
2ND class mail
March 8,1995 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXVI Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, KOVAS - MARCH 8, 1995 Nr. 46

" i

* i

Žvejybos laivyno 
įmonė „Jūra” 
bankrutavo

Brazauskas Izraelyje pabrėžė, 
kad lietuviai nukentėjo ne 

mažiau už žydus

Vilnius, vasario 27 d. (LR) — 
Klaipėdos Žvejų kultūros ir 
sporto rūmuose vasario 24 d. 
Klaipėdos visuomenė išgirdo 
Žemės ūkio ministerijos sek
retoriaus Algirdo Rusakevi- 
čiaus pareiškimą, kad valsty
binei žvejybos laivyno įmonei 
„Jūra”, kuriai teismas vasario 
1 dieną iškėlė bankroto bylą, 
,jau nebėra jokių vilčių pa
dengti savo kreditinių skolų”.

Kaip rašo Gediminas Pilaitis 
„Lietuvos ryte”, A. Rusakevi- 
čius taip pat pranešė, kad kovo 
1 d. sušauktame „Jūros” kre
ditorių susirinkime (atgauti sko
las tikisi apie 200) įvertinus 
visas finansines pretenzijas 
(įmonės skolos pasiekė 150 
milijonų litų), bus pasirinkta 
pati tinkamiausia bankroto for
ma. „Jūrą”, jo manymu, galima 
reorganizuoti arba likviduoti, 
parduodant turtą kreditorių 
skoloms padengti.

Pagal bankroto įstatymą pir
miausia reikės atsiskaityti su 
algų negaunančiais „Jūros” 
darbuotojais, kuriems žemės 
ūkio ministras Vytautas Eino
ris, ministerijos sekretoriaus 
teigimu,, jau iškovojęs 5 mili
jonus litų”.

Kalbėdamas, jog valstybė ne
įstengia išlaikyti tokio didelio 
žvejybos laivyno, A. Rusakevi- 
čius sakė, kad Danija šiuo metu 
turi tik 10, ekspedicinei žūklei 
pritaikytus laivus, Olandija — 
15, Anglija — 18 ir Lenkija — 
45. „Toms šalims, kurios, įsi- 
gijusios vandenynams pritaiky
tų laivų, bet neturi savų žuvų 
išteklių ir vandenų, Jungtinės 
Tautos ruošiasi pritaikyti nau
jas jūrų teisės nuostatas”, sakė 
ministerijos sekretorius.

Tuo pat metu jis palankiai 
įvertino „Jūros” pastangas 
komplikuotoje situacijoje 
išsaugoti darbo vietas, — įmonės 
administratoriai 25 geriausius 
žvejybos laivus iki bankroto 
paskelbimo spėjo perduoti Že
mės Ūkio Bankui. Žemės Ūkio 
Bankas ir pasiūlė jūrų kapitonui 
Ričardui Zažeckiui vadovauti 
okeaninei flotilei, su kuria 
nesusitvarkė valstybė. Žažeckis 
kelis mėnesius reguliavo van
denynams pritaikytų laivų 
perdavimo procesą ir prieš porą 
dienų oficialiai atsitatydino iš 
„Jūros” direktoriaus pareigų.

Klaipėdoje susirinkę žvejai ir 
tarnautojai teiravosi, koks
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Krikščionys
demokratai paminėjo

prez. Stulginskį
Kaunas, vasario 28 d. (KD- 

AGEP) — Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos Kauno 
skyrius vasario 26 d. surengė 
pirmojo konstitucinio Lietuvos 
prezidento Aleksandro Stulgins
kio 110-ųjų gimimo metinių mi
nėjimą.

Kaip rašo „Kauno diena”, 
minėjimas pradėtas šv. Mišiomis 
Arkikatedroje Bazilikoje. Pa
mokslą Mišių metu sakė parti
jos valdybos narys mons. Alfon
sas Svarinskas. Vėliau grupė 
Krikščionių demokratų partijos 
narių aplankė buvusio prezi
dento kapą Panemunėje, o Kau
no Tarpdiecezinės kunigų semi
naruos salėje įvyko A. Stulgins
kio atminimui skirta konferen
cija.

likimas jų laukia, kai įmonė bus 
galutinai likviduota („Jūroje” 
iki bankroto paskelbimo dirbo 
6,400 žmonių). A. Rusakevičius 
patikino auditoriją, kad „rimtai 
galvojama apię visų „Jūros” 
specialistų kitur įdarbinimą”. 
Šiokių tokių perspektyvų 
atveria „Jūrai” suteiktas 
valstybės leidimas įdarbinti 
žvejus užsienio šalių laivuose.

Be to, užsienio ekspertai, 
pasak A. Rusakevičiaus, jau 
pateikė dešimties tomų me
džiagą, kurios pagrindu Žemės 
Ūkio ministerija paruoš naują 
Lietuvos žuvų ūkio reorgani
zavimo programą. Kuriamas 
šalies žuvų ūkį reguliuojantis 
įstatymas.

Susirinkime dalyvavęs Seimo 
narys Ričardas Žurinskas apgai
lestavo, kad teisėtvarkos instan
cijos niekaip neišaiškina tikrųjų 
„Jūros” bankroto kaltininkų, 
nors įmonės problemos „visą 
laikų buvo jo, Seimo Ekono
minių nusikaltimų tyrimo ko
misijos ir Valstybės kontrolės 
departamento akiratyje”.

„Prokuratūros darbuotojai ne 
kartą domėjosi finansine 
„Jūros” padėtimi, tikrino 
buhalterines sąskaitas, keli 
vadovai net buvo patraukti 
teisminėn atsakomybėn, tačiau 
kol kas mes galime tik įtarinėti, 
o ne konstatuoti, jog ten kažkas 
darosi”, kalbėjo Seimo narys.

Jo išvadoms pritarė A. Rusa
kevičius. Be to, pastarasis teigė, 
jog kol kas „nėra konkrečių 
įrodymų, kad klaipėdiškės „Jū
ros” atstovai užsienyje ir 
žvejybos laivų kapitonai savo 
nuožiūra pardavinėtų žuvį”.

Įmonė, pasak jo, ėmė kreditus 
iš užsienio firmų; kurios, viską 
taip suraitydavo, kad už skolas 
reikėdavo atiduoti laivus”.

Palietęs milžiniškų „Jūros” 
skolų kai kurioms Argentinos 
firmoms problemą, Algirdas 
Rusakevičius sakė, kad Lotynų 
Amerikos šalyse, kur „ypač 
daug sukčių, laimėti ekonomi
nes bylas labai sunku, net kai 
esi teisus”.

Susirinkimui vadovavęs vy
riausybės atstovas Klaipėdos 
regione Giedrius Petružis, 
premjero Adolfo Šleževičiaus 
prieš porą metų asmeniškai įpa
reigotas gilintis į „Jūros” 
reikalus, išreiškė viltį, kad 
vieną Argentinos firmą, kuri 
reikalauja 12 milijonų litų, 
„gal pavyks išvilkti į tarp
tautinius vandenis, padedant 
(tarptautinei policįjai) Interpol”.

Šleževičius pasisako 
už žemės pardavimą

užsieniečiams
Vilnius, kovo 2 d. (AGEP) — 

Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius tikisi, kad vyriau
sybei ir Seimui pavyks pasiekti 
kompromisą ir sudaryti palan
kias sąlygas užsienio investuo
tojams Lietuvoje. „Būtų logiška, 
jei mes pasektume estų pavyz
džiu ir tokį sprendimą pasiek- 
tumėm”, kalbėjo A. Šleževičius 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį.

Taip jis komentavo Europos 
Sąjungos reikalavimą panaikin
ti draudimą piękti žemę užsie
niečiams bei sritis, kuriose 
draudžiama užsienio kompanijų 
veikla. Šios sąlygos Lietuvai iš-

Vasario 18 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas su oficialiu vizitu atvyko i Lenkiją at
sakomajam vizitui po to, kai pernai metų balandžio mėnesį Vilniuje lankėsi Lenkijos preziden
tas Lech Walęsa ir tuo metu pasirašė draugiškų santykių sutartį su Lietuva.

Pasikeitė Estijos parlamentas
Talinas, kovo 6 d. (NYT) — 

Praėjusį savaitgalį Estijoje įvy
kusiuose rinkimuose balsuotojai 
iš valdžios pašalino laisvą rinką 
skatinančią valdžią ir išrinko 
tas partijas, kurios ragino di
desnę socialinę apsaugą ir pa
galbą Estijos žemės ūkiui, rašo 
„The New York Times” laikraš
tis gavęs rinkimų rezultatus.

Estijoje rinkos reformos buvo 
daug radikalesnės ir dėl to jos 
ekonomija daug greičiau išaugo, 
negu kitose buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose. Bet kaip 
tik tai iššaukė ir staigų pasikei
timą šalies politinėje kryptyje, 
ypač vyresnio amžiaus ir ne
įmestuose gyvenantys balsuoto
jai pasijuto išleisti iš ekono
minio atsistatymo.

Daugiausia balsų — apie 47% 
— surinko Koalicinė Partija ir 
Valstiečių Sąjunga kartu, tuo 
laimėdamos 41 vietą Estijos 
parlamente, turinčiame 101 
vietą. Tėvynės Partija, kuri 
laimėjo pirmuosius laisvus 
rinkimus 1992 m., po nepriklau
somybės paskelbimo 1991 me
tais, vos surinko reikiamus 5% 
balsų, kad gautų vietą Estijos 
parlamente.

Vakarų ir vietiniai Estijos po
litikos žinovai sakė, jog nemano, 
kad rinkimai žymiai pakeistų 
Estijos ryžtą išlaikyti suba
lansuotą valstybinį biudžetą, 
pastovią valiutos vertę ir geras 
sąlygas užsienio investitoriams. 
Bet jis taip išreiškė nuomonę, 
kad pasikeitimų tempai gali 
sulėtėti Estijoje, kuri turi 1.6 
milijoną gyventojų.

Manoma, kad naujai vyriau
sybei vadovaus rinkimus laimė
jusios sąjungos vadas Pit Vahi 
sovietmečiu vadovavo valstybi
nei įmonei ir 1992 m. trumpą 
laiką buvo ir Estijos ministru 
pirmininku. Pirmadienį įvyku-

keltos derybose dėl asocijuotos 
narystės Europos Sąjungoje. 
Lietuva yra vienintelė iš na
rystės Europos Sąjungoje 
siekiančių Vidurio Europos 
šalių, kuri draudžia parduoti 
žemę užsieniečiams.

Adolfas Šleževičius sako, kad 
vyriausybės pozicija šiuo rei
kalu yra vienareikšmė, ir kabi
netas jau ne kartą siūlė Seimui 
atitinkamas konstitucines pa
taisas. Nepaisant to, kad tam 
reikia net 91 Seimo nario balso, 
premjeras tikisi greito ir tei
giamo sprendimo.

šioje spaudos konferencijoje jis 
atmetė epitetą „buvęs komunis
tas” ir pasakė: „Estijai reikia 
dešiniųjų ekonominės politi
kos”.

Pit Vahi minėjo, jog yra gali
mybė, kad jis kvies rinkos refor
mas skatinančios Reformos Par
tiją, kuriai vadovauja Siim Kal
ias ir kuri surinko antrą di
džiausią balsų skaičių (16.3%), 
tad 19 vietų parlamente, suda
ryti koalicinę vyriausybę.

Kita galimybė kviesti į koalici- 
ciją, sudarant vyriausybę, yra 
Centro Partija, kuri nori aukš
tesnių mokesčių ir sulėtintos 
žemės reformos. Jos vadovas, 
Edgar Savisaar, buvo paskuti
nysis sovietinės Estijos minis
tras pirmininkas.

Prie dabartinės valdžios eko
nomijos reformų pastangų šalies 
bendras vidinis produktas paki
lo 5% per paskutinius metus. 
Bet taip pat sumažėjo valdžios 
išlaidos ir atsivėrė rinka im
portams, ir tai ypatingai paken
kė pensininkams ir ūkinin-

Konservatoriai žada
klausytis žmonių

Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — 
vienas svarbiausių ir sun
kiausių uždavinių yra tradici
nių visuomenės bendrovių ir jų 
vertybių atkūrimas bei puo
selėjimas, sakoma Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) nuostatuose savivaldybių 
rinkimams, kurie pirmadienį 
buvo pristatyti spaudos konfe
rencijoje.

Konservatoriai tose vietose, 
kur laimės rinkimus, ryžtingai 
imsis jas atgaivinti. Jie įsi
tikinę, kad niekas nesugebės 
žmogui taip padėti, kaip tai su
geba iš prigimties bendravimui 
skirtos bendruomenės savival- 
džios struktūros — šeima, kai
mynystė, Bažnyčia.

įgyvendindami šias nuosta
tas, kpnservatoriai žada vado
vautis dviem pagrindiniais prin
cipais. Pirmasis yra tas, kad val
džia priklauso žmonėms. Antra
sis — kiek galima daugiau klau
sytis ir klausti žmonių, jų bend
ruomenių.

„Mes pakeisime Jūsų požiūrį 
į savivaldybes, nes mūsų savi
valdybės dirbs Jums. Padėti 
vargstančiam, apginti užpultąjį, 
sustabdyti nenaudėlį imsimės 
kartu su Jumis”, sako konser
vatoriai programinėse nuosta
tose.

kams. Mėnesiniai atlyginimai 
yra nukritę iki 100 dolerių ir 
milžiniški gamybos sutrikimai 
tik iš dalies atstatyti.

Anot Siim Kalias, senieji 
politikieriai sugrįžo į valdžią 
dėka nostalgijos tų, kurie 
nepajėgia prisitaikyti prie 
pasikeitimų. Jų tarpe buvo ir 
Arnold Ruutel, kaime populia
rus sovietinės Estijos parla
mento vadovas.

Pirmą kartą į Estijos parla
mentą pateko rusų partija „Es
tija — Namai”, laimėjusi sep
tynias vietas. Jos kandidatus 
išrinko apie 100,000 Estijoje 
gyvenančių rusų, turinčių pi
lietybę ir balsavimo teisę. Apie 
trečdalis Estijos gyventojų yra 
rusai, imigravę po okupacijos.

Mirė poetas
L. Žitkevičius

Brooklyn, NY, kovo 6 d.— 
Pirmadienį po pietų, Brooklyne, 
New Yorke, po ilgos ligos mirė 
poetas Loenardas Žitkevičius, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Gimęs Vabalninke, Biržų ap
skrityje ir 1934 m. baigęs Biržų 
gimnaziją, studijavo lietuvių 
literatūrą Vytauto Didžiojo uni
versitete ir 1938 m. baigė 
Klaipėdos Pedagoginį Institutą. 
Atgavus Vilnių studijavo litu
anistiką ir Vilniaus universite
te. 1942-1944 m. Buvo Valstybi
nės leidyklos redaktorius ir 
Kauno radiofono literatūrinio 
skyriaus redaktorius. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir 1947 
m. atvykęs į New Yorką dar
bavosi Amerikos laikraščio 
redakcijoje. Nuo 1968 iki 1984 
m. dirbo „Darbininko” laik
raščio redakcijoje.

Nuo pirmųjų jo eilėračių pasi
rodymo „žviaigždutėje” 1927 
m., jo poezijos vaikams pasiro
dė septynios knygos. Anot An
tano Gustaičio, grakšti jo ei
lėraščių forma bei paauglio pa
sauliui artimas turinys, giedri 
nuotaika ir humoristinis ele
mentas Žitkevičiaus eiliuotą 
kūrybą iškėlė tarp geriausių 
lietuvių jaunimo literatūros 
vertybių, kuriomis naudojosi 
mokykla, šeima ir net vaikų 
darželiai. Jo rimta poezija 
reguliariai pasirodė lietuvių 
periodinėje spaudoje ir lite
ratūros leidiniuose.

Vėlesniais laikais Leonardas 
Žitkevičius išgarsėjo eiliuotu 
humoristiniu žodžiu, išaug
damas vienu talentingiausiųjų 
lietuvių humoristinės poezijos 
kūrėjų — Runcės Dandierino bei 
Balio Pavabalio slapyvardžiais.

Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — 
„Kaip Respublikos prezidentas ir 
kaip jos pilietis aš turėjau teisę 
ir privalėjau atsiprašyti žydų 
tautos dėl jai padarytų skriaudų 
Antrojo pasaulinio karo me
tais”, pareiškė Algirdas Bra
zauskas pirmadienį per Lietu
vos televiziją. „Vizitas į Izraelį 
buvo labai sudėtingas, bet ir 
labai reikalingas, pabrėžė jis. 
Atgailos žodžius aš tariau 
pirmiausia savo, kaip preziden
to, ir tos žmonių dalies, kuri 
mane supranta ir palaiko, var
du”, pažymėjo jis.

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad Izraelio Knesete bei po
kalbiuose su valstybės vadovais 
ne kartą pabrėžęs, jog per karo 
bei okupacijos laikotarpį ne ma

JAV investicijų organizacijos 
atstovai Lietuvoje

Vilnius, kovo 7 d. (Elta) — Pir
madienį prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė JAV priva
čių užsienio investicijų korpo
racijos OPIC delegaciją, vado
vaujamą jos prezidentės Ruth R. 
Harkin.

OPIC vykdo programas 140 
šalių. Tai pirmoji jos misija į 
Baltijos valstybes.

Ruth Harkin perdavė prezi
dentui Brazauskui JAV prezi
dento Bill Clinton laišką. Pri
statydamas misijos vadovę bei 
delegaciją JAV prezidentas 
rašo, kad misijos verslininkai 
rimtai susidomėję bendradar
biavimu su Lietuva ir norėtų 
steigti bendras įmones.

Algirdas Brazauskas papasa
kojo svečiams apie Lietuvos eko
nomikos raidą pastaraisiais 
metais. Jis pabrėžė, kad ji 
pamažu stabilizuojasi. Lietuva, 
sakė prezidentas, labai 
suinteresuota užsienio investici
jomis ir apgailestavo, kad mažai 
jų ateina iš JAV. Prezidentas 
Brazauskas atkreipė svečių 
dėmesį į tai, kad investicijas 
siūloma panaudoti vystant prio
ritetines ūkio šakas — trans
portą, energetiką, taip pat per
tvarkant pramonės įmones, ku
rios sovietmečiu dirbo kari
niams tikslams.

Antradienį Vilniaus sena
miestyje, restauruotame Ameri
kos Centro pastate JAV priva
čių užsienio investicijų korpo
racijos prezidentė Ruth Harkin 
iškilmingai perkirpo kaspiną 
atidarydama dar vieną savo 
padalinį — Rytų Europos Biznio 
Informacijos Centro Vilniu
je. JAV verslininkų ir OPIC 
atstovų grupės vizitą į Lietuvą 
paskatino prieš keletą mėnesių 
Clevelande įvykusi konferenci
ja, kurioje JAV prezidentas Bill 
Clinton pažadėjo paramą Cent
rinės ir Rytų Europos šalių 
ekonomikai. OPIC delegacija, 
kuri atstovauja 21 JAV firmai, 
į Vilnių atvyko iš Lenkuos ir to
liau vizitą tęs Latvijoje bei Esti
joje.

Pirmadienį R. Harkin ir 
delegacijos nariai susitiko su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, premjeru Adolfu 
Šleževičiumi ir su daugiau kaip 
pusšimčiu Lietuvos firmų 
vadovų.

Susitikime su žurnalistais R. 
Harkin pasakė, kad pirmieji 
Amerikos biznio atstovų įspū
džiai apie Lietuvą labai geri. 
Jau pats faktas, kad tokių soli

žiau už žydus nukentėjo ir lie
tuvių tauta. Hitlerizmas ir sta
linizmas vienodai nusikalto 
daugeliui pasaulio tautų.

Algirdas Brazauskas pažymė
jo, kad ir ateityje laikysis at
virumo bei nuoširdumo santy
kiuose su kitomis valstybėmis 
bei jų vadovais.

Kalbėdamas apie artimiau
sius vizitus, Algirdas Brazaus
kas sakė šį savaitgalį dviems 
dienoms vyksiąs į pasaulio vals
tybių ir vyriausybių vadovų su
sitikimą Kopenhagoje, kur bus 
svarstomos valstybių bei tautų 
socialinės problemos. Kove pa
baigoje Algirdas Brazauskas su 
oficialiais vizitais lankysis 
Ukrainoje ir Moldovoje.

džių firmų kaip „General Mo
tors”, „Astram International”, 
„Orion Satellite Corp.”, „Riggs 
National Bank” bei kitų ir 
keturių OPIC investicinių fondų 
vadovai lankosi Lietuvoje, pat
virtina, kad Jungtinės Ameri
kos Valstijos investicijas į 
Lietuvą vertina optimistiškai.

Pirmasis projektas Lietuvai 
jau suderėtas. Tai 10.8 milijonų 
dolerių investicija į medžio 
perdirbimo pramonę. Pagal ją 
Amerikos rėmėjas — OSHOCO 
medienos kompanija iš Oregon 
valstijos — įkurs lentpjūvę, 
kurioje perdirbs žalią minkštą 
medieną iš Lietuvos bei Rusijos, 
o po to eksportuos į Vakarų Eu
ropą. Tačiau dalis išdžiovintos 
ir apdorotos medienos žaliavos 
liks ir vietos rinkai. Be to, ši in
vesticija, partnerių nuomone, 
padės kelti darbininkų kvalifi
kaciją ir sukurs naujų darbo 
vietų. Numatomi projektai ir 
telekomunikacijų, informatikos, 
aplinkos apsaugos, agroserviso, 
energetikos, kitose srityse.

JAV pagalba
Būtingės terminalui
Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — 

Pirmadienį Energetikos minis
terijoje pasirašyta Lietuvos 
Respublikos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyriausybių 
sutartis dėl subsidijų suteikimo. 
Abiejų vyriausybių vardu įga
liotos sutartį pasirašė Lietuvos 
Energetikos ministerija ir JAV 
Prekybos Plėtros Agentūra — 
USA Trade Development Agen- 
cy.

Šia sutartimi JAV agentūra 
įsipareigoja Lietuvos vyriau
sybei suteikti 350,000 dol. fi
nansinę pagalbą. Tai bus negrą
žintina paskola, skiriama 
saugos sutarčiai su JAV firma 
„Fluor Daniel” sudaryti, pagal 
kurią bus atliekami Būtingės 
eksporto-importo naftos termi
nalo ir naftotiekio ekonominio 
pagrįstumo tyrimai.

KALENDORIUS

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo, 
vienuolis (1495-1550 Ispanijoje); 
Beata, Kovas, Vaižgantas, 
Gaudvilė.

Kovo 9 d.: Šv. Pranciška Ro 
miete (1384-1447); Domininkas, 
Žygintas, Visgaila.

1
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

37-JI KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE

Čikagos skautija buvo kvie
čiama sekmadienį, kovo 5 d., 
37-ją savo Kaziuko mugę pra
dėti dalyvavimu Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 10 vai. r. fil. vs. kun. 
Juozo Vaišnio aukojamose šv. 
Mišiose. Nemažas būrys skau
tų,-čių, jų tėvų ir vadovų susi
rinko jaukioje koplyčioje 
padėkoti Dievui ir Šv. Kazi
miero paprašyti nepaliaujamos 
globos skautijai ir visam lietu
viškam jaunimui.

Kaziuko mugės atidarymas 
įvyko 11:15 vai. ryto. Mugėn 
atvykusius kviestus garbės 
svečius didžiojoje salėje prie 
akademikų įruošto knygyno 
„Svetelių daina” pasitiko bal
singi Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus nariai — 
Ramona Steponavičiūtė, Vida 
Brazaitytė, Renata Variakojytė, 
Danutė Penčylaitė, Vytenis Kir- 
velaitis ir Jonas Variakojis. 
ASD tikrųjų narių Vilijos 
Meilytės ir Gailės Sabaliaus
kaitės laikomas per taką išties
tas geruoju mazgu surištas juos
tas atrišti ir mugę atidaryti 
buvo pakviesti Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza ir LSS Tarybos ir Pirmi
jos pirmininkas fil. vs. Kęstutis 
Ječius.

Garbės svečiai, akademikų 
apdovanoti didelėmis, puošnio
mis, fil. vs. Sofijos Statkuvienės 
iškeptomis „Kaziuko” širdimis, 
buvo pakviesti inspektuoti 
prieš paviljonus išrikiuotas 
skautų,-čių gretas ir apžiūrėti 
mugę. Praeinančius svečius 
skautiškieji vienetai sveikino 
skambiais šūkiais, apdovanojo 
muginukais. Aplankę visus tris 
jaunimo centro aukštus ir trum
pai apžvelgę — I aukšte visuose 
kambariuose gražiai įrengtas 
kavines, II — aukšte įvairius 
jaunimo ir vaikams žaidimo 
kambarius, žemutiniame aukš
te — maž. salėje valgyklą ir prie 
jos per visą koridorių nutysusią 
lietuviškais patiekalais pasi
vaišinti norinčių lankytojų eilę 
bei virtuvėse vikriai maistą 
gaminančius skautus ir skau
tes, atsidūrė gražiai papuoštoje 
didžiojoje kavinėje — „Paukš
tyčių lizde”. Čia garbės svečiai 
buvo pavaišinti kava ir 
gardžiais tortais. Jiems malo
niai patarnavo vadovės g.v.v. 
Danos Mikužienės darbo gra
žiais žiursteliais padabintos gu
vios paukštytės, jų vadovės ir 
mamytės-talkininkės. Garbės 
svečiai — Lietuvos konsulas V. 
Kleiza, jo žmona Asta Kleizienė, 
„Draugo” vyr. redaktorė Danu
tė Bindokienė, tėvų jėzuitų at
stovas ir tuntų kapelionas vs.fil. 
kun. J. Vaišnys, LB Čikagos 
apygardos pirm. fil. js. Birutė 
Vindašienė, LSS Tarybos narys 
fil. vs. Sigitas Miknaitis, LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirm. K. 
Ječius, „Draugo” redaktorė jvs. 
Irena Regienė, fil. ps. Vida Bra
zaitytė ir šių vaišių maloni 
šeimininkė, „Aušros Var- 
tų”/„Kernavės” tunto tun- 
tininkė s. Dalia Trakienė, pasi
dalino įspūdžiais, pasigedo per
nai čia dalyvavusių ir neseniai 
amžinybėn išėjusių sesių fil. 
Aleksandros Likanderienės ir 
buv. Jaunimo centro direktorės 
Salomėjos Endrijonienės. Padė
koję už malonų priėmimą 
svečiai skirstėsi asmeniškai 
apžiūrėti mugę, įsigyti pa
tinkamų dirbinių, laimėjimuose

laimę pabandyti su draugais-pa- 
žįstamais susitikti.

Mugę, visuomenės jai pa
rodyto dėmesio atžvilgiu, reikia 
laikyti sėkminga. Nors oras ne
buvo palankus, ypač iš tolimųjų 
priemiesčių vykstantiems, visos 
Jaunimo centro patalpos nuo 11 
v.r. iki po 2 vai. p.p. buvo 
pripildytos susidomėjusių 
žmonių, o aplinkinėse gatvėse ir 
aikštėse trūko vietų automobi
lių pastatymui.

Didž. salėje paviljonai visą 
laiką buvo apstoti susi
domėjusių suaugusiųjų, gausios 
laimikiais laimėjimų lentynos 
apsuptos vaikų. Jūrine tema pa
puoštoje „Nerijos” tunto, o 
pavasarinėmis gėlėmis kvie
čiančioje Čikagos skautininkių 
draugovės kavinėse ir didžia
jame „Paukštyčių lizde” saldu
mynų mėgėjai smaguriavo gar
džiais tortais, kvapia kava. 
Pulk. Šarausko senųjų skautų 
vyčių židinio broliai, kieme pa
sistatę elektros generatorius ir 
pro langus įsivedę laidus, 
elektrinėse keptuvėse vos spėjo 
kepti bulvinius blynus ir jais 
vaišinti nekantrius blynų mė
gėjus. Antrajame aukšte jau
nimas prekiavo ledais, „cotton 
candy”. „Nerijos” tunto sesės 
Havajų tema „Džiaugsmo salo
je” apsilankančius kvietė nusi
fotografuoti, tai čia jūrų skau
to, Justino Jonušo aparatui dar
bo nestigo. „Perkūno” draugo
vės skautai, vadovaujami ps. 
Tado Stropaus buvo įrengę 
krepšinio kambarį, kur jaunie
ji krepšininkai demonstravo 
sportinius sugebėjimus, taiky
dami kamuolį į krepšį. „Gra
žinos” prityrusių skaučių drau
govės sesės, vadovaujamos ps. 
Rasos Conklin, tvarkė vaikų 
žaidimų kambarį, kitame kam
baryje gėlėmis ir peteliškėmis 
buvo dabinami mažų mergyčių 
veidukai, veikė paukštyčių 
kambarys ir jų keptų pyragaičių 
stalas. „Nerijos” ir „Lituanicos” 
tuntų valgykla vos spėjo aptar
nauti valgytojus, o koridoriuje 
ilgoje eilėje laukė suaugusieji ir 
vaikai, norėdami paragauti jvs. 
dr. Algio Pauliaus vadovaujamų 
jūrų skautų ir skaučių paga
mintų cepelinų ir koldūnų. O 
pagaminta jų buvo daug — 800 
cepelinų ir arti 10,000 koldūnų. 
O kugelis buvo kepamas jps 
Marytės priežiūroje iš čia pat 
skutamų ir tarkuojamų bulvių, 
paskanintas sesės Virginijos 
Pautienės iš 60 svarų lašinių 
pagamintais spirgučiais.

Ypač smagu buvo matyti daug 
jaunų šeimų su mažamečiais 
vaikučiais, kurių tėvai patys 
prieš 37 metus vykusioje pir
moje mugėje mamyčių buvo už 
rankučių vedami, ar net dar ir 
negimę. Jaunos šeimos džiau
gėsi vieni kitų ir savais vai
kučiais, vyresnieji susitikę rodė 
vaikaičių nuotraukas, prisiminė 
senus gerus laikus. Jaunimas 
mezgė naujas pažintis. Smagu 
buvo susitikus buvusius kaimy
nus, draugus, pažįstamus.

Nedarnumą šion mugėn įnešė 
įsileidimas svetimų, nieko ben
dro su skautybe ar skautavimu 
neturinčių asmenų, kurie, jiems 
užleistą didž. salės (prie įėjimo) 
ketvirtadalį užgožė stalais su 
Lietuvos įmonių ar profesionalų 
pagamintomis prekėmis — gin
tarais, audiniais, papuošalais, 
keramika ir kt., prekiavo ati

LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. fil. vs. Kęstutis Ječius Čikagos skautuos 
Kaziuko mugėje. Nuotr. J. Tamulaičio

traukdami pirkėjus nuo mugės 
šeimininkų. Tuo ypač buvo nu
skriausti pasiruošimams mugei 
ilgas valandas ir žiemos vaka
rus aukoję savanoriai, ypač 
jaunimas ir vaikai, kurių paga
minti rankdarbiai ir papuošalai 
negalėjo konkuruoti su fabrikų 
ar profesionalų pagamintais. 
Čia išryškėjo susidūrimas pasi
aukojančio idealistinio darbo ir 
asmeniško savanaudiško mate
rializmo.

Palikime Kaziuko mugę skau
tijai! Anie prekijai su savo 
prekėmis teieško joms tinkamos 
rinkos — dovaninių krautuvių, 
viešų mugių ir „bazarų”. Kaziu
ko mugė nėra .jomarkas” vi
siems. Bet daugelio idealistiškai 
pasišventusių žmonių pastangos 
jaunimui diegti savanoriško 
darbo tradiciją, supažindinti jį 
su tautiniu paveldu kūryboje, 
ugdyti darbštumą, nagingumą, 
sumanumą, pasididžiavimą 
savo pasiekimais ir galimybę 
savo darbo vaisiais telkti lėšas 
savos jaunimo auklėjimo or
ganizacijos veiklai. Patys 
negriaukime, ką per dešimt
mečius sukūrėme.

