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LDDP nebepasitiki 
K. Ratkevičiumi, bet rems 

A. Šleževičių
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) — 

Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos frakcija nutarė balsuoti 
už nepasitikėjimą Lietuvos Ban
ko valdybos pirmininku Kaziu 
Ratkevičiumi, kai šis klausimas 
bus svarstomas Seime šią savai
tę. Už tokią LDDP frakcijos 
poziciją sekmadienio posėdyje 
balsavo 52 Seimo nariai.

Šis sprendimas privalomas vi
siems frakcijos nariams. LDDP 
frakcijoje dabar yra 68 par
lamentarai. Kad Lietuvos Ban
ko vadovas būtų atstatydintas, 
už nepasitikėjimą juo turi 
balsuoti ne mažiau kaip pusė 
visų Seimo narių — 71 parla
mentaras.

Pagrindinės opozicijos frakci
jos praėjusią savaitę dar nebuvo 
priėmusios sprendimo, kaip 
balsuoti dėl LDDP narių pasiū
lyto nepasitikėjimo pareiškimo 
Kazimieru Ratkevičiumi.

Sekmadienį didžioji dalis 
LDDP frakcijos pasisakė prieš 
premjero ir LDDP pirmininko

K. Ratkevičius 
neatsistatydins, nors neturi 

vilčių išlikti
K. Ratkevičius įteikė 
atsistatydinimo laišką

Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) — 
Lietuvos Banko vadovas Kazys 
Ratkevičius sako, kad už Lie
tuvą ištikusią bankų krizę 
norima visą kaltę suversti 
centriniam bankui bei jo ko
mercinių bankų priežiūrps 
departamentui, tačiau pats 
neketina atsistatydinti. „Tegul 
balsuoja valdančiosios frakcijos 
'bičiuliai’ ", sakė K. Ratkevičius 
žurnalistams penktadienį po su
sitikimo su konservatorių frak
cija.

Lietuvos Banko vadovas pažy
mėjo turįs nedaug vilčių, kad 
kitą savaitę (t.y., sausio 8-osios 
— Red.) svarstant pareiškimą 
dėl nepasitikėjimo juo Seime, 
jam pavyks likti poste. Tačiau 
Jie nusprendė reikšti nepasi
tikėjimą ir nori balsuoti”, sakė 
jis. Konkrečiai neįvardindamas 
asmenų, Kazimieras Ratkevi
čius sakė anksčiau ir dabar pa
tinąs spaudimą iš kai kurių 
Seimo narių.

Susitikime su konservatoriais 
jis informavo, kad kaip tik dėl 
šio spaudimo jis pasiūlė paduoti 
pareiškimus dėl atsistatydinimo 
Lietuvos Banko valdybos na
riams Stasiui Kropui, Laimai 
Černaitei bei Sigitui Godeliui, 
kurie penktadienį įteikė pareiš
kimus prezidentui.

Savo ruožtu, Lietuvos Banko 
vadovas sakė atleidęs Komer
cinio Banko priežiūros depar
tamento direktorę L. Černaitę 
bei dar du šio departamento dar
buotojus iš pareigų. K. Ratke

Premjeras teisinasi dėl jam 
duotų didelių palūkanų

Vilnius, sausio 6 d. (AGEP) — 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius patvirtino, 
kad praėjusių metų pradžioje jo 
indėliui Lietuvos Akciniame 
Inovaciniame Banke buvo nu
statytos 30% metinės palūka
nos, tačiau teigė, kad vėliau jos 
buvo sumažintos „Radiocentro” 
programoje šeštadienį transliuo
tame pasikalbėjime premjeras 
sakė, kad pratęsiant indėlio 
sutartį palūkanos buvo suma
žintos iki 24%. Gruodžio 8 d. dar 
kartą pratęsiant sutartį, tačiau

Adolfo Šleževičiaus atstaty
dinimą. Balsavimas vyko vy
riausybės vadovo iniciatyva. 
Nurodydamas tokio savo prašy
mo priežastį, premjeras sakė 
žurnalistams, kad kai kurie 
valdančiosios frakcijos nariai 
labai kritiškai vertino tai, kad 
A. Šleževičius atsiėmė indėlį iš 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko šio banko veiklos sustab
dymo išvakarėse.

Adolfas Šleževičius sakė šį 
frakcijos sprendimą laikąs labai 
reikšmingu. Jei frakcija būtų jo 
nepalaikiusi,, „tai verstų pa
daryti principinį apsisprendi
mą”, sakė premjeras.

LDDP nepriėmė sprendimo 
dėl užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio bei krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus 
atsistatydinimo. LDDP frakcijos 
posėdyje sekmadienį dalyvavo 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas bei Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas.

vičius sakė, kad dar keliems 
darbuotojams sergant, komer
cinių bankų priežiūros depar
tamentui jis vadovaująs tie
siogiai.

Opozicijos klaustas konkrečių 
jam įtaką siekiančių padaryti 
žmonių pavardžių, K. Ratkevi
čius nesakė. Jis tepaminėjo ge
neralinį prokurorą Vladą Nikiti
ną, pasakiusį, kad dėl bankų 
krizės 70% kaltas Lietuvos Ban
kas. „Prokuroras žodžiais 
nesimėto — kaltas Kazimieras 
Ratkevičius, Laima Černaitė ir 
komercinių bankų priežiūros 
departamentas”, pastebėjo Lie
tuvos Banko vadovas.

Žurnalistų paklaustas, ar prie 
„spaudžiančių partijos bičiulių” 
galima priskirti ir prenyerą 
Adolfą' Sleževičių, Lietuvos 
Banko vadovas sakė, kad vy
riausybės vadovas labiau sten
giasi jį užtarti.

Kazimieras Ratkevičius taip 
pat perspėjo, kad centriniam 
bankui šiuo metu apskritai 
gresia sunaikinimas ir jo pa
vertimas priežiūros ir spaudimo 
bankams institucija. „Einama 
prie administracinių metodų”, 
sakė K. Ratkevičius žurnalis
tams.

Paklaustas, ar esant tokioms 
sąlygoms atsiras kitas asmuo, 
pasiryžęs užimti centrinio 
banko vadovo postą, K. Ratke
vičius sakė neabejojąs tuo. „At
siras. ©aug kas galvoja, kad čia 
labai gera”, sakė centrinio 
banko valdybos pirmininkas.

tik pusei anksčiau įdėtos sumos, 
palūkanos vėl buvo sumažintos 
— iki 18%, teigė A. Šleževičius.

Premjeras tvirtino primygtinai 
prašęs banko tarnautojus nusta
tyti vidutines banko palūkanas.
„Gal iš pradžių palūkanos iš 
tiesų buvo šiek tiek didesnės. 
Tačiau taip buvo nuspręsta dėl 
labai didelės indėlio sumos — 
beveik 300,000 litų”, sakė vy
riausybės vadovas.

1995 m. pradžioje A. Šleževi
čius į Lietuvos Akcinį Inovacinį

Spaudos konferencijoje gruodžio 20 d. apie Lietuvos Akcinio Inovacinio Banko veiklos sustabdymą 
žurnalistams klausimus atsakinėjo (iš k.) LAIB prezidentas Artūras Balkevičius, Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas Kazimieras Ratkevičius ir ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius. A. 
Balkevičius šiandien Lukiškių kalėjime laukia teismo, K. Ratkevičius sausio 9 d. įteikė at
sistatydinimo laišką prezidentui A. Brazauskui, ir nprs daug kas šaukiasi premjero A. Šleževičiaus 
atstatydinimo, nei Seimo nariai, nei prezidentas Brazauskas neužveda proceso jam atstatydinti.

Nuotr. R. Jurgaičio .„Lietuvos ryte”

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) — 
Pirmadienio vakarą Kazimieras 
Ratkevičius pranešė, kad įteikė 
laišką prezidentui Algirdui 
Brazauskui, kuriame atsistaty
dina iš Lietuvos Banko valdybos 
pirmininko pareigų. BNS žinių 
agentūros turimomis žiniomis, 
prezidentas nėra nusiteikęs 
priimti Ratkevičiaus atsistaty
dinimą kol neišspręsta banki
ninkystės krizė. Tarptautinis 
Valiutos Fondas taip pat prie
šinasi ankstyvam K. Ratkevi
čiaus atsistatydinimui.Manoma, 
kad prezidentas gali neleisti 
Seimui svarstyti centrinio 
banko vadovo pasitraukimą.

Pagal Lietuvos Konstituciją 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas yra skiriamas ir atlei
džiamas iš pareigų Seimui pata
riant ir leidžiant. Seimas jau 
anksčiau buvo įrašęs į antra
dienio specialiosios sesijos 
darbotvarkę valdančiosios par
tijos pasiūlymą svarstyti nepa
sitikėjimo pareiškimą Kazimie

Opozicija dar nesvarsto 
interpeliacijos premjerui

Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) — 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė, kad 
„būtų logiška” matyti K. Rat
kevičiaus kaltę nors „už pa
klusnų vykdymą dalykų, kurių 
jis neturėjo daryti”. Tačiau, 
pasak Landsbergio, Ratkevičius 
nebuvo „nepriklausomo banko 
nepriklausomas vadovas, o vi
siškai priklausomo, pajungto 
vykdomajai valdžiai banko pa-

Banką (LAIB) padėjo 270,000 li
tų. Gruodžio 8 d. jis atsiėmė 
pusę tos sumos, o likusiai daliai 
pratęsė terminuoto indėlio su
tartį. Gruodžio 18 d., likus 
dviem dienoms iki bankų kri
zės, premjeras nutraukė ir šią 
sutartį. Šeštadienį dienraštyje 
„Lietuvos rytas” rašoma, kad 
premjero indėliui buvo taikoma 
beveik dukart didesnė palūka
nų norma nei kitiems LAIB in
dėlininkams.

rui Ratkevičiui, ir LDDP frakci
jos nariai buvo nutarę balsuoti 
už šį siūlymą. Tačiau šis punk
tas vėliau buvo išbrauktas iš an
tradienio specialiosios sesijos 
darbotvarkės.

Kad nepasitikėjimo pareiš
kimas centrinio banko valdy
tojui būtų pravestas, reikėjo, 
kad bent pusė 141JSeimo narių 
(t.y., 71) už tai balsuotų. 
Savanoriškai prezidentui įteik
damas atsistatydinimo laišką, 
Ratkevičius išvengė nepasi
tikėjimo pareiškimo Seime. O 
jei prezidentas priimtų jo atsis
tatydinimą, Seimas teturėtų 
paprasta balsų dauguma arba 
priimti arba atmesti prezidento 
teikimą.

Nors praėjusią savaitę Kazys 
Ratkevičius paneigė, jog pats 
atsistatydinsiąs, šiuo ėjimu 
pasiekė savo tikslą, kad pasi
traukė iš posto, neleisdamas 
„LDDP bičiuliams” tuo klau
simu pravesti balsavimą.

klusnus tarnautojas”. Opozicijos 
vado nuomone, „vyriausybė ir 
valdančioji grupuotė yra labiau 
kalta”.

Tačiau kol kas opozicija ne
svarsto galimybės pradėti in
terpeliacijos arba apkaltos 
procesą premjerui A. Šleževi
čiui,^ „nors tokie veiksmai 
galimi”, sakė V. Landsbergis. 
Pasak jo, tikimasi, kad prezi
dentui Algirdui Brazauskui 
„pakaks ryžto įvykdyti tai, ką 
jis buvo nutaręs padaryti”.

Tačiau, sakė V. Landsbergis, 
„turėjome su apgailestavimu 
pamatyti, kad prezidentas, kaip 
ir anksčiau^ yra pavaldus par
tijos kolektyvinei vadovybei”. 
Priminęs prezidento žodžius, 
kad moraline prasme vyriausy
bė turi atsistatydinti) V. Lands
bergis pastebėjo, kad „morali
niai kriterijai negalioja nei vy
riausybės vadovui ar visai vy
riausybei, nei, deja, ir pačiam 
prezidentui”.

Tautininkai ragina 
prezidentą veikti 

ryžtingai
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) — 

Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
laišku kreipėsi į prezidentą Al
girdą Brazauską, ragindamas 
tuojau atlėisti premjerą Adolfą 
Šleževičių ir inicijuoti nutarimą 
dėl pirmalaikių Seimo rinkimų 
organizavimo.

Rimantas Smetona mano, kad 
valdžios krizę Lietuvoje galima 
įveikti tik „neatidėliotinais ir 
labai ryžtingais” valstybės va
dovo veiksmais. „Nebėra laiko 
ilgiems svarstymams, o juo la
biau jų imitacijai, tūpčiojimui 
vietoje ir atsikalbinėjimui”, 
teigia tautininkų vadovas.

Jis mano, kad „dabartinėje 
krizinėje būklėje” daugiau kaip 
pusė Seimo narių pritars A. Šle
ževičiaus atstatydinimui bei 
naujos vyriausybės sudarymui. 
R. Smetona perspėja, kad prezi
dentui nesiėmus įvardintų prie
monių, Lietuvai liks viena išei
tis — visuotinis politinis piliečių 
streikas, kuris tęstųsi tol, kol 
būtų priimti „valstybės gelbė
jimo sprendimai”.

Prezidentas parems
opozicijos

reikalavimus
Vilnius, sausio 8 d. (Elta) — 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pirmadienį susitikime su 
Tėvynės Sąjungos ir Krikščionų 
demokratų partijų bei jų frak
cijų Seime vadovais sakė pa
laikysiąs šių bei kitų opozicinių 
partijų reikalavimą, kad būtų 
išreikalauti kreditai iš visų 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko bei Litimpeks banko sko
lininkų.

Susitikimas su prezidentu 
įvyko šių partijų iniciatyva. 
Jame svarstyti klausimai, susiję 
su bankų krize. Vienas svar
biausių susitarimų su preziden
tu yra tai, pabrėžė Tėvynės 
Sąjungos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, kad 
valstybės vadovas rems komer
cinių bankų įstatymo pataisas, 
kurios jau pateiktos Seimui ir 
numatytos svarstyti artimiau
siu metu.

Landsbergis abejoja 
Tarptautinio Valiutos 

Fondo role bankų krizėje
Vilnius, sausio 8 d. (Elta, 

BNS) — Pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
išplatino pareiškimą dėl priešta
ringumų Lietuvos valdžios ir 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
veiksmuose bei aiškinimuose. Jo 
pareiškime raginama ištirti Šle
ževičiaus vyriausybės susitari
mus su Tarptautiniu Valiutos 
Fondu dėl komercinių bankų 
vaidmens šalies bankininkys
tėje.

Pareiškime teigiama, kad 
„valdžios žmonės, praėjusių 
metų gruodžio 18-22 dienomis 
ėmęsi kraštutinių žlugdančių 
priemonių prieš du pąsirinktus 
komercinius bankus, rėmėsi 
tariama ar tikra Tarptautinio 
Valiutos Fondo nuomone — pri
tarimu šiems veiksmams. Mi
nistro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus ir Tarptautinio Valiutos 
Fondo atstovo Domenico Faniz- 
za pasisakymas, jog vykdomas iš 
anksto parengtas planas, turėjo 
nepalikti abejonių: planas pa
rengtas drauge, Lietuvos vy
riausybės ir Lietuvos Banko 
veiksmus yra aprobavusi aukš

Keturios opozicinės 
frakcijos prašo 

atsistatydinti Šleževičių
Vilnius, sausio 9 — Keturios 

opozicinės frakcijos Seime — 
tautininkai, demokratai, poli
tiniai kaliniai ir tremtiniai ir 
Centro Sąjungos — antradienį 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
prašo, kad Seimas ir preziden
tas atstatydintų premjerą Adol
fą Šleževičių ir pravestų nutari
mą dėl pirmalaikių Seimo 
rinkimų.

