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Seinuose atidarytas 
Lietuvių kultūros centras

Seinai, vasario 14 d. (BNS) 
— Seinuose šeštadienį buvo 
iškilmingai atidarytas Lietu
vių kultūros centras, kuris 
ateityje turėtų ne tik palaiky
ti lietuvybę šiame Lenkijos 
pasienio regione, bet ir tapti 
„simboliniu” žingsniu abiejų 
valstybių kelionėje į Europą.

Lietuvių kultūros centro 
Seinuose atidarymo iškilmės 
neatsitiktinai prasidėjo Seinų 
bazilikoje, kur amžiaus pra
džioje lietuvišką žodį skleidė 
literatūros klasikas, vysku
pas Antanas Baranauskas.

Į renginį atvyko Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos kultū
ros ministras Saulius Šalte
nis, Lenkijos Seimo vice- 
maršalka (vicepirmininkas — 
red.) Jan Krol, Palenkės vai
vada Krystyna Lukaszuk, 
Lietuvos ambasadorius Len
kijoje Antanas Valionis, Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie LR vyriausy
bės generalinis direktorius 
Remigijus Motuzas, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bos atstovas Lietuvoje Ga
brielius Žemkalnis, Lenkijos ir 
Lietuvos pralamentarų, abie
jų valstybių užsienio reikalų 
ministerijų, Lietuvos prezi
dento atstovai ir kiti parei
gūnai.

Šv. Mišias, skirtas centro 
atidarymui, aukojo Vilkaviš
kio vyskupas ordinaras Juo
zas Žemaitis. Po pamaldų ant

Plečiamas Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas

Vilnius, vasario 15 d. (El
ta) — Lietuvos Respublikos 
Seimo ir Lenkijos Respubli
kos Seimo narių asamblėjos 
pirmininkas Andrius Kubi
lius, Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas, Seinuose 
susitikęs su Lenkijos respub
likos vicepirmininku, Lenki
jos Respublikos Seimo ir Lie
tuvos Respublikos narių 
asamblėjos pirmininku Jan 
Krul, aptarė Lenkijos lietu
vių, gyvenančių Punsko vals
čiuje, problemą, kai ambula
torijos pastate buvo įkur
dintas pasienio kariškių pa
dalinys.

Šiuo metu Lenkijos Piliečių 
teisių atstovas Adam Zielin- 
ski yra apskundęs šį veiksmą

* Lenkijos valstiečiams 
užtvėrus kelius, Lietuvos ve
žėjai kas dieną prarasdavo po 
milijoną litų. Lenkijos valsty
bė šių nuostolių nekompen
suos, tačiau tai bus papildo
mas argumentas, derantis dėl 
leidimų gabenti krovinius. 
Daugumai Lietuvos vežėjų 
Lenkija — pagrindinė tranzito 
valstybė, kurią paprastai gali
ma pervažiuoti per dvi dienas. 
Dėl kelių užtvarų ši kelionė 
užtrukdavo iki savaitės. Buvo 
kilę netgi muštynių tarp lietu
vių vairuotojų ir streikininkų.

(LR)

* Nedirbusi dvi savaites, 
bendrovė „Mažeikių nafta” 
praėjusį šeštadienį pradėjo pa
mažu veikti. Tačiau nuo sek
madienio gamykla vėl negau
na žaliavų. Biržų „Naftotie
kio”, kuris yra „Mažeikių naf
tos” padalinys, direktorius Jo
nas Jonušys sakė, kad vasario 
mėnesį Mažeikių naftos per
dirbimo gamykla iš viso gavo 
90,000 tonų žaliavos. Gamykla 
vasario mėnesį tikisi gauti 
377,000 tonų naftos. <bns>

Lietuvos karių kapų, žuvusių 
kovoje už Lietuvos laisvę 
1920 metais Seinuose, buvo 
padėtos gėlės. Prieš iškilmin
gą centro atidarymą, jo sie
noje buvo įmūryta kapsulė su 
perdavimo aktu. Po to įvyko 
centro pašventinimo ceremo
nija.

Lietuvių kultūros centro 
pastate veiks Lietuvos konsu
latas Seinuose, leidykla „Auš
ra”, Lenkijos lietuvių organi
zacijos, bus viešbutis, valgyk
la, parduotuvė, koncertų salė, 
represijų kambariai.

Pastatą, kurio plotas siekia 
3,500 kv. metrų, per ketverius 
metus pastatė Marijampolės 
akcinė bendrovė „Statybos rit
mas”. Statybą finansavo Lie
tuvos vyriausybė, šiam tikslui 
paskyrusi 9.5 min. litų.

Seinų Lietuvių kultūros cen
tras pastatytas Lietuvos len
kų Šv. Kazimiero draugijai 
priklausančiame sklype, kuris 
nupirktas už emigracijoje gy
venančių lietuvių surinktas 
lėšas.

Iškilmingame atidaryme 
kalbėjęs Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Lands
bergis padėkojo Lenkuos lie
tuviams už lietuvybės, kultū
ros ir tradicijų saugojimą. Jis 
pabrėžė, kad kultūros centras, 
kurio svečiai bus ir vietos len
kai, taps simboliniu žingsniu 
valstybėms įsijungiant į Euro
pos struktūras.

Baltstogės teismui.
Susitikimo metu taip pat 

aptarta pirminė Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentinės
asamblėjos naujos sesijos dar
botvarkė. Numatyta, kad jos 
pagrindinė tema bus Lietuvos 
ir Lenkijos kultūrinis bendra
darbiavimas.

Lietuvių kultūros centro 
Seinuose atidarymo iškilmėse 
dalyvavęs Lenkijos Seimo vi- 
cemaršalas J. Krul pakvietė 
lietuvių bendruomenės atsto
vus į renginį Krokuvoje.

Sekmadienį minėto centro 
atidarymo iškilmėse kalbėjęs 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės atstovas Gabrielius 
Žemkalnis pabrėžė vadinamo
jo Suvalkų trikampio— Puns
ko ir Seinų — krašto reikšmę 
tuo metu, kai Lietuva buvo 
okupuota. Nuo pat okupacijos 
pradžios per šias vietoves 
driekėsi jungiamasis ryšinin
kų kelias iš Vakarų į paverg
tą Lietuvą.

* Pamaryje kertami me
džiai, prieš šimtmeti paso
dinti pakelėse. Puošti ir stip
rinti kelius medžių alėjomis 
buvo Mažosios Lietuvos XX a. 
pradžios tradicija. Dabar siau
ri medžiais apsodinti keliai ta
po daugelio žmonių žūties 
priežastimi. Skaudžiausia ne
laimė įvyko pernai rudenį, kai 
Šilutės rajone į medį trenkėsi 
vaikų pilnas autobusas, buvo 
sužeista keliolika vaikų, du iš 
jų liko invalidai. Rajone jau iš
pjauta keliolika kilometrų kle
vų, beržų, liepų ir uosių alėjų. 
Kelių pagrindai stiprinami, 
kad jų neišplautų potvyniai, 
tačiau važiuojamoji dalis ne- 
platinama.Vingiuoti keliai lie
ka nesaugūs greitai važiuo
jantiems ar menkiausią klaidą 
padariusiems vairuotojams.

(LR)

Nuotr.: Vilniuje vasario 16-ąją su Nepriklausomybės švente susirinku
siuosius iš Signatarų namų balkono pasveikino Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. (Elta)

Lietuvoje paminėta 
Nepriklausomybės šventė

Vilnius, vasario 16 d. (Elta- 
BNS) — Vilniuje Pilies gatvėje 
esančiame name prieš 81-rius 
metus Lietuvos Taryba pasi
rašė deklaraciją, skelbiančią 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą.

Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį susitiko su 
1918 metų Vasario 16-osios 
Akto signatarų kapų tvarkyto
jais. Valstybės vadovas padė
kojo jiems už pasiaukojimą 
okupacijos sąlygomis pasirū
pinus tautos istoriniu paliki
mu.

Susitikime dalyvavo signa
tarų Saliamono Banaičio, Ste
pono Kairio, Petro Klimo, Do
nato Malinausko, Stanislovo 
Narutavičiaus, Alfonso Petru
lio, Jono Smilgevičiaus, Justi
no Staugaičio, Aleksandro 
Stulginskio ir Jokūbo Šerno 
kapų prižiūrėtojaį.

Sveikinimo kalboje Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis sakė, kad Vasario 16-oji 
yra Lietuvos idėjos, Lietuvos 
nuolatinio atgimimo diena. Jis 
prisiminė 1949 metų vasario 
16 dienos Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio deklaraciją, 
kurią sausį Seimas pripažino 
teisės aktu. Deklaracija teigė, 
kad Lietuva, tuo metu jau 
okupuota sovietų, teisiškai 
yra suvereni demokratinė res
publika.

„Partizanų deklaracija yra 
Lietuvos valstybės deklaraci
ja”, kalbėjo V. Landsbergis. 
Jis prisiminė ir prieš 10 metų 
priimtą Sąjūdžio Vasario 16- 
osios deklaraciją, paskelbusią, 
kad Sąjūdžio tikslas — laisva 
Lietuva.

Prie Signatarų namų susi
rinkusiems žmonėms buvo 
perskaityta Vasario 16-osios 
deklaracija, ją pasirašę sig
natarai — pagerbti varpų 
dūžiais.

*****

Valstybės atkūrimo dienos 
proga prezidentas didelei 
grupei Lietuvos ir užsienio 
piliečių įteikė aukštus apdo
vanojimus.

Lietuvos valstybės ordinai 
įteikti partizaninio pasiprie
šinimo dalyviams, Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėjams 
ir nariams, Tikinčiųjų teisių 
gynimo katalikų komiteto 
steigėjams ir nariams, „Lie
tuvos Katalikų bažnyčios 
kronikos” leidėjams ir platin
tojams, pagrindinės spaudos 
leidėjams bei Lietuvos disi
dentų rėmėjams.

II laipsnio ordinas įteiktas 
Lietuvos ambasadoriui prie 
Šv. Sosto ir Maltos ordino 
Kaziui Lozoraičiui. Toks pat 
ordinas įteiktas į Vasario 16- 
osios iškilmes atvykusiam ži
nomam Rusijos žmogaus tei
sių gynėjui Sergej Kovaliov.

Gedimino III laipsnio ordi
nas įteiktas kompozitoriui 
Osvaldui Balakauskui, Dai
lės muziejaus direktoriui Ro
mualdui Budriui, istorikui 
Edvardui Gudavičiui, archi
tektui Kaziui Napaleonui 
Kitkauskui, poetui Alfonsui 
Nykai-Niliūnui, JAV gyve
nančiam prelatui Juozui 
Prunskiui.

5-ojo laipsnio ordinai įteikti 
Rusų dramos teatro aktoriui 
ir režisieriui Artiomui Inozem
cevui, dailininkui Arvydui- 
Každailiui, fotografui Algi
mantui Keziui, pianistei Gra
žinai Ručytei Landsbergienei, 
poetui Jonui Strielkūnui ir 
dar septyniolikai kultūros bei 
meno veikėjų.