Asmenims, pasiveliujusiems 
sau sprendimą, vertėtų prisi
minti, kad Kaziuko mugė nėra

ATLIKIME FINANSINES 
PAREIGAS

Bet kurioje JAV valstijoje in
korporuota, legali organizacija 
ir jos padaliniai neša atsako
mybę prieš IRS dėl metinės 
finansinės atskaitomybės,turė
dama „Tax Exempt, Non-Pro- 
fit” statusą. Šį statusą labai 
lengva prarasti centruose ir 
padaliniuose netvarkingai ve
dant finansinę atskaitomybę ar 
ją netiksliai perduodant IRS 
įstaigai. Finansinių pareigų 
tikslumo ir tvarkingumo reika
lauja ir Skauto įstatai.

Kadangi finansinė atskaito
mybė reikalauja tikslumo ir 
tvarkingumo, to priežiūrai 
Lietuvių skautų sąjungoje yra 
Kontrolės komisija. Jos pareiga 
patikrinti LSS šakų ir padalinių 
iždus bei turtą ir patikrintus 
duomenis pateikti aukštesnei 
institucijai. .

Dar praeitais metais LSS 
Kontrolės komisija per Seseriją, 
Broliją ir ASS paprašė vienetus 
užpildyti ir atsiųsti vieneto tur
to inventoriaus lapus ir iždo me
tinę apyskaitą. Šie abu doku
mentai labai reikalingi LSS 
Kontrolės komisijai tikrinant 
vieneto finansus.

Jau praėjo du mėnesiai po 
1994 metų finansinių knygų 
uždarymo pas vienetų iždi- 
ninkus-kes. Iki šiol turto inven
toriaus lapų ir 1994 metų fi-

kurio nors vieneto vadovo nuo
savybė ar idėja, šis metinis ren
ginys priklauso visai Čikagos ir 
apylinkių skautijai. Jei staiga 
atsirado salėje tuščia vieta, ji 
tiko skautiškai veiklai parodyti 
— skautiškos veiklos vaizdų, 
skautiškų leidinių — knygų, 
laikraščių ir žurnalų parodai, ar 
skautiško nagingumo demonst
ravimui. Ogi turime ir tau
todailininkų ir audėjų, verpėjų, 
margučių margintojų, medžio 
darbų, deginimo meno, verbų ir 
kitų darbų demonstravimą. 
Turime nemažai ir savo jaunų 
menininkų, • kurių kūrinius 
galėtume parodyti.

Kitos vietovės, su žymiai 
mažesnių skautų skaičiumi su
geba scenoje suruošti įdomias 
programas. Būtų malonu pama
tyti ir mūsojo jaunimo talentus, 
o jų turime apsčiai.

Ar ne laikas Čikagos skautijai 
susiburti ir persvarstyti 
Kaziuko mugės formatą, kad jis 
išlaikytų skautišką ir idealistinį 
pobūdį. Ne vien tik prekiavimą. 
O jauniesiems vadovams patar
tina pasitarti su vyresniais savo 
pirmtakūnais ir nebijoti jų įvai- 
riopon talkon pasikviesti.

IR

nansinių apyskaitų niekas neat
siuntė iš Brolijos ir ASS. Gautas 
tik fil. Vytenio P. Kirvelaičio 
paruoštas ASS Tiekimo sky
riaus labai tvarkingas inveno- 
rizacijos sąrašas. O kur visi kiti 
tiekimo skyriai, šakų ir viene
tų iždai? Kur vienetų turto 
inventorių lapai?

Seserijoje aukščiausias šio 
pareigingumo pažymys priklau
so v.s. fil. Meilei Mickienei, 
skaučių Washington, D.C. 
Židinio vadovei. Ji š.m. vasario 
22 d. atsiuntė vieneto pilną fi
nansinę dokumentaciją su labai 
tvarkingu inventoriaus lapu, 
1994 metų pajamų ir išlaidų 
apyskaita ir 12-30-94 Bank 
Statement kopija. Vieneto tur
to inventoriaus lapai dar gauti 
iš trijų Seserijos vienetų.

Kontrolės komisija, suside
danti išj.v.s. L. Kupcikevičiaus, 
j.v.s. A. Levano ir j.v.s. fil. Br. 
Juodelio, š.m. sausio-vasario 
mėn. jau patikrino Čikagoje 
esančių LSS vienetų iždus. 
Reikia paminėti, kad ps. Kris
tina Vaičikonienė labai pavyz
dingai atliko „Kernavės” tunto 
iždininkės pareigas. Gerai 
„Aušros vartų” tunto iždą 
tvarkė iždininkė S.A. Reitne- 
rienė. Tvarkingai ir taupiai LSS 
Tarybos iždą tvarko iždininkas 
v.s. Antanas Jarūnas. Parei-

PRISIMINIMAI
1946 metais, karo audrų at

blokštas, gyvenau Paryžiuje. 
Tai nepaprastas miestas apie 
kurį galima daug įspūdžių 
papasakoti. Bet ne apie tai. Tai
gi. gyvendamas Paryžiuje 
susipažinau su rusų skautais. 
Buvau pakviestas pasisvečiuo
ti stovykloje, kuri buvo sureng
ta prie La Manšo, pąjūryje. Tad 
švelniais vakarais beveik buvo 
galima matyti Anglijos šviesas. 
Stovyklavietė buvo kažkurio 
didžturčio ūkyje. Ten buvo 
pilaitė, puikūs sodai su įvairiais 
medžiais ir gėlėmis. Soduose 
buvo pastatytos palapinės. 
Visai, kaip skautų stovykloje.

Mano rusų kalba buvo labai ir 
labai ribota. Gal bent kelių 
kauniškių keiksmažodžių, 
kurių, savaime suprantama, 
nenaudojau. Man buvo pavesta 
patys mažiausi, kuriuos vadino 
meškiukais. Tie meškiukai 
buvo labai geri vaikinukai. Jie 
kas rytą nešdavo savo matra- 
sėlius ir kabindavo ant iš
tiestos virvės išdžiovinimui. 
Nežinodamas ką ypatingo su 
jais veikti, ėmiau mokyti rikiuo
tės. Jiems patiko ir matrasėlius 
nešdavo koja į koją. Geri vaiki
nukai.

Bet skautės, išgirdusios mano 
rikiuočių akcentą, nesusilai
kydavo nešukikendamos. Bet 
tai buvo stovyklinių pramogų 
dalis.
Prisimenu vakarais dainas. 

Labai melodingos ir jausmingos. 
Prisimenu vieną kitą vadovą. 
Jie visiškai taip, kaip mūsiškiai, 
dirba ir stengiasi išlaikyti 
skautišką dvasią. Žinoma ir 
tautinę. Jie sakė saviškiams: 
„kalbėk rusiškai”. O aš po daug 
metų stovyklose sakiau: 
„kalbėk lietuviškai”.

Kada aš su jais susitikau jite 
buvo išgyvenę išeivijoje ketvir
tį šimtmečio, bet visomis 
išgalėmis stengėsi išlaikyti savo 
tautybę. Ir skautybė buvo viena 
iš priemonių.

Su vyresniaisiais iš skau- 
tavimo pereidavau į politiką. Iš
klausę mano skundų dėl Lietu
vos nepriklausomybės jie 
sakydavo:

— Vladik (taip mane vadino. 
Mano vardas Vladas), mes tau 
atiduosime Vilnių, Kauną. Kam 
mums pyktis?

Tai, va! Jeigu skautiškos 
idėjos apgaubtų pasaulį. Kiek 
kraujo praliejimo būtų išvengta. 
Kiek ašarų ir skausmo nebūtų.

Pagalvokime. Jeigu Stalinas 
ir Hitleris būtų buvę skautai. 
Ar būtų įvykę tie baisūs dalykai 
pasaulyje, kurių ir dabar 
negalime užmiršti ir iš jų išsi
vaduoti.

Daugybės tautų skautai, susi
rinkę į tarptautines stovyklas 
nesimuša ir nesivaidija, bet 
gražiai bendrauja.

v.s. Vladas Vijeikis

gingai „Lituanicos” tunto nors 
ir nedidelį iždą tvarko s. Vyte
nis Lietuvninkas.

Artimoje ateityje LSS Kontro
lės komisįja tęs ir kitų Seserijos, 
Brolijos bei ASS vienetų iždų 
tikrinimą pati, ar per įgalio
tinius tolimesnėse vietovėse. 
Prieš tikrinimą labai svarbu 
gauti vieneto 1994 m. finan
sines apyskaita, ir vieneto tur
to inventoriaus lapus. Šiuo 
metu tas 1994 m. finansines 
apyskaitas jau privalo turėti 
visų LSS šakų ir padalinių iždi- 
ninkai-kės. Visi prašomi jų ko
pijas nelaukiant pasiųsti LSS 
KK pirm. Broniui Juodeliui, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook,IL 60514.

Šią pareigą kiekvienas šakos 
ar vieneto iždininkas prašomas 
kuo greičiau atlikti.

j.v.s. fil. Bronius Juodelis
LSS Kontrolės komisijos 
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KAZIUKO MUGĖ

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

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

1 J
• „Draugas” į namus — sve

čias, kuris niekad nenusibosta.

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

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES ŲGOS
7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 60652

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v y anlrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta.'ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

6132 8. Kadzia Avė., Chicago 
(312) 779-69*9 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 998-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Hariem, tai. 708-584-0400 

Brldgevlew, IL 00485
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 EchIMar St., Elmburst, IL 80126 

708-841-2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kadzia, Chicago 60052 
Tai. 312-464-2123

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

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

• 1895 m. sausio 5 d. vokietis 
fizikas Wilhelm Roentgen pa
skelbė išradęs būdą peršviesti 
žmogų. Metodas pavadintas jo 
vardu — Rentgeno spinduliais.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5840 8. Pulaskl Rd.
Tai. 312-588-2802

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. ię ,kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

< * l;
Cardlac Dlagnosis, Lld.

Marųuette Madlcal Bulldlng 
6132 S. Kadzia 

Chicago, K. 60629 
Tai. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (706) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Mills, IL
1 mylia | vakarus nuo Hariem Avė

Tel. (708) 590-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisla, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzia

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2860 

Namų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 80563 
Tai. 708-527-0080 

Valandos pagal susitarimą
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Geografijos knygose pasakyta, 
kad Rusija yra apdovanota ne
aprėpiamais žemės plotais, 
vešliais miškais, tundrom, di
dingais kalnais, giliais ežerais, 
vingiuojančiom upėm ir amžino 
įšalo platybėm. Žemės gelmėse 
yra gausu brangių turtų: an
glies, naftos, dujų. aukso, 
deimantų, įvairių rūdų ir t.t. 
Taigi, Rusija yra viena iš turtin
giausių pasaulyje kraštų. Atro
dytų, kad, turint tiek gamtos 
teikiamų gėrybių, žmonių gyve
nimo lygis turėtų būti vienas 
aukščiausių Europoj, o gal ir 
pasauly. Deja, taip nėra.

Istorija teigia, kad amžių bė
gyje rusai niekuomet neturėjo 
nei demokratijos, nei laisvės. 
Monarchijos valdymo laikais 
valdančioji klasė engė ir 
išnaudojo liaudį. O per pasta
ruosius 70 metų komunistų val
džia pastoviai plovė žmonėms 
smegenis ir varė propagandą, 
kad jie gyvena tobuliausioj pa
saulio santvarkoj, kad partija 
pasirūpins visokeriopa sovieti
nių piliečių gerove. Taip laiko 
tėkmėje žmonės prarado sava
rankiškumo bei veržlumo jaus
mą ir nepajėgė pagerinti nei 
savo asmeninio, nei ekonominio 
krašto gerbūvio.

Melo gerovė

Subyrėjus sovietinei san
tvarkai, lyg iš Pandoros skry
nios išsiveržė visos šalies bėdos. 
Kai kurie aukštieji komunistai 
greitai tapo „demokratais’’ ta
čiau daug jų ir pasiliko fanatiš
kai paklusnūs partijos drausmei 
su viltimi susigrąžinti „senus 
getus laikus.” Privilegijom 
apsikrovę ideologiniai partiečiai 
(kaip ir naciai) tikrumoje buvo 
veltėdžiai ir našta kraštui: jie 
dirbo sovietinės sistemos propa
gandinį darbą. Savo sistemos 
išlaikymui Kremlius skyrė ga- 

' na daug lėšų, ypač ginklams 
kalti. Taip išaugo sovietinės 
kariuomenės nenugalimumo 
mitas. Užpuolę Afganistaną, 
rusai tikėjosi gana greit pasi
glemžti į savo satelitų sterblę 
šią „pusiau klajoklių valstybę”. 
Mat ten irgi būta gana daug 
žemės turtų.

Karas Afganistane užsitęsė 
dešimt metų, pareikalavęs dau
gybę aukų ir pagaliau užpuoli
kų kariauna buvo priversta pa
sitraukti. Kaip ir kiti sovietų 
skelbtieji, taip ir šis jų armijos 
nenugalimumo mitas subyrėjo.

Kolonializmas ne madoj

Tiek caro, tiek sovietų valdžia 
puikavosi valdę įvairių tautų

JULIUS VGBLAITIS

žemes. Baigiantis 20-jam amžiui 
kolonializmas pasidarė visur ne
bepopuliarus. Vietos gyvento
jams sukilus ir tarptautinei ben
drijai spaudžiant, savo kolonijas 
prarado: Anglija Indijoj, Prancū
zija Alžyre, Belgija Konge, 
Olandija ir Portugalija In
donezijoj ir t.t. Imperializmo 
bacilos, nors ir sugriuvus 
sovietų valstybei, deja vis 
dar tebetūno Rusijos vadų sme
genyse.

Praradęs Baltijos ir Centrinės 
Europos kraštus, Kremlius pra
dėjo vystyti pastovią spaudimo 
politiką tikėdamas, kad buvę jo 
žinioje kraštai, ekonomiškai iš
varginti, patys „savanoriškai” 
pasiprašys sugrįžti į „motinos” 
Rusijos glėbį. Suprantama, kad 
Maskva ilgisi tų laikų, kai ji 
galėjo užgniaužti žmonių laisvę 
ir kontroliuoti tų šalių švietimą, 
ekonomiką, prekybą, pramonę, 
vidaus ir užsienio politiką. Susi
grąžinusi satelitus į savo orbi
tą, ji vėl galėtų tęsti jų apiplė
šimą — likviduoti fabrikus bei 
privačias bendroves ir pasi
glemžti visą gamybą savo cen
trinės valdžios kontrolei. Tuo
met per savo mokyklas ir KGB 
būtų vėl kuriamas bei ugdomas 
koks nors „homo sovieticus”.

Patys išrinktieji

Sovietinėj imperijoj buvo dau
giau nei šimtas įvairių tautų. 
Buvo nuolat skelbiama, kad vi
sos tautos yra „lygios ir broliš
kos”, kad tautų tarpusavio san
tykiai pagrįsti abipusiu prisiri
šimu, dvasiniu artumu ir in
teresų bendrumu”. Deja, tikro
vėje buvo kitaip. Nors ir skelbė, 
kad visos tautybės yra Jygios, 
tačiau „didieji broliai” rusai 
buvo „geriausi iš geriausių”. 
Patiko kam ar ne, bet visoms 
tautybėms buvo brukama rusų 
kalba.

Moksliniai darbai privalėjo 
būti rašomi rusiškai, įstaigų 
kalba — daugumoje irgi rusų. 
Didieji partijos viešpačiai — 
rusai. Nors įvairiose respubliko
se Kremliaus statytiniai, pvz., 
Lietuvoje, buvo lietuviai, tačiau 
jų prižiūrėtojai, kaip taisyklė, 
buvo rusiškai kalbą sovietų 
statytiniai.

Tačiau logikos mokslas sako, 
kad žmogus yra protingas tva
rinys. Jis supranta, mąsto ir at
skiria tiesą nuo melo, blogį nuo 
gėrio. Lietuva viena iš pirmųjų 
stojo prieš pavergėjo tankus ir 
pradėjo griauti raudonąją impe
riją. Ją sekė Latvija, Estija,

Ukraina, Gudija, Kazachstanas 
ir nedidelė Kaukazo kalniečių, 
čečėnų tauta. Tikslas — atsiskir
ti nuo Rusijos ir būti nepriklau
soma. Atrodytų, kad tai yra 
doras ir normalus tautos noras. 
Tačiau Kremliaus meška gar
siai suriaumojo ir nutarė čečė
nus sunaikinti.

