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A. Šleževičius 
atsistatydino iš 

LDDP pirmininko 
pareigų 

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) 
— Buvęs Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
pirmadienį pareiškė, kad at
sistatydina iš Lietuvos Demo
kratinės Darbo Partijos pirmi
ninko pareigų ir tuo pačiu sus
pendavo savo pareigas valdan
čiosios partijos taryboje. 

Pirmadienio pavakare, LDDP 
tarybos prezidiumo posėdyje 
buvo siūlymų sušaukti tarybos 
sesiją kovo 2 d. nuspręsti, ar 
kovo 30 d. šaukti ypatingą 
LDDP kongresą, kuriame būtų 
renkama nauja LDDP valdyba. 
pranešė LDDP atstovas spau
dai. 

A. Šleževičius pirmadienio 
vakarą spaudos konferencijoje 
informavo, kad apie savo 
atsistatydinimą pranešė prezi
dentui Algirdui Brazauskui. 
Prezidentui taip pat pranešta 
kad Šleževičius atsisako pa
siūlymo būti Lietuvos ambasa
dorium Jungtinei Karalystei — 
Britanijai. „Nemanau, kad ga
lėčiau atstovauti valstybės in
teresams, po to, kai buvo pa
reikšta, jog aš netinkamas va
dovauti vyriausybei", pareiškė 

Šleževičius. 
Buvęs ministras pirmininkas 

paaiškino, jog atsisakė LDDP 
pirmininko pareigų, norėdamas 
padėti partijai išvengti didesnio 
skaldymosi į įvairias frakcijas, 
artėjant rinkimams ir bandant 
išspręsti bankų problemas, 
kurios gresia šalies ekonomi
niam ir socialiniam vystymuisi. 

Pastaruoju metu buvo daug 
spekuliacijų apie tariamą 
konfrontaciją tarp „Šleževičiaus 
LDDP" ir „Brazausko LDDP", 
kalbėjo buvęs premjeras. „O yra 
tik viena partija su viena prog
rama". Brazauskas buvo LDDP 
vadas kol jis buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentu 1993 me
tais. 

„Vienok, mano pašalinimo iš 
ministro pirmininko pareigų 
eiga, balsavimai Seime ir kai 
kurių partijos vadovų pareiš
kimai rodo, kad nuomonių skir
tumai gali pasiekti pavojingą 
ribą. Bet dar blogiau, kuomet 
kai kur ie partijos nariai 
pradeda prarasti pasitikėjimą 
mūsų prezidentu — LDDP stei
gėju ir ilgamečiu jos vadovu", 
pareiškė Adolfas Sleževičius. 

Prezidento metinį pranešimą 
komentavo Lietuvos spauda 

Vilnius, vasario 19 d. — Lie
tuvos prezidento Algirdo Bra
zausko metinį pranešimą, kurį 
jis padarė Seime vasario 15 d. ir 
kurio santrauka pateikta va
sario 17 d. „Drauge", pirma
dienį komentavo Lietuvos laik
raščiai. Rimantas Valatka re
guliarioje savaitės įvykių ap
žvalgoje „Lietuvos ryte", pa
vadintoje „Europos vizija be 
pagarbos valstybės piliečiui", 
daugiausia komentuoja prezi
dento metinį pranešimą, pa
reikšdamas, jog jis straipsnio 
autoriui „laukto įspūdžio ne
padarė", ir jį kritikuoja. 

Valatka prezidento pranešime 
mato panašumą į ataskaitą so
vietinių laikų Komunistų par
tijos visuotiniame susirinkime. 
Prezidento pacituoti Vinco 
Kudirkos žodžiai, R. Valatkos 
manymu, „pakibo ore, neside
rindami su pranešimo tekstu". 
Anot komentatoriaus, „Prezi
dentas V. Kudirkos teksto neiš
laiko jau vien todėl, kad nė 
sekundės neskyręs kultūrai, 
rado laiko piktintis tuo, jog 
konservatoriai atleido keletą 
anksčiau LDDP paskirtų viršai
čių. Vietoj sodraus prezidento 
balso vėl pasigirdo vienos par
tijos falcetas". Straipsnyje sumi
nima daugiau dalykų, aktualių 
problemų, kurių prezidentas ne
paminėjo. 

Valatka komentuoja ir Adolfo 
Šleževičiaus atstatydinimą ir 
jam pasiūlytas ambasadoriaus 
pareigas: „Prezidentas, vado
vaudamasis nomenklatūrinė
mis tradicijomis, susikompro
mitavusiam veikėjui pasiūlė 
šventą darbą — atstovauti 
Lietuvai Didžiojoje Britanijoje. 
Kažkoks šiurpus moralės ir so
vietinio pragmatizmo koktei
lis". Tokiu pačiu tonu jis vertina 
ir finansų ministro paskyrimą 
Lietuvos Banko valdytoju. 

Tie patys veiksmai kitaip ver
tinami čia pat spausdinamoje 
panašioje Laimono Tapino 

apžvalgoje. J is akcentuoja tai, 
kad „Seimo frakcijos suvokė, jog 
Lietuvai šiandien kuo skubiau 
reikia efektyvios vyriausybės ir 
Lietuvos Banko vadovų. Jie pra
ėjusią savaitę Seime buvo pat
virtinti be didesnių komplika
cijų". 

„Lietuvos ryto" redakcijos 
skiltyje „Laiko ženkla i" 
rašoma, jog prezidento „kalba 
turėjo patikti žmonėms, kurie 
iki šiol mano, kad valstybės 
vadovas turi būti tik geras 
ūkvedys. O ūkvedžiui atleistina 
dėl laiko stokos' nekalbėti apie 
kultūrą, mokslą, švietimą, svei
katos apsaugą ir daugelį kitų 
labai svarbių visuomenės gyve
nimo sričių". 

..Respublikos" straipsnyje, 
„Ar pūsime vieną dūdą?" apie 
prezidento pranešimą savo 
nuomones reiškia įvairus Seimo 
nariai. Seimo opozicijos seniū
nas Andrius Kubilius pasisakė, 
jog metinis pranešimas „vėl 
nepaliko jokio įspūdžio. Iš 
tikrųjų, nematai, ko prezidentas 
siekia Lietuvoje". LDDP frakci
jos narys Jonas Pangonis paste
bėjo: „Prezidento kalba buvo 
gana konkreti — nepabijota 

prabilti apie visų mūsų bėdas". 
Krikščionių demokratų frak

cijos pirmininkas Ignacas Už
davinys pastebėjo jog „preziden
tas paminėjo ne visas žaizdas", 
o Demokratų Partijos pirminin
kas Saulius Pečeliūnas pažymė
jo, jog „buvo daug tuščiažo
džiavimo, todėl kalbą buvo 
galima gerokai sutrumpinti". 
Politinių kalinių ir tremtinių 
frakcijos pirmininkas Balys Ga
jauskas pareiškė: „Prezidento 
kalba buvo paviršutiniška — vi

siškai išvengta išsamesnių poli-
tinių įvykių ir ekonominio ša
lies gyvenimo analizės". 

Lenkų Sąjungos frakcijos 
narys Artūras Plokšto pasigedo 
daugiau dėmesio finansinei kri
zei: „Viri tie išvedžiojimai dėl 
šalies užsienio politikos manės 

Premjeras žada, kad šią 
savaitę bus patvirtinta 

vyriausybė 

Vasario 7 d. Vilniuje susitik? trijų Baltijos salių užsienio reikalų ministrai (iš kairės) Latvijos 
Valdis Birkavs. Estijos Siim Kalias ir Lietuvos POVIIHS Gylys reguliariam posėdžiui, jo pabaigo
je pasirašė bendrą susitikimo protokolą. Nors ministrą: nepritaria savitarpes gynybos sąjungos 
kūrimui, jie neatsisakytų bendradarbiauti, kartu ruošiant karius tarptautiniams uždaviniams. 

Nuotr. R. Oanisevičiaus „Dienoje" 

Landsbergis tikslina 
klaidinanti A. Brazausko 

išsireiškimą 
Vilnius, vasario 19 d. — Pir- kė prieš Lietuvai nenaudingus, 

madienį įvykusioje spaudos kad ir „paraštinių politinių jėgų 
konferencijoje Tėvynės Sąjun- ar mažų laikraštėliu" ksenofo-
gos (Lietuvos Konservatorių) binius išpuolius, kuriuose prie-
pirmininkas Vytautas Landa- ginamasi integracijai į Europą, 
bergis atkreipė dėmesį į tai, bauginant „užsieniečiais" ir 
kad tarptautinių informacijos Vakarų kultūra. „Jeigu in-
agentūrų komentuojama prezi- formacinės agentūros perduos 
dento Algirdo Brazausko min- iš Lietuvos tik tcVHis balsus, tai 
tis, jog Lietuva turi atsisakyti Lietuva vėl atrodys atsilikusi, 
„amžinojo priešo" principo, gali nesusivokianti, nepatraukli pro-
sukelti klaidinantį įspūdį, ta
rytum Lietuvoje tokios sąvokos 
ligi šiol būtų buvę laikomasi, 
praneša Tėvynės Sąjungos spau
dos tarnyba. „Nieko panašaus 
Lietuvos valstybės politikoje 
nebuvo ir nėra", pareiškė 
Landsbergis. „Aš nežinau kokia 
buvo priežastis tokioms min
tims atsirasti, a š taip pat 
nežinau, kokie patarėjai for
muluoja prezidentui panašias 
idėjas", stebėjosi profesorius. 
Tuo klausimu jis išplatino pa
reiškimą. 

Landsbergis patikslino, kad 
„amžinojo priešo" koncepciją 
Antrojo pasaulinio karo metais 
kūrė Lietuvos komunista i 
Maskvoje, turėdami galvoje Vo
kietiją. Profesorius pažymėjo, 
kad atkuriant nepriklausomą 
Lietuvos valstybe, užsienio 
politika buvo nukreipta į tarp
tautinių santykių atkūrimą, 
normalizavimą, ypač su kaimy
nais. 1991 metais buvo pasira
šyta tarpvalstybinių santykių 
sutartis su Rusija, o kitais me
tais geros kaimynystės dekla
racijos su Baltarusija ir Lenki
ja, pratęsta ir papildyta Baltijos 
valstybių santarvės sutartis. 
„Tai buvo nuosekli politika, 

vincįja", būgštavo profesorius. 
Ta proga jis pastebėjo, kad sie

kiant narystės Europos Sąjungo
je, būtinas platus aiškinamasis 
darbas visuomenėje, tačiau 
valdžia, nors žodžiais ir pasisako 
už integraciją, šio darbo nesiima 
ir net „maitina" jėgas, veikian
čias priešinga kryptimi. Anot 
Landsbergio, įvairios politinės Sąjungos pirmininkas 

Prezidentas patvirtino 
neskelbsiąs pirmalaikių 

rinkimų 

Vilnius, vasario 19 d. (AGEP> 
— Šį trečiadienį arba ketvirta 
dienį prezidentas Algirdas Bra
zauskas gali pasirašyti dekretą 
dėl naujos vyriausybės patvir 
tinimo, sako vyriausybę formuo
jantis naujasis ministras pirmi
ninkas Mindaugas Stankevi
čius. 

Po pirmadienį įvykusio susi
tikimo su prezidentu ir Seimo 
LDDP frakcijos vadovais M. 
S tankev ič ius žu rna l i s t ams 
sakė, kad iš 19 senosios vy
riausybės ministrų gali likti 
„apie dvyliką". Be jau laisvu 
vidaus reikalų, finansų, vai 
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų, ryšių ir informatikos 
ministerijų vadovų, keisis eko 
nomikos ir energetikos ir gali 
būti pakeisti dar du kiti minist 
rai. 

Mindaugas Stankevičius sa
kė, kad vidaus reikalų ministru 
bus siūloma tapti Seimo nariui 
Virgilijui Bulovui, ryšių ir infor-
matikos ministru — šios minis 
terijos sekretoriui Vaidotui 
Abraičiui, finansų ministru — 
ministerijos sekretoriui Algi 
mantui Križinauskui. 

Premjeras sakė dar neturįs 
tvirto kandidato į valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministro postą. Tačiau kaip vie
ną kandidatų jis paminėjo Sei-
mo LDDP frakcijos narį Petrą 
Papovą. Premjeras neįvardino 
energetikos ministro kandida
tūros. J i s sakė siūlęs šias 
pareigas vienam ministerijos 
sekretorių, kuris kol kas ka 
tegoriškai atsisako. 

Naujai formuojamos vyriau-

Vilnius, vasario 19 d. (AGEP) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas dar kartą atmetė opo
zicijos raginimus skelbti pirma
laikius Seimo rinkimus, pareiš
kęs, kad tam nėra „nei teisinio, 
nei praktinio pagrindo". įprasti
niame pokalbyje per Lietuvos 
radiją prezidentas priminė ne
turįs konstitucinių galių skelbti 
rinkimus kada panorėjęs ir siūlė 
Seimui pačiam juos inicijuoti. 

Pagal Konstituciją, pirmalai
kiai Seimo rinkimai gali būti 
skelbiami, jei taip nutars trys 
penktadaliai parlamentarų. 
Prezidentas juos gali paskelbti 
tik tuo atveju, kai Seimas per 30 

jėgos, pasinaudodamos rengia
mu 47-ojo Konstitucijos straips
nio papildymu, pradėjo kampa
niją nukreipti prieš Lietuvos 
ėjimą į Europos Sąjungą. Tėvy
nės Sąjungos vadovas pasisakė 
už naujos Europos reikalų mi
nisterijos įkūrimą. 

Landsbergis tvirtino, kad 
Konstitucijos papildymo tekstas 
yra pakankamai nugludintas, 
nes jame kalbama tik apie ribo
tą nuosavybės teisės praplėti
mą, tik apie nedirbamos, nežem-
dirbystės žemės po gamybiniais 
pastatais galimą pardavimą ju
ridiniams asmenims ir Vakarų 
šalių piliečiams. „Spaudoje 
naudojama formulė 'žemės par
davimas užsieniečiams' yra iš 
tikrųjų netiksli ir naudojama 
propagandiškai, lyg būtų kai- sybės vadovas tikisi, kad du 
bama apie bet kokios žemės portfelius gaus moterys. Jis 
pardavimą bet kokiems užsie- pabrėžė būsiąs „labai paten-
niečiams", pažymėjo Tėvynės k i n t a s " , je igu ekonomikos 

ministre taptų Laisvosios Rin 
kos Instituto direktorė Eleonora 
Leontjeva. Kitas pretendentes 
Stankevičius neįvardino. 

Stankevičius atmetė galimą 
pramonės ir prekybos ministro 
pasikeitimą. Tačiau jis nepa
neigė, kad privačiame pokalbyje 
buvo kalbėjęs su Seimo pirmi
ninko pavaduotoju, Centro Są
jungos valdybos pirmininku 
Egidijum Bičkausku apie gali 
mybę jam užimti teisingumo 
ministro postą tuo atveju, jeigu 

mėnesius iki rinkimų paskelb
ti konkrečią eilinių rinkimų 
datą tarp rugsėjo 25 ir spalio 25 
dienos. Tačiau, kaip radijui sake 
A. Brazauskas, jis gali tą datą 
paskelbti anksčiau, ir „tai. 
matyt, ir įvyks". 

dabartinis ministras Jonas Pra
piestis būtų išrinktas Konsti 
tucinio teismo teisėju. Trys 
Konstitucinio teismo teisėjai 
turėtų būti perrinku, kovo mė
nesį. 

Ministras pirmininkas užsi
minė, kad susitikime buvo kai 
beta apie statybos ir urbanis
tikos ministeriją, kuriai vado
vauja ministras Julius Laico-
nas. ..Tačiau nenorėčiau tvirtin
ti, kad dekretas del jo atleidimo 
bus pasirašytas", sakė M. Stan
kevičius. 

Paklaustas, ar konsultacijų 
metu buvo keliama abejonių del 
kurios nors aptariamos kandi
datūros, premjeras to nepatvir
tino. Tačiau jis pabrėžė norįs 
vyriausybėje matyti žmones 
,.švariomis rankomis" Tuo 
reikalu premjeras pažymėjo: 
..Jeigu ir yra kokių nors abe
jonių, norėčiau būti tikras, kad 
pagrindo joms nėra". 