* Nepriklausomos Lietu
vos paskelbimo dieną Ma
skvoje paminėjo Lietuvos Res
publikos ambasada ir lietuvių 
bendruomenė. Antradienį am
basada surengė iškilmingą 
priėmimą. Maskvos lietuvių 
kultūros draugija vakarą, 
skirtą Lietuvos nepriklauso
mybės dienai, surengė išvaka
rėse — praėjusį savaitgalį. Šią 
dieną jau paminėjo ir kita 
Maskvos lietuvių draugija 
„Prie židinio”. (bns>

* Varšuvoje veikianti
Lenkijos ir Lietuvos drau
gija vasario 13 d. minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkū-

Valstybės atkūrimo dienos 
proga Vilniaus senamiestyje, 
prie prezidentūros esančioje 
Simono Daukanto aikštėje, 
antradienio vidurdienį, skam
bant Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos himnams, buvo iškilmingai 
pakeltos trijų Baltijos valsty
bių vėliavos.

Iškilmėse dalyvavo prezi
dentas Valdas Adamkus, Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius.

Garbės sargyboje kuopos ka
riai iškilmingai pražygiavo 
aikšte, atiduodami pagarbą 
valstybės vadovams.

Po iškilmių S. Daukanto 
aikštėje Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje buvo aukojamos 
šv. Mišios Vasario 16-osios 
garbei.

******
Vilniuje antradienį kalbė

damas Operos ir baleto teatre, 
skirtame Vasario 16-ąjai pa
minėti, prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė tiesos saky
mo svarbą.

„Sėkmingas valstybės augi
mas neįmanomas be ‘nuogos, 
kudirkiškos tiesos’. Valstybės 
šventadieniais kaip niekada 
jaučiu dramatišką Lietuvos 
atotrūkį tarp žodžio ir veiks
mo. Tarp patriotinių kalbų ir 
esamos krašto tikrovės”, sakė 
valstybės vadovas.

„Tad turėkime drąsos būti 
laisvi. Turėkime drąsos savo 
kasdieniais veiksmais siekti 
teisingumo, ginti asmens ir 
tautos orumą bei garbę. Turė
kime drąsos nuosekliai eiti de
mokratijos ir civilizuotos vals
tybės keliu”, ragino susirinku
sius prezidentas.

Jo nuomone, prieš 81-rius 
metus Lietuva buvo statoma 
ne tiek gręžiantis į romantinį 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės mitą, kiek naudo
jantis savo meto pažangesnių 
Europos valstybių patirtimi.

Baltijos valstybių priėmimas 
į NATO jau nuspręstas

Varšuva, vasario 16 d. 
(BNS) — Lenkijos prezidentas 
Aleksander Kwasniewski pa
reiškė, kad būsimos kandi
datės į NATO yra Slovaki
ja, Slovėnija ir galbūt Rumu
nija.

BNS korespondento pa
klaustas, ar neužmiršo Balti
jos valstybių, Lenkijos vado
vas pasakė, jog dėl „Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priėmimo į 
sąjungą praktiškai jau nusp
ręsta”. Jo nuomone, „neaiški 
tik priėmimo data”.

Tai Lenkijos prezidentas A. 
Kwasniewski sakė per darbi
nius pietus, surengtus Varšu-

rimo 81-ąsias metines. Susi
rinkusius su lietuviams bran
gia data pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Anta
nas Valionis, kuris pabrėžė, 
jog politikų bei įvairių organi
zacijų dėka Lietuvos ir Lenki
jos santykiai niekada nebuvo 
tokie geri kaip dabar. Ekono
mikos specialistas Zbigniew 
Bereza ypač pagyrė Lenkijos 
ekonominius ryšius su Lietu
va. (BNS)

* Kaune pradėjo važi
nėti „Eurotroleibusas”, nu
dažytas Europos Sąjungos, Vo
kietijos ir Lietuvos valstybių 
vėliavų spalvomis. Vienas 
toks troleibusas važinėja Vil
niuje, o Klaipėdoje važinėja 
„Euroautobusas”. Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos gatvėmis 
jie važinės 6 mėnesius, nes 
tiek Europos Sąjungoje pirmi
ninkaus Vokietija. (Eita)

JAV prezidento išteisinimas 
nepadės įveikti 

amerikiečių susiskaldymo
Vašingtonas, vasario 15 

d. (AFP-DPA-Reuters-Elta) — 
Nors Jungtinių Amerikos Val
stijų prezidentas Bill Clinton 
apkaltą ir atlaikė, spaudoje 
vis dėlto jaučiamas susirūpi
nimas, kad šis skandalas tu
rės neigiamą poveikį JAV poli
tikai ir visuomenei.

Trylika mėnesių trukęs ap
kaltos procesas sukėlė „sekso 
išsireiškimų tvaną žiniasklai
doje”, rašo įtakingas Japonijos 
dienraštis „Asahi Shimbun”. 
„Vaikai platina anekdotus 
apie vyro ir žmonos neištiki
mybę. (...) Neištikimybės 
skandalas turi didelės įtakos 
JAV visuomenei sekso srity
je”, tvirtina dienraštis.

Kol Japonijos vyriausybė 
tyli apie savo didžiausio bend
rininko Ramiojo vandenyno 
regione likimą, šios valstybės 
žiniasklaida jau iš anksto pla
tino skeptiškas pastabas. 
„Niekas nežino, kas atsitiks 
pasibaigus apkaltos dramai, 
palikusiai didžiulę dėmę JAV 
politikos istorijoje”, rašo eko
nomikos laikraštis „Nihoin 
Keizai Shimbun”, pabrėžda
mas ryškų skilimą tarp de
mokratų ir respublikonų, ar
tėjant JAV prezidento ir Kon
greso rinkimams kitais me
tais.

„Prezidentui, turinčiam įta
kos visame pasaulyje, nebus 
lengva atgauti buvusį autori
tetą”, rašo populiarusis „Yo- 
miuri”. Primenama, kaip buvo 
kritikuojami pernai gruodžio 
mėnesį surengti JAV karinių 
oro pajėgų išpuoliai Irake, sie
kiant atitraukti dėmesį nuo 
apkaltos proceso.

Konservatyvusis „Sankei 
Shimbun” pavadino teismą 
„politiniu spektakliu”, kuris 
giliai atskleidė „šališką naudą

voje akredituotiems užsienio 
valstybių žurnalistams. Iš 143 
žurnalistų pietums buvo pa
kviesti 17, tarp jų ir BNS ko
respondentas.

Lenkįjos prezidentas sakė 
esąs įsitikinęs, kad pirmųjų 
naujų narių priėmimu NATO 
plėtra nesibaigs. „Negalima 
nubrėžti ‘raudoną liniją’ ir pa
likti ‘pusiau pravertas duris’. 
Jos turi būti arba atviros, ar
ba uždarytos”, sakė jis.

A. Kwasniewski nuomone, 
būtina „paskelbti NATO atvi
rų durų politiką, pasirašyti 
susitarimą su Rusija ir toliau 
plėsti NATO”. Jis pridūrė, kad 
Lenkija, tapusi NATO nare, 
turi suvaidinti svarbų vaidme
nį savo regione.

Trečiadienį Lenkijos Seime 
prasideda priėmimo į sąjungą 
dokumento patvirtinimo dar
bas. Pasak prezidento, „Len
kijos Seime prieš įstojimą į 
NATO gali balsuoti keletas 
parlamentarų”.

Vasario 27 dieną Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos preziden
tai, vykstant tiesioginėms te
levizijų laidoms, vienu metu 
pasirašys savo valstybių pri
ėmimo į NATO patvirtinimo 
dokumentus. Kovo 12 dieną 
trijų valstybių užsienio reika
lų ministrai juos įteiks Va
šingtone.

Lenkijos prezidentas Lietu
vos Nepriklausomybės atkū
rimo 81-ųjų metinių proga 
prašė perduoti kuo geriausius 
linkėjimus lietuvių tautai.

ir taktiką bei politinius spren
dimus”, bet ne teisinius argu
mentus.

Po išteisinamojo balsavimo 
apkaltos procese Bill Clinton 
kreipėsi į amerikiečius, ragin
damas susitaikyti ir politiškai 
viską pradėti iš pradžių. Įta
kingiausi respublikonų parti
jos nariai taip pat pareiškė, 
jog nutraukia nepaskelbtą ka
rą ir bendradarbiaus su prezi
dentu. O prezidentas dar kar
tą trumpai atsiprašė už savo 
netinkamą elgesį vadinama
jame sekso ir melo skandale.

Respublikonų siūlymu pra
dėta apkalta patyrė visišką 
pralaimėjimą — prieš abu kal
tinimo punktus kartu su de
mokratais balsavo atitinka
mai 10 ir 5 respublikonų sena
toriai. Vadinasi, už apkaltą ir 
nušalinimą nuo pareigų nebu
vo net pasiekta paprasta dau
guma iš 100 senatorių.

Svarstybos dėl papeikimo 
prezidentui atidėtos neribo
tam laikui. Anot apžvalginin
kų, siūlymas oficialiai papeik
ti prezidentą, kurio ėmėsi kai 
kurie demokratai, taip pat 
žlugo.

Nors ne visi mano, kad, pa
sibaigus apkaltai, nugalėjo 
teisingumas, visi sutinka, jog 
tai nebuvo pigus dalykas. Ma
noma, kad tyrimas ir apkalta 
kainavo mažiausiai 50 milijo
nų dolerių, kurių didžiąją dalį 
sumokės JAV mokesčių mokė
tojai.

Nepriklausomas prokuroras 
Keneth Starr, kuris savo tyri
mo dar nebaigė, advokatams, 
Federalinio tyrimo biuro (FBI) 
agentams ir kitiems specialis
tams išleido maždaug 40 min. 
dol. B. Clinton savo gynybai 
išleido per 10 min. dol., iš ku
rių 85,000 buvo sumokėti Pau
lą Jonės, kad ši atsisakytų sa
vo ieškinio dėl seksualinio 
priekabiavimo. Monica Le- 
winski teisininkams išleido 
daugiau nei 2 min. dolerių.

Tačiau iš šio skandalo pasi
pelnys ne tik advokatai. Pa
vyzdžiui, manoma, kad M. Le- 
winski gaus 600,000 dol. ir 
dar papildomų priemokų, jei
gu jos knyga pateks į geriau
siai perkamų knygų sąrašą.

„Newsweek” žurnalo su
rengtos apklausos rezultatai 
parodė daugelį ar. rikiečių 
manant, kad Bill Clinton nie
kada nepavyks atsikratyti šio 
skandalo šešėlio. 71 proc. ap
klaustų amerikiečių manė, 
kad Senatui išteisinus prezi
dentą, istorija jo veiklą įver
tins daug griežčiau, ir jo prezi
dentavimo laikotarpis bus pri
simenamas būtent dėl šio 
skandalo.

41 proc. savaitraščio „US 
News and World Report” ap
klausoje dalyvavusių ameri
kiečių pareiškė, kad apkaltos 
procesas jiems kelią „pasi
bjaurėjimą”, 64 proc. teigė, jog 
procesas pakenks valstybės 
moralinėms nuostatoms.

Net 56 proc. apklaustųjų 
mano, kad Bill Clinton yra 
pats amoraliausias iš paskuti
nių devynių JAV prezidentų.

KALENDORIUS
Vasario 17 d.: Septyni Servitų 

steigėjai; Pelenų diena. Donatas, 
Donata, Viltė, Vaišvilas. 1923 m. 
Ambasadorių konferencija priėmė 
nutarimą perduoti Lietuvos suvere
no teises į Klaipėdos kraštą.