Neapykanta rusams

Žinodamas jų abejotiną lojalu
mą sovietinei imperijai, Stali
nas įsakė 1944 m. brutaliu ge
nocido būdu ištremti apie pusę 
milijono čečėnų į tolimąsias 
Rusijos sritis, baudžiant už jų 
neva bendradarbiavimą su vo
kiečių kariuomene. Kaip ir kitų 
tremtinių, taip ir jų, dauguma 
ten mirė nuo bado ir šalčio. 
Išlikę gyvieji ir jų vaikai to 
niekad neužmiršo, nes mažutei
1.2 milįjonų čečėnų tautai tai 
buvo tikras genocidas.

Vienas iš čečėnų nepriklauso
mybės sąjūdžio vadų yra Džo- 
char Dudąjev. Baigęs karo avia
cijos akademiją, jis greit pradėjo 
kilti ir sulaukęs 36 metų jau 
buvo pakeltas mąjoru generolu. 
Taip jau nutiko, kad jis gavo 
paskyrimą į sovietinę karinę 
bazę Estijoj. Čia jis išbuvo ketu- 
rius metus, šį kraštą pamilo ir 
buvo pramokęs estiškai, nors 
jo žmona yra rusė. Buvo su
žavėtas estų ryžtu nusikratyti 
okupantų vergijos. Estuos nepri
klausomybės proveržiai jam 
buvo suprantami. Jis buvo tiek 
tolerantiškas ir tiek drąsus, kad 
kartą per pratimus, estams 
paprašius, leido vienam savo 
parašiutininkų iššokus iŠ 
lėktuvo nusileisti su plevėsuo
jančia laisvosios Estijos vėliava!

Išformavus aviacijos bazę, jis 
iš Estuos 1990 m. sugrįžo į 
Čečėniją ir, pašalinus sovietinę 
autonomijos valdžią, lapkričio 
mėnesį buvo išrinktas čečėnų 
prezidentu. Po to sekė nepri
klausomybės paskelbimas. 
„Mūsų nepriklausomybė dabar 
yra amžina ir už ją aš statau 
savo gyvybę”, pareiškė jis. 
Vėliau, kalbėdamas TV laidoje, 
jis paskelbė, kad, Jei rusai 
okupuos mūsų tėvynę, tai žemė 
degs jiems po kojų”...

Įtūžio proveržiai

Rusijos imperijos apologetai 
nutarė čečėnus užpulti ir jėga 
užkariauti. Apšaukęs juos plė
šikų, narkomanų, spekuliantų ir 
mafijozų tauta, Kremlius pa
siuntė 40,000 kareivių Čečėni
jos link. Daug kas pačioj Rusi
joj tam nepritarė. Maskvoje 
vyko demonstracijos už ir prieš.

Vienas „žvaigždė” ir labiausiai 
imperializmo' drugiu apsirgęs 
yra Vladimir Volfovič Zirinos- 
kįj, gimęs ir augęs Kazachstane. 
Kaip žinoma,! rinkimų metu už 
savo ultraimperialistinę platfor
mą jis surinko apie 25 proc. 
balsų ir dabar yra parlamento 
narys.

Vienoje Maskvos „Vremia” 
TV žinių laidoje jį rodė dalijant 
visiems Durnos nariams po bu
telį degtinės, ant kurios buvo 
užklijuota jo nuotrauka su būsi- 
mosios imperijos žemėlapio 
etikete. Užpykęs jis ir ant 
Lietuvos pareiškė, kad reikės 
pastatyti galingą pūtimo įrengi
mą ir pasienyje paleisti nuodin
gas branduolinių dujų atliekas 
į lietuvių žemę.

Rusios pergalė?

Po devynių savaičių žiaurių ir 
kruvinų kautynių Maskva jau 
pasigyrė pasauliui su savo per
gale. Esą jos armija jau palaužė 
čečėnų pasipriešinimą. Ir Jelci
nas pareiškė, kad „padėtis vys
tosi normaliai”. Vidaus reikalų 
ministerijos daliniai (buvę 
KGB) sparčiai nuginkluoja su
kilėlius ir „vykdo atstatymo 
darbus...”.

Karo pradžioje rusų generolai 
tikėjosi Grozną okupuoti per 
porą dienų, tačiau, kol jie po 
baisių bombardavimų ir tankų 
ugnies priėjo tik priartėjo, jiems 
prireikė penkių savaičių. Vaka
rų diplomatai teigia, kad pasa
kymas jog „viskas vyksta nor
maliai” labiau atitinka Krem
liaus propagandas, o ne tikrovei.

Sukeltas karas Čečėnijoj paro
dė kokia trapi yra Rusijos poli
tinė, ekonominė ir karinė būklė. 
Norėdamas pataisyti smarkiai 
pašlijusį savo armijos prestižą, 
Jelcinas iš pareigų atleido tris 
generolus, kurie buvo gynybos 
ministro pavaduotojais. Labiau 
patikima „Interfax” žinių agen
tūra teigia, kad Grozno miestas 
yra apsuptas ir tik dalis jo 
okupuota. Toliau sakoma, kad 
šiuo metu čečėnai vykdo persi- 
grupavimą į rusų kariuomenės 
užnugarį ir savo kalnus, kad 
galėtų vykdyti užpuolimus iš 
pasalų. Netgi Maskvoje naujai 
paskirti čečėnų būsimos val
džios statytiniai dar negali at
vykti į Grozną ir jų įsikūrimas 
dėl nesaugios padėties jau kele
tą kartų vis atidedamas.

Menkai apmokyti, pašlijusia 
morale rusų kareiviai yra apim
ti didžiulės baimės — pasak 
„New York Times”, nes jau 
dabar vyksta jų užpuolimai. Net 
pačioj Maskvoj jau yra jaučiama 
paranoja. Čečėnų kilmės gyven
tojų namuose daromos kratos, 
įskaitant ir parlamento narius. 
Atseit, jie nėra lojalūs, todėl 
nepatikimi. Manoma, kad Jelci

nas iš pareigų ruošiasi atleisti 
gynybos ministrą generolą Pa- 
vel Gračev. Jis esąs praradęs 
kariuomenės pasitikėjimą. Be 
to, dar prieš Čečėnuos užpuoli
mą jis buvęs įsivėlęs į korupci
jos ir kyšininkų tinklą. Jo padė
jėjo, generolo Burlakov, vadova
vusio sovietų bazėm Vokietijoj, 
veikla už korupciją jau yra su
spenduota.

Oficialiai skelbiama, kad iki 
vasario 10 d. yra žuvę 907 rusų 
kareiviai. Sužeista 3,400 ir 
dingusių be žinios esą 456. 
Tačiau iš kariuomenės šaltinių 
gautos žinios sako, kad žuvusių 
rusų karių Čečėnijoj skaičius 
siekia 5,000, o sužeistų esama 
apie 16,000. Kai kurie parla
mento nariai teigia,kad žuvusių 
čečėnų skaičius jau siekia 
20,000, o benamių yra 100,000, 
jų tarpe tūkstančiai ten gyvenu
sių rusų kolonistų.

Yra tiesiog nuostabu, kad iš 
įvairių Rusijos kampų kareivių 
motinos vyksta fronto link ir 
ieško savo sūnelių. Kartais 
atranda juos žuvusius, sužeistus 
arba belaisvėn patekusius. Ki
tos motinos tiesiog įsiveržia į 
naujokų kareivines ir, jėga pasi
griebusios savo vaikus, dingsta 
be žinios. Kol kas, atrodo, jų 
niekas neieško ir už tai ne
persekioja.

Patys rusų kariai, nuo gene
rolų iki eilinių, sugrįžę į namus 
viešai su panieka išpažįsta savo 
„nešvarią misiją” Čečėnijoj. O 
čečėnai supranta, kad jiems bus 
labai sunku atsilaikyti prieš 
masinius rusų antpuolius, bet, 
kaip ne vienas jų išsireiškia, „šį 
kartą mes turime teisę žūti savo 
žemėje ir rusai turi žinoti, kad 
mes kovosime iki paskutinio 
čečėno”.

Vienų vieni
Deja, Vakarų vyriausybės, 

matyt sekdamos Ameriką, čečė
nų net ir moraliai neparėmė. 
Mat čia buvęs „Rusijos vidaus 
reikalas”. Bill Clinton, davęs 
suprasti, kad Baltieji rūmai už 
tai Jelcino nekritikuos, tik 
pageidavo, kad visa operacija 
būtų įvykdyta per trumpiausią 
laiką. Aštrios kritikos Kremlius 
susilaukė tik iš Vokietijos Bun
destago ir kanclerio Helmut 
Kohl.

Neseniai iš Rusijos sugrįžo 
Princetono universiteto Rusijos 
politologas prof. Stephen Cohen. 
Vienoje TV programoje jis pa
reiškė,kad už tokią diplomatiją 
iš savo pareigų turėtų būti 
atleisti mūsų ambasadorius 
Pickering, valstybės sekretorius 
Christopher ir patarėjas 
Talbott. O buvęs sovietologas 
Zbignew Brzezinski pasipikti
nęs pareiškė, kad „Amerikos 
moralinė reputacija atsi
dūrė kapuose”.

Danutė Bindokienė
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Vėl prabilo Gorbačiovas
Šią savaitę sukanka dešimt 

metų nuo Michail Gorbačiovo 
iškilimo į Sovietų Sąjungos 
valdžios viršūnes ir jo įvestos 
„glasnost” bei „perestroikos” 
eros. Tačiau nei Rusijoje, nei k u 
rioje kitoje sovietų valdytoje 
respublikoje niekas neruošia 
iškilmių tam įvykiui paminėti 
Nėra abejonės, kad tarp Jelcino 
ir Gorbačiovo nedaug šiltų ry
šių. Jelcinas, perėmęs valdžių po 
pavykusio pučo, turi pakan 
karnai problemų Rusijos viduj ir 
su kaimyniniais kraštais, kad 
kreiptų dėmesį į nušalintų savo 
pirmtaką, juo labiau, kad, pagal 
tradiciją, tokie žmonės sovieti 
joje buvo išbraukiami iš gerb
tinų asmenybių sąrašų ir „pa
dedami į užmaršties lentynas”.

Gorbačiovas, šiuo metu dar 
tik 64 metų amžiaus, nesiruošia 
tose „lentynose” ramiai sėdėti. 
Ateinančiais metais įvyk
siančiuose prezidento rin
kimuose jis pasiryžęs rungty
niauti su V. Žirinovskiu, A. 
Rutskoj, V. Černomyrdinu ir 
dar keliais kitais, kurių pavar
dės pradedamos minėti kaip 
galimų pretendentų į Jelcino 
vietą. Kadangi Jelcino populia
rumas gerokai nusmukęs, kiek
vienas kandidatas stengiasi 
pasinaudoti proga ir užsitikrinti 
sau vietą prezidentinėse lenkty 
nėse.

Gorbačiovas, praradęs valdžią 
1991 m. gruodžio mėn., dau
giausia užsiminėjo kelionėmis 
ne tik Rusijoje, bet ir užsienyje. 
Jis kviečiamas kaip populiarus 
kalbėtojas ir už paskaitą gauna 
iki 100,000 dol. Šiuo metu 
Vokietijoje baigiama spausdinti 
atsiminimų knyga, už kurią 
taip pat skiriamos gerokas atly
ginimas, taigi Gorbačiovas jau 
sukrovęs nemažą „kraitį”, kurį, 
be abejo, panaudos rinkiminėje 
kampanijoje. Jis stipriai kri
tikuoja Jelcino politiką krašto 
viduj ir užsienyje, tvirtindamas, 
kad dabartinis režimas privati
zacijos skraiste pridengia visuo
tinį ekonomikos sužlugdymą, o 
įsivėlimu į karą Čečėnijoje sten 
giasi sutvirtinti Jelcino 
populiarumą.

Rusai intelektualai, ypač 
buvę disidentai ir už savo įsi
tikinimus nukentėję sovietiniu 
laiku, Gorbačiovo mėginimą 
grįžti į vadovaujančią rolę ste
bi gan skeptiškai. Viešuose susi
tikimuose paprastai apipila jį 
klausimais, tapr kuriu iškyla n 
Gorbačiovo vaidmuo sausio 13 
d. įvykių metu Vilniuje. Rygo 
je bei kitur. Kadangi Gra bučio

vas kritikuoja karą Čečėnijoje, 
jum daromi priekaištai dėl pra
lieto kraujo Baltijos šalyse. 
Jelcinas atremia kaltinimus, 
kad Čečėnijos gyventojus žudo 
nepaklusnūs generolai, o Gorba
čiovas teisinasi, kad Vilniuje ne 
jis davęs įsakymus žmones traiš
kyti tankais, bet KGB, besi
stengdama nuteikti gyventojus 
prieš jį. O dėl Sovietų Sąjungos 
suirimo kaltas tik Boris 
Jelcinas ir tai buvusi didelė 
klaida, nes Rusija turi ir gali
mybes, ir teisę vadovauti 
vienokiai ar kitokiai valstybių 
sąjungai. Jeigu jis būtų iš
rinktas prezidentu, svarbiausiu 
uždaviniu laikytų propaguoti 
naują buvusių sovietų res
publikų sąjungą, kuri greičiau
siai susidėtų iš slavų tautų 
bloko ir įjungtų Rusiją, Gudiją, 
Ukrainą, Kazachstaną, galbūt 
dar kitas šalis, kurių bent pusę 
gyventojų sudaro rusų tautybės 
žmonės.

Panašia rinkimine kampanija 
garsėja ir kiti kandidatai su pre
tenzijomis į prezidento vietą. 
Visi stengiasi pasinaudoti 
Žirinovskio populiarumo įran
kiu — rusų šovinistiniais 
jausmais, ypač pakurstytais 
didybės ir Rusijai pagarbos pra
radimu pasaulio akyse. Tačiau 
Gorbačiovo ateities vizijos, sta
tančios tvirtą slavų sąjungą iš 
subirusios sovietijos griuvėsių, 
rodo kiek kitokią versiją: kraš
tai, k t iC sudarytų tokią 
sąjungą, į ją jungtųsi kaip 
visiškai nepriklausomi, o pro
cesas būtų ilgas ir labai apdai
rus. Tokia sąjunga sutvirtintų 
fle tik Rusiją, bet ir kitas 
respublikas, neišgąsdinant 
Vakarų dėl galimo naujo pavo
jaus pasaulio taikai, nes 
sąjunga būtų grynai demokra
tiška.

Kol kas Gorbačiovas nesiūlo į 
šią sąjungą įskaičiuoti Baltijos 
valstybių. Galbūt tebeprisi
mena lietuvių atsakymą, kai 
1990 metais buvo atvykęs į 
Vilnių ir mėgino tautą įtikinti, 
kad lik Sovietų Sąjungos glė- 
bvįe įi.; . ateitis būsianti šviesi ir 
saugi. Nors kartais, ypač iš 
šiapus Atlanto žvelgiant, susi
daro įspūdis, kad dabartinė 
Lietuvos Respublikos valdžia 
per daug gręžiasi į Rytus, o 
gyventojų mintyse kasdienybės 
rūpesčiai užgesino anų dienų 
pasii yžimus, norime tikėti, kad 
jie tiek pat galingai įsiliepsno
tų, jeigu Gorbačiovas, ar kuris 
kitas Maskvos valdovas, pra
lietų Lietuvai piršti savo 
..glebų’’
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32
Po vakarienės visi keturi dar paloėė kortom, paskum 

Juozukas išlydėjo Nataliją. Vienoje vietoje tiesiai iš po 
kojų pašoko baltas zuikis. Taip staiga pašoko, kad abu . 
net krūptelėjo. Galiuką pabėgęs, zuikis sustojo, lyg norė
damas pažiūrėti, kas jį, želmenis berūpšnojantį, taip 
netikėtai išgąsdino.

— Tavo laimė, zuikeli, kad nepasiėmiau šautuvo. 
Būtum kaip mat virtęs gražia žiemine kepure Natutei,
— pašnekino zuikį Juozukas.

— Ir būtum šovęs? — sušnibždėjo mergaitė.
— O kodėl ne? Sniego nedaug, želmenys šiemet gerai 

įžėlę, tai jie nusiganę kaip paršiukai. Ir kailiukai geri...
— Ir nė kiek nebūtų gaila?
— Kam? Jie tam ir yra. Šiemet ypatingai daug. Aną 

dieną vieną parsinešiau. Rytoj mama keps. Ateik, 
paragausi.