Paklaustas apie keliamas abe
jones dėl Seimo nario Virgili
jaus Bulovo tinkamumo užimti 
vidaus reikalu ministro postą, 
premjeras sakė. kad valdan
čioji frakcija tam nesipriešina. 
Jis pabrėžė ambasadorių Bulovą 
labai gerai pažįstas nuo tų 
laiku, kai teko kartu dirbti 
derybų su Rusija delegacijoje. 
Vidaus reikalų sistema ..ne iš 
paprastųjų", sakė premjeras, 
pastebėjęs, kad V Bulovas yra 
pare ig ingas . . .nemėgstant is 
plaukioti paviršiumi" žmogus. 
..Ta prasme jam bus sunkoka 
Bet aš manau, kad pat i sistema 
jį priims", pažymėjo M. Stan
kevičius. 

t.y. vos pora mėnesių anksčiau 
numatytųjų eilinių. Be to, vasa
ra ypač nepalankus metas rin
kimams, nes daugybė žmonių iš
keliauja per atostogas iš nuo
latinių gyenamųjų gyvenamųjų 
vietų. 

Prezidentas mano, kad paskel
bus pirmalaikius rinkimus poli
tikų dėmesys tik į juos bekryptų 
ir būtų užmirštos kuo skubiau 
spręstinos problemos bankinin
kystės ir socialinėje ir ekono
minėje sferose. 

Prezidentas turi prieš tris 

kurią vėliau perėmė ir LDDP dienų nuo vyriausybės progra-
valdžia", pabrėžė Landsbergis, mos pateikimo neapsisprendžia 
Pasak jo, Lietuvos pasirinkta dėl jos arba du kartus neprita 
europinės transatlantinės integ- ria programai per 60 dienų nuo 
racijos kryptis negali būti jos pateikimo. Prezidentas dar 
laikoma kam nors priešiška, nes galėtų skelbti pirmalaikius 

A. Kubilius: Komunistų 
valdžia baigiasi 

išreiškė tik natūralų stabilumo 
ir saugumo siekį. 

Vytautas Landsbergis pasisa-
fc—i——— 

nesudomino... Manau, kad vals
tybiniai apdovanojimai dalijami 
pernelyg lengva ranka". Social
demokratas Vytenis Andriukai
tis šių metų pranešimą laiko 
geresniu u i buvusius: „aprėpė 
daugiau sričių"), o frakcijai ne
priklausąs, buvęs ekonomijos 
ministras Julius Veselka pa
reiškė, jog „pranešimas buvo 
toks vidutinis, kad jo net never
ta komentuoti". 

rinkimus vyriausybės siūlymu, 
jei Seimas pareikštų tiesioginį 
nepasitikėjimą, vyriausybe. 

Kadangi dabartinė padėtis 
neatitinka nė vienos minėtų 
sąlygų, prezidentas neturi 
teisinio pagrindo paklusti opo
zicijos raginimams. Kita ver
tus, pasak A. Brazausko, jis 
nemato ir praktinio pagrindo 
skelbti rinkimus anksčiau, nei 
numatyta rugsėjo ar spalio 
mėnesiais. 

Prezidento skaičiavimu, pir
malaikiai rinkimai galėtų 
įvykti nebent vasaros pabaigoje, 

119 d. (Elta)-
Seimo Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius pra
našauja, kad pavasaris į 
Lietuvą ateis tik rudenį, kai bus 
surengti Seimo rinkimai. Kai

me teigė Seimo narys, pabrėžęs, 
kad „pavasario žolė — veržli" 

Prie 26-uoju numeriu pažymė 
to namo, kurio viename iš 
trečiojo aukšto kambarių 1918 
m. vasario 16 d. buvo pasira
šytas Nepriklausomybės Aktas, 

bedamas penktadienį-vasario penktadienį - Lietuvos valsty 
16 d. — sostinėje surengtame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime, parlamenta
ras sakė, jog „komunistų valdy
mas eina į pabaigą, tačiau kyla 
klausimas, kiek per tą laiko
tarpį dar bus išvogta". 

„Akivaisdu, kad po nakties 
išausta rytas, o po žiemos ateina 
pavasaris", prie Vasario 
16-osios Nepriklausomybes Ak
to signatarų namo Vilniaus Pi 
lies gatvėje surengtame minėji-

bės atkūrimo dieną — susirinko 
daugiau kaip tūkstantis vilnie
čių ir miesto svečių. Minėjime 
giedojo Vilniaus tremtinių 
choras, o po jo buvo pagerbti du 
Nepriklausomybės Akto signa 
tarai — į Rasų kapines nuneštos 
gėlių puokštės, kurios buvo 
padėtos an t lietuvių tautos 
patriarcho daktaro Jono Basa 
navičiaus kapo ir Jono Vileišio 
šeimos koplytėlėje. 

Atsistatydino ryšių ir 
informatikos 

ministras 
Vilnius, vasario 15 d. I AGEPi 

— Ketvirtadienį prezidentas 
Algirdas Brazauskas patenkino 
Lietuvos ryšiu ir informatikos 
ministro Gintauto Zintelio at
sistatydinimo pareiškimą Pre
zidento dekretas, kuriuo pri
imamas ministro atsistatydini
mas, įsigaliojo nuo vasario 15 
dienos. 

Gintautas Zintelis. 52 metų 
e l ek t ron ikos specia l i s tas . 
Lietuvos ryšių ir informatikos 
ministerijai vadovavo nuo 1992 
metų. Vyriausybes nariu jis ta
po premjero Aleksandro Abiša
los sudarytoje ketvirtojoje 
Lietuvos vyriausybėje. 

Gintautas Zintelis yra Lie
tuvos Mokslu Akademijos narys 
korespondentas, habilituotas 
technikos mokslų dakta ras . 
Kauno Technologijos universi
teto profesorius. Komentuoda
mas atsistatydinimo motyvus. 
Gintautas Zintelis pabrėžė, kad 
pasitraukia ne del politinių mo 
tyvų. Eksministras tes mokslini 
darbą 

KALENDORIUS 

Vasa r io 21 d.: Pelenu diena 
Eleonora. Feliksas. Kęstutis. 
Žemyna. 1882 m gim»' Lietuvos 
ministras pirmininkas Mykolas 
Sleževičius. 1883 m pasirodė 
pirmas ..Aušros" numeris. 

Vasa r io 22 d.: Šv Petro 
Sostas; Maksimijonas. Marga 
rita, Darvydas. Gintaute. 1387 
m. Lietuvos krikštas prie Vy
tauto Didžiojo. 1732 m. gimė 
p i rmas i s JAV prez iden tas 
George Washmgton 1H">7 m 
gimė skautijos steigėjas Rorx<rt 
Baden Powell 

• • 
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&$A SKAUTYBĖS 

* O D ^ 

kelias 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SUSIMĄSTOME 
S k a u t i j a k i ekv ieno vasar io Te su pavasar io tv ins tanč ia i s 

2 2 a dieną skiria sus imąs tymui , upeliais a tbunda 50-tis metų pa 
N u o pat j aunų , p i r m ų s k a u t ą vergėjo žiemoj į ša ldytos širdys. 
vimo d i e n u įp ra tome tai d i ena ; tegul žuvusių ir k a n k i n i ų krau 
s iųs t i v i en i k i t i e m s sve ik i j as išdaigina va i sk ius tikrojo 
n i m u s . l inkė j imus ir m i n t i m i - pavasar io želmenis , t egu l nu 
ap ibėg t i s k a u t ų pasau l in į su žengia Tavo S ū n u s , m ū s ų Rū 
j u n g t ų r a n k ų ra tą . Pas idž iau pintojėlis. iš gojų ir pakelių 
g i a m e . pas iguodžiame ir vis koplytėlių, tegul p r ažys t a Jo 
nau ja i r y ž t a m ė s k iekvienoje erškėčiai kvapiomis lelijomis ir 
kasd ienybė je vadovau t i s s k a u te^u J i sa i , ištiesęs r a n k a s , nu 
t i š k a i s i a i s ideala is mylint ii 
d a l i n a n t i s . 

Ta s k a u t i š k ų širdžių juos ta , 
j uos i an t i žemes gaublį , gyveni 
mo pulse ka r t a i s sus iaurė ja , 
k a r t a i s praplatėja Vienu, išėju
sių n a m o . š irdys nustoja žemei 
p l ak t i , ki tu — pavogtos p a v e r 
gėjų. p l a k a labai ty l ia i , vos gir 
d imai . nežinomose vietose. Apie 
j a s ka lba t ik skautiškiej i gerieji 
d a r b a i tėvvnei ir a r t i m u i . 

Š iemet mes švytuos? dž iaugs 
nu; nes skaut i škųjų širdžių 
j u o s t a , juos ian t i žemės gaublį , 
vel praplatėjo, pasipuošusi nau
jom, rvšk iom laisve a t g a v u s i ų 
t a u t u s k a u t u spalvom. Jų t a rpe 
ir mūsų brangios tėvynes s k a u 
t a i . į a u d ė pasau l inen juos ton 
s au l e s , miškų ir mei les gija.>. 

Už juos ir L ie tuva š i and ien . 
S u s i m a s t y m o dienoj , p r a š o m e 
Aukščiausiąj į : 

V i s a g a l i Kūrė j au . Valdove , 
m ū s ų Tėve . 

K u r i s my lėdamas kur i visa. 
k a s gyva ir negyva , k a s buvo. 
y ra ir bus . nuoširdžiai meldžia
me T a v ę s malonių m ū s ų mažos 
žemės , t ėvynės Lie tuvos vai
k a m s . 

veda savo Mot inos Marijos 
žemes va ikus Į Tavo padangte , 
i amžinąs ias mei lės Velykas . 

I r e n a B. K. 

LAIŠKAS IS 
RAUDONDVARIO 

Mieli. Broliai ir Seses . 

Kai s u s i m ą s t y m o dienoje 
vienu apie k i tus galvojame, su
jungt i t a r n a v i m u Dievui , Tė
vynei ir padedami Ar t imu i , no
rime J u m s pa l inkė t i , kad savo 
darbu neš tume te vieni kitiems 
įreri ir džiaugsmą. 

Viešpatie Jėzau, la imink savo 
t a rnus , kur ie myli Tėvą. Jo 
kūriniją. Suteik vis iems skautų 
sąjūdžio n a r i a m s Tavo veide 
m a t y t i Dievo š lovę. Padėk 
mums visiems. L inksma širdimi 
ir pas i šven tus ią va l ia sekti 
Tavo pavyzdžiu, k u r i u o parodei 
ta rnybos k i l n u m ą ir brolybes 
laimę. 

B u d ė k i m e 
„ N e v ė ž i o " i r „Vi lk i jos" 

d r a u g o v i ų s e s ė s i r b ro l i a i 

SAUSIO 13-SIOS IR VASARIO 
16-SIOS MINĖJIMAS TORONTE 

Prie I.ietuvu; SK;IUC!U Seserijos 60 ties metų gyvavimui paminėti sukaktuvinio torto. Ramiojo 
Vandenyno rajono iškilmingoje sueigoje 1996 11.19 d., suėjo se*>s. pradėjusios skautauti Seseri 
jos gyvavimo pradiniais metais Lietuvoje. Is k. Marija Lipiene, Irena Vilkiene. Nele Mockuviene. 
Marija Butkiene. Irena Bužėniene. Lionė Vi: miene ir Vanda Zelenienė. 

Nuotr Vytauto Zelcnio 

KAZIUKO MUGĖ ČIKAGOJE 
Čikagos s k a u t u ir skaučių Visi s k a u t a i ir skau tės , tvar-

Kaziuko m u g ė sparčiai artėja — kingose uniformose, r enkas i 
beliko vos pusantros savaites iki t en , ku r j i ems jų vienetų vado-
kovo 3 d. ry tą lietuviškoji visuo- vų bus nurodyta ir mandag ia i 
m e n e b ū r i a i s p lauks j J a u n i m o bei rūpes t ingai a t l i eka visus 
centrą, į skaut iško darbš tumo ir j iems paves tus darbus . Atsi-
i š m a n i n g u m o š v e n t ę . V i sų minkime — kiekvienas e same 
v i e n e t ų s k a u t a i ir s k a u t ė s šio skau t i ško renginio sva rbus 
s k u b a b a i g t i v i s u s m u g e i dalyvis, nuo mūsų pareigingumo 
p a r u o š i a m u o s i u s darbus , kad ir nus i te ik imo priklauso mugės 
kuo ge r i aus i a i a t s tovaut i savo pas isekimas , o mūsų elgesys 
v i e n e t a m s ir visuomenei pa- v isuomenės akyse s u k u r i a ir 

A S S S T U D I J Ų D I E N O S 

A k a d e m i n i o Skau tų sąjūdžio 
1996 m. Studijų dienos š.m. 
spalio 4-6 d. vyks VYoodstock. IL. 
Del informacijų kre ipki tės į fil. 
dr. Viliją Kere ly tę tel . 708-
594-0400. 

DRAUGAS 
(U8P8-191000) 

THE LTTHUANIAN WORLO WIDE DAILY 

Published dūly eicept Suadays and Moodaya, legal HoUdavs, the 
Tueedays folksriaa; Mooday obsarvaace of togai Holidays M well as DBC. 
26th and Jan.2ndby the UUtuanianCathoucPnesSociety. 4646 W.63rd 
Street, Chicago, IL 6062*5688 

Secood daas pastoge paid at Chicafo, IL aad ad&Uonal mailiag offices. 
Subecnption Rato*: $96.00. Pareiga countnes $110.00 
Postmaster: Seod addreat chane** to Draugai - 4645 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
Paito išlaidas marinant, pakvitavimai ui gauta* prenumerata* 

nusiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo adreao, gavua ii 
jo mokesti, peiymima. iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $110.00 
Tik šeštadienio lakia: 
JAV $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
U Įsakant j Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Uiaakant i užsieni 
oro pastų $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vi metų 3 mėn. 
$66.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $36.00 

$65.00 

$260.000 
$86.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene 
Administratorius PŲUS Stoneius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redskrjjs dirba kasdien nuo 
8:304.-00; testadisnisis nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopos 

rodyt i s k a u t i š k o a u k l ė j i m o 
ver tę l i e tuv i škam j a u n i m u i . 

Kaz iuko m u g e J a u n i m o cen
t r e š į m e t r u o š i a . . A u š r o s 
Var tų" ' . . K e r n a v ė s " s k a u č i ų 
t u n t a s , . .L i tuan icos" s k a u t ų 
t u n t a s . . .Neri jos" j ū r ų skaučių 
t u n t a s . A k a d e m i n i o S k a u t ų 
sąjūdžio Č i k a g o s s k y r i u s ir 
Čikagos skau t in ink ių draugovė. 
Kaip ir k iekv iener ia i s me ta i s . 
J a u n i m o cen t re didž. salėje bus 
t u n t ų pavi l jonai . Akademin io 
S k a u t ų sąjūdžio k n y g y n a s ir 

pal ieka skau to skautės įvaizdį. 
Pas i s t enk ime , kad m u g ė būtų 
sėkminga ir visiems da lyv iams 
— rengėjams ir svečiams pal iktų 
malon ius pr is iminimus. 

GERAS SKAUTAS 
IDEALUS VYRAS 

Skau t i škas a u k l ė j i m a s yra 
p a g r į s t a s p a č i a i s ž m o n i š -
k i a u s i a i s ir k i l n i a u s i a i s 
di-.-niais. Kas išaugo skautybėje 
ir vadovaujasi s k a u t ų į s ta ta i s , 

da lyvaujanč ių vienetų la imė- tur i būti tobulas žmogus. Skau-
j imų l en tynos . Didžiąją k av in ę t a u d a m a s jaunuolis įgyja d a u g 
šįmet t v a r k y s . .Lituanicos" tun- g e r u ypatybių. I t a s ypa tybes Apvaizdos parapijos patalpose, 
t a s . o maž . salėje veiks „Aušros tu rė tų rimtų dėmesį a tk re ip t i Č i k a g o j e — Kovo 3 d. J a u n i -

K A Z I U K O M U G E 

D e t r o i t e — Kovo 3 d. Dievo 

S. m. vasario 4 d. . .Rambyno". 
. .Ša t r i j o s " t u n t a i ir s k a u t i -
n inku -k iu draugovės paminėjo 
t r a g i š k a s a u s i " 13-osios ir 
V a s a r i o 16-sios šventę. Orga
nizuota i su vėliavom da lyvavo 
L ie tuvos k a n k i n i u šventovėje. 
K u n . V Voler tas pasve ik ino ir 
a t n a š a v o Mišią.-, pa sakė pa 
moks ia . giedojo muz. N. Beno 
t i enes va ikučių choras , skai
t i n i u s -ka i t ė ps. A. Puze ry tė ir 
sk.v.v si. L. Naruš is , a u k a s nešė 
v i l k i u k a i ir s k a u t e s . 

