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Konservatoriai kaltina 
vyriausybę šalies 

praskolinimu 
V i l n i u s , vasario 5 d — 

„Lietuvos finansų būklė per 
pastaruosius penkerius metus 
dar niekada nebuvo tokia kriti
nė", teigė pirmadieni įvykusioje 
spaudos konferencijoje Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius. Pasak jo, taip 
atsitiko, nes vyriausybė pasi
rinko ne ekonomijos palaikymo, 
o pragyvenimo skolon kelią. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos spaudos tarnyba, G. Vagno
rius pažymėjo, kad Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybė atėjo prie 
valstybės vairo, kai praktiškai 
nebuvo jokių skolų. „Ši vyriau
sybė išeina palikdama 5.6 mili
jardus litų užsienio skolos ir 1.4 
milijardą litų vidaus skolos. Dar 
ketinama obligacijų (bonų) pavi
dalu pasiskolinti 650 milijonų 
litų biudžeto deficitui ir 1.1 
milijardą litų bankų nuosto
liams padengti. Už visą tai 
atsakomybė tenka šiai vyriau
sybei", pareiškė G. Vagnorius. 

Smulkiau aptardamas A. 
Šleževičiaus vyriausybės įsis
kolinimus. Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininkas sakė, kad 
už dujas nesumokėta 180 mili
jonų litų, dar už 140 milijonus 
litų skolon nupirkta mazuto. 
„Tad vasarą ir rudenį iš karto 
reikės mokėti uždu šildymo se
zonus — už praeitą ir už atei
nančią žiemą", teigė G. Vag
norius. 

Kiti jo išvardinti valstybės 
įsiskolinimai tokie: skola Sodrai 
(valstybinei socialinio draudimo 
įstaigai) šiandien jau viršija 300 
milijonus litų. Vien praėjusiais 

metais valstybės vardu iš užsie
nio gauta ir panaudota paskolų 
už 1.8 milijonus litų, o tai 
sudaro puse valstybės biudžeto. 
Biudžetui dengti per pastaruo
sius dvejus metus vyriausybė 
iš bankų pasiskolino 700 mili
jonus litų. Be to, per šį mėnesį 
valstybė turės išpirkti anksčiau 
išleistų obligacijų už 300 mili
jonus litų. Vagnorius pažymėjo, 
kad padėtį dar labiau apsunki
na tai, kad valstybės biudžetas 
šiuo metu nesurenka numatytų 
lėšų — sausio mėnesį surinkta 
25% lėšų mažiau, nei jų įplaukė 
gruodžio mėnesį. 

Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininkas nurodė, kad pirmą 
kartą nepriklausomoje Lietuvo

je biudžeto deficitui dengti 
daroma paslėpta pinigų emisi
ja, naudojant Lietuvos Banke 
esančius rezervus. „Visa tai dar 
labiau nuvertins litą, sukels 
kainas, padidins atotrūkį tarp 
realaus ir oficialaus lito kurso, 
o tai tiesioginis pastūmėjimas į 
valiutos krize", sakė jis. 

Apibendrindamas visa tai 
Gediminas Vagnorius teigė, kad 
per praėjusius metus vyriau
sybė pasiskolino beveik antrą 
valstybės biudžetą. „Galima, be 
abejo, dvejus, trejus metus 
gyventi iš skolų, taip kaip darė 
kai kurios investavimo bendro
vės ar bankeliai. Bet vėliau vis-
vien ateina bankrotas. A. Šle
ževičiaus vyriausybė priėjo liep
to galą, nes skolinimosi politika 
bankrutavo. Šių skolų pasek
mes jaus ateinančios vyriausy
bės ir, be abejo, Lietuvos pi
liečiai, kalbėjo Vagnorius. 

Premjero atstatydinimo 
svarstyboms vienos Seimo 

sesijos gali neužtekti 
Vilnius, vasario 5 d. (AGEP) 

— Visas ketvirtadienį įvyk
siantis Seimo posėdis bus skir
tas Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko siūlymui atstatydin
ti premjerą Adolfą Šleževičių, 
pranešė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas spaudos konfe
rencijoje pirmadienį. Jo nuo
mone, atsižvelgiant į preziden
to ir premjero kalbas bei tai, kad 
pasisakyti norės ne mažiau 20 
Seimo narių, vienos sesijos grei
čiausiai neužteks. 

Kadangi tai siūlo prezidentas, 
premjero atstatydinimui už
tektų paprastos posėdyje daly
vausiančių Seimo narių daugu
mos. Pagal procedūrą, turėtų 
būti atviras balsavimas, tačiau, 
sakė Juršėnas, pagal Statusą 
Seimo nariai nesunkiai gali pa
reikalauti slapto balsavimo. 

Seimo pirmininkas susilaikė 
nuo bet kokių komentarų apie 
galimas kito premjero kandi
datūras, tačiau pastebėjo, kad 
vyriausybė turėtų būti ,,mūsų 
pakraipos", o kandidatas į jos 
vadovus turėtų būti „iš LDDP 
flango". 

Č. Juršėnas taip pat neatsakė 
į klausimą, kaip ketina balsuoti 
ketvirtadienį. Tačiau pabrėžė 
balsuosiąs „sąmoningai ir ne
užsimerkęs". Jeigu premjeras 
bus atstatydintas, Č. Juršėno 
nuomone, prezidentas neturėtų 
ilgai delsti siūlyti naują kan
didatūrą. Naujo vyriausybės 
vadovo kandidatūrai Seimas 
turėtu pritarti dar vasario 
pabaigoje, tikisi parlamento 
vadovas. Jis taip pat pastebėjo, 

kad jei bus sudaryta LDDP vy
riausybė, nereikės keisti pro
gramos ir, ją patikslinus, Sei
mas galės ją greitai priimti. 

Pratęstoji Seimo sesija turėtų 
trukti iki kitos savaitės ir 
baigtis vasario 15 d. su prezi
dento metiniu pranešimu bei 
iškilmingu Vasario 16-osios mi
nėjimu. Tačiau.Česlovo Juršėno 
nuomone, sesiją dar galima būtų 
pratęsti ir numatyti posėdžius 
vasario 20 ir 22 dieną. Būtent 
jų metu, Č. Juršėno nuomone, 
galėtų būti patvirtintas nauja
sis premjeras ir įvykti antrasis 
Konstitucijos 47-ojo straipsnio 
papildymo svarstymas. 

Seimo pirmininkas taip pat 
sakė, kad premjero pakeitimas 
neturėtų padaryti įtakos Kons
titucijos 47-ojo straipsnio papil
dymo priėmimui. Jis išreiškė 
viltį, kad balsuojant pirmą 
kartą kovo pabaigoje ar balan
džio pradžioje Konstitucijos 
papildymas surinks būtinus du 
trečdalius parlamentarų balsų. 

Komentuodamas dienrašty 
„Respublika" spausdintame po
kalby su prezidentu jo ketinimą 
paskelbti naujų Seimo rinkimų 
datą, Č. Juršėnas pažymėjo, kad 
prezidentas A. Brazauskas grei
čiausiai turėjo galvoje eilinius 
rinkimus. Pagal Konstituciją, 
jie turi įvykti tarp rugsėjo 25 ir 
spalio 25 dienos, ir prezidentas 
turi teisę pasirinkti vieną i i to 
laikotarpio šeštadienių ar sek
madienių. 

Komentuodamas konservato
rių siūlymą surengti paanks
tintus Seimo rinkimus, Juršė-

Uždarytiems bankams leista 
vykdyti kai kurias operacijas 

Sausio 23 d. atleidus Lietuvos Banko valdybos pirmininką Kazimierą Ratkevičių (dešinėje) ir 
pareigų, laikinai gias pareigas eina jo pavaduotojas Jonas Niaura (kairėje). Lietuvos Bankui 
griežtai kontroliuojant bankų vykdymą pagrindiniu finansinių rodiklių, pirmadieni dėl nemokumo 
sustabdyta Komercijos ir Kredito Banko veikla. 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 
— Lietuvos Banko valdyba leido 
Lietuvos Akciniam Inovaciniam 
Bankui (LAIB) ir Litimpeks 
bankui vėl vykdyti kai kurias 
operacijas. Abiejų bankų laiki
niesiems administratoriams 
leidus, bankų klientai, turėję 
lėšų likučius jų atsiskaitomo
siose sąskaitose bankų uždary
mo dieną, gali vykdyti tarpusa
vio užskaitymus. 

Be to, bankams leista pervesti 
iki jų uždarymo iš gyventojų 
surinktus mokesčius paslaugų 
tiekėjams bei išmokėti pinigines 
perlaidas, priimti saugoti iš 
klientų vertybes ir nuomoti 
bankų seifus. Lietuvos Bankui 
griežtai kontroliuojant, abiems 
uždarytiems bankams leista pri
imti informaciją SWIFT sis
tema. Laikiniesiems admini

stratoriams leista baigti vykdyti 
atsiskaitymo operacijas, apie 
kurias iki bankų uždarymo bu
vo pranešta užsienio bankams 
-korespondentams. 

Lietuvos Banko valdyba įpa
reigojo bankų priežiūros de
partamentą nusiųsti prašymus 
LAIB ir Litimpeks banko ko-
respondentams-bankams, kad 
šie grąžintų siuntėjams lėšas, 
įskaitytas į jų korespondentines 
sąskaitas po gruodžio 19 ir 21 
dienos, tai yra kai buvo uždaryti 
abu Lietuvos bankai. Užsienio 
bankams taip pat bus išsiųsti 
prašymai leisti naudotis SWIFT 
sistema. 

Be to. LAI Bankui leista 
grąžinti neapmokėtus Thomas 
Cook kelionės čekius firmai 
„Thomas Cook Traveller 
Cheąues". 

Bankrutuoja devintas šalies 
bankas 

Vilnius, vasario 5 d. (AGEP) 
— Lietuvos Banko valdyba už
draudė Komercijos ir Kredito 
Bankui atlikti svarbiausias 
operacijas ir kreipsis į Kauno 
apygardos teismą, prasydama 
iškelti jam bankroto bylą. Iki 
šiol bankroto bylos yra iškeltos 
aštuoniems komerciniams ban
kams, keturiems jų — 1995 

Premjeras savo 
sprendimo kol kas 

nepakeitė 
Vilnios, vasario 6 d. (AGEP) 

— Premjeras Adolfas Šleževičius 
pareiškė, kad jo neigiama pozi
cija dėl atsistatydinimo nesikei
čia, tačiau neatmetė galimybės, 
kad tai gali įvykti artimiau
siomis dienomis. Po daugiau nei 
tris valandas pirmadienį truku
sio LDDP frakcijos posėdžio jis 
žadėjo žurnalistams „labai 
operatyviai" informuoti, jei 
kokių nors pasikeitimų būtų. 

Šleževičius neslėpė, kad pre
zidentas pirmadienį jam dar 
kartą siūlė atsistatydinti. Pa
žymėjęs, kad tai nėra „lengvi ir 
vienareikšmiai" sprendimai, 
premjeras užtikrino, kad iki ket
virtadienio apsispręs galutinai. 
Kaip žinoma, ketvirtadienį Sei
me bus svarstomas prezidento 
dekretas dėl premjero atstatydi
nimo. 

LDDP frakcija pirmadienį ne
baigė tartis dėl savo pozicijos 
ketvirtadienio balsavime. Frak
cijos seniūno pavaduotojas 
Justinas Karosas po susitikimo 
sakė žurnalistams, kad frakci
joje yra įvairių pozicijų. Iš 
maždaug 20 kalbėjusiųjų pirma
dienio posėdyje, pasak frakcijos 
seniūno pavaduotojo, daugelis 
rėmė premjerą. 

Po frakcijos posėdžio pirma
dienį dar posėdžiavo frakcijos 
prezidiumas, o galutinį spren
dimą LDDP frakcija žada priim
ti trečiadienį. 

nas išreiškė nuomone, jog matyt 
jie taip pat bijo paankstintų 
rinkimų, nes neįtraukė šio 
klausimo į praėjusią savaitę jų 
pačių pasiūlytą Seimo darbo
tvarkę. 

Česlovas Juršėnas paneigė bet 
kokias kalbas apie galimybę 
jam tapti LDDP pirmininku, na

rnėtais. Dar keli bankai savo 
veiklą baigia jų likvidavimu. 

Nuo šiol Kaune įsikūręs Ko
mercijos ir Kredito Bankas 
nebegali teikti tarpbankinių pa
skolų, priimti indėlių ir kitų 
lėšų, atlikti operacijų užsienio 
valiuta. Bankas gali atlikti tik 
tas operacijas, kurios nedidina 
banko įsipareigojimų, tačiau 
duoda pajamų — tai operacijos 
su tauriaisiais metalais, verty
biniais popieriais ir panašiai. 

Lietuvos Banko revizoriai, 
sausio mėnesį patikrinę banką, 
nustatė, kad oficiali banko 
veiklos apribojimo priežastis — 
jo nemokumas. Be to, Komerci
jos ir Kredito Bankas nevykdo 
svarbiausių centrinio banko 
nustatytų finansinės veiklos ro
diklių. 

Komercijos ir Kredito Banko 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas Eridanas Jakštas sako dar 
nematęs Lietuvos Banko valdy
bos sprendimo, tačiau mano, jog 
minėtų rodiklių nevykdymas 
nėra svarbiausia tokio nutarimo 
priežastis. Anot jo, bankas 
nemokus, nes apmirus tarpban
kinių paskolų rinkai neturi 
pakankamai grynų pinigų. 
„Mes prašėme Lietuvos Banko 
leisti mums dar veikti, bet į tai 
nebuvo atsižvelgta", sakė E. 
Jakštas korespondentui. „ 

Banko atsiskaitymai sutriko 
sausio pabaigoje, ir banko 
vadovai tai sieja su Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko bei 
Litimpeks banko uždarymu. 
Tai, kad uždarius šiuos bankus, 
visiems šalies bankams trūksta 

pinigų, patvirtino ir laikinasis 
Lietuvos Banko valdytojas Jo
nas Niaura. Vien sausio mėnesį 
iš bankų atsiimta apie 250 mili
jonų litų indėlių. 

Komercijos ir Kredito Banko 
valdytojo pavaduotojas sakė, 
kad praėjusi savaitė bankui 
buvo vaisinga —jis atgavo apie 
10 milijonų litų paskolų. Nepai
sant to, bankas negrąžina indė
lininkams pinigų — iš viso gy
ventojai šiame banke turi apie 
3.7 milijonus litų indėlių. 

Eridanas Jakštas teigia, kad 
kai kuriems dideliems indėli
ninkams indėliai grąžinti na
tūra, tačiau ši forma netenkina 
smulkių indėlininkų. Anot jo, su 
tokiais indėlininkais bus at
siskaitoma, kai bankui bus 
iškelta bankroto byla. Jakštas 
patvirtino spaudoje skelbtas 
žinias, jog pernai per tris 
ketvirčius bankas patyrė maž
daug 6.8 milijonus litų nuosto
lių. 

Ekonominė ir politinė krizė 
grasina šalies integracijai į 

Europą 
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 

— Seimo Socialdemokratų frak
cijos narys Vytautas Plečkaitis 
susirūpinęs, kad dėl šalies eko
nominės bei politinės krizės 
nebūtų užmiršti svarbiausieji 
šalies strateginiai tikslai — 
pasiryžimas tapti europine 
valstybe, integruotis į Europos 
Sąjungą ir tapti NATO nare. 
„Deja, šie tikslai krizės sąly
gomis vis mažiau akcentuojami, 
ir Lietuva gali atsidurti labai 
keblioje padėtyje", sakė Vy
tautas Plečkaitis antradienį 
spaudos konferencijoje. Jis pa
stebėjo, jog rengiant pirmalai
kius Seimo rinkimus, strategi
niai klausimai būtų nustumti. 

Pasak Plečkaičio, jeigu 
rinkimai vyktų pavasarį ar 
ankstyvą vasarą, faktiškai būtų 
neįmanoma pakeisti Konstituci
jos 47-ąjį straipsnį, kuris da
bartinėje formoje trukdo Lietu

vos integracijai į Europos Są
jungą. 