- Baltą?
— Ne, paprastą. Baltų retai tepasitaiko. Tik šiemet 

iš kažin kur priviso. Ar jau trečią sykį matau. Ir tėvas 
vieną matė. Aną sykį ir Būrais.

— Per jį ir į bėdą pateko.
— Jeigu būtų nešnekėjęs, būtų nė lapė nelojus.
— Tai tu manai...
— Nieko nemanau, bet jeigu nieko nebūtų sakęs, 

nieko nebūtų ir buvę.
— Tai gal ir dabar niekam nesakyti, kad tokį zuikį 

matėm.
— Galima sakyti, galim ir ne.
— Jeigu sakysim, vargu ar kas tikės.

— Ar mums ne vis tiek.
— Gal ir vis tiek, bet kai sako, kad meluoji.
— Tai kas, tegu Bako. Mes žinom, ką žinom, o kiti 

gali galvoti, kaip nori ir ką nori.
— Bet kur jis dingo? — mergaitė net sustojo.
Juodu ėjo tiesiai zuikio pėdom. Mėnulio pilnaty jos 

aiškiai buvo matyti. Buvo matyti ir zuikis, bet dabar 
nieko nebebuvo galima įžiūrėti.

— Toliau pabėgo, ir nebematyti. Baltą sniego 
baltume kaip tu matysi, — paaiškino Juozukas.

Sustoję gerai į visas puses pasidairė, bet niekur jokio 
ženklo nebuvo. Nė šešėlio.

— Zuikiai gudrūs, — nusprendė Juozukas. - Pavedė 
mus į tą pusę, pavedęs paliko. O jis, ratą apsukęs vėl 
nubėgo į tuos pačius želmenis. Gal net į tą pačią vietą, 
iš kurios pakilo.

Dabar Juozukas Žvalgėsi į šalis, ar nepakils iš kur 
zuikis, o Natalija sekė pėdas. Sekė, sekė ir staiga sustojo. 
Kur zuikis sėdėjo, sniegas buvo įspaustas, net pora spirų 
palikta, bet pėdų daugiau nebebuvo. Mergaitė staiga 
sustojo.

— Kas yra? — paklausė Juozukas.
— Žiūrėk, tas zuikis čia tebesėdi.
- Kur?
— Va čia. Kur tie du spirai.
— Ar jau sapnuoti pradedi?
— Gal ir pradedu, bet dar nesapnuoju. Čia sėdėta, 

bet niekur nenueita.
— Matyti, nusilengvinęs gerą šuolį į kurią nors pusę 

davė, tai ir nematyti.
— Tai pažiūrėkim.
Ji pabėgo į vieną pusę, paskum apsuko ratą.
— Jokių pėdų.
Susidomėjo ir Juozukas. Jis apsuko ratą. Paskum 

abu apsuko kelis ratus: nieko, jokių pėdų žymių. Kaip

prieš pietus sniguriavo, taip visur lygutėlis baltas pūkas 
ir tebebuvo.

— Tai ką? Tas zuikis buvo su sparnais? — pagaliau
pasakė ir Juozukas.

— Jeigu būtų nuskridęs, būčiau mačiusi. Aš visą 
laiką į jį žiūrėjau.

— Jeigu nenubėgo, nenuskrido, tai kur jis? Tebe
sėdi? — savo nustebimą pasakė Juozukas.

— Aš gi sakiau, kad sėdi, — mėgino pąjuokauti 
Natalįja, bet pąjuto, kad juokas sklandžiai neberieda.

— Tai va, ir pasakok kam, jeigu nori, — savo 
nusprendė Juozukas.

Ir Natalija juto, kad pasakoti vargu ar kam gali. Net 
ir tėvai vargu ar tikėtų.

Abu užgulė nejaukumas, lyg visi laukai būtų stai
ga pritvinkę nejaukios paslapties. Rodos, žengei žingsnį 
ir nežinai, kas atsitiks.

— Žinai, gal geriau būtų buvę, jeigu būtumėm nuėję, 
— pagaliau pasakė Natalija.

— Pasiilgai ano juodaūsio? — pašiepė Juozukas.
— Eik sau! — pastūmė alkūne į šoną. — Gali pasi

imti ir turėtis. Man tik atėjo į galvą, gal Morčiukė moka 
kokius burtus, o gal ir pats Amerikas. Matei juk, ką ji 
išdarinėja su kortom, ir kaip Amerikas aną dieną nušoko 
nuo jaujos. Kaip varlė nuo akmens. Ką žinai, gal jie tyčia 
mums paleido tą zuikį, kad nenuėjom. Tik sugluminti.

— Tai kas. Tegu leidžia. Argi mes viską turim daryti 
tik taip, kaip jie nori. Kitą sykį, kai tave lydėsiu, visada 
pasiimsiu šautuvą.

— Kai Šautuvą turėsi, jie zuikio nepaleis. Ką kitą 
sugalvos. Kokią didelę kirmėlę.

— Eik, eik, mergyte. Tik nepradėk tikėti savo pačioe 
žodžiais. Imsi bijoti ir pro duris Išeiti. Tas kiškis pasi
rodė, tai pasirodė. Daug kam kas pasirodo.

Ir ėmėjui pasakoti, ka«p I Lupių Klemą juodas zuikis 
visą naktį vedžiojo. Samia, zilikis nuvirsta, kai prieina 
paimti, toje vietoje nebėra. Jis už kelių žingsnių sau 
ramiai ėdrinėja. Vėl šovė ir vėl tas pats. Aiškiausiai

fiataikė, o kai nueina pasiimti, zuikis vėl toliau ėdrinėja. 
r taip kol visą paraką iššaudė Tik paskutinį šūvį iš

šovęs pamatė, kad šovė ne į zuikį, bet į kalną, o aplinkui 
nebe laukas, bet miškas. Ir nepažįstamas. Žmogus 
nenujautė, net kur tas miškus galėjo būti. Bijodamas 
dar labiau paklysti, atsisėdo ant kelmo palaukti aušros, 
belaukdamas užsnūdo, o kai pabudo, pamatė, kad sėdi 
savo paties skiedryne ant kaladės, o kaladė pilna šratų 
privaryta. Žmogus visą naktį tik savo paties kaladę 
šaudė.

— Matai, mums daug geriau. Nei kelmų, nei ka
ladžių, nei miškų, ir namo einam per savo pačių laukus.

— O kaip žinai, kad čia mūsų laukai? — prisiglaudė 
Natalija. — Eisim, eisim, o kai išauš pamatysim, kad 
esam kažin kur. Nežinosim, nei kur esam, neturėsim, 
nei ko pasiklausti.

— Kaip tai ne mūsų. Va ten didysis griovys, o va 
j tą pusę kupstynė ir kreivoji eglė. Ar ir tos nematai. 
O truputį paklausyk, pas Morčiukę dar tebegroja. Ir žinai 
ką. — Nueiki m. Pasakysim, kad išėjom, kai tik pradėjo 
temti, bet baltas zuikis po laukus ligi šiol vedžiojo, 
paskum Papjaunio pakrašty du spiras paliko, o pats 
dingo. Tada tik išgirdom kur groja ir atėjom. Ką 
pasakysi?

— Nieko. Jeigu nori, eik, bet aš einu namo. Apie aną 
juodaplaukį net pagalvoti nenoriu.

— Ir mbemanai, kad mudu paklydę?
— Nebemanau.
— Gerai. Tai vesk kelią, o aš einu kartu.

(Bus daugiau)

I
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„ŠILAS” IŠ LIETUVOS
Užsienio lietuvių spaudoje 

netikėtai pasirodė žinios ir 
pranešimai apie į JAV ir Kana
dą netrukus atvyksiantį buvu
sių partizanų, kalinių ir trem
tinių ansamblį „Šilas". Šios 

__ žinios yra labai intriguojančios 
ir daugelį labai dominančios. Iš 
pirmo žvilgsnio jau pačiame an
samblio ir jo dalyvių pavadini
me, atrodo lyg kažkas kontra
versiško ir nesuderinama. Iš 
kur tie partizanai, iš kur tie 
tremtiniai ir tas ansamblis? 
Kiek jiems metų?

Žinoma, viskas priklauso ir 
nuo to, kokiomis akimis į visa 
tai žiūrėsime, iš kokio taško. 
Mums išeivijoje šiandieną jau 
visiškai aišku, jog Lietuvos 
buvusi ir dabartinė nomenkla
tūra tokių ansamblių nekenčia, 
vengia ir dažnai paprasčiausiai 
tiesiog banditais vadina; jų 
mentalitetą, lygiai kaip ir dau
gumos išeivių laiko atsilikusiu, 
sustingusiu — 1940-tųjų metų. 
Betgi galima į šį ansamblį pa
žvelgti iš išeivijos taško. Pir
miausia tai mums atrodo, jog tų 
žmonių pažiūros ir visas jų gy
venimas labai artimas ir su
prantamas daugumai lietuvių 
išeivių, dar ir šiandieną tebene- 
šiojančių savo širdyse neišblėsu
sią savo tėvynės Lietuvos mei- 

Z lę ir prie jos prisirišimą. Šie an- 
Z samblio žmonės ir dauguma po 

karo metais pasitraukusių iš 
Lietuvos į JAV ir k* kraštus 

; lietuvių tikrai yra avotiški
Z „giminės".

Kaip išeivijos lietuviai išsi
vežė ir svetimuose kraštuose 

; globojo ir išsaugojo dalį
« lietuviško gyvenimo ir papročių,

„nenudažytų” bolševizmo dažais 
ar ružavomis sovietinio socializ- 

; mo spalvomis, taip ir „Šilo” an-
Z samblis atstovauja Lietuvos

žmones, daug kentėjusius, bet 
nenugalėtus, užgrūdintus lietu
vius kovotojus, kurie nors ir 

Z gyveno raudonojoj audroj, kalė-
f jimuos, tremty, Sibire, bet

išlaikė, išnešiojo tą tyrąją 
Lietuvos meilę — neišduotą, ne- 

; suteptą, neiškreiptą ir gyvą,
Z tokią pačią, kokios gana apstu
«. ir čia pas mus. Jeigu išeivijos 

lietuviai dažnai spaudoje skun
džiasi, jog nebeatpažįsta Lietu
vos žmonių, tai būkime tikri, 

«- kad šio ansamblio žmonės bus
• gerai suprantami ir artimesni, 
; negu jaunesnioji karta, dažniau 
Z koncertuojanti iš mūsų tėvynės 
Z Lietuvos. Ką mes išgirsime?

Manau, jog dalinai apie tai 
; kalba A. Garmutės Lietuvoje iš-
; leista knyga „Motule, auginai”,

arba A. Paulavičiaus „Kraujo 
upeliai tekėjo”. Tai labai plati

» ir neišsemiama tema — lietuvių 
; tautos kova už laisvę ir ne- 
Z. priklausomybę.

Kas buvo sovietiniuose lage- 
— riuose ar Sibiro tremtyje, gali 
. patvirtinti, jog tarp daugelio 
7 engiamųjų tautų, tik dvi tautos 
' yarge tepajėgė dainuoti: tai 
; buvo vakarų ukrainiečiai ir 
į lietuviai. Čia nėra joks pasigy- 
Z rimas ar pripuolamybė. Lietuva 
Z savo „dainuojančia revoliucija”
• pirmoji pajėgė išsiveržti iš
• sovietų imperijos gniaužtų. Ta-
• čiau nėra jokia pripuolamybė ar 
Z atsitiktinumas ir tai, jog tarpe 
\ daugelio etninių grupių Čikago- 
< je tik lietuviai teturi operos

chorą ir čia, išeivijoje, puikiai 
7 suprantamas nerašytas dėsnis: 

kol dainuoji — tol gyvuoji! Kai
~ nutils lietuviškos dainos ir 
X nebebus kam jų dainuoti, neži- 
X nia kiek laiko išsilaikys ir pats 
Z lietuviškumas.

Kai 1955 m., jau po Stalino 
Į mirties, pradėjo trūkinėti sovie- 
; tijoj vergijos pančiai, Europinės 
Z šiaurės poliarinėje srityje, kur
* baigiasi Uralo kalnai ir per niū- 
X rias Sibiro tundras vingiuoda- 
X ma teka Vorkutos upė, josios 
X krantai nustebę išgirdo skam- 
X bias lietuviškas dainas. Keli

šimtai lietuvių kalinių buvo

Z•z

uždaryti Vorkutos baudžiamąja- 
me lageryje „Pirmasis kilome
tras”. Tai čia 1955 m. liepos- 
rugpjūčio mėnesiais, gal kokias 
tris savaites, besileidžiant 
poliarinei saulei ir dar visai 
nenusileidus vėl kylant aukštyn 
horizonte, lietuviai vyrai — 
pasikeisdami kartais su vakarų 
ukrainiečiais, „duodavo koncer
tą” Vorkutos kloniams, amžiais 
to negirdėjusiems. Skambiais 
vyriškais balsais aidėjo: „Augo 
kieme klevelis...”, panašiai taip, 
kaip dainuoja ir Čikagos vyrų 
operos choras. Ten skambėjo il
gesinga „Lietuva brangi”, 
„Plaukia sau laivelis”, „Lietu
viais esame mes gimę”, „Vyrai 
prie jūros”, A. Miškinio „Parti
zanų maršas”, „Palinko liepa 
šalia kelio”, „Už Raseinių ant 
Dubysos”, „Kai aš turėjau kai
me mergelę”, „Pražydo pirmos 
miško žibuoklės”, „Pamylėjau 
aš jauną mergaitę”, „Čiulba ul
ba paukšteliai”, „Sakyk kodėl 
brangi, mamyte”, „Aš prisime
nu namelį”, „Kur bakūžė sama
nota”, „Leiskit į tėvynę”, „Kur 
lygūs laukai’”, „Ant kalno mū
rai”, „Ko liūdi berželi”, „Oigi, 
gražus, gražus”, „Anoj pusėj 
Dunojėlio”, Bernardo Brazdžio
nio „Neregio elegija”, „Žiburė
lis”, „Marija, Marija”, „Kai 
dangus vakarais žaromis nusi
dažo” ir daugelis kitų, kurių ne
įmanoma išskaičiuoti, juk kon
certai tęsdavosi ištisas va
landas.

Įdomu yra tai, kad ir žiaurūs 
lagerio bokštelių sargybiniai 
klausydavosi tų lietuviškų 
jiems nesuprantamų dainų lyg 
sumišę, lyg nustebę ar pasime
tę. Kas dėjosi jų širdyse — vie
nas Dievas težinojo. Jie vis dėlto 
nešaudė. Už poros šimtų metrų 
nuo lagerio tiesėsi anglimi pa
juodęs kelias. Pro spygliuotų 
vielų tvoras už mirties zonos 
dažnai galima buvo pastebėti 
ant kelio sustojusias ir dainų 
besiklausančias merginas balto
mis skarelėmis, tarp jų būdavo 
ir lietuvaičių tremtinių, iš tolo 
mojuojančių rankomis. Tų dai
nų ir jų aidų klausėsi paniurę 
juodi pirmosios šiluminės elek
trinės Vorkutoje didžiuliai ka
minai, kitoje upės slėnio pusėje 
9-tos, 10-tos šachtų lageriai, bei 
Kapitalkos gyvenvietė. Gaila, 
kad neišliko tų dainų muzikinių 
įrašų, nes nebuvo nei užsienio 
korespondentų, nei magnetofo
nų. Viskas paliko Viešpaties 
rankose...

Šiandien Čikagos lietuviams, 
kurie ateis į „Šilo” koncertą, 
galės plačiau papasakoti apie 
tai ir vienas ansamblio dalyvių 
— Juozas Skaržinskas, buvęs 
partizanas, Vorkutos kalinys, 
kulkos sutrupintu kojos kelio 
sąnariu patekęs čekistams į na
gus vienose kautynėse, panaiki
nus mirties nuosprendį, nuteis
tas 25 metams. Jo partizaniškas 
slapyvardis „Dramblys” iš „Ge
ležinio vilko” rinktinės, baigęs 
Kazlų Rūdos miškuose „karo 
mokyklą”, dabar turįs partiza
nų majoro laipsnį, vienas iš da
bar Lietuvoje atsikūrusio Lais
vės kovų sąjūdžio aktyviųjų 
narių.

