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Prezidentas pristatė Seimui
premjero ir Lietuvos Banko
valdytojo kandidatūras
Vilnius, vasario 13 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas antradienį Seimui ofi
cialiai pristatė kandidatą į
premjerus — laikinai ministrų
kabinetui vadovaujant) valdy
mo reformų ir savivaldybių
reikalų ministrą Mindaugą
Stankevičių. Prezidentas taip
pat pristatė finansų ministrą
Reinoldijų Šarkiną kandidatu i
Lietuvos Banko valdybos pir
mininko postą. Atitinkamus
dekretus prezidentas pasirašė
antradienį.
Pristatydamas kandidatus,
prezidentas išreiškė viltį, kad
artimiausiu metu Seimas pri
ims sprendimus dėl jų skyrimo.
Kalbėdamas apie naujajai vy
riausybei keliamus uždavinius,
prezidentas paminėjo mokesčių
sistemos sutvarkymą. Pasak
šalies vadovo, būtina suformuo
ti tokią mokesčių sistemą, kad
ji kuo geriausiai skatintų gamy
bą ir lėšų patekimą į biudžetą.
Vyriausybė turi atkreipti ypa
tingą dėmesį į biudžeto vykdy
mą ir imtis griežtesnės politi
kos, sakė A. Brazauskas, palin
kėdamas, kad naujoji vyriau
sybė „sąžiningai ir atsakingai"
suformuotų kitų metų biudžetą,
kurį reikės vykdyti kitai vyriau
sybei, sudarytai po Seimo rinki
mų.
Prezidentas pabrėžė būtinybe
daugiau dėmesio skirti in
vesticijoms ir ragino vyriausybę
nustatyti palankesnes lengva
tas ir skatinimo priemones už
sienio investicijoms. Šalies
vadovas taip pat kritikavo Lais
vųjų ekonominių zonų įstatymą,
kuris, pasak jo, nenumato jokių
lengvatinių sąlygų, įprastų už
sienio valstybėse.
Vis dar neprasidėjusi naują
privatizavimo etapą prezidentas
Brazauskas pavadino „trypčiojimu vietoje". Dci šiol nepa
rengtas privatizuotinų objektų
sąrašas, o tai, pabrėžė šalies
vadovas, yra „labai rimtas
valstybės pajamų šaltinis".
Prezidentas taip pat siūlė
sutrumpinti sąrašą objektų,
neprivatizuotinų iki 2000 metų,
ir ragino pasirūpinti užsienio
kapitalo pritraukimu į priva
tizavimo procesą.
A. Brazauskas pareiškė, kad
kalbos, neva Lietuva yra bevil
tiškai prasiskolinusi, neturi
jokio pagrindo. Jis pateikė
skaičius, kad, pavyzdžiui,
Vengrijoje, užsienio skolos
vienam gyventojui šių metų
pradžioje siekė 2,800 dolerių.
Lenkijoje — 1,100 dolerių,
Čekijoje — 900 dolerių, tuo tar
pu Lietuvoje jos yra tik 220 do
lerių.

Tačiau prezidentas pripažino,
kad būtina patikrinti, ar
gaunami kreditai efektyviai pa
naudojami ir skiriami gamybos
vystymui, apyvartinių lėšų pa
didinimui, privataus verslo
kreditavimui. Šalies vadovas
sakė, kad didžioji kreditų dalis
atiteko energetinei sistemai.
Tačiau nedidinant tarifų, susi
darė tokia padėtis, kai net
grąžinus visas skolas energeti
kams, valstybės problema lieka
dar keli šimtai miUjonų, sakė
prezidentas. Pasak jo, reikia
labai kritiškai
įvertinti
Energetikos ministerijos darbą
ir ieškoti būdų, kaip šią proble
mas išspręsti. Prezidentas taip
pat kritikavo neefektyvų ir
nuostolingą žaliavų panaudo
jimą.
Kalbėdamas apie bankus, pre
zidentas ragino Seimą greičiau
baigti pareigūnų skyrimo proce
dūras, kad galima būtų tęsti
bankų problemų sprendimus.
„Mes turim nuraminti Lietuvos
visuomenę ir imtis priemonių,
kad kitų bankų stabilumas būtų
išlaikytas", sakė salias vadovas,
pabrėžęs, kad nėra jokio pagrin
do panikai.
Algirdas Brazauskas taip pat
užtikrino, kad iki kitų Seimo
rinkimų diskusijos dėl valiutų
valdybos modelio yra visiškai
nepagrįstos. Pasak prezidento,
ši diskusija %**-** •emaištį
visuomenėje. Šalies vadovas
pabrėžė, kad valiutų valdybos
sistema užtikrina valstybes
pinigų stabilumą, ir nauja val
džia, kuri ieškos būdų keisti ją,
turės atsakyti ir už pasekmes.
Užsiminęs apie apyvartinių
lėšų įmonėse trūkumo proble
mą, Lietuvos prezidentas ragino
vyriausybę parengti įstatymo
projektą, kuriuo būtų įteisintas
delspinigių už nesumokėtus mo
kesčius biudžetui nurašymas.

Vilnius, vasario 7 d. (AGEP)
— Lietuvos vyriausybė trečia
dienį patvirtino darbų progra
mą, pagal kurią iki rugsėjo 1
dienos bus nustatyta žala, kurią
1940-1991 metais padarė Lietu
vai buvusi Sovietų Sąjunga, o
1991-1993 metais — Rusijos ka
riuomenė.
Programa numato paskai
čiuoti žalą, padarytą 1940 ir
1944-1991 metais vykdant Lie
tuvos žmonių genocidą ir represi
jas, persekiojant rezistentus ir
prievarta imant okupuotos Lie
tuvos gyventojus į sovietinę
kariuomenę. Be to, bus paskai-

Landsbergis: Sustabdyta
resovietizacijos eiga

Vasario 3 d. ant Sartų ežero Dusetose Į vyko tradicinesristūnųlenktynės važnyčiomis. Susirinkus
daugiau kaip 20,000 žiūrovų, lenktynėse dalyva\ :> 67 eikliausi žirgai is visos Lietuvos. Dalyvavo
ir prezidentas Algirdas Brazauskas, po varžybų pats sėdės i vežimėli ir apvažiavęs ežero ledu
1,600 metrų ratą.
Nuotr. A. Sabaliausko „Dienoje"

A. Šleževičiaus kaip IDDP
pirmininko likimą spręs
partijos suvažiavimas

Vflniua, vasario 10 d. (AGEP) premjero pareigų. LDDP tary— LDDP taryba posėdyje šešta- bos posėdyje iš 129 jos narių
dienį nutarė atidėti nušalintojo dalyvavo 98, kalbėjo 38 tarybos
premjero ir LDDP pirmininko nariai.
Adolfo Šleževičiaus likimo LDDP taryba laikosi nuomosprendimą iki LDDP suvažiavi n e s > j^a valdančiajai partyai
reikės savarankiškai paremti
mo.
Kaip spaudos konferencijoje naują premjerą jr vyriausybės
po posėdžio sakė partijos pir programą, žuraa ištaras sakė S.
mininko pavaduotoja Sigita Burbienė. Ji pranašavo, kad L.
Burbienė, taryba nutarė ne Mindaugas Stankevičius bus
šaukti neeilinio partijos suva patvirtintas premjeru po
žiavimo, o eilinis, kuriame, be diskusijų frakcijoje. Jos nuo
kita ko, bur rengiamasi rinki mone, sunkiau bus patvir
mams, greičiausiai įvyks gegu tinti vyriausybės programą.
žės antroje pusėje.
Justinas Karosas pastebėjo,
Ii pradžių buvo planuojama, kad ir naujojo premjero
kad partijos taryba balsuos dėl
pasitikėjimo A. Sleževičiumi, ta
čiau buvęs premjeras, pasak S.
Burbienės, paprašė, kad jo „kas
dvi savaites netestuotų". Todėl
taryba nutarė artimiausiu, metu
nesvarstyti pasitikėjimo A. Šle
Visaginas, vasario 12 d.
Kaip praneša žinių agentūra ževičiumi.
(AGEP)
— Šeštadienį per polici
Prieš tarybos posėdi Adolfą
Elta, antradienį Seime pradėjus
jos,
prokuratūros
ir valstybės
svarstyti prezidento siūlymus, Šleževičių beveik vienbalsiai
saugumo
pareigūnų
operaciją
parėmė
partijos
prezidiumas.
iki trečiadienio Seimo frakcijos
Ignalinos
apylinkėje
buvo su
Tačiau
galutinai
dėl
LDDP
pir
turėtų galutinai nuspręsti, kaip
balsuos dėl tų prezidento mininko likimo gali spręsti tik laikyti pogrindiniai prekeviai,
pas kuriuos buvo rasta 100 kilo
partijos suvažiavimas.
siūlymų.
gramų (220.5 sv.) radioaktyvios
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spaudos
konferen
I Lietuvos Banko valdybos pir
mininko pareigas prezidentui cijoje komentuodamas partijos medžiagos. Ignalinos Atominės
pasiūlius finansų ministrą tarybos narių diskusijas, LDDP Elektrines vadovai tvirtina, kad
Reinoldijų Šarkiną, manoma, pirmininko pavaduotojas Justi šis branduolinės medžiagos ra
kad naujuoju finansų ministru nas Karosas sakė, kad posėdyje dinys nėra susijęs su jėgaine.
Pasak elektrinės direktoriaus
galėtų būti paskirtas dabartinis dauguma LDDP tarybos narių
Viktoro
Ševaldino, nuo sekma
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Korespondentui jis sakė, kad
valdybos pirmininko atlyginimą
kol
kas nežinomo metalo ga
R.
Ozolas:
Reikia
— 43 mėnesines bazines algas;
šiuo metu tai būtų 3,666 litai. keisti ir vyriausybę balai medinėse dėžėse nepa
našūs į medžiagas, kurios
VOfltaa, vasario 12 d. (AGEP) naudojamos Ignalinos elektri
— Lietuvos Centro Sąjunga ma nėje ar kitose panašaus tipo
no, kad prezidentas Algirdas jėgainėse. Dėžės su radioak
Brazauskas pasirinko senąją, tyvia medžiaga spinduliuoja
kiek—"atnaujintą vyriausybe, 120-140 mikro-rentgenų per va
vykdysiančią „iš esmės nepa landą. Tai viršija natūralų foną
čiuota okupacinio režimo pa keistą buvusios vyriausybės maždaug dešimčia kartų, tačiau
nekelia grėsmės gyvybei ir ap
daryta turtinė ir finansinė žala programą'.
Centro Sąjungoje niekas linkai.
miesto ir kaimo gyventojams,
nuostoliai, patirti dėl priversti neabejoja, kad „tokiomis
Iš pradžių buvo manoma, kad
nės migracijos, žala bažnyčiai. sąlygomis bendradarbiavimas iš prekeivių paimta medžiaga
Ministerijos, departamentai, nėra įmanomas", pažymima galėjo būti is seniai dingusios
savivaldybės, apskričių admi partijos pirmininko Romualdo Ignalinos Atominės elektrinės
nistracijos įpareigotos taip pat Ozolo pirmadienį paskelbtame kuro kasetės. Pasak direkto
suskaičiuoti žalą įmonėms, vi pareiškime. Jis primena, kad riaus, elektrinės vadovybė pati
suomeninėms organizacijoms, Centro Sąjunga būtų dalyva suinteresuota rasti prieš
valstybes turtui, visam šalies vusi, sprendžiant aktualiausius kelerius metus ii Ignalinos
ūkiui, gamtai ir kultūrai. Prie klausimus, jeigu prezidentas jėgainės neaiškiomis aplin
visos žalos taip pat bua pridėtos formuotų „pereinamojo laiko kybėmis dingusią kasetę. Tarp
negrąžintos reparacijos, kurias tarpio vyriausybę, kurisi tautinė Atominės Energijos
Sovietų Sąjunga gavo iš Vokie iškeltų aiškius šalies kritės Agentūra savo apskaitoje tą
tijos už žalą Lietuvai, kurią įveikimo ir valstybes galių dingusią kasetę dabar laiko
Vokietija padarė 1941-1944 m. atkūrimo uždavinius".
„nežinia kur esančia", tačiau

Vėl bus skaičiuojama Sovietų
Sąjungos padaryta žala
Lietuvai
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atžvilgiu partįjoje yra skirtingų
nuomonių. LDDP taryba posė
dyje šeštadienį L. M. Stanke
vičiaus kandidatūros neaptari nėjo.
Nebuvo kalbama ir apie
LDDP pirmąjį pavaduotoją ir
frakcijos seniūną Gediminą
Kirkilą, kuris kritiškai verti
namas dėl išvykimo iš Lietuvos
šiuo metu. Pasak J. Karoso, par
tijos taryba laikosi nuomonės
nevertinti žmogaus veiksmų
jam nedalyvaujant.
Sigita Burbienė žurnalistams
sakė, kad G. Kirkilo ir kitų pa
vaduotojų klausimas bus spren
džiamas artimiausiuose LDDP
tarybos posėdžiuose. Tarp, Jutų
pavaduotojų" S. Burbienė mi
nėjo J. Karosą. Kitas tarybos
posėdis turėtų įvykti kovo mėnesį.
•i

Ignalinos apylinkėje sulaikyti
radioaktyvių medžiagų
prekeiviai

rastoji medžiaga niekaip nėra
su ja susįjusi.
Pasak šaltinių Valstybės sau
gumo departamente ir Generali
nėje prokuratūroje, prekeivių
suėmimas buvo kruopščiai
suplanuota slapta operacija,
kurioje dalyvavo branduoliniais
kontrabandininkais apsimetę
teisėsaugos pareigūnai, sudarę
tariamą sandėrį su prekeiviais.
Už radioaktyvią prekę jie prašė
50,000 dolerių.
Septynių ginkluotų prekeivių
gauja, kurioje, pasak Vidaus
reikalų ministerijos informaci
jos tarnybos, yra vienas Gruzi
jos pilietis, sulaikoma pasi
priešino, tačiau apsieita be
aukų. Visi įtariamieji, dauguma
kurių yra Lietuvos gyventojai,
sulaikyti.
Tardymas dabar mėgina nutatyti, kokios kilmės yra radio
aktyvi medžiaga. Tiriama gali
mybė, kad ji atgabenta į Lietu
vą iš kažkurios Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos šalies.
Lietuva yra pasirašiusi
sutartį dėl branduolinio ginklo
neplatinimo, o pagal ją — ir
susitarimą su Tarptautine
Atominės Energijos Agentūra
(TATENA) dėl garantijų
taikymo. Pagal šį susitarimą
kas trys mėnesiai į Lietuvą at
vyksta TATENA misįja patik
rinti, kaip saugomos branduo
linės medžiagos.
Paskutinį kartą tokia TATE
NA misija lankėsi gruodžio
pradžioje ir įsitikino, kad bran
duolinis kuras ten saugomas
tvarkingai.