Socialdemokratų atstovas taip 
pat ragino dar iki pirmojo balsa
vimo surinkti pataisai priimti 
būtinų 94 Seimo narių parašus, 
„kad būtų aišku, jog balsavimas 
įvyks". Anot Plečkaičio, „Jei 
pirmasis balsavimas neįvyks, iš 
esmės nebus ratifikuota asoci
juotos narystės sutartis su Eu
ropos Sąjunga". Pasak jo, jei tai 
nebus padaryta šio Seimo ka
dencijos metu, Lietuva labai 
smarkiai atsiliktų nuo kitų 
Baltijos valstybių. 

„Todėl reikia pagalvoti, kas 
svarbiau — ar priimti Kons
titucijos 47-ojo straipsnio 
pataisą ir ratifikuoti asociacijos 
sutartį su Europos Sąjunga, ar 
rengti pirmalaikius rinkimus", 
pastebėjo socialdemokratų ats
tovas. 

Nebaigtos Lietuvos ir Rusijos 
derybos dėl Baltijos jūros 

naftos telkinio 
Vilnius, vasario 1 d. (Elta) — 

Trečiadienio vakare Vilniuje 
pasibaigusiose derybose nebuvo 
galutinai suderinti Rusijos ir 
Lietuvos sausumos sienos bei 
ekonominės zonos ir Baltijos 
jūros ribų sutarčių tekstai, nors 
iš anksto išplatintame Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime 
buvo teigiama, jog šioje — jau 
tryliktoje — derybų sesijoje 
tikimasi tai padaryti. 

Pasak Rusijos derybininkų 
vadovo ambasadoriaus Jurij 

Valstiečių partija 
susirūpinusi dėl Konstitucijos 

47 str. keitimo 
Vilnius, vasario 1 d. (Elta) — 

Valstiečių partija, turinti apie 
10,000 narių, ateityje žada kiek 
pakeisti savo pavadinimą ir tap
ti Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Partija. Tai galutinai 
nuspręs partijos suvažiavimas, 
pasakė šios partijos pirminin
kas, Seimo narys Albinas Vaiž-
mužis ketvirtadienį Seime įvy
kusioje spaudos konferencijoje. 

Šiuo metu Valstiečių partijai 
brėžęs, kad Adolfo Šleževičiaus labiausiai nerimą kelia disku-
atstatydinimas i i premjero posto mjo» dėl Konstitucijos 47-ojo 
„neiššaukia būtinybės ką nors straipsnio. Pasak A. Vaižmužio, 
keisti partijoje". dažniausiai pasigirsta nuomo

nių, esą žemę reikėtų leisti par
duoti tik užsieniečiams. Vals
tiečių partijos tai netenkina. Ji 
nori, kad būtų įteisinta žemės 
nuosavybė ir juridiniams asme
nims. Kad toks žingsnis tikrai 
būtų naudingas mūsų šalies 
žemės ūkiui, A. Vaižmužis sakė 
įs it ikinęs Vokietijoje, kur 
susipažino su buvusios Rytų 
Vokietijos žemės reforma. Ten, 
pasak Seimo nario, nebuvo išar
dyti stambūs tarybiniai ūkiai, 
valstybė teikia ilgalaikius 
kreditus su labai mažomis pa
lūkanomis, kad jie galėtų išsi
laikyti. 

Šolmov, nuo 1993 m. liepos 
mėnesio vykstančiose derybose 
jau suderinta 90*£ sausumos 
sienos sutarties projekto. 

Rusijos valstybinė įmonė 
„Rosneft", korporacija „Ka-
liningradmorneftegaz" bei Vo
kietijos naftos kompanijos 
RV/E-DEA ir ,,Veba Oel" 
maždaug prieš aštuonis 
mėnesius pasirašė susitarimą 
įkurti konsorciumą KANT, 
kuris imtų naftą iš Baltijos jūros 
naftos telkinio D-6. Šis telkinys 
yra kol kas nei vienai iš šių vals
tybių nepriskirtoje Baltijos jūros 
dugno dalyje, bet arčiau Lie
tuvos krantų. Manoma, kad ja 
me yra tarp 8.4 ir 10 milijonu 
tonų naftos. 

Ambasadorius Jurij Šolmov 
žurnalistams sakė, kad jo 
vadovaujama komisija neturi 
įgalioimų svarstyti D-6 telkinio 
problemos. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Rimantas Šidlauskas pareiškė 
neabejojąs, kad šis telkinys jū
roje tikrai turės įtakos Lietuvos 
ir Rusijos sienų nustatymo de
ryboms. 

— „Demokratinio Rusijos pa
sirinkimo" partijos pirm. Jegor 
Gaidar pareiškė, kad jo partija 
pradėjo rinkti parašus už karo 
Čečėnijoje nutraukimą. 

Nukentėję 
indėlininkai 

kviečiami protestuoti 
Vilnius, vasario 6 d. (VN) — 

Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko ir Litimpeks bankų Indė
lininkų .niciatyvinės grupės at
viras laiškas prezidentui Algir
dui Brazauskui, ministrui pir
mininkui Adolfui Šleževičiui, 
Seimo pirmininkui Česlovui 
Juršėnui, laikinajam Lietuvos 
Banko valdybos pirmininkui Jo
nui Niaurai, Lietuvoje akredi
tuotu valstybių ambasadoriams 
ir visiems Lietuvos žmonėms iš
spausdintas antradienio „Vaka
rinių naujienų"' laidoje. 

Jame pateikti septyni reika
lavimai, nurodama, jog vasario 
9 d. Vilniuje šaukiamas visos 
Lietuvos nukentėjusiu indėli
ninku atstovu suvažiavimas, o 
vasario 15 d. 1 valandą po pietų 
prie Prezidentūros ir Seimo 
rūmu protestuoti šaukiami visi 
indėlininkai, visi Lietuvos 
žmonės, su užuomina: „Nejaugi 
norite, kad būtu sugadinta ir 
visu gerbiama Vasario 16-osios 
šventė?". 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 7 d.: Ričardas. 
Romualdas. Moze. Ramutis 

Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani. išpažinėjas, vargingo 
jaunimo gelbėtojas 11481 15371; 
Saliamonas. Salys. Daugvilė, 
Nirma. 1919 m. žuvo pirmasis 
Lietuvos savanoris kūrėjas Po 
vilas Lukšys 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 7 d. 

I&C* SKAUTYBĖS 

rOof£> 

kelias 
R e d a k t o r ė j .v . s . I r ena Regienė 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA ČIKAGOJE 

Čikagos jūrų skautija jau 
daugeli metų sausio mėnesį 
švenčia Kla ipėdos dieną, 
prisimindama 1923 m. sausio 15 
d. šios Lietuvos srities išsiva 
davimą iš veik 7 šimtmečiui 
svetimųjų valdžios ir prisi 
jungimą prie Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės. Šis istorinis 
įvykis kasmet minimas iškil
minga sueiga, pamečiui rengi 
ma „Nerijos" jūrų skaučių tun
to sesių ir „Lituanicos" tunto 
jūrų skautų. Šįmetinę sueigą 
sausio 21 d. Lietuvių centre. 
Lemonte, organizavo ir pravedė 
„Lituanicos" tunto jūrų broliai. 

Gausokas būrys uniformuotu 
Čikagos jūrų skautijos nariu 
dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje 9 vai. ryto 
aukojamose šv. Mišiose, kurių 
metu skaitinius skaitė uni 
formuotos jūrų skautės Lina 

Lendraitytė ir Alisa Nalvtė. 
Į iškilmingą sueigą, 10 vai. 

vykusią Lietuvių centro žemu 
tinėje salėje, susirinko gausus 
būrys tėvų ir svečių, kurių tarpe 
buvo LSS Tarybos ir Pirmiios 
pirm. vs fil. Kęstutis Ječius, LS 
Seserijos Vidurio rajono atstovė 
vs fil. Rita Penčylienė, Tarybos 
nariai vs fil. Sigitas Miknaitis 
ir vs Marytė Utz. jūrų skau
tininkų „Grandis" atstovai jvs 
Leopoldas Kupcikevičius ir js 
Antanas Levanas, skautiškos 
spaudos darbuotojos jvs Irena 
Regienė ir jvs Dalia Bylaitienė 
bei kt. 

Sueigos komendantui j . bu
džiui Aidui Palubinskui pakvie
tus, su daina salėn atžygiavo jps 
Taiydos Chiappeta vedamos 
„Nerijos" tunto sesės ir Algio 
Jonušo vedami „Lituanicos" 
tunto jūrų skautijos nariai. 

Salėje gražiai improvizuoto 
laivo denyje išs ir ikiavusiu 
brolių ir sesių vienetų vadovu 
raportus priėmęs, sueigos ko
mendantas pranešė LSS Pirmi 
jos p i rmin inkui , kad šioje 
iškilmingoje sueigoje dalyvauja 
art i 100 jūrų skautijos nariu 
Denyje vienetų inspekcija atlie 
kančius vs fil. K. Ječių, ..Neri 
j o s " t un t in inkę js Violeta 
Paulienę ir „Lituanicos" tunte 
jūrų skautų skyriaus vedėją js 
Jurgį Lendraitį broliai ir sesė-; 
sveikino prisistatydami savo 
vienetų šūkiais. 

Baigus inspekcija, laivo denin 
buvo atneštos tuntu vėliavos ir 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Prisimenant 1923 m. Klaipėdos 
vadavimo metu žuvus ius 
savanorius, taip pat visus kovo
tojus už Lietuvos laisve bei juru 

gelmėse žuvusius jūrų skautus 
ir jūrininkus. Maž. Lietuvos 
spalvų prisiminimo žvakes 
uždegė sesės Violeta Paulienė. 
Viligailė Lendraitienė ir Giedrė 
Kazlauskaitė. Komendantui 
perskaičius įspūdinga su šiuo is
toriniu įvykiu susijusia maldą, 
visi sueigos dalyviai susi
kaupimo minute pagerbė žu
vusius ir mirusius Klaipėdos va
davimo dalyvius. 

Perskaičius LSB Vyriausio 
Skautininko vs fil. Albino Seko 
įsakymą, už pavyzdingą parei
gu atlikimą ŽUVĖDROS žyme
niu buvo apdovanotas js Algis 
Jonušas. Žymenį jam prisegė 
..Lituanicos" tunto jūrų skautų 
skyr iaus vedėjas js Jurgis 
I.endraitis. 

..Nerijos"" tunto tuntininkės 
įsakymus perskaičius jps. Virgi
nijai Rimeikienei, jūrų jaunės 
įžodi davė Giedre Kazlauskaitė 
'įžodį pravedė jps. V. Rimeikie
nei. Ūdrvtės įžodį davė Kris
ta VVeird I įžodi pravedė gvv Da
nutė Straubi. Kaklaraiščius įžo
dį davusioms užrišo tuntininkė 
js V. Paulienė. o sesės jas ap
dovanojo gėlėmis ir pasveikino 
džiaugsmingu šūkiu. 

Šioje sueigoje įvyko ir „Neri
jos" tunto vadovybės pasikei
t imas . Tun tu i aštuonerius 
metus sėkmingai vadovavusi js 
Violeta Paulienė tarė trumpą 
padėkos žodį visiems jai šiame 
atsakominsjame darbe talkinu
sioms ir talkinusiems, pasi
džiaugė, kad tuntą perduoda 
patyrusiai vadovei, savo buvu
siai pavaduotojai, palinkėjo jai 
ir jos vadijai sėkmės ir iš
tvermės naujose pareigose. 

Tunto komendantei jps. Taiy-
day Ch iape t t a perskaičius 
paskutinį pareigas perduodan
čios tuntininkės įsakymą, atpa
laiduojantį jos vadija nuo vykdy
tų pareigu, buvo perskaitytas 
LS Seserijos Vyriausios skau-
tininkės vs Birutės Banaitienės 
įsakymas, kuriuo reiškiama 
padėka js Violetai Paulienei už 

Aštuonetą metų ..Nerijos'" jūrų skaučių tuntu Čikagoje vadovavusi js Violeta Pauln-ne. Klaipė 
dos dienos iškilmingoje sueigoje perdavusi t.."t;ninkes pareigas, taria padėkos žodį sesėms, tė 
vams ir tunto rėmėjams bei talkininkams 

įteikė sesei Vijai po gvazdiko 
žiedelį, sudarydamos didelę 
puokštę, tunto gintarės buvu
siai vadovei įteikė gražų jos 
„valdymo"' laikotarpio įvykių 
nuotraukų albumą. Brolių vardu, 
su rožių puoštėmis abejoms — bu
vusiai ir naujajai tuntininkėms 
atskubėjo jvs dr. Algis Pau
lius. Nepamiršo dovanų ir 
Seserijos atstovė vs fil. Rita Pen
čylienė, o savo trumpą žodį baig
damas, LSS Pirmijos pirm. vs 
fil. K. Ječius sesei Vijai prisegė 
Padėkos „AČIŪ" ženklelį, o 
sesei Viligailei įteikė žuvytės 
pavidalo švilpuką ir knygą 
„Skautų vienetų vadovai". 

Išnešus vėliavas ir vienetams 
aple idus laivo denį, „Li
tuanicos" tunto jaunieji jūrų 
skautukai atliko pasirodymą 
„Klaipėdos vadavimas", kaip 
jie jį suprato, nebūtinai ati
tinkantį istoriniams įvykiams. 

Sueigą ba igus t r ad i c ine 
„Ateina naktis", visi būrėsi prie 
„Nerijos" tunto sesių paruoštų 
vaišių stalo. 

Ateinančiais metais Klaipė
dos dienos sueigos ruošimas 
teks „Nerijos" tunto sesėms. 
Tikimasi, kad jis bus iškilmin
gesnis ir su didesniu dėmesiu 
svarbiam mūsų tautai isto
riniam įvykiui. 

IR 

KĄ DABAR VEIKIA 
„VERPSTĖS" 

1995 metų veiklą „Verpsčių" 
būrelis užbaigė Kalėdų sueiga. 
Uždegusios prisiminimų žvakes 
senoje gumbuoto kelmo žvaki
dėje, ištikimai ilgus me tus 
tarnavusioje ..Kernavės" tunto 
Kūčių stalui, pasidalinusios 
k a l ė d a i č i u ir s e s e r i š k a i s 
„linksmų švenčių!" linkėjimais, 
pasivaišinusios suneštiniais Kū
čių skanėstais, sesės „verpstės" 
aptarė ateinančių metų skau 
tavimą. Pirmas naujų metų 
žingsnis — gausiai dalyvauti 
Sausio lS-tosios t ragiškųjų 
įvykių almėjime bei Lietuvos 
opozicijos vado prof. Vyt. Lands
bergio sutikime Brighton Parko 
lietuvių bažnyčioje ir iškilmėse 
Jaunimo centre. 

Jaukiuose sesės Ramunės 
namuose, prie dviejų (!), ta ip, 
dviejų eglučių (viena — su bliz
gučiais, kita — su tikro šiaudo 
šiaudinukais) greit prabėgo su
eiga, kupina šventiškos nuo
taikos, seseriškų pokalbių ir 
juokų. 

Visada miela ir malonu būti 
seseriškame būryje, kur visos 
„verpstės" pažįsta viena kitą 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

per 20-:J0 metų, kur tiek daug 
bendrų skautavimo prisimi
nimų, kur tiek daug bendros 
kalbos, bendrų minčių ir darbų! 

Sesė Nijolėj 
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metama Va metų 3 mėn. 
JAV $96.00 $65.00 13600 
Kanadoje ir kitur (VS.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur OJ S ) $60 00 $45.00 $35.00 
Uisakaot i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i uiakaj 
oro pasta $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratoriui Pijus Stoncius 

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija vi skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri-
siunciamoa, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

KAZIUKO MUGE 
Č I K A G O J E 

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė jau 38-ji iš eilės, 
vyks sekmadienį, kovo 3 d„ Jau
nimo centre. 