Pareiškime jie kaltina LDDP 
ir jos suformuotą vyriausybę 
rinkiminių pažadų siekti socia
linio teisingumo sulaužymu, 
valstybės galios naudojimu as
meniškoms ambicijoms tenkin
ti, nekovojimu su nusikaltė
liais, savo susikompromitavusių 
bendradarbių dangstymu ir Lie
tuvą skurdinančia ekonomine, 
socialine ir monetarine politika.

„Per pastarąsias savaites 
įvykdytais savanaudiškais ir 
nusikalstamais atsakingų vals
tybės pareigūnų veiksmais

Vyriausybės nariai neigia 
politinę ir moralinę krizę 

kabinete

Vilnius, sausio 6 d. (AGEP) — 
Ministro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus vadovaujamas minist
rų kabinetas dirba organizuotai 
ir kryptingai, teigiama šeštadie
nį paskelbtame vyriausybės na
rių pareiškime spaudai. Šešioli
kos ministrų pasirašytame pa
reiškime pažymima, kad pasta
ruoju metu visuomenės infor
mavimo priemonėse „labai įvai
riai komentuojama susidariusi 
padėtis vyriausybėje, ją pavadi
nant net politine ir moraline 
krize”.

Vyriausybės nariai teigia, jog 
susitikime su prezidentu Algir
du Brazausku pareiškė, kad 
„vyriausybė dirba normaliai, 
siekia operatyviai spręsti aktua^ 
liūs, ypač bankų, finansų, socia
linės rūpybos, žemės ūkio klau
simus”.

ta tarptautinė instancija”.
Landsbergio nuomone, Seimo 

nario Juozo Listavičiaus 
vadovaujama Seimo komisija 
bankininkystės krizei tirti 
turėtų nustatyti „kas su kuo 
šiuo reikalu padarė slaptas 
sutartis ir kas ką galų gale 
apgavo”. Anot Landsbergio, šios 
komisijos išvados yra būtinos, 
„kad Tarptautinis Valiutos Fon
das galėtų ir toliau džiaugtis 
bent Lietuvos gyventojų pasiti
kėjimu”.

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, Lietuvos Bankas buvo 
panaudotas kaip rezervinė 
struktūra prieš Lietuvos Akcinį 
Inovacinį Banką ir Litimpeks 
bankus; kiti bankai, pasak jo, 
buvo apsaugoti. Lietuvos Ban
ko vadovas, pabrėžė V. Lands
bergis, pakluso LDDP diktatui, 
buvo vykdomosios valdžios įran
kis.

Landsbergis be kita ko, pa
reiškė, kad Respublikos prezi
dentas, kaip ir anksčiau, yra 
pavaldus LDDP, Landsbergio 
nuomone, realus valstybės 
vadovas yra premjeras Adolfas 
Šleževičius.

(LDDP) sukėlė šalyje aštrią 
bankų krizę, kuri griauna 
Lietuvos pinigų sistemą, 
valstybės ūkį ir daugumai 
piliečių atima paskutinę viltį 
išgyventi”, rašoma pareiškime. 
„Ši itin grėsminga būklė sutam
pa su nepalankiai besiklos
tančia politine situacija kai
myninėse šalyse ir gali būti 
pražūtinga Lietuvos valstybin
gumui”.

Todėl, matydami, kad valdan
čioji partija nesugeba atstatyti 
sumaišties ir sustabdyti savo 
narių nusikalstamos veiklos, 
minėtų opozicinių frakcijų var
du Leonas Milčius, Saulius 
Pečeliūnas, Balys Gajauskas ir 
Romualdas Ozolas prašo Seimo 
ir prezidento, kad imtųsi 
veiksmų atleisti iš pareigų 
vyriausybės vadovą Adolfą Šle
ževičių ir Seime pravestų nu
tarimą dėl pirmalaikių Seimo 
rinkimų.

Pareiškimo autoriai sako esą 
įsitikinę, kad vyriausybės pro
grama, kurią patvirtino Seimas, 
bus įgyvendinta.

Dokumentą pasirašė Bronius 
Bradauskas, Jonas Biržiškis, 
Vladislovas Domarkas, Vytau
tas Einoris, Kazimieras Klima
šauskas, Julius Laiconas, Ar
vydas Kostas Leščinskas, Min
daugas Mikaila, Vytas Navic
kas, Juozas Nekrošius, Jonas 
Prapiestis, Laurynas Mindau
gas Stankevičius, Reinoldijus 
Šarkinas, Romasis Vaitekūnas, 
Albertas Vasiliauskas, Antanas 
Vinkus, Gintautas Žintelis.

KALENDORIUS

Sausio 10 d.: Agatonas, 
Vilhelmas, Ragailė, Gražutis.

Sausio 11 d.: Marcijonas, 
Stefanija, Audrius, Vilnė.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SESĖS, BROLIAI - 
SUKRUSKIME!

Mūsų skautybės pats įdo
miausias ir spalvingiausias 
laikotarpis, nuo jos atsikūrimo 
už Lietuvos ribų 1945 metais 
Vokietijoje, išsamiai atvaizduo
tas knygoje „Lietuviškoji skau- 
tija”. Knyga, gal tiksliau mūsų 
skautiškoji istorija, apimanti 
keturius veiklos dešimtmečius, 
už 2-3 mėnesių pasieks ją užsi
prenumeravusius. Ilgai užtruko 
knygos „gimimas”. Kiek būta 
susirašinėjimo, į laiškus atsa
kymų laukimo, kiek neatsilie
pusių vienetų, nebesurenkamų 
„pabirusių” veiklos nuotraukų! 
O kadaise veikla juk žydėte žy
dėjo: stovyklų, suvažiavimų 
dalyviai foto aparatų objekty
vuose nesutilpdavo... Maironio 
žodžiais — „kiek atsiminimų, at
sitikimų, gyvų kitados”...

Per tuos penkis skautiškos 
veiklos dešimtmečius (šio 
paskutiniojo — 1985-1995 metų 
dešimtmečio svarbesnieji įvy
kiai ir datos tik trumpai pami
nimi) daug buvusių paukštyčių 
ir vilkiukų užaugo, subrendo, 
tapo sumaniais ir pareigingais 
vadovais,-ėmis, išaugino savąjį 
skautišką atžalyną, o šis jau ir 
savo jaunimėlį organizacijon 
atsivedė. Tėvų komitetų nariai 
stovyklavietes tvarkė, net pa
status statė, švarino įr gražino 
stovyklų rajonus. Sesės — 
mamos ir vadovės plušo virtuvė
se, valgydino stovyklautojus, in
struktavo, slaugė... Daug 
prakaito išlieta, nuovargio 
patirta; daug išmokta, iš klaidų 
pasimokyta. Taip už Tėvynės 
ribų gyvavo, plėtėsi mūsų 
„skautiška mokykla, kur sūpy
nėm darbą ir dainas”.

Visa tai jau — praeitis: buvę 
jauni veidai, skirtingos uni
formos, savitas, laiko tėkmėje 
kurtas mūsų organizacijos 
veidas, kai kurios naujos tra
dicijos. Visa tai vyko mūsų 
vyresniųjų vadovų,-ių didelių 
pastangų dėka, nes jiems teko 
mūsų skautybę kurti beveik „iš 
nieko”. Iš karo audrose paliktos 
Tėvynės jie išsinešė tik iš
tikimybę savo idealams ir troš
kimą lietuvišką skautavimą 
tęsti svečiose šalyse. Pagarbiai 
minėkime tuos skautiškos veik
los tęsėjus, skautiškos spaudos

Los Angeles LDK Gražinos būrelio dalis narių 1995 m. spalio mėn. vykusioje būrelio vadovių 
pareigomis pasikeitimo sueigoje. Iš k.: sėdi — s. Stasė Korienė, s. Mirga Pažemėnienė, ps. fil. 
Aldona Venckūnienė ir vs Vanda Zelenienė. Stovi — s.fil. Ina Petokienė, būrelio vadovės parei
gas perduodanti s. Birutė Prasauskienė, naujoji vadovė ps. fil. Aldona Venckienė, vs Bronė 
Variakojienė, Ramiojo Vandenyno rajono vadė s. fil. Zita Rahbar ir vs Laima Jarašūnienė.

darbuotojus. Tuos, kurie neat- 
laidžiai vis beldėsi į Tarptau
tinio Skautų biuro duris, prašėsi 
priimami ten, kur anksčiau 
turėjo savo lygiateisę vietą.

Istorija nesikartoja, nes ji — 
praeitis, o praeities takais pake
liauti visada malonu.

„Lietuviškoji skautija” — dau
giau negu 800 puslapių ir gau
sybe nuotraukų turinti knyga — 
kruopščiai suredaguota v.s. Alės 
Namikienės ir būrelio bendra
darbių.

Knyga 1995 metų pabaigoje 
jau atiduota spaustuvėn, tad 
reikia tikėtis, kad greitu laiku 
ją turėsime savo rankose. Ko iki 
šiol trūksta? Ogi knygos prenu
meratorių, kurie savo knygų 
lentynoje įrikiuotų ją šalia 1975 
metais išleistos v.s. Petro Jur- 
gėlos „Lietuviškosios skau
tijos”. Dabar išleidžiamą knygą, 
kaip dovaną, labai tiktų nusiųs
ti ir Lietuvos skautų,-čių vado
vams ir vadovėms, kad jie suži
notų apie mūsų nueitą kelią.

Lietuviškosios Skautybės fon
do (šios knygos leidėjo) valdyba 
kviečia visus šios knygos dar 
neužsiprenumeravusius, siųsti 
prenumeratos mokestį, kad 
būtų užtektinai lėšų šią knygą 
1,000 egz. tiražu išleisti. Visų 
užsisakiusiųjų pavardės bus 
išspausdintos knygos pabaigoje, 
arba tilps atskirame kelių lapų 
priede.

Čekiai (25 dol. suma) rašomi: 
Lithuanian Scouts Association, 
Ine. — LSF vardu ir siunčiami 
Fondo iždininkui šiuo adresu:

v.s. fil. Kostas Nenortas
44 Alban Street
Dorchester, MA 02124-3709
Teko patirti, kad iki šiol 

knygą užsisakė tik maždaug 
500 asmenų. O kur kiti? Ypač 
vangiai iki šiol reagavo plačio
sios Čikagos ir jos apylinkėse 
gyveną skautai ir skautės. Iš 
kitur atsiliepė žymiai daugiau 
prenumeratorių. Gražus pavyz
dys — Kanados rajonas. Sukrus- 
kime ir mes: draugovių, būrelių 
sueigose labai paprasta tokį 
vajų pravesti. Galima ir per 
vienetą knygą užsisakiusiųjų 
sąrašą su čekiu skubiai Fondo 
iždininkui nusiųsti.

cieveianao „jnėringos ir „menų tuntų kalėdinėje sueigoje, vykusioje gruodžio 18 d., jaunesnio
jo skauto įžodj davusiam Kęstučiui Aukštuoliui kaklaraištį užriša „Pilėnų” tuntininkas vs Remi
gijus Belzinskas.

Nuotr. V. Bacevičius

SKAUTŲ KŪČIOS NEW 
YORKE

New Yorko vyresniųjų skau
čių židinys „Vilija” jau daugelį 
metų ruošia bendras Kūčias 
skautams ir visuomenei. Šiais 
metais ši tradicinė šventė gruo
džio 16 d., šeštadienį, vėl vyko 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
Apie šį šventišką renginį Nevv 
Yorke Tėvų Pranciškonų lei
džiamo savaitraščio „Darbi-

Skautybė” knygai surinko daugiau 
100 prenumeratų, ini'! >

Teko patirti, kad v.s. Česlovas 
Kiliulis, Lietuviškosios Skau
tybės fondo ilgametis darbuo
tojas, savo pastangų dėka, jau 
yra surinkęs daugiau negu šim
tą prenumeratų ir dar gausia 
savo asmeniška auka parėmęs 
knygos išleidimą. Linkėtina, 
kad „Lietuviškoji Skautija” 
daugiau tokių rėmėjų susilauk
tų!

Pasidomėkime eituoju skau
tišku keliu, kuriame liko įmin
tos ir mūsų pačių bei vyresnių
jų vadovų ir vadovių pėdos!

Stasė Sofija Jelionienė

ninkas” 1995'm. gruodžio 27 d. 
laidoje P. Palys šitaip pasakoja:

„Didžioji Židinio salė buvo 
šventiškai papuošta. Ant sienų 
kabėjo iš žalumynų nupintos 
pynės, kuriose mirgėjo šimtai 
įvairiaspalvių mažų elektros 
lempučių. Pynių tarpuose pri
kaišiota didesnių eglių šakučių, 
o siauruose, salės languose 
tarp žalumynų spindėjo žvaku
tės. Scenos viduryje buvo pasta
tyta menišjtaipapuošta Kalėdų 
eglutė. Papuošalus parūpino 
Giedrė Stankūnienė. Ant salėje 
išdėstytų Apvalių stalų buvo 
padėta žalumynų puokštė, pa
statyta žvake, o ant baltos lėkš
tutės — kiekvienam Kūčių daly
viui po kalėdaitį.

Sklinda tyli kalėdinė muzika. 
Visų nuotaika pakili, šventiška, 
šeimyniška. Pasidalinę kalė
daitį, palinkėję vieni kitiems 
džiugių besidrtinančių šv. Kalė
dų ir laimingų Naujųjų metų, 
visi sugiedojo ‘Tyliąją naktį’. Po 
to skautės s£šės, šių Kūčių ren
gėjos: Lilė Milukienė, Ramutė 
Česnavičienė, Vida Jankaus
kienė, Giedrė Stankūnienė ir 
Aldona Marįįošienė, aplankiu- 

uždegė 
Pau-

sios kiekvienną stalą,
žvakes. Prieš valgį vysk 
liūs A. Baltakis, OFM, savo 
prasmingą, šiam vakarui pritai
kytą žodį baigė kreipiniu į 
Aukščiausiąjį: ‘Galybių Dieve, 
palaimink čia mus visus ir tuos 
valgius, kuriuos iš Tavo ma
lonės valgykime, per Kristų, 
mūsų Viešpatį’..

Tuomet p'agal stalus iš eilės 
Kūčių dalyviai artinosi prie di
džiulio, egliiį šakelėmis, konko- 
rėžiais, meiliškose žvakidėse 
skaisčiai Šviečiančioms žva
kėmis papuošto stalo, ant kurio 
buvo sudėti ' skaučių paruošti 
lietuviški tradiciniai Kūčių 
valgiai.

