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Salių vadovai svarstė 
gerovės kėlimo klausimus

Sąjūdžio konferencijoje 
ragino apšvarinti 

savivaldybes

» «

Vilnius, kovo 6 d. (LR) — Vil
niuje, Radvilų rūmuose kovo 4 
d. įvyko Lietuvos Sąjūdžio kon
ferencija. Kaip rašo Violeta 
Gaižauskaitė „Lietuvos ryte”, ši 
visuomeninė organizacija, jos 
atsakingojo sekretoriaus J. Raz
mos duomenimis, dabar jungia 
apie 12,000 žmonių.

Beveik 200 delegatų atsistoję 
plojimais pasveikino kelias mi
nutes vėluojantį Sąjūdžio garbės 
pirmininką profesorių Vytautą 
Landsbergį. Jis buvo paprašytas 
„tradiciškai duoti toną”. 
Lietuvos himnui. Tylos minute 
pagerbti žuvusieji dėl laisvės 
visame pasaulyje.

„Kai kas klausia: ar Sąjūdis 
dar reikalingas, ar jis egzistuo
ja?” — kalbėjo Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas Romas Batūra. 
„Nebūdami profesionalai dir
bam tautos ir valstybės sar
gybos darbą”. Jis teigė, kad turi 
būti partijas ir kitas institucijas 
kontroliuojantis visuomenės 
balsas, nes kitaip jos „gali 
nukrypti nuo visuomenę domi
nančių gairių”. Sąjūdis, pasak 
jo, — tai visuomenės gyvenimo 
arbitražas.

Aptaręs, kas nuveikta per 
pusmetį nuo praėjusios Sąjūdžio 
konferencijos, R. Batūra siūlė 
Vilniuje, Lukiškių aikštėje, prie
šais buvusius KGB rūmus, pa
statyti paminklą visų epochų 
Nežinomajam kariui. „Taip 
sukurtume didelės pagarbos 
zoną savo sostinėje”, sakė jis. 
Pranešimą Sąjūdžio tarybos pir
mininkas baigė žodžiais: „Mūsų 
dar laukia dideli uždaviniai”.

Sąjūdžio garbės pirmininkas 
V. Landsbergis pirmiausia pa
sveikino salėje esančius Kazi
mierus ir Kazimieras. Sąjūdi
ninkus prajuokino jo žodžiai, jog 
kadaise, buvo jų perteklius”.

Pradžioje pranešimo apie po
litinę padėtį Lietuvoje, Lands
bergis sakė, jog šalyje — gili 
krizė, žmonės lėtai kyla iš dva
sinės depresijos. Jo nuomone, ty
čia palaikomos nusivylimo nuo
taikos tampa pavojingos vals
tybės būčiai. „LDDP pasiekė, 
kad žmonės keiktų visą Seimą”, 
sakė Landsbergis.

Todėl, V. Landsbergio many
mu, rinkimus Kaišiadoryse 
tikriausiai laimėsiantis Liud
vikas Sabutis „ateina į kal
tininkų būrį”.

Savivaldybių rinkimai, pasak 
pranešėjo, ir esanti proga atkur
ti pasitikėjimą, nors į politiką 
„lenda ir burokinio pogrindžio 
veikėjai”.

Ekonomikos būklę Vytautas 
Landsbergis apibendrino 
žodžiais „LDDP stabligė”. Val
dančiosios partijos požiūrį į 
privatizavimo įstatymus prane
šėjas komentavo taip: „Įsikiškit 
savo įstatymą, o mes darome, 
kaip mums geriau”. Kritikuo
damas dabartinę Lietuvos už
sienio politiką, jis įspėjo, jog 
„Rusijoje į valdžią artėja 
paprastas fašizmas su svastiko
mis ant rankovių”.

Anot V.’ Landsbergio, dabar 
svarbiausia — žadinti žmones, 
kad jie mąstytų pilietiškai, 
valstybiškai ir kritiškai. 
Sąjūdis, anot jo,. neturėtų 
šalintis žmogaus teisių gynimo. 
„Reikalingos ir tikros prof
sąjungos, nebįjančios valdžios ir 
galinčios su ja konfrontuoti”, 
sakė jis.

Prieš išvykdamas iš konferen
cijos, Sąjūdžio garbės pirmi
ninkas atsakė į daugelį klau

simų. Sunerimusiems dėl Vals
tiečių Partijos įtakos didėjimo 
V. Landsbergis pareiškė užuo
jautą, nesugebantiems išsiaiš
kinti liberalų pozicijos patarė 
„žiūrėti kiekvienam į dantis”, 
apie Centro Sąjungą siūlė spręs
ti iš jos veikimo.

Sąjūdžio poziciją savivaldybių 
rinkimuose konferencijoje 
išdėstė Sąjūdžio tarybos narys 
Liudvikas Sabutis. „Lietuvos 
rytui” jis sakė, jog Sąjūdis pir
miausia turėtų remti tuos poli
tikus, kurie nesijungdami į 
kitas partijas liko ištikimi 
Sąjūdžio idėjoms. Sąjūdis rems 
Krikščionių Demokratų, Tėvy
nės Sąjungos, Tautininkų, De
mokratų partijų, politinių kali
nių ir tremtinių atstovus. „Aš 
asmeniškai matau daug tvar
kingų žmonių ir Liberalų bei 
Centro sąjungose”, — sakė jis. 
Anot jo, vieno kurpaliaus visai 
Lietuvai nepritaikysi, tačiau 
šiandien reikia aiškumo. Todėl, 
jo nuomone, kandidatų sąrašuose 
derėtų atsirinkti savivaldybių 
tarybos komandą, galinčią pro
fesionaliai dirbti: „ne plepių, ne 
provokatorių, o darbštuolių”.

Į klausimą, kaip apskaičiuoja 
savo galimybes šį kartą laimėti 
Seimo nario rinkimus Kaišia
doryse, Sabutis atsakė: „Kaip 
visada — labai blaiviai ir 
realiai: pergalė neišvengiama”.

Po diskusijų priimtas kreipi
masis į Lietuvos piliečius, ku
riame jie raginami aktyviai 
dalyvauti rinkimuose. Jame 
rašoma, kad rinkimai — „tinka
miausia proga apvalyti savi
valdybes nuo korumpuotų pa
reigūnų ir partinės kolūkinės 
nomenklatūros”. Kad būtų 
išvengta Seimo rinkimų rezul
tato, „Sąjūdžio dvasiai artimos 
partijos” kviečiamos sudaryti 
jungtinius sąrašus.

Išklausius pranešimus apie 
šalies ekonominę būklę, kaimo 
problemas ir pasiruošimą šalies 
gynybai, priimti keli pareiški
mai prezidentui, Seimui ir vy
riausybei. Juose, be kita ko, 
pareikšta, jog būtina be trukdy
mų grąžinti žemę savininkams, 
išpirkti jų žemę arba mokėti 
jiems žemės nuomą, uždrausti 
žaliavų išvežimą iš Lietuvos, 
valstybės kreditus naudoti tik 
investicijoms, politinė valdžia 
raginama priimti „skubius ir 
naudingus krašto gynybai 
sprendimus”.

Mažinami krašto 
apsaugos valdymo

etatai
Vilnius, kovo 3 d. (LR) — 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro įsakymu nutarta 17.5% 
sumažinti ministerijos valdymo 
bei aprūpinimo tarnautojų skai
čių. Tai padaryta, siekiant tiks
lingiau panaudoti krašto ap
saugos sistemai skirtas lėšas.

Ministerijos atstovė spaudai 
taip pat informavo, kad siekiant 
geriau organizuoti Lietuvos ka
riuomenės materialinį ir tech
ninį aprūpinimą bei išvengti 
dubliavimo, panaikinta kariuo
menės medžiaginio aprūpinimo 
tarnyba bei kariuomenės užnu
gario departamentas. Vietoj 
panaikintų tarnybų įsteigtas 
Kariuomenės aprūpinimo de
partamentas — vadinasi, etatų
skaičius čia sumažėjo 41 pro
centu.

Kopenhagoje kovo 11 d. įvykusioje 115 valstybių vadovų konferencijoje 
kalbėjo Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand. Kalbėtojai buvo rodomi 
didžiuliame televizijos ekrane virš pulto. Mitterrand rėmė psiūlymą įvesti 
naują tarptautinį mokestį iš kurio būtų finansuojamos tarptautinio vystymo 
programos.

Čečėnijos pavyzdys rodo, 
kad reikia barjerų prieš Rusiją
Vilnius, kovo 6 d. (LR) — 

Užsienio lietuvių organizacija 
„Tautos fondas” vienam iš savo 
projektų — „Demokratijos vys
tymo programa” — įgyvendinti 
Lietuvoje pasirinko Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partiją, 
rašo Violeta Gustaitytė „Lie
tuvos ryte”. Kovo pirmą sa
vaitgalį šios programos semi
naras vyko Kauno rajone, Gar
liavoje. Garliaviečius krikščio
nys demokratai pakvietė į susi
tikimą su programos atstovais: 
Krikščionių Demokratų Partijos 
Kauno skyriaus vicepirminin
ku, „Laisvosios Europos” 
apžvalgininku politologu Egidi
jumi Vareikių ir Seimo krikš
čionių demokratų frakcijos na
riu Algirdu Patacku.

Algirdas Patackas, papasako
jęs apie Lietuvos parlamentarų 
kelionę į Čečėniją ir šią šalį 
ištikusią tregediją, sakė, jog kal
bant apie Lietuvą turime labai 
aiškų pavyzdį, kas gali ištikti 
mūsų šalį labai netolimoje 
ateityje, ko galima laukti iš 
Rusijos, jei „nebus pastatyti 
tam tikri barjerai”. Seimo narys 
priminė, jog Čečėnijai remti 
parlamentarų grupė dar pernai 
akcentavo, jog turime suvokti, 
kas vyksta Čečėnijoje — tai 
Lietuvos nacionalinio saugumo 
sfera.

Patackas teigė, jog kitas 
regionas, į kurį nukryps „Rusi
jos imperijos agresija po 
Čečėnijos bus Pabaltijys”. Su-

JAV siūlo jungtis į oro
erdvės sistemą

'«
Vilnius, kovo 14 d. (Elta) — 

Pirmadienio susitikime su 
Baltijos valstybių premjeras 
Taline JAV viceprezidentas Al 
Gore pasiūlė Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai prisijungti prie 
Centrinės Europos regioninės 
oro erdvės kontrolės iniciatyvos 
(RAI).

Ši organizacija buvo įkurta 
plėtoti integruotas regionines 
civilines bei karines oro erdvės 
kontrolės sistemas, kurios 
atitiktų Vakarų civilines oro 
erdvės kontrolės sistemas bei 
galėtų bendradarbiauti su Va-

prantant tą grėsmę, sakė pre
legentas, tylėjimas būtų nusi
kaltimas, o per dešimt metų, 
kuriuos, pasak A. Patacko, 
politologai skaičiuoja iki gali
mos kitos agresijos, „mūsų 
energija turi būti skirta ap
sisaugojimui, o tik po to — gero
vei”. Lietuva, parlamentaro 
teigimu, kas 30 metų patiria 
agresiją iš Rytų, todėl Lietuvos 
Rytų politika turėtų būti į tai 
orientuota.

Egidijus Vareikis teigė, jog 
žvelgiant iš Vakarų pozicijų 
Lietuva, Latvija, Estija nėra 
paliktos Rusijos interesų sfero
je. „Mes esame nepriklausomi”, 
sakė prelegentas, „tačiau esam 
tokioje pasaulio vietoje, kad 
jeigu sugalvosime, jog mums 
reikia Rusijos ir kad mes nori
me būti Rusijos interesų sfero
je, tai mums netrukdys į tą sferą 
įeiti. Bet jei patys lietuviai 
nesugalvos, tai juos įkišti nebus 
taip lengva”.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
saugumą Vareikis sakė, jog 
gynybos ir saugumo plano kū
rimo procesas Lietuvoje dabar 
klostosi gera linkme, tačiau ji 
buvo pradėta kurti partiniu 
principu: „kairieji rašo savo pro
jektą, dešinieji — savo”. Šalies 
gynyba, kaip teigė prelegentas, 
negali būti partinė, ji privalo 
būti nacionalinė: „reikia nutarti 
visiems kartu — negali LDDP 
eiti į Rytus, o dešinieji į 
Vakarus ir kas ketvirtus penk
tus metus tą ėjimą kaitalioti”.

karų organizacijomis, neišski
riant NATO.

Pirtnajame etape RAI turi iš
tirti regiono struktūrinius 
poreikius ir reikalavimus. Vė
liau operacinių sistemų įrengi
mas priklausys tiek nuo tyrimo 
duomenų, tiek nuo valstybės iš
teklių.

RAI buvo sukurta 1994 m. 
sausio mėnesį, JAV prezidentui 
Bill Clinton lankantis Prahoje. 
Prie šios iniciatyvos jau prisi
jungė Lenkija, Vengrija, Čekija 
ir Slovakija.

Kopenhaga, kovo 11 d. 
(NYT) — Praėjusį savaitgalį 
Kopenhagoje įvyko didžiausias 
pasaulio šalių vadovų susiti
kimas ir jo metu jie tarėsi kaip 
galima būtų pagelbėti 1.3 bili
jonams skurde gyvenantiems 
žmonėms. Kaip rašo Barbara 
Corssette „The New York 
Times” dienraštyje, buvo daug 
žadėta, bet mažai įsipareigota ir 
nedaug konkrečių pasiūlymų.

Prancūzijos prezidentas Fran
cois Mitterrand tačiau buvo iš
mintis. Jis pareiškė remiąs 
pasiūlymą apmokestihti speku
liacinius tarptautinius preky
binius sandėrius kaip priemonę 
telkti lėšas ekonominiam vysty
mui. Tokį pasiūlymą pristatė 
amerikietis James Tobin, kuris 
1981 m. laimėjo Nobelio premiją 
ekonomikos srityje.

Austrija taip pat ėmėsi kon
kretaus veiksmo, pranešdama, 
kad nurašo 100 milijonų dolerių 
skolų neturtingiausioms valsty
bėms, pagal sekmadienį pasira
šomą rekomendaciją skolinto
joms valstybėms. Be to, toje 
deklaracijoje Pasaulio Bankas ir 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
yra prašomi peržiūrėti ekonomi
nes krizes pergyvenančių šalių 
įsiskolinimus ir rasti daugiau 
priemonių sumažinti ekonomi
nių reformų smūgius.