Vilnius, vasario 12 d. — Pir
madienį įvykusioje spaudos
konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių)
vadovas Vytautas Landsbergis
premjero Adolfo Šleževičiaus
atstatydinimą pavadino poli
tiniu lūžiu bei resovietizacijos
galo pradžia. Resovietizacija,
anot profesoriaus, tai po Seimo
rinkimų pradėta sovietinio po
litinio gyvenimo papročių, mąs
tymo, valdymo būdo sugrąžini
mas.
Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos spaudos tarnyba, anot
Landsbergio, dabar atsiveria
galimybės atkurti pasitikėjimą
Lietuvos viduje ir pačia Lietuva
tarptautiniuose santykiuose. Jo
nuomone, būtų labai svarbu, jei
visuomenė įsisąmonintų, kad
vien tik Seimas galėjo išspręsti
valdžios nepasidalinimo mazgą,
kad atstovaujamoji demokrati
ja vis dėlto reikalinga, nepai
sant to, kokia ji kartais būdavo
kompromituojanti. „Tai turėtų
sužadinti didesnį žmonių pilie
tiškumą, domėjimąsi ateitimi ir
norą patiems spręsti savo šalies
sunkumus, dalyvaujant rinki
muose", sakė profesorius.
Jis išreiškė pasitenkinimą, jog
nugalėjo supratimas, kad reikia
keisti politinę kryptį, nors ir
buvo bandoma primesti mintį,
jog kas balsuos prieš A. Šleže
vičių, tas susidės su opozicija.
Tuo buvo kaltinamas net prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir
kai kurie LDDP nariai. Lands
bergis pažymėjo, kad panašiai
kaip ir prieš pusantrų metų
vykusį referendumą, dabar iš
ryškėjo, kas yra LDDP satelitai,
„pravirkę dėl maitintojo". Pa
sak profesoriaus, tai Tautos
Pažangos judėjimas, socialistai;
Vytauto Šustausko Lietuvos
Laisvės Sąjunga, net Viktoro
Petkaus politinių kalinių grupe
lė.
Kalbėdamas apie šiandien rei
kalingus pasikeitimus, Lands
bergis teigė, kad po Šleževičiaus
valdymo, nuspalvinto pasigyri
mais ir plačiais mostais lei
džiamais milijardais, į Lietuvos
ekonomiją turime pradėti žiūrė
ti daug racionaliau, ūkiškiau ir
taupiau. Priminęs, kad Lietuva
per trumpą laiką pasiskolino už

sienyje jau virš milijardo dole
rių, profesorius būgštavo dėl jų
grąžinimo, kadangi nėra atskai
tomybės, nežinome, kas yra kre
ditoriai, nežinome, kokie yra
paskolų grąžinimo planai.
Profesorius atkreipė dėmesį i
praėjusią savaitę „Lietuvos
aide" spausdintą istoriją apie 10
milijardų litų kredito linijos per
„Tauro" banką aferą ir sakė,
kad Tėvynės Sąjunga stengsis
sudaryti nepriklausomą tyrimo
komisiją šiam klausimui tirti.
„Aferos grėsmė valstybei dar
nėra analizuota ir nėra žinoma
kiek jau galėjo būti pasinaudota
valstybės vardu duotomis ga
rantijomis. Jeigu paėmus kre
ditus skolininkai išnyksta taip,
kaip be jokių garantijų paėmę
didžiules sumas išnyko komerci
nių bankų skolininkai, tai pagal
sutartį, kurią pasirašė Adolfas
Šleževičius, Kazimieras Ratke
vičius ir kiti, už viską turės at
sakyti Lietuva", kalbėjo profe
sorius.
Paklaustas ar 1992 metais
priimta Konstitucija atlaikė
išbandymą šios politinės krizės
akivaizdoje, Vytautas Landsber
gis sakė, kad tada, Aukščiau
siajai Tarybai sugebėjus rasti
kompromisus, buvo parengta
gan nebloga Konstitucija, kurio
je yra pakankamai aiškiai pa
sakyti principai, pagal kuriuos
sprendžiama ir šiandieninė val
džios krizė.
Kalbėdamas apie naujojo
premjero kandidatūrą, profeso
rius sakė, jog L. Mindaugas
Stankevičius „nesukelia ypa
tingų prieštaravimų", tačiau
daug svarbiau bus naujosios vy
riausybės programos tvirtini
mas, kuri turėtų būti sutelkta
į labai konkrečius šiandienos
uždavinius, ji negali būti panaši
į tas programas, kurias Seimas
svarstė prieš trejus ar pusantrų
metų, nes padėtis visiškai pasi
keitusi.
Atsakydamas į klausimą apie
konservatorių nusistatymą dėl
dalyvavimo naujojoje vyriausy
bėje, Landsbergis pastebėjo, kad
prezidentas kol kas jokio noro
pasitarti nėra pareiškęs. „Val
džia geriau žino. Mes tik stebi
me ir vertiname", teigė jis.

M.Stankevičius skatins
investicijas ir spartins
privatizavimą
Vilnius, vasario 13 d. (AGEP)
— Vienas svarbiausių naujos vy
riausybės uždavinių bus ūkio
atgaivinimas, pareiškė preten
dentas į ministro pirmininko
postą, Mindaugas Stankevičius.
Kalbėdamas antradienį Sei
me, Mindaugas Stankevičius
teigė norįs pateikti Seimui kon
krečią programą, ką vyriausybė
galėtų nuveikti iki naujų Seimo
rinkimų. Tačiau iš esmės jis
ketina tęsti buvusios vyriau
sybės programą. Kaip svar
biausias ekonomijos atgaivi
nimo programos dalis kandida
tas į septintosios vyriausybės
vadovo postą minėjo didelių
gamyklų padėties gerinimą,
smulkaus verslo vystymą ir
investicijų skatinimą.
Stankevičius pasiryžęs ne tik
kalbėti, bet ir „viską daryti",
kad į Lietuvą ateitų užsienio
bankai. Jis ketina smarkiai
paspartinti privatizavimą ir
kritiškai pažvelgti į Seimo
patvirtintą iki 2000-ųjų metų

neprivatizuotinų įmonių sąrašą.
Mokesčiu politikoje Stankevi
čius pasisako už mokesčių siste
mos modernizavimą ir biudžeto
pajamų didinimą. M. Stankevi
čius be to, planuoja sušvelninti
centrinės valdžios ir savivaldy
bių santykius.
Žemės ūkio problemų sprendi
mą M. Stankevičius įsivaizduoja
kaip dalį problemų sąveikos
keliose srityse.
Pretendentas į premjerus ke
tina labai pagreitinti Lietuvos
harmonizavimą integruojantis į
Europos Sąjungą.
KALENDORIUS
Vasario 14 d.: Šv. Kirilas,
vienuolis (mirė 869 m.) ir
Metodijus, vyskupas (mirė 885
m.), slavų apaštalai; Valentinas,
Saulius, Saulė, Žynė. Valentino
diena.
Vasario 15 d.: Zygfridas,
Faustinas, Jovita, Jurgita, Girdenė, Kintibutas.

DRAUGAS, trečiadienis. 1996 m. vasario mėn. 14 d.
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PRISIMENANT TAI, KO
NEGALIMA PAMIRŠTI
Tragiškųjų Sausio tryliktosios
įvykių minėjimas Čikagoje va
sario 4 d. buvo pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis Brigh
ton Parko lietuvių Marijos šven
tovėje.
Nors geliančiai šaltas, bet
skaistus, saulėtas rytas sutra u
kė būrius Čikagos ir apylinkių
lietuvių. įvairių organizacijų
narius ir atstovus. Gausaus
skautiško jaunimo būrys buvo
pats gražiausias: jauni veidai,
uniformos, kaklaryšių spalvos ir
t u n t ų vėliavos.
Prieš Mišias bažnyčios priean
gyje — spūstis. Per vitražumargų spindulių nušviesti, ren
giamės iškilmėms. Štai ir bran
gus svečias — prof. Vytautas
Landsbergis. Sveikinasi jis su
skautais ir vadovais, kaire
rar.ka su mažosiomis ..Nerijos
t i n t o ūdrytėmis. ..Čia jūrų
skautes". — pristato jas vadove
..Tai kur Čikagoje jūra?" iypsosi svečias. ..Michigan eže
r a s " , — aiškina ūdrytės. ..Gra
žiai auklėjat jaunimą". — sako
vadovei svečias. Kaip gerai, kad
mūsų mažieji gali asmeniškai,
iš arti pamatyti ir pakalbėti su
šiuo ypatingu asmeniu, kurio
ryžtą ir drąsą žūties akivaizdo
je bei nuopelnus ne tik Lietuvos.
bet ir daugelio sovietų pavergtu
tautų išsilaisvinimui, dar turės
įvertinti istorija.

Skautai išsirikiuoja vidurinė
je bažnyčios navoje. įnešamos
vėliavos -JAV LB pirmininkės
fil. Reginos Narušienės lydimas,
ateina p>of. Landsbergis.
Nepaisant skaudžių įvykių
minėjimo, visu nuotaika pakili
ir viltinga, nes tu. kurie žuvo po
rusų tankais 1991 m. sausio 13
d., gyvybes auka nebuvo veltui.
„Nerijos" tunto gintare fil.
Jūrate Jankauskaite ar sk. vytis
senį. Andrius l'tz skaito žuvu
siųjų pavardes, o skautai ir
skautės neša po raudona gvaz
diką — aukos Tėvynei gėlę —
ant altoriaus. Raudonus, pager
biant žuvusius vyrus ir balta —
prisimenant po tankais žuvusia
jauna mergina.
Po Mišių. Lietuvos himnas
skamba nuoširdžiai, džiugiai,
galingai. Vel laisvos, nepriklau
somos Lietuvos nuostabioji
Giesmė! Ar pagalvojam. kad
gyvenam ypatingus istorinius
laikus, kada įvyksta neįmano
mi įvykiai kada beviltiškoje pa
dėtyje neprarasta viltis atranda
išeiti.
Kaip gerai, kad dar turime
vadovu, kurie padeda jaunie
siems skautams suprasti ir
įvertinti Lietuvą liečiančių
įvykių svarba. įvykių, kurių
negalima pamiršti
Sesė Nijolė

SKAUTIŠKAS PAŽANGUMAS
CALIFORNIJOJE
Califorinijos lietuvių skautau
jantis jaunimas 1995 m. lapkri
čio 19 d., sekmadienį, pasimei
dęs Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioj©, tradicine:
rajoninei sueigai rinko6i Lietu
viu Tautiniuose namuose. Čia
susirinkusiems tėvams ir kvies
tiems svečiams skautai ir skau
tės turėjo progos parodyti savo
skautišką pažangumą. įspūdin
go rimtumo iškilminga sueitra
skatino kiekviena skautiška
širdj kritiškai įvertinti save.
savo bendraminčius ir pamąs
tyti apie savo pasirinkta būda
auklėtis. Už sueigos eigą buvo
atsakingi broliai kalniškiai.
Sueiga vyko Los Angeles Lie
tuvių Tautinių namu salėje. Tu
namų valdyba buvo pagerbta,
į t e i k i a n t jai meniškai iš
drožinėta lenta su padėkos įrašu
už ilgametį leidimą naudotis
skautų būklui skirta patalpa

..faUrn;(»" -kan<"U Hn"' '

dVnyno rajono sueigoje. Iš k
Stočkutė

DRAUGO prenumerata aankama U anksto

Prof Vytautas Landsbergis aplankė Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondo būstinę š.m.
vasario 3 d. Iš k.: A. Kerelis, A. Urbutis, Z, Juškevičienė, D. Urbutienė, I. von Braunienė, L.
von Braun, J. Variakojienė, A. Stepaitis, prof. V. Landsbergis, V. Mikūnas, R. Norušienė, V.
Lietuvninkas, E. Kulikauskas ir L. Maskaliūnas.
Nuotr J . T a m u l a i t i *

PROF. V. LANDSBERGIS
VYDŪNO FONDE
Artimesnė pažintis su prof.
Vytautu Landsbergiu užsimez
gė 1962 metais, kai Vydūno fondas jam paskyrė rhetine 5.000
dol. premija ir pažymėjimo
lenta- Pažymėjimas buvo įteik
tas Aukščiausiosios- Tarybos
'dabar Seimoi rūmuose. Įvykį
paminėjo Lietuvos tadajau lais
va spauda. Nedaug dėmesio
šiam pagerbimui škyrėČikagos
lietuvių laikraščiai.t!?J. Bet šis
įvykis buvo mažas- pastipri
nimas sunkiose prof-.V.i.Lands
bergio pareigose. Jis...galėjo
išleisti parašyta knygai k-U.ri be
Vydūno fondo parąmvs sunkiau
plistų po pasaulį Vydūno fon
das atliko savo skautiškai -gerąjį
darbelį.
1994 metais prof. V. Lands
bergis atvykęs į Čikagą vėl
susitiko su fondo vadovybe, ilgai kalbėjosi k u k l i ų " pietų
metu. pasveikino daivviūs ir

lietuvišku papročiu, atsilan
kymo proga nedovanojo namų
darbo gražų lprinį rankšluostį,
kuris dabarpųošia fondo būs
t i n ę Lemojite;. p r a t u r t i n t a s
aukotojo paradu.
Trečias prof. V. Landsbergio
apsilanymas įvyko š.m. vasario
3d.,taippatLejnonte.Tenvyko
jo susitikimas sų konservatorių
rėmėjais iš Čikagos apylinkių,
Profesorius, rado laiko pabuvoti su Vydūno fondo vadovybe ir
pasidalinti jeiųitimįs. Fondo
valdybos pirm.Vytautas Mikū
nas supažindino svečią su fon
do jau atliktai3 ; ir numatomais
darbais, stud^aitų rėmimu, kny
gų leidyba^ .pietinėmis premi
jomis. Paaiškėjo Amerikos lietu
vių veikla, J\ųjf į vykdoma savanorių darbininkų, už tai negaunant atlyginimo. Profesorius
pakalbėjo auie. bendrus klau# * « & kurie klausytojų buvo
atidžiai išklausyti. Paskui vyko
kuklios vaisas, buvo pakeltos
šampano tąuĮes svečio garbei,
Vyko draugup'kas pasikalbėjimas, minčiųjJasidalinimas. Atsilankymųį Prisiminti, buvo
įteiktas senovės"didingos Lietu
vos žemėlapiįLĮS XV - XVI šimt
mečio, kad j\s puoštų svečio raš
tinę Seimo rimuose. Vilniuje.
Išvykdamas .garbingas svečias
parašė atmintinus žodžius:

palaužtą, drąsiai vedahčią į
džiaugsmą gamtos kehtrrnuro
dytu mūsų s k a u t i š k i sąjūdžio
garbingų Pirmūnų. '•> •'Uždegtos ž v a k ė 8 r liepsnelė
Valdybos pirmininkas Jonas
Petronis, dėkodamas už įverti keliavo iš rankų į9tflMti pas
nimą, užtikrino, kad Lietuviu seses ir pas b r o l i u i / Stidegant
Tautiniu namu susirinkimų naujas žvakeles ikL jauniau
salėse skautams visuomet bus siųjų, kurie gyvastingąją? ugnelę
vietos, bet kartu apgailestavo, sudėliojo į t a m panioštą : vieną
*' •' "
kad hūkio patalpos greitai bus medžio šaką.
reikaiintros Namų reikalams.
Po šios prasmingos apeigos pradėjo savo savarankišką veik
Buvo paminėta lietuviško vyko įžodžiai. ViTfciaKų įžodį lą 1935 metais. Prieš tai ji buvo
skautavimo u? Lietuvos ribų 50 davė Danius Anerliaiiskas ir Lietuvos Skautų sąjungoje tik
metu sukaktis. Ta proga vs fil. Lukas Dzidolikas. Skaučių įžodį kaip Skaučių/ekyrius. Prie su
Eugenijus Vilkas chronologiš davė Lina Jocaitė, Aura Baltru kaktuvinio torto buvo pakvies
kai pavaizdavo kaip Lietuvių šaitytė. Simona Gajauskaitė ir tos sesės, pradėjusios skautauti
Skautu sąjunga buvo atkurta Auksė Stočkutė.
tais Seserijoj gyvavimo pradi
lietuviams atsidūrus keliuose
Už pareigingumą ir darbštu niais metais: i Lietuvoje. Suėjo
kontinentuose ir kaip Lietuviš mą i vyresnės skiltininkės laips septynios. Šeatos dar ir šiandien
koji Skautybė augo skaičiumi ir nį buvo pakelta Vilija Gulbinai- aktyviai dalyvauja skautiškoje
dvasios stiprybe vesdama lietu tė. Audra Kudirkaitė ir Aušra veikloje, tai gražinietės: Irena
viška jaunimą tikrojo idealo Mulokaitė.
Vilkienė, Nelc'Mockuvienė, Ma
keliu. Skautininke Lionė Vili
Visų maloniam nustebimui į rija Butkienė, I r e n a Buženienė.
mienė jautriai pravedė rimties sale buvo įneštas didžiulis tor Lionė Vilimienė ir Vanda Zelevalandėle, kurios metu uždegta tas. Kaip vėliau paaiškėjo, jis nienė. Septintoji sesė skautavo
žvakė savo liepsna simbolizavo buvo skirtas pažymėti Seserijos Lietuvoje, o dabar laiminga, kad
meile skautiškai idėjai, iš kar 60 ties metų gyvavimo sukaktį. jos pėdomis eina anūkai ir anū
tos į karta perduotą gyvą. ne Seserija, kaip LSS-gos šaka, kės.
Skautams ir skautėms links
mai pakaitomis dainuojant,
pjaustomas tortas vėliau buvo
padalintas visiems sueigoje
dalyvavusiems. Vaišinantis
buvo rodomas filmas iš praėju
sios vasaros stovyklos, kur
mūsų jaunimas sėmėsi stiprybės
ir vystė savo jėgas per lauko
žaidimus, iškylavimą, sveiką
maistą ir tinkamą poilsį.
Prieš pradedant iškilmingąją
sueigos dalį, suėjęs jaunimas
pasistiprino karštomis dešre
lėmis, kurias paruošė mamytės
skautės — Kristina Dudorienė
ir Patricija Jocienė. Ačiū joms!
Ramiojo vandenyno rajono va
de dabar yra s.fil. Zita Rahbar,
„Kalniškių" skautų tunto tuntininkas — s.fil. Vytenis Vilkas ir
„Palangos" skaučių tunto tuntininkės pareigas einanti Sese
rijos atstovė s.fil. Daina Kasi^'-.-- ••• -•-•• d.-\ •: •!<»- skautei I/'KIJ 1 ^t**^ I 1 19 H Ramio|i> Van
putienė.
- Lina -Jocaite. Aura Baltrušaityte. Simonai Gajauskaitė ir Aukse
Vuotr R i m o S t o č k a i m
v.s. V a n d a Zelenienė