Apie ansamblio „Šilas” lietu
vaites moteris daug yra parašy
ta A. Paulavičiaus knygoje 
„Kraujo upeliai tekėjo”. Pavyz
džiui, apie narsiąją partizanę, 
mokytoją Mariją Liorenkai- 
tę-Gražulienę.slapyvarde „Nar
suolė”. Ji išgyveno priešų apsu
pimą bunkeryje, kai ji vieninte
lė, stebuklingai likusi gyva po 
bunkerio susisprogdinimo, gra
natų skeveldrų sužeista, priešų 
iškankinta, neišdavė kitų drau
gų partizanų, kalėjusi daug me
tų Sibire — dabar vadovauja an
sambliui. Arba daugelio straips
nių partizanų temomis autorė, 
buvusi tremtinė, technikos mo
kslų kandidatė — mokslininkė, 
keletos knygų autorė Antanina

Venantas Miškinis.

STUDIJOS AMERIKOJE
JAV ambasados informacijos 

tarnybos duomenimis šiuo metu 
JAV studijuoja 377 Lietuvos 
piliečiai. Tiek yra išduota 
studentiškų vizų į JAV Lietuvos 
piliečiams. Kelias į JAV uni
versitetus ir kolegijas lietu
viams gerokai trumpesnis nei 
prieš keletą metų, tai byloja 
išaugęs studentų JAV skaičius. 
Tokį pokytį sąlygojo kai kurie 
labai konkretūs įvykiai Lietu
voje: specialaus studijų užsieny
je centro įsteigimas, galimybė 
laikyti Vilniuje S AT egzaminą, 
be kurio durys į daugelį JAV 
universitetų yra uždaros. Tai 
tik keli pokyčiai, gerokai pa
lengvinantys lietuvaičių dalią. 
Nepaisant to, išvažiuoti studi
juoti į Ameriką pasiseka ne
daugeliui (skaičius 377 nėra 
toks didelis, turint omenyje, kad 
tokia pasaulio valstybė kaip 
Singapūras turi apie 5,000 stu
dentų JAV).

Ką reiškia išvažiuoti studijuo
ti į Ameriką, jei kišenėje vėjai 
švilpauja (jei dar ir galvoje vėjai 
švilpauja, mokslus Amerikoje 
reikia pamiršti) teko pačiam įsi
tikinti. Būti priimtam į aukšto 
lygio universitetą ir gauti finan
sinę paramą, kuri yra pagrin
dinė problema lietuvaičiams, 
važuojantiems mokytis į JAV, 
yra praktiškai neįmanomas 
dalykas. Nesunku patekti į 
prastesnę kolegiją, bet papras-

Garmutė, aprašiusi ir mums čia 
gerai žinomo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vicepirmininko 
dr. Petro Kisieliaus (jo dėka ir 
atvyko ansamblis) brolio par
tizano žuvimą, taip pat aktyviai 
besireiškianti savo straipsniais 
„Tėviškės žiburiuose”.

Daug įdomių paliudijimų suži
nosime ir iš kitų ansamblio 
dalyvių. Daug ką sužinosime ir 
apie dabartinį Lietuvos gyveni
mą iš buvusių tremtinių ir kali
nių lūpų, žinoma tik apsilankę 
„Šilo” koncerte ir susitikus 
Jaunimo centro kavinėje. Ten 
galima bus įsigyti ir minėtų 
knygų iš Lietuvos.

Tad iki malonaus pasimatymo 
š.m. kovo mėn. 12 d. 4 vai. 
Jaunimo centre, arba kovo 17 d. 
4 vai. p.p. Šv. Antano parapijo
je, Cicero.

Povilas Vaičekauskas

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

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

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

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
1MIMI

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

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

Toll-free: 800-223-0593.

tai tokios kolegijos neskiria fi
nansinės paramos tarptau
tiniams studentams. Patekus į 
aukšto lygio kolegiją, tokios 
paramos būtų galima tikėtis, 
tačiau patekti yra nepaprastai 
sunku. Mano atvejis buvo gana 
sėkmingas: buvau priimtas į 
kelis universitetus, tame tarpe 
ir į prestižinį Čikagos universi
tetą, tačiau finansinės paramos 
nepavyko gauti, ir kelionę į 
Čikagą teko pamiršti. Pasi
rinkau Franklin ir Marshall ko
legiją Lancaster, kuri nors ir 
nėra tokia garsi, bet mokymo 
kokybe nedaug nusileidžia ve
dantiems JAV universitetams 
(Franklin & Marshall kolegija 
yra penkiasdešimties geriausių 
JAV kolegijų tarpe). Kelionė į 
Lancaster tapo įmanoma tik 
kolegijai paskyrus solidžią 
finansinę pagalbą.

Atvykęs į Lancaster, JAV, 
sužinojau, kad F&M (Franklin 
& Marshall) kolegijos studijų 
programa pagal sudėtingumą 
JAV nusileidžia tik MIT 
(Massachusetts Technologijos 
instituto)programai. Netrukus 
tuo galėjau pats įsitikinti. Pir
mas dienas teko pasėdėti prie 
knygų iki vėlumos. Nors Lietu
voje nemažai domėjausi studi
jomis JAV ir perskaičiau 
nemažai literatūros apie tai, 
teturėjau tik menką supratimą 
apie studijas JAV: ko yra reika
laujama, į ką reikia kreipti 
dėmesį, kas ne taip svarbu? 
Prisidėjo kalbos ir kultūros 
problemos — nepažįstama 
aplinka, žmonės, bendravimo 
būdas. Visa tai sudarė daug 
sunkumų, juo labiau, kad tarp 
pačių studijų JAV ir mūsuose 
yra esminių skirtumų.

JAV didžiausią laiko dalį 
studentas praleidžia dirbdamas 
savarankiškai: pagrindinis 
studijų tikslas — ugdyti studen
to iniciatyvą, o ne tik suteikti 
akademinių žinių. Studentas 
turi mokėti pats susirasti, pasi
imti ir išanalizuoti informaciją, 
pritaikyti ją praktikoje. 
Stengiamasi suteikti kuo pla
tesnį išsilavinimą, vengiant 
siauros specializacijos. JAV 
studentas turi tik 4-5 kursus per 
savaitę, ir paskaitos trunka tik 
2-3 valandas per dieną (Lietu
voje paskaitos trunka kone visą 
dieną). Labai didelis dėmesys

skiriamas darbui raštu; studen
tas turi mokėti organizuoti savo 
mintis.

Taip pat stebino (gerąja pras
me) didelė konkurencija tarp 
studentų. Kiekvienas stengiasi 
atlikti užduotį kaip galima 
geriau. Ši konkurencija vyrau
ja ir privačiame gyvenime, kas 
yra dar labiau neįprasta ir 
sudaro daug sunkumų studen
tams iš Lietuvos.

Šokiravo studentų-profesorių 
santykiai. Profesorius pri
einamas praktiškai bet kuriuo 
dienos metu, jei yra kokių nors 
klausimų, galima skambinti ir 
į namus: profesorius visada pa
aiškins ir padės. Dėstytojas 
stengiasi būti studento draugas, 
bet tuo pačiu — autoritetas ir 
pavyzdys. Kontaktai tarp 
profesorių ir studentų ypač 
betarpiški Franklin ir Marshall 
kolegijoje, kadangi tai palygin
ti maža kolegija. Jau trečią at
vykimo dieną buvau pakviestas 
į pietus kolegijos prezidento 
šeimoje.

Daugelui lietuvių mokslas 
JAV atveria visiškai naujus 
gyvenimo horizontus. Tai 
patvirtina beveik visi, grįžę po 
studijų JAV. Daugumas stu
dentų tik čia sugeba pilnai at
skleisti savo sugebėjimus, at
rasti savyje tai, ko nepastebėjo 
anksčiau. Daugelis grįžta 
neatpažįstamai pasikeitę, 
žvelgdami į gyvenimą visiškai 
kitaip, nei prieš išvažiuodami. 
Sunkumai, su kuriais susi
duriama išvažiuojant ir studi
juojant svetimoje šalyje, užgrū
dina ateities žygiams. Paprastai 
sunkesni būna pirmieji metai, 
nes brandumu lietuviai nusilei
džia amerikiečiams. Visgi lietu
viai turi didžiulį potencialą. Ne
retai susirenka nemažai moks
linių trofėjų ir puikiai užsi
rekomenduoja JAV universite
tuose.

Venantas Miškinis

Karina Tumerytė, skaičiusi Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo aktą 
Vasario 16-tosios minėjime, įvyku
siame Maria aukšt. mokyklos salėje 
vasario 12 d.

Nuotr. Jono Tamulaičio

CLASSIFIED GUIDE
-h.

2. FOR RBNfr REAL ĖST ATE

lėnuovnoJen>M^3 kuMnb.
tas, apy)71 St. Ir Washtarmw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom aspienim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta $325 į mėn." + 

„securtty dep'" KreipOe Į Almą nuo 8 v<. 
ilki 3 v. p.p., M. 312-478-871?.
■ T5*------------•-------------- • -------

modernus 6 
kamb. bt., antrame aukšte su cen- 
trailnlu oro vėsinimu Marųuette Pk. 
apyl. 0600 Į mėn. ♦ „sec. depoett**. 
Kreiptis tarp 2 v. p.p. - 0 v.v. tai. 
112-430-7090.
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MiSCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS-

<312) 588-5059
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS•

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

10%—2O°/o—<3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208V» Weat 95th Street 

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

HELP VVANTED

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME

$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International 
(We also need agents)

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

Washington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandjio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

CONSTRUCTION
Mušt have asphalt experience; mušt 
have a CDL; mušt know pavlng equip- 
ment.

B8la6lmrirl DmAma W8K9ISria r'M VIO

Tel. 1-708-482-8188

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

GYVENIMO CIKLAI. Straispnių rinkinys 1944 šeimos
metų proga. Ir. Lukoševičienė. 40 psl......... $ 3.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vaclo
vas Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. $10.00

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVIJOJE.
D. Bindokienė. 364 psl................................... $15.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran trem
tinio atsiminimai. Pov. šilas. 319 psl........... $ 8.00

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl........................... $ 4.00
ŠALIS TA LIETUVA VADINAS. Eilėraščiai. Vikt.

Šimaitis. 24 psl............................................... $ 5.00
KELIONĖ į NEŽINIĄ. II pas. karo ir pokario prisi

minimai. Br. Juodelis. 188 psl........................ $ 5.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl. $17.00 
IŠ ARTI IR iš TOLI. Literatūra, kultūra, grožis. Alg.

Greimas. 524 psl............................................. $10.00
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremt. atsiminimai. An

tanina Garmutė. 126 psl................................. $ 6.00
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. Dr.

Petras Jonikas. 454 psl................................... $20.00
VAIKAS—DIEVO DOVANA. D. Petrutytė. 320 psl. $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai prideda
Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek Illi
nois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Llthuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

arba
Llthuanian World 

Community Foundation
1059 Maplegrove Dr. N.W. 
Grartd Rapids Ml 49504

VILEIŠIAI
TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučys

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

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

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 
4545 W 63rd Chicago, IL

I
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Vėliavų pakėlimas 11 vai. ryto, 11:18 vai. iv. Mi
šios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Mišias atnašaus kun. J. 
Vaišnys, SJ, giedos sol. M. ir V. Momkai akompanuo
jant muz. M. Motekaičiui. Po Mišių iškilmės prie lais
vės kovų paminklo. Iškilmių metu žodį tars M. Abarius, 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Pirmininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA
Š.m. kovo 12 d., sekmadienį rengia

Kovo Vienuoliktosios, Lietuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo Paskelbimo, Minėjimą Jaunimo Centre

Organizacijos su vėliavomis ir visuomenė kviečiamos gausiai dalyvauti.

Minėjimas: 12:30 vai. p.p. didžiojoje salėje. Programą 
praves J. Kriaučeliūnaitė-Arzbaecher

Programa: invokacija — kun. J. Vaišnys, SJ.
Kovo Vienuoliktosios Akto skaitymas 
gen. konsulo V. Kleizos sveikinimas 
paskaita — dr. V. Adamkus

Meninė dalis: sol. A. Gaižiūnienė 
muz. A. Vasaitis 
jaunas smuikininkas V. Vasaitis

užsienio lietuvių
spaudos

, /

« t

r

Daugelis amerikietiškų ir kai 
kurie lietuviški laikraščiai 
spausdina periodinius skyre
lius, pateikiančius įvairiomis 
temomis minčių bei pasisakymų 
iš kitos spaudos. Iki šiol „Drau
go” daugiausia buvo kreipiamas 
dėmesys į Lietuvos periodiką, 
tarytum suteikiant užsienio 
lietuvių spaudai antraeilę reikš
mę. Kadangi už Lietuvos ribų 
gyvenantys mūsų tautiečiai te
besidžiaugia nemažu periodinių 
leidinių skaičiumi, norime 
turėti nuolatinį skyrių, kuriame 
pateiksime kai ką iš užsienio 
lietuvių spaudos įvairiomis, tuo 
metu aktualiomis temomis, be 
jokių komentarų. Tikime, kad 
tai svarbu, nes ne visi „Draugo” 
skaitytojai prenumeruoja visus 
užsienio lietuvių laikraščius bei 
žurnalus.

Bent pradžioje ryžtamės laiky
tis šios formos: ištraukos viršuje 
spausdiname originalią straips
nio, iš kurio ištrauka paimta, 
antraštę, o po ja — leidinio 
pavadinimą, kur jis leidžiamas. 
Tikimės, kad mūsų skaitytojai 
skyreliu domėsis, o taip pat bus 
pasitarnauta užsienio lietuvių 
spaudai, dažnai ją paminint 
„Drauge”.

D.B.
„KURLINK PASUKTI 

IŠEIVIJAI?”
„Tėviškės žiburiai”, Toronto 

Ont., Canada.
Per kelerius paskutinius me

tus pastebėta, kad išeivija ir 
Lietuva tolsta vieni nuo kitų. 
Išeiviją nepalankiai nuteikė 
pilietybės praradimas, nuosavy
bės atgavimo sunkumai ir buvu
sių komuništų grįžimas į val
džią. Po ilgos kovos dėl nepri
klausomybės išeivija pasijuto 
atstumta, nereikalinga. Nenori
ma pripažinti, kad per 50 metų 
pasikeitė tiek Lietuvos žmonės, 
tiek užsienyje gyvenantys. Kei
tėsi papročiai, pasaulėžiūra ir 
net gyvenimo būdas. Išeivija 
piktinosi, stengėsi mokyti, nu
rodinėti trūkumus ir piršti 
amerikietišką kultūrą, nepai
sant, kad Lietuvoje jau trečia 
karta išaugo sovietinėje aplin
koje. Išeiviai, žiūrėdami per 
amerikietiškus akinius, ne
įstengia suprasti padėties 
Lietuvoje.

Buvo ilgai dainuota „Leiskit 
į tėvynę”, o dabar kas įvyko? 
Tik vienas kitas sugrįžo, nors 
ten galėtų patogiai įsikurti. 
Visaip išsisukinėjamą: girdi, 
nusikaltimai plinta, dar veikia 
KGB, neduoda pilietybės. Ge
riau svajoti apie savo vaizduo
tėje sukurtą Lietuvą. Nenorime 
prisipažinti, kad ir mes nebesa
me tokie, kokie iš Lietuvos pa
sitraukėme. Esame Lietuvai 
reikalingi, bet išjos nelaukime 
padėkos. Tad priimkime savo 
kraštą tokį, koks jis yra ir bus 
lengviau ryšį palaikyti.