Po p a m a l d ų Anapi l io muzie 
j a u s salėje vyko i šk i lminga 
sue iga Rapor tus p r iėmė t. ad
j u t a n t a i ps I). Grybai tė ir ps. A 
Saplys . pe rduodami V.S.P. v.s 
K Ot to . P a s t a r a s i s v isus pa
sve ik ino . G e r b i a n t mažuoju 
s a l i u t u i n e š t o s v ė l i a v o s ir 
m i n u t e s tvla pagerbt i visi kovo
je žuvę už Tėvynės laisvę. Buvo 
vv r i aus iu skau t in inku sveiki 

nimai ir į s akyma i , per kuriuos 
į ps. laipsnį pake l tas laivo vadas 
j .b.v.vi. dr. E. Birgiolas ir į 
vyresnio s k a u t i n i n k o s.fil.dr. 
A Dailvdė. o Geležinio Vilko or-
d inu a p d o v a n o t a s j . v . s . B. 
S tundžia . Vyko į spūdingas įžo
dis, k u r i a m vadovavo v s. V. 

V a r t ų " . . K e r n a v ė s " t u n t o ir merginos bes idai rančios sau 
A S S v a l g y k l o s . V i s u o s e u t , r o gyvenimo d raugo . Geras 
J a u n i m o cen t ro k a m b a r i u o - skautas , idealus vyras. J i s gam-
se k lasėse b u s „ įs te ig tos" daly- t os ir gyvulių d r a u g a s , tad 
vaujančių v ienetų kav ines , žai n e s k r i a u s gyvuliukų ir, žinoma. 
dimų k a m b a r i a i ir kt. 

Mugės į rengimo darbai šešta
dienį, kovo 2 d. bus vykdomi šia 
tva rka : didž. salėje darbai prasi
dės 9 vai . ryto. Klasėse da rbus 

Skr inskas . Kaklara i šč ius užrišo bus g a l i m a pradėt i pas iba igus 
ir ordiną įteikė V.S.P. v.s. R. Ot- p a m o k o m s l i tuanis t inėje mo
to, as is tuojant K a n a d o s rajono kykloje. n u o 1:30 vai . p.p. Visi 
\ adui j .ps R. Sriubiškiin. ..Ram-
hvno" t į sakymuose į pl.l. pa 
kelti sk. D. N a r u š i s . D Sonda. 
o P a / a n g u m o medal iu apdova
n o t i T. J o n a i t i s , P. Gaudie. V. 
Ruslys. J. VVilkinson. Iškilmes 
užbaigtos L ie tuvos h imnu, vė
liavų i šneš imu. Sustojus i du 
ratus, sus ikab inus rankomis su
giedota . .Ateina naktis ' Sekan
ti- didelis r e n g i n y s - Kaziuko 
mugė kovo 3-ia Pris ikėl imo pa 
rapijoje. 

M. 

darbai t u r i būt i baigt i 6:45 v.v. 
Pa ta lpos b u s uždaromos 7 vai. 
vak. 

S e k m a d i e n i , kovo 3 d., mugę 
pradėsime dalyvavimu 10 vai. r. 
šv. Mišiose Tėvu Jėzui tų koply
čioje. 'Vadovai ir da rb in inka i 
r enkas i 9 vai. ry to J a u n i m o 
centre* 

I š k i l m i n g a s mugės a t ida iy 
mas 11:15 vai . ry to vyks didžio 
joje saloje. Muges uždarymas -
3 vai p p. 

žmonos. Geras s k a u t a s stovyk
loje plauna -avo indus . St ipr ia i 
p r iminus ir namie t u r ė s tą da
ryti . J i s net moka puodus šveis
ti. Ir šveičia da inuodamas : „ tas 
puodas, tas puodas, k iek šveiti 
vis j u o d a s . " 

J is moka užkur t i ugnį. tad 
namai visados bus šilti . J i s pa ts 
pasikloja lovą. Didelis paleng
vinimas žmonai. J i s moka gy
venti palapinėje. Čia negerai . 
Reikės daug pas t angų , kad įti
kinti pirkti iš taigingą namą su* 
visais modern iška is patogu
mais. J is moka kel io ženklus . 
Reiškia bus lengva a t sek t i , ku r 
jis šiuo laiku buvoja. J i s skai to 
žemėlapi, tad važiuojant nepa-
klys. J is moka uždegti ugni . 
b e t n n d a m a s du p a g a l i u k u s . 

mo cen t re . 
C l e v e l a n d e — Kovo 24 d. 

11:30 iki 2 vai . p.p. 
N e w Y o r k e — Kovo 3 d. 

K u l t ū r o s Židinyje. P radedama 
šv. Miš iomis 12 vai . vidudienį. 

H a r t f o r d e - Kovo 3 d Švč. 
T r e j y b ė s l i e t u v i ų pa rap i jos 
salėje, tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių. 

T o r o n t o , K a n a d o j e — Kovo 
3 d. P r i s i k ė l i m o p a r a p i j o s 
pa ta lpose . 

K A Z I U K O M U G Ė 
H A R T F O R D E 

Har t fo rdo skautų.-čių ren
g iama Kaziuko mugė vyks kovo 
3 d. Švč. Trejybės l ie tuvių 
p a r a p i j o s s a l ė j e , t uo j p o 
l i e tuv i šku 9 vai. šv. Mišių. Čia 
b u s l ie tuviškų knygų, k imštų 
žaislų, lėlių. įvairiausių gintaro 
dirbinių, marškinėl ių , puikiau
sių aud in ių iš Lietuvos, meniš
kų medžio drožinių. Veiks skau
tu.-čių s ta la i ir laimikių t rau-

Or. V. J . VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 0 1 7 W . U tf t . , sstarsMfkk, IL 
Tat . 7 0 0 - 4 2 3 - 0 1 1 4 
Valandos susitarus 

EUOCNC C. MCKER. D M . r».C. 
4*47 W. 1*3 tH.. Oa* Lavm, M. 

Pirmas apyt su Nortmvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai StMNajrfcsns) 
(Kalbėt anghikai) tai. 700-422-4209 

„Gabijos" tunto paukštytės 
Detroito skautuos kalėdinėje 
sueigoje. 

Dr. ALGIRDAS KAVAUOHAS 
Specialybė vidaus ir kraupo ligos 

9040 0 . Pi*)ll*tl a * . 
Ta*. 312-909-2002 

Hrmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd . tracd. ir 
panMd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

kėtvd. 10 v.r. - 7 v.v. Saėtd ir M. 
dianomia r«kabngas susitarimas 

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

3 M 0 W. • » **- Tet. f r e * ) 4 M - « 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Pumd 3 v p p 7 v v ant'O 1230-3 v p p 
ireta jžds'yta netvd I 3 v p p 

penui .r sestd 9 v r 12 v P p 

' 

Sumokama po vizito. 

• 1 3 2 S. Ketfcte Ave., 
(312) 77S.aaaa art» (312) i 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

iYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Koks degtukų s u t a u p y m a s ' 0 k ima i . Vėl iau , apžiūrėjus ir ap-
ka daryti su Morzės abėcėlės s ip i rkus , visų lauks gardūs , lie-
žinojimu? Gerai pagalvojus ga- tuv ių še imin ink ių gamint i pie-

l'mnav'-.- •.•!.••-ninku'* R<* h- •̂••'M> n ; ,r •' ^ J'irvi- [i:ir;ip:|os ,.ha7.a-o' prnvpde 'aikinm 
Midimu U k -vc.-»iit.»-<* flmn.i ['..•nn>znv. Ram;> (A<»IU-. k.-irni Andrius Piem.-zny sk.mtas l.inas 
• I^nuska :» kanH \ i n H . frf',i-

i ima būtu p r i t a ik in t i . Pavyz
džiui žmona vir tuvėje , o vyras 
kieme. Moizės abėcėlė švilpe-
-įais galima pasikalbėti . J is mo
ka prisiūti sagą. T a m tikslui vi
sados turi adata ir siūlą. (Išgany
mas žmonai i. J o pa re iga padėti 
ar t imui Kadangi žmona art i
miausia, tad pagalba užtikrinta 
diena ir naktį. Kasdien jis tur i 
padaryti gerą darbel i . Sumani 
žmona sugebės tuos darbel ius 
nukreipti r e ik iama krypt imi . 
:5ri5 geri darbeliai per metus 
gali paversti n a m u s rojum. Jei
gu ne rojum, ta i ben t rojaus 
prieangiu 

J is moka daug da inų ir žaidi
mu Tai labai p raska id r ins niū
rias gyvenimą d ienas . 

t ū s . A tvyk i t e — nesigailėsi te . 

S K A U T I Š K I R E N G I N I A I 

C l e v e l a n d e 

K o v o 24 d. — S k a u t u ir 
skauč ių Kaziuko mugė. 

B a l a n d ž i o 14 d. — Madų 
pa roda „Pavasa r i a i sugr įž ta" . 
Reng ia vyr. skaučių židinys. 

B a l a n d ž i o 21 d. — Skautinin
kių d v ė s Ku l tū r inė popietė — 
rašytojos Aurelijos Balašai t ie-
nės k n y g ų pr i s ta tymas . 

S k a u t a s kuk lus , tad negar
s ina savo gerų ypatybių. Tad 
t e k s d a ž n a i p r i m i n t i . B e t 
žmonos žinomos, kaip labai 
k a n t r i o s ragintojos 

v . s . V l a d a s V i j r i k i s 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų. Ovtfytota 

3315 W SSth St. Chicago. IL 
Tai. (312)47«-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (709) S99-9101 
Vai pagal susitarimą 

9132 t . Kastete Ava. 

T«(. 312-439-7700 
•^9BaWVsVs'9vsTVPe%*a>> 9^KsTsTja^a>e*4e^ėave sveVsIjp'* 

t . MtASAD TUMMALA, M.D. 
Sudie* ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabinate Ir auta: (790)992-4199 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t a . SOfA Ava., Cicere 

Kasdien 1 iki 8 v v 
SSkyrus trec SeSt 1 2 i k i 4 v a l p p 

DR. PETRAS V. 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydynuM b#i cht/urgsfi 
172 9sh1sr t , •snsUaat. K. 90119 

700-941-2009 
Vslsndos pagal susitarimą 

Vakaran v anaSaUlm M . 799024-1129 

SURENOER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus hgos 

7722 t . KaaMa, CMeasja, IL 00992 
Tai. 312-434-11X3 

Hoty Cfaaa r)vi|^lateii Canaar 
•094 t . Ardtar, CMeaaja, IL 90939 

Tai. 312-004-4199 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1109 Ovnstea Ava., B f * n , M . 90120 

Tai . (700) 742-0299 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U O. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

M 9 9 9. Kaaarta M . , Htekary Mite, II 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (700) 990-4099 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
9132 t . Kastete 

Vai : antr. 2-4 y p p ir katv. 2-5 v. p p 
Sastd pagal susitarimą 

tat. 312-770-2000 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D , S.C 
SpeciatyM — Vidaus ligų gydylotas 

Kalbame lietuviškai 
9199 9 . Aretear Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (312) 909-7799 

Kak. tos. (312) 471-3300 
VIDAS J. NBMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 
7723 t . Kastete Ava., 
Chteafo. M. 00012 

ANAS 2UOOA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 

1020 I . Ofsten Ava. 
•teaiarvOJa H. 90903 
T a t 700-097-0000 

Valandos pagal susitarimą 

319. 
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LIETUVA SEIMO RINKIMŲ 
IŠVAKARĖSE 

J O N A S DAUGĖLA 

Visos žinios iš tėvų žemės ro
do, kad šiandieninė Lietuvos vy
riausybė išgyvena sunkias die 
nas. Bankų bankrotai, minist
ras pirmininkas spėja laiku at
siimti savo indėlius, o eilinių 
indėlininkų indėliai dingsta, 
ta ip pat kažkur dingsta ir 
milijoninės paskolos ir jų 
skolininkai... Visa ši sauvalė 
sukelia tautoje pasipiktinimo, 
nusivylimo ir pasmerk imo 
nuotaikas. 

Visi nekantriai laukia Seimo 
rinkimų. Visi tiki, kad tie rin
kimai pašalins LDDP-jos dikta
tūrą, jos vadovų sauvalę ir 
mūsų šalyje vėl bus atstatyta 
demokratinė santvarka. 

Paskutiniais metais visame 
pasaulyje yra išplitęs visuo
menės nuotaiku tyrimo arba 
balsuotojų apklausos menas. 
Net JAV prezidentas ir kongre 
so nariai akylai seka šias ap 
klausas, o pagal jų duomenis 
derina savo politinę veiklą bei 
daro svarbius tautai sprendi 
mus. Patirtis parodė, kad šian
dien apklausos tarnyba yra la 
bai ištobulinta ir galima pasi 
t ikėti jos paskelbtais duome
nimis. . .'•; » y 

Ypač viešosios nuomonės tyri 
mo organizacijų veikla jjagy vėją 
prieš bet kokius rinkimus. Dąž 
nai atrodo, kad pagaliau -patys 
rinkimai vargu ar reikalingi. 
Juk balsuotojų apklausos tarny
ba jau gerokai iš anksto ir gan 
tiksliai nuspėja laimėtojus bei 
pralaimėtojus. 

Lietuvoje su Didžiosios Britani
jos pagalba yra įsteigtas ir vei
kia „Socialinės informacijos 
cen t ras" (SIC). Šis centras 

riąusia tarnauja prekybi-
is užsienio įmonėms. Tačiau 

jis taip pat seka šalies politini 
gyvenimą ir skelbia savo spe 
jimus. Praeities patirtis rodo, 
kad ir Lietuvoje SIC sugeba ga 
na tiksliai atspėti žmonių nuo 
taikąs. Centras gana tiksliai iš 

anksto išpranašavo pirmojo Sei
mo, o vėliau ir savivaldybių rin
kimų pasekmes. 

Šiomis dienomis apklausos or
ganizacija Lietuvos žmonių už
klausė klausimą: „Už ką bal
suotum, jeigu Seimo rinkimai 
būtų rytoj?" (LA, Nr. 13). Su
rinkti atsakymai verčia mus vi
sus giliai susimąstyti ir pada
ryti atitinkamas išvadas. Šio
mis išvadomis turėtų susidomė
ti ir užsienio lietuviai. Ypač, 
kad šiandien vis daugiau jų yra 
įsigiję Lietuvos pasus ir turės 
teisę dalyvauti rinkimuose. Ta
čiau SIC surinkti duomenys 
tiek mus, tiek ir mūsų tautie
čius Lietuvoje nuteikia labai 
liūdnai. 

Pirmiausia centras rado, kad 
21.2% turinčių teisę balsuoti 
šiuose rinkimuose visai neda
lyvautų. O kiti 25.9% nenorėtų 
nei už vieną partiją atiduoti 
savo balsą. Tad greičiausiai iš jų 
daugumas balsavimo dieną pa
siliktų namuose. Tuo būdu be 
lieka tik 53% mūsų viengenčių, 
kurie balsavimo dieną nužy
giuotų į balsavimo būstines. 

Toks mūsų tautos abejingu
mas valstybiniam gyvenimui 
yra vargiai pateisinamas. Visi 
labai gerai prisimename tas 
dienas, kai mūsų tauta tikėjo, 
kad kada nors sugrįš demokra
tija, bus nušalinta pavergėjo 
užgožta vyriausybė ir lietuviai 
galės patys laisvai pasirinkti 
savo valstybės vadovus. Laisvi 
rinkimai yra pagrindinė demo
kratijos jėga ir piliečių gyve
nimo išimtina teisė. O šiandien, 
kai demokratija pagaliau sugrį
žo į mūsų tėvynę, mūsų sesės ir 
broliai uebjcuon šm išimtina 
teise pasinaudoti 

Sunku nuspėti šio tautos abe
jingumo tikrąsias priežastis. Be 
abejo, jų yra kelios. Prisimena
me pirmuosius Seimo rinkimus 
Tada pirmavo „Sąjūdis" ir ne 
abejotinas jo vadovas tautos did

vyris V. Landsbergis. J i s tuos 
rinkimus laimėjo, nes tauta jam 
patikėjo valstybinio gyvenimo 
vairą. Tačiau jis nesugebėjo Są
jūdžio perorganizuoti į draus
mingą politinį junginį — politi
nę partiją tikrąja to žodžio pras
me. Sąjūdis pakriko. Vieni nu
klydo į LDDP-ją, kiti pabiro į 
nesuskaitomą daugybę įvairiais 
ir labai skambiais varda is 
pasivadinusių partijų ir par-
tijėlių. Daugelis jų pradėjo 
veikti prieš Sąjūdį. Vėliau jau 
Sąjūdis persiorganizavo į Tėvy
nės sąjungą, bet tai j au buvo 
pavėlinta. Tėvynės s-ga nebepa
jėgė susigrąžinti nuklydusių sa
vo šalininkų ir taip pat nesura
do gausesnio būrio naujų rė
mėjų. 