Pasistiprinę skaniais Kūčių 
valgiais, lituanistinės Maironio 
mokyklos mokiniai, paruošti 
mokyklos vedėjos Audrės Luko- 
ševičiūtės, gražiai suvaidino 
vaizdelį ‘Snaigių pasaka’. Vaiz
delį atliekant, žiemą, vietoje su
sirgusios mokinės Viktorijos 
Galkutės, vaidino I skyriaus 
mokytoja Rūta Astrauskaitė, 
snaiges — Julie Jurgėla ir Sofi
ja Razgaitytė, briedį -r Ieva 
Kunca, kiškius — Tomas Dič- 
pinigaitis, Marius Lukoševičius, 
Alexandra Spencer ir Andrius 
Spencer, voveraitę — Emilija 
Gaubaitė, vaikus — Beatričė 
Meškauskaitė, Victoria Spen
cer, Audrius Urvakis ir Adomas 
Varnas. Akordeonu grojo dr. 
Algis Pliūra. Susirinkusieji vai
dintojus apdovanojo ilgais ir 
garsiais plojimais.

Po to priešais sceną susirinkę 
dr. Algis Pliūra, Algirdas 
Česnavičius, Ramutė Cesna- 
vičienė, Asta Butkutė, Vida 
Jankauskienė, Ona Osmols- 
kienė ir Gabija Veličkaitė pra
dėjo giedoti kalėdines giesmes, 
o jiems pritarė ir visi Kūčių 
dalyviai.

STOVYKLA
Stovyklų laikas praėjo. Paliks 

tik atminimuose. Tiems, kurie 
dalyvavo, malonūs. O tiems, 
kurie nebuvo, graudūs. Taip 
kaip man. Būdamas skautelis 
labai laukdavau stovyklos. 
Koks tai nuostabus įvykis tavo 
nuobodžiame gyvenime.

O dabar tik pagalvojau apie 
stovyklą. Kodėl vadinama sto
vykla. Juk ten niekas nestovi. 
Ten vyksta judrus gyvenimas. 
Kasdien kas nors naujo ir įdo
maus. Kodėl kalbininkai pava
dino stovyklą? Galbūt todėl, kad 
senovėje keliauninkai susto
davo poilsiui ir įrengdavo 
stovimą vietovę. Bet visi neati
tinka skautiškos stovyklos są
vokai. Kai kas juoksis. Na, ir 
persigalvojo! Tiek metų va
diname stovykla. Toks įprastas 
žodis.

O aš nesutinku. Gal reikėtų 
pavadinti laužykla, ar laužovė. 
Tai nuo žodžio laužas, kuris toks 
smagus stovyklos vakarais. Bet 
neatrodo, kad įgautų žodžio 
teises.

O gal veiklovė? Tiek veiksmų 
stovykloje. Niekas negulinėja po 
medžiais. Visi kasdien, kas 
valandą užimti.

O kaip suneštinė. Visi suneša 
savo geriausias mintis ir vykdo.

O gal geriau tiktų suvestinė. 
Čia visi suveda savo dalinius į 
bendrą vietą.

O kaip būtų konkursavinė. 
Juk čia daliniai konkuruoja su 
kitais, kad parodyti savo prana
šumą.

Neblogai pavadinti miškinvie- 
te. Mat skautai stovyklauja 
miške.

Kadangi skautai yra gamtos 
draugai,tai gal galima būtų pa
vadinti gamtoveikla.
Čia man jau išseko pavadini

mai. Tad palikime prie stovyk
los, kol kalbininkai atras ką 
nors gudresnio. O iki šiai dienai 
stovykla yra pats gražiausias 
skautiškos veiklos laikotarpis. 
Kaip tu pavadinsi, stovykla 
lieka STOVYKLA. Palapinės, 
laužai, darbai, konkursai, me
džiai, dangus, smėlio takai, 
dainos, nuotykiai, pasisekimai, 
nesėkmės, juokai, draugai, 
pavargusios kojos, lietus, 
maldos, paradai, tikrinimai ir 
taip daug toliau.
Lietuviška patarlė sako: „kaip 

pavadinsi, taip nepagadinsi”. 
Tikra tiesa!

vs Vladas Vijeikis

LB NY apygardos Queens 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Ramutė Česnavičienė vaidinto
jams, o ir juos gražiai paruo- 
šusiems, prie Kūčių renginio 
prisidėjusiems ir visiems į Kū
čias atsilankiusiems išreiškė 
padėką ir palinkėjo linksmų šv. 
Kalėdų bei laimingų Naujųjų 
Metų.

Dar kiek pabendravę ir pasi
kalbėję, Kūčių dalyviai, įkvėp
ti kalėdinės nuotaikos, skirstėsi 
į savąsias pastoges”.

Mūsų bendradarbis vs Vladas

Dr. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 Si., Burbank, IL
Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

Bacevičius sveikinasi su prof. 
Vytautu Landsbergiu.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

8840 S. Pulaakl Rd.
Tai. 312-805-2002

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.

I Priima „Medicare Asalgnment".
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4447 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8200

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

3900 W. #5 St. Tsl. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v p.p

Cardiac Diagnosis, Ltd.
6132 S. Kedzie •
Chicago, IL 6*
Tai. 312-430-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 480-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 478-2112

9525 S 791h Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Val pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

90558. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos 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 Šešt 12 iki 4 vai p.p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kedzie

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

Kabineto tel. 312-770-2880
Namų tel. 708-448-5545

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurat, IL 80126 

708-041-2608
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tol. 708-8341120 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

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123

Holy Cross Physlclan Center
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, (t.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical ... iter- 

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

Napervllle IL 00503
Tel. 700-527-0000

Valandos pagal susitarimą 1

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852

vt



.Vaiko tėviškės namų” kaimelis ir smagūs jo gyventojai džiaugiasi pirmuoju sniegu

„VAIKO TĖVIŠKĖS 

NAMAI” LIETUVOJE

Negaunant vis naujų žinių 
apie gyvenimą „Vaiko Tėviškės 
namuose” Marijampolėje ir 
Kaune, ne vienam mūsų rėmė
jui gal prisiminė , psalmės žo
džiai: „Jei Dievas namo nestato, 
dykai statytojai vargsta” (Ps. 
25). Iš tikrųjų šie Dievo įkvėpti 
žodžiai nuo pat pradžios buvo 
„Vaiko Tėviškės namų” pro
jekto šūkis. Jei ne tikėjimas, 
kad pats Dievas tėviškai rūpina
si beglobių vaikų likimu ir nori 
jiems padėti žmonių rankomis 
bei pastangomis, niekas nebūtų 
išdrįsęs imtis tokio sudėtingo 
uždavinio, kaip beglobiams vai
kams namų statymas ir ugdymo 
programos kūrimas. Dievas iš 
žmonių nesityčioja. Matydamas 
jų gerus užmojus, visada ateina 
į pagalbą. Dėl to, atrodo, ne 
„dykai statytojai vargsta”.

Štai kelerių metų pastangos 
jau duoda konkrečius vaisius. 
Marijampolės Socialiniame 
centre „Vaiko Tėviškės namai”, 
nepaisant siaubingo kainų kili
mo ir ekonominės krizės, jau 
gyvena 50 vaikų. Penkios jų 
šeimos — po dešimt vaikų kiek
vienoje — yra užėmę penkis 
galutinai užbaigtus namus. Kiti 
trys šeimyniniai namai jau nuo 
pernai yra pastatyti, bet dėl 
finansinių sunkumų dar 
negalėjo būti galutinai įrengti. 
Dabar juose intensyviai vyksta 
įrengimo darbai. Tikimasi, kad 
apie Kalėdas ir jie bus visiškai 
užbaigti. Jau yra numatyta 30 
kitų vaikų, kurie čia ap
sigyvens, su savo motinom- 
auklėtojom sudarydami tris 
naujas šeimynas. 80 našlaičių — 
tai jau didelė vaikų bendruome
nė, kuri pareikalaus daug pas
tangų ir rūpesčių.

Šiame „Vaikų kaime” staty
bos darbai tebevyksta ir šiuo 
metu. Yra statomi dar keturi — 
jau paskutiniai — šeimyniniai 
namai vaikams ir* du namai tar
nautojams bei svečiams. Pernai 
ruduo buvo labai gražus ir

sausas. Iki šiol atmosferinės 
sąlygos statybos darbams buvo 
labai palankios. Šiuos šešis 
namus yra numatyta užbaigti 
spalio pradžioje. Dabar pro
jektuojamas vaikų darželis, 
kuris šitokiam būriui vaikų yra 
labai reikalingas. Į jį bus 
priimami ir apylinkės ūkininkų 
vaikai. Jei graži žiema leis 
statybininkams bent iš dalies 
atgauti dėl finansinių sunkumų 
vasarą prarastą laiką, vaikų 
darželis bus užbaigtas drauge su 
kitais namais.

Esame įsitikinę, kad pati Ap
vaizda pasirūpino mus išgelbėti 
iš finansinių sunkumų. Bai
giantis vasarai, „Vaiko Tėviš
kės namams” į pagalbą atėjo 
stambi italų prekybinė įmonė 
„Magazzini Nico”, kuri savo 
skyrius turi Šiaurės Italijoje, 
Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje. 
Jau daugiau kaip prieš metus 
su ja buvo pradėti pasitarimai. 
Ilgai užtruko, kol buvo gautas 
Italijos Finansų ministerijos 
leidimas be mokesčių išsiųsti 
pinigus į užsienį. Čia savo tar
pininkavimu daug pagelbėjo 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Italijoje dr. Albertas 
Bertoldi. Jis savo įstaigą yra 
įsikūręs Venecijos centre. 
Bassano dėl Grappa mieste 
netoli Venecijos yra įkur
tas „Comitato pro Familia” 
(Komitetas už šeimą), kuris 
ryžtasi organizuoti pagalbą 
Lietuvos našlaičiams. Taip su 
Italijos katalikų verslininkų 
pagalba tikimės užbaigti „Vai
ko Tėviškės namų” centro pro
jektą Marijampolėje.

Iki galutinio užbaigimo dar 
nemažai trūksta. Be jau minėto 
vaikų darželio dar būtinai 
reiktų sporto bei susirinkimų 
salės, direktoriaus namo, ad
ministracijos pastato. Iškilo 
labai rimtas sumanymas į šį 
Socialinį centrą įjungti ir 
senelių-pensininkų namus. To
kių Lietuvoje labai trūksta.

Pagaliau tokie namai labai tik
tų ir naujoje našlaičių globos 
sistemoje. Vaikams reikia sene
lių, seneliams reikia vaikaičių. 
Greitai paaiškės, kiek mūsų 
rėmėjai bus pajėgūs realizuoti šį 
pasiūlymą. Esame kreipęsi ir į 
Lietuvių fondą ir kai kuriuos 
pavienius asmenis, tikėdami, 
kad atsiras pajėgus geradaris.

Visas „Vaiko Tėviškės namų” 
socialinis centras nori būti 
gyvas paminklas okupacijos 
aukoms. Jis bus pažymėtas to
kia dedikacija: „Lietuvos kanki
nių, žuvusių laisvės kovotojų ir 
tremtinių atminimui”.

Atskiri namai bus pažymėti 
garbės savininkų ir garbės 
šeimininkų vardais. Garbės 
savininkai yra tie, kurie yra 
apmokėję visas namo pastatymo 
išlaidas. Garbės šeimininkai tuo 
tarpu prie namų pastatymo yra 
prisidėję stambesne auka, nors 
ir nepakankama namo pastaty
mui. Vieno namo pastatymo 
kaina šiuo metu yra, deja, labai 
išaugusi. Statybininkų sąmato
je ji siekia 70,000 dolerių. 
Garbės savininkus šiuo metu 
turi tiktai penki namai. Dviejų 
namų garbės savininkai yra Ka
nados lietuviai, kurie per 
Kanados Lietuvių katalikių mo
terų draugiją nuo pat pradžios 
uoliai rėmė „Vaiko Tėviškės 
namų” projektus. Ant dviejų 
namų yra pritvirtintos lentelės 
su užrašu: „Kanados lietuvių 
dovana Lietuvos vaikams per 
Kanados Lietuvių katalikių mo
terų draugiją”. Trečio namo 
garbės savininkas yra žurnalis
tas ir rašytojas Algirdas Gustai
tis iš Los Angeles, kuris vieną 
namą yra padovanojęs Lietuvos 
našlaičiams, pagerbdamas savo 
mirusios žmonos Jutos-Jūros at
minimą. Dviejų kitų namų gar
bės savininkas yra Anonimas.

Kiti trys namai kol kas turi 
tiktai garbės šeimininkus. No
rėdami juos pagerbti ir jiems 
atsidėkoti už auką, „Vaiko 
Tėviškės namai” prie kiekvieno 
visiškai užbaigto namo pritvir
tins lentelę su užrašu: „Šio 
namo garbės šeimininkai: ...” 
Žemiau bus išvardinti visi auko

tojai, pradedant daugiausia 
aukojusiais. Primename mūsų 
žymiausius aukotojus, kurie 
VTN remia nuo pat pradžios: 
XY iš Kanados 50,000 Kanados 
dol. (nenori, kad būtų skelbiama 
pavardė); Albinas Kantvydas iš 
Kanados 20,000 Kanados dol. 
Kiti žymūs garbės šeimininkai 
iš Kanados: po 10,000 ar kiek 
mažiau Kanados dolerių auko
jo: Palmyra Kučinskaitė, Juo
zas Jonaitis, Filiomena Kan- 
tautienė, Jadvyga ir Jonas 
Rukšai, Mr. ir Mrs, John Mazil, 
kun, dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas, Stasys Kuzmas, J. Astas, 
Juozas Rovas ir kiti. Iš JAV 
vieni pirmųjų VTN rėmėjų yra: 
Kastutė ir Antanas Valiuškiai 
(11,000 dolerių), Elena ir Mečys 
Krasauskai, (10,000), Julija ir 
Emilis Sinkiai (10,000), Vytau
tas Vizgirda (10,000) J. L. Maci
jauskai, Masioniai, Ida ir Jonas 
Valauskai, O. V. Šamatauskai 
dr. Česlovas Masaitis, P. O. 
Laniai, Lietuvos Dukterys, Los 
Angeles ir Čikagoje, J. Dau
manto šaulių kuopa, Lietuvos 
Piliečių klubas Los Angeles, 
„Saulutė” (I. Tijūnėlienė 
Čikagoje) ir kiti, Visai neseniai 
per Vilkaviškio vyskupą J. Že
maitį didelę auką 5,000 dolerių 
„Vaiko Tėviškės namams” at
siuntė kun. Antanas Pažereckas 
(Powers) iš Brooklyno. Sydney 
lietuvių Caritas jau anksčiau 
paaukojo 20,000 Australijos dol. 
Didelė auka, 7^264 Australijos 
dol., VTN parėmė Camberros 
lietuvių „Nepriklausomos Lie
tuvos fondas”, kuris yra didžiai 
nusipelnęs Lietuvai. Apie tai 
jau rašėme praėjusių metų ka
lėdiniame praųešime. Mūsų 
atstovo Antanu Kramiliaus dė
ka, VTN turi ir. daugiau dosnių 
rėmėjų Australijoje, pvz., Syd
ney Rožinio būrelis ir kiti. 
Visiems nuoširdžiai dėkodami, 
VTN linkėtų^ ,kad atsirastų 
pajėgių aukotojų, kurie ryžtųsi 
tapti trijų jau pastatytų namų 
garbės savininkais, taip paleng
vindami greičiau realizuoti visą 
šio socialinio c«ntro projektą.