Mieli
Vydūniečiai,
Labai gerbiu ir žaviuosi Jūsų
nuoseklia veikla ir gražiais dar
bais. Remkit ir toliau jaunimą,
lituanistiką, knygą. Visa tai yra
gražiausia parama ir tarnyba
Lietuvai.
Ačiū ir sėkmės!
Jūsų Vyt. Landsbergis
1996, vasario 3 d.
Pirmadienį gerb. profesorius
išvyko atgal į Vilnių. Maloniai
prisimename jo atsilankymą
Vydūno fonde ir lauksime tolimesnių.
V.M.

metams ¥t meti)
JAV
$95 00 155.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
,.. $56.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
OI Š.) $60.00 $45.00
Užsakant j Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $56.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pasta
$500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 roen.
$35 00
$40.00
$30.00
$35 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stoncius
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakoj. už skelbimu turini
neauako. Skelbimu kaino, pri..uncUmos. gavus p r a J y m , \ ,
nors skelbti

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
_ . . ..
. .
* ****%.
*™P»»» *•"
" v o « ? * • « • Nesunaudotu
" ^ l *
^ T
siunčiant pasilikt, kopija
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KAZIUKO MUGĖ
HARTFORDE
Hartfordo skautų.-čių ren
giama Kaziuko mugė vyks kovo
3 d. Švč. Trejybės lietuvių
parapijos salėje, tuoj po
lietuviškų 9 vai. šv. Mišių. Čia
°us lietuviškų knygų, kimštų
žaislų, lėlių, įvairiausių gintaro
dirbinių, marškinėlių, puikiausių audimų ,š Lietuvos meniškų medžio drožinių. Veiks skautų.-čių stalai ir laimikių traukimai. Vėliau, apžiūrėjus ir apsipirkus, visų lauks gardūs. He
tuvių šeimininkių gaminti pietus
- Atvykite — nesigailėsite,

1996 METU STOVYKLOS
Birželio 15-22 d. - Detroito
skautų stovykla Dainavoje,
Mancbester, Michigan.
Liepos 10-17 d. — „Gintaro"
ir „Ąžuolo" vadovų.-ių lavinimo
mokykla — stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan.
Liepos 17-27 d. — Čikagos
skautų ir skaučių stovykla, Cus
ter, Michigan.
Rugpjūčio 12-19 d. - M o n t
realio skautų' ir skaučių sto
vykla „ B a l t i j o s " stovykla
vietėje.
Spalio 4-6 d. — Akademinio
Skautų sąjūdžio Studijų dienos,
VVoodstock. IL.
KAZIUKO MUGĖ
Detroite — Kovo 3 d. Dievo
Apvaizdos parapijos patalpose.
Čikagoje — Kovo 3 d. Jauni
mo centre.
Clevelande — Kovo 24 d.
11:30 iki 2 vai. p p.
New Y o r k e - Kovo 3 d.
Kultūros Židinyje Pradedama
šv. Mišiomis 12 vai. vidudienį.
SKAUTIŠKI R E N G I N I A I
Clevelande
Kovo 24 d. — Skautų ir
skaučių Kaziuko mugė.
Balandžio 14 d. — Madų
paroda „Pavasariai sugrįžta".
Rengia vyr. skaučių židinys.
Balandžio 21 d. — Skautininkių dvės Kultūrinė popietė —
rašytojos Aurelijos Balašaitienės knygų pristatymas.
1546 m. v a s a r i o 18 d. Vokie
tijoje mirė reformatorius Martynas Liuteris.

Lietuviškai skanujai daug nusipelnę skautininkai. Iš k. — vs Česlovą* Kiliu h«
(Bostonas), vs Vladas Bacevičius (Clevelandas) ir vs Stasys Ilgūnas
(Rochesteris).

Or. V. J . VASAIT1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4*17 W. 33 St., BurtMnk, IL
Tetf. 7M-4234114
Valandos susitarus
EUOCttf C. OCCKER, D M , P.C.
4S47 W. 103 « . , OSfc LMVN, M.
Pirmas apyl su Nortttwestom un-lo
diptomu. lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą Kainą Pacientai prnmami
absoliučiai punktualiai
lyaltailinui
(kalbėt angl.skai) M . 70S-422-S3S0

K a s d i e n a n t Žemės nukren
ta apie 3 tonos meteoritų.
Or. ALOtRPAl KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
vOOO o>. PiNOsan PM.
T o l . 312 M S - 3 0 M

Pirmd. 9 v.r - 7 v.v., antrd., troid ir
portktd. 9 v r - 3 v p p.,
katvd 10 v.r - 7 v.v Sostd. I kt
dienomis reikalingas susitarimas
Sumokama po vizito

OR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3 M 0 W. tS St. Tel. (70S) 433-0101
Valandos pagal susitarimą
P.rn-id 3 v p D .7 w antfd 12 30-3 v p p
t^e^d uzdd-yta Ketvd 1-3 v p p
peiKt " settd 9 v r - i 2 v p p
•133 ». Kertate A ve., CMcafo
(313) 770-eooo art>a (313) 400-4441

,Ud.
• 1 3 2 S. KedKIe Avo.
CMcogo, IL « M 2 9
T o l . 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

OR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

OR. JOVITA KERELIS
Oenta< Gydytoja
3315 W 55th St Chicago IL
Tol. (312) 470-2112
9525 S ?9th Ave MiCkory Hills IL
Tol. ( 7 M ) 500-0101
Vai pagal susitarimą
Tol. kaMneto k buto: (700)052.4150

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o SOtfi A v o . . Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč Seit 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas boi chirurgija
172 tiBOJir m.. I l i a i n n 0L IL — 1 2 0
70oVM1-2«M
Valandos pagal ouortorimą
Vakarais ir stvMcoaan tol. 700-034-1120

SURENDER LAL, M D
Specialybė — Vidaus ligos
7 7 2 2 S. KeOste. CMcoflO, IL 0OOS2
Tol. 312-434-2123
Holy GfOAft l^lyMCMfl C#ftf9«*
«OS4 %. ArCfMV* CfMCo%0#( IL vOV9v
Tol. 3 1 2 - 0 * 4 - 4 1 • •
Valandos pagal susitarimą
Ko*. M . (312)

471-3300

VIOAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - SIROIES LIGOS
7 7 2 3 f . KOOteta A v o . .
C M c o f o . Wl. 0 0 0 0 2

OR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1100 Dwndss A v e . , I t o h i . IM. 00120

Tol. (700) 742 0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
OOSS * . Robertą Hd., Htekory HMs. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tol. (700) 500-4055
Valandos pagal susilar.rr.ą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS

• 1 3 2 S. Kodzle
Vai. antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Sestd pagal susitarimą
K o b k M t a tol. 312-77S-2M0

NontH tol. 700-440-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus iigu gydytoias
Kalbame lietuviška'
• 1*5 t . Archer Avo. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą

Tol. (312) 505-7755
ARAS ŽUOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Q##d Sofuovltofi Moescol Center1020 I . Oodsn Avo., S H N O 310.
KOPSI lOJl H. 0OO03
T o l . 700-S27-0000
Valandos pagal susitarimą

VASARIO 16,
MYKOLAS BIRŽIŠKA,
„AMERIKOS BALSAS"
VYTAUTAS A. D AMBRA VA
Septyniasdešimt aštuntąjį mybės akto signatarams prabil
kartą lietuvių tauta iškilmingai ti į tautą, priminti istorinį įsi
mini savo nepriklausomybės at pareigojimą siekti laisvės, tau
pant savo krašto sūnų gyvybę,
kūrimo šventę.
Šia proga noriu priminti vieną stiprinti jos dvasią.
Jų ir mūsų troškimas išsipil
ypatingą Vasario Šešioliktąją.
Lygiai prieš 45 metus (1951.11. dė.
16), sovietinės okupacijos me
Šiandien savo rankose laikau
tais, „Amerikos balsas" iš New man visados brangų dokumen
Yorko pirmą kartą lietuvių tą, kurį prieš daugiau kaip
kalba prabilo į istorinę tautą, keturiasdešimt metų, Vasario
pradėdamas kasdienines radijo 16 proga, pasiuntė į tėvynę
transliacijas.
Lietuvos nepriklausomybės ak
Brangi toji sukaktis, nes in to signataras, buvęs Vilniaus
auguracinėje programoje ir man universiteto rektorius, gar
teko laimė prabilti į savo brolius bingas tautos sūnus profesorius
drauge su „Amerikos balso" Mykolas Biržiška.
Štai tos nuolatinę vertę turin
pionierium inž. Povilu Laba
čios
Nepriklausomybės signa
nausku, kai štabe jau dirbo di
taro
mintys.
delės dvasios Amerikos lietuvis
„1918 metų vasario šešiolik
Juozas Beley-Bolevičius, amži
nos atminties pulk. Kazys Gri tąją dieną Lietuvos nepriklau
nius ir štabui talkinęs Jokūbas somybės su sostine Vilniuje
paskelbimas trumpučiu, bet
Stukas.
aiškiu Lietuvių Tarybos Vil
Lietuvių rankomis redaguotos
niaus aktu nebuvo koks tai for
transliacijos turėjo tikslą ne
malinis dvidešimties tarybininvien propaguoti JAV interesus
kų pareiškimas, bet buvo ir
ir laisvu tiesos žodžiu pra
tebėra svarbus, didžiareikšmis
siskverbti pro geležinę uždangą,
ir daugiareikšmis istorinis
bet taip pat palaikyti tautoje
žygis. Tas žygis yra susijęs su
laisvės viltį, ne lietuvius kurs
valstybine Lietuvos praeitimi,
tant ar kiršinant, o neleidžiant
lietuvių tautos gyvenamuoju
susilpti rezistencinei dvasiai.
metu ir jos kelio nustatymu į
Laisvasis pasaulis žinojo, kad
naująjį gyvenimą.
Lietuva amžiais savo nepriklau
somybę išlaikė, ją gynė, niekada
Tikrai, Vasario 16 aktu ne
jos neatsisakė. Amerika taip pat buvo skelbiamas kažkokios nau
norėjo pabrėžti gėdingąjį Stali jos, prieš tai nei buvusios, nei
no — Hitlerio suokalbi ir karine girdėtos valstybės kūrimas, bet
agresiją prieš valstybę, kurios neviena šimtmetį išgyvenusios,
okupacijos JAV nepripažino.
tik vėliau savo laisvę ir nepri
„Amerikos balsas" nepralei klausomybę praradusios, gar
do progos leisti tremtyje atsidū singos kitados Lietuvos vals
rusiems 1918 m. Nepriklauso tybės atgaivinimas. Tuo ne vien

buvo grąžinamas Lietuvos var
LABIAU PALAIKOMI
das politiniame pasaulyje ir jos
DB&INTEJ1
vieta laisvų kraštų tarpe, bet ir
kaimynų prievarta plėšiamas
Visuomenė" nuomonės ap
lietuvių tautos ryšys su savo klausos firmos
„Baltijos
protėvių svariai ir garbingai tyrimai" duomenimis, Lietuvoje
išryškintąja praeitimi vėliai sausio mėmff visuomenė be
stiprinamas ir tvirtinamas, veik visas dsazniąsiss Lietuvos
atgaunama ir įreikšminama tos politines partijas vertino pa
praeities įtaka, tiek tautinius lankiau nei gruodi, tuo tarpu
jausmus gaivinanti ir šildanti, valdančiosios LDDP populia
tiek ir ilgai migdomus valdymo rumas sumažėjo.
ir valdymosi gebėjimus drąsi
Pirmauja Krikščioniu demo
nanti naujai, gyvai ir ryžtingai kratų partįjaJUž ją balsuotų —
pasireikšti. Tuo dar iš daugiau
12 proc. Toliau eina Tėvynės
kai šimtmetį slėgusio mus savo
sąjunga (Lietuvos konserva
siekimais, būdu, papročiais,
toriai) — 9M proc, Demokratinė
tikyba, prievartavimu ir sauva
darbo partija — 7.8 proc., Cen
liavimu bei visokiu naudojimu
tro sąjunga — 5.4 proc, Moterų
maskoliškojo pasaulio grįžtama
partija — 4.6 proc Kitos parti
į savo seniai pažintą ir įsisa
jos 4 proc barjero neįveiktų.
vintą, įsigyventą katalikiškai —
Dėl bankų griūties gerokai su
protestantišką Vakarų pasaulį
mažėjo
pasitikėjimas vyriau
— laisvą, darbštų ir tvarkingą.
sybe
ir
Lietuvos
banku. Pasiti
Tuo, pagaliau, įtvirtinamas pats
kėjimas
Lietuvos
banku suma
mūsų tautiškumas laisvai ir
žėjo
nuo
41
iki
26 proc, o
nevaržomai reikštis ir tarpti,
vyriausybe
nuo
28
iki 16 proc
apdraudžiamas nuo tolesnio
Smarkiai
sumažėjo
pasitikė
gudėjimo, lenkėjimo, maskolėjimo ar vokietėjimo, sukaupi jimas ir pačiu vyriausybės va
mas nebetarnauti svetimiems dovu. Pastaruoju metu kiek pa
dievams ir šiųjų reikalams, tik didėjo tik pasitikėjimas savi
savo žmonėms padėti giliau ir valdybėmis. Jomis šiandien pasi
tvirčiau sau — žmonėms augti tiki 33 proc. gyventojų Daugiau
už jas pasitikima tik bažnyčia,
ir bręsti.
visuomenės informavimo prie
Atgaivindama Lietuvos vals monėmis ir krašto apsauga.
tybę, Lietuvių Taryba kad ir
brangino didžiąją savo tėvynės
praeitį, tebespinduliavusią ir į nei svajonėse nesisavina iš bu
vėlesniuosius laikus, bet vusios Didžiosios Lietuvos Ku
nesiėmė išjos to, kas nesiderino nigaikštijos tų plotų, kurie nėra
su dabartiniu tautos gyvena griežčiau suaugę su lietuvių
muoju metu ir kas nepakeliama gyvenamuoju plotu ir aiškiai
našta būtų užgriuvusi valsty kam kitam priklauso. Taip apri
binį ir tautinį jos kelią. Todėl, bodama ir nustatydama savo
atskirdama atgaivinamą valsty atgaivinamos valstybės plota,
be nuo visų valstybinių ryšių, Lietuvių Taryba elgiasi ir
kurie yra buvę su kitomis tau veikia kaip rietuvių tautos ats
tomis. Taryba ne tik atjungia tovybė, tegalinti remtis tik tos
Lietuvą nuo Maskolijos slogu tautos apsisprendimo teise ir
čio, bet ir nuo varžiusių lietuvių tautinius jos reikalus vyriausiai
gyvenimą per kelis šimtmečius turinti nuo galimų jiems pavojų
unijinių saitų su Lenkija. Todėl apsaugoti ir apdrausti. Tačiau
nepamiršdama, jog Lietuvoje ne
vien lietuviai gyvena, bet ir
kitataučiai, kurie ne tik turi
būti lygiateisiai, bet ir sąmo
ningai dalyvauti bendroje su
mumis valstybinėje kūryboje,
Lietuvių Taryba kai tik virsta
Lietuvos Valstybės Taryba, tuo
jau užmezga santykius su kito
mis Lietuvos tautybėmis ir
papildo savo sąstatą gudų ir
žydų atstovais, kurie gražiai
bendradarbiauja su lietuviais.
Pasitarimai su vietinių lenkų
atstovais neduoda teigiamų
rezultatų. Kad ir savo Vasario
16 dienos aktu Taryba yra
numačiusi reikalą nustatyti
Lietuvos santykius su kitomis
valstybėmis ir ypačiai dėl to
susipranta su latviais, gudais ir
ukrainiečiais, bet pati to reikalo
sprendimą laiko būsimojo Stei
giamojo Seimo dalyku.

Politinių studijų savaitgalio organizatoriai ir programos dalyviai. Los Angeles. CA. Sėdi iš kairės:
rašytoja Alė Rūta, adv Žibute Brinkienė, Vytautą* Vidugiris (LFB pirm), Birutė Varnienė, sve
čias Audrius Butkevičius, Elena Vidugirienė: stovi - Linas Kojelis, dr. Algirdas Kanauka. Zig
mas Viskanta, Juozas Pupius, Liuda Aviioniene, Algis Rauhnaitis. Angelė Nelsienė, Vytautas
Šliūpas, Violeta Gedgaudienė, poetas Bernardas Brazdžionis ir dr. Zigmas Brinkis.