Vienas Sąjūdžio steigėjų ir da
bartinis Tėvynės s-gos ideologas 
Valentinas Ardžiūnas Sąjūdžio 
praeitį šitai nusako: „Atkūręs 
valstybę ir jos nepriklausomybę 
Sąjūdis būtų pasielgęs labai gra
žiai, jei tomis dienomis būtų nu
nešęs savo vėliavas į muziejų ir 
neprilygstama savo garbe užė
męs vietą Lietuvos istorijoje. 
Dabar būtų nesuterštas pavyz
dys ateinantiems šimtmečiams" 
(LA. Nr. 17). 

Žinoma, tenka džiaugtis, kad 
vis dėlto iš Sąjūdžio kilusi Tė
vynės s-ga nuolat stiprėja ir 
šiandieniniame mūsų tautos po
litiniame gyvenime pirmauja. 
Pirmavimą įrodė ir savival
dybių rinkimai. Bet pats Sąjū 
dis ir jo vadovai nebešvyti tau
tai taip, kaip švytėjo Kovo 11. 

Centro duomenimis šiuo metu 
už Tėvynės s-gą balsuotų 11.6% 
balsuotojų. Tėvynės s-ga yra 
sutarusi su Krikščionių demok
ratų partija (8.1%) Seime suda
ryti koaliciją. Bet ir ši koalicija 
turėtų Seime vos 20% daugumą. 
Tai yra toli nuo visiškos daugu
mos, kuri galėtų atsverti LDDP-
jos ir jos satelitų frakciją. 

Kita mūsų tautos demokrati
nio gyvenimo nelaimė yra smul
kiosios partijos. Būsimuose rin
kimuose jau šiandien ketina da
lyvauti 16 partijų Sis skaičius 
dar gali gerokai padidėti. Pagal 
SIC spėjimus, iš tų partijų tik 

H.C.R. 51 RĖMĖJŲ SKAIČIUS AUGA 
JAV Kongreso atstovo Chris-

topher Cox (California) pateik
toji Atstovų rūmams rezoliucija 
Karaliaučiaus demilitarizavimo 
reikalu, HCR 51, jau susilaukė 
30 rėmėjų. Trisdešimt JAV 
Kongreso narių pareiškia savo 
pageidavimą, kad vyriausybė 
siektų Kara l iaučiaus (Kali-
ningrad) sritį ne t ik demilitari
zuoti, bet ir perduoti tarptau
tinei kontrolei, nes Rusijos buvi
mas ten jokiais tarptautiniais 
susitarimais nėra įteisintas. 

Geriausiai pasidarbavo New 
Jersey baltiečiai: iš 13 tos va ls 
tijos Kongreso atstovų jie lai
mėjo keturis rėmėjus. Iš viso 
šiuo metu rezoliuciją oficialiai 
remia 30 Atstovų rūmų narių iš 
14 valstijų. 

California: Cox-R, Kim-R, 
Rohrbacher-R, Packard-R, 
Stark-D; Connect icu t : Shays-
R, G. Franks R; F lor ida : Mica-
R, Stearns-R; Illinois: Crane-R, 

Porter-R, Ewing R, Durbin D. 
Lipinski-D; M a s s a c h u s e t t s : 
Frank-D; N. Carolina: Funder-
burk-R; New J e r s e y : Zim-
mer-R, Franks-R, Andrews-D, 
Pallone-D; New York: For 
bes-R, Solomon-R, Lowey-D; 
Schumer-D; Ohio : Hoke-R; 
Pennsylvania: Fox-R; S. Caro
l ina: Clyborn-D; Texas: Erost-
D; Virginia: Davis-R; Wiscon-
sin: Sensenbrenner-R. 

Iš 30 šios rezoliucijos rėmėjų 
dvidešimt yra respublikonai, de
šimt demokratų, jų tarpe viena 
moteris ir du juodosios rasės. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos suvažiavime Floridoje 
buvo nutarta, kad Krašto val
dyba per apygardas ir apylinkes 
veda akciją šios Lietuvai itin 
svarbios rezoliucijos parėmimui. 

Informaciją H.C.R. 51 reika
lais teikia Angelė Nelsienė, tel. 
714-526-3648, fax 714-680-3269. 

Danutė Bindokienė 

Anuomet ir šiandien 

Sausio 13-tnsins mm<-|:m.i- K i/'u Ro'lo- •. •Ą\,\ m-ie mok\ L !--|e Vietinio politiniu kaimui ir trem
tiniu skyriaus pirm šauk* Aln'mantas Lelešius pašaknio moksleiviams apie 1991 m sausio 1 .'{-to
sios įvykius. 

keturios gali įveikti 4% ribą ir 
išrinkti savo atstovus į Seimą. 
12 partijų šios ribos nepasieks. 
Bet jos visos, drauge sudėjus, 
surinks apie 20% visų balsų. Tie 
visi balsai nueis niekais. O ei
nant iš vien. jų užtektų išrinkti 
į Siemą apie 25 atstovus. Bet 
blogiausia, kad šios partijėlės 
„nusems" balsus daugiausia nuo 

Tėvynės s-gos. Tuo pačiu jos pa
dės LDDP išlaikyti savo daugu
mą. 

Jeigu kuri partija abejoja, kad 
galės pati viena peržengti 4% ri
bą, turėtų rinkimuose iš viso ne
dalyvauti. Jų vadai ir vadukai 
turėtų atsisakyti tuščios savi
garbos ir paraginti savo narius 
įsijungti į didžiuosius ir pagrin
dinius politinius junginius. 

Daugelio šių smulkiųjų parti
jų programos (kurios iš viso jas 
turi) yra labai artimos centris
tams. Tad jos turėtų jungtis į 
centristų politinį junginį ir 
sudaryti stiprią tautiniai de
mokratinio centro sąjungą. Toks 
s t ip resn i s pol i t in is t reč ias 
junginys lengvai galėtų bendra
darbiauti su Tėvynės s-ga ir 
krikščionių demokratų p-ja, su
darant stiprią koalicinę vyriau
sybę Bet pirmiausia yra labai 
svarbu mūsų demokratinėms jė
goms įtikinti tautos daugumą, 
kad jos sugebės kovoti su visais 
šiandieniais sunkumais. Žmo
nės turi būti įtikinti, kad nau
ja valdžia pasuks valstybinį gy
venimą kūrybinės pažangos ke
liais. 

Paskutiniu metu užsienio lie
tuviai yra užmezgę ypač arti
mus ryšius su Lietuva ir jos 
žmonėmis. Mūsų organizacijų 
vadovai nuolat keliauja į Vilnių 
ir bendrauja su tėvynės politi
kos veikėjais. Vilniuje yra PLB 
atstovybė, sudarytos net kelios 
bendradarbiavimo komisijos. O, 
be to, kai kurios partijos dar 
gauna ir šiokią tokią užsienio 
lietuvių finansinę paramą. Tad 

reikėtų ieškoti būdų šį ryšį 
išnaudoti politinei veiklai. 

Visų pirma reikia dėti pastan
gas mūsų žmonių politinį abe
jingumą pašalinti. Demokrati
nei santvarkai išlaiktyti yra bū
tina, kad politiniame gyvenime 
dalyvautų visa tauta. Šiam rei
kalui galėtų daug pasitarnauti 
tiek mūsų, tiek Lietuvos spau
da ir jos bendradarbiai. Užsienio 
lietuvių asmeniški ryšiai su sa
vo artimaisiais irgi šiam reika
lui gali būti labai naudingi. 

Tad belieka tikėti, kad SIC 
pranašavimai iki Seimo rinki
mų dienos dar pasikeis demo
kratinių jėgų naudai. 

DAUG VAIKU NELANKO 
MOKYKLŲ 

268 Klaipėdos apskrities vai
kai nelanko mokyklų. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesio duome
nimis Klaipėdoje tokių vaikų iki 
16 metų buvo 95, Kretingos ra
jone — 40. Švietimo skyrių dar
buotojų teigimu, dauguma šių 
vaikų yra iš asocialių šeimų. 
Nedidelė dalis vaikų mano, kad 
mokslas nieko gera neduos, ir 
randa, jų manymu, įdomesnių 
užsiėmimų. Klaipėdoje yra šei
mų, negalinčių savo vaikams 
nupirkti net būtiniausių drabu
žių ar batų. 

DAUGIAUSIA PABRANGO 
MAISTO P R E K Ė S 

Kaip praneša Lietuvos Statis
tikos departamentas, infliacija 
šių metų sausio mėnesį buvo 3.2 
proc. Daugiausia sausio mėnesi 
pabrango maisto produktai — 
4.7 proc. 

Nedarbo lygis Lietuvoje per 
sausio mėnesį išaugo nuo 7.3 iki 
7.8 nuošimčio. Vasario 1 d. šaly
je buvo užregistruota daugiau 
kaip 137,300 nedirbančių pilie
čių bei 58.789 bedarbiai 

Nors niekam nebuvo staig
mena, vasario 15 d Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin oficialiai 
paskelbė savo kandidatūra dar 
vienam terminui. Jekaterinbur 
ge, kuris laikomas Uralo kalny
no karinės ir aplamai sunkio
sios pramonės sostine, Jelcinas 
stengėsi į t ikinti susirinkusių 
minią bei žiniasklaidą, translia
vusią pareiškimą, kad jis yra 
vienintelė Rusijos viltis ir kelias 
į demokratinę ateitį. 

Prieš penker ius metus iš tos 
pačios vietovės Jelcino kalba 
įžiebė tikėjimą, kad rusų tauta 
tikrai pajėgs užgydyti per 70 
metų komunizmo padarytas 
žaizdas, o demokrat inės re
formos sukurs naują ekonomiją, 
apimančią visas gyvenimo sri
tis. Tai buvo drąsūs, pilni vilties 
ir energijos žodžiai, ilgainiui 
nuvedę Boris Jelciną į Rusijos 
vyriausybės viršūnę. Deja. per 
penkerius metus pasikeitė ir 
Jelcinas, ir rusų tautos optimiz
mas. Prezidentas gavo įsitikin
t i , kad p a ž a d a i l engviau 
padaromi, negu išpildomi, o 
tauta kone palūžo po sunkumų 
našta. 

Atrodo ironiška, kad Boris 
Jelcin. prieš penkerius metus 
buvęs t as kups tas , visiškai 
apvertęs ir sudaužęs komunis 
tinį vežimą, per savo preziden
tavimo laikotarpio nesėkmes 
kaip tik vėl sudarė galimybes 
tam pačiam komunizmui atgyti 
ir net p re tenduo t i atgal į 
valdžią. Jelcino silpnybes suma
niai išnaudoja jo oponentai, 
kurių priekyje žygiuoja komu
nistų partijos vadas Gennadij 
Ziuganov, pašaipiai išsireiškęs. 
kad prie dabartinės vyriausybės 
Rusijos gyventojams yra garan 
tuojamos tik t rys laisves: „teise 
vogti, teisė pasigerti ir teisė 
nejausti jokios atsakomybės". 
Ziuganovas praėjusia savaitę ne 
tik oficialiai indorsuotas kaip 
komunistų partijos kandidatas 
į prezidentus, bet gyventojų 
apklausinėjimai parodė, kad jis 
šiuo metu pats populiariausias 
iš visų kandidatuojančių, o 
Boris Jelcin yra tik trečioje 
vietoje. 

Po pranešimo apie Jelcino 
kandidatavimą antrajam ter
minui Amerikos spaudoje pasi
pylė nemažai neigiamų pasisa
kymu apie jo politiką ir aplamai 
apie Jelciną, dar nesenia i 
a p t a r i a m a t e i g i a m i a u s i a i s 
terminais. Rašoma, kad Jel
cinas jau i.šsisėmes, nebeturi 
tvirtos savo nuomonės, sten
giasi pasisavinti kai kurias opo
nentų mintis bei programas. Po 
Žirinovskio laimėjimų paste
bėjęs, kad jo šovinistiškos ir 
kon t rove r s i škos pažiūros į 
užsienio bei vidaus politiką 
buvo labai teigiamai tautos pri
imtos. Jelcinas pakrypo toli į 
dešinę, propaguodamas nacio

nalizmą, pakeitęs savo kabine
te stipriai už reformas stovėju 
sius narius daug atsargiau žiū
rinčiais į greitus pasikeitimus. 
Negana to, anksčiau sudėjęs 
kone visas viltis į Vakarus ir 
t ikėdamas, kad jie išgelbės 
Rusiją iš ekonomijos bėdų, 
Jek . - i a s labiau atsigręžė į 
krašto vidų. 

Amer ik ieč ia i ž u r n a l i s t a i 
pakartotinai pastebi, kad Rus-
jos prezidento sveikata 'pernai 
turėjęs dvi širdies atakas) ir 
amžius 'jis 65 m.) nieko gera 
nežada ir vargiai jis gali tikėtis 
laimėjimo. Apskritai — Jelcino 
daina jau sudainuota. Nors 
Amerikos vyriausybe, aklai iki 
šiol rėmusi Jelciną, dar nėra 
pasirinkusi kito „favorito" iš 
kand ida tuo janč ių t a rpo , 
manoma, kad priimtiniausias 
kandidatas bus tas, kuris dau 
giau ar mažiau laikysis anks
tyvesniųjų Jelcino programų del 
ekonominių reformų. Reikia 
p a s a k y t i , kad komunizmo 
grįžimo į valdžią Vakarai dar 
vis labai bijo. 

Ne visi Boris Jelcin naujieji 
posūkiai yra neigiami. Tam 
tikras nusivylimas vakariečių 
parama ir siūlymas labiau 
pasikliauti savomis jėgomis, 
įdiegti tautai savigarbą, yra 
sveikintinas reiškinys. Jis būtų 
labai naudingas ir Lietuvai. 
Kaip Rusija, taip ir Lietuva po 
nepriklausomybes ats tatymo 
1990 m kovo 11d. per daug akis 
kreipia ir rankas tiesia į Vaka 
rus, per mažai stengiasi pati ant 
savo kojų atsistoti. Nors iš 
pradžių tektų ir pasvirduliuoti, 
ilgainiui, kai bus įgyta daugiau 
p a t i r t i e s bei pas i t ikė j imo 
savimi, atsiras ir tvirtesnis pa
gr indas . Galbūt tai vienas 
didesniųjų skirtumų tarp pirmo
sios nepriklausomybės laiko
tarpio ir dabartinio. Anuomet 
Lietuva, nors labai vertino 
užsienio, ypač jame gyvenančių 
savo tautiečių paramą, visų pir
ma stengėsi įgyvendinti refor
mas krašto viduje. įjungiant į 
jas visus gyventojų sluoksnius. 
Vyriausybė pirmenybių sąrašo 
viršuje buvo įrašiusi tautos 
gerovę, o ne savo asmenišką 
pasipelnymą, todėl tauta savo 
vadais pasitikėjo, vykdė jų pa
tarimus, nurodymus ir kūrė ge
resnį rytojų. 

Per pirmuosius penker ius 
nepriklausomybės metus mūsų 
tėvynėje padaryta daug klaidų. 
Reikia tikėtis, kad iš jų pasimo
kys ir valdantieji, ir valdomie
ji. Pakeitus ministrą pirmi
ninką ir daugumą kitų minis
terijų vadovų 'ne visi jau buvo 
tikrai keistini), galbūt sulauk
sime ir teigiamesnių darbo 
rezultatų. Jeigu ne. tai būsi
muose rinkimuose dabartinės 
valdžios laukia Jelcino liki
mas... 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 
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Kolia lipa iš autobuso, informuojasi. o grįžęs aiškina 
prie arčiausios kryžkeles daryti posūkį. Vėl domiame 
pirmyn, bet stadiono taip ir neišvystame Kolia dar karta 
stabdo autobusą, bet viskas veltui. Pervažineję keletą 
Leningrado kanalų ir Nevos šakų. jau gerokai pritemus. 
atsiduriame prie savo bendrabučio. Rungtynes tuo laiku 
jau turbūt ėjo į pabaigą. Kažin kurių naudai sviro 
rezultatai? 