Deklaracijoje donorės valsty
bės yra skatinamos, bet negali 
būti priverstos 20% užsienio pa
šalpai teikiamų lėšų skirti 
švietimo, sveikatos bei kitoms 
žmonių gerovę keliančioms 
programoms. Deklaracijoje ki
tos šalys, jų tarpe ir ekonominę 
pagalbą gaunančiosios, yra 
prašomos 20% gautos pagalbos 
skirti minėtiems tikslams. 
Dauguma besivystančių žymiai 
mažiau lėšų skiria humanita-

Lietuvos prezidentas kalbėjo 
Kopenhagoje

Vilnius, kovo 13 d. (Elta) — 
Jungtinių Tautų Pasaulinės So
cialinio Vystymosi Konferenci
jos viršūnių susitikime Kopen
hagoje kovo 11 dienos vakarą 
kalbą pasakė Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Baltijos ir kitas Vidurio bei 
Rytų Europos valstybes Algir
das Brazauskas apibūdino kaip 
pereinamosios ekonomikos 
šalis. Tai reiškia,sakė jis, kad 
šios šalys įžengė į tokį savo 
vystymosi etapą, kai ryžtingai 
mažinamas valstybinis monopo
lis ekonomikoje, skatinamas ir 
plėtojamas privatus verslas. 
Tačiau neišvengiamas laisvo
sios rinkos atšiaurumas, sakė 
Algirdas Brazauskas, turi būti

Vasario 22 d. prezidentas Algirdas Brazauskas įteikė Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną Lietuvos ambasadoriui prie 
Europos Sąjungos Adolfui Venskui.

riniams tikslams.
Prezidentas Mitterrand, kuris 

serga vėžiu ir kalbėdamas at
rodė silpnas ir sulysęs, sakė 
neturįs jokių iliuzijų apie siū
lomo mokesčio pravedimo di
džiules kliūtis. Bet jis metė 
iššūkį susirinkusiems 115 šalių 
vadovams rimtai įsipareigoti 
šiuo atžvilgiu. „Ar mes vai
diname pasaulio akims”, jis 
klausė, „ar esame tikrai 
pasiryžę socialinius klausimus 
iškelti į tą patį lygį kaip ekono
miniai ir taikos klausimai?”

Sekmadienį pasirašytoje de
klaracijoje, kurios punktai buvo 
svarstomi visą praėjusią savai
tę, rašoma, kad visuomeninei 
gerovei yra būtina įstatymams 
pavaldi santvarka, žmogaus 
teisių gerbimas ir gamtos ap-

Estijos ir Lietuvos 
parlamentarai ginčijasi dėl 

garbės
Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 

Lietuvos ir Estijos parlamenta
rai tęsia ginčą dėl Taline išleis
tame leidinyje „Via Baltica 
News” išplatintų teiginių, ku
riuose neigiamai apibūdinta 
Lietuva.

Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis kovo 2 d. laišku 
kreipėsi į savo kolegą Estijos 
parlamente Vėl Satpalu, teig
damas, jog praėjusią savaitę 
Taline vykusiame Europos Ta
rybos Parlamentinio ir visuo
menės ryšių komiteto posėdyje 
leidinys „Via Baltica” su keletu 
Lietuvą žeidžiančių ir žeminan
čių teiginių buvo dalijamas kar
tu su oficialiu Estijos parla
mentą pristatančiu aplanku. K.

sušvelnintas socialinės ap
saugos tinklu.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuvoje valstybė kiek pajėgs 
materialiai rems žmones su ne
gale, pensininkus, kitus socia
liai silpniausius gyventojų 
sluoksnius, ypač moteris ir vai
kus. Bet ženkliau paremti visas 
skurstančias visuomenės grupes 
valstybė kol kas negalės, sakė 
jis.

Algirdas Brazauskas paragino 
pasaulio valstybes ir tarptau
tines organizacijas įgyvendinti 
Generalinės Asamblėjos rezoliu
ciją dėl pereinamosios ekonomi
kos valstybių integravimo į pa
saulinę ekonomiką.

sauga. Šiems punktams pasi
priešino kai kurios didelės besi
vystančios šalys.

Diskusijos praėjusią savaitę 
užkliuvo dėl suverenumo klau
simų. Besivystančių šalių pa
stangos į deklaraciją įvesti 
tekstą, pasisakantį už nesiki
šimo principą, kad tarptautinės 
organizacijos negalėtų tikrinti 
jų veiksmų, nepavyko.

Šeštadienį savo kalbose Kini
jos premjeras Li Peng, Indijos 
premjeras P. V. Narasimha ir 
Indonezijos prezidentas Suhar- 
to, kurie reguliariai išreiškia 
pasipriešinimą tarptautinei 
žmogaus teisių priežiūrai, savo 
kalbose visi trys reikalavo, kad 
pasaulis jų šalims leistų pa
čioms susirasti kelią į socialinės 
gerovės kėlimą.

Bobelio žodžiais, taip išplatinę 
minėtą leidinį, Estijos parla
mentarai sudarė įspūdį, jog tai 
— oficiali šios šalies nuomonė.

Vasario 28 d. spaudos konfe
rencijoje Kazys Bobelis pareiš
kė, jog „estai mus mano esant 
mažesniais už juos”.

Atsakydamas į Lietuvos Sei
mo komiteto pareikštą nepasi
tenkinimą, Estijos parlamento 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas V. Satpalu te’gė, kad 
Estijos parlamentas nefmansuo- 
ja šio leidinio. „Jeigu Jūs 
manote, kad Estijoje reikėtų 
įvesti leidinių cenzūrą, tai čia 
mano nuomonė visiškai skiria
si nuo Jūsų nuomonės”, teigia 
Estijos parlamentaras.

Tuo tarpu K. Bobelis savo 
laiške nurodo, kad „niekas 
Jums nesiūlė cenzūruoti Estijos 
leidinių”. Jis taip pat primena, 
kad tai ne pirmas kartas, kai 
pasigirsta Estijos pareigūnų 
reiškiamos neigiamos pastabos 
apie Lietuvos ekonominę, poli
tinę, prekybinę, socialinę pa
dėtį.

V. Satpalu savo laiške primi
nė neatsakingus K. Bobelio 
veiksmus praėjusių metų liepos 
mėnesį Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje Vienoje, dėl 
kurių Baltijos valstybės esą ne
teko Asamblėjos viceprezidento 
vietos. Estijos parlamentaras 
mano, kad tokie aukštas parei
gas užimančio Lietuvos politiko 
pareiškimai ir veiksmai daro 
tiesioginę žalą Baltijos valstybių 
bendradarbiavimui.

Atsakydamas į šį pareiškimą,
K. Bobelis nurodė, jog teiginys 
apie Baltijos šalių galimybes 
užimti minėtą postą ESBO yra 
klaidingas.

Lietuvos parlamentaras taip 
pat nusistebėjo tokia skubia 
savo kolegos reakcija ir pareiškė 
tikįs, kad ateityje panašūs nesu
tarimai bus „šalinami drau
giškai”.

Seimo narys K. Bobelis nuro 
dė, kad „mes neturėtume mo
kyti vienas kito, kaip elgtis 
atstovaujant mūsų interesams”.

KALENDORIUS
Kovo 15 d.: Klemensas, Lu 

krecija, Lionginas, Gunta, Taut
gine.

Kovo 16 d.: Dionyzas, Juli
jonas, Vaidotas, Vilija. Knyg
nešių diena. 1846 m. gimė knyg
nešys Jurgis Bielinis.

i
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS TARYBOS
Norim supažindinti kas buvo 

atlikta per paskutinius 6 
mėnesius ir kokie planai yra 
šiems metams.

APDOVANOJIMAI

Brolijos ir Seserijos vy
riausiems skautininkams pri
stačius, LSS Pirmija savo
5-tame korespondenciniame po
sėdyje nusprendė apdovanoti 
GELEŽINIO VILKO ordinu:

v.s. fil. Laimutę Kiliulienę, 
Atlanto rajonas

j.v.s. Vladą Petukauską, Vidu
rio rajonas

j.v.s. Bronių Stundžią, Kana
dos rajonas

Sveikindami pagerbtuosius 
reiškiame didelį ačiū už Jų 
įnašą Lietuvių skautų sąjungoje 
auklėjant lietuvių kilmės jau
nimą skautiškais principais ir 
tinkamai ruošiant jaunesnius 
vadovus. Tikimės , kad, pagal 
išgales, savo pavyzdžiu ir dar
bais jie ir toliau talkins lie
tuviškos skautijos tikslų sie
kime.

PAKĖLIMAI

Pakėlimai į skautininkų 
laipsnius bus vykdomi balan
džio 23 dienos proga. Visi 
pristatymai turi būti v.s. 
Marytės Utz rankose ne vėliau 
š.m. balandžio 10 d., pagal 
anksčiau išvardintas taisykles. 
Marytės FAXas yra: (708) 
423-8497.

1993 M. SUVAŽIAVIMO 
DALYVIŲ SIŪLYMAI

Siūlymai ir rinkimų dalyvių 
balsavimo duomenys buvo 
išspausdinti Rinkimų komisijos 
biuleteniuose Nr. 3 ir 4.

Buvo susisiekta su kiekvienu 
siūlytojų, prašant (jį ar ją) 
suteikti daugiau informacijos, 
remiančios jų siūlymą. LSS Ta
ryba savo 4-tajame korespon
denciniame posėdyje išdisku
tavo veik visus siūlymus, ir 
balsavo tuos siūlymus priimti ar 
atmesti. Balsavime dalyvavo 27 
iš 30 Tarybos nariai. Dalis 
siūlymų buvo keisti LSS Sta
tutą ar nuostatus. Statu- 
to/nuostatų pakeitimams 
reikėjo surinkti 4/5 Tarybos 
balsų. Likusiems siūlymams 
reikėjo Tarybos narių daugu
mos ar posėdyje balsuojančių 
daugumos. Rezultatai yra tokie:

la. Panaikinti Rajono vado 
pareigas: nepriimta.

lb. Panaikinti Šakų atstovus: 
nepriimta.

2a. Pratęsti LSS vadovybės 
kadenciją 4-tiems metams: ne
priimta.

2b. Sumažinti LSS Tarybos 
narių skaičių: nepriimta.

3. Pakėlimus į vyresniškumo 
laipsnius ir apdovanojimus 
aukštesniais ordinais pavesti 
šakų vyriausiems skautinin
kams ar ASS vadijos pirminin
kui: nepriimta.

4a. Panaikinti ’didįjį/įžodžio’ 
saliutą: priimta.

4b. Grąžinti 'mažąjį’ saliutą 
himno pagerbimui: priimta.

5a. LSS vadovų rinkimuose 
tegali dalyvauti tik kasmet susi
mokėję nario mokestį savo šako
je: priimta.

5b. Rinkimų komisija naudo
ja tik šakų atsiųstus sąrašus: 
priimta.

Siūlymas: suvažiavimo nubal
suotus pasiūlytus pakeitimus, 
Tarybai perbalsavus kitaip,

PRANEŠIMAS
pranešti naujus rezultatus 
rinkimų suvažiavimo daly
viams. Su šiuo aplinkraščiu šis 
siūlymas yra vykdomas. 
Aplinkraštis bus spausdinamas 
lietuviškoje spaudoje ir „Skauti- 
joje”, kuri yra „Skautų aido” 
dalis.

Siūlymas: papildyti VII sky
riaus 25-tą paragrafą taip, kad 
siūlomi kandidatai būtų ėję 
vadovo,-ės pareigas per pasku
tinius šešerius metus bus svars
tomas LSS Tarybos akivaizdi
niame posėdyje 1995 metais. 
Tame posėdyje bus diskutuo
jama visa rinkimų procedūra.

Siūlymas: peržiūrėti Sąjungos 
nuostatus ir kur reikalinga juos 
pakeisti/pritaikyti prisitaikant 
prie šių dienų sąlygų, jau yra 
vykdomas. Yra sudaryta Nuo
statų komisija kuri, vadovau
jant jos pirmininkui v.s. fil. 
Sigitui Miknaičiui, jau pradėjo 
savo darbą. Visais LSS 
Statuto/nuostatų reikalais 
prašau kreiptis į brolį Sigitą. 
Nuostatų komisijos nariai yra: 
v.s. fil. Meilė Mickienė, s. fil. 
Zita Rahbar ir v.s. fil. Gintaras 
Plačas.

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS

Įvyks š.m. spalio 6, 7 ir 8 
dienomis Lietuvių centre, Le- 
monte, Illinois. Suvažiavimo 
ruoša rūpinasi v.s. Marytė Utz.

SKAUTIŠKŲ RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Prel. Juozo Prunskio fondo re
miamas skautiškų rašinių kon
kursas yra planavimo stadijoje; 
v.s. Marytė Utz yra sudariusi 
komisiją, kuriai pirmininkauja 
fil. Ramunė Lukienė. Taisyklės, 
sąlygos ir tema bus netrukus 
paskelbtos. Tikimės daug daly
vių.

„LIETUVIŠKOJI
SKAUTYBĖ”

Lietuviškosios skautybės fon
das, šios knygos leidėjas prane
ša, kad netrukus knyga bus ati
duota spaustuvei. Knyga turės 
arti 550 puslapių teksto ir arti 
250 puslapių nuotraukų. Kvie
čiame kiekvieną šią knygą užsi
sakyti iš anksto. Kviečiame 
kiekvieną platinti šią knygą 
savo vietovėje. LSF artimoje 
ateityje išsiuntinės visą 
informaciją kaip užsisakyti/užsi- 
prenumeruoti „Lietuviškoji 
Skautybė”.

LIETUVOS SKAUTŲ 
ORGANIZACIJOS

Pirmijos žiniomis šiuo metu 
Lietuvoje veikia čia minimos 
Lietuvos skautų organizacijos. 
Su trimis pasikeičiame laiškais.

1. Lietuvos Skautų sąjunga. 
Tarybos pirmininkas j.s. fil. 
Algimantas Žilinskas (Kaunas), 
ilgus metus vadovavo ASS Aus
tralijoje. Su broliu Algiu su
sirašinėjame nuo jo išrinkimo 
1994.12.29.

2. Lietuvos Skautįja. Tarybos 
pirmininkas ps. Valdas Rakutis 
(Kaunas). Pirmijos vyriausias 
skautininkas Ričardas Mal
kevičius. Su broliu Rakučiu 
laiškais esame pasikeitę po jo 
išrinkimo 1994.11.20.

3. Lietuvos Jūrų skautija. Vy
riausias skautininkas Algiman
tas Malkevičius (Kaunas). LJS

Detroito skautijos Kaziuko mugėje, kovo 5 d. vykusioje Dievo Apvaizdos parapijos patalpose, prie 
skaučių darbelių prekystalio pirkėjų laukia darbščios „Gabijos” tunto sesės.

Nuotr. Jono Urbono

įsisteigė 1994.9.25. Su broliu 
Algiu palaikau ryšį nuo jo da
lyvavimo 1993 m. Jubiliejinėje 
stovykloje, Rakė.

4. Lietuvos nacionalinė Euro- 
skautų asociacija. Pirmininkas 
Vytautas Šliogeris (Klaipėda).
Ryšys nebuvo užmegztas nei iš 
vienos pusės.

5. Žemaitijos Skautų organi 
zacija. Vadovas A. Višnevskis 
(Mažeikiai). ŽSO įsikūrė 1989 
m. kovo mėnesį. Atsiskyrė iš 
LSS 1991.3.3. Žinios iš Lietuvos 
„Skautų aido”. Ryšys neuž- 
megztas.

Asmeniškai ryšys palaikomas 
su keliais vienetų vadovais. Dėl 
tvarkingos koordinacijos ryšių 
išlaikymo ir paramos telkimo 
Lietuvos skautų vienetams ar 
skautams,/ėms, kviečiame kiek
vieną supažindinti Pirmijos 
pirmininką apie savo užsimoji
mus ir veiklą šioje srityje.

Čikagoje bent viena radijo 
stotis pranešė lyg tai įvyko 
Lietuvos skautų susijungimas. 
Tai nebuvo patikrintos ar tiks
lios žinios. Š.m. vasario 25 d. 
Vilniuje įvyko Lietuvos skautų 
sąjungos vadovybės pareigų per
davimo suvažiavimas/sueiga.