MONTREALIO SKAUTIŠKOS 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūrs. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

NAUJA „NERIJOS" JŪROS 
SKAUČIŲ TUNTO VADOVYBĖ 

Iškilmingoje Čikagos jūrų 
skautijos Klaipėdos dienos suei
goje, š.m. sausio 21 d. vykusioje 
Lietuvių centre, Lemonte, pasi-

.ilgametį d , rba , r su geriausiais ^ . . s k a u č į 
sėkmingo darbo linkėjimais 
tuntininkės pareigoms skiria
mai js Viligailei Lendraitienei. 

Vyko gražus pareigų ir tunto 
vėliavos perdavimo ceremo
nialas, jį pravedant Vidurio ra
jono LS Seserijos atstovei vs fil. 
Ritai PenčyHenei. Tunto vado
vių pasikeitimo apeigos buvo 
baigtos skaitymu naujosios tun
tininkės pirmojo įsakymo, skel
biančio nauiają tunto vadiją. 

Dėkodamos buvusiai ilgame
tei tunt ininkei . visos sesės 

tunto vadovybė. Aštuonerius 
metus „Nerijos** tuntui sėk
mingai vadovavusi j . s . Violeta 
Paulienė tuntininkės pareigas 
perdavė ilgametei vadovei ir 
tunto vadijos narei j .s. Viligailei 
Lendra i t iene i . Nuoširdžia i 
padėkojus pareigas perduo
dančiai sesei Violetai ir jos 
buvusiai vadijai, buvo pasvei
kinta naujoji tuntininkė sesė 
Viligailė ir paske lb ta jos 
sudaryta tunto naujoji vadija. 
Skelbiame naująją vadiją ir 

Jūrų budžiai ir kandidatai Klaipėdos dienos sueigoje. Iš k. — P. Rauckinas, Linas Paulius, Ad. 
Didibalis, Rimas Radzevičius. Jonas Valkiūnas ir Mikas Jucevičius. 

Nuotr. J. Tamula i tkt 

linkime sėkmės naujose įsi
pareigojimuose. 

j . s . Viligailė Lendraitienė — 
tuntininkė 

j . s . Violeta Paulienė — „Neri
jos" tunto globėja 

jsk. vair. Kristina Jonušaitė — 
komendante 

j.ps. Daina Rudaitienė — iždi
ninkė 

j p s . Laura Lapinskienė — 
meno vadovė 

j.v.s. Genovaitė Treinienė — 
korespondentė 

j.ps. Rasa Kelpšaitė — rank
darbių instruktorė 

g v v D a n u t ė Nav icka i -
tė-Strub — „Ventės" ūdryčių 
laivo vadė 

g. kand. v.v. — „Ventės" ūd
ryčių laivo globėja 

g.v.v. Laima Bacevičienė — 
„Ventės" ūdryčių laivo globėja 

j.ps. fil. Taiyda Chiapetta — 
„Baltijos" gintarių įgulos vadė 

js. fil. Rūta Kirkuvienė — 
„Juodkrantės" j . jaunių laivo 
vade 

j.ps. fil Aleksandra Gražytė — 
„Minijos" jūrų skaučių laivo 
vadė 

j.ps. Aušrinė Karai t is — „Ni
dos" mišraus laivo vadė. 

Visais tunto reikalais pra
šoma kreiptis į tunt in inkę j . s . 
Viligailė Lendraitienė, 12513 E. 
Navajo Dr., Palos Heights, IL 
60463. Tel. (708) 388-2041 arba 
FAX (708) 388-2059. 

Montrealio „Geležinio Vilko" 
/ „Neringos" skautų,-čių tunto 
iškilminga sueiga 1995 m. gruo
džio 15 d. vakare vyko „Aušros 
Var tų" parapijos salėje. Po su
eigos vyko kalėdinis pobūvis — 
skautiškos Kūčios. 

Sueigoje vyko įžodžiai, pakėli
mai ir apdovanojimai. Vilkiukų 
įžodį davė broliai — Paulius 
Mickus, Antanas Mickus ir Gin
t a ra s Gaputis. J iems pirmuo
sius skautiškus kaklaraiščius 
užrišo draugininke ps. Audra 
Žurkevičiūtė. Iš vilkiukų į skau
t u s kandidatus buvo pakeltas 
Jus t inas Nagys. 

Montrealio lietuvių skautijai 
•per paskutinius penkerius me
tus pasidarbavęs Gilles-Gilius 
Bulota , pakel tas į paskau-
t in inko laipsnį, davė skau
t ininko įžodį. Jam žaliąjį skau
t ininko kaklaraištį užrišo LSS 
vadovybei atstovavęs LS Broli
jos Vyriausio skautininko pava
duotojas v.s. Romas Otto. 

LSS Ordinu UŽ NUOPEL
NUS buvo apdovanoti: daugiau 
negu 30 metų LSS veikloje 
veiksmingai besidarbuojantis s. 
Gintaras Nagys ir ps . Paulius 
Murauskas . Pastarasis ypač 
pasižymėjęs įvairiais darbais 
„Baltijos" stovykloje. Ordinus 
nusipelniusiems skautininkams 
įteikė LSB VSP v.s. Romas 
Otto. 

LSS vardu v.s. Romas Otto pa
sveikino visus sueigos dalyvius 
ir padėkojo Montrealio skau
tų.-čių vadovybei už ypač pasta
rojo penkmečio darbą, kuriame 
sėkmingai pasireiškė: Gintaras 
Nagys, ps. Rimas Piečaitis, ps. 
Audra Žurkevičiūtė, ps. Gilius 
Bulota ir kapelionas kun. J. 
Aranauskas, SJ. Per tą laiko
tarpį buvo pravestos penkios va
saros stovyklos, penkios žiemos 
stovyklos, 3 skautų vyčių išky
los, surengtos dvi Kaziuko 
mugės, 5 skautų Kūčios. Nuo 
rugsėjo iki gegužės mėnesio kas 
dvi ar tris savaites vyksta suei
gos. Skautai vyčiai nuoširdžiai 
talkino humanitarinės pagalbos 
Lie tuvai t a lp in tuvų pakro
vimui. Iki šiol tris kar tus per 
„Labra House" buvo pagaminti 
valgiai vargstantiems bena
miams. Kalėdų švenčių proga 
surinkta maisto krepšiai netur
tingiesiems. 

P a s i b a i g u s sue iga i buvo 
uždegtos žvakutės ir visi susi
r inko prie bendro stalo švęsti 
Kūčias. Čia žodį t a rė kun. J. 

Aranauskas, SJ, ir kvietė visus 
pasidalinti kalėdaičiais. Lau
žėme tarpusavyje kalėdaičius, 
reikšdami vieni kitiems šventiš
kus linkėjimus, o paskui vai
šinomės tradiciniais valgiais. 
Neužmiršo į mūsų šventę atsi
lankyti ir Kalėdų senelis, ypač 
pradžiuginęs jauniausius daly
vius. Visus pasveikinęs ir 
apdalinęs dovanėlėmis, Senelis 
iškeliavo. 

Dr. V. J. VASAITUMĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17 W. S3 St., starta*, IL 
To*. 7M-42341H 
Valandos susitarus 

l U O C N t C. DCCKCR, O M , P . C . 
4947 W. 103 * . . O e * I m a , H. 

Pirmas apyt su MtataOsMP un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
pnemamą Kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. fua»srlwm< 
(kalbėt angliškai) tat. 700-422-02M 

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

MOO m M st. Tat. (7oai «u 0101 
valandos aagai susitaupą 

•r-na 3 v p p ? w antra '2 30-3 v p p 
trecd užaaryla ketvd 1-3 vp p 

penu: •• S*4ta 9 v r . i 2 v p p 

•131 S. Kasus Ava. 
(J1») rtaOafJ artis (312) 4 IM441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ-SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS K a i \ i VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Montrealio skautai ir skautės 
kviečia buvusius šios organiza 
cijos narius vėl jungtis skautiš-
kon veiklon. Ypač laukiama 
naujų vadovų ir vadovių tai 
kinti ir padėti tęsti svarbų skau 
t iško auklėjimo darbą. Skautai 
ir skautės yra jaunimo auklė
jimo organizacija, Montrealio 
lietuvių veikloje atliekanti svar 
bų vaidmenį. 

Informacijai prašoma kreiptis 
į Montrealio skautų,-čių vado 
vus — S. Gintarą. Nagį ir ps 
Audrą Žurkevičiūtę. 

• 1778 m. vasar io 6 d. Pran 
cūzija pripažino JAV nepri 
klausomybę. 

Dr. ALGIRDAS KAVAUŪN AS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Tai. 312-909-2002 "-
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd . trecd ir 

penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.. 
ketvd. 10 v.r. - 7 v v Settd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

MOJ0PC4vw A«j)eM^srvn%Vf)f 

Sumokama po vizito 

fitatai 
0132 S. Kedsia Ave. 

CMceoo. IL 90029 
Tel. 312-430-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASA0 TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dermt Oytfyto|a 

3315 W 55th St Chicago IL 
Tel. (312) 470-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Mills. IL 
Tai. (790) 59O-4101 -
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir BMto: (70a)«S2-41S» 
DR. f. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t e . SOtti Ave.. Cicere 

Kasdien 1 iki 8 v v 
SSkyruS tred Sėst 12 -k. 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS Ift PROSTATOS 

gydymas bei OMNeJp 
171 S e t a t a t*.. E t a t a s * K. 0 *120 

739-941-24*1 
valandos pag** auMsrimą 

vakaran * sTjatatai M . 7M434-1129 

SURENDER LAL MO 
Specialybė — Vidaus ligos 

7 7 2 2 1 . KeeMe. CMcaes, IL 00092 
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STEBUKLO DIENA 
VYTAUTAS VOLEBTAS 

Senajam komunizmui, Lenino 
ir Stalino kilmės, istorijos 
suteikė žudiko titulą. Lenos 
upės krantuose iki šiandien iš
rieda sužalę lavonai. Tai lyg me
daliai raudonųjų gvardijai. Ka-
tynas, Červenė, Pravieniškės, 
Rainių miškelis — mankai paty
rusių budelių pratybos, lyginant 
su Kremliaus specialistais. 
Komunizmui reikėjo dešimčių 
milyonų gyvybių. Štai raudono
sios liaudies galybė. 

O vėliau ? Žudymai aprimo, li
ko paprastesnė pynė — suimti, 
tardyti, įkalinti, psichiatrinėn 
patalpinti, užkirsti kelią visuo
meniniam ar kūrybiniam gyve
nimui. Ar tada komunizmo au
gintiniai jau artėjo prie žmo
gaus? 

Gal tokios buvo viltys. Pre
zidentas Brazauskas pavargo ir 
nustojo galios. Ministrų kabine
to vadovas, Šleževičius, egoizmo 
čempionas, vėlyvojo komunizmo 
augintinis, prie žmoniškumo 
artėja lėtai. Kaip su kitais? 

Lietuvoje „buvusiems" val
dant, žmoniškumo bruožų — są
žinės, teisingumo, rūpesčio visų 
gyventojų buitimi — stinga. Jų 
vietoje paskutiniu metu siautėja 
tokia netvarka, jog chaoso 
dulkėse prezidentas nemato, 
kaip savo ministrą pirmininką 
sugriebti. „Buvusieji" virto 
čigonais. Viskas galima, jei 
nepagauna, o čigonas čigono 
nepersekioja. 

Ministrai, bankininkai, vi
sokie valdybų pirmininkai, ta
rybų prezidentai! Bandykite 
sužmonėti, kabinkitės į švaraus 
gyvenimo krantą, rėpliokite iš 
srutų! Jau po pirmų dorų mos
tų apsidžiaugsite ir kiti su jumis 
džiaugsis. 

Pabodo visas bėdas sekti, jo
nus nipmtis, dėl jų kentėti. Mei
lė Lietuvai nukreipė mūsų akis 
į ten, pririšo jas, o apie mus su
sikaupė aukšti kūgiai savų 
reikalų, nepaliestų arba vos vos 
pakrapštytų. Jau nekalbame 
apie LB, niekas jos jau nereor
ganizuoja, nieko jai neprikai 
šioja, nieko išjos nereikalauja. 
O tie juodieji laiškai, kai siau
tė bylos, kai advokatai iš mūsų 
ėmė pinigus, gal nebuvo tokie 
tamsūs. Tada ne tik barėmės, 
bet ir kalbėjomės, aptardavome 
kasmetines LB Tarybos sesijas 
prieš ir po jų. Dabar atrodo, lyg 
mūsų laikraščių redakcijos būtų 
uždraudusios LB minėti. Tai dar 
juodesni laikai atėjo? Tiesa, po 
sesijos parašoma — pranešė tas, 
pranešė anas, pranešė ir trečia
sis. Ką pranešė? Kaip pranešė? 
Kokios pranešimų pasekmės? 
Spėliokite patys. 

Šios miego eros, net be krank
telėjimų ir pasiraivymų, pra
tesimas būtų mūsų greitėjimas 
prie pabaigos. Nesvarbu, kiek 
mažai jos rinkimuose balsuo

davo, o kiek daug šimtų tūks
tančių rėmė VLTKą su ALTa, 
LB buvo atsparus mūras su tvir
tu lietuvių visuotinumo pa
grindu, saugojęs užsienyje mūsų 
tautinius bruožus. Negalime 
šios tvirtovės palikti be priežiū
ros, jei iš tikrųjų įžiūrime 
kokius išlikimo tikslus. LB 
aplinka turi tuojau pat susi
laukti ją budinančių skersvėjų. 

Kad mūsų tauta išliko, kad 
Devynioliktojo šimtmečio Euro
pos humanistų, šokusių rinkti 
mirštančių lietuvių tauto
saką ir užrašinėti jų kalbą, 
pranašystės neįsigyvendino, 
esame dėkingi Vasario Šešiolik
tajam Tai stebuklo diena. Bejos 
nebūtume turėję dviejų dešimt 
mečių tautą prikėlusios nepri 
klausomybės. Be jos, žinoma 
nebūtų 1940.06.15 skausmo, 
nes mirusieji nieko nejaučia. 
Nebūtų ir Kovo Vienuoliktosios. 

Vasario Šešioliktoji yra ste
buklo diena. Ji atgaivino visą 
Lietuvą. Ant jos ryžto gimė LB. 
Tai antrasis stebuklas, nes be 
LB užsienyje lietuviai būtų su
skystėję, pakrikę, nežinoję savo 
vaikų auklėjimo kelio. 

Šįmetinė Vasario Šešioliktoji, 
simbolizuojanti lietuvius išgel
bėjusį stebuklą prieš 78 metus, 
jau priartėjo. Priartėjo mūsų 
pareiga ją prisiminti ir apie ją 
prabilti vaikams, vaikaičiams. 
Istoriją pažįsta tik tie, kurie 
apie ją girdėjo. Kaip krikščionių 
vaikai girdėjo apie Kristaus 
gimimą, taip lietuvių vaikai 
privalo žinoti Vasario Šešio
liktąją. Atgimimas lieka at
gimimu, ar tai būtų Dievo valia, 
ar tautos, didelio kaimyno pri
spaustos, prisikėlimas. 

Lietuvių Bendruomenė yra 
gyvybės pratęsimas, kai šaknys 
išplėštos iš dirvos. Su lietuviais 
užsienyje taip buvo ir yra. Šak
nys ne čia, šaknys Lietuvoje. 
Tad jas reikia bent dirbtiniu 
būdu gaivinti, bent savo tvirtos 
valios ir pareigos ryžtu 
apsaugoti. 

Noriu, jog kas nors LB duotų 
teisman, kad ji mažai rodo gyvy
bės. Noriu, kad atsirastų nauji 
reorgai. Sujudimo reikia, šilta 
vonia, kurioje gulinėjame jau ne 
vienerius metus, jėgų neugdo. 
Jų neugdo ir buvusių narsuolių 
nardymas Lietuvą užplū-
dusiame chaose. Ne šūkavimai, 
ne pataikavimai neša naudą. Ji 
atplaukia išmintimi ir tvirta 
valia. 

Ir Vasario Šešioliktoji, ir 
Lietuvių Bendruomenė gimė iš
mintyje. Jų dvasią gali pratęsti 
ne savanaudžiai, ne pataikūnai, 
ne menki karkleliai, bet tik tie, 
kurie žino tolimo gyvenimo 
kelio tikslą. Tolimo gyvenimo. 
Juk šiandieną lengvai pakeičia 
skirtingo klimato rytdiena. Taip 
keičiasi ir netikri pranašai. 