Vasario 18 d.: Simeonas, Berna
deta, Lengvenis, Gendrė.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VILKIUKŲ INVAZIJA Į 
„DRAUGĄ”

Šeštadienį, vasario 6 d., 
maždaug 2 vai. p.p. „Draugo” 
dienraščio pastatą Čikagoje 
okupavo iš Lemonto Maironio 
mokyklos atvykę narsūs „Li
tuanicos” tunto „Geležinio Vil
ko” draugovės vilkiukai ir 
skautai, vadovaujami vadovų 
Algio Kazlausko, Romo Senke
vičiaus, Gintaro Aukštuolio ir 
lydimi gero tuzino tėvelių ir 
kelių rūpestingų mamyčių. In
vazija buvo draugiška, durų 
„šturmuoti” nereikėjo, nes jas 
atvykusiems plačiai atidarė ir 
vidun maloniai pakvietė pats 
„Draugo” administratorius Va
lentinas Krumplis ir su šypse
nomis sveikino spaustuvės 
darbų technikinis redaktorius 
Jonas Kuprys, didžiojo preso 
operatorius Zigis Krušnis, 
Bernardas Kordell ir „Skauty- 
bės kelio” redaktorė j.v.s. Ire
na Regienė.

Arti 40 jaunųjų skautukų, jų 
vadovai ir tėvai buvo pakviesti 
apžiūrėti „Draugo” administ
racijos ir redakcijos patalpas, 
parodytas gausus leidiniais 
knygynas, supažindinti su 
laikraščio paruošimo ir spaus
dinimo procesu. Parodyti gau
sūs „Draugo” rinkiniai, su
kaupti beveik per 90 jo gyvavi
mo metų. Šiais rinkiniais ypač 
domėjosi vyresnieji svečiai.

Jaunimėlis buvo fotografuo
jamas, čia pat galėjo stebėti tų 
nuotraukų paruošimą spaus- 
dįnįfųui šiam apsilankymui 
pažymėti, vilkiukams specia
liai paruoštus pirmą ir pasku
tinį „Draugo” vasario 6 d. lai
dos puslapius.

Vilkiukams ir skautams vis
kas buvo įdomu, jie atidžiai 
klausėsi Valentino Krumplio 
pasakojimo, aiškinimų, atsa
kinėjo į jo klausimus. Ber
niukus labiausiai domino 
spaustuvė, įvairios mašinos, 
techniškas spausdinių paruo
šimas, o ypač juos žavėjo didy
sis presas — milžiniški popie
riaus ritiniai, smagiai besisu
kantys volai, virš jų slenkan
tys išspausdinti laikraščio 
puslapiai, tos pačios mašinos 
dailiai sulankstomi — jau ga
tavai paruošti skaitymui. Vis

„Lituanicos” skautų tunto „Geležinio Vilko” draugovės vilkiukai ir skautai š.m. vasario 6 d. “okupuoja” dien
raščio „Draugo” patalpas. Nuotr. S. Krumplienės

ką berniukai norėjo matyti, 
paliesti, pačiupinėti, kas ypač 
neramino preso operatorių Zi- 
gį Krušnį, bet, budrioms ma
mytėms Dainai Siliūnienei ir 
Gailei Leipienei stebint, nie
kas pirštų kur nereikia ne
kišo.

Vilkiukai ir skautai labai 
džiaugėsi jiems skirtais 
„Draugo” puslapiais. Visi no
rėjo šį „Draugą” ne tik sau 
gauti, bet ir draugams ir mo
čiutėms parnešti.

Viską apžiūrėję svečiai 
„Draugo” raštinės vedėjos Sil
vijos Krumplienės buvo pa
vaišinti pyragaičiais ir apel
sinų sultimis. O dosnusis ad
ministratorius kiekvieną ap
dovanojo — visi gavo po didelį 
spalvotą Žalgirio mūšio pa
veikslą, prel. J. Končiaus ang
lų kalba išleistą Lietuvos isto
rijos knygą, poeto A. Tyruolio 
lietuvių kalbon išverstą Shon- 
doch sukurtą vizijinę poemą iš 
XTV amžiaus „Lietuvos kara
liaus krikštas”, „Draugo” kny
gyne turimų knygų katalogą 
ir vėliausią „Pasaulio lietuvio” 
žurnalo laidą.

Dėkodami už įdomią iškylą 
ir dovanas skautukai sušuko 
„Ačiū, ačiū, ačiū” ir per visą 
pastatą nuaidėjusį savo drau
govės šūkį „Esam Lietuvos 
vaikai, geležiniai mes vilkai — 
a-ū-ū-ū!” Draugovės vardu dė
kodamas, vadovas ps. Algis 
Kazlauskas įteikė dovanėles 
„Draugo” administratoriui V. 
Krumpliui, Jonui Kupriui, su 
kuriuo vilkiukai susidrauga
vo, ir „Skautybės kelio” redak
torei j.v.s. Irenai Regienei, 
skatinusiai vilkiukus rašyti į 
„Draugą” ir jį kasdien skaityti.

Patenkintas buvo „Draugo” 
administratorius ir kiti jo 
„štabo” nariai, mielai paauko
ję šeštadienio popietę pabend
ravimui su jaunaisiais skautu
kais ir supažindindami juos su 
„Draugu” — vieninteliu lietu
višku dienraščiu už Lietuvos 
ribų, šiemet minintį savo gy
vavimo 90-sius metus.

„Invazijai” pasibaigus, visi 
džiaugėsi maloniai ir naudin
gai praleistu laiku, ypač, kad
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Geležinio Vilko” draugovės vilkiukai ir skautai džiaugiasi specialiai jiems išspausdintais „Draugo” puslapiais.
Nuotr. Jono Kuprio

IŠKILMINGA SKAUČIŲ 
TUNTO SUEIGA

„Aušros Vartų”/,.Kernavės” 
skaučių tunto iškilminga suei
ga sekmadienį, vasario 21 d. 
vyks Jaunimo centre, Čikago
je. Visos dalyvausime 10 v. r. 
šv. Mišiose Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Po Mišių rinksimės 
Jaunimo centro maž. salėje, 
kur 11 vai. prasidės iškil
minga sueiga. Paminėsime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę ir skaučių Susimąsty
mo dieną. Visoms sesėms da
lyvavimas privalomas. Lau
kiame dalyvaujant visų bet 
kada priklausiusių „Aušros 
Vartų” ir „Kernavės” skaučių 
tuntams sesių ir vadovių. Ma
loniai kviečiame atsilankyti 
tėvelius, rėmėjus ir visus be
sidominčius lietuvaičių skau
tiška veikla.

KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE

Čikagos skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė vyks 
sekmadienį kovo 7 d. šia tvar
ka: 10 v. r. šv.Mišios Jėzuitų 
koplyčioje; 11 v.r. — iškilmin
gas mugės atidarymas, daly
vaujant skautams, skautėms, 
garbės svečiams, tėveliams ir 
visuomenei. Mugė tęsis iki 3 
v.p.p. Visi kviečiami.

Mugės komendantas vs, Ge
diminas Deveikis, tel. 815- 
395-0903.

vilkiukai ir skautai viskuo 
domėjosi, buvo mandagūs ir 
disciplinuoti, už ką kreditas 
priklauso jų tėveliams ir ge
riems vadovams.

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

Detroito „Gabijos” ir „Bal
tijos” skaučių ir skautų luistai 
ruošia savo tradicinę Kaziuko 
mugę sekmadiėnj, kovo 7 die- 
hą> Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre.

Kviečiame visus, ne tik 
skautų šeimas, bet visą De
troito ir apylinkių visuomenę 
apsilankyti Kaziuko mugėje. 
Galėsite įsigyti įvairių rank
darbių, išbandyti laimę Vely
kinio stalo laimėjimuose, pa
žaisti žaidimų, kambaryje, net 
ir parodyti savo „golfo” su
gebėjimus. Bus gardžių lietu
viško maisto patiekalų, skanių 
pyragų ir tortų. Mugėje bus ir 
laimikių traukimai. Galintieji 
paaukoti laimikių pranešam, 
kad jie bus renkami parapi
joje, savaitgaliais, visą vasario 
mėnesį.

Smagiai praleisite popietę ir 
tuo pačiu paremsite Detroito 
skautes ir skautus.

Jei turite klausimų, galite 
skambinti tuntininkei Rasai 
Karvelienei, tek 248-380-1363.

R.K.
KAZIUKO MUGĖ 

Čikagoje

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre.

Clevelande

Vasario 28 d.— Clevelando 
lietuvių skautijos Kaziuko 
mugė Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje.

Detroite

Kovo 7 d. — „Gabijos” ir 
„Baltijos” tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre.

Hartforde

Kovo 7 d. — Hartfordo lie
tuvių skautijos Kaziuko mugė 
Švč. Trejybės parapijos salėje. 
Atidarymas tuoj po 9 vai. r. 
Šv. Mišių.

Los Angeles

Kovo 7 d.— Ramiojo vande
nyno rajono skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos kieme 
ir patalpose.

Toronto

Kovo 7d. — Toronto skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Pri
sikėlimo parapijos salėse.

Washington, D.C.

Kovo 21 d. — Kaziuko 
mugę nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
vyks St. Elizabeth’s school, 
Rockwell, MD.

KAZIUKO MUGĖ HARFFORDE
Hartfordo lietuviškos skau

tijos Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 7 d. ruošiama Švč. 
Trejybės parapijos salėje. Ati
darymas tuoj po 9 vai. r. šv. 
Mišių. Turėsime lietuviškų 
knygų, įvairių žaislų, lėlių, 
gintaro dirbinių, marškinėlių, 
įvairių audinių iš Lietuvos,

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI 

KANADOJE
v.s. fil. VI. Morkūnas

Pabaiga

LSS 1951 m. spalio 22 d. pa
skelbiama rinkiminių taisyk
lių tvarka. Rinkimų komisijai 
susirinkus ir suskaičiavus rin
kiminius duomenis į Vyr. 
skautininkus (Brolijos) išrink
tas v.s. St. Kairys; į pavaduo
tojo s.v. VI. Šarūnas, Garbės 
gynėju v.s. K. Grigaitis. Visi 
išrinktieji gyveno Toronto.

Tuo pačiu metu buvo renka
ma ir į PLSS Tarybą. Dau
giausia balsų gavęs v.s. V. Če
pas (44 balsus), buvo išrinktas 
į Tarybą.

Po rinkimų Toronte buvo su
daryta Brolijos vadija, nes To
ronte susispietė didelė dalis 
Brolijos vadovų. Čia taip pat 
buvo spausdinamas „SA” ir 
Brolijos vadovams skirta „Kri
vūlė”. Į „SA” redaktoriaus pa
vaduotojo pareigas pakviestas
s. Č. Senkevičius. V.s. VI. Ša
rūnas atsisakė iš rajono vado 
pareigų; jo vietoje buvo pas
kirtas s. J. Bulota Mont
realyje, ps. Z. Paulionis dėl 
kitų įspareigojimų pasitraukė 
iš vadeivos pareigų. Vadeiva 
paskirtas ps. J. Vilimas. Taip 
pat įvyko pasikeitimų ir „SA” 
administracijoje. Atėjus nau
jiems pareigūnams darbas ne- 
sulėtėjo. „Skautų aidas” dar 
daugiau suklestėjo savo skau
tiškais straipsneliais, kores
pondentais iš kitų miestų ar 
valstybių, pradėjo teikti dau
giau žinių apie veikiančius 
vienetus. Po kurio laiko, 
„Skautų aidas”, pabuvojęs To
ronte, nukeliavo į JAV.