„KREMLIUS NEGALI 
ATLEISTI LIETUVAI

1991-ųjų SAUSIO”

„Tėvynė”, New York, NY.
Rusijos kontržvalgyba Čečėni

joje sugavo šnipą, — Lietuvos 
pilietį Vladimirasą Sasnauska- 
są. Labai greitai paaiškėjo, kad 
jis joks Sasnauskas ir niekad ne
turėjo Lietuvos pilietybės. Tie
sa, jis tikrai šnipas, tik ne Lie

tuvos, o KGB. Bet Rusijos masi
nės informacijos priemonės jau 
spėjo paskelbti pasauliui, kokia 
negera yra Lietuva ir lietuviai. 
Puse lūpų buvo pranešta, kad 
nutvertasis Čečėnijoje yra pro
vokatorius, kitaip tariant, kurie 
jį tenai pasiuntė, tie ir sugavo. 
Užtat labai garsiai šnekama 
apie Čečėnijoje tarnaujančius 
samdinius iš Lietuvos — ir 
remiamasi provokatoriumi. Mat 
jis pasakęs, kad Čečėnijoje ka
riauja 80 lietuvių. Galų gale šis 
skaičius, nebenurodant šaltinio, 
padidėjo iki šimto. Be to, Čečė
nijoje Kremlius jau „aptiko” ir 
moterų snaiperių batalioną — 
„baltąsias pėdkelnes iš Pa
baltijo”.

Apie „samdinius” iš kitų Bal
tijos šalių kalbama mažiau. At
skirai dar buvo paminėti ukrai
niečiai. Rusijos gynybos minis
tras Pavelas Gračiovas net pa
demonstravo „trišakį”, neva 
nuimtą nuo žuvusio ukrainiečių 
nacionalisto kepurės. Tik pa
aiškėjo, kad šie ne tokius 
ženklus nešioja. Čia rusų kon
tržvalgyba šiek tiek prašovė pro 
šalį... Dar šnekama apie modža- 
hedus iš Afganistano, o štai 
Dudajevo šalininkai iš Kaukazo 
paminimi prabėgomis.

Lietuva remia Čečėniją, bet 
Estijos pozicija šiuo atžvilgiu 
yra dar griežtesnė. Tad kodėl 
savo svarbiausiu taikiniu 
Kremlius pasirinko būtent 
Lietuvą?

Ir Rusijoje karas Čečėnijoje 
lyginamas su sausio įvykiais 
Vilniuje. Primenama, kad po to 
pradėjo byrėti Sovietų Sąjunga, 
ir klausiama, ar neatsitiks taip 
su Rusija? Analogiją pabrėžia ir 
tokia smulkmena: tada filmus 
apie lietuvių „žvėriškumus” 
kūrė Nevzorovas, o dabar Krem
lius su ta pačia užduotimi nu
siuntė jį į Čečėniją. Ir dar vienas 
sutapimas: apie „Lietuvos šni
pą” Rusijos spauda pranešė bū
tent sausio 13. Tad Kremliuje 
per ketverius metus tik žmonės 
pasikeitė, o jo politika liko tokia 
pat.

Kerštas šiuo atveju, atrodytų, 
svarbiausia prieš Lietuvą nu
kreiptos provokacijos priežastis. 

Tik vargu ar vienintelė. Juk su 
Lietuva ir dėl karinės sutarties 
dėl tarnzito viešai susitarti 
neįmanoma, ir terminalą ji no
rėtų prieš Vyriausybės ir 
„LUKoilo” valią be Rusijos 
pagalbos statyti. Štai ir reikia 
„imtis priemonių”.

Dabar Kremlius labai užsi
ėmęs Čečėnija, bet randa laiko 
prisiminti Lietuvą. Reikia lauk
ti, kad ateityje jo dėmesys 
mums dar labiau padidės.

Padoraus žmogaus veide džiau
gsmo nematyti. Jo kasdieninio 
gyvenimo dienas lydi skurdas, 
nepritekliai, įkyriai nuobodūs 
vadų ginčai, tarpusavio pešty
nės ir visuotinis nusivylimas.

Tokios nuotaikos jau per- i 
sikelia ir į užsienį. Kasdien 
gilėja nesutarimų plyšys tarp 
Lietuvos ir užjos ribų gyvenan
čių lietuvių, o ir užsieniečiai, 
nebeturėdami bendro priešo, 
prieš kurį reikėtų visiems kar
tu grumtis dėl Lietuvos likimo, 
gaminasi priešus iš savo kaimy
nų, bendradarbių, net ir draugų 
ir juos niekina, smerkia, degina, 
kala prie kryžiaus.

Ar tai mums atnešė Lietuvos 
nepriklausomybė?

Ne. Pati Nepriklausomybė 
tikriausiai čia nieku dėta. Visų 
tų bėdų priežastis esame tik 
mes patys, greičiausiai dar vis 
nesuvokdami Nepriklausomy
bės esmės ir nesugebėdami ja 
naudotis. Vienaip supranta ją 
Lietuvos žmonės, savomis aki
mis į ją žiūri užsienio lietuviai, 
ir toks sampratų skirtumas su
kelia bent dalį nesusipratimų ir 
net nesutarimų.

Vienas iš tokių nesusipratimų 
yra Lietuvos pilietybė.

Nuo pat Lietuvos okupacijos 
pradžios užsienio lietuviai, 
ankstesnieji išeiviai bei jų 
jaunesnės kartos ir vėliau prie 
jų prisidėję Antrojo pasaulinio 
karo išvyti tremtiniai ar pabė
gėliai, nepaisant, kaip juos be- 
vadintume, kiek galėdami dar
buodamiesi Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti, nė trumpą 
akimirksnį nepagalvojo, kad, 
Lietuvos valstybei atsikūrus, jie 
jau nebebus tos valstybės teisėti 
nariai, Lietuvos Respublikos 
piliečiai.

Bet visų nustebimui, kaip tik 
taip ir pasidarė. Ir neat
sitiktinai, bet pačios aukščiau
sios įstaigos — Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos sprendimu.

Ir koks paradoksas! Visą laiką 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
uoliai darbavęsis, jai atgauti 
daug laiko, jėgų bei lėšų skyręs, 
užsienio lietuvis pasidarė Lietu
vai svetimšalis, o joje gyvenęs 
okupanto pakalikas, prieš Lie
tuvos nepriklausomybę kovojęs 
enkavedistas, kagėbistas, stri
bas, tapo teisėtas Lietuvos Res
publikos pilietis ir, kaip nors 
įsisukęs į tą pačią Aukščiausią
ją tarybą, joje balsavo už nupi- 
lietinimą užsienyje gyvenančio 
Lietuvos laisvės kovotojo.

„LAIŠKAI”

„Akiračiai”, Chicago, IL.
Kad „Akiračiai” priekabūs ir 

daug dėmesio skiria neigiama- 
jai gyvenimo pusei, tai turbūt 
tiesa. Ką padarysi, tokia jau 
mūsų prigimtis. Tik mums labai 
nesmagu, kad kartais skaityto
jams susidaro įspūdis, jog mes 
nusistatę prieš moteris. Iš 
tikrųjų nesam nusistatę nei 
prieš moteris, nei prieš vyrus, o 
žmones stengiamės vertinti pa
gal jų darbus, bet ne pagal tai, 
kas jie (ar jos) yra.

Neprisimename, kad būtume 
kritikavę „Draugo” redaktorę. 
Jos mintis — taip, bet ne pačią 
redaktorę. Oką gali daryti, kai 
susiduri su nepatinkančiomis 
mintimis. Vyrų mintis taip pat 
kritikuojame, kartais ir labai 
negailestingai, jeigu jos atrodo 
kritikuotinos. Jeigu, tačiau, ret
karčiais ir „Akiračiuose” pra-

slysta nepastebėta kokia antife- 
ministinė mintis ar užuomina, 
tai tik todėl, kad nesame tobuli 
ar neklystantieji.

O apskritai norėtume tiek Lie
tuvos, tiek išeivijos visuomeni
niame, politiniame ir kultūri
niame gyvenime matyti dau
giau aktyvių moterų ir prisidė
ti prie pastangų lietuvių visuo
menėje sulyginti moterų teises 
ir galimybes su vyrų teisėmis ir 
galimybėmis.
„VASARIO 16-toji IR MES”

„Laisvoji Lietuva”, Chica
go, IL.

Vengiant aštrių mūsų vadų 
kritikų, negalima nutylėti, kad 
buvusios ir dabartinė valdžia 
tinkamai neatliko ir neatlieka 
savo pareigos. Dėl to turime 
korupciją, mafiją, biurokratiją, 
netvarką ir skurdą. Nuo to nu
kenčia ne tik žmonių gerbūvis, 
bet ir valstybės saugumas. Už
sienio lietuviai nedalyvauja 
valdžioje. O vis tik jiems rūpi 
Lietuvos ateitis. Su neramumu 
jie stebi chaosą Lietuvoj ir bijosi, 
kad tas nerprivestų prie trečio 
laisvės praradimo. Mums belie
ka organizuotai atkreipti Lietu
vos vadų ir politikų dėmesį į 
dabartinės padėties pavojus, 
reikalauti, kad valdžia pradėtų 
rimčiau valdyti šalį. Iki šiol 
išeivijos vadai, nors daug kartų 
važinėjo į Lietuvą, to nepadarė. 
Vasario 16-ji lai primena mums 
šitą pareigą!

A.tA.
ALBINUI KASMAUSKUI

Lietuvoje mirus, seserį STEFANIJĄ ŠIDLAUSKIE
NĘ, jos vyrą JUSTINĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi.

Elena ir Vladas Paliulioniai 
Onutė Sebastijonienė

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius.

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub- 
urban Family Funeral Home", Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius.

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose.

Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus 
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

„LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖ IR 

JOS PILIETYBĖ”
„Pasaulio lietuvis” Chi

cago, IL.
Jau nebe taip trumpas laisvo 

bei nepriklausomo gyvenimo, 
kurio mes taip ilgai laukėme ir 
kuriuo turėjome džiaugtis, lai
kotarpis. Bet koks gi šiandien 
mūsų džiaugsmas iš tikrųjų 
yra? Gal mes daug ko nežinome, 
gal nematome, gal nesu
prantame, bet gyvi vaiz
dai mums byloja, kad šian
dien nepriklausomoje Lietu
voje džiaugiasi tik sukti vertel
gos, nusikaltėliai, kyšininkai.

PETKUS LEMONT CHAPEL
12401 S. ARCHER AVĖ (AT DERBY RD.)
LEMONT, IL 60439
708-257-6667

PALOS HILLS CHAPEL
10201 S. ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, IL 60464
708-430-4455

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345

CICERO CHAPEL
5940 W. 35 ST.
CICERO, IL 60650
708-652-1003

Nationvvide Toli Free 
(Nemokamas) Tel. 800-994-7600

AJA.
SESUO M. IGNATIA 

PETRUSKA, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. kovo mėn. 4 d. 10 vai. 

vakaro, sulaukusi 92 metų.
1 vienuolyną įstojo iš Šv. Baltramiejaus parapijos, Wauke- 

gan, IL.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo Victoria Krapf, pusseserės — sesuo Marilyn 
Kuzmickus, SSC, sesuo M. Almarita, SSC, sesuo Marlene, 
SSC ir sesuo Bridget, CSSR iš Australuos.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, ketvirtadienį, kovo 9 d. nuo 2 vai. 
p.p. iki 8 vai. vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje penktadienį, kovo 10 d. 11 vai. ryto.

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse penktadienį, 
kovo 10 d.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Petraška šeima.

PADĖKA
A.tA.

JONAS GVAZDINSKAS, Jr.
Mūsų mylimas Vyras, Sūnus ir Brolis mirė 1995 m. sausio 

28 d.
Dėkojame kun. Paliokui už atnašavimą Šv. Mišių, maldau 

koplyčioje ir prie kapo. Ačiū sol. Alg. Barniškiui už jautrias 
giesmes šv. Mišių metu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje, už aukas šv. Mišioms bei aukas 
šeimai, kurių dauguma buvo perduota „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, padėti vargstantiems vaikams Lietuvo
je.

Didelė padėka visiems atsilankiusiems koplyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse. Labai ačiū karsto nešėjams ir 
laidotuvių dir. D. A. Petkui už rūpestingą patarnavimą.

Gvazdinskų ir Gvidų šeimos.

A.tA.
PRANĖ IVANAUSKIENĖ

atsiskyrė su šiuo pasauliu, palikdama liūdesyje 
vaikus - ELENĄ ir ALBERTĄ, brolį JURGĮ 
JANUŠAITĮ ir jo žmoną VERUTĘ.

Jų skaudų atsiskyrimo jausmą suprasdami, 
reiškiame giliausią užuojautą ir tuo liūdesiu 
dalinamės.

„Sietyno” vadovas ir dainininkai 

Daytona Beach, FL

Tebūna šviesu Viešpatyje

A.tA.
DAIVAI MURINIENEI

Guodžiame velionės tėvus, mūsų narę ELEONORĄ 
ir ALEKSANDRĄ MARČIULIONIUS, vyrą TEISIŲ 
ir mūsų narę, velionės tetą GENĘ DRAUGELIENĘ.

Lietuvos Dukterų draugija

Mylimai sesutei

A.tA.
PRANUTEI IVANAUSKIENEI

mirus skaudžiai netektį išgyvenančius JURGELĮ ir 
VERUTĘ JANUŠAIČIUS su šeima, artimuosius 
Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiausiai užjaučia.

Ona Barauskienė 
ir dukros su Šeimomis

1
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. kovo mėn. 8 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Po Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos rengiamo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo kovo 12 d., 
sekmadienį, ruošiami šilti 
pietūs. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti, pasivaišinti, o po 
pietų dalyvauti partizanų-trem- 
tinių dainos vieneto „Šilas” 
koncerte, kuris taip pat bus 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
4 vai. p.p. Užsukę pasivaišinti 
pietumis, galėsite praleisti laiko 
tarpą tarp minėjimo ir koncerto 
— nebereikės vykti namo ir vėl 
atvažiuoti į koncertą, o, be to, 
Tautinės sąjungos šeimininkės 
pasižymi kulinariniais sugebė
jimais.

Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos praėjusių metų 
veiklą peržvelgti bei įvertinti, o 
taip pat šiems — 1995 — me
tams gaires aptarti ir nustatyti, 
kovo 12 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p., Šaulių namuose šaukiamas 
kuopos metinis susirinkimas. 
Kuopos nariams dalyvavimas 
būtinas. Turintieji uniformą, 
susirinkime dalyvauja uni
formuoti. Taip pat į susirinkimą 
kviečiami tautiečiai, norintieji 
įsijungti į jūriškai-šaulišką 
veiklą Čikagoje.

Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje tebeveikianti lie
tuviškų pinigų autoriaus, 
dailininko Giedriaus Jonaičio 
paroda uždaroma kovo 20 d. 
Dabar yra paskutinė proga 
pamatyti arba nusipirkti šiuos 
neeilinius paveikslus! Kovo
12-18 d. ir taip žemos darbų kai
nos (45-300 dol.) sumažintos dar 
10%. Muziejus veikia kasdien 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. po pietų.

Dr. Arvydas Žygas vadovauja 
seminarui, kurį rengia Pedagoginis 
lit. institutas savo patalpose Jaunimo 
centre š.m. vasario 19 - kovo 19 d.

Politinis simpoziumas pri
siminti Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dieną, kovo 
11-tąją, ruošiamas sekmadienį, 
kovo 12 d., 1 vai. po pietų, Bočių 
salėje, PLC, Lemonte. Tema: 
„Dabartinis ūkinis nuosmukis 
ir ateities ekonominė gerovė 
Lietuvoje”. Dalyvauja prof. 
Kazimieras Antanavičius, 
Zenonas Petkus, Antanas Grina 
ir Jonas Pabedinskas. Modera
torius — dr. Jonas Valaitis. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
socialdemokratų sąjunga, ,

Kaziuko mugė, įvykusi kovo 
5 d. Jaunimo centre, Čikagoje, 
šiemet sutraukė ypač gausias 
minias lankytojų, nepaisant 
nepalankaus oro. Tai akivaiz
dus įrodymas, kad mūsų vi
suomenė remia skautiško 
jaunimo pastangas savo rankų 
darbu, sumanumu ir pasi
ryžimu įsigyti būtinų lėšų 
veiklos tęstinumui užtikrinti. 
Buvo smagu matyti būrius tvar
kingų, pareigingų ir paslaugių 
skautų, besistengiančių patar
nauti publikai valgyklose, 
kavinėse, prie prekystalių, 
žaidimų kambariuose. Nuo jau
niausių iki vyriausiųjų — visi 
stengėsi atlikti savo dalį, kad 
mugė būtų sėkminga. Neabejo
jame, jog ji tokia tikrai buvo.