Kun. Ant. Saulaitis tarp Omahos lietuvių. 14 k.: sėdi — kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir LB Oma 
ho« apylinkės v bos pirm. dr. Gediminas Murauskas. Stovi — Irena Gartigaitė, Viktoras Aras, 
Alfa Mikėnaitė, Aušrelė Sakalaitė, Dalė Murauskienė ir Albinas Redkevičius. 

RAGINA IŠSPRĘSTI KONSULATO 
KLAUSIMĄ 

Ryšium su Lietuvos Generali
nio Garbės konsulato įstaigos 
darbo suspendavimu dėl lėšų 
stokos, PLB pirm. Bronius Nai
nys š.m. vasario 5 d. nus iuntė 
tokio turinio laišką Lietuvos 
Užsienio reikalų minis t rui Po
vilui Gyliui: 

Gerb. p. Ministre, 

Lietuvos Respublikos Gen. 
garbės konsulas Vacys Kleiza 
1996 sausio pabaigoje PLB 
valdybai pranešė, kad, nesulau
kęs Lietuvos Vyriausybės para
mos, dėl lėšų stokos 1996 vasa
rio 1 sustabdo Lietuvos Gen. 
garbės konsulato veiklą. 

Vėliau per užsienio lietuvių 
spaudą bei radiją ši žinia buvo 
pranešta lietuvių visuomenei. 

Tai sukrėtė JAV, ypač Čika
goje bei jos apylinkėse gyvenan
čius lietuvius. Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybės 1924 va
sario 16 įsteigtas Lietuvos kon
sulatas Čikagoje uoliai aptar
navo lietuvius ir ki tataučius iki 
Lietuvos okupacijos, o JAV 
Vyriausybei a ts isakius pripa
žinti Lietuvos aneksiją prie 
Sovietų Sąjungos, j a u ka ip 
Generalinis garbės konsula tas 
per visą okupacijos laikotarpi 
sėkmingai atstovavo nepriklau
somai Lietuvos valstybei. Kon
sulas dr. Petras Daužvardis, jam 
mirus — konsule Juzė Daužvar-
dienė, šiai dėl ligos pas i t raukus 
— konsulas Vacys Kleiza, JAV 
valdžios pripažinti ka ip teisėti 
Nepriklausomos Lietuvos atsto
vai, priklausė Čikagos konsulų 
kolegijai, visada buvo kviečiami 
į jų oficialius valstybinius ren
ginius, šventes, susi t ikimus, 
Nepriklausomos Lietuvos val
stybės vardu patys ruošdavo 

jiems priėmimus. Šalia šių labai 
svarbių Lietuvos bylą ki toms 

valstybėms nuolat primenančių 
bei ją ginančių pareigų, kon
sulatas buvo labai naudingas ir 
JAV gyvenantiems lietuviams, 
padėdamas tvarkyti daug su 
Lietuva susijusių reikalų ir 
sudarydamas jiems savos nepri
klausomos valstybės užnugarį. 
Dėl to lietuviai konsulatu di
džiavosi, jo pareigūnus gerbė, į 
visus renginius bei šventes kvie
tėsi garbės svečiais. 

Man pačiam, einančiam JAV 
Lietuvių Bendruomenės, vėliau 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininko pareigas, ne 
kartą JAV valstybės Departa
mente ir net Prezidentūroje 
teko kovoti dėl Lietuvos am
basados ir Lietuvos konsulatų 
išlikimo. 

Mano ir daugelio kitų JAV LB 
vadovų pastangų išdava yra ir 
dabartinis Gen. garbės konsulas 
Vacys Kleiza. Ištvėręs paskiau
sių ketverių metų Lietuvos oku
pacijos sunkmečio diktuojamas 
darbo sąlygas, pagaliau pradėjo 
džiaugtis iš naujo a tkur ta Ne
priklausoma Lietuva, tikėda
masis konsulato Čikagoje su
grąžinimo į normalią tarnybinę 
padėtį. Tačiau t a padėtis ne t ik 
kad nepasikeitė Vacio Kleizos ir 
visų Čikagos lietuvių pageidau
jama kryptimi, tačiau šešerius 
metus iškentęs panašias į oku
pacinio laikotarpio darbo sąly
gas, daug kar tų jų pagerinimo 
prašęs ir iš Lietuvos vyriausy
bės net nė aiškaus atsakymo 
negavęs, Vacys Kleiza pagaliau 
buvo priverstas uždaryti 72 
metus be pertraukos veikusio 
konsulato duris. Čikagos apylin
kių l ie tuviams tai visiškai 
netikėta ir nepriimtina staig
mena. 

Tikėdamas, kad tai yra koks 
nors ats i t ikt inis neapsižiūrėji

mas dabartinėje Nepriklauso
mos Lietuvos vadovybės sąran
goje, PLB valdybos vardu krei
piuos į Jus, gerbiamas p. Mi
nistre, ir prašau kaip galima 
greičiau šį mums opų klausimą 
išspręsti mūsų visų pageidau
jama linkme, būtent: Čikagos 
Gen. garbės konsulatą sugrąžin
ti į pirmykštę, tai yra, į pilną 
tarnybinio konsulato padėtį. 
Generaliniu konsulu patvirtin
ti dabartinį Gen. garbės konsulą 
Vacį Kleizą ir iš Lietuvos val
stybės biudžeto skirti pakanka
mai lėšų konsulato išlaikymui, 
įskaičiuojant ir pa re igūnų 
atlyginimus. 

Bronius Nainys 
PLB valdybos pirmininkas 

Danutė Bindokienė 

Argi reikia kvietimo? 

PAGALBA SAUSIO 
13-OSIOS AUKOMS 

Už Lietuvos laisvę žuvusiųjų 
šeimoms ir nukentėjusiems as
menims 1991 metų sausio 11-13 
dienomis vykdytos agresijos ir 
po to buvusių įvykių metu iš 
valstybės biudžeto yra paskirta 
500,000 l i tų . P r i s i m e n a n t 
penk tąs i a s agresi jos meti
nes, žuvusiųjų šiemoms nutar
t a išmokėti 6,000 litų, asme
nims, kuriems padarytas sun
kus kūno sužalojimas — 3,000 
litų, apysunkis sužalojimas — 
1,000 litų vienkartines neindek
suotas kompensacijas. 

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos duomenimis, 1992 m. 
180,000 rublių buvo išmokėta 
24 žuvusiųjų šeimoms ir ar
timiesiems, 90,000 — 27 sunkiai 
sužalotiems asmenims, 45,000 
— 263, kuriems padarytas apy
sunkis kūno sužalojimas. 

• Bolševikai pirmą kartą 
užėmė Vilnių 1919 m. sau 
sio 5 d. 

• 1861 m. vasario 19 d 
Lietuvoje paskelbtas baudžiavos 
panaikinimas. 

Atitinkami Amerikos vyriau
sybės sluoksniai pastaruoju 
metu vis dažniau pareiškia susi
rūpinimą netikru šimto doleriu 
banknotų pasirodymu apyvar
toje. Jie taip tobulai išspaus
dinti, kad kartais apgauna net 
aparatūrą, kuri gali susekti 
dirbtinius pinigus. Manoma, 
kad netikrosios šimtinės nėra 
paskirų kriminalistų ar jų gru-
puočių paleistos į apyvartą 
pasipelnymo tikslais, o nedrau 
giškos valstybės — galbūt vals
tybių — pastangos sugniuždyti 
JAV ekonomiją, užtvindant ją 
netikrų pinigų potvyniu. Be 
abejo, valstybė dės daug 
pastangų ir ieškos ypatingų 
priemonių atskirti legaliąją 
valiutą nuo dirbtinės. 

Gyvenime ne visuomet lengva 
atskirti pelus nuo grūdų, ypač 
tarpusaviuose žmonių santy
kiuose. Kartais veidrodis, prieš 
kurį pastatomas individo ar net 
didesnės grupės elgesys, rodo 
dvigubą veidą: tokį, koks jis iš 
tikrųjų yra, ir tą, kurį norime 
kitiems parodyti. Tai tarytum 
amerikietiškos literatūros dvi
veidis veikėjas dr. Jekyl ir Mr. 
Hyde — vienas teigiamas, kitas 
neigiamas. 

Šį dvilypiškumą galime ap
tikti paskiruose asmenyse, bet 
jis daug žalingesnis, kai pasi
reiškia platesniu mastu, pavyz
džiui, visuomeninėje veikloje. 
Dažniausiai tas neigiamas 
apraiškas, sumaniai dangsto
mas įvairių priežasčių lopais, 
skatina asmeniškos ambicijos, 
kai savo „aš" svarba pastatoma 
aukščiau visuomenės ar turimo 
atlikti darbo vertybių. O am
bicijų stoka lietuviai niekad 
nepasižymėjo... 

Sakoma: visokių žmonių yra, 
visokių ir reikia! Individualu
mas bet kurioje visuomenėje yra 
tikra dorybė. Tik galvijų kaime 
nė elgiasi vienodai ir, vienam 
pasibaidžius, visa masė be ato 
dairos pasileidžia per laukus. 
Skirtingos žmonių pažiūros, 
idėjos ir seikiai suteikia galimy
bę burtis ir veikti įvairiems 
sambūriams, organizacijoms, 
tuo praturtinant bendruomenės 
struktūrą. Tik kai kuri grupė 
(ar individai joje) praranda savo 
vertės perspektyvas ir pradeda 
tikėti, kad visi kiti turi atiduo
ti nuola t inę pagarbą, vi
suomenės „apyvartoje" atsi
randa „dirbtiniai pinigai", ku
rie daro daug žalos ir suskamba 
disonansu darnioje veiklos sim
fonijoje. 

Paimkime pavyzdžiu lietuviš
kus renginius bet kuriame 
telkinyje. Tie viešieji renginiai 
paprastai yra dvejopi. Vieni 
ruošiami lėšų telkimo tikslais 
arba yra patrauklūs tik tam 
tikrų žmonių grupėms, kiti — 

platesniu mastu. Paprastai 
rengėjų komitetai paskelbia 
programą, tikslą ir pasirūpina 
reklama. Jie taip pat gali kvies
ti specialius svečius iš kitų or
ganizacijų ar šiaip svarbių 
žmonių tarpo, atsiųsdami kvie
timus su bilietais. Ši taisyklė 
nėra nauja, tad visiems žinoma 
ir priimtina. Pakviestasis gali 
kvietimą priimti arba jo atsi
sakyti (kartais pasitaiko ir 
nepatenkintų, kad rengėjai 
nekvietė), o visi kiti. kurie 
renginiu domisi ar pritaria jo 
t iks lams, dalyvauja savo 
nuožiūra bei lėšomis. 

Kas kita yra svarbieji vi
suomeniniai renginiai, reikš
mingi visai lietuviškai bend
ruomenei (pvz., Nepriklau

somybės šventės, įvairūs svar
bių sukakčių minėjimai ir pan.). 
Rengėjai — dažniausiai jau vi
suomenine organizacija — 
apeliuoja į visus lietuvius, ra
gindama gausiai dalyvauti, nes 
būtina parodyti savo tautinį 
solidarumą ir saviesiems, ir 
svetimiesiems. Čia taip pat 
veikia nusistovėjusi taisyklė: 
jeigu viešai, sakykime, per 
spaudą ar radiją, kviečiamos 
visos organizacijos, tai joms 
atskiri kvietimai nesiunčiami. 
Išimtį kartais sudaro tų organi
zacijų vadovai, bet ir čia atski
rai kviesti nebūtina — tai 
savaime aišku. O vis dėlto kai 
kas be tokio atskiro nusilen
kimo pasijunta įžeistas: nekvie
tė, nepagerbė manęs, tai ir nei
siu... Deja, tuo savo nepasi-
rodymu meta šešėlį ne ren
gėjams, o tik sau ir organi
zacijai, kuriai atstovauja, ypač 
jeigu ji tikrai svarbi ir jos 
nedalyvavimas labai paste
bimas. 

Ateina Vasario 16. po to Kovo 
11 tosios šventė. Matome skel
biamas minėjimų datas kone 
kiekvienoje vietovėje, kur susi
telks būrelis lietuvių. Nejaugi 
net ir šia svarbia mūsų tautai 
proga lauksime, kol kas spe
cialiai pakvies? Nejaugi visos 
kėdžių eilės salėje yra „negar
bingos", išskyrus pirmąją? Atėjo 
laikas užrakinti asmenines ar 
organizacines ambicijas į tvirtą 
skrynią ir raktą išmesti. Kai or
ganizuotosios sus ipra tus ių 
lietuviu gretos kaskart trum
pėja, reikia užpildyti atsiran
dančias spragas, paduodant vie
ni kitiem? rankas, suglaudžiant 
pečius. Sudarykime „lietuvių 
kelią" — kaip mūsų tautiečiai 
tėvynėje buvo sudarę Baltijos 
kelią — sujunkime visus lietu
vius, gyvenančius šiapus Atlan
to (nepaisant, kada jie čia at
vyko), tuomet tapsime tokia 
galinga jėga. prieš kurią neatsi
laikys joks blogis nei mūsų 
tarpe, nei Lietuvoje! 

KELIONĖ I PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 

JUOZAS KONČIUS 

Ai Vf*fc"p dar vis neatitrūko*vau nuo namų bei 
mokyklos aplinkos ir toliau keliauti nebuvau pasirengęs. 
Mokiau tada po J9putinko" išpopuliarėjusią rusų kslbą. 
Šiaip jau rusų kalba Amerikos mokykloje didelio entu-
tiasmo nesukėlė; norinčių ją mokytis atsirasdavo nedaug, 
o kurie pabandydavo, neretai grįždavo prie ispanų ar 
prancūzų kalbos. Tokia Amerikos mokyklos sistema — 
mokslo dalykų pasirinkimas laisvas. Nori bandyti rusų 
— prašom, nors buvo perspėjama, kad rusų kalba 
amerikiečiui - kietas riešutas, kitoks alfabetas. Kiti 
mokytojai man net priekaištaudavo, kad gaišinu laiką 
su keliais mokiniais, kai tuo tarpu jų klasės perkrau
tos. Na, bet ne ai nustačiau mokyklos programą. O gal 
i i dalias ir laimė lydėjo, mat mokyklos tėvų komitete 
per eilę metų buvo perrenkamas asmuo, kurio išimoje 
augo dvylika sūnų ir dvi dukterys — airis. Jis būtinai 
norėjo, kad kiekvienas sūnus mokytųsi rasų kalbą. O 
kodėl rusų? „Po „Sputniko", po 1967 metų, Amerika 
susirūpino, kad jų rasai nepralenktų savo išradimais, 
o kaip su jais lenktyniausi, nemokėdamas kalbos? 
Paprastai žymesnieji universitetai, pasirinkdami kandi 
datos i* MjrmaųįstotL labai t^fisjnsJvertindevotu^ 
čraosras rasų kalbos pagrindus. Patekimas i norimų uni

versitetą tada jau kone garantuotas, o taip pat ir stipen
dija. Taip rusų kalba mokykloje, kurioje a i dirbau, ir 
išsilaikė ilgiau negu kituose Čikagos priemiesčiuose. 

Jei per keletą metų susidomėjimas rusų kalba au
go, tai netrukus jos populiarumas ėmė ir blėsti. Mūsų 
mokykloje rusų kalba stovėjo tvirtai iki ją baigė pasku
tinis ii dvylikos mokyklos komiteto nario sūnų. Neprisi
menu, kiek metų tai truko, vis tik gan ilgai. Reikia taip 
pat žymėti, kad visi jo sūnūs buvo labai gabūs ir darbš
tūs berniukai, tad ir su rusų kalba didesnių sunkumų 
neturėjo. Vėliau jie baigė aukštuosius mokslus, grįžę 
namo mane mokykloje aplankydavo ir nesigailėjo įdė
to darbo nei pastangų, studijuojant rusų kalbą. 