EUROPOS RAJONAS

Rajono vadas v.s. Jaras Alkis 
praneša, kad savo rajone yra 
planuojamos savaitgalinės sto
vyklėlės, Sekminių savaitgalio 
stovykla ir vasaros stovykla Lie
tuvių sodyboje nuo liepos 29-tos 
iki rugpjūčio 6-tos dienos. Brolis 
Alkis Kalėdų metu lankėsi Lie
tuvoje.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Rajono stovykla „Aušra” vyko 
š.m. sausio 2-8 d. Dalyvavo 92 
skautai ir skautės iš visų 
Australijos vietovių. Stovyklos 
viršininkas buvo ps. Antanas 
Pocius, v.s. B. Žalys „Pėdse
kyje” vaizdžiai aprašė šią pa
sisekusią stovyklą. Gavome vi
sų stovyklautojų pasirašytą 
sveikinimą, linkėjimus ir padė
ką už rūpestį LSS ateitimi.

Rajono vadas s. Narcizas Ra
manauskas gegužės mėnesį 
vyksta į Lietuvą kelioms sa
vaitėms. Ten žada susitikti su 
Lietuvos skautais ir jų vadovais.

NARIO MOKESTIS

Raginame kiekvieną, norintį 
dalyvauti 1996 m. LSS Vadovy
bės rinkimų suvažiavime ir 
gauti teisę balsuoti, sumokėti 
nario mokestį savo šakos iždi
ninkui (Brolija, Seserija ar 
ASS). Nario mokestis mokamas 
kasmet. Tad, iki dabar nario 
mokestis turėjo būti sumokėtas 
už 1994 ir 1995 metus.

Yra LSS narių, kurie „Skautų 
aidą” prenumeruoja atskirai, 
tad neįmanoma patikrinti, ar jie 
yra susimokėję metinį nario mo
kestį.

Tarybos nariai nario mokestį 
moka tiesioginiai Tarybos iždi
ninkui, v.s. Antanui Jarūnui. 
Kurie dar nėra atsiskaitę su

KAZIUKAS CHICAGOJE
Sekmadienį, nubudęs žvilgte

rėjau per langą. Naktį snigo. 
Televizija ėmė gąsdinti, kad dar 
bus sniego ir lietaus, ir bus slidu. 
Gerokai nusigandau. Kaip bus 
su Kaziuko muge? Ar išdrįs va
žiuoti tokiu oru? Nors važiuo
jant jau nebebuvo nei sniego, nei 
lietaus, bet gana slidu. Atva
žiavęs labai susimaišiau. Neži
nojau ar džiaugtis, ar liūdėti. 
Mat visos vietos užimtos ir 
tenka važiuoti gerokai toli, kad 
rastum vietą automobiliui. Ge
rokai nepatogu ir liūdna. Bet ir 
linksma. Daug lankytojų. Reiš
kia pasisekė. Ir tikrai. Sunku 
prasigrūsti pro minią, o prie 
cepelinų ir koldūnų ilgiausios 
eilės. Valgius dalina jauni 
skautai, būsimieji restoranų 
savininkai.

Mano stalo kaimynai nutarė 
pietus apvainikuoti kava ir tor
tu. Kaip sulietuvinti tą tortą? 
Nesvarstėme. Nugužėjome į 
„Paukštyčių lizdą”. Ir tai buvo 
pats gražiausias vaizdas. Jau
nutės paukštytės, specialiomis 
prijuostėmis pasipuošusios, 
sukinėjosi ir akylai sekė, kur 
reikalingas jų patarnavimas. 
Dar nebaigus to torto, jau laukė, 
kad pašalinti nebereikalingą 
popierinę lėkštę. Tai būsimos 
geros žmonos. (Kad taip mūsų 
žmonos pasimokytų!)

Teko išgirsti pokalbį.
- Gaila, mugė neturi mugiško 

garso. Reikėtų, kad kapela 
grotų.

VISI JUNKIMĖS TALKON

Netrukus turi pasirodyti 
knyga „Lietuviškoji Skautija”, 
kurios išleidimu rūpinasi Lietu
viškosios Skautybės fondo (LSF) 
valdyba.

Knyga turės daugiau negu 
750 puslapių teksto, arti 1000 
nuotraukų ir apims 1945-1985 
metų lietuvių skautų užsienyje 
veiklos laikotarpį. Knyga bus 
įdomi suaugusiems ir jaunimui, 
nes joje tilps beveik trijų kartų 
skautiškos veiklos apžvalga bei 
nuotraukos. Ilgus metus leidi
niui medžiagą rinko bei ją 
redagavo v.s. Alė Namikienė su 
nemažu būriu talkininkų.

Tokios apimties knygos 
išleidimui tenka skirti didelę 
pinigų sumą. kurią LSF bando

broliu Antanu, praneškite jam, 
kam ir kada esate atlikę šią 
pareigą.

TARYBOS KOMISIJOS

Planuojame sudaryti LSS 
Tarybos komisijas : Lavinimo, 
skautiškos spaudos, Naujų 
narių angažavimo, Reklamos, 
Ideologijos (jos supratimą, ska
tinimą ir metodus).

Budėkime ir Ad Meliorem!
v.s. fil. Kęstutis Ječius

LSS Tarybos oirmininkns

Ištempiau ausis. Gal paminės 
„Tauro Rago” orkestrą, kuris 
suteiktų tuos muginius garsus. 
Nepaminėjo. Supratau, kad tai 
žmonės dar neseniai buvoję tik
roje Kaziuko mugėje Vilniuje.

Gera pastaba. Gal reikėtų, 
kad oras būtų pripildytas lie
tuviškų ir skautiškų dainų gar
sais. Kadangi „Tauro Rago” or
kestras yra koncertinis tai, 
kažin, ar jam mugėje priderėtų 
groti. Bet šiais technikos laikais 
galima būtų panaudoti mecha
ninę muziką. Tepagalvoja kitų 
metų mugės rengėjai.

Jeigu jau pradėjau su pastabo
mis. Tai dar viena! Ar reikal
ingi tie privatūs prekystaliai 
su visai skautiškai Kaziuko 
mugei neatatinkamais daly
kais? Juk skautiškos Kaziu
ko mugės pagrindas yra 
skautų darbaki Grynas 
komercializmas netinka eilę 
metų įsisenėjusiai tradicijai 
ir nuotaikai.

Ar visi Kaziuko mugės 
pirkėjai supranta, ką jie gauna? 
Jie paremia skautų veiklą. Įgija 
dirbinių, kurių prašmatniausio
se krautuvėse negausi. Papuo
šia savo namus lietuvišku ats
palviu dvelkiančiais motyvais. 
Viską gauna labai žemomis 
kainomis. Ir pagaliau suteikia 
daug džiaugsmo mugės dirbinių 
gamintojams, virtuvės ir 
kavinių patarnautojams. Gal ir 
ne visai profesionaliai, bet kaip 
nuoširdžiai ir su kokiu entuziaz-

mažinti ieškodamas rėmėjų bei 
rinkdamas iš anksto knygos 
prenumeratorius.

Kviečiame ir Jus, sesės ir 
broliai vadovai, įsipareigoti 
jungtis į bendrą darbą, prisidėti 
prie knygos prenumeratos plati
nimo lietuvių visuomenėje, o 
taip pat užsisakyti iš anksto 
knygą patiems (prieš išleidimą 
knygos kaina 25 dol. — vėliau 
jos kaina bus didesnė). Visų au
kotojų ir knygos išleidimą parė
musių pavardės bus pažymėtos 
knygoje, jie knygą gaus veltui.

Paaukoję nemažiau 500 dol. — 
Garbės mecenatai.

Paaukoję nemažiau 250 dol. — 
Mecenatai.

Paaukoję nemažiau 100 dol. — 
Garbės leidėjai.

Paaukoję nemažiau 50 dol. — 
Garbės prenumeratoriai.

Laukiame Jūsų visų talkos 
šiame darbe ir iš anksto 
dėkojame visoms ir visiems, 
kurie tinkamai supras bei atliks 
šią skautišką pareigą.

Aukas prašome siųsti iždi
ninko adresu: Kostas Nenortas, 
44 Alban Street, Dorchester, 
MA 02124.

Petras Molis 
Pirmininkas

Saulė Šatienė 
Sekretorė
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
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• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

mu!
Būriai lankytojų vaikšto, ap

žiūrinėja, perka. O mugės dar
buotojai jau galvoja apie atei
nančių metų mugę. Seka lanky
tojų nuotaikas ir planuoja ką 
galima bus padaryti, kad pa
traukti ir nustebinti lankytojus.

vs Vladas Vijeikis

KAZIUKO MUGĖ

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
^^^^J/alando^paga^susitanm^^^

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

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

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 vpp

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
• ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St , Chicago. IL
Tai. (312) 476 2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tai. (708) 598 8101
Vai pagal susitarimą '

Tai. kabineto Ir buto; (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
172 ScMller M., Elmhurat, IL 80126 

708-841-2*09
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

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

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

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

• Čikagoje pirmą kartą Pa
dėkos diena švęsta 1839 m. 
lapkričio 28 d.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

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

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

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

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

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

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

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 8. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Mariem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Liete, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2680 

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarllan Medlcal Center- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 706 527 0090 

Valandos pagal susitarimą
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Šioje vietoje daugelis lietuvių, atvykusių į Amerika dar praėjusio šimtmečio pabaigoje, surado 
darbo ir pradėjo savo nelengvą gyvenimą išsvajotoje „pasakų” šalyje. Nuotraukoje: iš gyvulių 
skerdyklų rajono Čikagoje belikę tik šie vartai.

LENKIJOS
ULTIMATUMAS

KAZYS BARONAS
(Tęsinys)
Mano lietuvių kalbos mokyto

ja G. Šlapelvtė-Sirutienė rašo 
„Patys niūriausi atsiminimai 
apie S. Batoro u-to lenkus stu
dentus man yra likę iš 1938 
metų pradžios, kada kai kurie 
jų talkino valdžios organams, 
likviduojant Vilniuje lietuvių 
švietimo ir kultūrinius židinius. 
Kai prieš pat įteikimą (ar jau 
įteikus) Lietuvai liūdnos atmin
ties ultimatumą atvyko į Vilnių 
lenkų maršalas Smigly-Rydz ir 
savo kalba, šovinistiniu 
kurstymu prieš Nepriklausomą 
Lietuvą jaudino minią, lenkų 
studentai, apsiginklavę laz
domis ir šaukdami „Į Kauną, į 
Kauną!” siautėjo Vilniuje, 
daužydami lietuviškų įstaigų 
langus. Tąsyk ir mūsų studentų 
sąjungos patalpų visi langai 
buvo iškulti”. („Moteris”, 1980 
m. Nr. 5).

Man atrodo, kad daugiausia 
nukentėjo Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazija. Nuo Jakšto- 
Dambrausko g-vės, pusės, pa
stato langai buvo visi išdaužy
ti, o gražioje salėje, net antrame 
aukšte, mokytojai, direktorius, 
mokiniai surinko krūvą akme
nų.

Sužino Vilnius, kad Lenkija 
įteikė Lietuvai ultimatumą. 
Mes, Vilniaus krašto lietuviai, 
esame tikri, kad Lietuva atmes 
lenkų norą užmegzti santykius 
ir niekuomet neatsisakys savo 
sostinės. Mums, vilniečiams len
kai nėra baisūs. Juk neveltui 
dešimtmečius skandavome —- 
„Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim”.

Deja, Lietuva nusilenkė Len
kijai. Taip, nusilenkė Lenkijos 
norams, išsaugodama laisvę tik 
dvejus metus, maitindama už 
ultimatumą net Lenkijos pabė
gėlius, priimdama karius ir 
aukštus pareigūnus, susilauk
dama tik papeikimo. Ir kokio? 
Lenkinimo darbą Vilniaus kraš
te, Žečpospolitos žemėse, vesda
ma tiesiog šovinistinę politiką 
Vilniaus gyventojų atžvilgiu.

Tokiais sakiniais savo prisimi
nimus baigia pik. L. Mitkievič, 
parašęs juos Londone ir nema
tęs tikros padėties.

J ultimatumą pasižiūrėkime 
lenkų istoriko Marian Zgurnik 
akimis. Jis savo veikale „Sy- 
tuacįa Militama Europy w okre- 
sie kryzysu poltycznego 1938”, 
Warszawa 1979, Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe („Kari
nė Europos padėtis 1938 m. poli
tinės krizės metu”, Varšuva 
1979, Valstybinė Mokslo Lei
dykla, 342 psl.) gan plačiai pa
liečia ultimatumo klausimą. 
Autorius savo leidinyje naudo
ja archyvinę medžiagą, im
damas ją ne tik iš CAW (Cen
trinis Varšuvos karinis ar
chyvas). bet taip pat Prahos, 
New Yorko, Londono, Paryžiaus, 
Ženevos, ne vieną kartą pasi
remdamas aukštų sovietinių ka
riškių leidiniais ir išspausdin
tais jų straipsniais kariniuose 
žurnaluose. Lenkijos ultimatu
mui skiriami 4 puslapiai.

Marian Zgurnik ultimatumą 
Lietuvai jungia su Austrijos 
okupacija, primindamas, kad 
maršalas Juozas Pilsudskis lau
kė ir tikėjo Austrijos įjungimu, 
negalvodamas tam Vokietijos

Nuotr. V. Kučo

kėslui pasipriešinti, tačiau 
norėdamas už tai gauti vokiškas 
nuolaidas Lenkijai.

Netrukus tokia rekompen- 
sacija atsirado. Tačiau, pasiro
dė, kad ji buvo IlI-čio Reicho 
įtakos sferoje. Tai buvo Lietuva. 
Neatsižadėdama Vilniaus, ji ne
palaikė diplomatinių santykių 
su Lenkija, labai dažnai demon
struodama nepalankų nusista
tymą Lenkijos valstybės atžvil
giu. Tai buvo nemaloni pro
blema min. J. Beckui (užs. reik. 
min. — K.B.), kadangi jo moky
tojas (autorius rašo „mistrz” — 
meisteris) marš. J. Pilsudskis į 
Lietuvą žiūrėjo su nemažu sen
timentu, į Baltijos valstybes — 
taip pat, už natūralią lenkiškų 
įtakų sferą, kurią min. J. Beck 
stengėsi išplėsti net į skandina
viškus kraštus. 1937 m. Varšu
voje viešėjo Švedijos ir Estijos užs. 
reik. ministrai, Estijos, Latvijos 
ir Suomijos štabų viršininkai, o 
į Taliną, Helsinkį, Rygą vyko 
Lenkijos prekybos ir pramonės 
ministras. 1938 m. sausio mėn. 
buvo pasirašyta Lenkijos — Es
tijos prekybos sutartis, o tų 
pačių metų vasario mėn. — Len
kijos — Latvijos pasienio susita
rimas bei Suomijos — Lenkijos 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartis.

Blogi santykiai su Lietuva ir 
nuolatinės marš. J. Pilsudskio 
svajonės prijungti ją prie Lenki
jos, dar labiau erzino min. J. 
Becką, kadangi ši maža Baltijos 
respublika palaikė gerus san
tykius su Sov. Sąjunga.

Betarpės akcijos prieš Lietuvą 
priežastimi buvo pasienio įvy
kis: 1938 m. kovo 11 d. žuvo vie
nas KOP (Korpus Ochrony Po- 
granicza — Pasienio apsaugos 
korpas) kareivis. (Šiam įvykiui 
M. Zgurnik naudoja aštuonių 
autorių veikalus, jų tarpe K. 
Novicko „The Struggle of the

SVARBU LIETUVOS PILIEČIAMS
Lietuvos piliečiai, laikinai 

esantys JAV, gali balsuoti rin
kimuose į Lietuvos savival
dybes. Kaip pranešė JAV amba
sada Vašingtone, rinkimai 
įvyks kovo 22 d. ambasados 
patalpose. Balsuos visi tie pilie
čiai, kurie galės atvykti į amba
sadą. Jie bus įtraukti į rinkėjų 
sąrašus ir, gavę biuletenius, 
galės balsuoti. Paštu išsiųsti 
biuletenių jau nebėra laiko, 
kadangi balsavimo rezultatai 
turi būti pristatyti į Lietuvą 
kovo 25 dieną.