* * « 

Leningrade laikas bėgo nepastebimai. Aplankėme 
gausybę muziejų, paminklų ir istorinių pastatų. Vien 
Ermitažo meno muziejų gerai apžiūrėti reikėtų keletos 
dienų. Ir iš kur ten prisirinko tiek meno vertybių9 Vien 
impresionizmo atstovų jam turbūt daugiau sutelkta 
negu Paryžiaus impresionistų muziejuje. 

Prie Ermitažo labai gyvas judėjimas Krantinė nu
statyta ekskursantų autobusais, ne vien vietiniais, bet 
ir iš kapitalistinių šalių. 

Vaikštau palei Neva. panūdau nuspausti viena kitą 
nuotrauką. Praeidamas išsirikiavusius autobusus, pa
stebiu ant vieno virš priekinio lango stambiom raidėm 

užrašas: LIETUVA. Žiūriu ir netikiu. Smarkiau suplaka 
širdis, nesinori atitraukti nuo užrašo akių. Padarau 
autobuso nuotrauką, lūkuriuoju, ar nepamatysiu jame 
atvykusių lietuviu. Krantinėje knibžda žmonių, kalbų 
visas Babelio bokštas, tik lietuviškos nesigirdi. Skubiai 
žingsniuodamos. prisiartina kelios smagiai nusiteiku
sios mergaites ir ką gi — kalba lietuviškai. Sustoju prieš 
jas. bet nesumoju ką sakyti. 

..Jūs mergaitės iš Lietuvos"? — sumišęs paklausiu. 
•los kikendamos permeta mane akimis. „O taip. nuo 

Raseinių", šūkteli viena ir klegėdamos nuskuba tolyn. 
Joms nė motais, kad aš iš Čikagos ir buvau labai 

sujaudintas, pamatęs ant autobuso žodį LIETUVA, ir 
norėjau, kad jos lietuviškai kalbėtų ir kalbėtų apie 
kraštą, iš kurio atvyko, kurio aš daug metų nematęs, 
nepamatysiu jo nei šį kartą. Bet jos jau pasinėrė minioje. 

Tokia mano laimė. Kaip ir tą sykį kelionės pradžioje 
Varšuvoje. Nuvežė mus lenkų vadovai į Šopeno 
vasarnami, apie penkiasdešimt kilometrų už Varšuvos. 
Smagi, net karštoka vasaros diena, malonu pabūti gam
toje, pavaikštinėti po rūpestingai prižiūrimą parką, 
kuriame stovi Šopeno vasaros rezidencija, o dabar muzie
jus. Norint geriau susipažinti su muziejumi, reikėtų dau
giau laiko ir ramybės, o čia trūko vieno ir antro. Patal
pos nelabai erdvios, begalė turistų, tvanku, didžiulis 
šurmulys: nepajėgi suprasti nei vadovų aiškinimų, ypač. 
kai ir jų anglų kalbos tarsena gan silpnai apdorota, lyg 
iš knygų pramokta 

Ilgai muziejaus patalpose nesivargindamas, išeinu 
į parką, po kurį išsisklaidė ir mūsų grupė. Prie kelio 
palei parką pastebiu aludę ir iš karto pajuntu burną džio
vinantį troškulį. Saulutė negaili šilumos. 

Aludėje pilna tokių, kaip aš, ištroškusių. Gurkšnoju 
šaltą putojantį alų ir netikiu ausim: girdžiu kalba 
lietuviškai: 

„Neblogas alus", — sako vienas. 
„Geras. Malonumas atsigaivinti", — pritaria kitas 
Prisistūmęs arčiau, įsiterpiu ir aš: „Malonu numal

šinti troškulį, bet dar mieliau išgirsti šioje vietoje kai 
bant lietuviškai". 

„O iš kur būsite"? — pažvelgęs į mane, užklausia 
vienas. 

„Aš iš Čikagos". — skubu atsakyti. 
Iš karto, jie lyg netikėdami, apžiūri mane atidžiau 

ir įsitikinę, kad aš tikrai iš anapus, šūkteli kitiems, susi 
spietusiems prie baro. Išsiveda mane į kiemą ir apsupę 
ima klausinėti apie mane ir Čikagą Ar ten iš tikrųjų 
taip baisu, pilna gangsterių, nušauna žmogų gatvėje. 
niekas į tai nei dėmesio nekreipia Pasakoju apie Čika 
gą ir lietuvius, kiek įmanydamas. Sužinau iš jų. jog tai 
mokytojų ekskursija iš Žemaitijos. Pamanyk tu man. net 
iš pačios Žemaitijos Vienas pasisako mokytojaująs Var
niuose. Bet tai juk visai prie Kaltinėnų. I Varnius 
kaltinėniškiai į atlaidus ir jomarkus važiuodavo Šia 
mano mintį nutraukia prisistačiusi smarkoka moteriške 
Sužinojusi, kas čia vyksta, pasveikina mane. visiems ap 

tilus. Atminčiai prisega šviesaus gintaro ženkliuką — 
skrendantį balandį. Prieš tai kiti jau buvo mane apkaišę 
spalvotais Kauno. Klaipėdos, Vilniaus, Lietuvos ženk
liukais. O ji kalba, tik kalba, man nei kur įsiterpti. 
Būtinai turis atvykti ir aplankyti Lietuvą. Atsistatanti 
dabar mūrine Lietuva ne tik miestuose, bet ir mies
teliuose. Gaila, bet jiems jau metas keliauti. Ragina 
visus prie autobuso. Atsisveikiname, kalbos nutrūko. 
Spausdami ranka, vienas kitas prašo nepamiršti Lietu
vos ir parvežti linkėjimų į Čikagą. 

Taip ir tolsta Lietuva, kaip tos šviesiaplaukes, prie 
Ermitažo nuskubėjusios mokinukės 

Nors jau pats vidurvasaris, bet ..baltosios" Lenin 
grado naktys dar labai trumpos. Spėjai apie vidurnakti 
užsnūsti, o jau pro langus lenda rytmečio spinduliai ir 
nebeleidžia miegoti Nors ir ka. negaliu šviesiam kamba 
ry užmigti. 

Pakėlęs galva, apsidairau. Bob garsiai šniokščia, 
ispaudęs nosį i pagalve, tik ant praplikusio pakaušio ky
šo pora atsikišusių plaukų kuokštu Russell. kaip visuo
met, ir miegodamas atrodo geram ūpe. miega prasi 
šiepęs, o gal ka linksmo susapnavo 

'Bus daugiau' 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
LB VAKARŲ APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

•JAV LB Vakarų apygardos 
metinis suvažiavimas. Los An
geles. CA. vykęs 1995 m. '•ug-
sejo mėn.. Lietuvių dienų s.en-
tės išvakarėse, tebėra užsilikęs 
atmintyje Spaudos atstovo teis. 
Igno Medžiuko išsamus suvažia
vimo aprašymas buvo išspaus
dintas ..Pasaulio lietuvyje". 
Dabar tenka š) reikšmingą įvy
kį paminėti iš pranešimų užra
šuose. 

Vakarų apygardos pirm. Vio
leta Gedgaudienė paklausta, 
kodėl suvažiavimui buvo skirta 
diena, kai paskutiniams — 
pagrindiniams Lietuvių dienų 
ruošos darbams labai reikalinga 
žmonių talka, atsakė pritarianti 
šiai pastabai, bet atsižvelgta ir 
į tai. kad suvažiavimo dalyviai 
apsilankys toje šventėje, net 
JAV LB Krašto valdybos pirmi 
ninkė R. Narušienė ja susido
mėjusi Ta pačia proga visi galės 
pabendrauti, arčiau susipažinti 
su losangeliškiais lietuviais. , , , . . , , 
*>• i * /- J J L . valdybos pirmininke buvo at 
v toleta Gedgaudiene buvo teisi. . . . . , . , . , 

dinti su viešnia, JAV LB Krašto 
valdybos pirmininke Regina 
N a r u š i e n ė . Susirinkusiųjų 
dėmesys buvo sutelktas į ger
biamos viešnios kalbą. Jeigu 
apylinkių atstovų pranešimuose 
girdėjosi užuominos, kad veikla 
silpsta, retėja mūsų eilės, pen
sijos amžiaus pasyvumas ir apa
tija gaubia namus, pirm. Regi
nos Narušienės mintys buvo nu
kreiptos į priešingą pusę-jau 
nimą. J i pastebėjo, kad devy
niasdešimtaisiais metais pa
sikeitė mūsų pasaulis: atkurta 
laisvė, o galvosena pasimetusi. 
— ka 3 mes dabar esam... Kovo
jant už laisvę buvome vieningi. 
dabar pavargę, nusivylę. Lietu
va nebe ta; matome daug juodo 
nusivylimo, ieškome ir laukia
me atsakymo ką daryti. Nega
lima prarasti viltį. Kokia ji 
būtų, Lietuvą turime mylėti. 
Nekalbėkime apie tai. kas mus 
skiria, bet apie tai. kas mus 
riša. Rusai nėra pasikeitę, nede 
mokrat iški blogi kaimynai: 
valdo vargas, greitas pasipel
nymas, nėra vidurinės klasės; iš 
to gali išaugti diktatūra. Krašto 

CLASSIFIED GUIDE 

Viekas, kaip planuota, sėkmin
gai praėjo ir šis sutapimas 
svarbiu mūsų veiklos apraiškų, 
laiko ir vietovės atžvilgiu, buvo 
gerai išbalansuotas. 

Suvažiavimas vyko Tautinių 
namu salėje, netoli Šv. Kazi
miero parapijos. Darbotvarkės 
laikas nuosekliai išdėstytas. Po 
oficialiosios dalies buvo apygar
dos metų veiklos apžvalga. Čia 
pirm. Violeta Gedgaudienė iš
kėlė atliktu darbu įvairovę; — 
ruošima tautinių švenčių ir 
dalyvavimą jose ne vien tik Los 
Angeles: politines orientacijos 
puoselėjimą reaguojant į mo
mento reikalavimus bei teikiant 
informacija apie Lietuvos pa
dėtį: kultūrinės programos ug
dymą, aptartą Kultūros Tarybos 
pirm. A. Kėželienės apsilanky
mo Los Angeles metu, ir Šv. 
Kazimiero parapijos salėje su
ruošta, a.a. prof. Marijos Gim
butienės nuopelnų atestaciją; 
veiklus dėmesys šalpai, jaunimo 
pasirr>dymams. aukšto lygio pa
rapijos choro koncertams. Pra
nešimus atliko ir apygardos 
apylinkių atstovai iš: Washing-
ton State. Arizona. San Fran-
cisco. Santa Monica, Los Ange
les ir LB Tarybos atstovės An
geles Nelsienės informacija apie 
rezoliucija del Karaliaučiaus. 

Po pranešimų vyko ižd. M. So
deikos išlaidu -pajamų metinė 
apyskaita ir kontrolės komisijos 
nario teis. Igno Medžiuko pra
nešimas Visi sąskaitybos do
kumentai rasti tvarkoje. Suva
žiavimo programai vadovavęs 
Gediminas Leškys pakvietė 
Violetą Gedgaudiene supažin 

virai nuoširdi kartodama, kad 
yra stipri naujoji-jaunoji karta, 
mišrių šeimų atžalynas, augina 
mas tautinėje sąmonėje per or 
ganizacijas. per lietuvių bend 
ruomenę, į kurią turėtų jungtis 
visi. ir naujai atvykusieji iš 
Lietuvos, konkrečiais pasiūly 
mais, tikslia informacija. Atsis
kirti nuo Tėvynės negalime: 
turime išmokti vieningai dirb 
ti. Kalba buvo plydėta ilgu ploji
mu. 

Vakarų apygardos suvažiavi
mas buvo reikšmingas. Apylin
kių atstovai, gerai pasiruošę, 
išsakė savo veiklos sąlygas; 
galima buvo jausti gilų rūpestį 
lietuvybės išlaikymo tęstinumo, 
o taip pat dideles pastangas 
našesniu su visais, visokio 
amžiaus lietuvių kilmės žmonių 
bendradarbiavimu. 

Prie gražiai paruošto vaišiu. 
stalo LB Vakarų apygardos LB 
suvažiavimo dalyviai dalinosi 
įspūdžiais ir bendrų siekiu min
timis. 

S tasė V. Šimoliūnienė 

DAYTONA BEACH, FL 
G E R A I DIRBO LB 

VALDYBA 

Š.m. vasario 7 d. Stacey's res
torane vyko Daytona Beach Lie 
tuvių Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas. Apylin
kės valdyba, vadovaujama dr. 
Birutės Preikštienės, išrinkta 
1994 m. vasario 27 d., savo 
kadenciją baigė. 

Po bendrų pietų pirmininkė 
dr B Preikštienė pradėjo su
sirinkimą, kuriame dalvvavo 

Los Angeles Vyrų kvarteto 30 metų jubiliejinio koncerto ruošos Garbės komitetas. Iš kairės: kon 
certo administratorius Albinas Markevičius, prel. Jonas Kučingis, prel. dr. Algirdas Olšauskas 
ir Lietuvos generalinis garbės konsulas Los Angeles inž. Vytautas Čekanauskas. Koncertas vyks 
kovo 10 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

arti 50 LB darbais besidominčių Eugenijus Gerulis. Valdyba Va-
žmonių. Pirmiausia pirmininkė sario 16-tosios proga rinko JAV 
pasveikino susirinkimo daly- LB Krašto valdybai aukas ir iš 
vius. taip pat svečius — kun. surinktų aukų, pagal įstatus. 
Antaną Sau 'a i t į .S .J . , ir jį kruopščiai atsiskaitė su Krašto 
lydėjusį Tadą A. Kulbį, palin- ir PL Bendruomenių valdybo-
kėjo susirinkimui darbingos mis. 
nuotaikos. Valdybos vicepirm. dr Sigitos 

Pirnvninkė nuoširdžiai pade- Ramanauskienės pastangomis 
kojo savo gerai dirbusiai vai- buvo išleistas informacinis biu-savo 
dybai: vicepirmininkams dr. 
Sigitai Ramanauskienei, Min
daugui Petrikui, sekretoriui 
Algirdui Šilbajoriui, iždininkui 
Pranui Damijonaičiui, narėms 
— Ritai Bagdonienei ir Joanai 
Grybąuskienei. Kontrolės komi
sijai - pirm. Eduardui Senkui, 
Vandai Bagdonienei, Jurgiui 
Janušaičiui. Dėkojo spaudos 
bendradarbiams už LB veiklos 
aprašymus spaudoje, klubo pir
mininkui Jonui Daugėlai, Tė
vynės sajungos-LK- grupės ir 
..Saulutės" būrelio pirminin
kėms bei valdyboms už nuošir
dų bendradarbiavimą. 

letenis „Bendruomenės balsas". 
o taip pat jos paruoštus laiškus 
JAV Kongreso ir Senato na
riams padaugino valdyba (arti 
300) ir išdalino šio telkinio 
lietuviams, pasiuntimui Kong
reso ir Senato nariams, prašant 
remti Karal iaučiaus demilita-
rizacijos politiką. 

Valdyba paruošė ir tarybai 
nusiuntė Daytona Beach Lie
tuvių talentų ir žodines išeivių 
istorijos projekto savanorių tal
kininkų sąrašus. Pirmininkė ir 
Tarybos narės dr. Sigita Rama
nauskienė ir Vanda Bagdonienė 
bei kiti bendruomenininkai 

Susirinkimui pirmininkauti dalyvavo JAV LB XIV Tarybos 
pakvietė Narimantą Karašą ir antroje sesijoje, vykusioje St. 
sekretoriauti Vytautą Grybaus- Petersburge. Dr. Preikštienė 
ką dalyvavo ir Palm Beach LB 

Pagal priimtą darbotvarkę, 20-ties metų sukakties minė-
praėjusių metų metinio susirin- jime. Savo kadencijos me tu 
kimo protokolą perskaitė Joana valdyba yra atlikusi dar čia 
Grybauskienė. Protokolas pri- n e s u m i n ė t ų Bendruomene i 
imtas be pataisų. naudingu darbų. Apie Daytona 

Apylinkes valdybos veiklos iš- B e a c h L B v e i k 1 * ' P° kiekvieno 
samų pranešimą atliko pirmi
ninkė dr. Birutė Preikštienė. 
Valdyba savo kadencijos metu 
išvystė gražią, naudingą veiklą. 
Suruošė ir globojo LB Floridos 
apygardos atstovų suvažiavimą. 
Suruošė 9 pabendravimo kultū
rines popietes, kurių metu 
kalbėjo vietos visuomenininkai, 
kultūrininkai, menininkai, o 
taip pat ir svečiai — Vaikų 
globos būrelių p i r m i n i n k ė 
'..Saulutės*' Indrė Tijūnielienė, 
Kauno Vytauto Didž. universi
teto rektorius prof. Bronius Vaš
kelis Suruošė Baisiojo birželio 
minėjimą, kuriame kalbėjo sve
čias iš St Petersburgo kun. dr. 