Bet ai nukrypau truputį į šalį, tad grįžkime atgal 
prie kelionių. Mano rusakalbiai gudruoliai vis dainiau 
ir dažniau pradėjo užsiminti, kodėl ir mes, kaip kitos kla
sės, neorganizuojame ekskursijos į Sovietų Sąjungą. Mė
ginau juos apraminti, aiškindamas, kad mūsų yra skir
tingas atvejis, kad kelionės Sovietų Sąjungoje yra la
bai suvaržytos, o ko gero gali net neleisti po jų kraštą 
važinėti, gali neišduoti vizos. Jiems tai buvo nesupran
tama — kaip tai gali neleisti, visų Amerikos piliečių 
teisės lygios. Klasėje užverda karštos diskusijos, atsi
randa ir abejojančių, ar iš viso verta su tais rusais 
susidėti, galas žino, ko ten nuvažiavus galima tikėtis. 

Pamokų metu be pačios rusų kalbos pratybų, 
pakalbėdavome ir apie Sovietų Sąjungos kraštą: kas jį 
sudaro, aplinkybės, privedusios prie dabartinės tautų 
sudėties sąjungoje, ir kaip ta sąjunga praktiškai gyvuo
ja. B savo asmeniškos patirties bandžiau mokinius supa 

žindinti su politine sistema, kaip gyvena tie, kurie suge
ba aklai tai sistemai tarnauti ir paklusti, ir tie, kurie 
bando laikytis tautinių tradicijų, religinių bei moralinių 
vertybių, norėdami išlikti sau žmonėmis. 

Tačiau, nepaisant visų neigiamų bei gąsdinančių 
pasisakymų apie Sovietų Sąjungą, vis atsirasdavo drą
suolių, kurie savo akimis norėjo pamatyti tą paslaptingą 
kraštą ir jo žmones. Po to, kai paaiškėjo, jog susidaro 
pakankamas skaičius norinčių keliauti, o reikėjo 
sudaryti grupę bent iš aštuonių asmenų, kad lydinčio 
mokytojo išlaidos būtų visapusiškai padengtos, pra
dėjome jau rimtai ruoštis kelionei. 

Moksleivių ekskursijas į užsienį organizuoja ir 
tvarko specialios kelionių agentūros, kurių Amerikoje 
yra apsčiai. Daugiausia jų yra susispietusių rytiniame 
pakraštyje, apie Bostoną ir New Yorką. Šios kelionių 
agentūros detaliai paruošia keliones metus į priekį ir 
tam tikslui išspausdina spalvotus, patrauklius vadovus 
— kelialapius, tik imk, skaityk ir rinkis, viena kelionė 
įdomesnė už kitą, o tai jau nemažas ir galvosūkis. Reikia 
pasirinkti tinkamą laiką, kelionės trukmę ir maršrutą 
— kur bus keliaujama ir kiek laiko vienoje vietoje pralei
džiama. Pasirinkimas kelionių į Sovietų Sąjungą nebuvo 
toks gausus, kaip į kitus kraštus. Tik nedaugelis, paly 
ginti su Vakarų Europos kraštais, tesusigundydavo pra 
verti geležinę uždangą. 

Aptarę kelionės planus, susisiekėme su „Foreign 
Study Leajrue" oreanizacija prie New Yorko. o jie savo 
ruožtu atsiuntė visą pluoštą informacijos: kaip ir kokiu 
maršrutu bus keliaujama, kokie reikalingi skiepų pažy 

mėjimai, o visa kita, sakykim, vizomis ir bilietais, tai 
j au jie pasirūpins. Mokytojo užduotis buvo paruošti 
mokinius kelionei pagal jų atsiųstą planą. 

Pakilo visų ūpas, susidarė užtektinai norinčių va
žiuoti, o keletas, sužinoję apie mūsų kelionę, prisidėjo 
ir iš aplinkinių mokyklų. Kone kelionės įkarštis. Tik 
man vis kildavo abejonių, ar duos vizą važinėti po 
Sovietų Sąjungą, kur tiek daug paslapčių, bet, kaip 
paaiškėjo 1971 metais, kai mes keliavome, buvo lyg tai 
savotiškas politinis atoslūgis. Na. jei neduos, galvojau, 
mokiniai gaus kitą vadovą. Taip paaiškino FSL atsto
vas, taip sutarėme ir su tėvais, tačiau tikėdami, kad vizą 
pavyks gauti man pačiam. Kelionės maršrutas išryškėjo 
tik bendrais bruožais. „Sputnikas" (kelionių agentūra 
jaunimui) nesuteikė jokių žinių, kur apsistosime — jokio 
adreso ar telefono, kaip yra priimta Vakarų kraštuose. 
O smulkesnė informacija man buvo labai reikalinga, nes, 
būdamas Maskvoje, kur praleisime keletą dienų, norėjau 
susitikti su artimaisiais iš Lietuvos, su kuriais nesi
matėme nuo nelemto 1944 metų rudens. Ilgesys juos 
išvysti buvo nepaprastai didelis. Parašiau jiems keletą 
mėnesiu prieš kelione, kad maždaug tuo ir tuo metu 
būsiu Maskvoje; kur apsistosiu — nežinau, kai paaiškės 
parašysiu. Artimieji šj laišką gavo, bet tai buvo pasku
tinis prieš kelionę — mūsų korespondencija nutrūko Vis 
dėlto, Maskvoje mes susitikome, nors tas susitikimas 
nebuvo lengvas, bet apie tai vėliau. 

'Bus daugiau) 
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LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO 30 METŲ 

SUKAKTIS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Los Angeles lietuvių telkinys 
savo pilno kultūrinio gyvenimo 
metu, 1966 metais, bėjau buvu
sių vienetų: lietuvių teatro, 
radijo, tautinių šokių ansamb
lio, parapijos choro ir kitų, susi
laukė dar vieno dainos vieneto, 
tačiau skirtingos formos ir 
turinio atžvilgiu — Los Angeles 
vyrų kvarteto. Šis kvartetas 
užpildė muzikine spragą. 

Kvarteto nariai — profesiona
lai inžinieriai: Rimtautas 
Dabšys — bosas, dr. Emanuelis 
Jarašūnas — pirmas tenoras, 
Antanas Polikaitis — baritonas, 
ir Bronius Seliukas — antras 
tenoras. 

Be tiesioginių savo pareigų, 
jie visi yra aktyvūs lietuviškoje 
visuomenės veikloje, o kiekvie
no jų šeimos — lietuviškos ir 
veiklios. 

Dainuoti jie pradėjo nuo pat 
jaunystės; mylėjo daina, su ja 
reiškėsi jau Vokietijos stovyk
lose. 

Atkilę į šią pusę Atlanto tęsė 
dainos puoselėjimą įvairiuose 
vienetuose. 

Pirmąjį Amerikoje vyrų kvar
tetą įsteigė komp. B. Budriūnas 
Detroite, 1952 metais. Tačiau jo 
veikla buvo trumpa. B. Budriū-
nui persikėlus gyventi į Los 
Angeles, su juo kartu atvyko ir 
to kvarteto dalyvis Antanas 
Polikaitis. 

Tik Californijoje — Los 
Angelėje, kvartetas pilnai susi
būrė į darnų ir veiklų muzikinį 
vienetą, kuris išvystė savo 
veiklą ir pagarsėjo savo koncer
tais Amerikoje, Kanadoje, Aust
ralijoje ir Lietuvoje. 

Šis kvartetas talkina lietuviš
koms organizacijoms — ren
ginių programose, nuotaikinga 
daina nuskaidrindami kasdie
nybę ir žadindami nostalgiją. 

Metų slinktyje keitėsi vyrų 
kvarteto pagalbiniai vienetai. 
Pirmiausia muzikinis vadovas 
ir akompaniatorius buvo Alo
yzas Jurgutis. Vėliau šį darbą 
perėmė ir jį tęsia muzikė-kom-
pozitorė ir kartu akompaniatorė 
Raimonda Apeikytė. 

Kvarteto vyrų ilgametė daina
vimo patirtis, jiems scenoje leido 
itin laisvai jaustis. Jų daina
vimą paįvairina puiki akto
riaus režisieriaus Petro Maželio 
surežisuota choreografija. 

Kvarteto repertuarą sudaro 
lengvos, melodingos, nuotai
kingos ir populiarios dainos. 
Kvartetas turi didelę dainavimo 
patirtį. Dainuodami vienas kitą 
gerai girdi Lenktyniauti neban
do ir skamba kaip vienas 
tobulai sustyguotas in
strumentas. 

Populiarusis vyrų kvartetas 
greitai pagarsėjo už Los Angeles 
ribų. Jie buvo pakviesti su savo 
koncertais ir po keletą kartų 
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aplankė daugelį didžiųjų JAV ir 
Kanados miestų. Buvo Austra
lijoje ir du kartus — 1989 ir 1991 
metais koncertavo Lietuvoje. 

1985 metais išleido pirmąją 
savo dainą plokštelę: „Tu man 
viena". 

Po metų, 1986 metų vasarą 
prieš išvyką į Australiją išleido 
naujo repertuaro antrąją plokš
telę: „Apie tave svajoju". Plokš
telių muzikinis vadovas buvo 
Aloyzas Jurgutis. 

Plokštelių išleidimo pagrin
diniai rėmėjai buvo Kazimiera 
ir Antanas Mikalajūnai. 

Muzikinį įrašo darbą atliko 
Paulius Jasiukonis, Holywoode. 

Vėliau kvartetas išleido įvai
rių muzikinių juostų — kasečių 
rinkinį. Viena jų — rekordinė, 
net 18 kvarteto dainų! O tos 
dainos įvairios — lyriškos, grau
džios, linksmos, humoristinės ir 
mielos kiekvienam klausytojui. 

Tačiau, nebūtų pilno vyrų 
kvarteto vaizdo, jeigu bent 
trumpais bruožais neapibūdin
čiau narių. 

Pirmas, raidyno tvarka, kvar
teto bosas Rimtautas Dabšys. 
Dar būdamas jaunametis, ta
čiau jau išrenkamas Los Ange
les Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku. Veiklus skautas ir 
ilgametis BALFo vadovas. Dai
navo daugelyje koncertų Los 
Angeles ir Čikagoje atlikdamas 
solo partijas. Raiškus, stiprus jo 
ba l sas , puikiai patrioti-
nei-ryžtingai dainai. Gera dikci
ja išryškina žodžių prasmes. 

Dr. Emanuelis Jarašūnas — 
pirmas tenoras yra inžinerijos 
mokslų daktaras. Šioje profesi
joje yra apvaži nėjęs ir dirbęs 
daugelyje Europos kraštų, kar
tu ir Lietuvoje — Kauno univer
sitete. Šiuo metu profesoriauja 
Californijos valstybiniame uni
versitete — Long Beach mieste. 

Dirba patarėju lietuvių verslo 
srityje, visuomenininkas. 

Gimęs Baltijos pakrantėje, 
kvartete traukia, kaip tas 
Žilvinas, aukštąsias gaidas. 
Nuo 1949 metų Clevelando Šv. 
Jurgio parapijos choro narys. 
Būdamas 17 metų pradėjo dai
nuoti Čiurlionio ansamblyje, 
maestro A. Mikulskio pakvies
tas. 

Čia dainavo 10 metų. Šoko 
tautinius šokius. Kartais atlik
davo ir solo partijas. 

Buvo jauniausias „Ąžuolų" 
okteto narys. Ten čiurlioniečiai 
sakydavo: „Tai septyni ąžuolai 
ir vienas ąžuoliukas". 

Atvykęs į Californiją, kurį 
laiką dainavo muz. P. Armano 
kvartete. Po to dabartiniame 
vyrų ketvertuke, kuriam su for
tepijono palyda ir keliomis 
kompozicijomis ilgus metus 
talkino Br. Budriūnas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles Vyru kvartetas. Is kaires: Rimtautą- Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas 
ir Emanuelis Jarašūnas. 

Trečias kvarteto dalyvis bari
tonas Antanas Polikaitis, pra
dėjęs 1952 m. dainuoti Detroi
te, komp. B. Budriūno vyrų 
kvartete ir chore. 1956 metais, 
persikėlęs į Los Angeles, įsi
jungė į parapijos chorą. Tačiau 
ir čia, jis aukštesnę frazę sudai
nuoja tenoru, kad tik pilniau 
skambėtų. 

Vienas iš pirmųjų įsijungė į 
vyrų kvartetą. 

Žmonės mielai klauso jo 
dainavimo, kai plaukte plaukia 
jo lygaus tembro balsas. Kai 
aiškiai girdimas žodis. Nuola
tinis JAV himno atlikėjas, 
visuose visuomenės rengi
niuose. Gera klausa ir muzikinė 
atrakcija yra Antano Polikaičio 
didieji pliusai. 

Antrasis tenoras Bronius 
Seliukas, patrauklus humoris
tas, visuomenės veikėjas, 
daugelio renginių dalyvis, 
programų atlikėjas. 

Gimė Erdzvete. 35 km nuo 
Švenčionių. 

B. Seliuko žodžiais: „Dainuo
ti pradėjau beveik tuo pat metu, 
kai pradėjau kalbėti. Mat vai
kystėje turėjau dvi paaugles te
tas, kurios būdamos kaimo dai
nininkės, pasistengė ir mane 
išmokyti aibę dainų. Visi buvo 
nuomonės, kad užaugęs tas 
vyras bus didelis dainininkas. 
Kai užaugau, ypatinga balso ko
kybe nepasižymėjau". 

Reikia pažymėti, kad vyrų 
kvarteto antrasis tenoras skam
ba tiksliai, švariai ir melodingai 
— tai yra geras B. Seliuko 
nuopelnas. 

Darant išvadą iš šių keturių 
vyrų — solistų muzikinės veik
los, nepamirština, kad lietuvių 
tauta labai seniai pamilo dainą. 
Melodija ramina ir stiprina dir
bantį žmogų. ; 

Prie šio kvarteto nuopelnų 
verta pažymėti jų atsidavimą 
dainai ir publikai — niekada ne
imant honoraro už jų atlieka
mus koncertus. 

Jie dažnai, koncertuodami 
kituose miestuose, prisideda sa
vais pinigais kelionės išlaidų 
padengimui. 

Todėl šie vyrai, švęsdami savo 
30 metų bendros veiklos 
sukaktį, yra verti visų mūsų 
padėkos ir pagarbos. 

Šia proga linkime jiems dar 
nepadėti taško ant užtarnautų 
laurų, bet ir toliau žavėti lietu
vius savo puikiomis dainomis. 

Todėl pagerbti įėjusį istorijon 
vyrų kvartetą, jo jubiliejinis 
koncertas kovo 10 dieną vyks 
Los Angeles, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. 

Šiam neeiliniam įvykiui pažy
mėti sudarytas Garbės komi
tetas, į kurį įeina: prel. Jonas 
Kučingis, prel. dr. Algirdas 
Olšauskas ir Lietuvos Generali
nis garbės konsulas Califomijai 
Vytautas Čekanauskas. 

Visų reikalų informaciją 
vykdo — Albinas Markevičius, 
tel. (310) 829-4757. 

Smulkesnės įvykio detalės 
bus praneštos artimiausio 
„Draugo" skiltyse. 

,ŽALIOS KORTELĖS" LOTERIJA 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the mosi comprehemtve netvvork of 
destmatiom in Eastern Europe. wiih VVarsavv as the 
strategic hub The network is conveniently lirvked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Newafk and Chicago easy access 

to Riga. Tallmn, Moscow, St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk andVlLNIUS.dJTHUANIA. \ 

Take advantage of LOT's k>w fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boetngs and ATRs and the com-
fofl of the new intemational terminai M Warsaw 
Okecte Akport. Make your reservations today! 

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

i 
New York: 212-9*9-1974. 

Chtcago: 312-234-3J99 
Los Angeles: 213-934-5151. 

Montreal, PQ 514-444 2674 
Toronto. Ont.: 416-234-4242. 
Totl-free MO 223-0593. J 

Pagal 1990 metais pravestą 
imigracijos įstatymą, JAV lo
terijos būdu išdalina 55,000 
„žalių kortelių" įvairiems 
pasaulio kraštams. Šiais metais 
pravedamai loterijai buvo daug 
kalbų ir nuogąstavimų, kad 
Kongresas 1990 metų Imigra
cijos įstatymą gali panaikinti. 
Už tai ir informacija dėl loterijos 
buvo gauta gan vėlai. Šių metų 
loterijai — tai yra 1997 fiska
linių metų — visiems Europos 
kraštams yra paskirta 23,910. 