Lietuvos ambasada Vašing
tone neturi jokių duomenų apie 
JAV laikinai gyvenančius

Lithuanian People for State- 
hood”, Vilnius, 1971 m. 97-104 
psl. - K.B.).

Šiuo reikalu paskelbtas Len
kijos vyriausybės pranešimas 
buvo užbaigtas tvirtinimu, kad 
„vyriausybė rezervuoja sau tei
sę užimti tokią padėtį, kurios 
reikalauja to rimto įvykio pilnas 
ir galutinis ištyrimas”. Marš. 
Edv. Smigly-Rydz pasipriešino 
tokiam formulavimui. Jis pa
reiškė: „Jeigu kalbama apie ko
kias nors šio įvykio pasekmes, 
tad jas reikės ir įvykdyti. Tačiau 
šiuo metu negalima, nes tyri
mai gali parodyti, kad kaltinin
kas yra Lenkijos pusėje. Tad 
buvo nutarta pakeisti notos pa
baigą. Tačiau pasirodė, kad ne
įmanoma, nes viskas jau buvo 
atiduota spaudai.

Buvo iškviestas Italijoje viešė
jęs min. J. Beck, o spauda aš
triai pasisakė prieš Lietuvą. 
Varšuvoje, Vilniuje įvyko prieš- 
lietuviškos demonstracijos (Lod
zėje, Krokuvoje, Poznanėje.taip 
pat, perduotos per radiją —
K.B ). Lygiagrečiai buvo duoti 
karinio pobūdžio įsakymai, pa
statant III-čios apygardos korpą 
karo parengtyje. Čia autorius 
panaudoja 1938 m. kovo 6 d. vo
kišką pranešimą. Jame sakoma, 
kad „po ranka” Lenkija turėjo 
tik dvi pėstininkų divizijas. 
Trečiam korpui priklausė Lietu
vos pasienio sritis, t.y., visa 
Vilniaus vaivadija, dalis Balsto
gės ir Naugarduko vaivadijų. 
Kiek man žinoma, korpo štabas 
buvo Gedimino kalno papėdėje, 
prieš arkikatedrą.

Į Varšuvą buvo iškviestas gen. 
Steponas Dąb-Biernacki, trečio 
korpo vadas, o į Vilnių turėjo at
vykti marš. E. Smigly-Rydz. 
Lenkiški karo laivai išplaukė iš 
Gdynės uosto, pasiekdami Lie
tuvos teritorinius vandenis. Dar 
prieš J. Becko atvykimą iš Itali
jos pasklido gandai, kad buvo 
nagrinėjamas ultimatumo per
siuntimo Lietuvos vyriausybei

Lietuvos piliečius. Todėl prašo 
visus, nuolatos ir laikinai gyve
nančius JAV, Lietuvos piliečius, 
turinčius dalyvauti 1996 m. 
spalio mėn. įvyksiančiuose 
rinkimuose į Lietuvos Seimą, 
jau dabar pradėti registruotis 
Lietuvos ambasadoje Va
šingtone. Laiške prašome nu
rodyti savo pavardę, vardą, paso 
numerį, asmens kodą ir tikslų 
gyvenamosios vietos adresą 
JAV.

Ambasados adresas: Embassy 
of Lithuania, 2622 Sixteenth 
Street, NW, Washington, DC 
20009. Tel.: (202) 234-5860.

klausimas, kuriame turėtų būti 
šie reikalavimai: diplomatinių 
santykių užmezgimas, pasirašy
mas prekybos, susisiekimo ir 
muitų sutarties, sutvarkymas 
mažumų klausimo ir svar
biausia — Lietuva turi oficialiai 
išsižadėti Vilniaus. Kovo 17 d. 
rusų kalboje spausdinamas Var
šuvos dienraštis „Novaja Prav- 
da” išspausdino to tariamo 
ultimatumo turinį ir už tai tuoj 
pat dienraštis buvo konfiskuo
tas. Su šiais reikalavimais Jan 
Šembek (Lenkijos užs. reik. vice- 
min. — K.B.) supažindino Pran
cūzijos ambasadorių Varšuvoje
L. Noelį, kuris mėgino tar
pininkauti Lietuvos naudai. 
Prancūzų intervencija ir britų 
nežinojimas Vokietijos ir Sovie
tų sąjungos nuomonės tuo reika
lu greičiausia nulėmė lenkiškų 
reikalavimų sušvelninimą.

Kovo 16 d. J. Beckui grįžus į 
Varšuvą, karalių pilies rūmuose 
(„zamek”) įvyko pasitarimas, 
kuriame pasireiškė nuomonių 
skirtumai: prez. Ignas Moscicki 
ir vicepremjeras Eug. Kviat- 
kovski buvo už padėties sušvel
ninimą, kiti pasitarimo dalyviai 
— už iškėlimą Lietuvai griežtes
nių reikalavimų. Nusvėrė J. 
Becko nuomonė, sušvelninti 
Lenkijos reikalavimus, tačiau 
surašant juos ultimatumo 
formoje.

Lenkijos pasiuntinio Taline 
tarpininkavimu, kovo 17 d. 
Lietuvai buvo perduotas ultima
tumas, reikalaujant iki 1938 m. 
kovo 31 d. užmegzti diplomati
nius santykius tarp Varšuvos ir 
Kauno. Lietuvos atsakymas tu
rėjo būti gautas 48 valandų 
laikotarpyje. Nepriėmus Lietu
vai šių reikalavimų, nutarta im
tis karinių veiksmų.

(Bus daugiau)

• 1920 m. vasario 13 d. 
Tautų Sąjunga pripažino 
amžiną Šveicarijos valstybės 
neutralitetą.

Danutė Hindokienė

Po Kovo 
Vien uoliktosios

Nors Kovo 11 toji jau praei 
tyje, bet jos reikšmė ir su ta da 
ta susijusios mintys tebesisuka 
galvoje. Deja, galima jausti kad 
tarytum pradedame užsikrėsti 
apatiška nuotaika, net per pla 
tųjį Atlantą mus pasiekiančia iš 
Lietuvos. Susidaro įspūdis, kad 
mūsų tautiečiai tėvvnėje, 
prislėgti kasdienybės ir iierna 
lydami ateities prošvaisčių, 
plaukia pavandeniui lyg mar
kina upe, mėgindami išsi 
laikyti, nepasinėrę į dugną. Kai 
senovės jūrininkai keliaudavo 
tais grakščiaisiais daugiabu 
riais laivais, jie bijodavo patekti 
į vadinamuosius „doldrums”, 
t.y. visiškai ramų jūros ruožą be 
jokio vėjelio dvelkimo. Subliuš- 
kusiomis burėmis ir prislėgta 
nuotaika jie išbūdavo vienoje 
vietoje ne tik dienas, bet ir sa
vaites, negalėdami tęsti savo 
kelionės, veltui laukdami oro 
srovės pajudėjimo. Panašiai ir 
Lietuvos žmonės šiuo metu jau
čiasi, patekę į gyvenimo „dol
drums”, besistengdami dieną 
prastumti, nesitikėdami ge
resnio rytojaus. Sunku patikėti, 
kad tai ta pati tauta, bent 10 
metų vedusi partizaninį karą su 
keliskart stipresniu okupantu, 
kovojusi pogrindyje ir niekad 
nepraradusi vilties sulaukti 
laisvės. Jau net girdime, kad 
paukštis, ištrūkęs į laisvę, il
gisi narvo, nes jame buvo 
aprūpintas. Pamirštama kaina, 
kurią reikėjo mokėti už tą 
šeimininko „rūpestį”. Nejaugi 
per 50 metų lietuvis buvo taip 
perauklėtas, kad neteko 
veržlumo? Tiesa, komunizmo 
laikais buvo daug patogiau 
nerodyti per didelės asmeniškos 
iniciatyvos daryti tik tai, kas 
liepiama. Taip buvo daugiau 
galimybių išlikti. Bet dabar juk 
kraštas jau laisvas, ar ne?

Net Lietuvos spauda nepasi
stengia gyventojų nuotaikų 
pakelti pozityvesniais rašiniais. 
Nesinori tikėti, kad gerų žinių 
nėra. Taigi ir spauda prisideda 
prie neveiklumo bei stagnacijos 
kūrimo. Neseniai kilo mintis iš 
Lietuvos spaudos rinkti tik 
geresnes naujienas ir parodyti 
savo skaitytojams „šviesesne 
medalio pusę”. Po kiek laiko 
pamatėme, kaip sunku rasti tu 
šviesuliukų, viskas tik „tamsu

• 1778 m. vasario 6 <1. Pi un 
cūzija pripažino JAV nepi ik Inu 
somybę.

ir juoda”, tačiau vis tiek 
stengiamės.

.Sutinkame, kad žmonėms 
buvo kuo nusivilti. Veltui jie 
laukė geresnių laikų, savo 
vyriausybės, kurią laisvuose 
rinkimuose patys išsirinko, 
dėmesio, pagalbos. Nors val
džios sluoksniai pasivadinę ki
tais vardais ir dangstosi kitomis 
spalvomis, bet tai tie patys as
menys, panašias pareigas turėję 
prieš penkerius, prieš dešimt 
metų. Jiems buvo tada gyventi 
gera. ir dabar gerai. Paprastas 
pilietis anuomet vargo, ir dabar 
vargsta. Kovojusieji su okupan
tais ir už savo „nepaklusnumą” 
turėję užmokėti kraujo, laisvės 
atėmimo kančios kainą, šian
dien mato, jog jų išrinkti valdi
ninkai vėl dairosi į Rytus, nesi
drovi viešai kalbėti, kad reikia 
pagerbti pavergėjus, anuomet 
raudona banga užliejusius kraš
tą. Komunistai visuomet 
mokėjo daiktus vadinti kitais 
vardais: partizanai buvo bandi
tai, laisvi žemdirbiai — buožės, 
vienuolės — prostitutės, 
tremiamieji j Sibirą — perke
liami į kitą „plačiosios tėvynės” 
sritį... Šiandien okupanto kariai 
vėl vadinami išvaduotojais ir 
norima jiems statyti paminklus, 
o prezidentas A. Brazauskas 
gegužėm mėn. ruošiasi važiuoti 
į Mas ą ir padėkoti už Lietu 
vos „išlaisvinimą”. Argi reikia 
stebėtis, kodėl liaudis nenori 
net balsuoti artėjančiuose savi 
valdybės rinkimuose, kodėl 
skęsta alkoholyje ir apatijoje?

Galbūt tos partizanų dainos, 
kurias Čikagoje ir apylinkėse 
praėjusį savaitgalį mums daina 
vo „Šilas” turėtų būti įvestos 
visose Lietuvos mokyklose, kas
dien dainuojamos televizijos ir 
radijo laidose, privalomos 
išmokti ir nuolat kartoti 
visiems lietuviams, tuomet jos 
vėl įkvėptų tautai gyvybės ir 
narsumo, noro nepasiduoti, 
nenuleisti rankų. Lietuva daug 
kartų išlipo iš istorijos jai kas- 
l os duobės, išlips ir dabar Mūsų 
pateigi! ištiesti savo tautai 
broliškos meilės, pakantumo, 
pagalbos ir vienybės ranką, kad 
Kovo Vienuoliktosios reikšmės 
neuždengtų kasdienybes miglos 
ir tos dienos prasmę amžinai 
laikytume gyvą savo širdyse.

• 1516 m. vasario 18 d.
Vokietijoje mirė reformatorius 
Martynas Liuteris.

' ♦
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Pavėlė žmonai plaukus, baigė rengtis, pasiėmė 

šautuvą, tošinę dėželę ir nuėjo į kalvę. Iš dėžutės išpylė 
ant stalo sidabrinius burbuliukus, perskyrė į dvi lygias 

dalis ir užsitaisė abu šautuvo vamzdžius. Dėl visa ko net 
parako po daugiau įpylė. Pirma įpylė tiek, kaip visada, 
pagalvojęs dar šiuptelėjo daugiau ir net sau po nosim 
pusbalsiu pasakė:

— Tegu bus dėl visa ko. Jeigu duoti, tai duoti.
Kai išėjo iš kalvės, mėnulio nebebuvo matyti. Dangų 

traukė debesys, ore skraidžiojo snaigės, ir Deveikis pats 
save papeikė, kam taip vėlai išsijudino. Galėjo gi, kaip 
visada, išeiti tuoj po vakarienės, bet šį kartą norėjo išeiti 
patyliukais, tik grįžti, jeigu pasisektų, su niekieno 
nelauktu laimikiu — su baltu zuikiu, tai jau galėtų su 
triukšmu. Nepasisekė: žmona pajuto, o dabar ir debesys 
dangų ėmė traukti. Bet savo amžiuje jis ir be mėnulio 
ne vieną zuikį yra parnešęs. Parneš ir dabar.

Pro Eglynėlį pasuko į pamiškę, pamiške — ligi Kel
mynės. Ten pastovinėjo, pasidairė. Net tris tamsius 

juoduliukus matė grįžtančius iš laukų į mišką. Vienas, 
kai stovėjo atsirėmęs į pabalęs juodalksnį, prastriksėjo 
pro pat šautuvo nosį, bet nebuvo nė vieno balto. Snie
gas krito vis tirščiau ir tirščiau. Jo baltuma tvenkė ne 
tik žemę, bet ir orą ligi pat debesų. Galėjo būti pats prieš
aušris, kai Deveikis pąjuto, kad tą naktį nieko 
nebesulauks, tai pasuko tiesiai per lauką į namų pusę. 
Ir ranką ėmė diegti. Keistas diegulys ėmė lipti į petį. 
„Greičiausiai nuo to, kad visą laiką laikiau nuleidęs”,

— pagalvojo ir ėmė kilnoti, sustingusius pirštus lanks
tyti. Pasiekęs sodybos kraštą, net nebesidairė: kas begali 
ieškoti zuikio sodyboje, kai visi iš želmenų jau seniai 
bus patraukę į mišką.

Sniegas pradėjo kristi visiškai tirštai. Taip tirštai, 
kad už kelių žingsnių ne tik balto, bet ir tamsaus nebe
galėtum įžiūrėti. Užsimetė šautuvą ant peties ir pro jau
jos kampą pasuko į kluoną. Čia pastoginėje subruzdėjo, 
tiesiai po kojų pabiro iš pasienio malkos. Deveikis klup
telėjo iš skaudama ranka pasirėmė į žemę. Skausmas 
vėl nudiegė į petį ir į nugarą, kad net nepąjuto, kaip 
garsiai nusikeikė. Pro pat akis, kaip du sniego gniužulai, 
čia pat puptelėjo į sniegą du zuikiai. Lyg riedėte pa
riedėjo į priekį ir sustojo. Deveikiui net laiko pakilti ne
buvo kada. Vos ant vieno kelio pakilęs griebėsi šautuvo, 
bet zuikiai visiškai neskubėjo. Apsisuko ir sutūpė, lyg 
naminiai triušiai. Deveikis abiem paleido po šūvį- 
Vienam iš vieno vamzdžio, kitam iš kito. Paleido ir pats 
nepąjuto, kaip iš krūtinės išsiveržė šauksmas: čia pat 
priešais buvo nebe zuikiai, bet Amerika* ir Morčiukė. 
Jiedu kažin ką sakė, bet Deveikis negalėjo sugaudyti 
žodžių, lyg juodu abu šnekėtų kokia, ne šio pasaulio 
kalba. Juodu šnekėjo, sakė ir iš lengva smuko į sniegą, 
o sniegas kilo akim neapmetama baltų zuikių banda, 
baltų zuikių mariomis, ir jie visi vienas per kitą, gelsvus 
dantis atstatę grūdosi prie Deveikio. Jis, siaubo pagau
tas, sviedė šautuvą į tą pageltusių dantų jūrą ir tiesiai 
per zuikius, kaip per grumulais susivėlusį sniegą, klup
damas pasileido namo.