H"1' -int) VA. "»eneliu namu (ryventojus prie* Kalėdas aplanke ir t;u^n.. •• v n> ,•'.• '>• ; .l.nnomis 
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renginio, buvo plačiai rašyta 
„Drauge". 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirm. Eduardas Senkus. 
Pranešimus susirinkimas vien 
balsiai priėmė ir padėkojo val
dybai už našią veiklą. 

Buvo renkama apylinkės nau
joji valdyba, nes buvusioji 
nebesutiko pasilikti kitai ka
dencijai, išskyrus vicepirm 
Mindaugą Petriką. Buvo pasiū
lyta valdybon šie kandidatai : 
Mindaugas Petrikas. Rima Gu
dai t ienė , Birutė Kožicienė, 
Regina Snarskienė ir Narcizas 
Kreivėnas. Susirinkimas vien
balsiai visus patvirtino naujam 
dviejų metų terminui. 

Klubo vardu žodį tarė pirmi
ninkas Jonas Daugėla. Pasvei
kino naują valdyba, palinkėjo 
sėkmės, o buvusiai valdybai 
padėkojo už malonų bendradar 
biavimą. Kontrolės, komisija 
pasiliko ta pati. 

Susirinkimui baigiantis buv. 
pirmininkė dr. Birutė Preikš
tienė pasviekino naują valdybą, 
palinkėjo sėkmingos veiklos, o 
visiems Bendruomenės darbus 
remiantiems palinkėjo ir toliau 
darbu ir aukomis remti LB ša
kotą veiklą. Dėkojo prezidiumui 
už tvarkingai pravestą susirin
kimą. 

Po susirinkimo žodį ta rė ir 
svečias kun. Antanas Saulaitis. 
S.J., netikėtai šį telkinį ap
lankęs. Svečias įdomiai kalbėjo 
apie Lietuvos jėzuitų veiklą 
Lietuvai neprikl. atgavus. Jis 
kasmet du - tris kartus lankosi 
Lietuvoje ir padeda atkurt i Jė
zuitų auklėjimą, švietimą- Dar 
bas sunkus, daug ko t rūks ta , 
ypač religinėje jaunimo prakti
koje. Dar nėra jaunu jėzuitų. 
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mokyklose tebevartojami komu
nistinės ideologijos, net prieš 
religiją nukreipti vadovėliai. 
Prašė paramos jėzuitu darbams. 

Pažymėtina, kad LB apylinkė, 
prieš keliolika metų įkurta dr. 
Vytauto Majausko, šiame telki
nyje atl ieka daug gerų darbų. 

J u r g i s Janušait i s 

P H I L A D E L P H I A , P A 

PRADŽIUGINOM 
S E N E L I U S 

Šv. Juozapo senelių namai yra 
nedideliame, bet jaukiame Hol-
land, PA, miestelyje, pasiekia
mame per maždaug 30 minučių, 
važiuojant į vakarus nuo Phila-
delphios. Šiems namams vado
vauja ir senelius globoja Šv. 
Kazimiero vienuolijos seserys iš 
Čikagos. Namų gyventojų dau
guma yra lietuviai, o jų globė
jos seselės visos yra lietuvaitės. 

Praėjusių metų gruodžio 17 d., 
sekmadienį, šiuos gražius na
m u s aplankė Phi ladelphios 
„Kaimo grupė" — trys ener
gingi muzikantai: Lynn Cox 
(grupės vadovė), Gintaras Labu
t is — studentas iš Lietuvos ir 
Aidas Gedeika — moksleivis iš 
Nevv Jersey. 

Ši grupė pradžiugino namų 
gyventojus lietuviškomis Kalė
dų giesmėmis ir dainelėmis, 
ta ip pat ir kalėdinėmis giesmė
mis, sukurtomis vokiečių, italų 
ir amerikiečių kompozitorių. 
Savo giesmes, dainas grupė 
palydėjo akordeonu,smuiku ir 
tamburinu. Nepasitenkino vien 
kalėdinėmis, bet pagrojo ir ne
mažai liaudies dainų bei tauti
nių šokių melodijų. 

Buvo labai malonu matyti 
nušv i tus ius senelių veidus. 
Seneliai, kurių dauguma pralei
džia dienas sėdėdami vežioja
mose kėdėse, atsistojo ir net 
pradėjo šokti, o negalintys pa
šokti, atsistoję kojomis trepsėjo 
pagal muzikos taktą. I dainavi
mą jungėsi ne tik seneliai, bet 
ir jų globėjos seselės. Lietuviš
kos dainos skambėjo per visus 
namus . 

Muzikantai buvo pakviesti vėl 
atvažiuoti ir daina bei muzika 
palinksminti visus. Grupei va
dovaujanti Lynn Cox mielai 
pažadėjo ir kitą kartą ap
silankyti, bet taip pat atvežti 
šokėjus iš Philadelphijos litu
anistinės mokyklos. 

Seneliai ir jų globėjos Šv. 
Kazimiero seserys džiaugėsi šia 
Philadelphijos „Kaimo grupes" 
suteikta jiems staigmena. Ma
loniai jautėsi ir muzikantai-
dainininkai matydami, kad jų 
apsilankymas pradžiugino Šv. 
Juozapo namų gyventojus. 

Rimas Gedeika 

j K s coNsmucnoN 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 706-969-2658. 

J*' 
RE/MAX 

REALTORS 
(312)566-6969 
(701)425-7161 

PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Granas Ir spMajjaj patarnavimas 
> MLS kompiuterių* MSI pagafca 
• Nuosevyttų JMtinavimas vaitui 
> Perkame ir parduodama namus 
> Apartmsntus ir lamą 

• J A V Respublikonų parti
ja įsteigta 1854 m. vasario 28 d. 
Ripon, Wisconsin. 

• 1821 m. vasar io 24 d. Mek
sika atsiskyrė nuo Ispanijos ir 
pasiskelbė nepriklausoma. 

Karpu plaukus 
vyrams ir moterims. 

Darau įvairias šukuosenas. 
Tai. (312) 778-6714 

NOTICf is nersby given, punumt to 
"An Act m reMon to the uw d an 
Assumed Business Name inthsoon-
duct or transsction oi Ousinan si the. 
Swe".asarnemJed.thatt<»rtifieat«on 
« u MM by the undaraignad «*h the 
County Clark o( Cook County.Rk) Mej. 
OeSMSi on ths 28th of Januay. 1986 
underthe Assumed Name oi 9mfrW 
Oals a * the businaas locaMd a 8SSS 
S. Nacine, CMiaaa, R. 88M8. The 
true name and sMMsaaa addnst oMhe 
aaaaj ts: Batai Leoną, 1171W. TSiaJ 
n., CMcaae, H. 

FORSALC 
Toinhouee, Orktnd Pk., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgradee; full basement, 2 car 
garage. CaH: 706-476-7166. 

FOR RENT 

FOH R6NT 
1 bdrm. apt.: all Utilities and ap-
pliances indudad. 

Ca*706-671-

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

ATEITININKŲ KORPORACIJA KĘSTUTIS. AtH-
minimai. Kazimieras Paftsdfriakaa. 127 pa). 

VLADAS JAKUBĖNAS, l d. Straipsniai ir recen
zijos. Loreta Verclauakienė. 592 pat . . . 

VLADAS JAKUBĖNAS. II d. Straipsniai ir recen
zijos. Loreta Vsndauakienė. 600 pat . . . 

NORS NEŠVIETĖ LAIMĖJIMO VILTIS. Roroanas 
i i partizanų kovų. Jonas Mikelinskas. 284 
P* 

KRYllŲ rOU.NAS. Sventakalnio istorijos ir pada
vimai. Aleksandras Radzžius. 43 pat . . . 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 pet 

KAZYS BIZAUSKAS. I d. Monografija. Pranas 
Zunde. 323 pa 

KAZYS BIZAUSKAS. II d. Monografija. Pranas 
Zunde. 438 p* 

MANO ŽODYNAS. Ustuvfcfangių kalbomis val
kams žodynai. Spalvotos iliustracijos. 
Didelio formato. Rtanard Scarry 

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pasaulio lietuvių 
kongreso įspūdžiai. Leonardas Šimulis. 177 
psl minkštais viri. 

kietais viri. 
TAUTOS SUKILIMAS 1941. PU. Narutis. 403 pet. 
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 

Vailionis. 178 pat 
MANO TĖVYrlĖ. Vidūnas. 79 pat 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valuti*. 

339 psl 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai. 

Ledas Tutaba. visi tomai po 
ŽMOGAUS MEILĖS. Antanas Paskųs. 158 psl. 
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vi-

jeikis. 288 psl 
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Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gauetto us*aftą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo saidos, tttofcgyv.priosdam State ssk* 
tax 8.75% nuo knygos kainos. 

STASYS RARAS 
Audio kasete ir CD 

Dainuoja lietuviškai Įvairių opšrų arijas. Stutkjardo syn^ortres 
orkestras. OrtjguojaDarnje L e p i n s i 

Audio kssss • 10 dot Su psn^undmu 12 doL 
CD -18 esi. Su pstsluntirnu 17 dsi 

Gaunamos ORAUOt 4546 W. 6 M S t Ofesgo, IL 60626 



I i partizanų istorijų (24) 

.ŽALIOSIOS" RINKTINĖS 
DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 21 d. 

>v 
ĮKŪRĖJAS IR VADAS RADVILA 

HENRIKAS KUDREIKIS 

įgulos bažnyčia Kaune, kur kun 

„AKIPLĖŠA" 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Taip vadino KGB-istai kunigą 
Juozą Zdebskį. Ar buvo už ką? 
Taip, jis rūpinosi ir leido pogrin
dinę spaudą — „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kroniką", at
skleisdamas nuo pasaulio sle
piamus komunistų nusikalti
mus. Taip, tai jis įvairiomis 
priedangomis katekizayo vai
kus, nors už tai grėsė bausme ir 
buvo teisiamas. Taip, jis dirbo 
Tikinčiųjų teisėms ginti* katali
kų komitete, jis lankydavo polit
kalinius tolimiausiuose Gulagų 
užkampiuose, teikdamas jiems 
dvasininko paslaugas. Jis įvai
rių turistinių kelionių priedan
ga surengdavo šventas Mišias 
persekiojamai inteligentijai. 

Kun. Juozas Zdebskis. 

Nors KGB-istų sekamas , 
agentų skundžiamas ir išduoda
mas, specialiomis priemonėmis 
kompromituojamas, šantažuo
jamas ir fiziškai luošinamas, ku
nigas Juozas Zdebskis kovojo už 
tikėjimą, už Lietuva, už tikin. 
čiųjų teises, už visų laisvę. Už tai 
jį Akiplėša pavadino KGB-istai. 

Šiemet sukanka 10 metų nuo 
Juozo Zdebskio — kovotojo už ti
kinčiųjų ir visų žmonių teises, 
žūties. 10 metų — nuo kunigo, 
kurio rūpesčio ir pastangų dėka 
buvo leidžiama pogrindinė spau
da „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronika", mirties. 10 metų 
nuo — tvirto Lietuvos laisvės 
kario, atsidavusio bažnyčios tar
no, nuoširdaus vargstančiųjų 
guodėjo, pasitraukimo Anapi-
lin... 

1996 m. vasario pirmąjį šešta
dienį prie kunigo J. Zdebskio 
kapo Dzūkijoje, Rudaminos baž
nyčios šventoriuje susirinko 
tūkstantinė minia, suvažiavo iš 
visos Lietuvos. Per pusnynus 
subrido iš visos Dzūkijos, suėjo 
iš Rudaminos kaimo. Atėjo pa
gerbti visame pasaulyje žinomo 
tiesos iš už „geležinės uždan
gos" skelbėjo. Atėjo apraudoti 
Lietuvos laisvės kovotojo, nesu
laukusio šviesesnių Tėvynės 
dienų. Atėjo prisiminti savo ge
radario. Pačiame vidurdieny pil
nutėlėje bažnyčioje iškilmingai 
šv. Misiąs aukojo vyskupai S. 
Tamkevičius, J. Žemaitis ir 16 
kunigų. Gražiu pamokslu vys

kupas S. Tamkevičius paminėjo 
Lietuvos didvyrį, skambiu eilė
raščiu jam atitarė Dzūkijos jau
nimas, širdingai ir visuotinai 
sugiedotu, Amžinu atilsiu" pri
tarė J. Zdebskio pasekėjai, bend
raminčiai ir bendražygiai. Iškil
mes kino juoston įamžino L. 
Pangonytė, kunigas A. Keina ir 
J. Šilanskas, todėl tikėtina, kad 
jas pamatys per televiziją ir visa 
Lietuva. 

Po šv. Mišių susirinkę švento
riuje prie J. Zdebskio kapo, pa
skendusio gėlėse ir žvakių švie
soje, kunigo R. Grigo paskatin
ti, kalbėjo visi: nuo Seimo nario 
iki dailininko, nuo kunigo iki 
pensininko. Skirtingų socialinių 
sluoksnių atstovai kalbėjo tą pa
tį — apie gerą žmogų, nuoširdų 
pagalbininką, nuoseklų skriau
džiamųjų gynėją, tvirtą Lietu
vos laisvės kovotoją. Kalbėjo 
apie kunigą J. Zdebskį, kurio 
pasėti gerumo daigai iki dabar 
auga, keroja ir žydi mūsų širdy
se. Apie žmogų, kurio išviešinti 
pasaulyje nusikaltimai prieš 
sovietijoje įkalintas t au tas , 
prieš žmones, apsaugojo bent 
dalį jų nuo sunaikinimo. 

Kalbėjo ne tik apie Bažnyčios 
karį, ne tik apie Lietuvos sūnų. 
bet apie pasaulio didvyrį, pra-
kirtusį „geležinėje uždangoje" 
langą ir atskleidusi sovietijos ir 
KGB tikrąjį veidą žmonijai. 
Apie tai išsamiai aprašyta V. 
Spenglos knygoje „Akiplėša", 
išplatintoje minėjime. 

Gražiai priėmė dzūkai atvy
kusius J. Zdebskį paminėti: pa
vaišino čiobrelių arbata, dzū
kiška namine duona ir raudon
skruosčiais obuoliais. Prasidėjo 
antroji minėjimo dalis — prisi
minimų popietė. Kalbėjo tie, ku
riems teko laimė būti J. Zdebs
kio lankomais ir globojamais. 
Kalbėjo tie, kurie patys padėjo 
J. Zdebskiui KGB-istų suluošin
tam iš ligos patalo pakilti. Kal
bėjo sunkų Lietuvos laisvės kry
žių nešti J. Zdebskiui padė
jusieji, kartu vargus vargusieji, 
godas godusieji ir džiaugsmu be
sidalinę... 

Ir kilo iš atsiminimų nupintas 
gražus, šviesaus, pasiaukojančio 
žmogaus paveikslas. Ir tvirtėjo 
visų nuostata, kad jo įkvėptos 
mintys išliko mumyse. Ir mes, 
kaip paveldėtojai, privalome ne 
tiktai jų laikytis, bet ir toliau jas 
puoselėti ir ugdyti. Aiškėjo, kad 
tik tvirtai juo sekdami, nesiblaš 
kydami ir šunkeliais neklydinė-
dami, dzūkai laimi referendumą 
po referendumo, rinkimus po 
rinkimų. Čia kunigo Juozo 
Zdebskio dvasia gyva kiekvieno 
dzūko širdyje — KGB-istai nu
žudė tik kūną. Gyvenimas pat
virtino, kad „ši mirtis — Prisi
kėlimas". Visos tautos Prisikė
limas. 