Prašymai dalyvauti loterijoje 
turi būti siunčiami tarp vasario 
12 ir kovo 12 dienos. Prašymai 
gauti prieš ir po nustatytos da
tos bus išmesti ir neužskaityti. 
Yra reikalaujama, kad prašy
tojas būtų baigęs gimnaziją ar 
jai lygią mokyklą — turi būti 
mokęsis bent 12 metų, arba turi 
dvejų metų darbo patirtį pasku
tinių 5 metų laikotarpyje darbe, 
kuris reikalauja dvejų metų 
mokslo ar patirties. Mokslo 
dokumentų su prašymu ne
reikia siųsti, juos reikės prista
tyti, kai laimėsite kortelę. 

Perspėjama, kad tik vieną 
prašymą galima užpildyti, 
užpildžius daugiau, galite būti 
diskvalifikuoti. 

Nėra jokios oficialios formos. 
Reikia tik aiškiomis raidėmis 
parašyti šią informaciją: 

1. Prašančio pavardė ir vardas 
(pavardę reikia pabraukti). 

2. Gimimo data: diena, mėnuo 
metai. Gimimo vieta: miestas, 
apskritis, kraštas. 

3. Vardus, gimimo datai ir 
vietas prašančio žmonos/vyro ir 
vaikų. Jeigu jūs laimėsite kor
telę, automatiškai vyras/žmona 
ir vaikai, nevedę, iki 21 metų 
amžiaus, gaus „žalią kortelę". 

4. Prašytojo adresas. Jis turi 
• būti užrašytas aiškiai ir visas, 
nes šis adresas bus naudojamas, 
siunčiant pranešimą, kad laimė
jote. 

5. Turite pažymėti tautybės 
kraštą, jei kitas, negu gimimo, 
kraštas. 

6. Reikia pridėti vėliausią 
nuotrauką. Nuotraukos dydis: 1 
ir % colio keturkampis, arba 37 
mm x 37 mm. Nuotraukos ant
roje pusėje reikia rašytomis 
raidėmis užrašyti savo vardą ir 
pavardę. 

7. Prašymas turi būti prašyto
jo pasirašytas. 

8. Prašymai turi būti išsiųs-

MISCELLANEOUS 

I L I K T R O I 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDMUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

AUTOMOMUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3209^ West 95th StrMt 

T«L (709) 424-9G54 
(312) 581-9654 

J K t CONSTMJCnON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 708-969-2668. 

js 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5969 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

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

NOT1CC is hereby given, pursuant to 
"An Act in retation to the use of an 
Assumed Business Name in Ine corv 
duet or transaction of Business in the 
State", as amended, that a certrficatton 
was filed by the undersigned wrrh the 
County Clerk of Cook County. P*» No. 
DOS2SS1 on the 26th of Janusry. 1996 
under the Assumed Name of Oinf N* 
Oats with the business tocated at 993S 
9, Raclne, C M — Į O , B. 99919. The 
true name and raeidence addraas of the 
owner is: Dahra Leerte, 1279 W. 79fd 
PL, 

t i paprastu arba oro paštu. Ki
tokiu būdu pristatyti prašymai 
nebus priimami. 

9. Vokai turi būti „biznio" ar 
laiško dydžio, būtent: nuo 6 iki 
10 colių ilgumo (15 cm iki 25 
cm), ir tarp 3Vfe ir 4% colio pla
tumo (9 cm iki 11 cm). Pašto kor
telės nepriimamos. 

10. Kairėje voko pusėje turi
te parašyti savo kraštą (Lithu-
ania), visą vardą ir adresą (tą 
patį, kuri rašėte prašyme). 
Laiškas turi būti adresuotas 
(Europos kraštams): DV 97 Pro-
gram, National Visa Center, 
Porthsmouth, NH 00212 USA. 

Loterijoje gali dalyvauti lietu
viai, gyveną Amerikoje ar 
Lietuvoje. Adresą turite rašyti 
tą, kuriuo norite, kad jums būtų 
pranešta apie laimėjimą. 

Yra perspėjama, kad reikia 
šių nurodymų laikytis, jei nebus 
jų laikomasi, jūsų prašymas bus 
neužskaitomas. 

Kada sužinosite ar laimėjote? 
Kompiuterio pagalba bus iš
traukti laimingieji kada nors 
pavasarį, bet ne vėliau, kaip 
1996 m. liepos 1 d. Laimė

jusiems bus pranešta paštu tuo 
adresu, kurį davėte prašyme. 
Nelaimėję negaus jokių pra
nešimų. 

Pranešama, kad asmenys, no-
rėdami informacijos apie 
laimingus išlošėjus, nesikreiptų 
į konsulatus ar ambasadas, nes 
jos neturi jokios loterijos 
informacijos. 

Laimėtojam bus pranešta, ką 
jie turės daryti, kad gautų 
„žalią kortelę". Taip pat reikia 
žinoti, kad, laimėjusieji „žalią 
kortelę", turės atitikti visiems 
JAV imigracijos reikala
vimams, kad gautų kortelę. 

Taip pat imigracijos įstaiga 
praneša, kad nėra jokio mokes
čio dalyvauti loterijoje. Pra
šymai gali būti užpildomi paties 
asmens ar pagalbininko — 
advokato ar pan., bet tas neturi 
jokio pirmumo laimėjimui: visi 
prašymai turi vienodą galimybę 
laimėti. 

Naudotasi medžiaga „VISA 
Bulletin, United States Depart
ment Of State". 

Socialinių reikalų raštinė 
teikia smulkią informaciją ir 
turi padariusi formų pavyz
džius. Reikalui esant, prašome 
į ją kreiptis. 

Birutė Jasaitienė 

FORSALE 
Toamhouse, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautiful tocation, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 708-479-7169. 

FOR RENT 

Prl* Kadis* Ava Ir 66 St-išnuo
mojamas 3 kamb. gerai apšil
domas butas. 8360 į mėn. 

Kreiptis: 708-428-7160 

HELP VVANTED 

1-800-4US BOND 
* 1-800-487-2663 

•n America" 

vyras dirbti automobilių 
plovykloj. Srnuikesnai informacijai 
kreiptis: tol. 708 686 8884 nuo 
6:X v.v. 

Į LAISVĘ FONDAS 
Uatiivtikal Kultūrai Ugdyti 

Laidiniai 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išleis
ta Kaune 1993 $6.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paskųs — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž $6.00 

Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGIJA. $6.00 
Antanas Paikus — SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po 

$15.00. Visi (5) tomai $50.06*. 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.09 
Liudas Dambrauskas—GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS (LAISVĘ FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1LAISVS FONDAS c/o A. Par-
gauskas, 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA 
Prie knygos kair»s pridedama supakavirrK) ir p8^^ 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA NOMNCAITI KUČINIENt, PH.D. 

Julijos Žemaites-Žymantienes lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūro9 palikimu Amer*oj9. Žvelgiama 
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, M a ^ , pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p;irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tevynė9 ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame kraite, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama DRAUGI. Kaina — 20 Sol. Su 
persiuntimu — 17 Sol. Illinois gyv. prideda State sale tai 
1.78 dol. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
V a s a r i o 9 i - Čikagos — 

Vi lniaus tarptautinio prekybos 
ir pramonės centro atidarymas 
ir susi t ikimas su Vilniaus meru 
Al iumi Vidūnu Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje 7 vai. 
vak. 

V a s a r i o 11 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėj imas 2 vai. p.p. Maria mo
k y k l o s auditorijoje. R e n g i a 
ALTas, Čikagos skyrius. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėj imas l ietuvių ev. liu
teronų „Tėviškės" parapijoje. 
10:30 v.r. iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje. Po pamaldų parapi
jos salėje — paskaita, trumpa 
m e n i n ė programa ir Moterų 
draugijos paruošti pietūs. 

— Operų arijų popietė, 1 vai. 
p.p. Lietuvių Dai lės muziejuje, 
Lemonte. At l iks sol. Genovaitė 
B i g e n y t ė ir m u z . A l v y d a s 
Vasai t i s . 

— Dr. Jono Adomavič iaus 
dai lės kolekcijos parodos atida
r y m a s 2 :30 v .p .p . B a l z e k o 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

V a s a r i o 16 d- — Vasario 
16-sios minėjimas Jaunimo cen
tro kavinėje. Rengia Jaunimo 
centras. 

— Apžvalg inės dail . Alek
sandro ir dail. Eleonoros Mar-
č i u l i o n i ų k ū r i n i ų parodos 
(Vasario 16-tos proga) atidary
m a s 7 vai. vak. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. 

V a s a r i o 17 d. — Tradicinis 
Mažl ietuvių š iupinys 6:30 v:v. 

Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. Rengia Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugija. 

— Lietuvos taut inės vėliavos 
pakėlimas prie Cicero miesto 
valdybos pastatų. Rengia Cicero 
ALT ir LB valdybos. 

V a s a r i o 18 d. — Vasario 
16-sios minėjimas. Rengia LB 
Lemonto apy l inkės valdyba 
12:30 v.p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės m i n ė j i m a s Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia Cicero 
LB ir ALTas. 

— Martyno Liuterio mirties 
450 metų sukakt is bus minima 
10:30 v.r. iškilmingomis pamal
domis l ietuvių ev. liuteronu 
„ T ė v i š k ė s " bažnyč ioje . Po 
pamaldų parapijos salėje pa
skaita ir Moterų draugijos 
paruošti pietūs. 

V a s a r i o 24 d. — Lietuvių 
Dailės muziejuje 3-jų dailininkų 
parodos: Viktorijos Daniliaus-
kaitės l ino raižiniai, Kęstučio 
Musteikio keramika ir Algio 
Kemėžio fotografija. Paroda 
tęsis iki kovo 24 d. 

V a s a r i o 25 d. - LB Brighton 
Parko apyl inkės valdybos ruo
šiami pietūs Neka l to Prasidėji
mo parapijos salėje, 44-ta ir So. 
Fairfield Ave. Maistas tiekia
mas nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 

— Gedimino Vagnoriaus pra
nešimas, 12 vai. (po Mišių), 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren-

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 7 d 

Nore šalta, studentams ateitininkams Dainavoje smagu Studentų ateitininkų „Super" savait
galio dalyviai laisvalaikio metu. Is k. — Audrius Polikaitis, Julija Šukytė, Kastytis Šoliūnas, 
Almis Udrys, Vida Žiedonytė ir Algis Ankus. Nuotr Liudo Landsbergio 

KOMISIJA PINIGAMS SKIRSTYTI 
LIETUVOJE 

Iš 2 ,400,000 dolerių, kuriuos 
JAV-Baltijos fondas gavo Balti
jos valstybių nevaldinių orga
nizacijų veiklai paremti, vienas 
milijonas tenka Lietuvai. Para
mą norinčiųjų gauti organiza
cijų Lietuvoje prašymus pir
miausia patikrina JAV-Baltijos 
fondo tarnautojai Vilniuje, o 

: i»askui svars to patar iamoj i 
komis i ja , sudaryta iš auto
r i tet ingų žmonių. Į komisijos 
s u d ė t i JAV-Ba l t i jo s fondas 
s tengės i į traukti žmones iš 
įvairių Lietuvos vietų, ir ne t ik 
l ie tuvius , bet taip pat taut inių 
m a ž u m ų ir įvairių religijų ats
tovus . Komisija turėjo atsto
vauti visai Lietuvai. Be to, ko
misijos nariai turėjo turėt i 
patirtį bent vienoje iš keturių 
„demokratijos t inklo" progra
mos sričių: demokratizacijos i r 
laisvos rinkos vystyme, gamtos 
apsaugos, socialinių bei svei
katos apsaugos reikaluose. 

Šiuo metu nevaldinių organi
zacijų prašymus svarsto pata
riamoji komisija, kuriai priklau
so: 

Prof. Da l ia Marija Brazaus 
k i e n ė , gamtos apsaugos eks
pertė Lietuvos Žemės ūkio uni
versitete . 

Dr . V y g i n t a s Gr in i s , Kauno 
Technologijos u-to prof., buv. 
Kauno miesto tarybos pirm , fir 

mos ALNA Kauno filialo direk
torius. 

V a i d o t a s I l g i u s , Soros fondo 
ir Jungtinių Tautų nevalstybi
nių organizacijų paramos ir in
formacijos centro vedėjas. 

V i d a J o n a i t i e n ė , gimnazijos 
mokytoja, visuomenininke, Lie 
tuvofi vaikų fondo narė. 

I rena K u b i l i e n ė , Lietuvos 
Kultūros fondo pirmininkė. 

J o n a s K a i r e v i č i u s , Kauno 
advokatų sąjungos pirmininkas, 
Lietuvos Liuteronų sinodo na
rys. 

C z e s l a w O k i n s c y c , Lietuvai 
lojalios l enkų organizacijos, 
„Lietuvos Lenkų Kongresas", 
steigėjas ir pirmininkas. 

A l g i m a n t a s Sė jūnas , Nepri
klausomybės akto signataras, 
Šiaulių miesto vicemeras, gam
tos apsaugos specialistas. 

E m a n u e l i s Zingeris , Nepri
klausomybės akto signataras. 
Seimo narys, buv. užsienio 
r e i k a l ų k o m i t e t o pir., li
tuanistas, Lietuvos žydų sąjun
gos pirmininkas. 

Patariamosios komisijos pir
mininku išrinktas dr. Vygintas 
Grinis. 

Dotacijos organizacijoms ski
riamos, kai patariamosios komi
sijos rekomendacijas patvirtina 
Amerikos ambasada Vilniuje 

gia „Saulutė" — Lietuvos vaikų 
globos komitetas. 

K o v o 3 d. — Čikagos skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Jau
nimo centre. 

K o v o 8 d. — Dailės parodos 
„Slaptasis menas" „Smuggled 
Art" parodos atidarymas 7 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. 

K o v o 10 d. — Susitikimas su 
poetu Bernardu Brazdžioniu, jo 
pagerbimas ir susipažinimas su 
jo naujai išleista knyga — 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė" — Lietuvos vaikų 
globos komitetas. 

— Mokytojų darbo konferen
cija Lietuvių centro Lemonte 
„Bočių" salėje. Rengia JAV LBl 
Šviet imo taryba. 

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų šv. Mišios ir 
pusryčiai 9 vai. r. Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd. Čikagoje. 

K o v o 15 d. - Dail. Vlado 
Kardelio akvarelės meno kūri
nių parodos atidarymas Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. 

K o v o 16 d — Priešvelykinis 
susikaupimas — rekolekcijos 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

K o v o 17 d. — Pabalt ijo 
universiteto įkūrimo 50 metų 
sukakt ies akademija. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo — Kovo 11 d. 
paskelbimo minėjimas Lietuvių 
centre, Lemonte Šv. Mišios 11 
vai. r. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Akademinė 
ir meninė dalis 12:30 vai. p.p. 
PLC didž. salėje. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjunga. 

— Montessori mo k y k lė l ių 
Madų paroda Lexington House, 
Hickory Hills. pokylių salėje. 
Pradžia 12 vai. 

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas 12 vai. Jaunimo 
centre. 

K o v o 23 d. - Uršulės Astrie-
nės velykinių margučiu margi
nimo pamokom 11 vai r. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

K o v o 24 d. — „Draugo" kon

certas, 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre. 

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
koldūnų priešpiečiai, 12 vai. 
vidudienį, Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

— LB Lemonto apyl inkės vi
suotinis metinis susirinkimas, 
12:30 v. p.p., Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų žaidimų popietė 2 v. p.p. 
Maria aukšt. mokyklos valgyk
loje. 

K o v o 26 d. — Zarasiškių klu
bo met in i s narių susirinkimas 
Kojak svetainėje. 

K o v o 31 d. - Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos choro 
rel ig inis koncertas parapijos 
bažnyčioje. 

B a l a n d ž i o 10 d. — Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos rėmėjų 
(3 sk.) „Bunco" 11:30 v.r. 
v ienuolyno salėje. 