Parbėgęs ėmė kumštimi daužyti duris.
Pirmas pakirdo Juozukas. Net nepaklausęs, kas 

beldžia, atidarė duria ir tėvas, kažin ką niūkdamas, įvir
to per slenkstį tiesiai jam po kojų.

Motina, triukšmo priemenėje išbudinta, uždegė 
žiburį. Juozukas įnešė tėvą, tokį palaidą, lyg tapusį be

kaulų, ir paguldė į lovą. Jis nebepavaldė nei kojų, nei 
rankų, net galvos nebepasukino, bet vis niūkė, vis norėjo 
ką prie lovos sustojusiems žmonai ir vaikui pasakyti, 
o akys ir veidas buvo pilni siaubo.

— Lėk daktaro! — motina šūktelėjo siaubo sukrės
tam vaikui, o pati taip ir pasiliko įbedusi žvilgsnį i iš
gąsčio susuktą niūkiantį vyro veidą.

Juozukas apsirengė ką pagriebdamas ir išlėkė 
kinkytis arklio, bet, išlėkęs pro duris, atšoko atbulas; 
kiemas buvo pilnas baltų zuikiu, o priešakinėje eilėie 
keli laikė tėvo šautuvą. Ne iš jų, bet iš kažin kur kitur, 
lyg giliai iš po žemių atėjo balsas:

— Šį sykį buvo jūsų laimė, mūsų nelaimė, bet dar 
ne paskutinis sykis, dar ne paskutinis...

Su tais žodžiais zuikiai numetė šautuvą vaikui tiesiai 
po kojų ir tą pačią akimirką visi pranyko. Taip staiga, 
kad Juozukas net akis pasitrynė. Ir nė jokių pėdų, tik 
šautuvas tebegulėjo prie kojų. Juozukas pasilenkė ir 
paėmė.

Iš dailaus, tėvo išdailinto šautuvo buvo likusios be
veik vien geležinės dalys. Valandėlę rankose pavartė, 
šiurpo pagautas nusipurtė, staiga atsiminė, kur turėjo 
eiti, tekinas nubėgo į tvartą, šautuvą užkišo už ėdžių, 
pasikinkė ir išlėkė.

Jau buvo praaušę. Pralėkdamas dar pasakė Dovi
nėms, kas atsitiko ir paprašė, kad nueitų vienai 
pasilikusiai molinai padėti. Kol mažai teprabrauktais 
keliais pasiekė daktarą, kol jis susirengė, kol per sniegus 
perbrido atgal, saulė, jeigu pro sniego pilnus debesis 
būtum galėjęs ją matyti, galėjo būti net gerokai iš pietų 
išsisukusi. Įvažiuodami į kiemą, susitiko Dovinį, jau iš
vežant) kunigą, ir daktarui nebebuvo ko veikti. Via tiek 
užėjo į vidų, net kailinių nenuaimetęs, pažiūrėjo mirusį, 
paklausinėjo Deveikienę.

— Apopleksija, — vienu žodžiu nusprendė. — O kas

rankni? il:,i paklausė metęs akį į aptulotą ranką.
Kai motelis pasakė, ką žinojo, paprašė atvynioti.
Atvyniojo ir puti ko aukštielninka nenuvirto, net 

už lovos tuujo susigriebti: ranka buvo sveikut 
sveikutėlė, nė jokio įdrėskimo ženklelio.

— Ar tiki ai ta pati rauk a? — šyptelėjo daktaras, bet 
kai Deveikienė ėmė net šventuosius j liudininkus 
šauktis, jis tik patraukė pečiais ir nusisukęs išėjo.

Žinia apie staigią ir nepaprastą Deveikio mirtį nuėjo 
net ir į kitus kaimus. -Jau pirmą vakarą į budynes prisi
rinko artipilnė troba, o antrą vakarą jau nebe visi galėjo 
ir sutilpti. Vieni traukė giesmes, o kitiems rūpėjo at
spėti, kas bailumo nepažįstantį Deveiki galėjo taip iš
gąsdinti, kad parbėgo netekęs žado, o paskum ir apo
pleksiją gavo. Kol buvo šviesu, keletas net ėjo pasidai
ryti, kur jis galėjo tykoti zuikių, spėliojo pro kurią vietą 
galėjo bėgti namo ir kur galėjo numesti šautuvą. Pora 
jauniklių net ligi pamiškės nubrido, pasidairė, ar neras 
kur į medį atremto, bet jokio ženklo niekur nebuvo. Mė
gino klausinėti Juozuką, bet tas ašaromis paplūdusiomis 
akimis su nieku nešnekėjo.

Galėjo būti jau po vidurnakčio, kai giesmininkai 
buvo įpusėję ketvirtąją Juozapo, laimingo smerčio 
patrono, giesmę ir kai pukiliais, net visą trobą kilno
jančiais balsais traukė: „O Juozapai pašlovintas, būk 
ant amžių pagarbintas nuo Dievo savo”, kažin kas 
sušuko:

— Dega!
Visa troba krūptelėjo. Daugumos akys nukrypo į 

degančias žvakes prie ant lentos ramiai gulinčio 
Deveikio, paskum visi ėmė grūstis prie langų: tiesiai 
anapus sodo degė nauja Ameriko sodyba. Pleškėjo visos 
trobos, o liepsnos šovė taip aukštai, lyg norėdamos ir 
pačias žvaigždes padegti.

(Bus daugiau)

1
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LIETUVIŲ TELKINIAI

SEATTLE, WA
SEATTLE LIETUVIŲ 

VASARIO 16-TOJI

Washington valstijos lietuvių 
bendruomenė minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę vasa
rio 11 d., Seattle latvių salėje. 
Prieš akademinę programą vai
kučių ansamblis „Lankas”, 
vadovaujamas Valerijos Spar- 
kytės, pralinksmino žiūrovus 
dainele „Ridikėlis ir petruška”, 
ir šokiais „Grybs, grybs”, „Žil
vičiu” bei „Kalveliu”. Sekusią 
iškilmingą dalį pravedė Dalia 
Lapatinskaitė-Hagan.

Šventės proga lietuvius laiš
ku sveikino senatorė Patty Mur- 
ray, o žodį tarė kongresinano 
Riek White atstovė. Baltiečius 
brolius sveikino latvių ir estų 
atstovai.

Buvo perskaitytos dvi prokla
macijos: gubernatoriaus Mike 
Lowry, kuris vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybės diena Washington 
valstijoje ir Seattle mero Norm 
Rice proklamacija, kurioje skel
biama, kad vasario 16 d. bus 
minima kaip Lietuvos Nepri
klausomybės diena Seattle.

Lietuvių Bendruomenės var
du, pirmininkė Jūratė Mažei- 
kaitė-Harrison širdingai dėkojo 
visiems darbuotojams už neįkai
nuojamą darbą. Lir' ’.'ių Bend
ruomenė, giliai • .tindama 
nuopelnus steigėjų Baltiečių 
studijų vasaros instituto, kuris 
pradėjo veikti 1994 m. Univer- 
sity of Washington, pažymėji
mais apdovanojo tris pro
fesorius. Pagerbtieji: Daniel 

' Waugh (istorijos profesorius, 
vadovaujantis Rusų bei Rytų 
Europiečių mokslų skyriui, 
Henry Jackson (Tarptautinių 
Mokslų fakultetui), Tom Du 
Bois (Skandinavų mokslų spe
cialistas) ir Guntis Šmidchens 
(pagreitintos lietuvių kalbos bei 
baltiečių tautosakos dėstytojas).

Bendruomenė širdingai padė
kojo English Speaking Union 
(ESU) organizacijos pirmininkei 
Ann Nevvton už gausią paramą 
Lietuvos švietimui. (Pernai 
ESU surinko ir persiuntė 72 
dėžes knygų Panevėžio knygy
nui. Šiam projektui vadovavo 
Ina Bertulytė Bray. ESU taip 
pat skyrė stipendiją anglų 
kalbos mokytojai, panevėžietei 
Danutei Masiulienei, atvykti į 
Seattle stebėti ir studijuoti 
Amerikos mokslo santvarką).

Bendruomenė padėkos pažy
mėjimu apdovanojo Valeriją 
Sparkytę, už vietinių lietuvių 
labai vertinamą daugiametę 
veiklą su vaikučiais.

Lietuvių fondo atstovė JAV 
šiaurvakaruose Ina Bertulytė

Irena Sodeikienė Lietuvos Dukterų 
draugijos St. Petersburge ruoštoje 
madų parodoje modeliuoja Zitos 
Dapkienės projektuotą nertinę 
suknelę

Nuotr L. Sodeikos

Bray pranešė, kad įvertindamas 
Seattle lituanistinės mokyklė
lės pirmuosius žingsnius, fon
das parėmė jos veiklą 400 dol. 
Mokyklėlės tėvų komiteto var
du čekį dėkingai priėmė Irena 
Blekytė.

Minėjime pagrindinis prane
šėjas, buvęs Seattle University 
teologijos profesorius George 
Jeanott, nuoširdžiu jautrumu 
pasidalino įspūdžiais iš 1994 m. 
vasarą Lietuvoje vestų APPLE 
kursų. Profesorius Jeanott nu
jaučia, kad entuziastingi moky
tojai, su kuriais jam teko dirbti 
Lietuvoje, turės didelės teigia
mos įtakos Lietuvos vaikams. 
Jo manymu, dėka tokių moky
tojų, Lietuvos jaunimui galime 
tikėtis geresnės moralinės atei
ties.

Meninėje programoje darniai 
dainavo „Ūkanos” ansamblis, 
vadovaujamas Rasos Matienės 
ir kanklininkės Julijos Gela- 
žytės; vikriai šoko Zitos Pet
kienės „Lietučio” šokėjai; 
puikiai pianinu skambino Vil
niaus Muzikos akademijos ab
solventės Jūratė Audėjaitienė 
(atliko Čiurlionio „Trys 
preliudai”) ir Eglė Kundrotaitė 
Peller (skambino Dvariono „Va
riacijas”).

Baigiant minėjimą, Dalia La
patinskaitė-Hagan pranešė, kad 
dr. Juozas ir Birutė Mikelioniai 
šią dieną švenčia savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų jubiliejų. Šil
tais plojimais juos sveikino su
sirinkę dalyviai, ir stipriai už
traukė „Ilgiausių metų!” O 
garbingo 84-to gimtadienio pro
ga panašiai buvo pasveikinta 
audėja Emilija Tutlienė. Minė
jimas baigtas visiems sudainuo
jant „Lietuva, brangi”.

Po minėjimo — tradicinė su
neštinė vakarienė, linksmava- 
karis. Minėjimo ruošos darbams 
puikiai vadovavo Irena Kinde- 
rienė.

Zita Petkienė

ST. PETERSBURG, FL
ŠVENTĖME

NEPRIKLAUSOMYBĖS
DIENAS

Vasario 16-sios minėjimas St. 
Petersburge šiemet buvo gana 
platus. Vasario 17 d. — penkta
dienio vakare Klubo maž. salėje 
buvo atidaryta dail. VI. Vaite
kūno vėliausių darbų paroda. 
Tai paskutinioji jo paroda šiame 
žemyne, nes š.m. gegužės mėn. 
dailininkas nuolatiniam ap
sigyvenimui išvyksta į Lietuvą.

Šeštadienį, vasario 18 d., Lie
tuvos Nepriklausomybės švęsti 
Lietuvių klube 2 v. p.p. susi
rinko daugiau negu 400 asme
nų, nes šiuo metu čia atosto
gauja gana daug tautiečių iš 
šiaurinių valstijų. Minėjimą 
pradėjo klubo pirm. Albinas 
Karnius, pasidžiaugdamas 
gausiu dalyvavimu, kartu prisi
mindamas ir Kovo ll-sios reikš
mę. Minėjimui vadovauti buvo 
pakviesta Angelė Kamiene. 
Įnešus šaulių ir vyčių vėliavas, 
muz. Vyt. Kerbeliui akompa
nuojant, buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Kazimiero misijos 
vadovas kun. St. Ropotas. Atsi
stojimu ir minutės susikaupimu 
pagerbti visi kovotojai už 
Lietuvos laisvę. Nepriklau
somybės paskelbimo aktą 
perskaitė S. Vaškienė. Floridos 
gubernatoriaus Lawton Chiles 
proklamaciją perskaitė advo
katas Vitas Lukas. Kongres- 
mano Bill Young atstovas G. 
Kretikos žodžiu pasveikino susi
rinkusiuosius. Angelė Kamienė 
gražiais žodžiais pristatė 
pagrindinį kalbėtoją Vytautą 
Kamantą, pastebėdama, kad 
Kamantas yra Lietuvių klubo 
nuolatinis narys.

Kamantas įžanginiame žodyje

Pianistės Eglė Kundrotaitė-Peller ir Jūratė Audėjaitienė, attikusios programą 
vasario 11 d. Seattle LB ruoštoje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje.

pastebėjo, kad jis nori pasidalin
ti mintimis, kaip lietuvis ir kaip 
klubo narys. Negaišdamas su 
neigiamybėmis, jis stengėsi 
daugiau išryškinti gerąsias 
puses. Papasakojo kelis įdomius 
anekdotus, linksmai nuteik
damas klausytojus. Jis priminė, 
kad turime daug kuo didžiuotis. 
Tai savo kalba, kultūriniais 
lobiais ir ilgu valstybiniu 
gyvenimu. Lietuva, jo nuomone, 
dabar esanti panaši į vaiką, pra
dedantį savo pirmuosius 
žingsnius. Ją reikia skatinti ir 
paremti. Vėliau prisiminė 
Lietuvių Chartą, kuri tinkanti 
visiems, anksčiau ir dabar. 
Paminėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės per daugelį 
metų atliktus darbus, kuriems 
ir jis yra atidavęs savo įnašą. 
Vieno tik trokštąs, kad Lietuva 
mus priimtų kaip tikrus savo 
vaikus. Jis mano, kad tautiečiai 
Lietuvoje yra susikoncentravę į 
save, į savo šeimą ir mažiau 
rūpinasi tuo, kas yra apie juos.

Išnešus vėliavas, buvo pa
skelbta trumpa pertrauka. 
Meninėje dalyje pasirodė D. 
Mackialienė su patriotinės 
poezijos pyne. Lietuvių klubo 
choras, akompanuojant muz. A. 
Jurgučiui ir vadovaujant muz. 
Vyt. Kerbeliui, puikiai sudai
navo penkias dainas. Dainuo
jant „Lietuva brangi”, publika 
buvo paprašyta prisijungti ir 
vieną posmą sudainuoti kartu 
su choru, kas įspūdingai 
nuskambėjo salės skliautais.