Esame labai dėkingi praėju
siais metais nelankiusiems 
svečiams, kurie ta proga gausiai 
apdovanojo VTN: Regina Gas- 
paronienė iš Los Angeles (įteikė 
Lietuvos piliečių klubo dovaną 
2,000 dol.), prof. Vytautas Bie
liauskas (l,00Q dol.), Kastutė 
Lelešiūtė-Valįųškienė (6,000 
dol.), kun. A. Bukauskas (5,000 
dol), „Saulutės” atstovas dr. 
Donatas Tijūnėlis (500 dol.), E. 
Bernotienė (16,500 Kanados 
dol.), Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos Montrea
lio skyriaus pirmininkė G. Ku- 
džmienė ir vicepirm. D. Staške- 
vičienė (2,000 dol.), tos pačios 
draugijos Delhi-Tillsonburgo 
skyrius per Danutę Vindašienę 
10,000 Kanados dol., Hamiltono 
skyriaus pirmininkė Regina 
Choromanskytė (1,200 Kan. 
dol.,), A. Vapsva (300 Kanados 
dol.), kun. Zigmas Gustainis iš 
Nemunaičio) (500 dol.), Irena

PAGERBTAS ELENOS 
EIMAITYTĖS-KAČINSKIENĖS 

ATMINIMAS

1995 m. gruodžio 18 d. Vil
niaus universiteto bibliotekos 
rankraščių skyriuje buvo iškil
mingai atidengta atminimo len
ta Elenai Eimaitytei-Kačinskie- 
nei. Universiteto bibliotekos di
rektorė Birutė Butkevičienė 
gausų susirinkusiųjų svečių ir 
bibliotekininkų būrį supažindi
no su E. Eimaitytės-Kačinskie- 
nės biografija, jos nuveiktu dar
bu Lietuvos Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto bibliotekos 
rankraštyne 1935- 1939 metais, 
kruopščiai telkiant į vieną vie
tą mokslinę medžiagą, sudarant 
tinkamas sąlygas ja naudotis ty
rinėtojams, jos, kaip vicedirek- 
torės, darbu Vilniaus univer
siteto bibliotekoje labai sunkiais 
ir sudėtingais Vilniui bei visai 
Lietuvai 1939- 1944 metais. 
Šventės proga žodį tarė Vilniaus 
universiteto prorektorius, Lie
tuvos Respublikos Mokslų aka
demijos prezidentas akademi
kas, prof. Benediktas Juodka.

Atminimo lentos atidengimu 
buvo pagerbta E. Eimaitytė-Ka- 
činskienė ir įgyvendinta jos vy
ro Leono Kačinsko valia įamžin
ti a.a. E. Eimaitytės-Kačinskie- 
nės atminimą Vilniaus univer
siteto bibliotekoje.

Elenai Eimaitytei-Kačinskie- 
nei atminimo lentą sukūrė 
skulptorius Mindaugas Šimkus.

Nijolė Šulgienė
Vilniaus universiteto bibliotekos 

Rankraščių skyriaus vedėja

Natkevičienė iš Vokietijos 
(1,000 DM), Rūta Uknevičiūtė 
iš Alytaus (1,000 Lt.).

Net du kartus praėjusią vasa
rą VTN aplankė Pranas An
driukaitis ir Andriukaitienė iš 
Sydney, Australijoje. Ta proga 
jie į VTN einamąją sąskaitą 
pervedė ne tik savo (10,016.40 
Lt.), bet Kazimiero Butkaus iš 
Sydney (9,560.10 Lt.) dovanas.

Visiems aukotojams ir malo
niems svečiams VTN gyvento
jai ir administratoriai kuo 
nuoširdžiausiai dėkoja. Džiau
giamės, kad iš šio našlaičių 
kaimo lankytojai išsineša labai 
gerus įspūdžius. Pavyzdžiui, 
Lietuvos garbės konsulas Itali
joje dr. A. Bertoldi, kuris VTN 
lankėsi jau keletą kartų, yra 
pasakęs: „Tai bus labai graži 
bendruomenė...”

Baigiant šį pranešimą, iš Phi
ladelphijos mums paskambino 
Jurskytė, kuri praėjusią vasarą 
lankėsi VTN, ir pranešė, kad 
Philadelphijos gyventojai Kali
nauskai yra nutarę Marijampo
lės socialiniame centre VTN 
finansuoti senelių-pensininkų 
namus. Dėkojame Kalinaus
kams už jų kilnų apsisprendi
mą. „Vaiko Tėviškės namų” 
adresas: Druskininkų gatvė 4-1, 
3000 Kaunas — Lithuania, 
Telef. 228-224.
Mons. Vytautas Kazlauskas

Danutė Bindokienė

Ašarėle nepamaitinsi
Esame, be abejo, neblogai 

susipažinę su benamių, beglobių 
vaikų padėtimi mūsų tolimoje 
tėvynėje. Tuoj po nepriklau
somybės atgavimo daugelį nu
stebino ir sukrėtė, kad Lietuvoje 
iš vis egzistuoja apleistų vaikų 
problema. Buvome pratę tikėti, 
kad mūsų tautiečiai savo mažu
tėlių niekuomet neskriaudžia, o 
mylinčioji lietuvė motina, kilnu
sis tėvas paskutinį kąsnį atiduo
da ne tik savo vaikui, bet ir sve
timam našlaičiui. Juk daug kąr- 
tų girdėjome apie „vilko vai
kus” — jaunamečius vokietu
kus, kurie Lietuvoje rado globą, 
kai karo audros iš jų atėmė 
tėvus ir namus; girdėjome ir 
apie paimtus auginti žydukus, 
kad išgelbėtų jų gyvybę nacių 
siautėjimo laikais, tad nebuvo 
pagrindo manyti, jog per 50 
metų lietuvis iš pagrindų 
pasikeitė ir nustojo rūpintis 
savo tautos atžalynu. Žinoma, 
sovietų valdymo laikais komu
nistinė propaganda šią užsienio 
galvoseną ypač puoselėjo, įtai
godama, kad vaikai yra didžiau
sias valstybės turtas (bent su 
tuo visi galime sutikti).

Tikrovė paaiškėjo po sovieti
jos žlugimo. Ne vien Lietuvoje 
egzistuoja internatai, našlai- 
tynai, benamiai vaikai, kurie 
pasirenka gyvenimą gatvėje, 
kad nereikėtų kentėti namie pa
tiriamų ’ skriaudų. Ta pati 
problema yra Rusijoje, Ukrai
noje, Gudijoje, Rumunijoje (ypač 
pasižyminčioje nežmoniškomis 
sąlygomis našlaitynuose) ir 
kitur. Būtina gelbėti kiekvienos 
tautos prieauglį, sukuriant jam 
geresnį gyvenimą, nes skriau
džiami, apleisti, nelaimingi vai
kai negali išaugti savo vertę 
pajaučiančiais žmonėmis, be to, 
jiems galimybės užaugti iš vis 
yra ribotos — jų tyko įvairios li
gos (Rumunijoje iš 2,847 susir
gimų AIDS liga 2,643 atvejai 
yra vaikai, jaunesni kaip 12 m. 
amžiaus; daugumas tų ligonių 
gyvena našlaitynuose) ir tra
giška, per ankstyva mirtis.

Nors per pastaruosius 50 
metų pasaulyje nebuvo jokio 
visuotinio karo, tačiau daugelį 
kraštų kamavo ir tebekamuoja 
tarpusavio kovos, baisus skur
das. Pirmosios ir pagrindinės tų 
negerovių aukos paprastai yra 
jauniausieji. Pvz., Afganistane 
visiškai sunaikintame rusų 
invazijos ir tarpusavio karų, 
vakariečių rūpestį kelia vaikai, 
augantys be tėvų globos, auklė
jimo, būtiniausių reikmenų. 
Vienintelis jų mokslas — ką 
randa savo aplinkoje: smurtas, 
neapykanta ir nusikaltimai. 
Manoma, kad jie užaugs žiau
rūs, karingi ir pavojingi ne tik 
savo kraštui, bet ir kaimynams, 
tačiau net JT nededa per daug 
pastangų padėti.

Labai skaudi padėtis šiuo

metu yra Šiaurės Korėjoje, per
nai vasarą praradusioje ryžių 
derlių dėl siautusių potvynių. 
JT Pasaulinės sveikatos organi
zacija praneša, kad bent 20% Š. 
Korėjos vaikų, jaunesnių kaip 5 
m., jau dabar kenčia alkį, o jų 
mirtingumas, jeigu greitai nesu
lauks užsienio paramos, bus 
ypač didelis.

Komunistinėje Kinijoje, pagal 
Žmogaus-teisių apsaugos orga
nizacijos Azijoje pranešimą, naš
laitynuose tyčia badu numa
rinami kūdikiai ir maži vaikai, 
tuo kontroliuojant šių ins
titucijų įnamių skaičių. Pagal 
raportą, mirtingumas kai ku
riuose našlaitynuose yra per 72 
proc. (tuo tarpu Rumunijos 
našlaitynuose, laikomuose blo
giausiais pasaulyje, mirtingu
mas yra 40%). Raporte pabrė
žiama, kad su vaikais daugely
je Kinijos našlaitynų elgiamasi 
žiauriai, nehumaniškai ir tai 
pati opiausia žmogaus teisių 
pažeidimo problema tame 
krašte.

Galbūt geriausias visuomeni
nės ir socialinės tautos „sveika
tos” matas yra elgesys su 
vaikais — kaip jais rūpinamasi, 
kaip auklėjami, kokios yra šei
mos, kuriose tie vaikai auga. 
Kai šeima praranda savo veiks
mingumą, nukenčia vaikai. Ir 
Amerikoje jaučiama nemaža pa
irusių šeimų, o tuo pačiu iš nor
malaus gyvenimo išstumtų 
vaikų, problema. Girdime apie 
skriaudžiamus, apleistus, net 
sutinkančius žiaurią mirtį* 
mažamečius ar jaunamečius. 
Dėl to paaugliai ir buriasi į gau
jas, nes daugeliui tai vienintelė 
užvėja, kažkas panašu į šeimos 
globą ir meilę.

Užsienio lietuviai nuolat tei
gia, kad okupacija į mūsų tau
tiečių tėvynėje charakterį 
prisėjo piktžolių. Šis procesas 
truko ne metus ir ne antrus, tad 
jų per trumpą laiką ir neįma
noma išravėti, tačiau galime, ir 
turime, pasirūpinti priaugan
čiąja karta ir tais vaikais, kurie 
jau globojami našlaitynuose, ir 
perkelti į normalesnę aplinką 
vaikus iš netinkamų šeimų, ir 
surinkti juos iš gatvių. Jeigu 
tikime, kad tautos ateitis yra jos 
vaikuose, tai dabar laikas užtik
rinti Lietuvai šviesesnį rytojų. 
Jau turėjome laiko įsitikinti, 
kad Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas ar „Saulutė” (šios dvi 
grupės yra geriausiai žinomos, 
bet yra ir daugiau) savo darbą 
atlieka labai sąžiningai — rem
kime jas. Gražu, kad, beskaity
dami jų reportažus (pvz., dr. 
Prunskienės), kaip mums kai 
kas sako, „ašarėlę nubrau
kiame”, bet ašara nei apdengs, 
nei pamaitins beglobį vaiką, rei
kia „apčiuopiamesnės užuojau
tos”.

DEBESYSE
JURGIS JANKUS
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1945 metų vasario mėnesio dvidešimt šeštos dienos 
vakare Detroitp aerodrome atsisveikinau su savo globė
ja Danute ir kaimyne Marija. Tebegaubiamas jų atsi
sveikinimo šilumos, susiradau savo vietą lėktuve, prisi
rišau. Taip padaryti liepia taisyklės, kad neprisidaryčiau 
bėdos sau, o lėktuvo savininkams nemalonumo, mat kar
tais į erdvę išlėkęs lėktuvas taip „pasispardo”, kad 
neprisirišęs vietoje neišsėdėsi. Žinau, nes bent porą 
kartų buvo taip atsitikę ir man pačiam.

Vieta pasitaikė patogi, sparnas gerokai į užpakalį. 
Norėdamas jį pamatyti, turi gerokai pasukti sprandą, 
užtat nei į apačią, nei į viršų, nei į erdvės tolumas akims 
plujoti niekas nekliudė. Vieta bUvo tame lėktuvo šone, 
kur sudėta po tris sėdynes. Manoji buvo prie lango, toje 
prie tako sėdėjo, į knygą įsigilinusi, jauna, labai dailaus 
veido moteris, o vidurinė buvo tuščia. Neskubėjau at
siskirti su mane atlydėjusiomis, tai įlipau paskutinis. 
Eidamas mačiau, kad to šono beveik visos vidurinės sė
dynės buvo tuščios. Aš nieko kito nesinešiau, tik rude
ninį apsiaustą, tai jį ir pamečiau ant vidurinės sėdynės. 
Atsisėdęs pamėginau spėti į kokią knygą skęsta mano 
bendrakeleivė. Knyga buvo stamboka, panaši į aukštųjų 
mokyklų vadovėlius, tai.spėjau ją esant studentę, gal

net kur nors iš Artimųjų Rytų. Tokią mintį siūlė jos pro
filis ir ypatingas plaukų juodumas.

Nusukęs akis į langą, valandėlę žvalgiausi į tam
soje skendintį, visokiais šviesulių pagražinimais išmar
gintą aerodromą, pasekiau kelis, į nakties juodumą 
nukylančius, lėktuvus, išsitraukiau iš švarko kišenės 
bloknotėlį pasižymėti iš kažin kur atlekiančias ir vėl 
nežinia kur nulekiančias mintis, kurios kartais būna 
sunkiai pagaunamos, o ir pagautos nesileidžia į žodžius 
spraudžiamos. Ateina juokinga mintis, kad mintys yra 
tokios pat, kaip Bebirvos vėgėlės: pagauti kartais ir gali, 
bet ne išlaikyti. Pats jų gaudyti nemėginau, bet mačiau 
kitus mėginant.

Pro minčių šilumą ir nesugriebiamą, slidų jų vingu- 
riavimą, juntu kaip pajuda lėktuvas, kaip įsilėkęs ati
trūksta nuo žemės, matau kaip apačioje atsiveria vis 
didėjanti šviesų gausybė, apšviestų gatvių kirbelynė, 
pilna judančių mažyčių, kelią tik sau patiems po nosi
mis tepasišviečiančių, automobilių. Koks išminčius galė
tų man parodyti, kuriame iš jų dabar slenka mano 
Danutė ir kaimynė Marija? Šviesos palengva sminga į 
apačią; tuoj bus ežeras, po minutės, kitos sušvytės 
Clevelandas. Ką tik klausėme Muliolienės dainavimo. 
Kai po koncerto užkandžiavom, sakiau jai, kad šį vaka
rą skrisiu per Clevelandą ir jai pro lėktuvo langą pamo
siu, o ji, sakė, iš apačios pamosianti man. Abu juokėmės, 
kad bus smagu palaikyti nors ir tokį ryšį, bet, dar švie
soms apačioje neišnykus, lėktuvas ėmė nirti į debesis. 
Tamsus delnas brūkštelėjo kartą, kitą per lėktuvo apačią

ir užraukė kaip maiše.
— Ir pamok, jeigu nori, — pats sau vienas šyptelėjau.
— Tai, sakai, į kelionę, — visiškai šalia manęs 

prašneko balsas.
Pasukau galvą. Iš tikrųjų nereikėjo nė pasukti ir be 

sukimo mačiau, kad šalia manęs sėdi net kuprinės 
nenusiėmęs žmogus.