KELIONE I PASLAPTINGĄ
ŠALĮ
JUOZAS KONČIUS
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Jie ir nesirūpina, tik primena, kad iki
vidurnakčio privalo mane parvežti atgal į „Inturistą".
„Nesitikėjom pamatyti, — aiškina Onutė, kai susė
dome į apytuštį troleibusą. — Atvažiavom prieš savaitę
į Maskvą, kad turėtume daugiau laiko. Klausinėjame
vienur ir kitur, niekas nepasako, nei kada jūs atvažiuo
site, nei kur apsistosite. Netino. Visa laimė, kad va
Juozas buvo kartu. Prie Maskvos kariuomenėje tarna
vęs, na ir uosle turi gerą. Galop kažkur prilindo,
sužinojo, kad šiandien atvažiuojate, pasakė ir kur apsi
stosite. Kitaip nieko nepešę jau būtumėm grįžę atgal".
„O mano telegramos ii Minsko ar negavote"? klau
siu. Prieš pusantros savaitės gi pasiunčiau iš
geležinkelio stoties, kur barščius ir kiaušiniene valgėme
Prieš išvykdami į Maskvą, turėjo j« gauti.
„Ką tu vaikeli, — arčiau prisispaudusi patyliukais
kalba Onutė. - Tokių telegramų, kaip tavo, jie
nesiunčia".
Maniškiai apsigyvenę panašiame viešbutyje kaip
„Inturistas", tik lis vietiniams, iš sąjungos. O čia visas
babelis: turkmėnai, gruzinai, uzbekai, tadžikai ir begalės

Drauge su Steigiamojo Seimo
demokratiniu būdu išrinkimu
baigiasi Lietuvos Valstybės
Tarybos veikimas, bet Vasario
16 dienos aktu U stipriai su
kalto karsto prikeltos Lietuvos

kitų. Skirtingi jų veidai, skirtingos ant pakaušio jermulkos. Prie įėjimo į viešbutį budi durininke, dėl
tvarkos. Mano giminės su ja pažįstami, vėsus ji kalbina,
o ant veido plati geranoriška šypsena.
„Gavo iš mūsų gerai dovanų, užtat tokia maloni.
Davėme rūkytos dešros ir lašinių, o išvažiuojant tikisi
ir daugiau gauti".
Jų kambarys nemažas: pasieniais keturios lovos, o
viduryje ilgas storų lentų stalas. Sėdame prie stalo. Iš
pintinių sesulės krauna sūrius, dešras, rūkytus lašinu
kus, agurkus ir lietuvišką duoną.
„Valgyk, broleli! Kąsk lietuviškos duonos, juk po to,
kai palikai Lietuvą, turbūt nesi jos ragavęs".
Ne, tikrai ne, bet springsta ji man gerklėje, nejaučiu
jos raugo. Gerai, kad yra jaunimo. Tie tarška ir kvatoja,
o man trūksta žodžių. Bandau užvesti kalbą apie nelem
tas spalio mėnesio dienas prieš dvidešimt septynerius
metus. Tačiau tos pasitraukimo ii Šilalės nuotrupos
atrodo jau nublankusios ir nereikšmingos. Be to, paste
biu, kad man pradėjus pasakoti savo dingimo istoriją,
stojo nejauki tyla. Seserys nuleido galvas, nuščiuvo ir
jaunimas. Kažkas ne taip, sumišęs nutraukiu savo
pasakojimą. Pažiūriu į laikrodį, kad jau nebetoli ir vidur
naktis, atsibučiuojame, žadėdami vėl susitikti rytoj, o
Juozas, kuriam Maskva, kaip namai, palydi mane trolei
busu į „Inturistą". Važiuojant jis man užsimena, *.ad
viešbutyje gal nederėtų atvirai apie viską kalbėti, nes
ten tų pokalbių pasiklauso, kai nori, ir valdžios žmonės.

INSTITUTAS T I K Y B O S
MOKYTOJAMS

Danutė

1996 m. lapkričio 21 d. Tarpdiecezinio katechetikos centro
vedėja s. Birutė Briliūtė Infor
macijos centrui pranešė, kad
šiuo metu tikybos mokytojų
dvasiniam ugdymui ir pedagogų
kvalifikacijai kalti veikia šešios
savarankiškos dvasinio ir pro
fesinio ugdymo programos. Pir
miausia paminėtini Lietuvoje
jau trejus metus vykdomi Škoti
jos Craighead instituto Sociali
nės tarnystės ir nuo šių metų
prasidėję Šventojo Rašto studijų
kursai... Sykiu įgyvendinama
Krikščioniškosios pedagogikos
ir vyresniųjų klasių tikybos
mokymo programa, kuriai vado
vauja profesoriai iš Austrijos
Matthias Scharer ir Helga Kopenspiegel. Numatoma organi
zuoti ilgalaikę pradinių klasių
tikybos mokymo metodikos pro
gramą, kuriai vadovautų tiky
bos mokytoja Brunhilde Sigl
(Austrija). Noelle le Duc (Pran
cūzija) globoja trečius metus
veikiančią „Mažųjų katechezės"
mokyklą. Kiekvienais metais, s.
B. Briliūtės teigimu, rengiama
tikybos mokytojų atestacijos
programa. Visos šios programos
turi ilgalaikę perspektyvą. Tal
kinant užsienio specialistams,
Lietuvoje rengiami nuolatiniai
šių programų vadovai, dėstyto
jai ir koordinatoriai.
Sesers B. Briliūtės žodžiais,
Tarpdiecezinis k a t e c h e t i k o s
centras, pasitaręs su programų
vadovais bei kitais atsakingais
darbuotojais, iškėlė sau uždavi
nį įsteigti Tikybos mokytojų
kvalifikacijos kėlimo institutą
prie Tarpdiecezinio katecheti
kos centro. Šio instituto paskir
tis būtų koordinuoti ir rengti
katalikų mokytojų dvasinio ir
profesinio ugdymo programas.
Tikybos mokytojų kvalifikacijos
kėlimo instituto projektą keti
nama pateikti svarstyti ir tvir
tinti Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijai.
^

—

—

—

i

•

—

—

^

—

politinis gyvenimas nesibaigia,
kad ir vyksta jis audringai, kaip
audringas yra ir daugelio kitų
tautų gyvenimas. Dabar Lietu
va yra pavergta, jos laisvė ir ne
priklausomybė išplėšta, bet
1918 metų Vasario 16 dienos
aktas tebešildo lietuvių tautos
kovą vėliai susigrąžinti, kas
prarasta".
Lietuvių tauta savo tikėjimu,
darbu, kantrybe, malda ir krau
jo aukomis susigrąžino, kas
buvo prarasta ir kas jai teisėtai
priklauso. Šiandien garbingas
Lietuvos patriarchas iš amži
nybės žvelgia į nepriklausomą
Bočių žeme, primindamas, jog
Vasario 16 aktas mus įpareigoja
būti vertais ilgai lauktos ir
sunkiai atkovotos nepriklauso
mybės. Vasario Šešioliktoji
jungia visą tautą darniam dar
bui u i šviesesnę istorinės tautos
ir valstybes ateitį.

Bindokienė

Stiprybė iš praeities
Kai kurie lietuviai, neseniai
atvykę apsigyventi Amerikoje,
priekaištauja, kad užjūriuose
įsikūrę tautiečiai pernelyg daug
dėmesio skiria praeičiai, o ir
patys — tarytum kažkokios senienos, praeities liekanos, nepa
jėgiančios įsilieti į modernų
gyvenimą... Galbūt iš dalies tai
tiesa, nes mes tebesivadovaujame Lietuvos himno žodžiais ir
stengiamės iš praeities pasisem
ti stiprybės, ne tik šiai dienai,
bet ir rytojui. Vieniems ta pra
eitis — Lietuvos istorijos pus
lapiai, kitiems — pirmieji nepri
klausomybės dešimtmečiai po
1918 m., tačiau į savo tautos
praeitį žvelgiame su meile ir
pasididžiavimu, kaip į ją žvelgė
didieji mūsų tautos žadintojai
šio šimtmečio pradžioje. Praei
tis padėjo įrodyti lietuviams,
kad jie verti laisvės, nepaisant
daugiau kaip 100 metų truku
šios rusų okupacijos. Pasisėmusi
stiprybės iš gaivaus praeities
šaltinio, tauta pajėgė pasiekti
1918 m. vasario 16-tąją.
Tai, kas įvyko 1918 m. vasario
16 d., buvo didesnis stebuklas ir
už 1991 m. kovo 11-tąją. Visų
pirma — rusų okupacija prieš
pirmąjį nepriklausomybės pa
skelbimą buvo daugiau kaip du
kart i l g e s n ė , negu prieš
1991-sius; antra — eilinis lietu
vis, daugiausia be didelio moks
lo valstietis, mažai suprato vals
tybingumo ar nepriklausomy
bės sąvoką. Juk ne viena karta
buvo gimusi priespaudoje. Ir
mokslas, ir neribotos galimybės
laukė tiek „plačiojoje tėvynėje",
jeigu žmogus mokėjo prisitai
kyti, pamiršdamas savo tikrąją
kilmę. Ar ne keista, kad į tą ne
didelį žemės plotą prie Baltijos
amžiais krypo svetimųjų intere
sai? Jeigu ne jėga, tai klasta ir
žavinčiais pažadais stengėsi
patraukti lietuvius, išnaikinti
giliausias jų tautybės šaknis, ir
rusai, ir lenkai, ir vokiečiai, ir
kiti. Matyt, lietuvio veržlumas,
sumanumas, kūrybingumas bu
vo taip vertinamas, kad sveti
miesiems atrodė svarbu kuo
daugiau lietuvių tautos narių
„įsivaikinti", pirma išlupus iš jų
sielos lietuvybę.

vos įsibėgėjimas laisvės link nei
kiek nesulėtejo, kol jam nepaju
dinamą užtvarą po 22 metų pa
statė senieji priešai, tik pasiva
dinę kitu vardu.
Nepriklausomybės paskel
bimo aktas yra pats svarbiau
sias tautos dokumentas, bet jis
iš tikrųjų nesukuria valstybin
gumo. Tai ateina vėliau —
žingsnis po žingsnio — ir apima
visus kasdieninio gyvenimo as
pektus krašto viduje bei jo san
tykius su užsieniu. Visų pirma
reikia ir atitinkamų išviršinių
ženklų, valstybę išskiriančių iš
kitų. 0 tie ženklai — valstybės
vėliava, himnas, herbas. Tad ir
Lietuva, paskelbusi pasauliui,
kad yra nepriklausoma ir lais
va, nedelsdama tuos ženklus kū
rė — vienus visiškai naujus, ki
tus paimdama iš seniau ir pri
taikydama dabarčiai.
Seniausiah v aistybės ženklas,
lietuviams žinomas jau nuo 13
a., iš Mindaugo laikų, yra vytis:
baltas raitelis ant bešuoliuojančio balto žirgo. Jis taip pat ran
damas Algirdo, Kęstučio, Vy
tauto Didžiojo bei kitų kuni
gaikščių antspauduose, mone
tose. XIX a. lietuvių tautinio at
gimimo laikais šis senasis Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės ženklas tapo laisvės siekio
simboliu.
Lietuvos himnas, pirmą kartą
išspausdintas kaip „Tautiška
giesmė" — Vinco Kudirkos eilė
raštis — jo redaguotame „Var
pe" 1898 m. Dar prieš Vasario
16-tąją „Tautiška giesmė" (V.
Kudirka sukūrė ir muziką) bu
vo atliekama koncertuose ir pri
gijusi tautoje. Oficialiai Lietu
vos himnu paskelbta 1919 m.
1918 m. balandžio 19 d. Lietu
vos Taryba oficialiai priėmė
vėliavos komisijos (dr. Jonas
Basanavičius, Tadas Daugirdas,
dail. Antanas Žmuidzinavičius)
pasiūlymą: valstybės vėliavą,
sudarytą iš trijų, vienodo pločio
juostų: geltonos, žalios ir
raudonos. Mes dainuojame, kad
„geltona spalva tai saulė, žalia
— tai laukų spalva, raudona tai
mūsų kraujas..." Be abejo, už tą
trispalvę daug kraujo pralieta
okupacijos metais, kai Lietuvos
vėliava nuolat kėlė okupantų
įtūžį, o mūsų tautiečiams — lais
vės viltį.

Kiekviena tauta nori laisvai,
nepriklausomai nuo kitų, tvar
kytis. Tai įgimtas troškimas,
randamas nuo vieno mūsų Že
Praeities šaltiniai, iš kurių
mės krašto iki kito. Neretai atsi lietuviai sėmėsi stiprybę Tau
tinka, kad tauta, vieningai ko tinio atgimimo metu, suteikė jė
vojusi ir brangiai užmokėjusi už gų pasiekti 1918 m. vasario
savo nepriklausomybę, tikslą 16-tąją. Praeities šaltiniai gai
pasiekusi, staiga tarytum pasi vino laisvės troškulį ir bolše
meta. Po įtemptos kovos atoslū vikų okupacijos metais, kol tau
gis pasidaro toks stiprus, kad ta sulaukė 1991 m. kovo 11d.
žmones tiesiog pribloškia ir Nepaneikime tų praeities šal
trunka nemažai laiko, kol gy tiniu reikšmės, kai mūsų tėvy
venimas įsilieja į normalias nė išgyvena daug sunkių dienų.
vėžes. Tai iš dalies atsitiko po Jeigu juos užversime „moder
1991 m. kovo 11-tosios, bet ne po nizmo šiukšlėmis", kur pasi1918 m. vasario 16-tosios. Lietu semsime stiprybės?

Mūsų moksleiviai apžiūrinėja Maskvos įdomybes.
Kolia ar Nadia savo pareigas atlieka be priekaišto. Mano
būrį prižiūri Bob ir Rusaell, suteikdami man visišką
laisvę pabendrauti su artimaisiais. Kolia apgailestauja,
kad aš nevažiuoju kartu ir liks neapžiūrėta tiek daug
dėmesio vertų istorinių vietų bei meno muziejų. Leni
no mauzoliejų jis būtinai ragina nepraleisti, nes tai uni
kumas, kokio kito nėra pasaulyje. Be to, mums nereikės
valandą ar daugiau slinkti eilėje, kaip sąjungos gyven
tojams. Mus į mauzoliejų įleis be eilės.
Susigundau. Per Kremliaus aikštę virtinė žmonių
vingiuoja neužmatomai. Iš veidų ir aprangos matyti
visokių tautybių atstovų, nuo seno ir mažo, slenka eilė,
vos judėdama. Kada jie prieis iki mauzoliejaus? Eina
grupės ir uniformuotų pionierių su savo vadovais.
Vaikai, kaip visur, judresni, rodo daugiau gyvumo.
Keičiasi mauzoliejaus sargyba. Saulėje spindi nubliz
ginti ginklai. Batai sekundės tikslumu trenkia į akmens
grindinį. Prie mauzoliejaus viskas apmiršta: nuaidi
saliutuojamų ginklų ir sumušamų batų garsai. Liekni,
aukštaūgiai, aptemptom paradinėm uniformom vyrukai
atlieka savo geometrinių figūrų ritualą: vieni lieka prie
mauzoliejaus, kiti nužygiuoja į jiems skirtas poilsio
patalpas. įdomu, kas tie vyrukai, kokios privilegijos
nulėmė jų paskyrimą į šį išskirtinį dalinį? Kažin ar tar
nauja jame bent vienas lietuvis?
Kaip žadėjo, Kolia praveda mus pro laukiančiųjų
eiles, bet šie nereaguoja, apsipratę su tokia tvarka. Pas