Baigiamajame žodyje pirm. A. 
Karnius padėkojo visiems 
rengėjams už puikų darbą, 
primindamas, kad savo tarpe 
turime vieną laisvės kovų 
savanorį, beveik šimtą metų 
sulaukusį Bladą Daukantą. Jis 
buvo paprašytas atsistoti ir pa
sveikintas gausiais rankų plo
jimais.

Sekančią dieną, sekmadienį, 1 
vai. p.p. Šv. Vardo bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
laisvės kovotojus, dalyvaujant 
šauliams ir vyčiams su vėlia
vomis. Misijos vadovas kun. St. 
Ropotas, OFM, pasakė dienai 
pritaikytą pamokslą. Po pamal
dų, klube buvo specialūs pietūs

į kuriuos susirinko daugiau 360 
asmenų (tai rekordas). Stalai 
buvo padengti baltomis staltie
sėmis su vyno buteliu ant 
kiekvieno.

Po pietų ir pranešimų bei su
sipažinimo su svečiais, skambė
jo vyrų ir moterų vienetų dainos. 
Vienetams vadovauja muz. Re
gina Ditkienė. Vyrai stipriai ir 
gražiai sudainavo 3 dainas. Po 
to prie jų prisijungė moterys ir 
abu vienetai kartu sudainavo 
dar tris dainas. Publika išprašė 
dar vieną dainą. Rūta Dimaitė 
gražia lietuvių kalba padek
lamavo „Trakų pilis”. Baigiant 
buvo susilaukta staigmenos. 
Lietuvos Operos solistai, kurių 
koncertas buvo ruošiamas už 
trejetos dienų, jau buvo atvykę 
poilsiui, ir sutiko padainuoti po 
vieną dainą. Vitalija Šiškaitė — 
mezzosopranas padainavo Tal- 
lat-Kelpšos harmonizuotą „Oi, 
bernyti” ir tenoras Bronius Ta
mašauskas atliko Dvariono 
harmonizuotą „Tris dienas, tris 
naktis”. Solistams akompanavo 
muzikas Robertas Bekionis.

Prieš minėjimą buvo renka
mos aukos. Viso aukų surinkta 
7,230 dolerių: LB — 4,252.50; 
ALTui — 2,267.50; Tėvynės są
jungai — 560, LF — 100 ir ki
tiems — 50 dol.

Mečys

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos mokiniai (iš kairės): Aidas 
Mattis, Augis Kuolas ir Marius An- 
dauskas kalėdinėje programoje.

SPRING HILL, FL
SMAGUS SUBATVAKARIS, 

MINĖJIMAS

Spring Hill miestelis yra 
maždaug 50 mylių į šiaurę nuo 
St. Petersburg. Čia susibūrę 
lietuviai (dauguma gimę 
Amerikoje) turi klubą, pava
dintą „American Lithuanian 
Sočiai Club”. Visi didžiuojasi 
lietuviška kilme ir turi susi
rinkimus kiekvieno mėnesio 
trečią trečiadienį. Susirinkimai 
(šalia „I pledge Allegiance”) — 
visada pradedami Lietuvos 
himnu.

Vieną sausio subatvakarį 
valdyba surengė vakarienę ir 
šokius. Šokiams grojo „sniego 
paukštis” Joe Thomas iš New 
York, žiemos metu atostogaująs 
Floridoje. Tai muzikantas, 
mokąs prisitaikyti prie bet 
kokios publikos, pajusti šokėjų 
pulsą ir patenkinti kiekvieno 
pageidavimus. Joe Thomui su 
dainomis puikiai talkino mūsų 
vietinis solistas Juozas Naku- 
tavičius. Šalia lietuviškų 
melodijų Juozas mokėjo įterpti 
po posmelį ir kitų tautybių 
kalbomis — vokiečių,- lenkų, 
airių. Gaila, kad pamiršo 
ukrainiečius. (Kai kurie jų yra 
klubo nariai). O gal nepamiršo, 
bet ukrainietiškai nemokėjo.

Verta paminėti, kad Juozas 
Nakutavičius 1993 m. vasarą su 
daugybe Lietuvos dainininkų ir 
muzikantų sėkmingai dalyvavo 
Dainų slėnyje rengiamame 
telemaratone, kurio pelnas buvo 
skiriamas sunkiai sergantiems 
vaikams. Norėdamas sugrąžinti 
į Lietuvą tango, telemaratonui 
jis pasirinko tango melodijas. 
Štai ką rašė „Kauno diena”: 
„Rytoj telemaratone dainuosiu 
tango, — sakė Juozas Naku
tavičius ir valiūkiškai šypsojosi 
lietuviškai mėlynomis akimis, 
kurios švietė Floridos saulėje 
įdegusiame veide. — Turbūt 
tango niekas nedainuos... Kad 
jūs žinotumėt, kaip man gaila 
tų, kurie nemoka ir nenori 
klausytis tango, dainuoti tango 
— pati gražiausia melodija”. 
Kiek girdėjau Juozui tai pavyko 
įvykdyti ir jo įdainuotos kasetės 
Lietuvoje plačiai naudojamos.

Mėnesiniame susirinkime 
minėjome Vasario 16-ją. Po 
skanių pietų Kostas Mačiulis 
trumpai nupasakojo Lietuvos 
ilgą kelią į Nepriklausomybę, 
paliesdamas spaudos draudimo 
metus, jų pasekmes, kovas su 
bermontininkais, bolševikais ir 
lenkais jau po Nepriklau- 
somybės paskelbimo. Akcen
tavo, kad laisvės niekas veltui 
nedavė. Reikėjo ją išsikovoti. 
Pabaigai muzikantų grupė i 
visus palinksmino juokais ir ! 
muzika.

Kovo 17-tą lankysime tarp- ! 
tautinį festivalį ir lietuvių 1 
paviljoną St. Petersburge, kurį ! 
labai sėkmingai suruošia ten 
gyvenantys lietuviai. Auto
busas jau užsakytas ir visos 
vietos užpildytos.

Kostas Mačiulis

• Jeigu „Draugą” paskai
tysi, tai pasaulį pamatysi.

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 linkėti 
with LOT's transatlantic raute, giving passengers 
from New York, Newark 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 nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations todayl

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

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

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

Toli free 800-223-0593.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED REAL ESTATE

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

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

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tel. 312-237-0078

IEŠKO DARBO

47 m. moteris Ieško darbo. Ga
liu prižiūrėti ligonius ir vaikus. Su
sikalbu angliškai. Turiu rekomen
daciją. Skambinti Danai: tel. 
312-925-5565

50 m. moteris gali prižiūrėti 
mažus vaikus arba senelius.
Tel. 312-254-3979

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Weet 95th Street 

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

Take
Stock _ , 
ln America.merica

SAF7AGS
BONDS

\ pubiic scrvicc of this newspaper

GREIT
PARDUODA

REZMAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

Išnuomojamas S kamb. 2 mlog.
apšIMytaa M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 į
mėn. ♦ 1 mėn. „sami lt y dep” ir 
„Imm”. Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

arba
Lithuanian Worid 

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

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

NUO DUSIOS IKI TIBERIO, III tomas. Atsimi
nimai. Ladas Tulaba. 391 psl...................... $10.00

KAZYS BIZAUSKAS, Antroji knyga. Monografija.
Pranas Zundė. 430 psl.................................. $12.00

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULĮ,
Apysaka, Dan. Bindokienė. 63 psl............. $6.00

MANO ŽODYNAS. Paveiksluotas lietuvių-anglų
kalba. Richard Scarry. 92 psl...................... $20.00

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Kūrinių
rinktinė. I t. Solinės dainos. 161 psl. ... $12.00

ŠALTINĖLIS 95 etiudai fortepijonui. Lietuviškų
dainų motyvais. Nij. Dėdinienė. 116 psl. $16.00

GYVENIMO CIKLAI. Straipsnių rinkinys 1994 šei
mos metų proga. Irena Lukoševičienė. 40 
psl......................................................................... $3.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944
KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl.................... 4.00

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Julija Švabaitė.
86 psl.................................................................. $7.00

RUDUO MĖNULYJE. Eilėraščiai. Aleksandras
Radžius. 111 psl............................................. $8.00

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

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. An
tanas Klimas. 82 psl...................................... $3.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941.1 dalis. Pil. Narutis.
404 psl............................................................... $17.00

VIDURNAKČIO SARGYBOJE II. Rinktiniai raštai.
Vytautas Vaitiekūnas. 375 psl.................... $10.00

LIETUVIŲ FONDAS II. 1962-1982-1992. Antanas
Juodvalkis. 585 psl......................................... $25.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
tremtinio atsiminimai. Pov. šilas. 320 psl. $8.00

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai.
Ant. Garmutė. 127 psl.................................... $6.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui

' «
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Iš užsienio lietuvių
spaudos

gramą, tai lyg pašalinių iš gat
vės žmogysčių įsiveržimas, 
kuris sugriauna ramų mūsų 
šeimos gyvenimą. Ką darytume, 
jei kasdien į mūsų namus iš gat
vės vis įsiveržtų nepageidautini 
„svečiai”?

O vis dėlto mes tuos „svečius” 
toleruojame televizijos kana
luose, kurie griauna ne tik 
ramų šeimos gyvenimą, bet nori 
pakeisti paties žmogaus pa
veikslą, sukurtą pagal Dievo 
panašumą. Per krikštą mes 
tapome tikrieji Dievo vaikai, 
kurie savyje nešioja dievišką 
atvaizdą.

Šį dievišką atvaizdą mumyse 
nori sugriauti tie puslaukiniai 
TV veikėjai, kuriems nesvarbu 
yra krikščioniška dorovė, 
dvasinės vertybės, dieviškas 
žmogaus atvaizdas, kuriems 
svarbu yra tiktai nešvarus 
uždarbis, krikščioniškos dorovės 
išjuokimas ir žmogaus pažemi
nimas.

„VASARIO 16-SIOS 
PROGA”

„Nepriklausoma Lietuva”,
Montreal, Que. Canada

Be Vasario 16-tosis vargu ar 
būtų kada iškilusi ir nuostabioji 
Kovo 11-toji. Todėl negalime jos 
pamiršti, o turime ir lygiai su 
tokia pat pagarba ją minėti. Ar 
dabar, kai yra. vis dėlto, daug 
šviesuomenės, techninės pažan
gos, mūsų valstybės sūnūs ir 
dukros — ar yra bent tiek pat 
pasišventę ir nepraradę savi
garbos, kaip tie, kurie laukė 
Vasario 16-tosios? Ar neturėtų 
ir negalėtų taip būti? Ar nebūtų 
baisu, jeigu taip sunkiai išlipus 
iš nelaimių ir dvasinio dumb
lyno, vėl grimstume į dugną?

Kai kurie reiškiniai kelia 
didelį susirūpinimą, nes abe
jingumas yra skaudžiausias ir 
pavojingiausias nuodas tiek 
Tėvynėje, tiek čia. Nieko 
nereiškia stulbinančios galimy
bės tapti turtingu — kai ban
doma uždaryti Centrinę medi
cinos biblioteką Vilniuje. Kai 
stengiamasi paniekinti buvu
sius tremtinius ir laisvės 
kovotojus, kai galų gale — savas 
alus yra per prastas, — reikia 
užsienietiško, kaip ir brangiau
sios firmos automobilių... Kai 
paviršutiniškas blizgesys skati
namas visomis priemonėmis, o 
pamirštama, kad pašluota po 
kilimu ar — po velėna. Kai mos
telėjimai iš Rytų kaimyno velia 
miglų kamuolius ir siunčia juos 
kamšalui į 'dar vis neprablai- 
vėjusias galvas.

Tegul mus ir toliau žavi ir 
skatina sava šviesa, kuri 
nenusikalto jokiam žmonišku
mui: Vasario 16-toji, kaip ir Ko
vo 11-toji.

„NEREIKĖTŲ STEBĖTIS, 
JEIGU BAZIŲ

PAREIKALAUS”

„Dirva”, Cleveland, Ohio.
A. Brazauskas džiaugėsi ir pa

sakė, kad saugumas priklauso 
ne nuo ginklų gausumo, bet nuo 
gerų santykių su kaimynais. 
Bet tas džiaugsmas labai trum
pas tebuvo. Pasirodė, kad Mask
vai jau nebepakanka LDDP pa
darytų nuolaidų. Jeigu Lietuva 
nori „palankiausią režimą”

„LAISVĖ IR LŪŽIAI”

„Tėviškės žiburiai”, Ont„
•Canada.*
* Prie Lietuvos vairo šiandien 
stovintiems ir prieš juos

•stovėjusiems nereikėtų bijoti 
nei tiesaus bei atviro žodžio, nei 
kritikos iš arti ar toli. Reikėtų

• tik bijoti dvasinių lūžių, kurie 
; nepriklausomybei labiausiai pa- 
; vojingi.
1 ; Finansiniai sunkumai, ekono
miniai nepritekliai gali būti 
veržiami diržais. Bet lieka gal 
ir atviras klausimas: ką daryti,

' norint stabdyti dvasinių lūžių
. siautulius? Pirmiausia klausi- 

mas asmeninis — kiekvieno sau.
; Nes nėra įstaigos ai’ institucijos. 

Tėra sąžinė, moralė, pasaulėžiū
ra. Tai patikimiausias laidas 

i tvirtinant nepriklausomybę, ku
riant šviesią ateitį sau ir 
visiems. Posovietinio atsipeikė
jimo laikotarpis neamžinas. O 
kasmet vis ir naujų jėgų priau
ga. Tikėkim — negerovių miglos
neatsilaikys.

„DĖL MAŽOSIOS
> LIETUVOS TRAGEDIJOS 

50-TIES METŲ 
PAMINĖJIMO“

„Tėviškės aidai”, Melbour- 
ne, Australia.

' Neišsprendus Mažosios Lietu
vos klausimo, ne tik nebus 
likviduotas Lietuvai ir dauge
liui kitų šalių pavojingas mili- 
Jarizmo židinys, bet ir išliks 
-lietuvių moralėje bei politikoje 
• nepilnavertiškumo kompleksas 

nesugebėjimas suvokti Mažo
sios Lietuvos vertes ir lemiamos
Yeikšmės visos Lietuvos išliki- 
! mui. Todėl niekaip nepateisina- 
' mas 1991 m. liepos 31-osios die 
nos Mažosios Lietuvos par
davimas Rusijai, kuris išprovo
kavo taip vadinamą tranzito 
konfliktą. Kas už tai atsakys? 
Jeigu prezidento mundurui įtei
sinti buvo reikalingas referen
dumas, tai Mažosios Lietuvos 
pardavimui užteko vieno pa
rašo. Kas šios išdavystės
autorius?

Mūsų plėšiamai, žudomai ir 
; okupuojamai Tėvynei jokia 

tarptautinė teisė neegzistavo, o 
apie moralę ir dvasią nebuvo ir 
kalbos. Todėl penkiasdešimt 
metų draudė minėti ne tik nu 
žudytus, bet ir Mažosios Lietu 
vos vardą. Net ir krikščionių 
hierarchai iki šiol sąmoningai 
vengia paminėti tų pačių bude
lių aukas, skirstydami jas į 
politines ir nepolitines. Tuo dar 
kartą demonstruodami pasibai
sėtiną abejingumą mūsų protė
vių žemei ir dvasiai.

Visi Lietuvos žmonės, bu.u 
kviečiami spalio 16-tąją paminė
ti Mažosios Lietuvos tragediją: 
šv. Mišiomis, maldomis, konfe
rencijomis, susirinkimais ar 
plukdant upėmis vainikus už 
ten nužudytus bei pareikalau
jant Lietuvos vadovų nutraukti 
jos laisvei priešiškus veiksmus.