Skautiška kibirkštėlė žėruo
ja. 1953 m. liepos 1 d. Niaga
ros upės pakrantėje susiburia 
lietuviškas jaunimas švęsti 
LSS sukaktuves. Žinia, tar
tum senųjų laikų krivūlė, apė
jo skautiškąjį jaunimą apie di
dįjį sąskrydį — Jubiliejinę sto
vyklą prie Niagaros. Deja, 30 
m. Lietuviškos skautybės su
kaktį teko švęsti kitur. Anks
čiau Alpėse ir prie Baltijos, o 
35 m. sukaktį jau Kanadoje. J 
stovyklą atvyko 251 sesė ir 
164 broliai, iš JAV ir Kanados. 
Tai buvo pirmasis skautiško 
jaunimo suvažiavimas iš dvie
jų valstybių, nes rengiant sto
vyklą JAV, negalėtų vykti lie-
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meniškų medžio drožinių, 
veiks skaučių stalas. Proga 
pasigėrėti šiaudelių paveik
slais ir laimę išbandyti lai
mėjimuose. 11 vai. — lietu
viški pietūs. Kavos ir saldu
mynų stalas veiks visą laiką. 
Visi kviečiami.

tuviai skautai iš Kanados dėl 
sienos pervažiavimo.

Parinktoji stovyklavietė 
lengvai randama, netoli dide
lių kelių, prie turistinės vie
tos, todėl į uždarymą atsi
lankė arti 1,000 svečių iš JAV 
ir Kanados. Apsilankė ir vieti
nių laikraščių korespondentai, 
kurie turėjo pasikalbėjimus su 
vadovais ir stovyklautojais. 
Kitą dieną tie pasikalbėjimai 
su stovyklautojais ir jų nuo
traukomis buvo keliuose laik
raščiuose. Ypač šiltai apie sto
vyklą atsiliepė Niagara Falls 
„Evening Review”, kuris per 
porą dienų savo puslapiuose 
spausdino mūsų nuotraukas ir 
gražius aprašymus.

Stovyklai vadovavo v.s. fil. 
K. Grigaitis su talkininkais iš 
Toronto, Londono ir Bostono.

Per tuos ilgus penkiasde
šimt metų skautiškas gyveni
mas svyravo — kilo aukštyn ir 
smuko žemyn; tai priklausė 
nuo vadų darbštumo ir pa
reigų atlikimo.

Augo jaunoji karta, kūrėsi 
nauji vienetai. Vyresnieji, atli
kę savo pareigą, užleido vietas 
jaunesniesiems vadovams. 
Dalis vienetų jau liko užmarš
tyje, nes skautai ir skautės, 
baigę mokslus išsiskirstė po 
mažesnius miestelius, sukūrė 
šeimas, liko ten gyventi. Pra
sidėjo naujas laikotarpis. Rei
kia tikėti, kad vėl liepsnos 
skautiškieji laužai ne tik „Ro
muvoje”, bet ir kitur. Anks
čiau mūsų visų siekimas buvo 
matyti laisvą Lietuvą; dabar ji 
jau laisva, bet mums tebėra 
pareiga išlaikyti lietuviškumo 
dvasią mūsų jaunimo tarpe. 
Reikia tikėtis, kad lietuviška 
skautija dar ilgai spinduliuos 
Kanadoje ir skambės dainos 
mūsų stovyklose.

Jau nemažai buvusiųjų va
dovų, kurie aukojo savo laiką 
ir jėgas mūsų jaunimui, iške
liavo į amžinuosius namus. 
Paminėsiu išėjusius: Tautinio 
komiteto pirmininkas v.s. Vla
das Šarūnas; komiteto nariai: 
s. Jonas Dambaras, s. Pr. 
Čeponis, s. Pr. Enskaitis rajo
no vadas s. J. Bulota, vadeiva 
s. Z. Palionis; vienetų vadovai: 
s. L. Kalinauskas, s. P. Bal
sas, s. L. Eimantas, s. K. Ba-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708-422-8260 ;

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Fairvievv Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

tūra, skautų veteranas v.s. fil. 
K. Grigaitis, s. J. Kuprevičius, 
B. Poška; s. S. Pranckūnas, A. 
Baziliauskas, skrajojantis ka
pelionas s. kunigas St. Kulbis, 
SJ, ir visą savo gyvenimą sky
ręs skautybei ir jos idealui bu
vęs LSB Vyr. skautininko pa
reigose ir „Skautų aido” vyr. 
redaktorium v.s. fil. Steponas 
Kairys. Jo atliktas skautiškas 
darbas liks įamžintas skau
tiškos spaudos puslapiuose.

Tebūnie man atleista už ne
paminėtus skautiškus darbus 
Kanadoje. Laiko eiga ir am
žius išdildė iš atminties var
dus ir pavardes, net ir mano 
užrašai per tiek metų pagelto; 
sunku ir išskaityti.



TIK DIRBANT KARTU
Jungtinis Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos 
posėdis 1999 m. vasario 8-9 d., Helsinkis (Suomijai

1999 m. vasario 8-9 d. Hel
sinkyje vyko antrasis jungti
nis , Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Tarybos posėdis. Šia
me forume, kuriame dalyvavo 
apie du šimtus Švedijos, Nor-- 
vegijos, Suomijos, Islandijos, 
Danijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentarų, vyriau
sybių vadovų ir ministrų, Lie
tuvai atstovavo Lietuvos de
legacija Baltijos Asamblėjoje, 
vadovaujama delegacijos va
dovės Laimos Andrikienės, o 
taip pat vyriausybės delegaci
ja, vadovaujama ministro pir
mininko Gedimino Vagno
riaus.

Helsinkyje įvyko Baltijos 
Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos 
prezidiumų jungtinis posėdis, 
kuriame buvo patvirtinti šie 
Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 
Tarybos bendradarbiavimo 
pirmumai 1999 metams:

Šiaurės dimensija, api
manti Baltijos ir Šiaurės vals
tybes, neatidėliotinas ir bend
ras Baltijos ir Šiaurės valsty
bių vyriausybių tikslas turi 
būti Šiaurės dimensijos vysty
mas ir skatinimas.

Bendradarbiavimas, ko
vojant su organizuotu nu
sikalstamumu Baltijos ir 
Šiaurės valstybių srityje pri
valo stiprėti. Šio meto pastan
gas turi papildyti didesnis dė
mesys nusikalstamumo iš
vengimo priemonėms.

Mūsų valstybės turi ieškoti 
naujų būdų, kaip ginti vaikų 
interesus ir teises, atsižvel
giant į tai, kad pasikeitimai 
dažnai sukelia papildomų 
sunkumų vaikus auginan
čioms šeimoms. Švietimas 
tampa nauja Baltijos ir Šiau
rės valstybių bendradarbiavi-

1Z T*10 sritimi. ,
Didelis viso regiono dėmesys 

turi būti teikiamas veiklai,
įgyvendinant „Darbotvarkė 
21” dokumento nuostatas. Bū
tina rasti būdus ir priemones 
sėkmingai išspręsti regiono 
energetiko.! ir aplinkosaugos 
problemas.

Artėjančia Europos Są
jungos plėtra labai suinte
resuotas visas Baltijos ir Šiau
rės valstybių regionas. Šiau
rės Taryba bei Baltijos 
Asamblėja sutaria, kad visoms

• Baltuos valstybėms turi būti 
suteikta galimybė kaip galima 
greičiau pradėti stojimo dery
bas su ES.

Visa apimantis Baltijos ir 
Šiaurės valstybių bendradar
biavimo principas yra bend
ras saugumas, grindžiamas 
supratimu, kad šiandien sau
gumą galima užtikrinti, tik 
dirbant kartu ir bendrai sie
kiant išspręsti įvairias socia
lines, aplinkosaugos, ekono

mines ir politines problemas. 
Jungtinį Baltijos Asamblėjos

ir Šiaurės Tarybos posėdį svei
kinimo žodžiu pradėjo Baltijos 
Asamblėjos ir Siaurės Tarybos 
prezidentės Laima Andrikienė 
ir Gun Hellsvik.

Lietuvos Seimo delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje nariai 
aktyviai dalyvavo diskusijose 
visais svarstomais klausimais, 
kurie buvo posėdžio darbo
tvarkėje: 1. Šiaurės dimensija;
2. .Baltijos jūros regiono sau
gumo politika; 3. Kova su nu
sikalstamumu.

Aptariant įvairius Šiaurės 
dimensijos aspektus, diskusi
joje dėl Suomijos premjero 
Paavo Liiponen pranešimo šia 
tema kalbėjo Baltijos Asamb
lėjos dešiniųjų partijų grupės 
vadas, Lietuvos Seimo narys 
Vladas Vilimas. Diskusijoje 
dalyvavo ir Lietuvos Seimo 
vicepirmininkas Romualdas 
Ozolas, o Seimo nario Vytenio 
Andriukaičio, negalėjusio at
vykti į* Helsinkį, pranešimas 
šia tema buvo išplatintas ren
ginio dalyviams.

Svarstant Baltijos jūros re
giono saugumo politikos klau
simus, pranešimą skaitė Lie
tuvos Krašto apsaugos minist
ras Česlovas Stankevičius. 
Diskusijoje šiuo klausimu kai-. 
bėjo Lietuvos Seimo narys Al
girdas Petruševičius. t

Tema „Kova prieš nusikal
stamumą” vieną pagrindinių 
pranešimų padarė Baltijos 
Asamblėjos Teisės komiteto 
pirmininkas Liudvikas Sabu
tis. Diskusijoje šiuo klausimu 
kalbėjo Baltijos Asamblėjos 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkė Romual
da Hofertienė bei Baltijos 
Asamblėjos prezidiumo narys 
Egidijus Bičkauskas.

Šiaurės Tarybos Kaimyninių 
regionų komiteto iniciatyva 
surengtame bendrame Šiau
rės Tarybos Kaimyninių re
gionų komiteto ir Baltijos 
Asamblėjos Teisės komiteto 
posėdyje tema „Nusikalstamu
mo prevencija” pranešimą 
skaitė Baltijos Asamblėjos 
Teisės komiteto narė Gražina 
Imbrasienė.

Helsinkyje įvyko Baltijos 
Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos 
partinių grupių jungtiniai po
sėdžiai bei Baltijos Asamb
lėjos partinių grupių posė
džiai.

Lietuvos delegacijos siūly
mu, Helsinkyje įvyko ir neei
linė Baltijos Asamblėjos sesi
ja. Jos metu buvo priimtas 
kreipimasis „Į Šiaurės Tary
bą”, rezoliucija „Dėl Baltijos 
kelio dešimtmečio sukakties 
minėjimo”, sprendimas dėl 
Baltijos Asamblėjos sekretorės 
patvirtinimo.

Užgavėnių Morė sudeginta, prasideda rimties ir maldos laikas — Gavėnia. Nuotrauka (Eltos) iš Užgavėnių 
šventės Lietuvos Liaudies muziejuje Rumšiškėse š.m. vasario 14 d.

NESKUBA LEISTI VILNIAUS BANKUI 
PIRKTI „HERMĮ”

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas „Respublikai” sakė abe
jojąs, ar artimiausiu metu Lie
tuvos banko valdyba svarstys 
Vilniaus banko prašymą leisti 
įsigyti 43 proc. banko „Her
mis” akcijų.

