar išgirsti. Jis 
parašė „Jurassic Park”, „Con- 
go", „The Rising Sun”, „The an
dromeda Strain” bei kitas 
knygas. Aš labai mėgstu 
skaityti ir žiūrėti filmą 
„Jurassic Park”.

Andrius Vaškys 
Baltimorės Karaliaus Mindau

go lit. m-los mokinys. 
(„Mūsų žinios”)

KĄ AŠ MAČIAU
KELIONĖJE APLINK 

PASAULĮ
Išplaukę iš Valparaiso, 

pasukome tiesiai link Horno 
rago. Temperatūra palaipsniui 
krito, pradėjo darytis šalčiau. 
Jachtos viduje termometras 
rodė 6°C, vėjas stiprėjo. 
Plaukiant aplink Horną, dvi 
dienas pūtė stiprus vėjas su 
lietumi ir sniegu. Nulipdėme 
sniego senį. Visą laiką buvo la
bai šalta. Visai netoli rago, dvi 
valandas švietė saulė, tada 
padarėme keletą nuotraukų. 
Čia mes buvome gruodžio 23 d. 
Dabar visi mūsų įgulos nariai 
įgijo teisę jūroje švilpti, 
spjaudyti prieš vėją ir kairėje 
ausyje dėvėti auskarą. Be to, 
Anglijos karalienė Horno ragą 
apiplaukusiems jūreiviams 
leisdavo dėti vieną alkūnę ant 
stalo. Kadangi aš apiplaukiau ir 
Gerosios Vilties kyšulį, tai tu
riu teisę dėti abi alkūnes ant 
stalo. Jūroje švilpti ir spjaudy
ti prieš vėją nerizikuosiu. Ka
dangi auskarus dėvi šiandien 
daugiau berniukų, negu mer
gaičių, tai auskaro nedėvėsiu. 
Alkūnes ant stalo tikrai dėsiu.

Nuo Horno rago pasukome 
link Falklandų salų. Norėjome 
sužinoti, dėl ko ten žmonės 
kariavo. Nieko įdomaus ne
radome, tik akmenis, avis ir
1,500 gyventojų. Taip pat 
negavome duonos, tad į Buenos 
Aires teko plaukti be jos.

Plaukiant į Buenos Aires, 
oras pradėjo atšilti, bet vėjas 
visą laiką buvo mums nepa
lankus, tad užtrukome ilgiau, 
negu planavome.

Buenos Aires mieste mus la
bai maloniai priėmė vietiniai 
lietuviai,padėjo sutvarkyti 
bures. Čia mes turėjom progos 
pasikalbėti su vieno iš didžiau
sių Argentinos dienraščio „La 
Nacion” korespondentais.

Dar noriu pažymėti, kad 
plaukdami pro Horno ragą, 
pagal jūreivių papročius, 
nuleidome į jūros dugną kryžių, 
pagerbdami visų žuvusių jū
reivių atminimą.

Tadas Miniotas

MŪSŲ KALBOS REIKŠMĖ

Kalba yra svarbi, nes ji jungia 
šeimas ir tautas. Ypač svarbi 
Amerikoje, kur yra daug skir
tingų taūtų žmonių. Pagal 
kalbą galime žinoti, kuriai tau
tai jie priklauso.

Kalba yra ryšys tarp žmonių, 
ja galima tarpusavy susikalbėti. 
Lietuvių kalba yra mums svar
bi, nes mūsų seneliai yra kilę iš 
Lietuvos. Mes esame lietuvių 
tautos ir kalbos tęsinys.

Dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, yra daug 
galimybių nuvykti į Lietuvą. 
Nemokėdami lietuvių kalbos, 
negalėtume susikalbėti su 
giminėmis ir kitais lietuviais.

' Kalbos yra suskirstytos į dau
gelį skirtingų giminių. Lietuvių 
kalba yra viena iš pačių seniau
sių kalbų pasaulyje ir priklauso 
indo-europiečių kalbų grupei. 
Yra gerai mokėti daugiau negu 
vieną kalbą, nes tada galima 
susikalbėti su kitų tautybių 
žmonėmis. Jei kuris domisi 
politika, mokant kitas kalbas, 
galima dirbti kitų valstybių 
ambasadose arba būti vertėju. 
Kalba ir tradicijos parodo tau
tos charakterį. Todėl kalba ir 
yra labai svarbi.