„KRITIŠKAS ŽVILGSNIS l 
LIETUVĄ”

„Laikas”, Buenos Aires, 
Argentina

Televizijos programos — tai 
įsikišimas į mūsų gyvenimo pro

A.tA.
VERONIKAI STANKEVIČIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnui ALGIUI su žmona 
ALDONA, anūkams TOMUI ir ANTANUI su šeima 
ir marčiai RŪTAI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Melrose Parko ir Apylinkės 
Lietuvių Klubas

turėti, tai turi papildomas nuo
laidas daryti. Dabar Maskva jau 
reikalauja: „Oro koridoriaus, 
strateginių objektų akcijų kon
trolinio paketo, dvigubos pilie
tybės ir nedeportuoti 1991 m. 
sausio 13-tosios įvykių vadovo 
V. Ivanovo”. Tai jau beveik pri
mena 1940-uosius metus!

Jeigu Lietuva ir šiuos Rusijos 
reikalavimus patenkins, tai to
limesnę eigą numatyti, manau, 
jau nebereikėtų ir pranašu būti. 
Jeigu Rusija nors tik strategi
nių objektų „paketą” tegautų, 
tai netrukus ir bazių jų ap
saugai pareikalaus. Yra sako
ma, kad: „retežis yra tiek 
stiprus, kiek silpniausia jo gran
dis”. Tad rusai, pajutę, kad 
Lietuva yra ta silpnoji grandis, 
į ją visą spaudimą nukreips. Jie 
gerai supranta — jeigu jiems 
pavyks Lietuvą palenkti, tai 
Latvija ir Estija savaime į jų 
sterblę nukris!

„RŪPESČIAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENČIŲ PROGA”

ketverių metų 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JOHN

HENSON

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į tobulą 
grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d.

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu, nes 
meilė nemiršta.

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., trečia
dienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir kovo 23 d., 
ketvirtadienį 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje.

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John.

Žmona Sabina

„Darbininkas”, Brooklyn,
NY.

Prieš porą mėnesių, nagrinė
jant pirmąją genocidinę stribo 
bylą, kurios metu buvo pateikti 
aiškūs įrodymai apie kaltinamo
jo prisidėjimą prie nekaltų žmo
nių žudymo, teisėjas nusprendė, 
jog stribų vykdytos žudynės 
nėra genocidas.

Bet tuo pačiu, prezidentas A. 
Brazauskas ir visi jo padėjėjai 
vakarifečiams garantuoja, kad 
Lietuvos teisėtvarkos organai 
nenurims tol, kol nebus nubaus
ti visi karo nusikaltėliai, bet 
kokiu būdu kolaboravę su vo
kiečiais prieš 50 metų.

Nejaugi partiečiai nesupran
ta? Genocidas yra genocidas. Ar 
tos žudynės būtų atliktos rudųjų 
ar raudonųjų. Lietuva kentėjo 
tris su puse metų nacių okupa
ciją ir 50 metų sovietinę vergiją. 
Visa mūsų tauta kentėjo nuo tų 
okupantų, nors ir mūsų tautoje 
buvo išgamų — ne daugiau negu 
kitose tautose. Mažas skaičius 
prisidėjo prie nacių, didesnis 
skaičius prie sovietų okupantų. 
Sovietų kolaborantai, stribai 
nesiskiria nuo kolaborantų su 
naciais. Ir vieni, ir kiti prisidėjo 
prie genocido, tik vieni buvo 
sunaikinti, o kitų vaikai šian
dieną valdo kraštą, o jie patys 
džiaugiasi pensijomis ir savo 
nešvariuoju pelnu iš „anų gerų 
laikų” plėšikavimo.

Liūdną netekties valandą dėl

A.tA.
JUOZO GALINIO

mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną ZUZANĄ, 
sūnų dr. ALGIMANTĄ, jo žmoną ALDONĄ, anū
kus.

Rūta Arbienė 
K. ir M. Ambrozaičiai 
G. ir V. Balukai 
J. ir A. Dagiai 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Ir. Jonynai 
V. ir I. Kasniūnai

J. ir O. Kavaliūnai 
J. ir D. Noreikai 
Elena Pocienė 
Kazimieras Račiūnas 
P. ir M. Ruliai 
Kl. ir A. Stravinskai 
J. ir N. Vazneliai

Mielam studijų kurso draugui
A.tA.

agr. dr. JONUI ŠUMSKIUI

mirus, liūdesyje likusius — žmoną NEMIRĄ, dukrą 
BALTĄ, Sūnų VYTAUTĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime.

Kleofas Dalinda 
Kazimiera Indreikienė 
Gediminas ir Dalia su šeimaKĄ DARYTI, JEI...?

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

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

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

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

CHICAGO
PETKUS & SON

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

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

CICERO

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

PALOS HILLS

LEMONT

l
DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. kovo mėn. 15 d.

A. t A.
AKVILINA ŠIURNA

Gyveno Glen Ellyn, IL, anksčiau Chicagoje, Bridgeport 
apylinkėje.

Mirė 1995 m. kovo 13 d., sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.
Nuliūdę liko: duktė Elena Šiurna, sūnus Antanas, marti 

Suzanne, anūkai John ir Laura. Lietuvoje sesuo Valė 
Kazlauskienė, brolis Juozas Vilimas su šeimomis, taip pat 
daug kitų giminių.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Velionė pašarvota antradienį, kovo 14 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Labanauskas laidojimo namuose, 3307 S. Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 

9:45 vai. ryto bus atlydėta į St. Petronėle parapijos bažnyčią, 
Glen Ellyn, IL, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sūnus, marti, anūkai, sesuo, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Tomas Labanauskas. Tel. 
312-927-3401.

PADE KA 
A.tA.

Aleksandra Likanderienė 
Andriušaitytė

Mūsų mylima ir brangi Žmona, Mama, Močiutė ir Sesuo 
mirė 1995 m. vasario 7 d. ir buvo palaidota vasario 10 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė Jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo Ją į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Jonui Kuzinskui ir 
kunigams Juozui Vaišniui, SJ.ir Jonui Kidykui, SJ,už šv. Mi
šių atnašavimą. Didelė padėka kun. Kuzinskui už maldas prie 
velionės karsto koplyčioje, už palydėjimą į kapines ir maldas 
prie kapo už Jos sielą.

Dėkojame tėv. Vaišniui, aplankiusiam velionę namuose 
prieš pat Jos mirtį, pasimeldusiam už Ją ir suteikusiam Jai 
ligonio patepimą.

Didelė padėka Sigitui Miknaičiui už labai gražų atsi
sveikinimo su velione pravedimą ir nuoširdus ačiū visiems, 
tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius. Nuoširdžiai 
dėkojame Chięagos Skautininkių draugovei, Lemonto 
„Sietuvos” skautininkių draugovei ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nariams už garbės sargybą prie velionės karsto.

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms už rožinio 
sukalbėjimą ir Dainavos ansambiui už įspūdingą giedojimą 
laidotuvių namuose. Tariame didelį ačiū solistui Algimantui 
Barniškiui už giesmes bažnyčioje ir Ričardui Šokui už 
vargonavimą.

Didelė padėka Margučio radijo programos vedėjui Petrui 
Petručiui už mirties pranešimus ir dainą skirtą velionės 
atminimui.

Visiems labai dėkojame už gausias aukas Jaunimo cen
trui, šv. Mišioms, šeimos nuožiūrai ir labdarai; už nepapras
tai gražias gėles, už visas jau iš anksto užsakytas šv. Mišias 
ir už mums pareikštas užujautas žodžiu, raštu ir spaudoje. 
Dėkojame karsto nešėjams ir visiems laidotuvėse daly
vavusiems. Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald Petkui 
ir sūnui už malonų paskutinį patarnavimą.

Dėkingos Likanderių ir Mačiulių šeimos

PADĖKA
A.tA.

ANTANAS PLYTNIKAS
Mano mylimas Vyras mirė 1995 m. vasario mėn. 8 d. ir 

buvo palaidotas vasario mėn. 11d. iŠv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkoju kun. F. Kireiliui už atnašavimą šv. 
Mišių, už maldas ir palydėjimą į Amžinybę.

Dėkoju karsto nešėjams.
Ačiū visiems už šv. Mišių aukas, už maldas, už gėles ir 

pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje.
Dėkoju laidotuvių direktoriams Gaidui - Daimid už rūpes

tingą patarnavimą.
Liūdinti žmona

A.tA.
KAZIMIERUI VALIUI

mirus, nuoširdi užuojauta žmonai KATRYTEI ir visai 
šeimai.

Buvę mokslo draugai:

Stefa Kisielienė 
Sigutė Užupienė 
Regina Latožienė 
Danutė Stankaitytė 
Milda Rukuižienė

Lili Sorokins 
Roma Vyšnia 
Irma Laisvėnaitė 
Anatolijus Milūnas 
Andrius Kolis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkės ir 
Melrose Parko apylinkės Lietu
vių klubo susirinkimas bus 
kovo 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Eagles salėje — 147 
Broadway, Melrose Parke. 
Maloniai visus kviečiame daly
vauti.

Antanina Garmutė — poetė, 
rašytoja, kalinė, Sibiro tremtinė 
— kartu su „Šilo” parti- 
zanų-dainininkų grupe šiuo 
metu lankosi Čikagoje ir 
penktadienį, kovo 17 d., 7:30 
vai. vak., Jaunimo centro 
kavinėje kalbės apie žmonių 
nuotaikas šių dienų Lietuvoje, 
apie Sibirą, tremtinius ir 1.1. 
Kam pasitaikė proga bent trum
pai A. Garmutę išgirsti per 
„Šilo” koncertus, žino, kad ji yra 
labai efektinga, drąsi ir taikli 
kalbėtoja. Jos įžvalgumas 
daugeliui padės suprasti esamą 
padėtį ir tinkamai į ją reaguo
ti. Visuomenė kviečiama gau
siai šioje vakaronėje dalyvauti.

Dabartinę Lietuvių fondo
Dailės komisiją sudaro: dr. 
Kazys Ambrozaitis, dr. Gedimi
nas Balukas (pirmininkas), adv. 
Algirdas Ostis, dr. Antanas Raz
ma; ex oficio nariais įeina Lietu
vių fondo tarybos pirmininkė 
Marija Remienė ir LF valdybos 
pirmininkas Stasys Baras. Šį 
rudenį bus suruošta dail. Prano 
Domšaičio grafikos ir kitų 
darbų paroda Pasaulio lietuvių 
centre, Dailės muziejaus patal
pose, Lemonte.

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje narių susirinkimas bus 
kovo 24 d., penktadienį, 1 vai. 
po pietų, Z. Kojak svetainėje, 
4500 S. Talman. Nariai, kurie 
turėsite gauti ligonio dovanėlę, 
prašomi atsinešti nario kny
gutę. Bus ir vaišės, kuriomis 
rūpinasi Ramanauskienė.

Mūsų visų pažįstama ir 
mėgstama solistė Margarita 
Momkienė dalyvaus „Draugo” 
koncerto programoje balandžio 
2 d. Jaunimo centre.

Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL, Gavėnios metu kiek
vieną ketvirtadienį 6:30 vai. 
vakaro yra Mišios lietuviškai, ir 
po jų kryžiaus keliai. Šeš
tadienį, kovo 18 d., 2:30 vai. p.p. 
klausoma išpažinčių lietuviškai. 
Visi apylinkių lietuviai yra 
kviečiami pasinaudoti šiomis 
progomis artėti prie Kristaus 
Gavėnios metu.

x Ieškoma Rūta Šlamaitė, 
Antano Šlamo, (mirusio 1926 
m.) duktė ir Katauskienė, 
Kazimiero Šetiko duktė. Pra
šau atsiliepti: T. Nenortas, 38 
Webster Hill Blvd., West 
Hartford, CT 06107, tel. 
203-561-0134.

(sk)

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

Tel. <1-3121 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. <7081 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Sol. Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui, atliks 
meninę programą Nekalto Pra
sidėjimo Marįjos seserų rėmėjų 
vakarienėje, kovo 26 d. Prade
dama šv. Mišiomis Jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. p.p.; vakarienė 
ir programa Jaunimo centro di
džiojoje salėje 4 vai. p.p. Bilie
tus galima užsisakyti telefonu 
312-778-5154.

Audrelė Liulevičienė, 
„Draugo” kultūrinio priedo 
redaktorė, visuomenę supažin
dins su nauja lituanistikos 
daktare Dalia Kučėniene. 
Doktorantė Karilė Vaitkutė ap
tars knygą „Žemaitė Ameri
koje”. Supažindinimas su knyga 
ir su autore įvyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
sekmadienį, kovo 19 d., 4 vai. 
p.p. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šioje ypatingoje lietu
vių kultūrai šventėje.

Misijas (rekolekcijas) Šv. 
Antano parapijoje, Cicero, IL. 
šiemet praveda kun. Ričardas 
Mikutavičius, iš Arkangelo 
Mykolo parapijos Kaune. Kun. 
Mikutavičius — žymus pamoks
lininkas, poetas. Rekolekcijos — 
nuo kovo 23 d. iki kovo 26 d. — 
vyksta ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienio vakarais, 
6:30 vai., ir baigiasi sekma
dienio Mišiomis 11 vai. ryto.

Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkė turės metinį susi
rinkimą sekmadienį, kovo 19d., 
Šv. Antano parapijos salėje tuoj 
po 11 vai. lietuviškų Mišių. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

SKELBIAMAS RELIGINIS 
KONKURSAS

Prel. Juozas Prunskis (kaip ir 
anksčiau) šiais metais skiria 
premiją Krikščionybės idealų 
ugdymui. Premijos suma 4,500 
dol. Konkursui gali būti 
siunčiami šie darbai;

1. Krikščionybės idealus ug
dantis projektas, jau visiškai 
suplanuotas ir vykdomas, kar
tu su finansine sąmata.

2. Vienas religinis veikalas, 
paties autoriaus parašytas arba 
išverstas, perrašytas rašomąja 
mašinėle, dar neišleistas.

Projektas ar veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu. Atski
rame, užklijuotame voke pride 
dama tikroji autoriaus pavardė 
adresas ir telefonas. Konkurs< 
medžiagą siųsti iki 1995 ir 
rugpjūčio 1 d. šiuo adresu: Si: 
terš of the Immaculate Concej 
tion, Religinis konkursas, 6( 
Liberty Highway, Putnam, C 
06260.

x Vincas Akelaitis, Cleve- 
land OH, yra naujas Lietuvos 
našlaičių rėmėjas. Jis atsiuntė 
$300 ir nori remti 2 mergaites 
— našlaites iš Žemaitijos. Naš
laičių vardu dėkojame! „Lietu
vos našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(ak)

x Milda ir Kęstutis Mikė
nai ir Julija Grigaravičienė iš 
Los Angeles C A, jau antri metai 
remia našlaitę Lietuvoje — 
Mildą Jurėnaitę. Už $200 dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629

(ak)

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

(sk)

x 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)

Pakeistas koncerto laikas. 
„Šilo” buvusių Lietuvos parti
zanų grupė koncertuos ir Šv. 
Antano parapijos salėje, 1500 S.
49 Court, Cicero, IL, šį penk
tadienį, kovo 17 d., 6 vai. vaka
ro (ne 4 vai., kaip buvo anks
čiau pranešta).