Lietuvos banko darbuotojai 
dabar nagrinėja, kaip dviejų
didž ausiu privačių bankų su-

Baltijos Asamblėjos ir Šiau
rės Tarybos posėdžio metu 
Šiuolaikinio meno muziejuje 
Kiasma įvyko iškilmingas 
Šiaurės Tarybos muzikos ir li
teratūros apdovanojimų įteiki
mas. Baltijos Asamblėjos var
du laureatus pasveikino Bal
tijos Asamblėjos prezidiumo 
pirmininkė Laima Andrikienė.

Jungtinis Šiaurės Tarybos ir 
Baltijos Asamblėjos posėdis 
Helsinkyje, kuriame dalyvavo 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
parlamentinės bei vyriausybi
nės delegacijos, vertintinas 
kaip ypač reikšminga Europos 
šiaurės regiono valstybių 
bendradarbiavimo proceso 
dalis. Posėdyje buvo aptartos 
aktualiausios vidaus ir tarpu
savio bendradarbiavimo pro
blemos, Šiaurės ir Baltijos 
valstybių vieta ir vaidmuo, 
stiprinant šio Europos regiono 
saugumą bei pastovumą, vys
tant ekonominį, socialinį ir kt. 
regiono valstybių potencialą. 
Šis forumas ypač svarbus, ver
tinant jį bendrame euro ir 
transatlantinės integracijos 
kontekste, Lietuvai siekiant 
narystės Europos Sąjungoje 
bei NATO.

Renata Jankauskienė
Lietuvos delegacijos Baltijos 

Asamblėjoje sekretorė

jungimas atsilieptų valstybi
niam saugumui, kiek Lietuvos 
bankų kapitalo priklausytų 
užsieniečiams ir kitus daly
kus.

Dėl šių dviejų bankų sujun
gimo nėra vieningos nuomo
nės. Pvz., Pramonininkų kon
federacijos prezidentas Bro
nislovas Lubys mano, kad Vil
niaus ir „Hermio” bankų su
sijungimas ne tik nėra būti
nybė, bet „tai būtų negatyvus 
reiškinys finansų rinkoje: su
mažėtų bankų konkurencija, 
atsirastų monopolininko dik
tatas, nuo to nukentėtų visi 
ūkio subjektai”.

Tuo tarpu R. Šarkinas neno
ri sutikti, kad šiuo metu Lie
tuvos bankų sektoriuje domi
nuoja tik du didžiausi pri
vatūs komerciniai bankai — 
Vilniaus ir „Hermio”, ir, juos 
sujungus neliktų lygiaverčių 
konkurentų. Jo teigimu, „vis
ką mūsų valstybės bankinin
kystėje lemia keturi bankai;— 
Lietuvos taupomasis, Lietuvos 
žemės ūkio, Vilniaus ir „Her
mio” bankai”. Bet jis pripa
žįsta, kad sparčiausiai tarp 
šių vadų auga du privatūs 
bankai, o valstybiniai spren
džia savo senas problemas.

Užsienio ekspertai dėl ban
kų susijungimo kur kas kate
goriškesni. Anglijos finansų 
analitikas James B. Oates, 
dirbęs garsiausiuose pasaulio 
bankuose „JP Morgan”, „Fle- 
mings Consulting” ir „Union 
Bank of Switzerland”, stebisi, 
kad Lietuvos ekonomistai ir 
visuomenė ramiai stebi ban
kinės monopolijos kūrimo pro
cesą. Jo manymu, Lietuvos 
bankas negali leisti Vilniaus 
bankui pirkti „Hermio”, nes

tai prieštarautų konkurencijos 
principams ir keltų pavojų vi
sai Lietuvos bankų sistemai.

Pasikalbėjime „Lietuvos ry
tui” James B. Oates tvirtino, 
kad Lietuvos rinkoje tėra du 
normaliai veikiantys bankai 
— Vilniaus ir „Hermis”. Ek
spertas klausė — nejaugi no
rite, kad liktų tik vienas? 
„Būdamas Lietuvos banko va
dovu, pasibaisėčiau pagalvo
jęs, kad Lietuvoje gali likti 
vienintelis didelis bankas. Ir 
tas pats dar priklausytų už
sieniečiams. Lietuvos bankui 
nebereikėtų ir bankų priežiū
ros — nebebūtų bankų, o Vil
niaus banką galėtų prižiūrėti 
Švedijos bankas, — sakė Ja
mes B. Oates ir tęsė: — Lietu
vos bankų sistemos plėtra šiuo 
metu man kelia nerimą. Jeigu 
Vilniaus bankui būtų leista 
pirkti „Hermį”, Lietuvos rin
kai tai būtų tragedija. Pir
miausia dideliems bankų 
klientams, kuriems neliktų jo
kio pasirinkimo”.

Anglų bankininkas labai 
skeptiškai vertina valstybi
nius bankus: ,Atvirai sakau, 
kad Žemės ūkio bankas ir 
Taupomasis nieko nereiškia. 
Valstybė turėtų dar sumokėti 
tam, kas ryžtųsi į juos inves
tuoti. Gaila, kad pareigūnams 
labai sunku įsisąmoninti šį 
faktą”.

R. Jakutytė

' * Sausį Lietuvos banko 
oficialios tarptautinės at
sargos sumažėjo 6.8 proc. ir 
mėnesio pabaigoje sudarė 1 
milijardą 360.7 milijono JAV 
dolerių. Sausį Lietuvos ban

kas pardavė komerciniams 
bankams bei vyriausybei 
103.3 milijono JAV dolerių 
daugiau negu pirko, ir tai lė
mė oficialių tarpautinių at
sargų mažėjimą.

Danutė Bindokienė

„Pažymėsiu kaktą 
atgailos ženklu...”

Ar ne vakar linkėjome vie
ni kitiems linksmų Kalėdų, 
laimingų Naujų metų, o šį 
rytą bažnyčioje kunigas pri
mena, kad „žmogus yra tik 
dulkė, pasmerktas vėl grįžti į 
tą pirmykštę dulkės būseną”. 
Tie žodžiai primena, kad 
„mūsų dienos, kaip lauko 
žolė, jos žydi kaip laukinės 
gėlės. Vėjas papučia ir jų 
nebėra, ir vieta, kur jos buvo 
— nežinoma”...

Gatvėje, autobuse, įstaigoje 
šiandien sutinkame žmones 
su tamsia pelenų dėme ant 
kaktos. Tai Pelenų dienos 
ženklas, įspaustas tikinčiųjų 
kaktose, pilnas rimties ir 
liūdesio, tarytum pirmosios 
mirtinos rudens šalnos pa
kąstas žiedas. O juk prieš 
porą dienų visur žydėjo Šv. 
Valentino šventės gėlės ir 
švytėjo širdies pavidalo sal
dainių dėželės.

Šiandien ne vienas paslepia 
nebaigtus valgyti saldainius 
ir pasižada Gavėhios metu jų 
neliesti — tai turi simbolizuo
ti atgailą, apsimarinimą, au
ką, vedančią į Kristaus Pri
sikėlimo šventės džiaugsmą. 
Taip mus moko Bažnyčia, 
ištiesdama prieš visus ti
kinčiuosius septynių mylių 
Gavėnios tiltą, kurio kitame 
gale, pagal lietuvių liaudies 
tikėjimą, žydi lelija — Vely
kos.

Nesunku galvoti apie at
gailą is „pavirtimą dulke”, kai 
pelenų taškas tebepūpso ant 
kaktos. Jam išdilus, laiko 
tėkmėje jau ne taip lengva 
pamąstyti apie tikrąją Gavė
nios prasmę, o dar sunkiau 
išlaikyti visus pažadus, pa
darytus Pelenų dieną. Žmonės 
skundžiasi valandų stoka pa
roje, dienų — savaitėje, sa
vaičių — mėnesyje. Mes ap
sikrovę darbais, projektais, 
norais dar daugiau padaryti, 
pareigomis, kurias būtina at
likti? Nejučiomis atėjo Kalė
dos, netikėtai pasikeitė metų 
data. Nespėsime apsisukti — 
štai ir Velykos, štai ir pava
saris, vasara!

Vis tik ši Gavėnia — jau 
paskutinė šiame šimtmetyje 
(arba tūkstantmetyje, jeigu 
norime įspūdingiau išsireikš
ti). Kai kas pasakys: o kur gi 
tie dešimtmečiai nuskubėjo? 
Jie savo plačiame glėbyje nu
sinešė tiek daug svarbių 
mums, svarbių mūsų visuo
menei, mūsų tautai žmonių, 
kurių netekties spragos jau 
nebėra kam užpildyti. Ne Vė
linės — nors jos skirtos miru
siųjų prisiminimui — o Pe
lenų diena mums taip 
skaudžiai, akivaizdžiai prime

na žmogaus gyvenimo tra
pumą.

Galbūt patys vyriausieji 
mūsų tarpe tebeprisimena, 
kaip senais laikais buvo reika
laujama laikytis Gavėnios me
tu ’riežtas pasninkas, mal
da 'aikymas nuo visokių 
linkM^ybių. Dar ir apyjauniai 
(sakykime, pusamžiai) gali 
papasakoti, kad prieš kelis 
dešimtmečius tikintieji turėjo 
gerai pasitempti, nenorėdami 
nusižengti Bažnyčios nustaty
toms Gavėnios taisyklėms. 
Dabartiniai nurodymai, kad 
reikia susilaikyti nuo mėsiškų 
valgių visus Gavėnios penkta
dienius, o pasninkauti tik du 
kartus per septynias savaites, 
yra menkniekis, palyginus su 
tuo, kas buvo anksčiau, ypač 
kai mūsų seneliai buvo jauni. 
Vis tik žmonės mano, kad ir 
to per daug, kad reikia kiek
vienam palikti laisvo pasirin
kimo teisę, tik tuomet bus pa
siekta tikroji aukos viršūnė.

Gal kai kam tokia laisvė 
būtų veiksminga, bet daugu
mai taisyklės labai svarbios, 
tiesiog būtinos. Tai tarytum 
išbandymas: ar įstengs žmo
gus būti paklusnus autorite
tui (šiuo atveju Bažnyčios), o 
tai jau savaime auka. Ne tik 
pačiam, tą auką aukojančiam, 
bet ir hedonistinei, pasaulie
tiškai aplinkai, kuri vengia 
bet kokių suvaržymų, kratosi 
taisyklių. Iš tikrųjų čia tary
tum atsiliepia kažkada skaity
ti didžiosios auklėtojos Šat
rijos Raganos apysakos „Vin
cas Stonis” žodžiai: „Ar pa
vogsi arklį, ar adatą, vis tiek 
esi vagis...” Jeigu žmogus ne
gali laikytis mažų, lengvų tai
syklių, tai kaip jis bus paklus
nus svarbesniems įstaty
mams?

Pelenų diena yra tarytum 
užtvara ant lygaus mūsų ke
lio. Ties ja esame priversti va
landėlę sustoti ir pamąstyti 
apie savo tolimesnę kelionę, 
ypač į tos kelionės pabaigą, 
kuomet visa tai, kas šiandien 
atrodo labai svarbu, be ko ne
galėtume gyventi, staiga pra
ras bet kokią reikšmę. Jeigu 
netikime, prisiminkime žmo
nes savo aplinkoje, kurie taip 
pat skubėjo, stengėsi viską pa
siekti, įgyvendinti, atlikti, 
tvirtai įsitikinę, kad be jų 
rūpesčio ir darbo Žemė nebe
sisuks.