1V».">9 m 

10 metų praėjo nuo kunigo 
Juozo Zdebskio mirties, o oku
pantų pakalikai KGB-istai ir jų 
padėjėjai vis dar negali užmirš
ti jo didvyriškų darbų. Dešimt
mečio proga jie, pagal savo ma
tą, padarė akiplėšiškiausią dar
bą — tame pačiame šventoriuje, 
kur palaidotas Lietuvos didvy
ris, pastatė paminklą komunis
tui! Ir tai laisvoje Lietuvoje! Pa
statė paminklą dvasiškio ranko
mis (klebono V. Rudzinsko!). Iš
niekino šventorių. Ir tai dar ne 
viskas: parapijiečių priverstas 
V. Rudzinskas prašė vyskupo jį 
perkelti k i tur , tačiau jo ne tik 
kad neperkėlė, bet dar ir paža
dėjo pagalbą. Tai akivaizdžiau
sias priminimas mums, kad ko
munizmo šmėkla dar vis klai
džioja po mūsų šventą žemę ir 
dar vis randa prieglobstį ir 
užtarėjus. 

1945 m. rugpjūčio 26 d. netoli 
Medikonių kaimo, prie Pakruo-
jo-Seduvos-Rozalimo kryžkelės, 
KGB tarnai iš pasalų nukovė 
„Žaliosios" r inktinės įkūrėją ir 
vadą Izidorių Pucevičių, pagar 
sejusį kapitono Radvilos slapy 
vardžiu. 

Klastinga kapitono Pucevi-
čiaus-Radvilos žūtis buvo dar 
viena KGB niekšybė lietuvių 
tauta i Žymaus vado vizija nie 
kada neišblės iš mūsų sąmonės, 
skatindama tvirtai saugoti kovų 
už gimtojo krašto laisvę tradici 
jas, rašo „Atminty" prof. Vytau 
tas Šernas. 

Lietuvos kariuomenės kari
n inkas I. Pucevičius gimė 1901 
m. gruodžio 22 d. Panevėžio aps
krities, Šeduvos valsčiaus, Nau
jasodžio km., pasiturinčio ūki
ninko šeimoje. 1922 m. baigė Še
duvos progimnaziją, 1923- 1924 
m. mokėsi Panevėžio mokytojų 
seminarijoje. 1924 m. įstojo Ka
ro mokyklon, kurią baigė 1927 
m. 

Tarnavo karo aviacijoje, šar
vuotame t raukiny „Gedimi
nas". Po pertraukos civiliniame 
gyvenime grįžo kariuomenėn ir 
tarnavo 3-čiame Dragūnų pul
ke. 1940 m., Lietuvos kariuome
nę įjungus į Raudonąją armiją, 
kpt. Pucevičius savo noru išėjo 
į atsargą. 

Pirmomis 1941 m. karo dieno
mis (birželio 23 d.) subūrė Daug 
venės krašto vyrų rinktinę, ėjo 
Šeduvos karinio komendanto 
pareigas .kartu su parapijos kle
bonu kanauninku M. Karosu 
bandė išgelbėti šešias žydų šei
mas, dalyvavo Aktyvistų fron
to veikloje. 1944 m. vasarą, kai 
vokiečių karinės jėgos buvo pa
laužtos, L Pucevičius atsisakė 
t rauktis į Vakarus ir ryžosi tęsti 

DEŠIMT METŲ, KAI JO NĖRA 

Lazdijų rajone, Rudaminoje, 
buvo paminėtos kunigo Juozo 
Zdebskio dešimtosios mirties 
metinės. Švenčiausiosios Trejy
bės bažnyčioje šv. Mišias auko
jo vyskupai ir kunigai , pagerb
ti iškilaus kunigo atminimo at
vyko žmonių iš visos Lietuvos. 
Bažnyčios šventoriuje, prie ku
nigo Juozo Zdebskio kapo kalbė
ta apie jo darbus Bažnyčiai ir 
Tėvynei. 

Kunigystės švent inimus ga
vęs 1952 m.,Juozas Zdebskis bu
vo paskir tas vikaru į Šiluvą, 
paskui — klebonu į Šiupylius, 
pasakojo vyskupas Sigitas Tam
kevičius. Buvo kilnojamas iš pa
rapijos į parapiją, ilgiausią laiko 
tarpsnį — vienuolika metų — 
k lebonavo Lazdijų ra jone , 
Šlavantuose, o 1985 m. pradžio
je buvo paskir tas į Rudaminą ir 
čia dirbo iki mįslingos žūties 
autoavarijoje 1986 m. vasario 5 
dieną. 

Su Juozu Zdebskiu, prisimena 
vyskupas S. Tamkevičius, daug 
teko bendrauti nuo 1965 metų. 

„Kar tu buvome Tikinčiųjų tei
sėms ginti katal ikų komitete, 
kar tu veikėme pogrindyje — lei
dome Katalikų kroniką, rengė
me j a u n i m u i rekolekci jas , 
abiem tuo pačiu metu sovietinė 
valdžia buvo uždraudusi dirbti 
kunigais parapijose, ir mes kar
tu kasėme griovius — dirbome 
melioratoriais Prienų rajone". 

Juozas Zdebskis labai mylėjo 
visus žmones, ypač vargšus, 
kenčiančius. Už vaikų mokymą, 
dėstymą jiems tikėjimo tiesų, 
rengimą pirmajai komunijai 
Juozas Zdebskis net du kartus 
buvo teistas, buvo kalinamas, 
patyrė nuolatinį KGB persekio
jimą, bet niekas nepajėgė jo 
palaužti. Kunigas Juozas Zdebs
kis buvo nepaprastai pamaldus 
žmogus, jo stiprybė, anot vysku
po Sigito Tamkevičiaus, — buvo 
jo gilus tikėjimas. 

Vasario 5 d. — kunigo Juozo 
Zdebskio žūties dieną — jo mir
t ies dešimtosios metinės pami
nėtos Kauno Šv. Mykolo Arkan-
gelo (įgulos) bažnyčioje, kur jis 

rinktinė išėjo beveik be nuosto
lių, sukėlusi rusų tarpusavio su
sišaudymą. Rozalimo puolimas 
nepasisekė, nes partizanų tarpe 
jau pasirodė pirmieji išdavikai. 
Apie agentų infiltraciją kapito
nas Radvila sužinojo greitai, jis 
isakė sunaikinti kovų metraštį, 
pakeisti vietovę, kartu ir parti 
zanų judėjimo maršrutą. Bet tai 
buvo atlikta pavėluotai. NKVD 
sužinojo apie būsimą leitenan
to Petraičio vadovaujamos 100 
vyrų grupes susijungimą su 
„Žaliąja" rinktine, spėdami, 
kad partizanai vėl puls Rozali
mą. Rozalimo rusų saugumas 

kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę. 

1945 m. kpt. I. Pucevičiaus 
„Žaliojoje" rinktinėje buvo 100 
vyrų, pasirengusių ginti Lietu
vos nepriklausomybę. Partiza
nai jį mėgo, nors jis kėlė griež
tus reikalavimus. Jo vyrų šta
be buvo 10 desantininkų, kurie 
apmokė, parengė kovai Lietu
vos jaunimą. „Žalioji" rinktinė 
įsigijo šafirografą, kopijavo ir 
padirbinėjo valsčių antspaudus, 
gimimo metrikus, dokumentus 
vengiantiems tarnybos Raudo
nojoje armijoje. Liepė nestoti į 
partizanus tiems, kurie gali le
galiai gyventi. 

Tikrindami likusius KGB do
kumentus, žurnalistai nerado 
nei laikraščiuose, nei bylose, jog 
kpt. Radvilos partizanai būtų 
šaudę ar plėšę žmones. Rinktinė 
gynė kaimo žmones nuo stribų, 
valsčių aktyvo, dezertyrų, net 
nuo NKVD dalinių sauvaliavi
mo, saugojo ūkininkus nuo py
liavų, grasinančių kai kurioms 
šeimoms badu. 

Kpt. Radvila buvo sumanus 
partizanų vadas. Jis vadovavo 
dviems dideliems susirėmi
mams . L iaud i sk ių miške 
NKVD sutelkė daug kariuome
nės, net šarvuočių. „Žalioji" 

yra dirbęs vikaru 1957-1959 
metais. Atidengtas kunigo J. 
Zdebskio bareljefas — memoria
linė lenta. 

„Lumen" leidykla išleido Vi
do Spenglos knygą „Akiplėša" 
apie KGB kovą prieš bažnyčią. 
Knygos paantraštėje nurodoma, 
kad ji parašyta pagal kunigo 
Juozo Zdebskio sekimo bylą. 
Rengiama ir antroji knyga, kur 
bus sudėti prisiminimai apie ku 
nigą Juozą Zdebskį 

(LA, 02.06) 

A.A. KUN. EDMUNDAS 
GERMANAS 

1996 m. sausio 1 d. Šilalėje 
mirė kunigas Edmundas Ger
manas, OFM, Cap. Laidotuvių 
apeigoms, kuriose dalyvavo 14 
kunigų ir daug tikinčiųjų, vado
vavo Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Kun. E. Germanas 
sausio 3 d. buvo palaidotas 
Šilalės kapinėse. 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
C)ver the past tevv vears. LOT Polish Airlines has 
estdbhsned the most comprehensive netvvork oi 
destinations in tastern Europe, with VVarsavv as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access 

to Riga. Tallinn. Moscovv. St Petersburg. Kiev.Lvov, 
Minsk andVILNIUS.{LITHUANIA. 

Take advantage of LOT's low fares. the luxurv of 
LOT's floet of nevv Boeings and ATRs and the com-
fort of the nevv mternational terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your rpscrvations today! 

Information, reservations and ticket sales at the offires o i LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent 

pasinaudojo liepos 1 d. infiltruo
tais agentais Aldonskiu ir Kuz 
necovu bei 3 pranešėjais, suge
bėjo įsibrauti į mažą partizanų 
vado patikėtinių ratą, sužinoti 
jų poreikius (kaip sutaisyti ba
tus), išaiškinti kelionės kryptį. 

Be kovinių uždavinių, kpt. 
Radvilos rinktine plėtė spaudos 
darbą, leido a ts išaukimus, 
informacinius lapelius, net ir 
partizanų kūrybos laikraštėlius. 
Buvo išleisti du almanachai 
„Žodžiai iš miško". Taip pat ren
gė ir koncertus, nes partizanų 
tarpe buvo gerų dainininkų ir 
muzikantų. 

#Otrt"4MtlM»f! 
Nevv York: 212-869-1074. 

Chicago 312-236-33M. 
Los Angeles 213-934-S151. 

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

Toli free 8OO-223-0S93. 

VIENERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUSEFA KABLIAUSKIENĖ 

Jau prabėgo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Motiną, Uošvę, Močiute ir 
Promočiutę. 

Ji visuomet pasiliks mūsų širdyse ir maldose. Tesiilsi 
Amžinoje Ramybėje palaidota šalia savo vyro Aleksandro, 
mirusio prieš trylika metų. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 24 d, 8 vai. ryto. Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Lemont. IL. 

Prašome pasimelsti už veliones Jusefos siela. 
Nuliūdę: sūnus Henrikas su šeima, dukterys su 

šeimomis: Vanda Brazdžiūnienė. Sofija Galante ir Anne 
Rolander. 

A.tA. 
KAZIMIERAI VAIČELIŪNIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums ED
MUNDUI ir ALVINUI, jų šeimoms, giminėms ir 
visiems artimiesiems. 

Clevelando ateitininkai 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZYS MATUTIS 

Minint mūsų mylimo Tėvelio ir Senelio, kurio netekome 
1986 m. vasario mėn. 22 d . mirties sukaktį, šv. Mišios už 
velioni bus aukojamos š.m vasario 24 d. 8 vai. ryto Sv. Andrie
jaus bažnyčioje. Philadelphia, PA. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta diena 
prisiminti velionį Kazį savo maldoje. 

Nuliūdę: vaikai ir anūkai. 

A.tA. 
STASIUI R. ŠIMAIČIUI 

per anksti Amžinybėn iškeliavus, giliame liūde
syje likusiems — žmonai ŽIVILEI, dukrai 
DIANAI, motinai JUZEFAI ŠIMAITIENEI, se 
šeriai IRENAI BLINSTRUBIENEI ir jos šeimai, 
kitiems giminėms bei artimiesiems, šioje skaus
mo ir liūdesio valandoje, reiškiame nuoširdžia 
užuojautą. 

Vanda, Jonas Stankai ir šeima 

Rūpestingos Motinos ir mylimos Močiutes, mokytojos 

A.tA. 
BRONĖS PRAPUOLENIENĖS 

širdžiai sustojus plakti . liūdesyje likusi sūnų 
DONATĄ, anūkus TOMA ir JONĄ su žmona RITA 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Elytr lznkaitienė 
-Juzefą ir IA'O Venckai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lietuviai spaudos darbuo

tojai, žurnalistai, radijo laidų, 
televizijos vedėjai kviečiami j 
susitikimą su Gediminu Vagno
riumi šį šeštadienį, vasario 24 
d., 3 vai. p.p. „Draugo" pastato 
antrajame aukšte. Atskiri pak
vietimai nesiuntinėjami. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
Indrei Tijūnėlienei, tel. 847-
537 7949 arba 847-541-3702. 

Jaunimo centro nariu su
sirinkimas nukeltas į vasa
rio 25 d. 

Ses. Stasė veda tikybos būrelį 
jaunimui nuo 12 iki 15 metų 
amžiaus. Norintieji renkasi kas 
antrą antradienį, nuo 7:30 iki 9 
vai. vak. seselių namuose, 1132 
Gillian St., netoli Pasaulio lietu
vių centro Lemonte. Informacija 
teikiama telefonu 708-243-1070. 

Riverside, Stickney, North 
Riverside ir kiti Čikagos prie
miesčiai su malonumu kas va
karą klausosi „Margučio II" 
programų. Jos girdimos nuo pir
madienio iki penktadienio 9 vai. 
vak. 1450 AM bangomis. Ar Jūs 
taip pat girdite „Margutį II?" 
Nepraleiskite nei vieno vakaro, 
nes tai vartai į lietuvišką pa
saulį. 

Švč. M. Maruos Gimimo pa
rapijos metinė vakarienė vyks 
kovo 17 d., 3 vai. p.p., parapijos 
salėje. Kadangi yra tik 200 vie
tų, klebonas kun. Jonas Kuzins-
kas prašo paskubėti ir užsisaky
ti vietas. Jis taip pat primena 
grąžinti laimėjimų bilietėlių 
šakneles su savo auka. 

Povi las Va ičekauskas b u s 
p a g r i n d i n i s kalbėtojas šį 
sekmadienį, vasario 25 d., 
Beverly Shores Lietuvių Klubo 
rengiamame Nepriklausomybės 
šventės minėjime. Povilas Vai
čekauskas buvęs Lietuvoje par
tizanas, kalinys ir Sibiro trem
tinys, yra tas gyvasis ryšys tarp 
tėvynės ir išeivijos. Jis pažįsta 
valdžios stribus, nomenklatūrą, 
ir opoziciją. Jis šakotai veiklus 
ir mūsų tarpe. Šventės pro
grama prasidės 12 vai. Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukos tėvas Antanas 
Saulaitis, SJ., vargonais gros 
muzikas Vytautas Gutauskas. 
Po minėjimo Stankūnų restora
ne pagerbsime Povilą Vaiče
kauską. Tikimės, kad šventėje 
dalyvaus daug žmonių iš plačių 
apylinkių ir Čikagos. 

z TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos jaunųjų ūkininkų ra
telių sąjunga atkurta 1992 m. 
kovo 21d. Joj yra 905 nariai, 23 
rateliai veikia žemės ūkio mo
kyklose, 29 bendro lavinimo 
mokyklose". P in iga i , s iun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago. IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Kaziuko mugė, Čikagos lie
tuvių skautijos metinis rengi
nys Jaunimo centre vyks 
sekmadienį, kovo 3 d. Mugė bus 
pradėta skautijos dalyvavimu 
10 vai . ryto šv. Mišiose, 
aukojamose Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Oficialus mugės ati
darymas 11:15 vai. r. vyks Jau
nimo centro didž. salėje. Mugės 
uždarymas — 3 vai. p.p. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
atsi lankyti ir labai, labai 
laukiami. 