Matas Laniauskas,
Clevelando Šv. Kazimiero lit.

m-los mokinys

ĮSPŪDINGIAUSI
MOMENTAI

Mano įspūdingiausias mo
mentas 1994 m. „Neringos” 
stovykloje buvo Sporto diena. 
Šioje programoje aš dalyvavau, 
mečiau sviedinį į krepšį (žai
džiau krepšinį). Aš laimėjau 
pirmą vietą savo komandai, 
kuri vadinosi „vienuoliai”. 
Buvau laimingas, buvo labai 
smagu. Kitu bėgimu savo 
komandai pelniau taškų. Gaila, 
kad laimėjome tik antrą vietą.
Justinas DeBold, 5 namelis

Mano juokingiausias momen
tas 1994 m. „Neringos” stovyk
loje buvo, kai mano namelio 
draugai pastatė plaustą. Kai 
plaustą nuleidom į vandenį, aš 
įkritau į tvenkinį.
Kastytis Norvaiša, 5 namelis

Abu 1994 metų „Neringos” 
stovyklos stovyklautojai. („Ne

ringa” 1994 — 25 metai)

LIŪTĖ IR LAPĖ

Lapė prikaišiojo liūtei, kad ji 
visada atsivedanti tik vieną 
jauniklį. Liūtė atsakė:

— Vieną, bet liūtą.
Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 88 
ATSAKYMAI

1. Kempinė (sponge). 2. Va
sario mėnesį, nes jis trumpiau
sias. 3. Šukos. 4. Bažnyčios 
lauko pusėje auga medis. 5. 
Žodyne.

GALVOSŪKIO NR. 89 
ATSAKYMAI

1. Operetė. 2. Stulginskis. 3. 
Medžiotojas. 4. Olandija. 5. 
Laikrodis. 6. Samanos. 7. Kuni
gaikštis. 8. Irklas. 9. Sniegas 
Iš pirmųjų raidžių žemyn — Os- 
molskis, lietuvis dailininkas.

GALVOSŪKIO NR. 90 
ATSAKYMAI

1. Pirmąjį „cepeliną” 1900 
metais sukonstravo vokiečių 
generolas grafas F von Zeppelin 
(1838-1917) (Enc. Brit. 1-468;
10-483; 14-26; L.E. 3-458, Bos
ton, 1954; Mokslas ir Visata 262 
psl., Vilnius, 1990). 2. Ligoms 
rykliai yra labai atsparūs. Jų 
gyvybei pavojus kyla tik iš žmo
gaus. 3. Statistika rodo, kad žai
bas žmogui yra 50 kartų pavo
jingesnis už ryklį. Ryklys, 
užpuolęs žmogų, dažnai po pir
mo kąsnio nuplaukia tolyn. (E. 
Brit. 20-352, Chicago, 1968; 
Times, 1993.V.20 „Sharks”, by 
Terry Tomalin). 4. Lietuvos 
gyventojų amžiaus trukmės 
vidurkis yra 72.6 m. (Draugas, 
Nr. 106,1994.VI.2, Chicago). 5 
Europoje pagarsėjęs raketų pra- 
dininkas K. Simonavičius 
gyveno maždaug nuo 1600 iki 
1651 metų. (Maž. Liet. Tar. 
Enc., 3-201, Vilnius, 1971).

GALVOSŪKIS NR. 106

OOOOOO
T T? TT T TP TP
Čia matote šešias raides O ir 

šešias raides T. Iš tų raidžių 
sudarykite keturius angliškus 
žodžius. Negalima pridėti 
daugiau raidžių. Sudarytus žo
džius išversite į lietuvių kalbą 
ir paaiškinkite pavyzdžiais. (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 107
(Žiūrėkite piešinėlį)

Nubrėžkite liniją, kuria 
eidamas pirmasis stirniukas 
susitiktų su antruoju. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 108
(Žiūrėkite brėžinėlį)

0
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• *
Matote nupieštus penkis 

didelius taškus. Jums reikės 
vieną tašką iš čia paimti ir nu
piešti kur nors kitur. Paskiau 
tuos visus taškus sujunkite ke
turiomis tiesiomis linijomis 
taip, kad kiekvienoje linijoje — 
eilėje būtų po tris taškus.(5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 109
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Į langelius įrašykite Lietuvos 
sostinės vardą. Į brūkšnelius 
raides, kurios sudarys įvairius 
žodžius po 7 raides kiekvienas. 
Visi žodžiai turi būti daikta
vardžiai, vardininko linksnyje. 
Žodžius patys sugalvokite. Visi 
žodžiai turi būti vartojami lietu
vių kalboje (5 taškai)

GALVOSŪKIAI NR. 110

1. Kodėl Vytautas Didysis 
nevalgė nei bulvių, nei 
pomidorų! 2. Iš Jeruzalės kas 
arčiau: Roma ar Maskva? 3. 
Šachmatų pasaulis. Ar Lietuvos 
šachmatų meistras VI. Mikėnas 
nas yra nugalėjęs Aliochiną? 4. 
Kodėl pietaudamas Jogaila, 
šalia šaukšto ir peilio, nevarto
jo šakutės? 5. Kuris nuotolis 
trumpesnis: Afrika — Amerika 
ar Vilnius — Madridas?

Už teisingus ir platesnius at
sakymus gausite 10 taškų, už 
trumpus ir apytikrius at
sakymus — 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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