Pelenų taškas nuo kaktos 
greitai pranyks. Jis iš tikrųjų 
nėra svarbus. Daug vertesnis 
tas, kurį patys įspaudžiame į 
savo sielą Gavėnios pradžioje 
ir neištriname iki pat Velykų 
ryto.

SU PALAPINE I LABRADORĄ
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.5 Tęsinys

Kol

rūbai buvo skalbiami, kalba
mės su vietine. Išėjus į pen
siją, ji čia atsikraustė iš Phila- 
delphįjos. Labai patenkinta. 
Paklausiau, kur artimiausias 
restoranas. Parodė už gretimo 
namo. Nuėjau. Gavau fantas
tiškus krabo sumuštinius. 
Šildome. Priėjo kiti ir klausia, 
kur. galima jų gauti. Paro
džiau. Čia noriu pasidalinti 
savo lūkesčiais — galvojau, 
nuvykus į Atlanto pakrantę, 
kuo daugiau valgyti vėžio pa
tiekalų. Dar nepasisekė, bet 
krabas — artimas giminė.

Ketvirtadienis — įvažiuoja
me į Kanadą per Calais mies
telį. Prieš vykstant į svetimą 
kraštą, šiek tiek papildėme 
maisto atsargas. Beieškodami 
sienos perėjimo į Kanadą, ne

ta gatvele pasukome ir prie
kyje mažas tiltelis į New 
Brunswick. Jo gale muitinė. 
Mes tik vieni, kitų nėra. Tai 
greitai muitinę praėjome ir 
patraukėme keliu į St. John. 
Bevažiuodami per St. Stephen 
miestelį, pamatėme ženklą, 
žymintį pervažiavimo punktą 
į JAV. Ten daug automobilių 
prisirikiavę įvažiavimui ir iš
važiavimui iš Kanados, Neži
nau, kaip mums pasisekė su
rasti mažai naudojamą per
važiavimą per sieną, bet tikrai 
nesiskundžiame ir džiaugia
mės savo laime. Per dieną per
važiavome visą New Bruns- 
wick provinciją ir vakare sto
vyklaujame jau Amherst 
Shore provinciniame parke, 
Nova Scotia provincijoje.

Vieta yra Northumberland

sąsiaurio pakrantėje, smagus 
pasivaikščiojimas vakare. 
Mums sugrįžus į savo vietovę, 
apsilankė stovyklos svečių pri
ėmėja ir pakalbėjus pakvietė 
pas save rytojaus rytui. Pla
nuoja pyragaičius kepti. Pa
kalbėjome apie mūsų kelionės 
planus. Ji pasakė, kad bilietus 
plaukimui į Newfoundland 
reikia užsisakyti 2-3 mėnesius 
iš anksto. Oi! Romas tuoj už
šoko ant dviračio ir nulėkė 
prie telefono... Grįžęs atsikvė
pė. Bilietus gavo sekmadienio 
rytui, kaip ir norėjome. Pasi
rodo, labai iš anksto reikia re
zervuoti tik, kai nori gauti ir 
kajutę. Antraip užtenka poros 
dienų, nors siūlė savaitę prieš 
susisiekti, nes vasaros sezonu 
visi bilietai bent prieš parą 
yra išparduoti visiems plauki
mams.

Ryte, prieš išvykdami, užsu
kome pas svetingą ponią, kur 
jau buvo geras būrys jaunų 
stovyklautojų. Kai kurie jau 
skirstėsi, nes mes pusvalandį

vėlavome. Ji tikrai kepė pyra
gaičius ir bandeles savo pa
darytoje krosnyje lauke: duo
nos dėžė (metalinė) apversta 
ant šono, apatinėje dalyje ža
rijos, viršuje kepimo lentyna. 
Bandelės labai gerai iškepė. 
Pyragaičiai, girdėjome, buvo 
skanūs, bet jau visi suvalgyti. 
Ant žarijų taip pat kepė py
ragą, tik to apačia sudegė, tai 
dabar bando kitokį metodą. 
Ponia šiame parke gyvena va
saros metu. Jos nuolatinė gy
venvietė prie Halifax. Jai pa
tinka stovyklauti ir sugalvoti 
bei išbandyti skirtingus kepi
mo metodus, pritaikytus sto
vyklavimui. Parodė porą kitų 
savo išradimų. Tikrai įdomu ir 
praktiška.

Dienos tikslas: pervažiuoti 
visą Nova Scotia. Diena vėl 
saulėta. Mums tikrai labai ge
rai kelionė sekasi, nes nuo iš
važiavimo dar nei karto nelijo. 
Kanadoje per visą kelionę kas 
vakarą galėjome lauke sėdėti 
ir uodų nebuvo, nereikėjo che

mikalais purkštis. Įvažiavus į 
Cape Breton salą, Port 
Havvksbury mieste sustojome 
užkąsti. Dairausi, kur rasti 
restoraną, vėžiena pietauti, 
bet nieko nematyti. Daug ju
dėjimo, vyksta statyba. Staiga 
žiūriu į McDonalds iškabą — 
turi McLobster sumuštinių. 
Puiku. Užsukome. Nusipirko
me. Papietavome.

Valandėlę pavažiavus, Ro
mas prašė patikrinti, ar keliai 
#104 ir #4 eina kartu. Patikri
nus žemėlapį, pasirodo, kad 
ne, bet čia visi keliai veda į 
Sydney, tai galima ir #4 va
žiuoti, nors ne toks geras kaip 
#104. Vakare apsistojome Mi
ra River provinciniame parke. 
Ši stovyklavietė didelė, prie 
upės ir keliai taip įmantriai 
išvedžioti, kad kelis kartus 
paklydome, savo vietos beieš
kodami. Nelengva tais siau
rais žvyruotais keliukais va
žiuoti. Tai mums vėl naujas 
patyrimas. Šiame Kanados 
pakraštyje stovyklavietėse visi

Gatvelė Louisbourg tvirtovėje

keliai žvyro, o ne asfalto, tai 
pravažiuojantys _ automobiliai 
sukelia dulkių debesis kitiems 
stovyklautojams.

Šeštadienį išvykome aplan
kyti Louisbourg. Netoli šio 
miestelio yra 18-to šimtmečio 
restauruota Louisbourg tvir
tovė. Ją pastatė 1713 m. pran
cūzai, nes tuo metu čia kles

tėjo svarbi žuvininkystės pra
monė: kasmet išžvejodavo 30 
milijonų svarų žuvies. Dau
gumą sūdydavo, išdžiovindavo 
ir eksportuodavo. Naujosios 
Anglijos gyventojai uostą ir 
miestelį užėmė 1745 m., ta
čiau po trejų metų prancūzai 
atsiėmė.

(Bus daugiau)
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S K E LB I M A I
Įvairūs Nekilnojamo turto

Pernai rudenį pasiekė žinia, 
kad Respublikos prezidentas 
rugsėjo 7 d. Vilniuje paskelbė 
dekretą, pavadintą „Dėl tarp
tautinės komisijos nacių ir so
vietinio okupacinio režimo nu
sikaltimams Lietuvoje įvertin
ti”. Pirmame dekreto straips
nyje paskelbtas komisijos na
rių sąrašas, iš viso 15 asmenų. 
Antrame straipsnyje pasaky
ta, kad dekretas įsigalioja nuo 
jo pasirašymo dienos. Tai ir 
viskas! Šalia pavadinimo, de
kretas paskelbtas be tikslų, be 
apibrėžtos apimties. Dekrete 
nenurodyta komisijos priklau
somybė bei atsakomybė kokiai 
nors valdžios institucįjai.

Komisijai pirmininkauti pre
zidentas paskyrė Seimo narį 
Emanuelį Zingerį, o vykdo
muoju pirmininku VDU profe
sorių Liudą Trušką. Komisi
joje darbuosis, užsieniečiai ir 
lietuviai. Svetimtaučių sudė
tyje, pagal sąraše paskelbtą 
eilės tvarką, yra rusas — Ru
sijos valstybinio universiteto 
rektorius, Anglijoje veikiančio 
universiteto profesorius, trys 
Amerikos žydų organizacijų 
vadovai ir vokietis — archyvo 
direktorius. Šalia suminėtų 
pirmininkų komisijon įtraukti 
septyni asmenys lietuviškomis 
ar sulietuvintomis pavardė
mis. Jų tarpe išeivija lengvai 
atpažins Pennsylvanijoje pro
fesoriaujantį istoriką Saulių 
Sužiedėlį ir Indianoje profeso
riavusį politologą Julių 
Šmulkštį, dabartinį preziden
to konsultantą.

Greitosiomis išskaičiavus 
komisijos sudėtį, būtina pasa
kyti, ko komisijos sudėtyje la
bai aiškiai trūksta. Komisijos 
sąstate trūksta nuo okupantų 
nukentėjusių ar rezistencijoje 
dalyvavusių asmenų atstovų. 
Taip pat nėra nė vieno išeivi
joje — sakysime Amerikoje — 
gyvenančio, žinomo rezistento 
ar nuo okupantų asmeniškai 
nukentėjusio lietuvio, pvz., čia 
egzistuojančios Politinių kali
nių sąjungos nario.

Tiek komisijos tikslai, darbo 
pobūdis, tiek jo sudėtis „Drau
go” skaitytojams negali nerū
pėti. Todėl rudenį Lietuvon iš
siunčiau du registruotus laiš
kus, vieną savo studijų dienų 
bičiuliui, komisijos nariui J. 
Šmulkščiui, kitą — vykd. pir
mininkui L. Troškai. Iš J. 
Šmulkščio tikėjausi bendres
nio pobūdžio reikalų nušvieti
mo ir gal savotiškų nuotaikų 
ar „vėjų” prezidentūroje. L. 
Troškos klausiau daugiau 
apie metodinį, procedūrinį 
komisijos darbo pobūdį bei es
minių komisijos narių profi
lius.

J. Šmulkštys greitai ir bi
čiuliškai atsiliepė lapkričio 2 
d. laišku. Šiame rašinyje de
dame J. Šmulkščio atsakymą 
ištisai, pabrėždami du jo su
minėtus pageidavimus: pirma 
— jį cituoti ir antra — visi jo 
pasisakymai yra privati jo 
nuomonė, o ne oficiali komisi
jos pozicija. Su jo aiškinimais 
galima sutikti ar nesutikti, jie 
gali patikti, ar ne, tačiau jam 
priklauso visuomeninė pagar
ba ir padėka už tai, kad mus 
informuoja.

Iš L. Troškos atsakymo į sa
vo laišką nesulaukiau. Čia 
gali slypėti mostas išeivijai ar 
išeivijos spaudai. Teisintis ar 
teisinti neturėjimu laiko čia 
netiktų, nes visuomenės infor
mavimas paprastai telpa ko
misijos vadovo pareigų apim
tyje. Vykdomasis pirmininkas 
gal nežinojo jį paskyrusio V. 
Adamkaus požiūrio, išreikšto 
kalėdiniame sveikinime
„Draugui”: prezidentas ten 
save labai šiltai titulavo „išti
kimu Jūsų skaitytoju”... Tai 
reikšmingas pasakymas vi
siems!