mus Amerikoje tuoj visi pradėtų švilpti Granito laip
tais leidžiamės žemyn. Į veidą padvelkia nemaloni
vėsuma. Iš lėto, nesustodami praeiname pro Vladimiro
IljiČiaus Lenino atvirą karstą. Atrodo jis lygiai taip pat,
kaip matytas nuotraukose. Šaltas kapas, šaltas lyg
nupudruotas išbalzamuoto Lenino veidas, niūrūs su
stingę jį saugančių kareivių veidai. Ką jaučia, į jo veidą
žvelgdami, šios šalies gyventojai, meilę ir padėką prole
tariato genijui, abejingumą, o gal neapykantą Smagiau
pasijunti, išvydęs mėlyno horizonto skiautę, lipdamas
į viršų, praeidamas kareivių statulas. Giliau patrauki
į save oro ir nori skubiai atsitolinti nuo šios vietos.
Kaip buvome sutarę, mano giminės jau lūkuriuoja
netoliese ir šypsosi mane pamatę, o Alfa, mėgstantis
kiekvienu momentu pašposauti, paklausia: „Na, dėde,
kaip patiko Viadukas, ar nemirktelėjo akį"?
Tik žengiame ir žengiame, skubame ,.i „Beriozką"
— berželį, tokiu vardu vadinamos valiutinės parduo
tuvės. Vietiniams, o ypač jaunimui, tai kitas pasaulis:
savo akim netiki, kai patekę vidun, išvysta tiek prekių.
Žiūri, bet kartu ir nuliūsta, kai pasižiūri į kainas ir viską
perskaičiuoja doleriais, žinodami, kad už rublius čia
nieko nenupirks. Prekių prikrautos lentynos gundančiai
vilioja. Gaila, kad ne visi „amerikonai" milijonieriai,
o iš tų ir jų dėdė - tik mokytojas Daugiau žiūrime, negu
perkame. Dairomės į kalnus batų. visą kampą, užvers
tą balalaikomis.
• Bus daugiau)
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J O N A S DAINAUSKAS
Prieš aštuoniasdešimt metų, gelis. Toks perorganizavimas
1916 metais, Lietuvos valsty buvo būtinas, nes vokiečiams
bingumas kabojo ore. Tai buvo okupavus Lietuvą, jo uždaviniai
Lietuvai labai sunkūs laikai. iš pagrindų kito. Nors iš tikrųjų
1915 m. rugpjūčio 18 d. vokie tas Centro komitetas, pirmu
čiai užėmė Kauną. Po mėnesio čiausia Vilniuje, tęsė labai
buvo paimtas Vilnius, o rudenį didelį šalpos darbą, nuo 1917 m.
visa Lietuva buvo vokiečių gegužės mėnesio komiteto veik
užimta. Rusų vadovybė ragino la pradėjo siekti ir kaimą.
Karo audros ir besitraukian
žmones trauktis nuo vokiečių,
bėgti į Rusiją. Tačiau lietuvis, čios rusų kariuomenės nusiaub
ypač ūkininkas, labai nenoriai tos Lietuvos sunkią ekonominę
traukėsi iš savo tėviškės. Rusų būklę naujieji okupantai siste
kariuomenės vyr. vado įsaky mingai sunkino. Lietuvą valdė
mu, 1915 m. per tris dienas iš vokiečių karinė valdžia, pri
Lietuvos buvo ištremti žydai. Po klausiusi Vokietijos Vyriausia
to. pabėgus rusų įstaigų valdi jam Rytų fronto karo vadui,
ninkams pasitraukus daugumos sutrumpintai vadintam „Obosmokyklų mokytojams su savo tu". Apskritis valdė kariški
mokiniais, išvažiavus tur „Kreishauptmann", o valsčius
tingiesiems ir labiau galimų — „Amtsvosteher", kurių įsaky
vokiečių žiaurumų bijantiems, mus žmonėms perduodavo ir
didesni Lietuvos miestai liko jiems nustatytas duokles su
pustuščiai. Šiuo atveju daugiau rinkdavo iš lietuvių s k i r t i
sia nukentėjo Kaunas: iš buvu seniūnai. Visa Lietuva buvo
sių 75,000 miesto gyventojų apraizgyta tankiu žandarmerijos
1915 m., rusams iš jo pasitrau tinklu. Bet koks kultūrinis,
kus, beliko tik apie 5,000. visuomeninis, o juo labiau poli
Besitraukdami rusai gabeno su tinis, veikimas buvo uždraustas.
savimi ne tik įstaigas, bylas, ar Be leidimo nebuvo galima iš
chyvus, bet ir bažnyčių varpus, savo apskrities ribų niekur
degino gyvenvietes, sprogdino išvykti, ūkininkai apdėti nepa
tiltus, bažnyčių bokštus, naiki keliamomis rekvizicijomis,
no maisto sandėlius, kad visa kurios vis buvo didinamos. Savo
tai nepatektų į vokiečių rankas. laikraščio lietuviams tada oku
Karui besiplečiant, vienas pacinė valdžia neleido turėti.
opiausių to meto klausimų buvo Per tai lietuviai savajam krašte
nuo karo nukentėjusių šelpi buvo blogesnėje būklėje negu
mas. Karo audra tūkstančiams žydai ir lenkai, kurie turėjo po
žmonių atėmė pastogę, išgujo savo laikraštį. 1915 m. „Obosjuos iš namų. Užplūdus Vilnių tas" pradėjo leisti savo, grynai
pirmiesiems pabėgėliams iš provokišką, laikraštį „Dabartį",
Suvalkų krašto, 1914.VTII.il d. kur redakcijoje, administracijoje
buvo įsteigtas „Laikinasis Lie ir spaustuvėje dirbo kai kurie
tuvių k o m i t e t a s nuo karo mobilizuoti Mažosios Lietuvos
nukentėjusiems šelpti". O pa lietuviai veikėjai.
bėgėlių skaičius vis augo,
Vienas pačių svarbiausių bei
gruodžio mėnesį jų buvo dau
aktualiausių ano meto reikalų
giau kaip tūkstantis. Įsisteigė
buvo lietuviška mokykla. Vo
„Lietuvių draugija .šelpti nu
kiečiams okupavus Lietuvą,
kentėjusiems nuo karo". Stei
visos joje buvusios mokyklos
giamajame draugijos susirinki
nustojo veikusios. Mokyklai
me dalyvavo apie šimtas įvairių
svarbiausias dalykas — mokyto
srovių žmonių — kairiųjų ir
jai ir vadovėliai. Ir vienų, ir
dešiniųjų. Į išrinktą centrinį
antrų tuomet labai trūko. Švie
komitetą daugiausiai pateko de
sesnė visuomenės dalis tą matė
šiniųjų, nes jų daugiau buvo
seniai, tačiau gražios kalbos,
ir pačiame susirinkime, ir jų
sumanymai vis ir vis liko tuščio
įtaka visuomenėje tuomet buvo
mis kalbomis. Amerikos lietu
didesnė bei svaresnė. Kairieji,
viai Lietuvių Mokslo draugijai
nepatenkinti išrinkto komiteto
buvo suaukoję nemaža pinigų
sudėtimi, pasitraukė iš jo ir
vadovėliams leisti. 1914 m.
1915 m. pradžioje įsteigė „Lie
LMD suvažiavime buvo net iš
tuvių Draugiją Nukentėjusiems
rinkta vadovėlių komisija, bet,
Nuo Karo Gyventojų Agronomi
tai komisijai nieko nepadarius,
jom ir Teisių Pagalbai Teikti",
1915 m. suvažiavime buvo suda
kuri praktiškai labiausiai rūpi
ryta nauja komisija, k u r i ą
nosi mokinių šelpimu.
sudarė: M. Biržiška, K. Bizaus
Per pusmetį „L.D. Šelpti kas, A. Janulaitis, P. Klimas ir
nukentėjusiems nuo karo" iš A. Smetona. Ši komisija dirbo
augo į didžiulę organizaciją ir išsijuosusi ir per trejus m e t u s
turėjo 122 skyrius su 1,629 parengė įvairių vadovėlių. Ligi
nariais. Suvalkų, Kauno, Vil 1918.X.2 d. LMD Vadovėlių
niaus ir Gardino gubernijose. komisija paruošė ir išleido 56
Didžiausias buvo, kun. Pr. vadovėlius lietuvių kalbai, lite
Bieliausko vadovaujamas, Vil ratūrai, istorijai, geografijai,
niaus skyrius, turėjęs 48 ben gamtos mokslams, fizikai, ma
.
drabučius su 2,545 žmonėmis tematikai ir kt.
Draugija, būdama didžiausia
lietuvių visuomeninė organiza
cija, be savo tiesioginio šalpos
darbo, stengėsi apimti ir visus
kitus svarbiuosius ano meto
reikalus, ypač švietimą ir jau
nuomenės auklėjimą.
Vokiečių kariuomenei artė
jant prie Vilniaus, viena „L.D.
Nuo Karo Nukentėjusiems Šelp
ti" centro Icomiteto dalis sujos
pirmininku, valstybės Durnos
atstovu Martynu Yču, pasitrau
kė j Rusiją, o antroji jos dalis su
vicepirmininku Antanu Smeto
na pasiliko Vilniuje. Kad pasihkusi Vilniuje draugijos centro
komiteto dalis galėtų atstovauti
visoms srovėms ir tuo būdu Lie
tuvos visuomenėje turėtų didesnj autoritetą bei moralinę galią,
ji buvo perorganizuota, į ją kooptuojant minėtos kairiųjų organi
zacijos keturių* narius To naujo
Centro komiteto pirmininku bu
vo išrinktas Antanas Smetona,
'> «''krftorium kun. Povilas Do
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jos miestu. O juk. tapatindami
Vilnių su Lenkija, lenkai tą patį
gali daryti ir su visa Lietuva.
Čia buvo būtinas budrumas.
Lietuvių visuomeninei bei
politinei padėčiai svarstyti ir
lietuvių reikalams atstovauti
bei ginti 1915 m. pabaigoje
Vilniuje iš visų srovių veikėjų
buvo sudarytas Politinis biuras,
k a r t a i s vadintas dar ir Vykdo
muoju komitetu. To biuro svar
biausi uždaviniai — ginti lietu
vių teises prieš okupacinę val
džią, garsinti nepriklausomos
Lietuvos siekimą ir palaikyti
kiek galima glaudesnius ryšius
su lietuvių politinio veikimo
centrais už Lietuvos ribų. Vie
nok Lietuva buvo okupuota ir
nuo vokiečių kol k a s daugiausia
priklausė jos likimas. Praktiš
k a i memorandumai buvo vie
nintelė priemonė priminti
vokiečiams apie jų lietuviams
daromas skriaudas, sunkią Lie
tuvos būklę ir reikšti savo pa
geidavimus. Vokiečiams nelei
džiant turėti savo laikraščio, į
plačiąją visuomenę buvo krei
piamasi slaptais atsišaukimais,
skelbiant juose nepriklausomy
b ė s ir L i e t u v o s v a l s t y b ė s
a t s t a t y m o idėjas.
1916 m. birželio mėn. Vil
n i a u s miesto veikėjai — dr. J.
Basanavičius, M. Biržiška, kun.
P. Dogelis, A. J a n u l a i t i s , St.
Kairys, P. Klimas, A. Smetona,
A. Stulginskis, k u n . dr. J.
Stankevičius, dr. J. Šaulys ir J.
Vileišis — įteikė vokiečių vy
riausiajam Rytų karo vadui me
m o r a n d u m ą , k u r i a m e sakė:
1) visas lietuvių gyvenamas
k r a š t a s , kuris administracijos
atžvilgiu yra išdraskytas, turi
būti sujungtas į vieną politinę
teritorija; 2) lietuviai Vilniaus
ir Vilniaus gubernijos rytinės
srities nė jokiu būdu ir niekuo
met neatsižadės; 3) lietuviai
savo ateitį kuria demokratiniais
pagrindais su seimu Vilniuje;
4) l i e t u v i a i , s i e k d a m i savo
k r a š t o nepriklausomybės, taip
pat skelbia kovą tai srovei, kuri
norėtų matyti Lietuvą ar jos
dalį a t g i m s t a n č i o s Lenkijos
valdžioje.

čiu okupacine valdžia prieš
žymiuosius jos veikėjus griebėsi
teroro: ėme juos tardyti, suimi
nėti ir net į Vokietiją tremti.
Lietuvių veikėjus, kaip taria
mus rusofilus ar net rusų agen
tus, vokiečiams skundė lenkai,
kurie siekė Lietuvą laikyti savo
valdžioje.
Buvo labai svarbu, kad sunki
Lietuvos būklė ir jos nepriklau
somybės siekiai kuo plačiausiai
būtų žinomi visame pasaulyje,
o ypač JAV ir neutraliuose kraš
tuose. Tam tikslui palankiausia
dirva buvo Šveicarijoje, kuri
karo metu buvp tapusi savitu
tarptautinės poljlikos, įvairios
propagandos, inttigų ir šnipinė
jimo centru. Pirmoji lietuvių
konferencija, Berne, įvyko
1916.m.l-5 d. Hagoje (Olandijo
je), o ypač Lozanoje pakar
totinose konferencijose buvo
reikalaujama Lietuvai grąžinti
nepriklausomybę-, nesurištą su
jokia kita valstybe.
1916 m. liepos pabaigoje vo
kiečių vyriausiajam Rytų karo
vadui buvo įteiktas p l a t u s
memorandumas, kuriame buvo
išdėstyta okupacinės valdžios
Lietuvai darom&Žala. Žinoma,
ir į šį memorandumą negauta
atsakymo. Tų pat metų lapkri
čio mėnesį Mažosios Lietuvos
veikėjas, Prūsijos Seimo atsto
vas dr. W. Gaigalaitis Vokieti
jos k a n c l e r i u i įteikė platų
memorandumą apie Lietuvos
skriaudimą ir rašė, kad Vokieti
ja turinti Lietuvoje keisti savo
ligšiolinę politika*
Lenkai Vilniuje darėsi vis įžū
lesni. 1916 m., okupacinei val
džiai vykdant visuotinį gyven
tojų surašymą, lenkai tiesiog
terorizavo balsuotojus: lenkai
kunigai grasino ekskomunikų'>
sią visus tuos, kurie užsirašysią
pagonimis, tai yra lietuviais ar
gudais... Vokietijai bei Austri
jai 1916 m. paskelbus Lenkijos
valstybės atsistatydinimą, lenkų
veikimas prieš bet kokią lietu
višką veiklą dar labiau sustiprė
jo. Lenkijos pripažinimo atgar
siai privertė vokiečius bandyti
sudaryti ir Lietuvoje jos politinę
atstovybę, bet tai turėjo būti
vokiečių interesus ginanti bei
atstovaujanti „patikėtinių"

KETINAMA STEIGTI
BAKALAURO PROGRAMA
Spalio 19 d. Kaune įvyko
Socialinės rūpybos profesinių
studijų centro Vytauto Didžiojo
universitete tarybos posėdis,
kuriame buvo svarstomos mo
kymo programos išplėtimo gali
mybės bei tolesnė centro veikla.
Posėdyje dalyvavo Lietuvos
„Caritas" Federacijos direktorė
sesuo A. Pajarskaitė, kun. R.
Grigas, prof. R. Constable, prof.
R. Kulienė, prof. A. Goštautas,
Vytauto Didžiojo universiteto
prorektorius prof. V. Kamins
kas, Socialinių mokslų fakulteto
dekanas doc. J. Lapė.
Taryba aptarė galimybę šalia
esančių socialinio
darbo
magistro ir daktaro programų
įsteigti ir bakalauro programą.
Šiam klausimui išnagrinėti su
daryta komisija, į kurią paskirti
prof. R. Constable, prof. A. Goš
tautas, doc. J. Lapė. Posėdžio
dalyviai į centro darbą pasiūlė
įtraukti daugiau lietuvių dėsty
tojų. Nutarta kviesti Socialinės
rūpybos profesinių studijų centre
skaityti paskaitas kitų aukštųjų
mokyklų mokslininkus, dirban
čius įvairiose socialinių prob
lemų srityse. Sykiu tarybos
nariai apsvarstė mokslinių ty
rimų vykdymo problemas ir
kryptis. Daugiausiai dėmesio
planuojama skirti šeimų ir
vaikų socialinėms problemoms.
taryba. Visi lietuvių veikėjai
griežtai atsisakė, nes buvo
aišku, jog vokiečių suorganizuo
tas komitetas ir surištas su
karine vadovybe, būtų tik vo
kiečių įrankis, nors jį ir buvo
pasiūlyta pavadinti „Lietuvos
Taryba". Visų Vilniaus lietuvių
veikėjų nuomone, tokia Taryba,
kuri galėtų atstovauti ir ginti
krašto reikalus, reikšti jos gy
ventojų valią bei siekimus ir
turėti jų pasitikėjimą, ji privalo
būti išrinkta, bet ne kažkieno
skirta. 1917 m. rugsėjo 6 d.
Vilniuje buvo pradėtas leisti
„Lietuvos aidas". Svetimųjų
valdžių migla vis dar gaubė
Lietuvą. Tose išvakarėse vis dar
buvo galima tik spėlioti apie
Lietuvos nepriklausomybę.