— Kartais prireikia, — atsakiau.
— Tą gerai žinau ir aš. Kartais ir nereikiant pri

reikia.
—- Visaip pasitaiko, bet šį kartą lekiu, kad taip no

riu, — pasakiau, žiūrėdamas į savo bloknotėlį ir susi
griebiau negerai pasakęs. Bet šaukštai buvo popiet. Pieš
tuką ir bloknotėlį galiu kištis į kišenę: tokiu leptelėjimu 
atvėriau kelią į pašnekesį be galo. Tuoj ir išgirsiu: „O 
kodėl šį kartą taip ėmei ir panorai?” Ir kaip po tokio 
klausimo begalėsiu gražiai iškristi iš pasišnekėjimo. 
Žinau, kad kiti gali iškristi bet kada, bet aš to meno 
neišmokau. Tik jo visiškai nenorėta skverbtis į mano 
norus ar nenorus. Jam galvoje buvo kas kita: giliai at
siduso ir pasakė:

— Juk ir mano paties kiek prikeliauta ir kiek prisi- 
blaškyta, ir kas iš to. Kai pasižiūri atgal, galva prade
da suktis, o kas pasiliko? Nesakau man, kitiems.

— Šis tas liko. Vienur kitur įminta pėda, — 
stengiausi būti ir mandagus, ir kartu atsijęs. Žiūrėjau 
į savo bloknotėli, o pieštuką stengiausi laikyti taip, lyg 
tuoj norėčiau pradėti rašyti.

Bet jis to nepastebėjo, o gal tyčia dėjosi nepastebįs,

ir kaip niekur nieko šnekėjo:
— Va, kad ir anais metais. Nebegalėčiau net

pasakyti, kiek visokių metų nuo to laiko nutekėjo. 
Buvau kiek jaunesnis negu dabar. Kas žino, gal tada 
buvau išmintingesnis, bet galėjo būti ir atvirkščiai. Tada 
tai galvojau, kad išmintingai darau: vasaros laisvalaikiu 
vaikščiojau po savo žemę, rinkau dainas, pasakas, senų 
žmonių išminties žodžius, upes, ežerus, miškus, javais 
linguojančius laukus, žiedų pribarstytas pievas. 
Nesuvokiu, kur viskas galėjo ir tilpti. O tilpo. Ir dabar 
tebėra sutilpę. Net užsimerkti nereikia, kai imu 
vaikščioti Dusios pakrantės juodalksnyne, skinu 
išpampusius juoduosius serbentus. Net ir jų skonis bur
noje tebėra gyvas. Einu per pušyną iš Rozalimo į Klo
vainius, pamatau už griovio baravyką ir kelis 
akimirksnius pagalvoju: rauti ir neštis, ar palikti savo 
gyvenimą jam pačiam nugyventi. Palikau, tik kažin ar 
kas kitos jo nenusirovė ir parnešęs nesusidžiovino 
Kūčioms. Daugų ežere per patį karštį vėsinamės ir tuo 
pačiu metu Grinkiškio vandens malūne klausau pasako
jimų, kaip jų tėvų laikais vilkai išeidavo Rudžių 
kumeliukų pjauti. Anais laikais, kai rinkau, reikėda
vo nebe dienas, bet savaitės kojas mušti, o dabar vis
kas vietoje. Tik skirtumas yra — turi, matai, bet palies
ti negali. Tada galėjai. Va, kad ir tas Grinkiškis. Pernak
vojau pas ūkininką jau šiapus Vasiliškių. Šventom die
nom vis užeidavau į bažnyčią, o tą dieną buvo Šventas
Petras. x

(Bus daugiau)

V V’
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Vaclovas ir Vanda Mažeikai.

DRAUGAI AMŽIAMS 
PALIKSIM

Pirmąjį Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį puošė šeima, 
kuri buvo kelrodis laisvos vals
tybės klestėjimui ir žydėjimui. 
Į Ameriką mes atsivežėme Lie
tuvos ir šeimos meilę. Išdainavę 
dainas gimtajame krašte, jas 
tęsėme naujo gyvenimo kelyje. 
Tai buvo didžioji dvasinio turto 
dalis, mus ne tik gaubusi, bet 
jungusi vienybėn ir gyvais 
saitais rišusi su tėvyne. Kur du 
trys, ten daina. Maironio giesmė 
„Lietuva brangi” buvo mums 
lyg šventa priesaika, duota 
tėvynėje, kartota tolstant nuo 
jos gyvosios širdies. Atkurdami 
organizacijas, kurių pamatai 
liko tėvynėje, ir kurdami įvai
riaspalvius naujus sambūrius, 
artimus ryšių tinklus rnegzda- 
mi, išgyvenome draugystę ir ją 
lyg apvainikuojančiu himnu pa- 
sirinkome dainą „Draugai 
esam, draugais būsim, draugais 
amžiais paliksim”. Sava ši 
daina, ar ne sava, bet lipte pri
lipo prie to draugų sambūrio, 
kuriame veikliai reiškėsi Vacys 
Mažeika.

Kai į Pasaulio lietuvių centro 
Bočių salę sugužėjo per 100 
draugų, švęsti Vandos ir inž. 
Vaclovo Mažeikų (tų Mažeikų 
gausa verčia ne tik vardus pa
rašyti, bet ir profesiją pridėti, 
kad galėtum išskirti) 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, ši 
daina išsakė visų iki vieno visų 
genties kraujo paveldėtojų 
širdies meilės draugystę, nuo
širdžius jausmus. Vacys draugų 
tarpe rinktas ir perrinktas 
„metu žymiausiu draugu”, visą 
gyvenimą grindęs nuoširdžiu 
draugiškumu, šioje dainoje iš
siskiria savo sodriu baritonu.

Vaclovas supažindina svečius 
su vaikais ir vaikaičiais, kurie 
vieni gyvena netoli, o dauguma 
atvyko iš kitų valstijų. Suskai
čiavau šešiolika jų, o gal buvo 
daugiau. Minėjo gimines Lietu
voje, kuriuos su Vanda lankė 
keletą kartų. Visos draugijos 
ryšininku pakvietė Mečį Valiu
kėną, kolegą nuo studijų dienų.

Prieš pietus Vanda pravedė 
susikaupimo valandėlę, prašy
dama Dievo palaimos visiems 
čia susirinkusiems, negalėju
siems atvykti artimiesiems, 
giminėms Lietuvoje ir dukraitei 
studentei Egipte. Jautriai nu
skambėjo žodžiai: „Taipogi, 
Dieve, Tu nuolatos mums pri
mindamas laiko trapumą šioje 
žemėje, neleisk mums užmiršti 
tėvų žemės ir ten labai skur
džiai vargstančių žmonių”, ir 
kreipimasis į vyrą Vacį už 30 
laimingų meilės metų, panau
dojant Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį: „Tu man buvai, kaip 
laivui būrė/ ir kaip žibintas virš 
uolų, kur blaškės debesys pa
niurę/, kai plaukėm mes liki
mo jūra, ieškot nežinomų salų”. 
Priedas prie susikaupimo, Van
dos sesers Danos sveikinimas iš 
Lietuvos: „O laike! Viešpatie 
likimo!/ Kam skirta Tavęs daug, 
o kam mažai.../ Gyvenime visko 
juk būna, džiaugsmų, nusivyli
mų — / Tiktai viltis yra ir lieka 
amžinai”. Ji baigdama palinkė
jo, kad ta viltis mumyse gyven
tų amžinai.

Išklausę Vandos susikaupimo

žodžių, nuščiuvom visi. Ji na
tūrali poezijos žodžių išreiškėja, 
gimnazijoje pasižymėjusi dekla- 
matorė, Vokietijoje literatūros 
vakarų dalyvė. Lietuvoje buvo 
vaikų darželio vedėja, Čikagoje 
įstaigos vedėja. Bendradarbiau
ja spaudoje, mėgsta poeziją, išra
dinga mezgėja, veikli tautinin
kuose, aktyvi Park Ridge ameri
kiečių organizacijoje, supažin
dindama jos narius su lietuviš
ka tautodaile, yra narė Lietuvos 
Dukterų draugijos. Nuoširdi, 
draugiška, gyvena artimo mei
lės rūpesčiais. Tautinį kelią 
pasirinko iš tėvo Kosto Rima- 
vičiaus, Lietuvos kūrėjo-sava- 
norio. Vyro Vacio žodžiais, 
judviejų 30 metų vedybinį gy
venimą vainikavo darnus suta
rimas, meilė, abipusė pagarba, 
o viltis skaidrino gražias šeimos 
dienas.

Vacys augo pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje, Šakynos mieste
lyje, Gruzdžių valsčiuje. Taip 
jau nutikę, kad rūpestingas 
žąsų ganytojas,suerzino jaunes
niąją sesutę Pranutę. Mama su
pykusi nuvedė Vacį į mokyklą 
ir pasakė, kad tu daugiau ne- 
bevirkdinsi mergaitės, pasaky
siu mokytojui, koks tu negeras. 
Taip prasidėjo mokslas ir tęsėsi 
su pertrauka Karo mokykloje, 
užgriuvusia rusų okupacija, iki 
26 metų amžiaus su diplomuoto 
statybos inžinieriaus vardu. Pir
muosius sėkmingus profesinius 
pasiekimus nutraukė antroji ru
sų okupacija. Darbai Čikagoje: 
nuo braižytojo iki Konstrukcijos 
skyriaus vedėjo ir išlaikęs 
„Structural engineer” egza
minus, gavo visas teises kaip 
„Registered structural engineer 
in Illinois” ir „Schmidt, Garden 
& Erikson Architects & Engi- 
neers” kompanijoje išdirbo 33 
metus. Jis projektavo ir vado
vavo projektavimui 9 pasta
tams, kelių šimtų milijonų 
dolerių vertės ligoninėms bei 
medicinos centrams. Čia akme
nyje ir varyje įamžintas jo var
das ir profesija, kaip artimųjų 
tarpe įamžintas nuoširdus drau
giškumas.

Spalvotas, ryškus, išsišakojęs 
ir visuomeninis gyvenimas. 
Skautas gimnazijoje, neolitu- 
anas universitete, pogrindžio 
darbuotojas Lietuvos okupacijų 
metais. Aktyviai veikė Vokieti
joje, labai plačiai Čikagoje, 
priklausydamas Korp! Neo-Lit- 
huania, Tautiniam akademi
niam sambūriui, Laisvės kovo
tojų sąjungai, Amerikos Lietu
vių tautinei sąjungai, Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungai, Lietuvių Bendruo
menei, Amerikos Lietuvių ta
rybai, Vyriausiajam Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetui ir ke
lioms amerikiečių profesinėms 
sąjungoms.

Vacio pasiaukojimas, suma
numas, energija, idealizmas 
rikiavo jį į atsakingas visuome
nines pareigas: 1957-58 m. 
Tautinio akademinio sambūrio 
pirmininkas, 1961-65 m. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkas, 1967-71 m. 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos centro valdybos vice
pirmininkas, 1971-73 m. ALTo

JAUNIMO CENTRAS 1995 METŲ 
PABAIGOJE

Jau buvo daug kalbėta apie 
Jaunimo centro veiklą metų 
eigoje, jo veikla nesustojo, bet 
plėtėsi.

Gruodžio pradžioje įvyko tra
dicinė vakarienė, renkant lėšas, 
kad Jaunimo centras galėtų 
tęsti lietuvišką darbą, į vaka
rienės ruošimą įtraukiant daug 
asmenų, kuriems rūpi, kad šis 
lietuvybės centras kuo ilgiau 
išsilaikytų. Vakarienės eigai 
vadovavo Dana Mikužienė, kuri 
taip pat eina ir sekretorės parei
gas centro administravime. Ji 
išvardijo šios įstaigos rėmėjus, 
kurie aukoja savo laiką ir ener
giją šių pastatų išlaikymui, 
neimdami už savo pastangas 
jokio mokesčio.

Tarybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus, turįs daug talen
tų įvairiose srityse, pasidžiaugė

centro valdybos nutarimų 
sekretorius, 1981-84 m. 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos centro valdybos pir
mininkas, 1988-90 m. spaudos ir 
radijo draugijos „Viltis” pir
mininkas 1980-92 m. VLIKo 
tarybos narys, 1985-95 m. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
narys. Už ypatingus nuopelnus 
Korp! Neo-Lithuania, 1966 m. 
apdovanotas korporacijos žiedu. 
Leidžiant korporacijos antrąją 
knygą, buvo redakcijos sekre
torius. Kai užgriuvo daug 
nenumatytų darbų, susilaukė 
didelės talkos iš žmonos Vandos. 
Didesnes sumas pinigų paauko
jo Lietuvių fondui, Tautos fon
dui, Tautiniams namams, Drau
go fondui, Vilties draugijai.

Daina buvo Vacio gyvenimo 
palydovė. Nuo jaunystės dienų 
jis bažnytinių ir visuomeninių 
chorų dalyvis. Iš šeimos 
paveldėtas gražus baritono 
balsas skambėjo Lietuvoje, 
Vokietijoje, atvedė Čikagoje į 
vyrų ir į Operos chorą, į 
„Rigoletto” ir „Fausto” pastaty
mus.

Sukaktuvininkus sveikino jų 
dukraitės Viktorija ir Kristina, 
sūnus Mindaugas, Vida Jonu
šienė — Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkė, Genovaitė Modes- 
tienė perdavė sveikinimus ir 
Korp! Neo-Lithuania Lietuvoje. 
Sveikinimą parašė filisterė A. 
Varkalaitytė-Baltrušienė, Nora 
Valiukėnienė sveikino Tautinės 
sąjungos vardu, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas sveikino savo 
šeimos vardu, Petras Vėbra 
nepamiršo savo tradicinės 
dainos „Kur lygūs laukai...” 
Dail. ir žurnalisto Vlado Vi- 
jeikio humoras drebino nuo juo
ko Bočių salės sienas. Šeimos 
šventės programą tauriai pra
vedė Mečys Valiukėnas. Dova
na skirta Mercy Lift buvo taip 
tyliai ir paslaptingai surinkta, 
kad daug kas ir neužkliuvo. Vis 
tiek, suma buvo didelė. Su 
svečiais atsisveikino Vanda ir 
Vacys. Skirstėmės lyg vienos 
didelės šeimos nariai, per ilgus 
metus arti buvę, dar labiau 
suartėję. Vacio atsisveikinimo 
žodžiai Bočių salėje skambėjo 
lyg sienose surašyti: „Būsime ir 
toliau aktyvūs visuomeniniame 
gyvenime! Švenčiam su drau
gais, kol galim!”

Ir liko Bočių salėje, sienose ir 
lubose su atgarsiais draugų šir
dyse surašyti žodžiai: „Vacy, 
tavo kultūrinė, politinė ir 
visuomeninė veikla — garbė 
tautininkams ir jų draugams, o 
dvasioje tu esi tavo draugų tau
tininkų garbės narys.