J. Šmulkštys į klausimus at
sakė iš dalies papunkčiui, iš 
dalies bendrai. Jo laiškas — 
tai beveik išbaigtas, logiškas 
savyje rašinys, nereikalingas 
dirbtinio dialogo. Todėl, be ke
lių praleistų sakinių, J. 
Šmulkščio laišką čia spausdi
name ištisai:

„Lietuvoje gyvenantys komi
sijos nariai jau buvo du kartus 
susirinkę neoficialiems pasi
tarimams. Buvo kalbama apie 
klausimus, kaip, kada sušauk
ti pirmąjį komisijos plenarinį 
posėdį, kokia turėtų būti šio • 
posėdžio dienotvarkė (nors ofi
cialų tuo klausimu sprendimą 
turės padaryti susirinkusi ko
misija) ir t.t. Kitaip sakant, 
mes iš esmės kalbėjom tik 
apie ką komisijai siūlysime, 
nes mūsų susirinkimai neturi 
oficialaus statuso. Vadinamie
ji „vietiniai” dar kartą susi
rinks prieš visos komisijos 
posėdį, kuris įvyks Vilniuje, 
lapkričio 17 d. Tą dieną, o jei 
prireiks .ir lapkričio 18 d., bus 
nuspręsti tokie klausimai, 
kaip detalizuotų komisijos už
davinių nustatymas, profesi
nio štabo sudarymas, egzeku- 
tyvinės komisijos grupės gali
mas įkūrimas ir daug kitų 
klausimų, kuriuos tiktai visa 
komisija, o ne jos dalis, gali 
nuspręsti.

Komisija, išnagrinėjusi karo 
metu vykusius genocidus, pa
darys savo išvadas ir jas pa
teiks valstybės orgajnams: pre
zidentui, vyriausybei ir Sei
mui. Kiek laiko viea tai truks, 
dabar sunku pasakyti, nors 
prezidentas jau yra paste
bėjęs, jog jis norėtų, kad komi
sija sparčiai imtųsi savo at
sakomybės vykdymo. Aš neat
metu galimybės,, kad susirin
kusi visa komisija nustatys 
tam tikras specifinių uždavi
nių atlikimo laiko gaires.

Aš nežinau, kodėl buvo nau
dojamasi 77-tu, o ne 85-tu 
konstitucijos straipsniu, ra
šant komisijos sudarymo dek
retą. Komisijos idėja gimė Bal
tijos valstybių prezidentų su
sitikime. Estai tokią komisiją 
įkūrė anksčiausia, o latviai 
dar jos neturi. Lietuvoje ji bu
vo sudaryta premjero teikimu 
prezidentui. Prezidento ir 
premjero atstovai tarėsi dėl 
komisijos narių. Apskritai, ko
misijos nariai buvo parinkti, 
vadovaujantis šiais kriterijais:. 
mokslininkai, studijavę Antro-- 
jo pasaulinio karo metu ir po 
jo vykusius genocidus Lietu
voje; asmenys, atstovaują tris 
pagrindinius Lietuvos val
džios organus; atstovai visuo
meninių organizp rijų, kurių 
veikloje, tiesiogiai ar netiesio
giai, atsispindi rūpestis karo ' 
metais vykusiais genocidais. 
Jau dabar gauname daug siū
lymų į komisijos darbą įtrauk
ti įvairių organizacijų atsto
vus bei- pavienius asmenis. Aš 
manau, kad naujų narių koop- 
tavimas turės įvykti, bet kol 
kas šiuo klausimu tegaliu tik 
savo asmeninę nuomonę iš
reikšti.

Užsieniečiai į komisiją buvo 
įtraukti, idant jai daugiau svo
rio suteiktų tarptautinėje 
plotmėje. Taip pat svarbu tu
rėti užsienio atstovus ir dėl 
mūsų pačių išsamesnio supra
timo, kas Antrojo pasaulinio 
karo metu Lietuvoje įvyko, 
kodėl ir kokiose sąlygose. Iki 
šiol mes daugiausia buvom su
sipažinę su, kaip galima būtų 
pavadinti, lietuviška perspek
tyva. Tas yra gerai ir aš nieko 
prieš tą nenoriu pasakyti. Bet 
taip pat manau, kad truputis 
užsienietiškos perspektyvos, 
ypač jei ji skirtųsi nuo lietu
viškos, tikrai nepakenktų 
įgauti platesnį ir dėl to pilnes
nį genocido supratimą. Tačiau

Vilniaus universiteto studijų skyriaus ved. doc. Eugenijus Stumbrys (iš kairės), VU rektorius Rolandas Pavilio
nis ir VU prorektorius doc. Saulius Vengris supažindina su informaciniu leidiniu „Priėmimas į Vilniaus univer
sitetą 1999 metais”. Busimieji studentai galės susipažinti su priėmimo tvarka ne tik į Vilniaus, bet ir į Kauno 
Technologijos un-tą, nes šįmet šios aukštosios mokyklos studentų priėmimą organizuoja kartu, Nuotr. Eltos
kiekvienu atveju lietuviai ko
misijoje turės absoliučią dau
gumą. Aš tikiuosi, kad joje bus 
į istoriją žvelgiama ne iš „mū
sų” (visi lietuviai) ir Jūsų” (vi
si užsieniečiai) perspektyvų. 
Jeigu taip atsitiks, tai komisi
ja savo uždavinių neatliks. 
Bet jei pavieniai komisijos na
riai, nebūtinai visais klausi
mais sutikdami, į istoriją ban
dys žiūrėti iš platesnės pers
pektyvos, sakykim moralinės 
ar žmogiškos, tuo pačiu nepa- 
ųeigdami tautinių, religinių ar 
etninių interesų, o siekdami 
kaip galima objektyviau atsa
kyti į mums visiems, lietu
viams ir užsieniečiams, rūpi
mus klausimus, tai, aš saky
čiau, kad komisįja savo užda
vinius gerai atliko. Kai kas 
gali teigti, jog šioje pažiūroje 
yra neišvengiamų prieštara
vimų. Tačiau aš su tuo nesu
tinku, nes esu įsitikinęs, kad 
moralaus žmogaus koncepcija 
yra pilnai suderinama su loja
laus tautos, religijos ar etni
nės bendruomenės nario 
samprata.

Mano žiniomis, šiuo metu 
Rytų Europoje panašios komi
sijos egzistuoja Estijoje, Kroa
tijoje ir Vengrijoje. Komisijos 
nariai iš Rusijos ir Vokietijos 
buvo pasirinkti kaip tik todėl, 
kad jie yra iš valstybių, kurios 
karo metu buvo Lietuvą oku
pavusios. Turim atsiminti, jog 
šiandieninė Rusija ir Vokietija 
yra demokratinės šalys, su ku
riomis karo įvykius reikia 
bandyti kartu aiškintis. Išva
dos padarytos, dalyvaujant as
menims iš Rusijos ir Vokieti
jos, bus geriau priimtos ne tik 
tose valstybėse, bet ir visame 
pasaulyje. Be to, esame įsiti
kinę, kad abu pozityviai pri
sidės prie komisijos darbo 
efektyvumo. Juri Afanasjevas 
yra valstybinio humanitarinių 
mokslų universiteto rektorius, 
civilinių teisių aktyvistas, rė
męs Lietuvą kovoje už nepri
klausomybę. Dr. Joachim Tau- 
ber yra žymus archyvininkas.

Komisijos nariams algos ne
bus mokamos; tik ekspertų 
grupei, kurie darys tyrimus. 
Komisijos funkcijos bus dau
giausia koordinacinės; tai yra, 
bus nustatomos tyrinėjimų 
kryptys, žiūrima, kad darbas 
nebūtų vilkinamas, trumpai 
tariant, kad tyrimų procesas 
vyktų pagal komisijos tikslus. 
Jos veikla bus daugumoje Lie
tuvos valdžios finansuojama, 
nors bus ieškoma ir kitų lėšų 
šaltinių”.

Pabaigai, dar šiek tiek žinių 
apie komisijos bei komisijos 
narių veiklą. Visi duomenys 
paimti iš viešosios žiniasklai- 
dos:

Pirmajam posėdžiui komisi
ja susirinko 1997 m. lapkričio 
17 d. Apie tai pranešė „Lietu
vos rytas”, BNS, „Draugas”, 
„Darbininkas” ir kita spauda. 
„Darbininkas” išspausdino per 
Eltą gautą nuotrauką, kurioje 
matėme 9 komisijos narius. 
Niekur nebuvo skelbta, kuria 
kalba posėdžiauta, kuria kal
ba rašomi komisijos dokumen
tai. Štai kelios reikšmingesnės 
spaudos ištraukos, papildytos

čia rašančiojo komentarais:
Posėdyje dalyvavo preziden

tas V. Adamkus ir Lietuvoje 
tuo metu viešėjusi JAV Sena
torių delegacija. Komentaras: 

j puiku!
Komisijos narys rusas J. 

Afanasjevas manė, kad „komi
sijos nariai turės sunkumų, 
norėdami susipažinti su Rusi
joje esančiais archyvais”. Ko
mentarai: 1. reikšmingas įspė
jimas, 2. labai gaila.

Komisija iš savo narių nu
sprendė sudaryti dvi pakomi
ses, „kurios koordinuos ir 
kontroliuos, kaip ekspertai ti
ria holokausto ir sovietų oku
pacijos metais Lietuvoje vyk
dytus nusikaltimus”. Komen
tarai: 1. tai aplamai pradėtų, 
abiejų (pabrėžiame: abiejų!) 
Lietuvos okupacijų tyrinėji
mų skaldymą, 2. tai sako, kad 
vokiečių okupacijos metu pa
daryti nusikaltimai bus svars
tomi vien holokausto, apimty
je, ignoruojant okupanto rep
resijas visiems kitiems tuome
tiniams Lietuvos piliečiams 
bei krašto ūkiui, pramonei, 
švietimui, valstybingumo pas
tangoms, rezistencijai prieš 
okupantą ir t.t.

Kai kurie komisijos nariai 
taip pat aktyviai reiškėsi lap
kričio 5-6 d. Vilniuje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje, 
pavadintoje „Nusikaltimų žmo
niškumui ir karo nusikaltimų 
tyrimo problemos”. Ją organi
zavo valdžios įstaiga, Lietuvos 
Gyventojų genocido rezisten
cijos tyrimo centras (LGGRTC), 
apie tai jau po renginio pa

TAUTOS FONDO PREMIJOS GIMNAZIJŲ 
ABITURIENTAMS 

KĘSTUTIS K. MIKLAS

Tautos fondo taryba š.m. 
sausio 30 d. Brooklyne buvo 
susirinkusi specialiam posė
džiui apsvarstyti fondo toli
mesnį veiklos planą ir para
mos skirstymą Lietuvai atei
tyje. TF taryba, susidedanti iš 
15 asmenų, išrenkamų kas
met rotaciniu būdu fondo me
tiniuose suvažiavimuose, ren
kasi kelis kartus per metus ir 
daugiausia laiko praleidžia, 
analizuodama aibę prašymų 
aramai gauti ir ją skirstyti, 
iuo metu tarybai vadovauja 

Jonas Vilgalys. Į ją taip pat 
įeina: Juozas Giedraitis, Liu
da Gudelis, Algirdas Lukoše
vičius, Kęstutis K. Miklas, 
Kostas Norvilą, Pranas Povi
laitis, Rasa Razgaitienė, Eval
das Remėza, Antanas Sabalis, 
Jonas Vainius, Aleksandras 
Vakselis, Jurgis Valaitis, Al
gis Vedeckas ir Jadvyga Vytu-
vienė.