Švietimas buvo pirmoji lietu
Prasidėjus gyviau reikštis
vių kultūrinės veiklos sritis, lietuvių politinei veiklai, vokie
kurioje jie pradėjo veikti. Ru
sams pasitraukus iš Vilniaus,
tuoj pradėta organizuoti lietu
vių gimnazija. Kaune jau spalio '
mėnesį „Saulės" draugija su-,
organizavo lietuvių gimnaziją ir
kelias p r a d i n e s m o k y k l a s . ;
1916/17 mokslo metais okupaci
nė valdžia pradėjo organizuoti
savo pradines mokyklas. T a s
mokyklų tinklas buvo smarkiai
plečiamas.
į
Over the past fevv years. LOT Polish Airlines has
to Riga, Tallinn, Mosrovv. St. Petersburg, Kiev, Lvov,
established
the most comprebensive netvvork of
Vokiečių vyriausybė, o ypač I
Minsk andyiLNIUS.\LITHUANIA.
destinations in Eastern Europe, with VVarsavv as the
jos karinė vadovybė, gan dažnai L
Take advantage oi LOT s low fares, the luxury of
strategic hub. The netwofk is conveniently linked
tada kalbėjo apie savo siekius po i
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the comvvith LOT's transatlantic route, giving passengers
karo, kurį jie tikėjosi laimėti —
fort of the new International terminai at Warsaw
from Nevv York. Nevvark and Chtcago easy access
Okecie Airport. Make yoor reservations today!
Lietuvą ir kitus Baltijos k r a š t u s ;
prijungti prie Vokietijos, t a d :
nesileido į bet kokias kalbas
politinėje plotmėje. Be to, ypač
Information, reservations and ttcket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or ycur local Travel Agent
Vilniuje lietuvių visuomeninę
Montreal, PQ.: S14-844 2*74
Nevv York: 212-8*9 1074.
veiklą, pradėjo trukdyti lenkai
Toronto. Ont : 416-236-4242.
Chicago: 312-234-3388
(ii tikrųjų sulenkėję ir todėl
Toli-free: 800-223 0S93
Los Angeles: 213-934-S151.
labiau įžūlūs), kurie, vokiečiams
laiminant, Vilnių vadino Lenki-
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J K S COHSTRUCnON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, alummiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-968-2868.

NOTICC is hereby given. pursuant to
An Act in relation to the uae of an
Assumed Business Name in the conduct or transactioo oi Business in the
State", as amended, that a certfication
was filed by the understgned wrth the
County Clerk o« Cook County HM> Mo.
0032M1 on the 26tti of January. 1996
under the Assumed Name of 0«y'» M*
Gals with the businesstocatedat SS3S
S. Retine, CTlMJl. IL eSSSS. The
MM name and nnkfcnce addrete of the
ovmens Debce Leote, 1271 W.73fd
P!., CNcaejo, H.
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RIMAS L. STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
> Pensininkams nuolaida

FORSALE
TovrnhtMMM, Orland Pk., Brook
Hills. Beautiful location, many
upgrades; full basement, 2 car
garage. Call: 708-479-7189.

IEŠKO DARBO

I prie ligonių,
senelių arba namų ruošoje. Gali
gyventi kartu. Kreiptis: tel.
312-927-8409.
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PADĖKA DR. IGNUI LABANAUSKUI

a

Esu Jums labai dėkingas už Jūsų dideles pastangas sėk
mingai atitaisant kito chirurgo nevykusiai man padarytą
operaciją. Jei ne Jūs, gerb. daktare, esu tikras, negalėčiau
šiandien laisvai vaikščioti, o apie šokius... nei pagalvoti!
Esu dėkingas visoms ir visiems Šv. Kryžiaus ligoninės
tarnautojams ir kunigams, ypač buv. klebonui Antanui
Zakarauskui, už manęs lankymą mano sunkiose ir skaudžio
se gyvenimo valandose.
Tuo pačiu, kiekvienam, paliestam nelaimės ir kaulų
negalės, širdingai rekomenduoju kreiptis pas dr. Igną
Labanauską.
Dėkingas Zenonas Sakys
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KNYGOS „DRAUGE" — 3 DOL.
KIEKVIENA
LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henrikas Tamašauskas. 336
psl.
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas
Miškinis. 144 psl.
GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Gintaras Tautvytis. 229 psl.
VALSTYBININKAS POLITIKOS SŪKURIUOSE. M. K. Pref
Myk. Krupavičius. 1685-1970. 247 psl.
PORTUGALŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. 415 psl.
ATOGRĄŽŲ SAULE. Ispanų Amerikos poezijos antologija.
Sudarė Povilas Gaučys. 568 psl.
NARSA GYVENT). Romsnas. Jurgis Gliaudą. 310 psl.
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 384 psl.
KRISTAUS KANČIA. K. Bemtano. 349 psl.
ŽURNALISTIKA. Juozas Prunskis. 291 psl.
IS SUTEMŲ ( AUŠRĄ. Or. Ant. Ramūnas. 453 psl.
BĖGOME NUO TERORO. Atsiminimai. Redagavo Juozas
Prunskis. 287 psl.
IKARO SONATA. Romanas. J. Gliaudą. 194 psl.
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralrkauskas. 165 psl.
ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. Vanda Vaitkevičienė. 126
psl.
PRO VYŠNIŲ SODĄ. Poezija. VI. šlaitas. 68 psl.
ATOLAS KAROLŲ SALA Romanse. J. Gliaudą. 271 psl.
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. Atsiminimai. Rapo
las Skipitis 440 psl.
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis. 330 psl.
INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Ant. Tutys. 177 psl.
Užsakant knygaa pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pesiuntimo
išlaidos. Illinois gyv. prMedsme State sales tax 8.75% nuo
knygos kainos.

A.A. JUOZAS ŽILIONIS
Mokytojas. Mūsų dienų knygnešys. Visuomenininkas
Su Bernardo Brazdžionio „Va
karo varpų" posmu: / Renkis,
renkis suskambės pabudęs var
pas (Vakaruos), / Dalgiui rude
nio palinks pribrendę varpos, /
Juodos girios juodą reųuiem
sugros)" — jautriai skaityto
sūnaus Egidijaus ir Dievo Mo
tinos šventovės varpų ir vargo
nų graudžiu skambėjimu, sau
sio 23 į amžinojo poilsio Visų
Sielų kapines palydėtas moky
tojas, kultūrininkas, mecena
tas Juozas Žilionis, per 88 me
tus užbaigęs prasmingo gy
venimo odisėją.
Paskutinieji a.a. Juozo gy
venimo metai, senatvės negalių
spaudžiami, pažymėjo artėjan
čio amžino poilsio valandą. Mir
ties angelas jį pasišaukė sau
sio 20 d.
Juozas Žilionis nuo 1950 metų
gyveno Clevelande, kur nuo
duoną pelnančio darbo ir poilsio
nuvogtų valandų atidavė savo
šeimai ir mūsų tautos gerovei,
idant išeivija nenusisuktų nuo
lietuviško kelio. Ir tėvynės
laisvės siekiams velionis nepa
gailėjo nei savo talento, darbo ir
aukos.
Per 30 metų Juozas dirbo li
tuanistinėse mokyklose, buvo
mokytojas, vedėjas, organizavo
ir dėstė padagoginiuose kur
suose, iš kurių lituanistinės
mokyklos gavo jaunų mokytojų,
pakeitusių veteranus pedago
gus. „Tėvynės garsų" radijo
transliacijose kurį laiką vado
vavo vaikų programoms. Nuo
pat Lietuvių Bendruomenės
veiklos pradžios įsijungė j jos
darbų srautą, daugiausia savo
energijos atiduodamas taip pat
lietuvių švietimui, būdamas LB
apylinkės švietimo vadovu, sek
retoriumi, Apygardos valdybos
'.'. narių.
Nuo 1974 J. Žilionis keliolika
metų kartu su savo gyvenimo
palydove Ona vedė knygyną
Dievo Motinos parapijoje. Ap
skritai jo lietuviškoje veikloje
pasireiškė ir genoriškumas, ir
aukos dvasia. Ir, aprūpindamas
lietuvių skaitančią visuomenę
lietuviška knyga, žurnalu ar
laikraščiu, iš leidėjų gautą
komisą atidavė parapijai, kuri
už tuos pinigus įrengė elektro
ninių vargonų ir varpų muziką.
Ji ir dabar pasitinka ateinan
čius bei besimeldžiančius šven
tovėje tikinčiuosius. Jų garsų
gaudėjimas palydėjo ir savo
mecenatą į amžinuosius namus.
Kilęs iš Dzūkijos, kur labai
stipriai reiškėsi partizanų veik
la ir pasipriešinimas abiems
okupantams, Juozas Žilionis
nuo pat pradžių įsijungė į
Lietuvių fronto bičiulių sambūrį
Clevelande, kur buvo ir pir
mininku ir valdybos nariu, o,
Clevelandan perkėlus centro
valdybą, buvo jos narys. Labai
mėgo metines LFB stovyklas
Kennebunkporte ir Dainavoje.
Čia sustojome tik ties maža
dalimi tų darbų, kuriuose Juo
zas nuoširdžiai reiškėsi. Jo
veiklos pėdsakai buvo visų
pastebimi ir labai vertinami.
Nuo pat jaunų dienų, nuo
1923 m. ateitininkas. Clevelan
de buvo Ateities klubo pir
mininkas. Ir BALFo, ir ALTo
darbuose Juozas buvo visada
gelbstinti ranka bei širdis.

J. Žilionis J A V p a s i e k ė
pačiame amžiaus pajėgume,
išsimokslinęs, su nemaža patir
timi įvairiose gyvenimo srityse,
pasiruošę dirbti, kur buvo
š a u k i a m a s ir didžiai rei
kalingas.
Gimė 1908 m. kovo 19 d. Veisė-.
jų miestelyje, Vinco Krėvės ap
dainuotoje Dainavoje. Ir Juozui
daina bei muzika buvo didelė
kasdienybės atgaiva ir džiaugs
mas. Iš pradžios pradėjo mokytis
pas daraktorių lenkiškai. Prasi
dėjus Pirmajam pasauliniam
karui, su tėvais pasitraukė
Rusijon prie Volgos, kur išgyve
no bolševikų revoliuciją. 1918
m. grįžo Lietuvon. Mokėsi Vei
sėjų vid. mokykloje, Lazdijų
mokytojų kursuose. Mokytojavo
(1925-29) Seinų ir Ukmergės
apskr. mokyklose. Siekdamas
aukštesnio mokslo, vyko į
Kauno Simono Daukanto moky
tojų seminariją ir ją baigė 1931

,DRAUGO »»
55.00 dol. Kazys Daulys,
Chicago, IL; A. Aleksandravi
čius, Hot Springs, AR; Petras
Jasulaitis, Chicago, IL; Marius
ir Katrina Sodonis, North Palm
Beach, FL;
50.00 dol. Adolfas Kanapka,
Wasaga Beach, Ont., Kanada;
4 0 . 0 0 d o l . Juozas Vaskela, Otobicoke, Ont., Kanada;
35.00 dol. Kotryna Bulota,
Los Angeles, CA; Joseph Augu
tis, St. Pete Beach, FL; A.
Suopys, Chicago, IL;
30.00 dol. Jonas ir Jūratė
Variakojis, Chicago, IL; An
tanas Urbonas, Toronto, Ont.,
Kanada;
25.00 doL M. Janonis, Rockford, MA; Juozas Mikulis,
Westchester, IL; V. Semaška,
Sebring, FL; Juozas Kirstukas,
Baltimore, MD; Ona Jesunas,
Phillips, WI; Angelė Bliūdžius,
Los Angeles, CA; Petras Jadvirsis, Chicago, IL; Albinas Reškevičius, Omaha, NE; Adolfas
Lingis, Miami Beach, Fl; Elena
Jasaitienė, St. Petersburg, FL;
Vincas Maciūnas Philadelphia,
PA; Ona Daškevičienė, Chicago,
IL; Alex Kaselis, St. Petersburg,
FL; Petras Kliorys, Euclid, OH;
Marija Guobužis, Chicago, IL,

RĖMĖJAI
u.
kas, Hamilton, Ont., Kanada;
Elena Gabrienė, Chicago, IL;
Vytautas Montvilas, Toronto,
Ont., Kanada; Isabela Am
brasas, Montreal, Que. Ka
nada;
15.00 doL Birutė Prasauskas,
Lomita, CA; Alfonsas Zdanys,
Newington, CT; dr. R. Senkus,
Stillwater, MN; L. Tomkus, Canoga Park, CA; Faustas Ra
jeckas, Wat«rford, CT; Mečys
Balys, Cleveland, OH; Liud
vikas Jurkūnas, Wood Haven,
NY; Nathtalie Paramskas, St.
Petersburg, FL; Jadvyga Auksciunas, Chicago, IL; Vacys
Maleckas, Justice, IL; Bruno
Krištopaitis, Chicago, IL;

20.00 doL Zigmas Navickas,
Chicago, IL; Sisters of the Immaculate Conception rėmėjos,
Putnam, CT; Vaitiekus Kazlaus

Juozas Žilionis.

m. 1931-36 m. Vytauto Didžiojo
universitete Kaune studijavo
teisę. Priklausė studentų ateiti
ninkų korp! Iustitia. 1934-37 m.
buvo „Lietuvos mokyklos" ad
ministratorius ir bendradarbis.
Ketverius metus buvo Kauno 39
ir 11-šios pradžios mokyklos ve
dėju. 1942-44 m. vokiečių oku
pacijos metais dirbo Vidaus
reikalų valdybos visuomeninių
reikalų departamento direkto
riaus pavaduotoju ir kultūros rei
kalų direkcijos viršininku. Tal
kino organizuojant lietuvių sa
visaugos karių ir jų šeimų
globos komitete (vicepirm. ir
iždininkas). Kalėdų proga buvo
išsiųsta per 9,000 siuntinėlių
kariams.
1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją, Hanau DP stovykloje dirbo
lietuvių pradžios mokykloje, tre
jus metus vadovavo švietimo
darbui. 1949 imigravo į JAV ir
nuo 1950 m. iki mirties gyveno
Clevelande.
Juozo netektis, nors ir nebuvo
netikėta, buvo kraupi žinia Clevelando lietuviams, su kuriais
per 40 metų ir velionis sielojosi
tais reikalais, kurie ypač dabar
aktualūs išeivijai, mažai, toli
nuo savo krašto gyvenančiai,
tautos daliai.
Jokūbauskų laidotuvių na
muose sausio 22 dienos vakare
susirinko apypilnė erdvi salė jo
artimųjų ir bendrakeleivių at
sisveikinti su Juozu. Dievo
motinos parapijos klebonas kun.
Gediminas Kijauskas, SJ, mal
domis ir pamokslu prisiminė
velionį, su kuriuo artimai dirbo
ne tik kaip su parapijiečiu, bet
kaip parapijos mecenatu, naujų

10.00 doL Alvydas Kudirka,
La Crescenta, CA; Jesuit Fathers, Montreal, Que., Kanada;
Gene Vosylius, Chicago, IL;
Marius Ambrose, New Market,
MD; Stasys Zvirblys, Hamilton,
Ont., Kanada; Anatolijus Milunas, Dovvners Grove, IL; V. ir A.
Seimininkas, East Harford, CH\
Pranas Skilandziunas, Toronto,
Ont., Kanada; Robertas Tarnulionis, Beverly Hills, MI;
Danguolė Smith, Wichita, KS;
Gediminas Rygertas, Putnam,
IL; Dr. V. Majauskas, Teųuesta,
FL; Juozas Spirauskas, Glendale, CA; Juozas Uknevičius,
Escondido, CA; Ona Račūnas,
Knox, IN; Ona Naureckienė,
Worth, IL; Kazys Prismantas,
Vista, CA.