Vytautas Kasniūnas

• 1980 m. vasario 20 d. JAV
pranešė, kad jos atletai boiko
tuos tų metų vasaros olimpia
dą Maskvoje, protestuojant 
prieš sovietų kariuomenę Af
ganistane.

• 1861 m. sausio 9 d. Missis- 
sippi valstija laikinai buvo pa
sitraukusi iš kitų JAV tarpo.

gausiai susirinkusiais rėmėjais 
ir dėkojo visiems už paramą. 
Dėkojo nenuilstančiam pasi
šventėliui Jonui Paroniui, kuris 
šiais namais rūpinasi, lyg tai 
būtų jo nuosavybė. Jį čia sutin
kame kiekvieną dieną, dėkojo 
Zigmui Mikužiui, einančiam 
administratoriaus pareigas. Jo 
jaunos dienos prabėgo belan
kant sueigas, besigilinant į 
lietuvybės išlaikymo pamokas 
ir ne vieną kartą linksminant 
šokių muzikos garsais Jaunimo 
centro lankytojus.

Zigmas Mikužis, visada links
mas ir nuolatos besišypsantis, 
nešęs šios vakarienės rengimo 
rūpesčius, išvardijo aukotojus, 
kurie vakarienės metu paauko
jo nemažas sumas šių pastatų iš
laikymui.

Albina Ramanauskienė pra
vedė didžiąją piniginę loteriją. 
Gautos pajamos padengė daug 
susidariusių išlaidų.

Vienas iš didesnių įvykių, bai
giantis metams, buvo advokato 
Povilo Žumbakio ir kun. Antano 
Saulaičio, SJ, paskaitos. Advo
katas P. Zumbakis kalbėjo apie 
Lietuvoje veikiančias teisės for
mas, palygindamas jas su 
Amerikos ir pasaulio teisės įsta
tymais.

Kun. A. Saulaitis, SJ, kalbėjo 
apie atlaidumą iš krikščioniškos 
pusės. Jis iškėlė atvejų, kur stri
bai, parsidavėliai, lietuvių 
kankintojai padarė labai daug 
nuoskaudų mūsų tautiečiams. 
Jie turėtų atsiprašyti, gailėtis 
už savo padarytus veiksmus, o 
nukentėjusieji turėtų atleisti be 
jokio keršto. Žinome, kad ne visi 
pajėgia prisilyginti Dievo rei
kalavimams ir ne visi kankin
tojai atsiprašo ir gailisi savo 
padarytų žiaurių darbų.

JC salė buvo pilna klausytojų, 
kas parodo, kad mūsų 
visuomenė domisi aktualiais 
pranešimais.

Artėjant metų galui, Tarybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
buvo sukvietęs tarybos narių 
pasitarimą. Pasitarime buvo 
svarstyta Jaunimo centro veikla 
ir aptarta tolimesnis jo išlai
kymas. Iš kasos pranešimų ma
tėsi, kad Jaunimo centras fi
nansiškai gerai išsilaiko, dėka 
gausių rėmėjų paramos ir admi
nistracijos pareigūnų taupumo. 
Taip pat buvo kalbama ir apie 
reikiamus pataisymus, kurių 
negalima išvengti, nes pastatai 
yra seni.

Tarybos nariai, naujuoju 
administratoriumi patvirtino 
Zigmą Mikužį. Tėvų jėzuitų 
atstovas kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, pažymėjo, kad jėzuitai yra

Jaunimo centro pradžių prisimenant... Iš kairės (priekyje) kun. Jonas 
Kubilius, arch. Jonas Mulokas (viduryje su skrybėle), kun. Gediminas Ki
jauskas, kun. Jonas Borevičius.

patenkinti Jaunimo centro 
administravimu ir kvietė ne
tikėti skleidžiamais gandais, 
kad jėzuitų ordinas norįs šiuos 
namus parduoti. Šie namai 
buvo lietuvybės tvirtovė 
ankstesniais laikais, jie turi iš
likti ir ateinančioms kartoms.

Taip pat buvo kalbama ir apie 
visuotinį narių ir rėmėjų susi
rinkimą, kuris įvyks vasario 4 
d. 11 vai. ryte, Jaunimo centro 
patalpose — mažojoje salėje.

Jau daug kartų buvo rašoma, 
kad JC veikia lituanistinė mo
kykla ir Pedagoginis institutas. 
Artėjant šv. Kalėdoms, jie su
rengė Kūčių vakarus. Lituanis
tinė mokykla paruošė pačių 
mokinių atliekamas programė
les, kur pasireiškė vaikų vaidy
biniai gabumai. Po programos 
vaikai ir tėvai vaišinosi Kūčių 
valgiais.

Pedagogikos institutas prie 
Kūčių valgiais apkrautų stalų 
pagerbė savo rėmėjus, moky
tojus, studentus ir visus buvu
sius šio instituto lankytojus. 
Padėka buvo išreikšta dr. Jonui 
Račkauskui, Petersonienei ir 
kitiems mokytojams, besi
stengiantiems ruošti ateities 
mokytojus, laikraščių redak
torius bei spaudos darbuotojus.

Didžiausias renginys prieš 
Kalėdas yra ruošiamas stu
dentų ateitininkų. Tai tra
dicinis kūčių vakaras, su
traukęs daug žmonių. Atei
tininkai jį ruošia jau daug metų, 
iškeldami lietuviškų papročių 
reikšmę jaunimui ir lietuvių vi
suomenei, nes papročių tęsti
numas ugdo mumyse meilę 
Lietuvai.

Šis kūčių vakaras prade
damas šv. Mišiomis, atnašau
jamoms kun. Antano Saulaičio, 
SJ. Po šv. Mišių, susėdus prie 
kūčių valgiais apkrautų stalų, 
buvo uždegtos žvakutės prisimi
nimui tų asmenų, kurie nebeat- 
vyko į šią kūčių vakarienę. 
Dalyviai tarpusavyje dalijosi 
kalėdaičiais ir linkėjo vienas 
kitam kalėdinio džiaugsmo, nes 
greitai bus švenčiama Kristaus 
gimimo šventė — Kalėdos.

Programą atliko jaunučiai ir 
moksleiviai ateitininkai. Po pro
gramos dalyviai giedojo kalė
dines giesmes, išreikšdami artė
jantį džiaugsmą, kad žmonių 
širdyse gims Išganytojas.

Senieji Jaunimo centro veik
los metai, buvo užbaigti 
Lietuvių operos surengtu Naujų 
metų sutikimo pokyliu.

Linkėtina Jaunimo centrui iš
vystyti didesnę kultūrinę veik
lą, nes koncertams salė yra 
viena iš geriausių, palyginus su 
apylinkėse esančiomis patalpo
mis.

Ant. Paužuolis

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION !
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-i 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.
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NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
„DRAUGE”

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. kongre
so įspūdžiai. Leonardas Šimutis. 317 psl. $8.00

Kietais viri. $12.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI ,R TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan. Bindokienė. 363 psl.............. $15.00
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis.

330 psl............................................................ $3.00
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara

vykas. 590 psl.................................... .......... $20.00
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas

Vailionis. 176 psl........................................ $6.00
KRYŽIŲ KALNAS. Šventakalnio istorijos ir pa

davimai. Aleksandras Radžius. 43 psl. .. $2.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 m.

Kaune. Ant. Dundzila. 96 psl..................... $4.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I. II, III t. Atsiminimai.

Ladas Tulaba. Visi tomai po...................... $5.00
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras.

111 psl....................................... .................. $3.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas Šilas. 320 psl.
............. ................................................. $8.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. And. Norimas.
207 psl.................................................. $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.
Biržifika. Red. St. VaSkelinė. 280 psl. ... $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75% nuo knygos kainos.

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

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

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

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

Gaunama „Drauge"
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

HELP VVANTED

laikau moters namų valymui.
Turi turėti savo susiekimo prie
monę. Susidomėjusios skambin
kite: 708-594-4448.

Ieškoma vid. amžiaus mote
ris padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia. Kreiptis:

San Francisco, 
tel.415-931-2111, vakarais.
Žinutę galite palikti lietuviškai.

S



MIRĖ
ELENA SIDZIKAUSKIENĖ

Elena Sidzikauskienė.

1995 m. lapkričio 9 d. mirė 
Elena Sidzikauskienė, gyvenusi 
Glendale, Calif. Elena Kože- 
niauskaitė-Sidzikauskienė gimė 
1909 m. vasario 17 d. Radviliš
kyje. Vaikystę praleido Nikola
jeve, Ukrainoje, kur jos tėvas 
tuo metu darbavosi. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, visa 
šeima sugrįžo į Lietuvą. Elena 
dirbo braižytoja Žemės ūkio mi
nisterijoje ir studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisių fa
kultete, ekonomikos skyriuje, 
kurį baigė 1935 m.

1936 m. spalio 10 d. ji ištekėjo

už diplomato Prano Sidzikausko 
ir gyveno Prahoje, Čekoslovaki-, 
joj, kur jos vyras Pranas buvo' 
Lietuvos ambasadoje char- 
ge d'affaires. Kai vokie
čiai 1939 m. užėmė Čekoslo
vakiją, Sidzikauskai grįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Kau
ne. 1944 m. artėjant bolševikų 
frontui, pasitraukė į Vakarus. Iš 
pradžių apsigyveno Berlyne, vė
liau persikėlė į Bavariją, kur 
Pranas Sidzikauskas buvo pa
skirtas Amerikos okupacinės 
valdžios pabėgėlių reikalams 
ginti advokatu.

1949 m. Sidzikauskai persikė
lė į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 
Elena Sidzikauskienė 25 metus 
dirbo kaip braižytoja. 1976 
metais persikėlė į Kaliforniją 
arčiau savo dukters šeimos. Iš 
pradžių gyveno San Jose mieste 
prie San Francisco, o paskuti
nius 9 metus Glendale, Califor- 
nija. A.a. Elena buvo energinga, 
nuoširdi, dosni ir visuomeniška 
moteris. Priklausė Lietuvos 
dukterų draugijai ir Moterų 
federacijai. Velionė po gedulin
gų Mišių Šv. Kazimiero bažny
čioje Los Angeles buvo palydėta 
į Forest Lawn kapines. Kun. 
Aloyzui Volskiui atlikus religi
nes apeigas, laidotuvių dalyviai

ŽYMAUS PARTIZANO 
TRAGIŠKA MIRTIS

Šių metų gruodžio 13 dieną, Š 
v.p.p. Vytautas Stonis, aplankęs 
savo dukterį Rūtą-Šereivienę ir 
jos šeima Kaune, Plechavičiaus 
6, ten pat ėjo per gatvę. Greitai 
važiuodamas, 19 metų jaunuo
lis, automobiliu trenkė į Vytau
tą, sunkiai sužeisdamas abi ko
jas, veidą ir galvą. Kraujuojan
tis buvo nuvežtas į Raud. Kry
žiaus klinikų traumatologijos 
skyrių, ten buvo stengtasi 
sustabdyti veido kraujavimą, ta
čiau gruodžio 14 d. jau gyvybės 
žymių nebeliko. Šį Lietuvos 
partizaną atkakli mirtis vijosi 
per višą jo tragišką gyvenimą ir 
pasivijo nelauktu momentu, kai 
jo tamsūs gyvenimo debesys 
pradėjo skaidrėti.

Vytautas Stonis gimė 1913 
metais balandžio mėn. Dainių 
kaime, tarp Raseinių ir Duby
sos. Baigęs Raseinių gimnaziją, 
įstojo į Lietuvos Karo mokyklą, 
karininko karjerą pradėjo Aly
taus pulke, buvo šarmus ulonas. 
Baigė ir įvairius karininkų kur
sus. Sovietams okupavus Lietu
vą, pasitraukė iš kariuomenės 
ir 1940 m. rudenį buvo priimtas 
į Veterinarijos akademiją, po 
metų perėjo į Medicinos fakul
tetą Kaune.

Jau pradėjus laikyti baigia
muosius gydytojo egzaminus, 
1944 m. gruodžio 7 d. buvo 
sovietų saugumo suimtas už 
partizanų ir kitą rezistencijos 
veiklą, teisėjai paskyrė 10 metų 
Sibiro katorgos ir po to dar 25 
metus ištrėmimo Vorkutos ra
jone, be teisės grįžti į Lietuvą.

Su Vytautu Stoniu teko ar
timai bendrauti nuo gimnazijos 
iki 1944 m. rudens. Tai buvo 
kilni asmenybė, pasišventęs 
patriotas, priklausė ateitinin
kams, „Gajos” korp., LAF, LF, 
karininkų org. Aktyviai organi
zavo ir ruošėsi 1941 m. tautos 
sukilimui, buvo Kauno sukili
mo štabe, ypač pasižymėjo, uži
mant ir išlaikant Kauno radijo 
stotį, suorganizavo pogrindžio 
spaudos platinimo tinklą. Vo
kiečių okupacijos metu pagelbė
jo žydams, organizavo ginklus ir 
sprogstamas medžiagas atei
nančioms partizanų kovoms. 
Baigė ilgalaikius sprogdinimo 
medžiagų ir užtaisų kursus pas 
pulk. Vėbrą, Ginklavimo v-bos 
laboratorijų viršininką, su juo 
artimai bendravo visą rezisten
cijos metą, jis tik vienas žinojo 
pulk. Vėbros ir prof. A. Damušio 
paslėptus ginklų sandėlius, ku
riuos laiku panaudojome 1944

metų gale prasidėjusioms parti
zanų kovoms. Palaikė artimą 
ryšį su prof. J. Brazaičiu, prof. 
Damušiu, P. Naručiu ir L. Pra
puoleniu, buvo ryšininkas su 
daugeliu karininkų ir jų izoliuo
tų grupių. 1944 m. buvo paskir
tas LF vyriausiu ryšininku šiau
rės Lietuvai. Būdamas gulage, 
pasižymėjo kalinių aukštos mo
ralės palaikymu, jiems medici
nos pagalba, nes daug laiko pra
leido kalėjimų ambulatorijose.