V a k a r o n ė — pabendra
vimas su Romualdu Ozolu, 
Lietuvos Seimo atstovu ir Lietu
vos Centro sąjungos pirmi
ninku, ketvirtadienį, vasario 22 
d., 7 vai. vak. vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Visuomenę at
silankyti kviečia Illinois Lietu
vių Respublikonų lyga ir PL 
centras. 

Pabaltijo universiteto Vo-
kietgoje įsteigimo 50 metų su
kakt ies iškilmingas minėji
m a s š.m. kovo 17 d. vyks Jau
nimo centre, Čikagoje. Visi buvę 
profesoriai, lektoriai ir studen
tai kviečiami dalyvauti. Infor
macijai kreiptis į Praną Jurkų, 
tel. 708-834-2906. Fax 708-
279-9642. 

Vasario 25 d., sekmadienį, po 
kiekvienų Mišių Jėzuitų koply
čioje, JC moterų klubas visus 
vaišins blynais ir obuoline koše. 
Prašome nepasididžiuoti ir at
silankyti į JC kavinę. Paremsi-
te Jaunimo centrą, mūsų ant
ruosius namus. 

Gavėnios metas — skirtas 
dvasiniam atsinaujinimui. Vi
suomenė kviečiama praleisti 
vieną dieną su labai geru reko
lekcijų vadovu, kun. K. Ambra
su, SJ, Ateitininkų namuose, 
Lemonte, kovo 16 d., šeštadienį. 

1 Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ 
26« W 63 S< , Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312* 77«»-5162 
14325 S Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

Tel. <?0«> 301-4M6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

Felicija Jas inevič ien* ir 
K o n s t a n c i j a S t u n g i e n ė , 
Cleveland, OH, savo gimta
dienio proga svečių padovanotus 
230 dol. paskyrė Draugo fondui. 
Gimtadienio pobūvio svečių var
du dovaną DF atsiuntė Jad
vyga Kliorienė. Už dovaną 
nuoširdžiai dėkoja Draugo fon
do vadovybė, tuo pačiu siųs
dama geriausius linkėjimus 
gimtadieno proga. Tokia do
vana, paskirta Draugo fondui, 
atneš daug gimtadienių ne tik 
juos švenčiantiems, bet ir 
„Draugo" dienraščiui. 

x Dr. D a i v a Bajorūnas, 
Harverford, PA, atsiuntė 1150 
— vieno Lietuvos našlaičio me
tinį globos mokestį. Ačiū! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g lobos" 
komitetas, 2711W. 71 St, Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 

z Alfonsas ir Bronė Nakai, 
Sunny Hills FL, atsiuntė $150 
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaič ių globos" 
komitetas. 

(sk) 

x G e d i m i n a s Pranskevi-
čius užpildo pajamų mokesčių 
formas (intome tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: 708-656-2550 arba 
708456-1293. 

(sk) 
x J u o z a s Bacevič ius pa

tarnauja įs igyjant vairavi
mo teises. Skambinkite: 708-
403-7334. 

(sk) 

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

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
AMBASADOJE 

Vasario 16 d. Lietuvos Respu
blikos ambasadoje Vašingtone 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo proga buvo surengtas 
diplomatinis priėmimas. Į 
priėmimą buvo pakviesti diplo
matinio korpuso nariai, JAV 
valdžios įstaigų pareigūnai, 
privataus sektoriaus atstovai, 
vietos lietuvių organizacijų 
veikėjai. 

Šių metų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo metines lydė
jo sniego pūga Vašingtone (ši 
žiema, beje, Vašingtone rekor
dinė sniego atžvilgiu). Dėl šios 
priežasties nemažai kviestųjų 
asmenų apgailestaudami nega
lėjo dalyvauti. Vis dėlto, atvyko 
per šimtą svečių, tarp jų buvo 
Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Bulgarijos ambasadoriai, kitų 
valstybių ambasadų atstovai. 
Priėmimo metu Lietuvos amba
sadorius A. Eidintas padėkojo 
Lietuvos ir ambasados bičiu
liams, kolegoms ambasado
riams už bendradarbiavimą. 

Vasario 16-osios priėmimo 
proga ambasados vidus buvo 
papuoštas Lietuvių fondo dova
notais dailininko Prano Dom-
šaičio paveikslais, taip pat Jono 
Puzino paveikslu. 

Spaudos skyrius 

LIETUVIU JAUNIMĄ 
KVIEČIA AMBASADA 

Lietuvos ambasada Vašing
tone kviečia lietuvišką jaunimą 
į antrąjį Lietuvos ir JAV lietu
vių jaunimo susitikimą minėji 
mą š.m. kovo 9-10 d. Praėjusiais 
metais dalyvavo apie 50 jau
nuolių, tad tikimasi, kad šiemet 
susirinks dar daugiau. Progra
ma numatyta tokia: 

šeštadienį, kovo 9 d., 1 vai. 
p.p. dalyvių atvykimas ir 
susipažinimas su ambasada; po 
to bus ambasadoriaus Alfonso 
Eidinto sveikinimo kalba, dis
kusija tema „Jaunimo, atvyku
sio iš Lietuvos, prisitaikymas 
JAV"; Kovo ll-toaios minėji
mas; susipažinimas su JAV lie
tuvių jaunimo sąjungos veikla 
ir Vašingtono skyriaus nariais; 
bendra vakarienė; 

sekmadienį, kovo 10 d., 10 vai. 
ryte ekskursija po Vašingtoną. 

Ambasada pabrėžia, kad ke
lionės išlaidų niekam negalės 
apmokėti, o nakvynes galima 
pasirūpinti aplinkiniuose vieš
bučiuose. Norinčius dalyvau
ti susitikime, prašoma regist
ruotis iki kovo 1 d. telefonu 
202-234-5860 arba faksu 202-
328-0466. Susitikimo darbotvar
kės ir kitais klausimais prašoma 
kreiptis į ambasadoriaus padėjė
ją švietimo ir kultūros reika
lams Kerry Stromberg. 

Pris imenant dainą: „Jei 
kada prisieis pro šalį važiuoti, 
prašome užsukti, nepasididžiuo
ti". Jaunimo centro moterų klu
bas laukia visų JC kavinėje va
sario 25 d, sekmadienį, po kiek
vienų šv. Mišių Jėzuitų koply
čioje. O kodėl laukia? Dėl to, 
kad pavaišinti skaniais blynais 
ir namie virta uogiene (o gal su 
obuoliene?). Jeigu atsilankysite 
ir pasivaišinsite, paremsite Jau
nimo centrą, kuriam šiuo metu 
verkiant reikia paramos. 

ŽVAIGŽDUTĖ 
W. «Bth Ptace. Chicago. IL 

Įsteigtos Lietuvi* Mokytoją Bąjtmgo* Chicago* 
60629 

TĖVELIO BALSAS 

Kad nenori taip ir būt, 
Kur nors tėvelis šaukia. 
Aido balsas tyliai šneka, 
Vėjas meilę neša. 

Visi vaikučiai bėginėja, 
Visi paukščiai čiulbinėja, 
Net ir gyvulėliai žaidžia, 
Klauso tėvelio balsą. 

Saulė leidžias, 
Tylu, ramu. 
Jau naktis atvyko. 
Tėvelis visus daboja. 

Laura Ruksėnaitė, 13 m. 

UŽGAVĖNĖS 

Šiandien Pelenų diena, rimta 
bažnytinė šventė — Gavėnios 
pradžia. Apie ją daugiau kitą 
kartą. 

Pelenų dienos išvakarėse yra 
Užgavėnės. Tai linksma ir 
triukšminga diena. Ji nėra 
šventė, bet nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo mažai dirbama 
tą dieną, kitur visai nedirbdavo. 
Ypač daug dėmesio skirdavo Už
gavėnėm žemaičiai. Užgavėnės 
turtingos savo papročiais. Jų 
kilmė sena. Žmonės apsireng
davo keisčiausiais drabužiais, 
ant veidų užsidėdavo kaukes. 
Buvo šiek tiek panašu į da
bartinius karnavalus. Žemaičiai 
pritaisydavo prie vežimo Mores, 
Kotres ir važinėdavo iš kaimo į 
kaimą. Morės palydovai buvo 
įvairūs persirengėliai, kurie 
krėsdavo visokius pokštus. 

Per Užgavėnes buvo valgoma 
12 kartų su mėsa. Tradicinis 
Užgavėnių valgis buvo šiupinys. 
Tai žirnių ir kruopų košė su 
kiaulės galva ar uodega. Užsi-
gerdavo naminio alaus. Tą dieną 
žmonės mėgdavo pasivažinėti. 
Pakinkydavo arklius su skam
bučiais į roges ir važinėdavo 
dainuodami ir juokaudami, ypač 
jaunimas. Vakarais kluonuose 
ar daržinėse įsirengdavo sūpy
nes ir supdavosi ne tik vaikai, 
bet ir suaugę. Buvo rengiamos 
kautynės tarp Lašininio ir Ka
napinio. Lašininis visada pra
laimėdavo. 

Buvo daug ir įvairių būrimų, 
neįmanoma jų surašyti. Užgavė
nės baigdavosi 12 vai. nakties. 
Nuo tada prasidėdavo rimtis — 
Gavėnia. 

Šiame krašte Užgavėnes pri
simena kai kurios tautinės gru
pės, bet be tų įspūdingų pramo
gų. Tradicinis valgis — blynai. 

Redaktorius 

x Kelionė į Puerto Vallar-
tą, Mezico — f 779. Į kainą 
įskaičiuojama: skrydis, 7 d. vieš
butyje ir maistas. Kreiptis: 
Travel Centre, Ltd., tel . 
847-5264)773. 

(sk) 

x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. • 7 v.v^ seštd. 
ir s e k m d 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk) 

VAIDINTOJŲ KLUBAS 

Šiais metais Kaukių diena 
bus antradienį, spalio mėn. 31 
dieną. Kadangi ta diena nebus 
savaitgaly, aš su draugėmis 
negaliu kartu praleisti. Praėjusį 
penktadieni, spalio 27 d., mano 
mokyklos vaidintojų klubas 
turėjo kaukių dienos pokylį. Ten 
visi susirinkome apsirengę 
kostiumais. Žaidėme žaidimus, 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite lentelę su skaičiais. 

valgėme picą, saldumynus ir 
ėjome pro vaiduoklių namą 
(haunted house). Aš apsirengiau 
kaip būtybė iš kitos planetos. 

Man Kaukių diena geriau pa
tinka, negu Mirusiųjų diena. 
Kaukių dieną mes išreiškiame 
savo kūrybingumą ir gauname 
saldainių, bet reikia elgetauti 
(trick-a-treating). Kaukių dieną 
aš mėgstu mažus vaikučius gąs
dinti, o Mirusiųjų dieną einu į 
Mišias ir į kapines aplankyti 
mirusiųjų kapų. 

StefuteUtz, 
9 klasės mokinė 

Čikagos lit. mokykla 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Vasario 16-ji yra Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Susi
rinkę žmonės prisimena Lietu
vos istorįją. Minėjimo programo
je minime Lietuvos nepriklau
somybę. Paminėję nepriklauso
mybę, visi keliauja į namus. 

Jonas Vaitkus 
Vasario Šešioliktoji yra mūsų 

Laisvės diena. Berniukai ir 
mergytės dainuoja dainas, skai
to ir kartais šoka. Daug žmonių 
susirenka į vieną didelę salę. 
Kartais Vasario Šešioliktosios 
minėjimas yra Vasario 16 dieną. 
Kai minėjimas pasibaigia, visi 
važiuoja namo. 

Rima Seštokaitė 
Vasario 16 dieną minime Lie

tuvos laisvės atgavimą. Visi 
lietuviai susirenka švęsti Lie
tuvos laisvės atgavimą. 

Laura Seštokaitė 
Vasario 16-toji yra Lietuvos 

laisvės diena. Minėjimas buvo 
labai ilgas. Daug žmonių kal
bėjo ir dainavo. Skirstantis na
mo, mano tėvai sveikinosi su pa
žįstamais. 

Joana Orentaitė 
Mes deklamavome Lietuvių 

salėje. Aš atmintinai mokėjau 
žodžius, bet popieriaus su žo
džiais nepaleidau iš rankų. Bu
vo labai šalta, bet aš nedre
bėjau. Aš deklamavau Maironio 
parašytą elėraštį „Jūratę ir 
Kastytį". Mes pagrojome sku
dučiais, kuriuos padarė Kęstu
tis ir Onilė. Buvo labai smagu! 

Vytas Bradūnas, 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų žinios") 
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GALVOSŪKIS NR. 101 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

AB C 

Užgavėnių velniukas 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Skersai: A = 18, C - 30, D 
= 246, E = 56. 

Žemyn: A = 1125, B = 20, C 
= 365. 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS 

Linijos I - II ir OT - IV yra 
lygios. 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAS 

Veiksmažodžiuose gresia, 
graso, grasina nerašoma nosi
nių, nors šaknyje kaitaliojasi il
gieji balsiai a, e, nes tie balsiai 
pailgėja tik dėl kirčio, o šiaip 
yra tariami trumpai: grasau, 
grasiau, grasina ir t.t. 

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAI 

1. Rusų • sovietų kariuomenė 
okupavo Karaliaučių 1945 metų 
balandžio mėnesio dešimtą die
ną. 2. Ispanų dėka, bulvė iš 
Pietų Amerikos pasiekė Europą 
16-to šimtmečio antroje pusėje. 
(Enc. Brit. 18-328, Chicago, 
1968). 3. Skrendant iš Tampos 
tiesiai į pietus, į Pietų Ameriką 
nepatektume. 4. Auksiniai 
vedybiniai žiedai buvo pradėti 
mūvėti (nešioti) nuo 19-to šimt
mečio. (M.L.T. Enc, 3-910 psl., 
Vilnius, 1971). 5. Akmuo, atitik
muo, augmuo, (supratimas, nuo
voka) aumuo, dalmuo, daug 
muo, dėmuo (sudedamoji dalis), 
dygmuo (diegiamas skausmas), 
dubuo, mėnuo, liemuo, lygmuo 
(panašumas, lygis), piemuo, 
rėmuo (deginimo jausmas 
stemplėje), ruduo, sesuo, skait
muo, skersmuo, skiemuo, šel-
muo (stogo gūbrys), šuo, tešmuo, 
vaidmuo (rolė) vanduo, želmuo. 

Šis piešinėlis yra iš vienos 
jums gerai žinomos pasakos, 
reikės parašyti i i kokios. Kokį 
momentą vaizduoja piešinėlis? 
Sujunkite taškus ir sužinosite 
kas ten yra pasislėpęs. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 102 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

wm P\ C\\ 
Vienoje modernaus meno pa

rodoje buvo pakabintas toks pie
šinys (didelis), bet neparašyta, 
ką jis vaizduoja, žmonės įvairiai 
spėliojo, ką jis galėtų reikšti. 
Pamėginkite ir jus spėti. Ui 
kiekvieną spėjimą, koks jis būtų 
- 5 taškai. O jei atspėsite tikrą 
pavadinim«, kuris buvo įrašytas 
meno parodos kataloge, gausit* 
10 taškų. 

Čia matote 6 figūras, pažymė
tas raidėmis. Atrodo jos įvairios, 
bet yra dvi panašios. Suraskite 
panašias ir pažymėkite jų rai
des. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR.104 
Ar yra įmanoma tokia pa

dėtis, kad Juozas stovėtų už 
Jono nugaros ir Jonas stovėtų 
ui Juozo nugaros tuo pačiu me
tu? Jei yra taip galima, paaiš
kinkite! 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 105 
Vyresnieji sprendėjai, pasi

naudoję informacijos šaltiniais, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kurias valstybes Lietuva nu
galėjo 1994 metų pasaulinėje 
šachmatų olimpiadoje Maskvo
je? 2 Kada kukurūzai atkeliavo 
į Europą? 3. Pasaulyje yra 
paukščių, kuriuos galima išmo
kyti tarti kelis žodžius arba net 
sakinius. Kuris paukštis Lie
tuvoje išmoksta tarti žodžius? 4. 
Kokio amžiaus jauniausias pa
saulyje žmogus buvo apdovano
tas medaliu? 5. Kuri Evangelija 
Šv. Rašte yra ilgiausia ir kuri 
trumpiausia? Kas teisingai ir iš
samiai atsakys į visus klausi
mus, gaus 10 taškų, o kurie at
sakys trumpai ir apytikriai — 
gaus tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