Hilton, NY; Ann Jakuciunas, DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 14 d.
Milwaukee, WI; Bronius
Misevičius, Toronto, Ont.,
K E T V E R I Ų M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S
Kanada; Jonas Saulenas, N.
Providence, RI: Janina Mačiu
A.tA.
lis, Danville, CA; Vincas Salciunas, Port St. Lucie, FL;
V I N C A S P. SENDA
Bronė Bildusienė, Montgomery,
IL; Bronius Agurkis, Chicago,
..Kai aušta rytuose rausia
IL; O. Sidaras, Toronto, Ont.,
aušrine
Kanada; A. Bentnorius, Toron
Kai šaltam rūke rytas švinta.
Išeiki tu anksti, jei degs tau
to, Ont., Kanada; Dana Čipkie
krūtinė —
nė, Willoughby, OH; Albinas
Ji atsikvėps lengvai ir tyliai.
Slivinskas, Addison, IL; Bronė
Ciunka, Warren, MI; Henry Ka
Tad nekankins Tavęs nei
činskas, Oakbrook Terrace, IL;
godos.
Juozas Plečkaitis, Racine, WI;
Nei sutemų sapnai vylingi —
Martha Radwill, Huntington,
Jausmus apsiaubs rytinis oras.
CT; Antanas Šeduikis, BrockIr dings svajonėse paskendę".
ton, MA; Genovaitė Narbutienė,
Iš dienoraščio
Vista, CA; Ona Remeikis, Cice
1929 m
ro, IL; Loretta Stukas, WatDievas pasišaukė j savo Amžinuosius Namus mūsų myli
chung, NJ; Jonas Zubavičius,
mą
Dėdę, Krikšto Tėvą ir Draugą 1992 m vasario 15 d. Jau
Sunny Hills, FL; Michael Mac
ketveri
metai prabėgo, bet niekada neužmiršime ir Jo gerumo.
Queen College Park, MD; Stella
Nuoširdžiai maldaujame prie Tavo kojų. Viešpatie, suteik Jam
Jurgilas, Rancho Santa Fe,
džiaugsmą, linksmybę, Amžinąją Ramybę.
CA; Veronika Rūtenis, HyanŠiai liūdnai sukakčiai prisiminti, už a.a. Vinco sielą šv
nis, MA;
Elena Purtulis, St. Petersburg
Beach, FL; Nijolė R. Poškus,
Bourbornais, IL; Pranas Kruzikas, Waukegan, IL; Bronius
Undery8, Chicago, IL; Jonas
Veselka, Evergreen Park, FL;
Lisa ir Vytautas Barkus, Van
Nuys, CA; Mečys Bužėnas,
Evergreen Park, IL; Jonas
Dalmotas, Ottawa, Ont., Kana
da; Marija Nemanius, Chicago
IL; Ruth Kosmopoulos, Oak
Lawn, IL; Ignas Medžiukas, Los
Angeles, C A; Eugenija Kolupailaitė, Chicago, IL; Victor A.
Matonis, Wilbraham, MA; B.
Vaseega, Rochester, NY; Maria
Ručys, Naperville, IL; Irena
Baleišis, Chicago, IL; Leonas
Daukus, Chicago, IL; dr. George
H. Volodka, Largo, FL; Adelė
Jurevičius, Kenosha, WI; Vac
lovas Dzigas, Omaha, NE;
Giedrė Mereckis, Chicago, IL; J.
Astas, Hamilton, Ont., Kanada;
Aldona ir Edvardas Jacksonas,
Lansing, MI; Elena Černius,
Worcester, MA; B. Kondratas,
Quaker Hill, CT; Kazys Jasai
tis, Timmins, Ont., Kanada;
Ona Adomaitienė, Sunny Hills,
FL; Romas Venckus, Santa Monica, CA; Valerija Patalauskienė, Detroit, MI; Vilija ir Ar
vydas Kiela, Lemont, IL; Sofija
Romanauskienė, Miami FL;
Justinas Prasauskas, Rochester,
NY; Veronika Jaskauskas,
Dayton, OH; Elena Frejeris,
Grand Rapids, MI; Gytis
Krikščiūnas, Chula Vista, CA.
Nuoširdžiai dėkojame!

jų laikų knygnešiu, padovano
25.00 dol. Kazys Bagdonas,
jusiu parapijai elektroninių
Spring
Hill, FL; Roma Česonievarpų ir vargonų muzikos įren
gimus bei šv. Kazimiero sukak nė, F išners, IN; Anicetas Simu
ties metų prisiminimui šv. Ka tis, East Rockaway, NY; Joseph
zimiero skulptūrinį reljefą prie Tijūnėlis, Farmington, CT; John
mokyklos įėjimo. Jo gyvenimą Motiejūnas, Chicago, IL; Stella
žymėjo darbas ir auka. Jis dabar Kontvis, We8tminster, CA; Re
gali džiaugtis Viešpaties puoto gina Juškaitę, Detroit, MI; Vita
je. „Nenuženk nuo akmens, o Kemezys, Fairview Hts., IL; LB.
Marija", — A. Mikulskio giesme Veitas, Milton, MA;
buvo baigta religinė atsisveiki
20.00 doL Zuzana Junevičie
nimo dalis.
nė, Chicago, IL; Bronius CikoJuozas Ardys, Clevelando tas, Alexandria, VA; Gediminas
LFB sambūrio pirm. vadovavęs Morkūnas, Bellevue, W A; Stasė
atsisveikinimui, kalbėjo LFB Bublienė, Birmingham, MI;
tarybos ir sambūrio vardu, pa Aleksandra Sakas, Lancaster,
reiškė užuojautą velionio OH; James Štokas, Stuart, FL;
žmonai Onai, dukrai Violetai, Eleonora Pleikys, Chicago, IL;
sūnui Egidijui, dukraitėms ir Cecilija Basys, Redford, MI;
artimiesiems stabtelėdamas ties Konstancia Stungys, Richmond
jo svarbesniais gyvenimo mo Hts, OH; Joseph Kalvaitis, Chi
mentais. Dr. Eugenijus Šilgalis cago, IL; Laima Jarasūnienė,
atsisveikino ateitininkų vardu, Santa Monika, CA; Povilas Resdr. Viktoras Stankus LB Cleve kaitis, Lemont, IL; Pranas Bal
lando apylinkės vardu. Jis čiūnas, Chicago, IL; Jonas Biropriminė velionio nuopelnus, nas, Livonia, MI; dr. J. Skučas,
platinant lietuvišką spaudą ir
knygas, nes lietuviškas žodis
Buvusiai mūsų mielai kaimynei
yra mūsų išeivijos gyvybės
šaltinis. Mokytojų vardu Adol
A.tA.
fina Malėnienė prisiminė Juozą,
BRONEI ŽIŪRAITIENEI
kaip ilgų metų bendradarbį
mokyklose Lietuvoje ir čia.
BENDORAITIENEI
Korp! Giedros vardu at
sisveikino Aldona Zorskienė
mirus vos Lietuvon sugrįžus, jos sūnų ROMĄ
(duktė Violeta yra korp. pirmi
ŽIŪRAITI, marčią ALYCIĄ, visus anūkus, brolį
ninkė Clevelande), o Dana
ALGIMANTĄ MARKEVIČIŲ ir kitus gimines JAV
Čipkienė Lietuvių sodybos
vardu.
ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.
Sūnus Egidijus padėkos žode
Antanina
Trinkus
lyje perskaitė iš velioniui Ber
Laima
ir
Viktoras
Trinkus, M. D.
nardo Brazdžionio dedikuoto
Elytė
Izokaitienė
„Poezijos pilnaties" „Vakaro
Juzefą ir Leo Venckai
Varpų" paskutinio posmo eilu
t e s , liudijančias: „/Amen,
Amen... — visata visa pritars. /
Iškiliam Raiytojui, nepavargusiam Rezistentui ir iš
Ir paims tada tave už rankos
tikimam Lietuvių Fronto Bičiuliui
Tėvas / Geras, geras/". Lietuva
brangi — užbaigė pagarbos pa
A.tA.
reiškimą velioniui Juozui.
JURGIUI GLIAUDAI
Velionio atmintį pagerbdami
šermenų lankytojai aukojo šv.
mirus, žmonai MARIJAI, sūnui JURGIUI ir jo seimai
Mišioms, Lietuvių partizanų
fondui, Draugo fondui.
reiškiame užuojautą ir drauge liūdime.
Antradienio ryto šv. Mišių
Los Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai
metu giedojo sol. Aldona Stąm

pužienė, vargonais palydint
muz. Ritai Kliorienei. Ilga
mašinų eilė palydėjo Juozą į
Visų Sielų kapines, kur amžiną
poilsį jau rado šimtai mūsų
tėvynainių. Seimą pakvietė
visus dalyvius į Lietuvių namus
pusryčiams.
Ilsėkis, mielas Juozai, Dievo
artumoje, savo gyvenimą vedės
nuoširdžiu lietuvio ir krikščio
Ona ir Juozas /.ilioniai su kun Kazimieru Kuzminsku (viduryje) — „Lietuvon nio keliu.
Kataliku Bažnyčios kronikų"' leidėju
V. Rociūnas

Mirus
•

Mišios bus aukojamos vasario 16 d., penktadienį, 9:00 vai ry
to, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton
Parke.
Maloniai prašome gimines, draugus, pažįstamus tą dieną
prisiminti a.a. Vincą savo maldose.

Nuliūdę: Regina, Vytautas, Saulius ir Edis Juškaičiai
ir visa Sendų šeima Lietuvoje.

Mirus mylimai Motinai, Uošvei, Močiutei

A.tA.
MARIJAI KERELIENEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą Kybartų draugams:
RŪTAI KERELYTEI ir vyrui VIKTORUI JAUTOKAMS, ALBERTUI KERELIUI ir žmonai IRENAI,
ALFONSUI KERELIUI ir žmonai JOLANDAI ir jų
šeimoms.
Danguolė

ir Jurgis

Jurgučiai

Mūsų brangiai bendradarbei

A.tA.
ELENAI BALTRUŠYTEI
VENCLOVIENEI
mirus, jos dukterims SIGUTEI ir GUODAI su
šeimomis ir sūnui SVAJŪNUI reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
P.
A.
S.
L.
A.
R.
M.

Buv. St. Luke's ligoninės laborantės:
Balšaitytė
M. Kuprienė
Bielskienė
O. Ščiukaitė
Didžiulienė
K. Šilinienė
Grigalauskienė
O. Šulaitienė
S. Vaitienė
Jautokaitė
J.
Zaliauskienė
Jautokaitė
V. Zolynienė
Krikštopaitienė

B r a n g i a m broliui

A.tA.
Dr. VLADUI DALINDAI
m i r u s Panevėžyje, nuoširdžiausią užuojautą reiš
k i a m e seseriai agr. KAZIMIERAI su šeima ir
broliui K A Z I M I E R U I g y v e n a n t i e m s JAV, sese
riai O N A I , broliams agr. K L E O F U I ir POVILUI
s u š e i m a g y v e n a n t i e m s K A N A D O J E , ir kartu
liūdime,
Lietuvių

Agronomų

Sąjunga

Mielai Motinai

A.tA.
BRONEI KVIKLIENEI
mirus, jos dukroms - RŪTAI KULIKAUSKIENEI.
RAMUNEI LUKIENEI ir jų šeimoms bei DANGUO
LEI KVIKLYTEI reiškiame gilią užuojauta.
Jonas ir Terri Prunskiai

ir šeima

A.tA.
POVILUI BANIONIUI

A.tA.
STASIUI ŠIMAIČIUI,

nuoširdžiausiai užjaučiame motiną JUZEFĄ ŠIMAI
TIENE, žmoną ŽIVILE, dukterį DIANĄ, seserį
IRENĄ ir kitus artimuosius.

iškeliavus Amžinybėn, žmonai ONUTEI RUMBU
TYTEI, aštuoniems jų vaikams bei anūkams
reiškiame gilią užuojautą.
Mikalomu

Stasė ir Bronius

Čikagoje

Vaikeliai

seimą

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 14 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A.a. Bronė Prapuolenienė,
buvusi mokytoja ir ilgametė
Marąuette Parko lituanistinės
mokyklos vedėja, mirė vasario
12 d. vakare šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagoje. Daugiau in
formacijų apie laidotuves bus
paskelbta vėlesnėse „Draugo"
laidose.
Lietuvių žiniasklaidos at
stovai (spaudos, radijo, televizi
jos) bei žurnalistai kviečiami
susitikti su Gediminu Vagno
riumi. Spaudos konferencija
vyks pirmadienį, vasario 26 d.,
3 vai. p.p. „Draugo" patalpų an
trame aukšte. Prašome nelauk
ti atskirų pakvietimų, bet at
vykti, pasiruošę klausti įžval
gius klausimus, kad būtų
galima visuomenę kuo tiksliau
painformuoti apie politinę
padėtį Lietuvoje per Gedimino
Vagnoriaus perspektyvą. Bū
tumėme dėkingi, jei galintys
dalyvauti praneštų Indrei Tijūnėlienei, tel. 847-537-7949 arba
847-541-3702.
„Margutis II" nėra tik Čika
gos lietuviams — laidos gir
dimos ir platesnėse apylinkėse,
Burr Ridge, Westchester, Lemont, Lockport ir daugelyje kitų
priemiesčių. Vėliausios žinios iš
Lietuvos, įvairūs pranešimai,
komentarai ir muzikos intarpai
— tai sudaro „Margučio LT." pro
gramą. Laidos girdimos nuo
pirmadienio iki penktadienio, 9
vai. vakare, 1450 AM bangomis.
Pasiklausykite!
J a u n i m o centre Vasario
16-ji b u s švenčiama penkta
dienį, vasario 16 d. Visuomenė
kviečiama atsilankyti į JC ka
vinę, kur 7:30 v.v. kalbės konsu
las Vaclovas Kleiza. Programą
atliks Čikagos Aukštesniosios
lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami dainavimo
mokytojos Dalios Gedvilienės.
Čikagos Lietuvių moterų
klubo narės skiria vasario mėn.
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo mi
nėjimui. Šįmet tai įvyks trečia
dienį, vasario 21 d., 11:30 vai.
p.p., Palos Country Club patal
pose, Southwest Highway ir
131. Viešnios ir svečiai kviečia
mi dalyvauti. Rezervuoti vietas,
skambinant Pranciškai Simanonienei 708-422-5937. Bus pasi
rinkimas maisto. Viešnia Linda
Burbienė atliks meninę popietės
dalį.
x TRANSPAK
praneša:
..Pagal Baltijos tyrimų atliktą
apklausa 1995 metų žmogumi
prezidentas A. Brazauskas su
rinko 18.9 proc. apklaustųjų
balsų. R. Ozolas 10.9 proc., V.
Adamkus 5.9 proc., V. Lands
bergis 4 proc". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2b49 W 63 S«., Chicago. IL *0629
Tel (1-312) T7»-5162
1432S S. Bfll Rd . Lockport. IL 60441
Tel (70SI 301-4*6*
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60629
T e l . 1-312-776-8700
Kriminaline Teise
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago, IL 60629
'Skersai gatves nuo „Draugo")
Tel.: 312-2S4-0100
Valandos pagal susitarimą

Lietuvos Respublikos gene
ralinis garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza praneša,
kad konsulato įstaiga vėl bus
atidaryta nuo antradienio, va
sario 20 d., tomis pačiomis dar
bo valandomis — 10 vai. r. iki
1 vai. p.p. — ir toje pačioje vie
toje — Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje.
Ne tik Čikagos ir apylinkių
lietuviai yra susirūpinę Lietu
vos generalinio garbės konsula
to įstaigos, nors ir laikinu,
uždarymu, nes tai sudaro nema
žai nepatogumų žmonėms, ku
riems reikalingos konsulato pa
slaugos, ypač dabar, kai pradėta
labiau susirūpinti atgauti
Lietuvos pilietybe. Įdomu, kad
apie šį įvykį gan plačiai atsilie
pia ir Lietuvos žiniasklaida —
buvo užsiminta televizijos
laidose ir taip pat spaudoje. Sau
sio mėn. vilniškėje „Dienoje" vėl
išspausdintas gan ilgas Ra
munės Kerytės straipsnis „Gar
bės konsulas laukia pamainos".
Žurnalistė atsakymo į klau
simą, ar bus vėl atidaryta
konsulato įstaiga Čikagoje,
ieškojo pas Užsienio reikalų
ministrą Povilą Gylį ir minis
terijos sekretorių Rimantą Šid
lauską. Buvo atsakyta, kad
karjerinį konsulatą Čikagoje
numatoma steigti š.m. antrąjį-trečiąjį ketvirtį, o garbės
konsulato pmblemas „bandys
kaip nors spręsti, padės
konsulatui susimokėti už ryšių
paslaugas. Kaip paprastai,
vyriausybės biurokratija apie
problemą „vaikšto pirštų ga
lais", viską pažada, bet — kada
bus pažadai vykdomi — niekas
nežino. Tuo tarpu visas reikalas
taip ir kabo ore.
„Tėviškės" lietuvių ev. liu
teronų parapijoje šį sekma
dienį, vasario 18 d., bus minima
Martyno Liuterio mirties 450
metų sukaktis. Iškilmingas pa
maldas lietuvių ir anglų kalba
laikys ir pamokslą sakys vysk.
Hansas Dumpya. Giedos parapi
jos choras ir sol. Viktoras Mieliulis. Vargonuos ir giesmėms
akompanuos muz. Arūnas Ka
minskas. Po pamaldų parapijos
salėje — minėjimas. Paskaitą
skaitys Valteris Bendikas ir
muzikos kūrinį violončele atliks
'Jonukas Dumpys. Visų dalyvių
lauks Moterų draugijos paruoš
ti virtinukų (koldūnų) pietūs.
Visuomenė maloniai kviečiama
pamaldose ir minėjime daly
vauti.