1944 m. vasarą sukūrė šeimą 
su Kauno vidaus ligų klinikos 
vyr. medicinos seserim Vik-' 
torija, kuri vėliau irgi buvo 
partizanė, ir abu organizavo 
partizanams medicininę pa
galbą. Po Vytauto suėmimo il
gai netruko, Viktorija irgi buvo 
suimta ir kankinta. Vėliau, 
Viktorija Stonienė išėjo iš 
kalėjimo, nuvyko į Vorkutą, ir 
netoliese savo vyro laikinai 
įsikūrė ir galėjo vienas kitą 
lankyti.. Jie susilaukė dviejų 
sūnų ir dukters. Po 25 metų 
kalėjimų ir tremties Vytautas 
gavo leidimą apsilankyti Lietu
voje. Sugrįžęs rado tėviškę 
sunaikintą, o buvę draugai ir 
pažįstami vengė su juo sveikin
tis. Kaip politinis kalinys, 
niekur negalėjo užsiregistruoti 
gyventi. „Pasijutau esąs raup
suotas”, — pareiškė ir su didelių 
nusivylimu sugrįžo vėl į Vorku
tą. Tik po kurio laiko pralaisvė- 
jus, visa šeima sugrįžo ir įsikūrė 
Kulautuvoje, išskyrus vieną sū
nų, kuris vedė rusaitę ir pasili
ko Archangelske, dirba kaip gy
dytojas. Kitas sūnus Algiman
tas irgi baigė mediciną, sukūrė 
lietuvišką šeimą ir dirba Klai
pėdos ligoninėje, turi urologijos 
specialybę. Duktė Rūta baigė 
med. seserų mokyklą, su chirur
gu dr. J. Šereiva sukūrė šeimą, 
augina du berniukus ir mergai
tę. Vytautui šeima teikė di
džiausią paguodą, ja rūpinosi, 
nors pats sveikatą buvo prara
dęs. Kaip tikras ir patyręs rezis
tentas, apie save vengdavo kal
bėti, nepasitikėjo niekuo. Jokių 
memuarų nerašė. Tik nuo 1992 
metų retkarčiais artimiausiems 
draugams pradėjo šiek tiek at
siverti. Per paskutinius trejus 
metus teko iš Vytauto išgirsti 
stebėtinų jo pergyvenimų.

Gruodžio 17 d., dalyvaujant 
gausiam bičiulių būriui, kari
ninkų ramovės ir tremtinių at
stovams, taip pat 8 jo medicinos 
kurso draugams, buvo palaido-

/v.a. Dienus oioziKausKienes įaiaotuves juos /\ngeies. /Apeigas Kapinėse atlieka Knn. Aloyzas 
Volskis.

...
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ANTANINA KLIORYTĖ 
SUŽIEDĖLIENĖ

1995 m. gruodžio 26 d., sulau
kusi 91 m. amžiaus, Brocktone, 
MA, mirė Antanina Sužiedėlie- 
nė, lietuvių moterų veikėja, ži
nomo išeivijos mokslininko 
Simo Sužiedėlio našlė. Gimė 
1904 m. lapkričio 20 d., Žei-

buvo pakviesti į parapijos salę 
pietums.

Liko nuliūdę sunkiai sergan
tis jos vyras Pranas Sidzikaus
kas, duktė Aldona ir žentas dr. 
Arvydas Kudirkos, vaikaičiai — 
Andrius, Paulius, Romas, Aud
ra, sesuo Ona Šiaudikienė Flo
ridoje ir brolis Vladas Kože- 
niauskas Lietuvoje.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.
Ig. Medžiukas

miuose, Konstantino Kliorio ir 
Marijos Karaliūnaitės-Kliorie- 
nės šeimoje. Velionė mokėsi 
Saulės gimnazijoje Kaune, 
vėliau lankė Aušros gimnaziją, 
kurią baigė 1925 m. Studijavo 
filosofiją, lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Lietuvos universitete, 
buvo „Giedros” studenčių atei
tininkių korporacijos narė. 1929 
m. baigė humanitarinius moks
lus Kaune, tais pačiais metais 
ištekėjo, po to gyveno Latvijoje, 
kur vyras dirbo Rygos lietuvių 
gimnazijoje ir ruošė istorijos 
mokslų daktaro disertaciją Ry
gos universitete. 1935 m. grįžo 
į Lietuvą, iki 1939 m. dėstė 
lietuvių literatūrą Kėdainių
gimnazijoje, o 1939-1944 m. mo

Viktorija Stonienė ir Vytautas Stonis su savo vaikaičiais Kulautuvoje 
1994 m.

tas Kulautuvoje, šalia žmonos 
tėvų. Atsisveikinimo žodį tarė 
Enčeris, Liutkus, Gediminaitė 
ir kiti. Sulaukęs 82 metų, švie
sios atminties ir gilaus galvo
jimo partizanas, savo visą gyve
nimą paaukojęs kovai už laisvę, 
buvo priglaustas amžinam poil
siui Lietuvos žemės, kurią my
lėjo visa savo buitimi.

Kazys Ambrozaitis

kytojavo berniukų Aušros gim
nazijoje Kaune. Velionė priklau
sė pirmajai aukštuosius moks
lus baigusiai nepriklausomos 
Lietuvos moterų kartai, kuri 
profesinį ir visuomeninį darbą 
sėkmingai derino su šeimos 
gyvenimu.

1944 m. su šeima pasitraukė 
į Vakarus, nuo 1946 m. iki 1948 
m. dėstė lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Hanau stovyklos lietuvių 
gimnazijoje Vokietijoje. 1948 m. 
gruodžio mėn. atvyko į JAV, ap
sigyveno Brocktone. Amerikoje 
Antanina Sužiedėlienė įsijungė 
į lietuvių kultūrinį ir religinį 
gyvenimą. Dėstė Brocktono šeš
tadieninėje mokykloje, dalyvavo 
ateitininkų sendraugių veikloje, 
buvo ilgametė Lietuvių moterų 
klubo Brocktono skyriaus val
dybos narė. Velionė buvo Nekal
to Prasidėjimo seselių Putname 
rėmėja, savo darbais ir lėšomis 
rėmė daugelio lietuvių vienuo
lynų ir misijų veiklą, ypač sale
ziečius. Daug talkininkavo 
Brocktono Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai. Iki spalio mėnesį 
ištikusios ligos velionė gyveno 
savistoviai, nenustojo domėtis 
visuomeniniais klausimais, 
daug skaitė, mokėjo lenkų, 
rusų, anglų ir vokiečių kalbas. 
Velionė buvo giliai tikinti, san
tūri, tolerantiška, plataus išsi
lavinimo.

Velionė paliko didelę šeimą: 
sūnus Vytautą, Antaną, Eligi- 
jų, Remigijų ir Saulių su šeimo
mis: brolį Petrą Kliorį Cle
velande su vaikais; pusseserę 
Viktoriją Karaliūnaitę-Bartuš- 
kevičienę Kaune; vaikaičius 
Vytautą, Arą, Darių, Ramūną 
Sužiedėlius, anūkes Jolantą 
Sužiedėlytę-Toigo ir Larą Su- 
žiedėlytę, proanūkus Aleksand
rą ir Maksimilijoną Toigo.

S.S.

A.IA.
ANTANINAI SUŽIEDĖLIENEI,

atmintino Ateitininkų Federacijos vado, prof. Simo 
Sužiedėlio žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnus: VYTAUTĄ, dr. ANTANĄ, ELIGIJŲ, REMI
GIJŲ, dr. SAULIŲ ir jų šeimas, velionės brolį PET
RĄ KLIORĮ ir visus artimuosius.

Ateitininkų Federacijos valdyba

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

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk and VILNIUS,, LITHUANIA.

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

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

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

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

Toll-free: 800-223-0593.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 10 d. 5

A.tA.
MARIJA JABLONSKIENĖ

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. sausio 8 d., 2:30 vai. p.p., sulaukusi 88 metų.
Gimė Lietuvoje, Griškabūdyje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: draugas Vytautas Olšauskas ir giminės 

Lietuvoje.
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai.
Velionė pašarvota trečiadieni, sausio 10 d. nuo 4 iki 8 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, sausio 11 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę draugas ir giminės.

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

PADĖKA
A.tA.

KAZIMIERA SADAUSKIENĖ 
KLIAUZAITĖ

Mylima Mama, Uošvė ir Senelė iškeliavo Amžinybėn 1996 
m. sausio 2 d. ir buvo palaidota sausio 6 d. Crestview Lithu
anian Gardens kapinėse, Hot Springs, AR.

Viktorija Kiburienė, dukters, sūnų ir jų šeimų vardu, nori 
išreikšti gilią padėką klebonui, prel. Leo'Riedmueller, asis
tuojant kun. Andrew Dufault, už šv. Mišių auką St. Mary’s 
bažnyčioje ir atsisveikinimą su velione kapinėse; kun. Jonui 
Rusteikai už maldas koplyčioje; Liucei Gudelienei, Stepui In- 
gauniui, Juozui Kiburui ir Jonui Miežinskui už tartus žodžius 
atsisveikinant koplyčioje.

Ačiū visiems už aukas šv. Mišių intencija ir išreikštas 
užuojautas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems at
silankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų brangią 
Kazimierą į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū seselei Mary Ann ir Hot Springs lietuvių 
choristams už gražias giesmes ir jautrią muziką bažnyčioje.

Dėkoju karsto nešėjams; Vladui Bieliniui, Stepui In- 
gauniui, Juozui Kibirui, Jonui Miežinskui, Pranui Radžiui ir 
Pranui Švilpai.

Ačiū Gross laidotuvių direktoriui už rūpestingą 
patarnavimą.

Nuliūdime lieka: dukra Marija, sūnūs Remigius 
Raimondas su marčiom Karen ir Ivette, anūkė Renee 
anūkas Mark.

A.tA.
MARIJAI KERELIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vicepirm. JOLANDĄ 
KERELIENĘ, netekus anytos, sūnų ALFONSĄ 
KERELĮ, netekusį motinos, vicepirm. SVAJONĘ 

KERELYTE ir dr. VILIJĄ KERELYTE, netekusioms 
močiutės. Užuojauta skiriama dukrai RŪTAI JAUTO- 
KIENEI ir sūnui ALBERTUI KERELIUI su 
šeimomis.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

Mylimai Mamai
A.tA.

MARIJAI KERELIENEI
mirus, jos dukrai RŪTAI JAUTOKIENEI su šeima, 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą ir kartu liūdime.

Čikagos Lituanistinė mokykla

A.tA.
MARIJAI KERELIENEI

mirus, reiškiame širdingą užuojautą sūnui ALFON
SUI KERELIUI, netekus motinos, vicepirm. JOLAN
DAI KERELIENEI, netekus anytos, pirm. dr. VILI
JAI KERELYTEI ir spaudos atstovei SVAJONEI 
KERELYTEI, netekusioms močiutės, o taip pat 
dukrai RŪTAI JAUTOKIENEI ir sūnui ALBERTUI 
KERELIUI su šeimomis.

Lietuvių Moterų klubų federacijos 
Čikagos klubo valdyba ir visos narės

1 A.tA.
VITALIUI NORKUI,

buvusiam 1939 m. Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjui mirus, jo žmoną, dukrą ir brolį nuoširdžiai 
užjaučia

Algirdas Birutis 
Vytautas Grybauskas 
Jonas Gužauskas 
Aleksas Lauraitis

■■■ 1 —
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
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Administracija nusiskun
džia, kad ne visi mūsų skai
tytojai, prieš Kalėdas prašę pa
skelbti jų sveikinimus gimi
nėms ir pažįstamiems, dar nėra 
atsilyginę už šią paslaugą. Ma
lonėkite tai padaryti artimiau
sioje ateityje.

„Jūratės ir Kastyčio” ope
ros, kurią sukūrė kompozitorius 
Kazimieras Banaitis, spek
takliai bus balandžio 20 ir 21 d. 
Morton auditorijoje. Mūsų Ope
ros choras intensyviai ruošiasi 
tam pastatymui, repetuodamas 
savo partijas kiekvieną savaitę 
po du kartus.

Rezervuokite š.m. kovo 23 d., 
šeštadienį, „Draugo” koncertui. 
Programą atliks Toronto „Gin
taro” ansamblis, vadovaujamas 
Ritos ir Juozo Karasiejų.

Sol. Nijolė Penikaitė atliks 
lietuvių ir Vakarų Europos 
kompozitorių dainas, taip pat 
Puccini ir Bellini arijas koncer
te, rengiamame Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, sekma
dienį, sausio 14 d., 3 vai. popiet. 
Solistė yra koncertavusi ne tik 
Lietuvoje, bet Vokietijoje, Kana
doje, JAV. Jai akompanuos 
muz. Ričardas Šokas. Programo
je žinomas pianistas Rokas 
Zubovas atliks Čiurlionio ir 
Liszt fortepijoninius kūrinius.

Sol. Nijolė Penikaitė.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus ketvirtadienį, sausio 11 d., 
7:30 vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Kviečiami ir visi, 
norintys dirbti, kad bent trupu
tį palengvėtų gyvenimas našlai
čiams, invalidams vaikams ir 
daugiavaikėms šeimoms Lietu
voje.

x Marytė Dzekonskaitė- 
Dumbliauskienė gyv. Lietu
voje, Alytaus apskr., Kriaunių 
kaime, ieško savo pusbrolių, 
pusseserių Amerikoje. Atsiliep
kite, skambinkite Antanas, 
Elisabeth Kazlauskas, tel. 
1-517-733-8207, Onaway, Mi
chigan. (sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 VV 63 SI., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

TAI MŪSŲ GARBĖS 
REIKALAS

Tautinis šokis — gyvybėj tau
tinis šokis — tėvų žemės meilė; 
tautinis šokis — grandis, kuri 
jungia lietuvių širdis į vieną 
galingą plakimą, liudijantį 
mūsų tautos dvasios taurumą ir 
grožį.

Šiemet liepos 6 dieną daugia
tūkstantinė minia užgiedos: 
„Lietuva, tėvyne mūsų”, su
skambės pirmieji muzikos akor
dai ir didžiulė amerikietiška 
salė pavirs mažyte Lietuva. Tai 
panašu į stebuklą! Tačiau, kad 
jis įvyktų, mums visiems reikia 
jo labai panorėti. Šią šventę 
turime laikyti savo asmeninės 
ir tautinės garbės reikalu. Prisi
dėkime prie šio unikalaus ren
ginio, kuo tik galime^ Tuomet, 
liepos šeštąją, galėsime pasa
kyti „Mes buvome, esame ir bū
sime...”

Iki jubiliejinės JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių šven
tės liko nedaug laiko. Sakau — 
nedaug — nes laukia begalė dar
bų, kuriuos turi atlikti organi
zacinis komitetas, vadovau
jamas Jūratės Budrienės. Palin
kėkime jai ir visam komitetui 
ištvermės, dvasios stiprybės!

Apolonija Steponavičienė

Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, sausio 14 d., sekmadienį, 
12 vai., bus paminėta sausio 
13-tosios tragedija Vilniuje. 
Poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
paskaitys savo kūrybos, dr. Val
das Adamkus duos paskaitą, 
bus prisiminti sausio 13-tosios 
įvykiai ir sudėtos aukos, sie
kiant Lietuvai laisvės bei nepri
klausomybės. Tąi renginys, 
kurio neturime teisės ignoruo
ti.

PLB Lituanistikos kated
roje Illinois universitete 
prasideda pavasario semestras. 
Katedra rengia tokias paskaitas 
ir seminarus: 1. Lietuvių kalba 
pradedantiesiems; 2. Lietuvių 
kalba pažengusiems; 3. Lietuvių 
literatūra (anglų kalba, antra 
dalis); 4. Literatūros teorija (ant
ra dalis); 5. Moterų proza; 6. 
Lietuvių kalbos istorija (XIX a.). 
Kursus dėstys prof. Violeta 
Kelertienė, asistentė Karilė 
Vaitkutė ir prof. Giedrius Su
bačius. Kreiptis galima į univer
sitetą telefonais (312) 996-4412 
ir (312) 996-7856.

x Kelionė į Puerto Vall ar
ta, Meksika, kaina $599, sep
tynios dienos. Į kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis. 
Skambinkite: Travel Centre, 
Ltd., Teresei Lesniauskienei, 
tel. 708-526-0773.