Niekas nesiginčys, kad 
mažieji lietuviukai patys 
gražiausi. Tai bus galima ir 
savo akimis pamatyti, jeigu at
vyksite į Montessori mokyklėlių 
ruošiamą madų parodą, pava
dintą „Skambėk, pavasarėli”. Ji 
vyks sekmadienį, kovo 19 d., 12 
vai., Lexington House salėje. 
Parodoje tie mūsų gražūs vaiku
čiai atrodys taip šauniai, nes bus 
pasipuošę naujausių madų dra
bužėliais. Ateikite kartu pasi
džiaugti ir išgirsti „pavasarėlį 
skambant”.

Illinois universiteto Čika
goje Lituanistikos katedra rengia 
Kovo Vienuoliktosios paminė
jimą ketvirtadienį, kovo 16 d., 
11 vai. ryte, University Hali 
auditorijoje (nr. 1650), kuri yra 
601 S. Morgan St. Paskaitą 
„Tautinių drabužių istorijos 
keliai” skaitys Rūta Saliklienė. 
Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti visus, ypač universiteto 
darbuotojus bei studentus. Bus 
kuklios vaišės.

Bilietus į „Draugo” kon
certą, įvyksiantį balandžio 2 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
jau galima įsigyti „Draugo” 
administracijoje ir „Seklyčioje”. 
„Draugas” maloniai kviečia į 
svečius visus savo draugus — ir 
net priešus... Koncerto pro
grama tikrai puiki, o atlikėjai 
uoliai ruošiasi, kad galėtų 
publiką pradžiuginti savo talen
tais.

Inž. Antanas ir Marija Ru
džiai, negalėdami dalyvauti 
partizanų-tremtinių dainos 
vieneto „Šilas” koncerte, at
siuntė 100 dol. auką. Koncerto 
rengėjai taria jiems nuoširdų 
ačiū.

A.a. kun. Stanislovo Saplio, 
MIC, atminimui jo laidotuvėse 
giminaitė Anastazija Snarskie- 
nė, Chicago, IL, paaukojo 
„Draugui” 50 dol. Ačiū.

x Už a.a. Aleksandrą Li- 
kanderienę, ilgametę ir labai 
aktyvią Jaunimo Centro Mote
rų klubo narę, šv. Mišios bus 
atnašaujamos kovo 19 d., sek
madienį, 9 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Prašome kar
tu su mumis prisiminti velionę 
savo maldose. Jaunimo Centro 
Moterų klubas.

(sk)
x Smuikininko Raimundo 

Katiliaus koncertas, akompa
nuojant Leonidui Dorfmanui, 
bus šeštadienį, balandžio 8 d., 
4:00 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Tai labdaros koncertas vargs
tantiems vaikams Lietuvoje, 
atliekant anksčiau negirdėtą 
programą. Vietos nenumeruo
tos. Visi bilietai po $10. No
rintys iš anksto užsirezervuoti 
vietas, prašomi atsiųsti čekį 
„Saulutei”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Visus 
labai kviečia „Saulutė”, Lietu
vos vaikų globos būrelis. 
TAX l.D. #36-3003339.

(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)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Pl*čas. Medžiagą aiųsti: 3206 W. 66th Ptace, Chicago. IL 60629

BE KALBOS NEBUS 
ATEITIES

Lietuvių kalba yra labai svar
bi lietuviams. Ji reprezentuoja 
mūsų mylimąją tėvynę ir tautą. 
Jeigu mes prarasime savo 
kalbą, tai nuvykę į Lietuvą, 
negalėsime susikalbėti su savo 
draugais ir giminėmis.

Lietuvių kalba labai skiriasi 
nuo kitų kalbų. Mūsų raidynas 
turi įvairių rūšių raides, kurios 
vartojamos mūsų labai senoje, 
gražioje kalboje.

Kai mes turėsime vaikų, mes 
norėsime, kad jie išmoktų 
kalbėti lietuviškai. Jeigu mes 
juos išmokysime, jie galės daly
vauti skautuose ir atei
tininkuose, galės lankyti 
lietuvišką mokyklą ir važiuoti 
į tas pačias stovyklas, į kurias 
mes dabar važiuojame.

Slovakai, vokiečiai, lenkai, 
rusai, švedai ir visi kiti turi savo 
kalbas ir tautybes. Jie visi labai 
didžiuojasi savo kalbomis. Mes 
visi turėtumėme būti kaip ir jie. 
Jeigu mes, vaikai, neišlaiky
sime savo kalbos, lietuviams ne
bus ateities.

Venta Civinskaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. m- 

los mokinė.

MANO TĖTUKAS DAUG 
ŽINO

Mano tėtukas yra mano did
vyris. Jis sunkiai dirbo ir daug 
žino (ypač apie velnius). 
Būdamas mažas, jis pergyveno 
pirmą karą. Jis žaidė su šautu
vais ir pagąsdino vokiečius. 
Mano tėtukas ir aš pasikalbame 
apie vaiduoklius. Kartą jis man 
pasakojo, kaip vaiduoklių naktį 
jis pamatė žmogų, kuris buvo 
apsirengęs kaip velnias. Jį labai 
išgąsdino. Man patinka mano 
tėtukas.

Jonas Bird

Aš labai mėgstu savo tėvą 
Viktorą Sajauską. Jis labai 
mėgsta žaisti europietiškų fut
bolą. Kai mano tėvas buvo 16 
metų amžiaus, jis jau žaidė 
europietiškų futbolą. Jis mėgsta 
žiūrėti ir klausytis, kaip aš 
gerai žaidžiu. Kai mes esame 
North Carolinoje, einame į 
paplūdimį. Mes neskrendame į
N.C., bet važiuojame automo
biliu. Mano tėvas labai per
gyvena, kai man nesiseka. 
Mano tėvas turi auksinę širdį.

Tadas Sąjauskas
Abu Baltimorės karaliaus Min
daugo lit. m-los mokiniai.

(„Mūsų žinios”)

GAVĖNIOS PAPROČIAI

Apie Šiaulius seni žmonės 
turėdavo paprotį į namus silkę 
įvesdinti. Tuo tikslu Pelenų 
dienos pirmoji viešnia, prisi
rišusi silkės galvą prie siūlo, 
vilkdavo ją per slenkstį 
sakydama: „Čia, čia, čia!”

Kupiškio apylinkėje Pelenų 
dieną valgydami silkes, mes
davo jas per aukštinę (dūminės 
pirkios anga-skylė lubose dū
mams išeiti): kas pataikys silkę 
per aukštinį užmesti ant vir
šaus, tam ir toji silkė atiteks.

Elgeta, Gavėnioje užklaustas 
kur buvęs, kas girdėti, at
sakydavo: „Va, tai gal nežino
jote, kad Kanapinis su silke 
apsiženijo (apsivedė)”. (Kupiškio 
apyl.).

(Iš dr. Balio archyvo)

Piešė Loreta Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė.

ANGELAI

Angelai yra Dievo padėjėjai. 
Kiekvienas žmogus turi angelą 
sargą. Tas angelas gyvena 
mūsų širdyje ir mums padeda 
eiti gyvenimo keliu. Kai paklys
tame, angelas padeda pri
siartinti vėl prie Dievo.

Yra daug žmonių, kurie sako, 
kad girdėjo ar matė savo angelą 
sargą ir kad jis juos išgelbėjo 
nuo mirties ar kokios kitos 
nelaimės. Kiekvieną naktį 
reikia melstis į savo angelą, kad 
globotų mus per naktį ir iš ryto.

Nors angelai tiek daug mums 
padeda, negalime jų garbinti 
kaip Dievą, mūsų Tėvą. Kad 
angelai mums daug padeda, 
mes privalome juos mylėti.

Ada Valaitytė, 
(Dainavos pasakų pilies laikraš

tėlis. 1994 JAS stovykla).

MAMYTĖ IR MĖNULIS

Mėnuli, leisk tavęs paklausti — 
Ką reiškia ši blanki šviesa?
Ar nerimą, ar skausmą?
O gal ir meilės pilnatis?

Mamyte, pažvelk tu į mėnulį, 
Pasigrožėk tu juo šiandien, 
Paklausk, ar jam neliūdna būti 
Vienam, vienam, vienam...

Mamyte, kokia šviesi naktis! 
Juk mėnulis miega dar?
Tik tu nežadink jo dabar,
Nes jis miego nori dar.

Mamyte, mėnulis pabudo gal, 
Iš miego, iš gilaus! 
Triukšmingų vaikų jis

nemėgsta.
Tik jis gerus juos mėgsta!

Rita Ivonytė,
Utenos „Saulės” gimnazijos 6 

kl. mokinė.

GALVOSŪKIO NR. 97 
ATSAKYMAS

Nupieštoji mergaitė vadinasi 
undinė, sirena (mermaid).

GALVOSŪKIO NR. 98 
ATSAKYMAI

Žemyn: 1. Piliakalnis, 5. 
kuopa, 6. 9ūris, 7. karas, 8. 
Elena, 9. antis, 10. sausi. Sker
sai: 2. Ietis, 3. litas, 4. iltis, 5. 
kasos, 7. kapuose, 9. asiliukas, 
11. istoriškais.

GALVOSŪKIO NR. 99 
ATSAKYMAS

Atsakymai įvairūs. Mama 
pagyrė Darių, kad neėmė iš 
paauglio pinigų, nes nežinia, 
kaip paauglys vėliau būtų pasi
elgęs su Dariumi. Su nepažįs
tamais ir įtartinais asmenimis 
geriausia neturėti jokio reikalo.

ŠUO, ARBA ŽMOGUS 
IR ŠUO

Vienas žmogus kėlė puotą, 
norėjo pavaišinti savo draugus 
ir gimines. O jo šuo kvietėsi kitą 
šunį sakydamas:

— Bičiuli, ateik, kartu 
pasivaišinsimi ,

Tasai džiaugdamasis atėjo ir, 
išvydęs didelę puotą, pats sau 
murmėjo;

— O - o! Koks netikėtas man 
džiaugsmas! Tai prisirysiu, 
prisivaišinsiu iki soties! Rytoj 
nebereikės man alkti!

Kai jis pats sau taip šnekėjo 
ir uodegą vizgino, kaip draugas 
draugu pasitikėdamas, virėjas 
pamatė jį, uodegą į visas puses 
maskatuojantį, staiga nutvėrė 
už letenų ir išmetė pro duris. 
Išlėkė šunelis baisiai kauk
damas. Pakeliui sutiko kitus 
šunis. Vienas iš jų paklausė:

— Na kaip pasivaišinai, 
bičiuli?

O tasai atsakė:
— Pasigėriau be saiko, pats* 

nebežinau, kaip iš ten išėjau.
Pasakėčia rodo, kad nereikia 

pasitikėti tais, kurie žada 
padaryti gera iš svetimų turtų.

Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 100 
ATSAKYMAI

1. Vasario 16 akto signataras 
Stanislovas Narutavičius visur 
pasirašinėdavo lenkiškai: Naru- 
towicz (L.E. 33 - 215). Akte jis 
pasirašė dešimtuoju, o istorinėje 
nuotraukoje sėdi garbingiau
sioje vietoje — dr. J. Basa
navičiaus dešinėje. Jo brolis 
Gabriel Narutovvicz 1922 metais 
buvo išrinktas Lenkijos pre
zidentu (E.L. 4 - 20, Boston, 
1975 m.; L.E. 20 - 15, Boston, 
1960; V. Vijeikio „Lietuva — 
mano tėvų žemė” 28 psl., 
Chicago, (1961). 2. Stanislovas 
ir Gabrielius Narutavičiai yra 
kilę nuo Telšių. 3. Tikri Lietu
vos himno žodžiai yra šie: 
„Tegul saulė Lietuvoj tam
sumus prašalina!” (Žiūr. „Var
pas” Nr. 6,1898, Tilžė; „Žinijos” 
draugijos „Tautos giesmės ir 
dainos”, 4 p., Vinius, 1988; A. 
Nekrošienės „Iš kur atėjome” 
10 psl., Kaunas, 1988; „Vagos” 
leidyklos „Tautiška giesmė”, 
Vilnius, 1988. Iškreiptą himno 
tekstą randame: L.E., 8 - 261; V. 
Vijeikio „Lietuva — mano tėvų 
žemė”, 9-11 psl., Chicago, 
(1961). 4. Prancūzai valdė 
Klaipėdą 2 metus ir 11-ka 
mėnesių: nuo 1920.11.15 iki 
1923.1.15 (Br. Kviklio „Mūsų 
Lietuva”, 4 - 636, Boston, (1968).
5. 1923 metais Klaipėdą va
duojant, žuvo 20 lietuvių, 2 
prancūzų kariai ir vienas vokie
tis policininkas. (Br. Kviklio 
„Mūsų Lietuva”, 3 - 637.

GALVOSŪKIS NR. 116
(Žiūrėkite piešinėlį)

Nupieštame piešinyje yra 
įrašyti du žodžiai — senis ir seni.

Antrasis žodis yra padarytas iš 
pirmojo, nubraukus vieną raidę 
S. Jūs sugalvokite daugiau 
lietuviškų, reikšmingų žodžių, 
kur nubraukus vieną raidę, 
pasikeistų naujojo žodžio 
reikšmė. Dar vienas pavyzdys: 
rasa — ras. Iki 10 sugalvotų žo
džių, pagal šią taisyklę, gausi
te 5 taškus, daugiau negu — 10 
žodžių — 10 taškų.

GALVOSŪKIS NR. 117
(Žiūrėkite brėžinėlį)

X y

X

X X
Į 49 langelius reikia įrašyti 

skaičius. Kampuose ir pačiame 
viduryje (pažymėta kryžiukais) 
turi būti vienodi skaičiai, o 
kituose langeliuose, turi būti 
skirtingi skaičiai (nepasikarto- 
jantys tie patys) ir negali būti 
daugiau negu 100. Kiekvienos 
eilutės skaičių suma, skaitant 
skersai, išilgai ir įstrižai turi 
būti 294. Už teisingą sprendimą 
gausite 10 taškų.

1

GALVOSŪKIS NR. 118
(Žiūrėti 4 piešinėlius)

Čia nupiešti piešinėliai nėra 
išdėstyti pagal veiksmą. Jūs 
sudėkite piešinėlius taip, kaip iš 
tikrųjų turėtų būti. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 119

Julytės mama buvo išėjusi il
gesniam laikui ir negrįžo jos pa
imti iš mokyklos po pamokų. Ji 
grįžo viena, truputį užvalgė ir 
įsijungė TV. Netrukus suskam
bėjo telefonas. Kalbėjo nepažįs
tamas, kuris norėjo sužinoti ar 
ji viena namuose. Julytė žinojo, 
kad yra viena, todėl telefonu at
sakė: „Mama dabar yra labai 
užimta, prašau paskambinti 
vėliau”. Ar Julytė gerai pasi
elgė taip sakydama? Kaip jūs 
darytumėte uartašiu atveju? 
(5 taškąiK”^

GALVOSŪKIS NR. 120

1. Kur yra palaidotas Rusijos 
imperijos himno muzikos auto
rius? 2. Kada gyveno indėnų 
vado „Vinetu” knygos autorius 
Karlas Majus? 3. Lietuvos kara
liaus Mindaugo laikais Europo
je atsirado dvi didžiausios prie
šingybės: „Magna Charta” ir 
„Inkvizicija”. Kur ir kada jos 
atsirado? 4. Kuo charakterin
gos, „Magna Charta” ir „Inkvi
zicija”? 5. Kur ir kada buvo 
nužudytas karalius Mindaugas?

Už teisingus ir plačiau pa
aiškintus atsakymus gausite 10 
taškų, o už trumpus ir apytik
rius atsakymus — 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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