Pastaruoju metu Čikagoje
vyko didelis subruzdimas dėl
Lietuvos respublikos generali
nio garbės konsulato veiklos su
stabdymo. Nors buvo pranešta,
kad konsulato įstaiga uždaroma
tik laikinai dėl lėšų stokos, bet
vietiniai lietuviai jautė tam
tikrą skriaudą, nes konsulato
paslaugomis daug kas naudo
jasi, o, be to, yra pripratę prie
jo veiklos Čikagoje per daugiau
kaip 70 metų ir, tikėjęsi tar
nybinio konsulato įkūrimo, nu
stebo išgirdė, kad ir garbės kon
sulatas nebeveikia. Iniciatyvos
konsulato reikalus judinti ėmėsi
veiklusis Marąuette Parko Lie
tuvių namų savininkų draugi
jos valdybos narys Joe Kulys. Jo
dėka žinios apie konsulato įstai
gos uždarymą pasklido ameri
kiečių spaudoje („The Chicago
Sun-Times" ir „Daily Southtown" išspausdino išsamius
straipsnius vasario 12 ir 13
laidose), bei radijo laidose, o į
pastangas įsijungė įvairūs poli
tikieriai — I distrikto Kongre
so atstovas Bobby Ruah, sen.
Richard Durbin ir kiti. Rezulta
tai, atrodo, buvo gan greiti, nes
— kaip šiandien skelbiame 6
psl., konsulato įstaiga pradės
veikti nuo ateinančio antra
dienio (būtų pradėjusi darbą
penktadienį, bet dėl Vasario
16-8108 Šventės
Lietuvos
valstybinės įstaigos nedirba, o
pirmadienį, vasario 19 d. yra
valstybinė Amerikos šventė,
Prezidentų diena). Lietuviai
dėkoja visiems, kurie prisidėjo
prie šio reikalo sprendimo.

Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sopmgoa
lUtsfuoj. J. Pi**** MaOtfan s*** 330* W. «th Ptace, Chicago,
BŪK TU MŪSŲ MEILE

mas pavadinimas. 9. Muz. ga
mos antras pavadinimas. 10.
Muz. gamos trečias pavadini
mas.
Žemyn: 1. Pirmojo neprikl.
Lietuvos prezidento pavardė. 2.
Kunigaikščio Gedimino pirmo
sūnaus vardas. 3. Mažybinė for
ma žodžio „dalia" be paskutinės
raidės. 4. Paskutinis Lietuvos
himno žodis. 5. Ne Žąsis, bet...
6. Kunigaikščio Gedimino ant
rojo sūnaus vardas. 7. Trečiojo
nepr. Lietuvos prezidento pavar
dė. 8. Muz. gamos ketvirtas pa
vadinimas.
(5 taškai)

Aš girdėjau balsą
Nemunėlio seno,
Kad tu mūsų meilė,
O tėvyne mano!
Aš girdėjau brolių
Skambią sutartine:
Būk tu mūsų meilė,
O brangi tėvyne!

x Dėmesio, aukotojai Lie
tuvos Partizanų globos fon
dui! Siunčiant aukas į Standard
Fed. Bank c/o L.P.G. Fund,
pažymėkite teisingą ACCT.
#863777, ne 66377, kaip buvo
sausio 17 d. „Drauge" pažy
mėta. Už klaidą L.P.G. fondas
atsiprašo.
(sk)
z Dr. Danutė ir dr. Vytau
tas Bieliauskai, Cincinnati
OH, atsiuntė $300 — dviejų naš
laičių metinį paramos mokestį.
Geradariams dėkojame! „lietuvos Našlaičių globos" komi
tetas.
. .
(sk)
z Angelė ir Jonas Puodžiū
nai, Philadelhia PA, atsiuntė
$150 — savo globojamo našlaičio
metinį globos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas.
(sk)

z TRANSPAK
praneša:
„Praeitų metų gruodžio 29 d.
Žuvinto rezervate šaltis pasiekė
26 laipsnius C. Tokių šalčių per
pastaruosius 30 metų dar nėra
buvę. Ledo storis 30-35 cm".
% Balio Brasausko inicia Pinigai, siuntiniai ir komer
tyva Baltimorės Lietuvių Namų cinės siuntos į Lietuvą. Mais
narių susirinkime Lietuvos to siuntiniai. T R A N S P A K ,
Partizanų Globos fondui auko 2838 W. 89 St., Chicago, IL,
jo: $200 - Lithuanian Hali tel. 312-438-7772.
Assn.; f 100 — Baltimore Lithu
(sk)
anian Museum, Council of Li
Algė Vaitones, Gloucester
thuanian Societies of Maryland; MA, atsiuntė $150 vieno Lietu
Stasys Vitkauaas; B. J. Ba- vos našlaičio globos metinį
sauskai; $50 — R. Z. Reikeniai; mokestį. Dėkojame! „Lietuvos
$25 - V. J. Laskauskai, V. O. Našlaičių globos" komitetas,
Eringiai, Al. A. Marcinkai, V. 2711 W. 71 St., Chicago, IL
Laukaitis, A. G. Radžiai, V. 80829.
Vaikys; $20 — Gintaras Damb(sk)
rava, Juzė Jancienė, Julija
z Lietuvos našlaičių vargą
Banienė, Jonas Kardokas. Ona sumažinti aukoja: B e r n i c e
Krivonienė, Elena Okaa; $15 — Jokūbaitis J a c o b s o n , BrookN. Šilgalienė; $10 - Eddy line MA — $25; po $20 aukoja:
Budelis, Kazys Sadauskas. Viso Donald ir Kathryn Ralston,
$966. Visiems Baltimorės auko VVenonah NJ, Constance Pertojams LPG FONDAS širdingai netas, Akron OH, Vitoldas ir
dėkoja.
Vanda Gruzdžiai, Euclid OH,
(sk) Justinas Dėdinas, Oakbrook
x Kelionė i Acapulco, Me- Terrace, IL, ir $5.00 Brian A.
xico — $519.1 kainą įskaičiuo Burba Thompson OH. Lietuvos
jama: skrydis ir 7 dienos viešbu našlaičių vardu aukotojams dė
tyje. Kreiptis: Travel Centre, kojame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas.
Ltd., tel. 847-52*0773.
(sk)
(sk)
z
Gediminas
Pranakeviz TRANSPAK įstaiga LEMONTE veikia savaitgaliais; čius užpildo pajamų mokesčių
penkt. 3 v. p.p. — 7 v.v^ šeštd. formas (income tax). Reikalui
ir sekma* 8 * 0 v.r. - 2 v. p.p. esant, atvažiuoja į namus.
Transpak tel. Lemonte: 708- Kreiptis: 708-858-2550 arba
708858-1283.
257-0497.
(sk)
(sk)

Ir už jūrų marių°
Aš girdžiu jų šūkį:
O brangi tėvyne,
Mūsų meile būki!
Leonardas Žitkevičius
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LAISVĖS ŠVENTĖ
' i.

šiandien amerikiečiai mini
Valentino dieną. Kiekvienas sa
vo artimiesiems, vienokiu ar ki
tokiu būdu, išreiškia savo sim
patijas ir meilę. Gražus papro
tys,
j
Už kelių dienų švęsime ir
mūsų Tautos šventę. Jau 78
kartas, kai visa pasaulio lie
tuviai renkasi į bažnyčias ir sa
les, kad paminėtų šią brangią
šventę. Laisvės niekas veltui
neduoda, ją reikia išsikovoti.
Nemažai mūsų teerių-didvyrių
žuvo, kad užsiiiėbtų Laisvės
aukuras. Nebūtų tikras ir nuo
širdus minėjimas, jei nepri
simintume laisvės kovotojų.
Jiems nereikia orkestrų ir para
dų, jiems pagerbti užtenka
tylios maldos ir valentiniškos
meilės. Kol meilė Oėvynei plaks
lietuvių širdyse, tol galėsime
džiaugtis iškovota laisve. Šian
dien meilė blėsta daugelio šir
dyse, todėl ir pavojai laisvei di
dėja. Tegul ši šventė visus sustriprina, sujungia, kad ryžtas
išlaikyti laisvą Lietuvą būtų ga
rantuotas visiems^aikams!
Redaktorius
MŪSŲ KLASĖ9"VĖLIAVA
Mūsų klasėje yjp lietuviška
vėliava, kuri kabėjo aukštai,
aukštai, virš Gedimino pilies,
Lietuvoje. Panelės Astos drau
gas nupirko šią gražią vėliavą
jai. Turi ryškią geltoną, minkš
tą žalią ir šiltą raudoną spalvą.
Yra balta ir raudona juostelė,
kuria tampriai vėliava yra ap
rišta. Kabo labai .gražiai, be
veiki iki žemės. Yra pakabinta
ant sienos ir padaro „V".
Mūsų klasėje ši vėliava labai
gražiai ir švelniai atrodo. Man
labai patiktų matyti, kaip kabė
jo Lietuvoje. Kaip ją matė pane
lės Astos draugas.
Andrėja Dutton, 6 sk. mokinė
Lemonto Maironio lit. m-la
(„'95 mes dar gyvi")
ASILAS

Vienas vyras iš vienos vietos
nuėjo vieną mylią į pietus. Pas
kiau pasisuko ir ėjo vieną mylią
į rytus, tada vėl pasisuko ir ke
liavo vieną mylią į šiaurę. Kai
atliko tą kelionę, jis atsirado to
je pačioje vietoje, iš kur pradėjo
eiti. Iš kurios vietos jis pradėjo
eiti? Padarykite to vyro kelionės
planą (brėžinį).
(5 taškai)
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ŠVIETIMO TARYBOS
RAŠINIŲ KONKURSAS

GALVOSŪKIO N R 80
ATSAKYMAS

Švietimo taryba skelbia trijų
temų rašinių konkursą aukštes
niosios mokyklos visų keturių
klasių mokiniams.
Pirmoji tema: „Motulė pavi
liojo" -4 atšlaičių likimas Laz
dynų Peledes kūryboje. Minime
Lazdynepelėdos 70 metų mir
ties meHeės. Reikia parašyti autorės blogrėfų'ą ir apysakos tu
rinį. Reikia palyginti šios apysa
kos turtingų ir neturtingų vei
kėjų gyvenimo sąlygas. Paaiš
kinti, ar valkai sąmoningai nu
sižudė. Ar ŠĮ apysaka yra realis
tinio pobūdžio?
Antroji tema: „Ką iš šio am
žiaus mums reikėtų pasiimti į
ateiti ir ką geriau būtų palikti
kaip nereikalingą?"
Trečioji tema: „Ko jūs la
biausiai norėtumėte iš ateities
— dvidešimt pirmojo amžiaus?"
Rašiniai turėtų būti mažiau
siai pusantro, mašinėle rašyto,
puslapio. Kadangi pirmoji tema
yra numatyta išeiti Švietimo ta
rybos literatūros programoje,
mokytojai turėtų šį kūrinį gi
liau išnagrinėti su mokiniais
pamokų metu.
Rašiniai pasirašomi slapyvar
džiu, įdedamas atskiras vokelis,
kuriame būtų konkursanto var
das, pavardė, adresas, telefono
numeris, mokyklos pavadini
mas, klasė. Viską išsiųsti iki
1996 m. kovo mėn. 15 d. šiuo ad
resu: A l d o n a R a u c k i e n ė ,
10423 Broadmoor Ln., Palos
Hffls, JL 80485.

1. Iš senų laikų vietiniai gy
ventojai šią vietovę vadino Gol
gotos vardu, bet atėję okupan
tai romėnai šį seną vardą pakei
tė į Kalvariją Panašiai atėję
okupantai Karaliaučiaus vardą
pakeitė į Kaliningradą, o vokie
čiai okupantai Klaipėdos vardą
buvo pakeitę į Memel. 2. Mažas
upelis Lietauka yra į šiaurės' va
karus už 30 km nuo Kernavės,
netoli Jonavos. Jis įteka deši
niuoju intaku į Nerį tarp Šven
tosios ir Musės upių intakų.
Apie šią teoriją yra pasisakę šie
mokslininkai: prof. A. Salys,
kalbininkas K. Kuzavinis ir geo
grafas S. Tarvydas (Br. Kviklio
„Mūsų Lietuva" 2-542, Boston,
1965; Laiškai lietuviams, Nr. 1,
31 psl., Chicago, 1995). 3. Skruz
dė arba skruzdėlė Šv. Rašte yra
minima porą kartų: Senojo Tes
tamento patarlėse 6:6 ir 30:25.
4. Diktatoriaus Hitlerio (18891945) pradinė pavardė buvo
Adolf Schicklgruber. 5. Laive
yra aparatas, kuris siunčia į gel
mes, į jūros dugną garsą ir
laukia jo sugrįžimo. Seklesnėse
vietose garsas grįžta greičiau, o
gilesnėse vietose garso banga
keliauja ilgiau. Iš to yra žino
mas vandens gylis. -

Asilas, užsivilkęs liūto kailį,
visiems rodėsi tikras liūtas: nuo
jo bėgo žmonės, nuo jo bėgo
gyvuliai. Bet papūtus vėjui kai
lis prasiskyrė, ir pasirodė nuo
gas asilas. Tada visi ji puolė ir
ėmė tvoti (mušti), lazdomis ir
vėzdais (pagaliais).
GALVOSŪKIO N R 76
Ir tu, neturtingas ir paprastas
ATSAKYMAS
žmogau, nesek turtingųjų, kad
1. Juodas, 2. mėlynas, 3. roži
kartais nebūtum išjuoktas ir
neatsidurtum pavojuj: svetimu nis, 4. oranžinis, 5. geltonas, 6.
auksinis, 7. sidabrinis, 8. rudas,
kailiu neapsivilksi.
Ezopas 9. baltas, 10. violetinis.
TRUMPAI
Kiniečių astronomai žinojo
apie saules dėmes jau prieš
2,000 metų, kurias vėl atrado
Galilėjus.

Chicogoa

IL 60629

GALVOSŪKIO N R 78
ATSAKYMAS
Panašios figūros yra 2 ir 4.

GALVOSŪKIO NR 78
ATSAKYMAS

Keletą tūkstančių metų prieš
1. Užsivilko, 2. užsivilko, 3.
Kristų Posidonijus nurodė apsiavė, 4. užsidėjo, 5. užsirišo,
mėnulio ryšį su jūros potvyniais 6. užsidėjo, 7. užsivilko, 8. užsi
ir atoslūgiais.
dėjo, 9. įsisegė, 10. užsirišo.

Vienoje mokykloje mokytojas
į klase atsinešė du skirtingus indus su vandeniu ir vieną didelį
tuščią indą. Tada jis pasakė
mokiniams: „Ar yra būdas su
pilti vandenį iš abiejų indų į tuš
čią indą ir pasakyti, kurioje vie
toje yra pirmo indo vanduo ir
kurioje vietoje yra antro indo
vanduo buvusiame tuščiame in
de?" Mokiniai nesugalvojo, kaip
atskirti kiekvieno indo vandenį,
supiltą į tuščią indą. Gal jums
pasiseks? Pamėginkite! Tame
inde nebuvo jokių užtvarų ir
jokių ženklų atžymėjimui. Van
duo buvo paprastas, nedažytas.
(6 taškai)
G A L V O S Ū K I S N R <64
(Žiūrėkite piešinėlį)

GALVOSŪKIS N R 98
(Žiūrėkite kryžiažodį)

J

Pabaikite nupiešti šuniuką.
(5 taškai)
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Skersai: 1. Kas parašė Lie
tuvos himną? 2. Karaliaus Min
daugo žmonos vardas. 3. Paros
dalis. 4. Antrojo Lietuvos prezi
dento pavardė. 5. Asmeninio
įvardžio pirmas asmuo. 6. Asm.
įvardžio antras asmuo. 7. Asm.
įv. trečias, moteriškos gimines
asmuo. 8. Muzikinės gamos pir-

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudoję informacija, atsakykite
į šiuos klausimus: L Kuria iš šių
diktatorių amžiumi buvo se
niausias: Hitler, Musolinį,
Franco, Peron, TiV> ir Stalin? 2.
KadaEuronsJe atsiradopomi8orja? +. Kuo ausys tarnauja
drambliui? 4. Ntao kurių metų
ž n x « 4 a turi šią formulę: E - m c 1
ir kas ją sudarė? 5. Kas arčiau
Visagino (Sniečkaus) miesto: Ig
nalina ar Zarasai? I visus klau
simus teisingai ir išsamiau at
sake gaus 10 taškų, o už trum
pus ir apytikrius atsakymus —
tik 6 taškus.
Atsiuntė k u n . dr. E. Gerulis