(sk)

x Juozas Blažys, Chicago, 
IL, per Praną Povilaitį, atsiun
tė $150 globos mokestį ir ki
tiems metams jo globojamo naš
laičio Lietuvoje. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

x Chicagos Lietuvių mo
terų klubas, pirm. Irene Nor- 
but, pratęsdamos savo globo
jamai našlaitei Daivai Lietuvoje 
globą, per L. Dargienę, atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 

ras/žmona anksčiau dirbo Vo
kietijoje nemažiau 18 mėn., o 
vėliau dirbote JAV-bėse, jūs ga
lite gauti antrą pensiją ii Vokie
tijos. Kreiptis: tasta Agencyu 
of USA, P.O. Boz 346, St. 
Clair Shores, MI 480804)346, 
tel. 810-773-7529. Kalbame 
angliškai ir vokiškai.

(sk)

JŠ ARTI IR TOU
MIRĖ TAURI LIETUVĖ

1995 m. gruodžio 30 d. Vilniu
je mirė nepriklausomos Lietu
vos diplomato Voldemaro Vy
tauto Čarneckio našlė, Eleonora 
Šaltenytė-Čarneckienė. Gimusi 
JAV (Worcester) 1898 m. spalio 
8 d., buvo veikli lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje — dar 
prieš pirmąjį Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą pla
tino lietuvių katalikų spaudą, 
giedojo kaip solistė, dainavo 
koncertuose, rengtuose šelpti 
Lietuvą. 1923 m. Vašingtone iš
tekėjo už pirmojo Lietuvos pa
siuntinio JAV Valdemaro 
Vytauto Čarneckio. Į Lietuvą 
pirmą kartą atvyko tų pačių 
metų pabaigoje. 1924 m. V. 
Čarneckis paskiriamas pasiun
tiniu Londone. Ten gimė jų 
pirmasis sūnus Algirdas, o 1925 
m. Kaune gimė antrasis sūnus 
Vytautas, kai Čarneckis dirbo 
Užsienio reikalų ministru. 
Paskyrus jį į Romą, ten su 
šeima išgyveno 14 metų. Romo
je gimė dukra ir du sūnūs — 
dvynukai. 1939 m. šeima gavo 
popiežiaus Pijaus XI palaimi
nimą; 1940 m. visa šeima 
persikėlė į Laikinąją Lietuvos 
sostinę Kauną, nors E. Čarnec- 
kienė, kaip JAV pilietė, turėjo 
galimybę su šeima išvykti į 
JAV. Tačiau jie pasirinko kitą 
kelią, liko tėvynėje, tad 1941 m., 
atskyrus šeimos galvą ir pasiun
tus jį į lagerius, Eleonora Čar- 
neckienė su penkiais vaikais 
taip pat buvo išvežta į Altajaus 
kraštą, paskui prie Laptevų jū
ros, kur patyrė badą, šaltį, pa
niekinimą, kaip ir kiti lietuviai 
tremtiniai. I Lietuvą sugrįžo 
1958 m., ją su šeima priglaudė 
geri žmonės, 1974 m. iš Kauno 
atsikėlė į Vilnių, kur ilgą laiką 
jos dar nenorėjo priregistruoti. 
Vilniuje ji sulaukė Lietuvos 
nepriklausomybės.

Palaidota sausio 2 d. Kaune, 
A. Panemunės kapinėse. Lai
dotuvių Mišios buvo Kauno jė
zuitų bažnyčioje 12:30 vai. p.p.

ATVYKSTA 
V. LANDSBERGIS

Opozicijos vadas Lietuvos 
Seime prof. Vytautas Landsber
gis atvyksta į Los Angeles, CA, 
dalyvauti Lietuvių Fronto bičiu
lių sausio 27-28 d. ruošiamame 
politinių studijų savaitgalyje. 
Bendrinė studijų tema — „Šiuo
laikinės Lietuvos problemos ir 
galimi jų sprendimai”.

x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais;
penkt. 3 v. p.p. — 7 v.v.; šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. — 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk)
x Antanas ir Diana Kiz- 

lauskai, Hinsdale, IL pra
tęsdami savo globojamos 
našlaitės pagalbą sekantiems 
metams, atsiuntė $150. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hilis, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)
x Kviečiame visus tėvelius, 

senelius ir draugus pasilinks
minti Lemonto Maironio mo
kyklos metiniame baliuje šešta
dienį, vasario 3 d. Rezervacijas 
priima Loreta (708) 349-7426 ir 
Žibutė (708) 257-0153.

(sk)
x Dėmesio 1996 m. gimna

zijos abiturientų tėveliai! Šau
kiamas susirinkimas abiturien
tų pristatymo pokylio ruošai ap
tarti. 1996 m. sausio mėn. 14 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte (posėdžių kambaryje) 
12:15 v. p.p. Laukiame visų!

(sk)

MUMS REIKIA LAISVĖS

Pravirko vėliava trijų spalvų 
juodosiom ašarėlėm,

Sumindė neganda trijų tautų tą 
laisvės želmenėlį.

Suskaudo širdys Lietuvos 
žmonių ir ašaros riedėjo —

Nereikia kraujo mums žmonių, 
nereikia kauburėlių.

Mums reikia tiktai laisvės,
žydros padangės reikia,

Mums reikia saulės spindulių 
ir daug gėlėlių reikia.

Nurimkit, armijos kariai —
Tėvynės neparduosim!

Šnibždės mūs lūpos amžinai: 
„Mes Lietuvą vaduosimi”

Eglė Andrijauskaitė, 6 kl. 
Klaipėdos K. Donelaičio vid. 

m-los mokinę- 1991 m.

KĄ IŠGYVENAU 1991 M. 
NAKTĮ IŠ SAUSIO 12-OSIOS 

Į 13-ĄJĄ

1991 m. 13-osios naktis. 
Užėmė Lietuvos televiziją. 
Mama pravirko. Šokau iš lovos 
ir puoliau prie mamoš. Pradėjau 
klausinėti, kas atsitiko. Mama 
pasakė, jog užėmė tėlęviziją. La
bai išsigandau. Galiojau: „Negi 
nebeturėsim savo tėlėvizijos?” 
Su mama sėdėjom i? drebėjom. 
Laikas slinko lėtai. Mama vis 
verkė. Aš taip pat nesulaikiau 
ašarų. Tėtė išėjo prie merijos. 
Naktis buvo baisi, be miego. 
Visą dieną negalėjau‘atsipeikėti 
(nusiraminti). „Nejaugi tikrai 
ten šaudė?” Netikėjau. Ėjau į 
bažnyčią, meldžiausi. Sekma
dienis praėjo ramiai. Toliau 
buvo pirmadienis, antradienis... 
Visa laimė, jog tomis dienomis 
nieko neatsitiko. Visą savaitę 
buvo gedulo dienos'.’

Šie įvykiai man priminė M. K.. 
Čiurlionio paveiksi „Karalių 
pasaką”. Tie karaliai laikė 
mažytę Lietuvą. Talį), ji tikrai 
mažytė, tačiau ji savo didvyriais 
didelė. Žmonės guldė galvas, 
kad Lietuvai būtų geriau. Jie 
neišsigando tų žmogžudžių su 

‘automatais, tankų. ’ Tie blogi 
žmonės gali iš mūsų atimti 
viską, tačiau jie iš mūsų 
niekada neišraus laisvės 
troškimo!

Goda Bružaitė, 
Klaipėdos K. Donelaičio X vid. 

m-los 8 kl. mokinė. 1991 m.

LIETUVA VISADA TURI 
IŠLIKTI LAISVA

Lietuva buvo išlaisvinta 1990 
metais. Lietuviai iš Vašingtono, 
Merilando ir Virginijos surengė 
demonstraciją prie rusų amba
sados. Visa Amerika padėjo 
Lietuvai išsilaisvinti. Ne tik 
Amerikos lietuviai, bet ir 
Amerikos prezidentas George 
Bush. Daugelio kitų šalių vado
vai taip pat prie to prisidėjo. 
Dabar Lietuva yra laisva, 
tačiau yra neturtingas kraštas. 
Mes iš Amerikos siunčiam siun
tinius savo giminėms ir trem
tiniams. Daug žmonių tada 
norėjo padėti Lietuvai, tačiau 
dabar jau truputį aprimo (bent 
jau mūsų namuose). Turbūt 
todėl, kad Lietuvai geriau seka
si ir žmonės gali bent kiek užsi
dirbti pinigų. Lietuva kelis kar
tus turėjo laisvintis iš rusų ver
gijos. Mes nenorim, kad jie kada 
nors vėl ją okupuotų. Mes 
norime, kad Lietuva visada 
išliktų laisva!

Lina Šeštokaitė, 
Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los mokinė.
(„Mūsų žinios”)

Nepriklausomybė — tai šalies 
sveikata.

M. Riomeris

GRAŽIOJI ŽVAIGŽDE
(Kalėdų pasaka) 

(Pabaiga)
Marija pastebėjo ir Tris 

Karalius iš rytų krašto. Jie sto
vėjo nusilenkę prieš Kūdikėlį ir 
padėjo brangias dovanas. Pie
menys taip pat ten stovėjo ir 
aukojo paprastas dovanas. 
Marija nusiminė. Ji taip pat 
norėjo duoti dovaną karaliui, 
bet neturėjo.

Marija pažiūrėjo į gražiąją 
žvaigždę ir staiga kilo mintis 
apie dovaną. Ji išsiėmė iš savo 
rankinuko visus piešimo prie
taisus. Labai atsargiai jos ranka 
dirbo ant popieriaus. Retkar
čiais pažvelgdavo į žvaigždę ir 
vėl akys nukrypdavo į popierių. 
Ji piešė gražiąją žvaigždę labai 
susikaupusi.

— Tai labai svarbus piešinys, 
kurį bet kada esu piešusi. Jis 
turi būti ypatingai gražus.

Po kelių minučių Marija įdėjo 
anglinį pieštuką į savo ranki
nuką: „Pagaliau pabaigiau”, — 
ji tyliai pratarė laimingai nusi
teikusi. Tada prispaudė piešinį 
prie savo krūtinės ir atsargiai 
artinosi prie ėdžių. Kai priėjo vi
siškai arti, ji padėjo savo dovaną 
prie pat Kūdikėlio Jėzaus. Mari
jos dovana gražiajam Kūdikė
liui buvo pirmoji pasaulyje 
Kalėdų kortelė — atvirutė.

GALVOSŪKIO NR. 53 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinėlį
ABEDCDCBEF arba A 

BEBCDCDEF

GALVOSŪKIO NR. 54 
ATSAKYMAS

1. Laikas — vaikas, 2. tūris — 
sūris, 3. kalva -r galva, 4. rėdė
— kėdė, 5. Venta — lenta, 6. 
viena — siena, 7. rangas — 
langas, 8. vėlė — gėlė. 9. taktas
— raktas, 10. Tempą — lempa. 
Gali būti ir kiti žodžiai.

GALVOSŪKIS NR. 71
(Žiūrėkite žiemos piešinį)

Šiame piešinyje matote daug 
veiksmo, daug judėjimo. Gerai 
į jį įsižiūrėję, parašykite trumpą 
rašinėlį — pasakėlę. Gerai pasi

sekusį rašinėlį išspausdinsim 
„Tėvynės žvaigždutėje”. Už la
bai gerą rašinėlį gausite 10 
taškų, už silpnesnį 5 taškuą.

„Mes būsim ramūs ir kantriai lauksim Kalėdų senelio”. Iš kairės: Saulė Gry
bauskaitė, Justas Lelis, Inga Milo ir Daina Fisher.

Nuotr. I. Senkevičienės
SENELIS IR ANŪKĖ

Senelis kalba anūkei gimna
zistei:

— Mano laikais mergaitės 
dar rausdavo!

— Įsivaizduoju, ką tu joms 
kalbėdavai...

BENDRABUTYJE

Kambaryje mokosi du moki
niai. Vienas ir sako antram:

— Uždaryk langą, gatvėje šal
ta.

— Manai, jei aš jį uždarysiu, 
gatvėje bus šilčiau?

GALVOSŪKIO NR. 55 
ATSAKYMAI

1. Romos imperija tebeauga ir 
Kristaus laikui prasidėjus. Žiū
rėkite: Augustus (27 m. prieš 
Kr. — 14 m. A.D. (Kristaus lai
kais), Antonius Pius (138—161 
A.D.) ir kt. 2. Vonioje mėgsta 
dainuoti Pavaroti ir Domingo. 
Kareras dainuoja važiuodamas 
automobiliu. (Pagal „Przekroj”, 
Lenkija). 3. Lava atšąla labai 
palengva, reikia metų laiko. 4. 
Pietų ašigalio Antarktikos 
žemės plotas yra 5,500,000 kv 
ml, gi šiaurės ašigalyje jokio 
žemės iškyšulio ar salos nėra. 
(Homond Medallion World 
Atlas, V, New York, 1969). 5. 
Viena Žagarė yra Šiaulių ap
skrityje, antra — Vilniaus ap
skrityje. Žagarinė yra pietuose 
nuo Vilniaus, o Žagariai prie 
Seinų. (Br. Kviklio „Mūsų 
Lietuva” 1—220 ir 223; 3—47 ir 
53 bei 502, Boston).

KĄ REIŠKIA SAPNAI?

Sapnuoti gražų kumeliuką — 
sėkmė.

Sapnuoti kailinius — įgysi 
turto.

Girdėti gaidį giedant — esi 
mylimas.

GALVOSŪKIS NR. 72

Suradę informacijos šaltinių, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Iš ko sudaryta saulės šviesa — 
spinduliai? 2. Kas yra spektras? 
3. Kiek spalvų ir kokių yra 
spektre? 4. Ar spektro spalvos 
ir dažai yra tas pats? 5. Kodėl 
mes matome spalvotus daiktus? 
Atsakymai tini būti paprasti be 
mokslinių formulių. Už gerai 
paruoštus atsakymus gausite 10 
taškų, o už silpnesnius — 5 
taškus.

GALVOSŪKIS NR. 73
(Žiūrėkite piešinėlius)

Nors šie du piešinėliai atrodo 
panašūs, bet gerai įsižiūrėję 
turėtumėte surasti net 9 skirtu
mus. Pamėginkite surasti ir 
pažymėti. (5 taškai) „Valio”

GALVOSŪKIS NR. 74

Sudarykite 100 panaudoję 4 
septynetus. Reikės atlikti ko
kius nors veiksmus su tais ketu
riais septynetais, kad gavus 
100. Pagalvokite ir atlikite. (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 75

Vyresnieji sprendėjai, rem
damiesi informacijos šaltiniais 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kur įvyko triukšmingiausias 
vulkano prasiveržimas pasau
lyje? 2. Kokia yra temperatūra 
Žemės planetos centre? 3. Koks 
yra karštis iš vulkano besi
veržiančios lavos? 4. Kiek 
toliausiai lava yra nutekėjusi? 
5. Iš kurios pusės lengviausia 
kiaušinio kevalą pramušti? Iš 
lauko, iš vidaus, ar iš abiejų 
pusių vienodas lengvumas? Už 
teisingus ir plačiau paaiškintus 
atsakymus 10 t., o už trumpus 
ir apytikrius — 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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