B a l a n d ž i o 19 d — Dail. 
Rasos Sutkutės tapybos kūrinių 
parodos atidarymas 7:30 v.v. 

SU DIPLOMATU PRANU 
SIDZIKAUSKU 

ATSISVEIKINANT * 

1995 m- gruodžio mėn. 18 d., 
sulaukęs brandaus amžiaus , 
Glendale , Californijoj, mirė 
buvęs diplomatas, te is ininkas 
Pranas Sidzikauskas. Velionis 

Pranas Sidzikauskas. 

JAV LB Vakarų apygardos suvaiiavimo, 1995 m rugsėjo 29 d. vykusio Los Angeles. CA, prezi
diumas ir dalia valdybos. U k - Gediminas Laikys, Angelė Nelsien*. Antanas Polikaitis, JAV 
LB Krašto v boa pirmininkė Ragina Narusienė, dr. Zigmas B rinku. JAV LB Vakarų apygardos 
pirm. Violeta Gedgaudienė ir Rimtautas Dabsys. „ , . 

^ ^ Nuotr M. Gedgaudo 

buvo gimęs 1901 m. lapkričio 21 
d. Šiaudinės kaime, Kidulių 
valsč., Šakių rajone, paprūsėje, 
prie N e m u n o , s k a i t l i n g o j e 
susipratusių bei apsišvietusių 
ūkininkų šeimoje, kurioje augo 
5 broliai ir 3 seserys. Ši še ima 
buvo davusi Lietuvai taip reika
lingą jos kūrimosi pradžioje 
gabų diplomatą Vaclovą Sidzi
kauską a893-1973),kuris Lietu
vos diplomatijos istorijoje paliko 
gilius pėdsakus. Juo pasekė ir 
jaunesnysis brolis Pranas. J is 
anksti pradėjo dirbti Užsienio 
reikalų ministerijoje. Lankė 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
s tudijuodamas te i sę . Gavęs 
teisininko diplomą, buvo paskir
tas ministerijos kanceliarijos 
viršininku. 1933 m. Pranas bu
vo paskirtas Lietuvos pasiunti
nybėje Prahoje, Čekoslovakijoje, 
pirmuoju sekretorium. 1936 m. 
sukūrė šeimą su Elena Kože-
niauskaite, su kuria išgyveno 
59 metus. 

Kilus Antram pasauliniam 
karui ir vokiečiams 1939 m. 
kovo 14 dieną įžygiavus į Prahą, 
Lietuvos pas iunt inybės per
sonalas, grįžo į Kauną. Pranas 
Sidzikauskas kurį laiką dirbo 
Užsienio reikalų ministerijos 
centre. Sovietams okupavus 
Lietuvą, j is perėjo dirbti į 
Finansų ministeriją. Pergyve
nęs sovietų okupaciją ir patyręs 
jų vykdomą terorą (areštus ir 
išvežimus į Sibirą), 1944 m. 
vasarą bolševikų frontui artė
jant, su šeima pasitraukė į 
Vakarus. Iš pradžių gyveno 
Berlyne, vė l iau pers ikė lė į 
Bavariją, kur su laukė karo 
pabaigos. Čia buvo paskirtas ad

vokatu ginti pabėgėlius teis
m u o s e ir admin i s t rac i jo s 
į s ta igose , taip pat rūpintis 
k i t a i s p a b ė g ė l i ų t e i s i n i a i s 
reikalais . 

Iš Vokietijos emigravo į JAV 
ir apsigyveno Čikagoje, kur dir
bo braižytoju. Sulaukęs 75 metų 
išėjo pensijon ir persikėlė į San 
Jose miestą, netoli San Fran-
cisco, Californijoje arčiau savo 
dukters šeimos. Vėliau persikė
lė į Glendale, CA., kur gyveno 
iki savo mirties. Sekmadieniais 
dažnai su žmona lankydavosi 
Šv. Kazimiero bažnyčioje pa
maldose ir lituanistinės mokyk
los parengimuose, kur mokėsi jo 
vaikaičiai . 

Gruodžio 20 velionio kūnas 
karste buvo atvežtas į Šv. Ka-
ziero bažnyčią, kurioje, klebonui 
prel. A. Olšauskui vadovaujant, 
buvo sukalbėtas rožinis. Bažny
čioje jo biografiją perskaitė G. 
Leškys. Giedojo Los Angeles vy
rų kvartetas (A. Polikaitis, B. 
Se l iukas , R. Dabšys, E. Jarašū-
nas) vargonais palydint muzikei 
R. Apeikytei . 

Rytojaus dieną gedulingas 
Miš ias bažnyčioje aukojo ir į 
Forest Lawn kapines palydėjo 
kun. A. Volskis. Per pamaldas 
giedojo solistas A. Polikaitis ir 
choras, akompanuojant muzikui 
V. Raliui. Palaidotas toje pačioje 
kriptoje, į kurią prieš 39 dienas 
buvo atlydėta jo mirusi žmona 
E l e n a . Sugiedojus „Marija, 
Marija" ir Lietuvos himną, 
kalbėjo reikšdamas šeimai užuo
j a u t ą Lietuvos gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas. Jis 
perdavė ir Lietuvos užsienio 
r e i k a l ų ministro P. Gyl io , 
Lietuvos ambasadoriaus Wash-
i n g t o n dr. A. E id in to ir 
generalinio konsulo New Yorke 
dr. A n u s o , ta ip pat am
basadoriaus A. Simučio užuo
j a u t a s . J A V LB vardu at
s isveikino Vakarų apygardos 
pirm. V. Gedgaudienė, Akade
minio skautų sąjūdžio vardu — 
G. Leškys. Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti pietums i Šv. 
Kazimiero parap. salę. 

Netekusi tėvelio liko nuliūdu
si duktė Aldona Kudirkienė su 
vyru dr. Arvydu, vaikaičiai An
drius, Paulius, Romas, Audra ir 
kiti giminės. Velionio Prano 
Sidzikausko atlikti darbai išliks 
įrašyti Lietuvos diplomatijos 
istorijoje. 

Ig. M e d ž i u k a s 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Rengia Lietuvių Meno 
draugija. 

B a l a n d ž i o 20 d. — Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis" 
premjera Morton auditorijoje. 

B a l a n d ž i o 21 d. — Antrasis 
Banaičio operos „Jūrate ir Kas
tytis" spektaklis Morton audi 
torijoje. 

— Amerikos lietuvių Gene-
ologijos draugijos susitikimas, 
skirtas Lietuvos bajorijai, 12 
vai. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

B a l a n d ž i o 28 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo narių*susirinki
mas 12 vai. Jaunimo centre. 

— Ses. Pranciškiečių vienuo
lijos rėmėjų metinė vakarienė 
Šaulių namuose. 

G e g u ž ė s 5 d. — „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

— Abiturientų pristatymo po
kylis 5 v. p.p. Condesa del Mar. 
Rengia LMKS federacijos Čika
gos skyrius. 

— „Pavasar io g a r s a i " — 
„Saulutės" labdaros koncertėlis 
12 vai. vidudienį, Lietuvių 
Dai lės muziejuje, Lemonte. 
Dainuos sol. Nerija Linke
vičiūtė. 

G e g u ž ė s 11 d. — „Amerikos 
Lietuvių radijo" valandėlės, 
vadovaujamos Anatolijaus Siu
to, pokylis 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. 

G e g u ž ė s 14 d. — Šakiečių 
klubo narių pusmetinis narių 
susirinkimas Kojak svetainėje. 

Birže l io 1 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto diplomų 
į t e i k i m o vakaras J a u n i m o 
centre. 

B i rže l i o 2 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

B irže l io 9 d. — Suvalkiečių 
draugi jos g e g u ž i n ė Š a u l i ų 
namuose. 

B irže l io 16 d. — Lietuvių 
gedulo ir vilties diena — Birželio 
tragiškųjų dienų minėjimas Lie
tuvių centre, Lemonte. Rengia 
LB Lemonto apylinkė. Minėji
mas pradedamas 11 vai. ryto iš
kilmingomis pamaldomis Pal. J. 
Matulaičio misijos koplyčioje. 

B irže l io 23 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė namų sodelyje. 

B i r ž e l i o 29 d. 
Lietuvių Kultūros 
30 mečio puota 6 
muziejaus „Gintaro" 

- Balzeko 
muziejaus 
vai. vak. 
' salėje. 

B i r ž e l i o 30 d. - 33-sis ..Gin
taro" balius 4:30 v. p.p. Oak 
Lavvn Hilton didž pokylių salė
je. Bus pagerbiamos pasižymė
jusios moterys. 

L i e p o s 14 d. — Sv. Kazimiero 
seserų vienuolijos Vasaros fes 
t i v a l i s v i e n u o l y n o k i e m e . 
Čikagoje 

L i e p o s 28 d. — „Draugo" 
metinė gegužinė Marijonų sode 
lyje prie „Draugo". 

— Šakiečiu klubo geguž inė 
Šaulių namuose. 

R u g s ė j o 13 d. — Dailės pa 
rodos . .Tobulybė egz i lyje '" 
at idarymas 7 v.v. Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje. Paro
doje dalyvauja įvairių tautybių 

dailininkai 

Zarasiškių 
Šaul ių na 

Čikagos 
grantai . 

S p a l i o 6 d . -
k lubo gegužinė 
muose. 

S p a l i o 20 d. — Šakiečių klubo 
„Oktoberfest" Šaulių namuose. 

S p a l i o 27 d. — Anglijos l ietu 
vių klubo narių metinis susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzui tų 
koplyčioje už gyvus ir mirus ius 
narius. 

Lapkrič io 12 d. — Zarasiškių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Kojak svetainėje. 

L a p k r i č i o 2 3 d. — , ,Li-
tuanicos" futbolo klubo met inis 
pokylis Lietuvių centro Lemon
te didž. salėje. Pradžia 6:30 vai . 
vak. 

Lapkr i č io 26 d. — Šakieč iu 
klubo narių metinis susir inki 
mas Z. Kojak svetainėje. 

Lapkr ič io 29 d. — Dai lė s 
parodos „Freiburg 1946". skir 
tos lietuvių dailės mokyklos 
„Ecole des Arts et Met iers" 
Freiburge, Vokietijoje. 50-me 
čiui, atidarymas 7 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

G r u o d ž i o 1 d. — Tradicinių 
l ietuviškų kalėdinių š iaud inu 
kų darymo pamokos 11 vai . r. 
Balzeko Lietuvių Kultūros rau 
ziejuje. 

G r u o d ž i o 7 d. — „ M e t ų 
žmogaus" pokylis Balzeko Lie
t u v i ų Kul tūros m u z i e j u j e . 
Pradžia 6 v.v. 

A.tA. 
Prof. dr. PETRAS JONIKAS 

Gyveno Riverside, IL. 
Mirė 196 m. vasario 3 d., 9:35 vai ryto. sulaukęs 89 metų 
Gimė Lietuvoje, Atvingyje prie Ringės upelio, dabar

tiniame Raseinių rajone. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Ona Ibenskaitė. 
A.a. prof. Jonikas buvo žymus kalbininkas. Vilniaus 

universiteto lietuvių kalbos katedros docentas. Lietuvių 
Mokslų akademijos narys; Vokietijoje Pabaltijo universiteto 
profesorius; Čikagoje dirbo Čikagos universiteto kalbotyros 
skyriuje; taip pat suorganizavo Lituanistikos Institutą ir buvo 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto rektorius Daug rašė Ii 
tuanistikos reikalais ir buvo autorius kelių lietuvių kalbo-
tyros knygų. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 7 d nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St Atsi 
sveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 8 d. Po atsi
sveikinimo apeigų 9:30 vai. ryto, iš laidojimo namų bus nuly
dėtas ir palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame kolegas profesorius, buvusius 
studentus, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir draugai. 

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

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCENTAS GUDAITIS 

..Dar nepraėjo nei viena diena per 2"> nus mėtos, kad ne 
būtumėme Tave prisiminė!" 

Š.m. vasario mėn. 13 d., sueina 25 ri metai, kai mirė mūsų 
brangusis Tėvelis, Uošvis ir Seneli s. a.a. Vincentas Gudaitis. 
Minint sią liūdną sukakti. $v Mišios hus aukojamo- už a a 
Vincento siela. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Lemont. II.. 
š.m. vasario mėn. U d., sekmadieni. 9 vai. ryto. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a 
Vincentą savo maldose. 

Giliai liūdintys vaikai: Jo landa. Alfonsas. Vilija ir 
Svajonė Kereliai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lietuvos Nepriklausomy

b ės šventė Čikagoje bus iš
kilmingai paminėta šį sekma
dienį, vasario 11d. Tai šventė, 
kurios neturėtų ignoruoti joks 
lietuvis: jeigu nebūtų paskelb
ta Lietuvos nepriklausomybė 
1918 m. vasario 16 d., nebesi
džiaugtume šiandien nei Kovo 
11-taja. Minėjimą rengia ALTo 
Čikagos skyrius, o minėjimo 
programa yra tokia: 10 val.r. 
vėliavos pakeliamos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos aikš
tėje, Marąuette Parke, po to šv. 
Mišios parapijos bažnyčioje. Jas 
aukoja klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, gieda parapijos 
choras, diriguojamas muz. An
tano Lino, vargonais akompa
nuojant muz. Ričardui Šokui. 
Tuo pačiu metu pamaldos vyks
ta lietuvių liuteronų-evangelikų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 
jas atliekant vysk. Hansui 
Dumpiui, o 10:30 vai. r. Ziono 
parapijoje. 2 vai. p.p. akademija 
Maria aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje. Prelegentas — Vy
tautas Čekanauskas, Lietuvos 
gen. garbės konsulas Los An
geles, CA. Žodį tars ir JAV Kon
greso narys Richard Durbin. 
Meninę dalį atliks „Dainavos" 
ansamblis, vadovaujamas muz. 
Dariaus Polikaičio, akompa
nuojant R. Šokui. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis, o mergaitės ir moterys — 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 

Ateitininkų namuose, Le-
monte, Gavėnios susikaupimas 
vyks šeštadieni, kovo 16 d. Susi
kaupimui vadovaus kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ, iš Mont-
realio. 

Aurėja Monika Budrytė 
gimė š.m. sausio 31 d. Džiau
giasi jo sesutė Alma ir tėveliai 
— Lyda ir Darius Budriai, 
Woodridge, IL. Taip pat džiaugs
mo pilni tėvukai — Jūra ir Algis 
Bakaičiai, Dangyra ir Ignas 
Budriai bei prosenelės — Leoka
dija Laukienė ir Vladė Bakai-
tienė/Ercus. 

Vilniaus meras Alis Vidu-
nas atidarys Tarptautinį 
pramonės ir prekybos centrą 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus pastate (6500 S. Pu-
laski) penktadienį, vasario 9 d., 
7:30 vai. vak. Tai dar viena 
svarbi įstaiga, randanti globą 
muziejaus patalpose, kur jau 
veikia ALTo raštinė, Lietuvių 
tautiniai namai, Illinois vals
tijos valdiškos įstaigos ir dar vi
sai neseniai veikė — Lietuvos 
Generalinio garbės konsulo raš
tinė (reikia tikėtis, kad ji vėl ne
trukus pradės veikti). Per 30 
metų Balzeko LK muziejus vir
to lietuvių ir amerikiečių infor
macijos centru, į kurį kreipiasi 
pavieniai asmenys bei organi
zacijos iš visų JAV ir kitų 
kraštų. 

ALT Lake apskrities India
na valstijos skyrius Vasario 
16-tosios minėjimą rengia va
sario 18 d., sekmadienį. Šventė 
bus pradėta šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Gary, IN, 
11:30 vai. r. už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po pamaldų 
parapijos salėje vyks akademi
ja, kurioje kalbės dr. Julius 
Šmulkštys. ALT valdyba malo
niai kviečia apylinkės lietuvius 
dalyvauti šioje prasmingoje 
šventėje. 

Jūra Bakaitienė (iš kairės), Rima Sell ir Milda Povilaitienė, atėjusios j talką 
pakuoti suaukotus rūbus, avalynę ir žaislus, kuriuos „Saulutė'", Lietuvos 
vaikų globos būrelis persiunčia vargstantiems vaikučiams Lietuvoje. 