Kad nekiltų abejonių: kur ir 
kada bus didysis „Draugo” kon
certas, primename, kad jis vyks 
balandžio 2 d., 3 vai. popiet, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Koncerto programą atliks 
Lietuvių Operos choras su solis
tais, kuriuos gerai pažįstame, 
savo tarpe daug metų turime ir 
tebemylime. Kviečiame tą datą 
rezervuoti „Draugo” koncertui.

Lietuvių Pensininkų sąjun
gos narių susirinkimas šau
kiamas kovo 16 d., ketvirta
dienį, 1 vai. po pietų, V.D. 
Šaulių rinktinės salėje, 2417 W. 
43rd St. Darbotvarkėje: trum
pas susirinkimas su praneši
mais, šilti pietūs ir atgaivai 
dovanų paskirstymas. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami daly
vauti.

Nors žiemą — bent pas mus 
šiaurėje — nelabai kas auga, 
išimtis yra duobės ir įgriuvos 
gatvėse, kurių žiemos metu tiek 
„pridygsta”, kad vairuotojams 
susidaro daug problemų, mėgi
nant nesusigadinti automobilio 
ir kaulų iš odos neiškratyti. 
Kadangi žiema šiemet buvusi 
nelabai aštri, tai ir duobių kiek 
mažiau, tačiau Čikagos savi
valdybės pasamdyti darbininkai 
kasdien užtaiso apie 2,200 žie
mos „dantų žymių” gatvėse. 
Miesto gyventojai, pastebėję ne
taisomas duobes, gali paskam
binti telefonu 744-5000 ir 
pranešti miesto įstaigoms.

x „Skambėk, pavasarėli!” 
madų paroda įvyks sekma
dienį, kovo 19 d., Lexington 
House Hickory Hills, IL. Pra
džia 12 vai. su kokteliais ir lo
terija. Pietūs 1 v. p.p. Po to seks 
pagrindinis spektaklis — vaikų 
ir suaugusių naujausių madų 
paroda. Pelnas skiriamas 
abiems lietuviškoms Montessori 
mokykloms.

(sk)
x Dėmesio! „Lietuvos 

Aidų” radijo programos 
reikalais kreipkitės: 2624 W. 69 
St., tel. 1-219-696-2228. Klau
sykitės penktadienio vakare 
nuo 7 vai. iki 8 vai.

(sk)
x Šv. Juozapo garbei šv. 

Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo”. Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Avė., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Birutė Ciplijauskaitė, 

Madison, WI atsiuntė $150 ir 
rašo: „Auką vieno našlaičio iš
laikymui Lietuvoje skiriu a.a. 
dr. J. Girniaus atminimą pa
gerbti”. Našlaičio vardu dėkoja
me už auką ir prasmingą prisi
minimą didelio žmogaus. „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629.

(sk)

Tauragės Lietuvių klubo 
metinio susirinkimo aprašyme, 
išspausdintame „Drauge” 
vasario 23 d., yra keli netiks
lumai, kuriuos straipsnelio au
torius Vladas Paliulionis prašo 
atitaisyti. „1994 m. klubas 
lietuvišką veiklą parėmė 2,375 
doleriais. 1995 m. sausio 15 d. 
susirinkimo metu buvo paskir
ta ir išmokėta: „Margutonui”, 
„Rytmečio ekspresui” ir Šluto 
radijui 370 dol., Šaulių namams 
— 300 dol., Jaunimo centrui — 
200 dol., Žygaičių bažnyčiai — 
300 dol. ir Vasario 16-sios pro
ga ALTui įteikta 100 dol. Aukų 
skirstymas praėjo sklandžiai, 
tik dėl kai kurių pasiūlymų 
įvyko diskusijos. Pastebėtina, 
kad per dvejus metus iš Taura
gės klubo iždo Žygaičių bažny
čia gavo 1,000 dol. Susirinkimo 
pirmininkas Justinas Šid
lauskas siūlė panaikinti į klubą 
įstojimo mokestį. Nariai pasiū
lymui nepritarė. Šiuo metu 
klubo sąrašuose yra per 100 
narių, tad klubas pajėgus iš 
gaunamų dividendų skirti 
aukas. Tuo tarpu klubas 
nenumato pravesti narių verba
vimo vajaus ir aktyviai ieškoti 
naujų, ypač vyresnio amžiaus, 
narių”. Korespondentas taip pat 
pažymėjo, kad susirinkimui pir
mininkavo Justinas Šidlauskas, 
o sekretoriavo Leonas Juozapa
vičius.

Lietuvių farmacistų drau
gijos L.A.P.A.S. metinis bend
ras susirinkimas ir pietūs su 
lenkų farmacistų draugijos na
riais įvyks antradienį, kovo 14 
d., Braxton’s restorane, 3 Oak- 
brook Center Mali, Oakbrook, 
IL. Pradžia 6:30 vai. vak. Pro
gramoje: paskaita „Formakolo- 
ginis grybelinių infekcijų gydy
mas”. Kviečiami visi L.A.P.A.S. 
nariai ir busimieji nariai gau
siai šiame susirinkime daly
vauti. Rezervacijas priima dr. 
Irena Juškienė iki kovo 9 d., tel. 
708-403-0690.

Pavasarėlis „nuskambės”
Montessori mokyklėlių ruošia
moje madų parodoje, šiemet 
vyksiančioje kovo 19 d. Lex- 
ington House salėje. Kaip praei
tyje lankytojai patyrė, tai 
šauniausia metų paroda, nes jo
je modeliuoja ne tik mamos, 
tėtės, bet ir patys Montessori — 
„Žiburėlio” bei Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų namelių — mokyk
lėlių mokinukai, kurie visuomet 
„nuneša” žiūrovų simpatijas.

Smuikininko R. Katiliaus
koncertas ruošiamas Pasaulio 
lietuvių centre kovo 31 d., 7:30 
vai. vak.

x Kelionė į Čekiją, Slovakiją 
Vengriją, Austriją ir Vokietiją 
gegužės 27 d. Liko tik 10 vie
tų. Kviečiame prisidėti. Skam
binkite Birutei Zalatorienei 
708-524-2244.

(sk)

x Atidaroma Juozo Mačė-
no paroda Pasaulio lietuvių 
centre, galerijoje, Lemont, IL, 
kovo 11 - kovo 25 d.
Atidarymas šeštd. kovo 11 d. 
7:30 v.v. Parodos lankymo 
valandos: šeštd. ir sekmd. 11 v.r. 
- 2 v. p.p.

(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. • »

(sk)

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

(sk)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Ckicagos skyriaus 

Msguojs J. PUOu. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfa PUce. Chicago. IL 60629

DVI ŠVENTĖS

Šio mėnesio pradžioje yra 
mūsų tautai svarbios dvi šven
tės; viena religinė ir antra 
tautinė. Abi šventės yra svar
bios abiem atvejais ir yra viena 
netoli antros. Šventas Kazimie
ras yra Lietuvos globėjas, o 1990 
m. kovo mėn. 11 d. buvo at
statyta Lietuvos nepriklau
somybė. Daug kas tiki, kad šv. 
Kazimieras išprašė Dievo 
pagalbos, kad nedidutė Lietuva 
nugalėjo milžinišką Sovietų 
Sąjungą ir pirmoji suardė komu
nizmo pamatus. Kai 1991.1.13 
Lietuvai grėsė didelis pavojus ir 
čia malda prisidėjo prie išsi
gelbėjimo. Yra padavimų, kad 
šv. Kazimieras ne vieną kartą 
yra vedęs Lietuvos kariuomenę 
į pergalę. Malda yra toks 
paprastas, lengvas ir ne
sudėtingas būdas pasiekti 
neįmanomų dalykų, tai kodėl ja 
nepasinaudoti, ypač Gavėnios 
metu. Šiandien daug jaunuolių 
lūpų Lietuvoje nebeišreiškia 
maldos garsų, jų ausyse nuolat 
skamba demono gundymai. 
Jiem reikia dvasinės pagalbos, 
kad ateities Lietuva iš pagrindų 
pasikeistų.

Prisimindami šias dvi šventes 
ir jas švęsdami, nęužmirškime 
šv. Kazimiero pavyzdžio. Kad ir 
ne taip kietai, ne taip griežtai, 
sukurkite savo sielose jo gražų 
paveikslą, kuris jus saugos nuo 
viso, kas bloga.

Redaktorius

NEPRIKLAUSOMYBĖS
GYNIMAS

1991 m. sausio 13 d. Vilniuje 
įvyko labai baisus dalykas. 
Visas pasaulis sužinojo, kaip 
rusai mušė lietuvius.

Daug lietuvių protestavo prie 
televizijos bokšto. Rusai norėjo, 
kad jie nustotų taip darę. Lietu
viai atsisakė. Rusai grasino, 
kad kas nors blogo atsitiks, 
jeigu jie nepasitrauks iš čia. 
Lietuviai nenuėjo. Rusai nušo
vė tris lietuvius ir užvažiavo 
tankais ant kitų keturių. Iš viso 
žuvo keturiolika žmonių.

Aš manau, kad šis įvykis buvo 
nežmoniškas. Šie didvyriai mirė 
už Lietuvą ir jos laisvę. Mes 
neturėtume pamiršti jų.

Aliukas Volosenko 
Bostono lit. m-los mokinys 

Red. Geriausia proga tuos 
didvyrius prisiminti, švenčiant 
kovo vienuoliktąją. Mirusiems 
didžiausia dovana yra malda. 
Kuo daugiau maldų, tuo jiems
didžiausias atlyginimas.

KALBOS SVARBA

Kalba yra svarbi, nes ja 
galima išreikšti savo mintis, 
savo jausmus ir idėjas kitiems. 
Be kalbos mūsų gyvenimo būtų 
mažiau reikšmingas, nes nega
lėtume sukurti naujų idėjų ir 
pasisavinti iš išsivysčiusių kitų 
žmonių.

Buvo labai liūdna, kai rusai 
norėjo sunaikinti lietuvių 
kultūrą ir kalbą. Atimti žmo
gaus kalbą, reiškia stengtis su
naikinti tautinį identitetą.

Mums yra svarbu mokytis 
lietuviškai, kad nepraras- 
tumėme pačios svarbiausios 
mūsų kultūros dalies. Mes 
privalome jaustis laimingais, 
kad mes mokame lietuviškai, 
tas sudaro mums sąygas daly
vauti lietuviškuose darbuose.

Lia Krivinskaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. m- 

los mokinė.

Šv. KAZIMIERAS
KELIAS Į LAISVĘ

Aš kariauti negaliu, — 
Šautuvėlio neturiu.
Kaipgi Lietuvą vaduosiu?
Kaip jai laisvę iškovosiu?

Jau žinau!
Visi žinokit —
Ne tik šokim ir dainuokim, 
Bet lietuviškai išmokim:

Ir skaityti, ir rašyti,
Ir — kas vakarą, kas rytą 
Melskimės gimta kalba,
Kad tėvynė būt laisva.

Danutė Lipčiūtė-Augienė

NEGRĮŽO

Aš turėjau gerą draugą. Kar
tu su juo ėjome į mokyklą, kar
tu žaidėme krepšinį ir kartu 
klausėmės muzikos. Mano drau
gas labai mylėjo Lietuvą. Daug 
dirbo, kad Lietuva būtų laisva. 
Jis nemėgo rusų.

Sausio tryliktąją mano drau
gas nuėjo ginti televizijos 
bokšto. Jis nebegrįžo namo, 
rusų tankas jį užmušė.

Aleksas Hauser

MOKSLEIVIS

Kas tu esi? — Gi, moksleivis. 
O paskiau? — Tautos kareivis. 
Ką tu ginsi? — Mūs tėvynę. 
Ką lauk vysi? — Priešų minią. 
Tai tu nesi pašalietis?
Ne! Aš esu Lietuvos pilietis.

Andrius Skrabulis 
Abu Bostono lit. m-los mo

kiniai.

UODAS IR JAUTIS

Uodas nutūpė jaučiui ant 
rago. Patupėjęs jau norėjo skris
ti, bet dar paklausė jautį, ar 
norįs, kad jis nuskristų. Jautis 
atsakė:

— Nepajutau, kada atskridai 
nepajusiu, kada nuskrisi.

Pasakėčia apie menką žmogų, 
kuris nei ateidamas, nei nuei
damas nepadaro niekam nei 
žalos, nei naudos.

Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS

Iš žodžio Aitvaras galima 
padaryti nemažai naujų žodžių. 
Štai sugestijos: Aras, Sara (var
das), vaitas, vasara, tavas, Sar
tai (ežeras), raitas, Vitas, rasa, 
visa, vairas ir t.t.

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAS

Lakūnas pradėjo skridimą iš 
Pietų ašigalio.

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS

1. Griškabūdis. 2. Baranaus
kas. 3. Marijampolė. 4. Kali
nauskas.

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAI

1. Jėzus Kristus gimė Azijoje 
(Homand Medallion World 
Atlas, p. 54, New York, 1869).
2. Mažiausiai krikščionių yra 
Azijos žemyne (The 1993 Alma- 
nac, p. 408, Boston, 1993). 3. 
Vardas „Mahometas” reiškia 
„Labai girtinas”. 4. Mahometas 
buvo jaunesnis už savo pirmąją 
žmoną Kadidžą 15 metų. Šiai 
našlei Mahometas buvo trečia
sis vyras. 5. Musulmonams žo
dis Fatima primena jų pranašo 
Mahometo dukters vardą Fa- 
timą.

GALVOSŪKIS NR. 111
(Žiūrėkite piešinėlį)
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plakatą, kuriame yra surašyti jo 
vardai. Suskaičiuokite, kiek 
kartų šiame plakate yra mi
nimas jo vardas? (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 112
(Žiūrėkite piešinėlius)

Nupieštuose trijuose pieši
niuose yra paslėpta trys figūros, 
pažymėtos skaičiais 1, 2, 3. 
Nustatykite, kuri figūra yra pa
slėpta ir ją nuspalvinkite kuria 
nors spalva. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 113
(Žiūrėkite piešinėlius)

Čia nupiešti du Lietuvos eže
rai. Vienas iš jų jau ne Lietuvos 
sienose, nors anksčiau priklausė 
Lietuvai. Antras yra šiaurinėje 
Lietuvos dalyje, pasienyje. 
Pasižiūrėję į Lietuvos žemėlapį, 
parašykite jų pavadinimus. (5 
taškai)

V. Matulaičio piešiniai

GALVOSŪKIS NR. 114

Kartą gyveno vienas karalius, 
kuris mirdamas paliko šį testa
mentą: Kiekvienas sūnus, turi 
pasibalnoti savo arklį ir nujoti 
į miestą, esantį už 10 mylių nuo 
karaliaus rūmų. Savininkas to 
arklio, kuris įjos į miestą pasku
tinis, paveldės karalystę.

Po karaliaus mirties, sūnūs, 
pasibalnojo arklius ir išjojo į 
nurodytą miestą. Kiekvienas 
stengėsi neskubėti ir pa
skutinis įjoti į miestą. Pajoję 
vieną mylią, jie taip lėtai jojo, 
kad beveik sustojo. Netikėtai jie 
sutiko protingą senelį, kuris 
jiems patarė, kaip jie turi elgtis, 
kad pasiektų laimėjimą. Pagal
vokite ir parašykite, ką kara
liaus sūnums protingas senelis 
pasakė. Kas teisingai atspės 
senelio patarimą, gaus 10 taškų, 
o kuris apytikriai spės — gaus 
tik 5 taškus.

GALVOSŪKIS NR. 115

1. Kiek ilgai tęsėsi Nojaus 
laikų tvanas? 2. Kuri buvo sa
vaitės diena, 1990 m. kovo 11 d., 
kai buvo paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas?
3. Koks yra Baltijos jūros 
gilumas? 4. Žemės planeta 
skrieja apie saulę 93-jų milijonų 
mylių nuotolyje. Kas atsitiktų 
su mūsų planeta, jei ji tą nuo
tolį padidintų arba sumažintų 
10,000 mylių? 5. Kur daugiau 
gyventojų: Švedijoje ar Gudi
joje?

Už teisingus ir platesnius at
sakymus — 10 taškų, o už trum
pus ir apytikrius — 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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