Nuotr. Indrė* Tįjūnėlienės 

Vincas Klova, Bell Gardens, 
CA. siųsdamas „Draugo" pre
numeratos mokestį, jį apdova
nojo 80 dol. auka ir už kalėdines 
atvirutes bei kalendorių dar 
pridėjo 25 dol. Sakoma, daugiau 
rankų pakelia didesnę naštą, 
todėl ši pagalba tikrai pa
lengvins dienraščio leidimo 
darbą. Nuoširdus ačiū. 

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 Kelionė į Acapulco, Me-

xico — $519.1 kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir 7 dienos viešbu
tyje. Kreiptis: Travel Centre, 
Ltd., tel. 847-5264)773. 

(sk) 
x Gediminas Pranskevi -

čius užpildo pajamų mokesčių 
formas 'income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja j namus. 
Kreiptis: 708-656-2550 arba 
708-656-1293. 

(sk) 
x Juozas Vizgirda, Aurora 

IL, atvežė $450 — trijų Lietuvos 
našlaičiu tflobos metinį mokes
ti. Dosniam Auroros lietuviui 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„1659 m. spalio 20 d. Kėdai
niuose Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė pasirašė sutartį su 
Švedija, pagal kurią LDK nu
traukė uniją su Lenkija ir pasi
davė Švedijos globai. LDK var
du sutartį pasirašė Jonušas 
Radvila su didikais ir bajorais". 
Pinigai, s iunt in ia i ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Antanas ir Vanda Braz

džiūnai, Palos Park, IL, nauji 
Lietuvos našlaičių globėjai, at
siuntė $150 — metinį našlaičio 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas. 

(sk) 
x Walter ir Carol Kle-

poniai, Broomall PA, nauji 
Lietuvos našlaičių rėmėjai, at
siuntė $150 — našlaičio metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

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

(•k) 

IŠ ARTI IR TOLI 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENČIU MINĖJMAS 

LB Grand Rapids apylinkės 
valdybos kas metai tradiciniai 
ruošiamas Lietuvos valstybės 
įkūrimo 760 metų (nuo 1236), 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 78 metų (nuo 1918 
vasario 16) ir 6 metų (nuo 1990 
kovo 11) švenių minėjimas šiais 
metais bus sekmadienį, 1996 
vasario 25 dieną Šv. Petro ir 
Povilo parapijoje, Quarry 
Avenue ir Myrtle Street, Grand 
Rapids, Michigan šia tvarka: 

12 vai. lietuviškos Mišios 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje už 
atgautą Nepriklausomybe ir žu
vusius laisvės kovose. Mišias 
atnašaus klebonas kun. Dennis 
Morrow, giedos Jono Treškos Jr. 
vedamas lietuvių bažnytinis 
cboras. 

Tuoj po Mišių, 1:30 vai. po 
pietų prasidės šventės minė
jimas Sv. Petro ir Povilo parapi
jos mokyklos salėje, 1433 Ha-
milton Ave. NW. Po užkandžių 
bei kavutės ir trumpo atida
rymo bus smagi, graži ir įdomi 
programa — koncertas, kurį 
atl iks iš Čikagos atvykęs 
„Dainavos" ansamblio kame
rinis vienetas. Tai jaunųjų dai
nininkų grupė. Jai vadovauja 
jaunas, talentingas ir lietuvių 
visuomenės mėgiamas Darius 
Polikaitis. „Dainava" neseniai 
atšventė savo 50 metų kultū
ringos veiklos auksinę sukaktį. 
Šiais metais Grand Rapids lietu
viai esame ypatingai laimingi, 
kad jie atvažiuoja pas mus kon
certuoti. 

Minėjime bus galima pasivai
šinti visų suneštais užkandžiais, 
pyragais ir kava, susitikti su ki
tais. Programos pertraukos 
metu bus renkamos aukos Lie
tuvių Bendruomenės darbams, 
Lietuvos našlaičiams bei se
neliams ar kitiems tikslams, 
pagal aukotojų pageidavimus. 
Negalintieji dalyvauti minėjime 
prašomi savo aukas atsiųsti ar
ba asmeniškai įteikti LB valdy
bos iždininkui Juozui Lukui, 
622 Tremont Court NW, Grand 
Rapids MI49504, tel. 453-6043, 
pirmininkei Gražinai Kaman-
tienei, arba kitiems apylinkės 
valdybos nariams (Vytautui 
Jonaičiui, Vytautui Kamantui, 
Jonui Treškai Jr. ir Petrui 
Treškai). 

Apylinkės valdybos pirminin
kė Gražina Kamantienė labai 
prašo visų Vakarinio Michigano 
lietuvių prisidėti prie Lietuvos 
Nepriklausomybės švenčių 
minėjimo keliais būdais. Pir
miausia, kad visi labai gausiai 
dalyvautume ir bažnyčioje, ir 
minėjime. Antra, kvieskime 
atsilankyti draugus ir kaimy
nus amerikiečius, nes bus tikrai 
gera, graži, įdomi ir kultūringa 
programa. Trečia, prašom at
nešti į minėjimą Jūsų pagamin
tus užkandžius. 

K S k ŽVAIGŽDUTE 
L a ^ a M a ^ L u L * * ĮatcigUu Lietuvių Mokytoj* Sąpmgo* Chioagoš ikįrimm 

Ksdaguoja J. Platai. Medžiaga snpti: 3306 W. fSth PUce. Chicaco. IL 80829 

ĮŠALO SAULĖ 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

Atlanta Import & Export Co. 
darbuotojai atvažiuoja su savo 
sunkvežimiu į Šv. Petro ir 
Povilo mokyklą (1433 Hamilton 
Ave. NW, Grand Rapids Michi
gan) kartą per mėnesį šeštadie
niais nuo 5-tos valandos po pie
tų iki 6 vai. vakaro paimti siun
tinius į Lietuvą. Jie vėl bus 
Grand Rapids mieste vasario 
24-tą, kovo 23-čią ir balandžio 
27-tą dienomis nuo 5 vai. iki 6 
vai. 

Vyt.K. 

x S t a s y s Kiršinąs, East 
Chicago IN, atsiuntė $150 — 
metinį Lietuvos našlaičio globos 
mokestį. Našlaičio vardu dėko
jame jam. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

įšalo saulė upėj, 
Paukštelių čiulbesys, 
Ir gulbių baltą pūką 
Papylė jau šiaurys. 

„Ūhūh ūhūh" už lango 
Baugina jis nakčia. 
Varvekliai tyliai skamba 
Drebėdami speige. 

O snaigės kelia puotą 
Ir spindi žvaigždėmis. 
Žiemužė kailiniuota 
Apklojo pusnimis. 

Danutė Lipčiūtė-Augienė 

ŠVIETIMO TARYBOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Švietimo taryba skelbia ra
šinių konkursą pradžios mokyk
los 5-8 skyrių mokiniams. 
Tema: „Kas bus po šimto 
metų?" Bus įdomu spėti, koks 
bus 21 amžius. Galima rašyti 
pasaką arba realistinio pobū
džio temą (asmeninės nuomo
nės). Jei rašysite pasaką, at
kreipkite demesj į šiuos daly
kus. 1. kur vyksta pasaka; 2. 
kada vyksta; 3. jos pagrindinis 
veikėjas ar veikėjai („charac-
ters"), 4. ką žinote apie šį 
veikėją ir 5. kokia pasakos pa
baiga? Jei rašysite;realistinio 
pobūdžio tema, atkreipkite 
dėmesį į šiuos dalykus: 1. Ką 
įdomaus žmonės atras; 2. ką 
svarbaus atras ir 3. ką norė
tume matyti 21 amžiuje? 

Konkursantai suskirstomi į 2 
grupes: I — 5 ir 6 skyrių mo
kiniai ir H — 7 ir 8 skyrių mo
kiniai. I grupei — vienas ranka 
rašytas puslapis (gali būti ir il
gesnis). PremijoslO, 15 ir 20 dol. 
II grupei — pusantro ranka 
rašyto puslapio (gali būti ir il
gesnis). Premijos tos pačios. 

Rašiniai pasirašomi slapyvar
džiu. Pridedamas užklijuotas 
vokelis, kuriame vardas, pavar
dė, adresas, telefonas, mokyklos 
ir skyriaus pavadinimas. Ant 
vokelio užrašomas slapyvardis. 
Viską išsiųsti Švietimo tarybos 
narei Vidai Brazaitytei iki 
1996.III. 15 šiuo adresu: 7823 
Belle Rive Ct, Tinley Park, II 
60477. 

VASARA SU MEŠKIU 

Aš jį radau pavasarį- Važia
vau dviračiu ir netoliese išgir
dau kažką gailiai cypiant. Tai 
buvo šuniukas. Jis slėpėsi po žy
dinčiu alyvos krūmu. Šuniukas 
buvo dar visai mažas, visas 
juodas, tik pakaklė balta. Jis 
man labai patiko. Iš pradžių, tas 
juodas padarėlis, blizgančiom 
akutėm, manęs bijojo, bet 

Kalėdų programoje pasirodė ir Ue Čikagos Irt mokyklos mokiniai (ii kairės): Povilas Žukauskas, 
Ana Dumbrys, Alina Meilytė, Milda Plioplytė. 

Tautinis papuošalas 
Lietuvių tautodaile 

paskui mes susidraugavome. 
Žinojau, kad jis yra pames
tinukas, neturi namų ir galvo
jau, ką man daryti. Taip pat 
žinojau, kad tėtei ir mamai 
nepatiks mano radinys. Ilgai 
negalvojęs, paėmiau šuniuką į 
rankas ir nusivežiau namo. 
Tėvams nelabai patiko naujasis 
gyventojas, bet po kiek laiko 
mes pripratome priėjo, o jis prie 
— mūsų. 

Pasibaigus mokslo metams ir 
prasidėjus saulėtai vasarai, aš 
išvažiavau į kaimą. Žinoma, su 
savimi pasiėmiau ir šuniuką. 
Tiesa, aš jam sugalvojau vardą 
— Mestis. Toks vardas todėl, 
kad jis yra pamestinukas. Po 
kiek laiko aš pagalvojau, kad 
Mestis jau turi namus ir toks 
vardas jam netinka. Be to — 
Mestis panašus į mažą, juodą 
meškiuką, o mano seneliai jį ir 
pradėjo vadinti Meškiu. Taip ir 
liko Meškis. 

Vasara su Meškiu buvo nuo 
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Kai Isaak Newton perleido 
saulės šviesą per stiklo prizmę, 
jis įsitikino, kad saulės šviesa 
sudaryta iš spalvų. Kai šviesa 
buvo sulaužyta prizmėje, susi
formavo spektras. 

Žmonės spektre mato 6 ar 7 
spalvas, bet su specialiais in
strumentais galima matyti dau
giau negu 100 spalvų. Baltoji 
šviesa yra sudaryta iš 3 pagrin
dinių spalvų: rausvos-raudonos, 
žalios ir violetinės — mėlynos. 
Jos negali būti padarytos iš bet 
kokios kitos spalvos. 

Spektre galima pamatyti ir 3 
maišytas spalvas: žalia melsva 
arba tamsiai žydra, geltona, 
raudona (panaši į anilinius 
dažus). Antrines spalvas gauti 
maišant kitas spalvas kartu. 

Spalvos priklauso nuo bangų 
ilgumo, kurioms žmogaus akys 
yra jautrios. Šviesos ar spalvos 
bangos yra labai trumpos, nuo 
400 iki 700 bilijoninių metro 
dalių. 

Pieštos spalvos yra medžiaga, 
todėl jos skiriasi nuo šviesos 
spalvų, jos reiškiasi atvirkščiai. 
Menininkai vartoja įvairias 
spalvų kombinacijas, įmai
šydami juodą spalvą šešėliams 
sudaryti. 

Joks kūnas šviesos bangų ne
siunčia, jei į kūną nekrinta 
jokia šviesa; natūrali ar dirb
tinė. Kūnas yra mums nema
tomas. Mes matome kūnus tik 
dėlto, kad bent dalį iš šalies gau
namų šviesos bangų jis atspin
di (dalį praleidžia pro Šalį, dalį 
sugeria). Spalva kaip tik ir 
pareina nuo kūno atspindžių. 
Jei mes matome žalią megz
tuką, jis kitas spalvas sugeria, 
tik žalias atspindi. Spalvos pri
klauso nuo medžiagų, iš kokių 
padarytos. 

stabi. Aš su juo žaisdavau, bė
giodavau, bėgdavau nuo jo ir jį 
gaudydavau. Mūsų sode yra 
avilių, kuriuose gyvena bitės. 
Kartą Meškis, turbūt susidomė
jęs tais aviliais, nuėjo prie jų, ir 
atsitiko labai įdomus dalykas. 
Meškiui įgėlė bitė! Jis kauk
damas išbėgo iš sodo. Meškiui 
turbūt labai skaudėjo, nes bitė 
įgėlė į ausį. Tačiau mažasis nuo
tykių ieškotojas nepasimokė iš 
pirmo karto. Jam bitė įgėlė dar 
kartą, kai jis vėl kišo savo juodą 
nosiukę prie avilių. Šį kartą 
Meškis pasimokė, kad buvimas 
prie avilių pavojingas. 

Titas Dirgėla, 8 B klasė. 

(Bus daugiau) 

Nuotr. VL 

mas net už 15,000 kilometrų ar
ba 3,000 mylių Australijoje. Šio 
ugnikalnio išmetama lava siekė 
80 km arba 50 mylių aukštį. 
(Kingfisher's „1,000 facts about 
the Earth", p. 13 + 42, New 
York, 1992). 2. Manoma, kad 
Žemės centre temperatūra vir
šija 5,000 laipsnių Celsijaus ar
ba 9,000° F. 3. Iš ugnikalnio 
besiveržiančios lavos karštis yra 
.1^200 laipsnių Celsįjaus arba 
2,200° F. 4.1783 metais Islandi-
joje Laki ugnikalnio lava viso 
nutekėjo net 65 kilometrus, ar
ba 40 mylių. 5. Kiaušinio 
kevalas daug lengviau pramu
šamas iš vidaus, negu iš lauko 
pusės. 
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1. Triukšmingiausias ugni
kalnio prasiveržimas įvyko 
1883 metais Krakatoa ar Kra-
katau salelėje, kuri yra tarp 
Sumatros ir Javos. Ugnikalnio 
išsiveržimo garsas buvo girdi-

GALVOSŪKIS NR. 91 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nupiešti du kvadratai. Kuris 
iš jų: I ar II yra didesnis? (5 
taškai) 

m 

GALVOSŪKIS NR. 93 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

GALVOSŪKIS NR. 92 
(Žiūrėkite apskritimus) 

Nupiešta daug apskritimų. 
Apibraukite patį didžiausią (5 
taškai) 

Šiame piešinyje ne viskas už
baigta piešti. Užbaikite piešinį. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 94 

Vienas vyras įėjo į banką ir 
padavė kasininkei 200 dol. čekį, 
kad pakeistų grynais pinigais, 
tokia kombinacija: nedaug po 
vieną dolerį, dešimt kartų dau
giau už vieno dolerio pinigus, po 
du dolerius, o likusius — po 
penkis dolerius. Kiek jis gavo iš 
kasininkės po vieną dol., po du 
dol. ir po penkis dol. Iš viso turi 
susidaryti 200 dol. vertės 
pinigų. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudodami informacija, at
sakykite į šiuos klausimus: 1. 
Nuo kurio laiko lietuviai pra
dėjo vartoti vaistus „Trejas 
devynerias"? 2. Ką lietuvių 
kalboje reiškia žodis „Kūl
grinda"? 3. Mokant papūgų pa
tinėlį ar patelę tarti žodžius, 
kuris iš jų išmoksta greičiau, ir 
kuris iš jų atsimena ilgiau? 4. 
Kiek dienų Kazys Grinius iš
buvo Lietuvos prezidentu? 5. Ar 
Šv. Rašte yra minima bitė ir 
širšė? Ui visus teisingus ir pla
čiau paaiškintus atsakymus 
gausite 10 taškų, o už trumpus 
ir apytikrius — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