Kadangi praėjusių metų 
spalio 21 dienos posėdis dau
giausia buvo skirtas Lietuvos 
paramai, tad šiame posėdyje 
paramos skirstymas nebuvo 
svarstomas. Tada iš fondo 
buvo paskirta 72,400 dolerių 
(Lietuvos studentų stipendi
joms — 7,400, Rytų Lietuvos 
ir užribių mokykloms bei jų 
mokytojams — 24,100 ir
įvairių organizacijų bei jų pro

tyrėme iš interneto tinklapio 
(webpage www.tdd.lt/genocid). 
Konferencijoje pranešimus 
skaitė dalyviai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Vokietijos ir 
Rusijos. Atrodo, tai buvo ap
žvalginio pobūdžio, reikšmingi 
pranešimai. Iš Dekreto 159 
komisijos narių konferencįjoje 
kalbėjo J. Šmulkštys ir L. 
Truška. Gal ir pražiopsojau, 
bet teigiu, kad apie konferen
cijos rengimo planus viešoje 
spaudoje žinių nebuvo. Pana
šiai, kaip ir komisijos sudė
tyje, programoje nematėme 
Lietuvoje veikiančių buvusių 
politinių kalinių, tremtinių ar 
rezistentų, nebuvo nieko iš 
išeivijos. Tai keista, nesupran
tama ir nepriimtinama.

Atrodo, kad Dekreto 159 ko-* 
misija žengia pirmuosius 
žingsnius, gal „tebeieško sa
vęs”. Šio labai svarbaus reika
lo pradiniame vyksme privalė
tų rūpėti du dalykai: pirma, 
kad Lietuvos piliečių bei lietu
vių tautos padėtis okupacijų 
istorijoje nebūtų, ypač svetim
taučių, kompromituojama; 
antra, kad komisijos sudėtyje, 
šalia dabartinių narių, lygia
teisiai dalyvautų okupacijų 
metu nukentėjusių politinių 
kalinių, tremtinių ir rezisten
tų vadovai ar atstovai. Dekre
to 159 komisijos sąstatas ne
turėtų priminti Jono Biliūno 
1907 m. „Liūdnos pasakos”, 
kurioje vargšė Juozapota klai
kiomis akimis žiūrėjo ir tekar- 
tojo: „Kiek ponų... kokie jie 
gražūs... Ar nežinote tamsta, 
kur mano Petriukas?”

jektams paremti — 40,900 dol. 
Į šią sumą įeina ir 10,000 dol. 
parama Amerikos Lietuvių ta
rybai).

Visą fondo administravimą 
tvarko tarybos išrinkta 7 as
menų valdyba, kurios pirmi
ninku yra Algis Vedeckas ir į 
kurią dar įeina: Donatas Ba
naitis, Gražina Janušienė, Al
dona Katinienė, Jonas Kliveč- 
ka, Vida Penikienė ir Vacys 
Steponis. Iš valdybos pirmi
ninko pranešimo šiame posė
dyje paaiškėjo, kad vajus su
rinkti 75,000 dolerių lietuviš
kosios pradinės mokyklos La
voriškėse statybos paramai 
puikiai pasisekė ir reikalinga 
suma jau surinkta. Vilniaus 
apskrities vadovybė yra jau 
pradėjusi paruošiamuosius 
darbus šios mokyklos staty
bai. Taip pat buvo pasidžiaug
ta gauta žinia, kad prieš kelis 
metus Lietuvos inovaciniame 
banke užšaldyti TF 100,000 
dolerių pagaliau atgauti ir 
šiuo metu laikomi Vilniaus 
Banke. Dėl gaunamų žemų 
palūkanų, buvo svarstyta dėl 
tolimesnio tų pinigų laikymo 
tame banke, dėl jų investavi
mo geresnėm sąlygom ir gali
mybių juos panaudoti, nuper- 
kant TF būstinę kur nors Vil
niuje, už kurią šiuo metu rei
kia mokėti gan aukštą nuomą.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708)424-8654 
(773)581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Stalįąus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits", “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benetls, tel. 630-241-1912.a

Nagingas vyras iš Lietuvos, 
turintis nemaža patyrimo namų

vidaus ir išorės remontuose, 
ieško darbo šioje srityje. Darbą 
atlieka nebrangiai ir sąžiningai. 
Skambinti tel. (708) 652-6825

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Ieškomi darbininkai 
paruošt sunkvežimius 

dažymui.
Tel. 708-396-1515.

Po tarybos ir valdybos pir
mininkų pranešimų vyko 
svarstybos fondo veiklos pra
plėtimui, ieškant naujų pa
jamų šaltinių fondo iždą padi
dinti, tuo pačiu mažinant fon
do administracines išlaidas. 
Tą klausimą ir visą eilę siū
lymų dėl paramos skirstymo 
tarybai svarstyti pateikė tary
bos veiklos ir informacijos 
komisijos pirmininkas Jurgis 
Valaitis. Daug dėmesio buvo 
skirta paramos didinimui Lie
tuvos užribių bei paribių mo
kytojams ir mokykloms, skyri
mui premijų už studijas ir ra
šinius Lietuvos laisvės bei 
partizanų kovų temomis ir 
rėmimui projektų, kurie skirti 
platesniam Lietuvos jaunimo 
supažindinimui su lietuvių 
tautos genocidu, jaunimo auk
lėjimui, kad jis imtų jausti vi
sišką atsakomybę, meilę savo 
tautai ir būtų jai atsakingas. 
Svarstytas reikalingumas taip 
pat skirti premijas ne tik 
aukštąjį mokslą baigiantiems, 
bet ir pažangiausiems gimna
zijų abiturientams. Buvo nu
tarta, kad tokie premijavimai 
jau būtų šiemet pradedami.

Kadangi šie 1999-ieji yra 
paskelbti Lietuvos laisvės ko
vų minėjimo metais, taryba 
nutarė į tai atkreipti dėmesį ir 
ta proga pažymėti Lietuvos 58 
gimnazijų pačius pažangiau
sius abiturientus. Šių mokslo 
metų pabaigoje tų gimnazijų 
geriausiai baigusiam abitu
rientui, skatinant jį siekai 
aukštesnio mokslo, bus įteikta 
Tautos fondo 1,000 litų premi
ja. Visą tų premijų paskirs
tymą koordinuos TF atstovybė 
Vilniuje.

Šis nepaprastai darbingas 
tarybos posėdis, užtrukęs dau
giau kaip šešias valandas, bu
vo užbaigtas nutarimu, kad 
veiklos ir informacijos komisi
ja, remiantis šio posėdžio iš
vadomis, paruoštų ir prista
tytų tikslų TF veiklos planą 
ateinančiam tarybos posė
džiui, kuris įvyks gegužės 7 d.,
t.y. dieną prieš šaukiamą Tau
tos fondo narių metinį suva
žiavimą.

„KINO” ŽURNALAS 
ATGIMĖ

Ketverius metus nebeleis
tas, žurnalas „Kinas” pagaliau

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

(773)590-0205
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

Tel. 630-435-1967

atgimė. Atviros Lietuvos fondo 
namuose sausio 28 d. pristaty
tas atnaujinto žurnalo nume
ris. Žurnalo bandomąjį 1,000 
egzempliorių tiražą išleido 
UAB „7 meno dienos”, iš savo 
lėšų parėmė Kinematografi
ninkų sąjunga.

60-ies puslapių nespalvoto 
leidinio pratarmėje, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos 
pirmininkas Gytis Lukšas ra
šo, kad žurnalas „ketina tapti 
kino profesionalams ir žiūro
vams skirtu žurnalu apie ki
no meną”. Žadama, kad dau
guma straipsnių bus origi
nalūs autorių darbai, o auto
riai — profesionalūs kino kri
tikai, teoretikai, istorikai. Jų 
daugiau tikimasi sulaukti ren
giant antrą žurnalo numerį. 
Kaip sakė kino kritikas Linas 
Vildžiūnas, per ketverius me
tus negausios kritikų jėgos, 
išsisklaidė. Žurnalo numerį 
rengė kino kritikės Rasa 
Paukštytė ir Živilė Pipinytė. Į 
patrauklų naują rūbą leidinį 
įvilko dailininkas Jokūbas Ja
covskis.

Atgimusiame žurnale patei
kiamos straipsnių santraukos 
anglų kalba. Jas ketinama 
plėsti, nes Lietuvos kinu ypač 
domisi užsienio kolegos. Gal
būt leidinys taps spalvotas, 
bet rengėjai užtikrino, kad 
„limonadinių” tekstų jame tik
rai nebus.

Sulaukę žiemos numerio, 
leidėjai viliasi surinkti lėšų ir 
šiemet išleisti pavasario ir ru
dens numerius. (Elta)

Lietuvos kinematografininku 
sąjungos pirmininkas Gytis 
Lukšas

http://www.tdd.lt/genocid


„UŽPALIAI — MUSU SVAJONIŲ 
KRAŠTAS”

Kiekvienam doram žmogui 
Tėvynė — amžinosios meilės, 
lgesio, svajonių kraštas. Gal 
odėl savo Lietuvai, savo gim
inei kiekvienas skiriam gra- 
iiausius jausmus ir darbus.
Nuostabus Lietuvos kampe- 

is Užpaliai su savo piliakal- 
įiais, apipintais legendomis, 
ju žaliais Šventosios vingiais, 
turios pakrantėje vasaros va- 
tarais alpsta lakštingalos, kur 
šaugo daug Lietuvai ir visam 
pasauliui žinomų žmonių. 
Mors permainų, karų, oku
pacijos vėtros juos išblaškė po 
pasaulį, tačiau, atkūrus ne
priklausomybę, vėl kasmet pa
vasariais jie susirenka į kraš
tiečių tradicinius susitikimus. 
Atvyksta jie net iš tolimiausių 
kraštų, atvyksta iš Lietuvos 
miestų pilni minčių, idėjų, 
kaip padėti savo kraštui. Iš
tvėrę visus negandų uraganus 
vėl jaučiamės tikri užpalėnai, 
aukštaičiai, senolių ainiai ir 
su lietuvišku orumu, garbingų 
užpalėnų romumu, pakiliai ir 
išdidžiai tariame sau ir tė
vynei — lietuviais esame atgi
mę...

Ne vienas po daugelio de
šimtmečių čia sugrįžęs bu
čiavo gimtinės žemę, parvežę 
saują Krasnojarsko ar Vorku
tos krašto žemės nuo išvežtųjų 
ir žuvusiųjų kapų, išbėrė savo 
gimtinėj, ne vienas prisimena 
liūdnas pokario dienas, kai

Štai tik vienas pavyzdėlis, 
jaudinamai mielas ir graudus 
ne tik užpalėnui, bet ir kiek
vienam lietuviui. Karo metais, 
slenkant frontui į Vakarus, 
užpalėnas Jonas Tarvydas 
tarnavo Žemaitijos pulke prie 
Sedos. Prie štabo plevėsavo 
Lietuvos trispalvė. Prieš pasi
traukiant, karys Jonas Tarvy
das nuleido trispalvę, apsivy
niojo ja ir nesiskyrė su savo 
valstybės ir tautos relikvija. 
1945 m. vasario 16 d. ši vė
liava buvo iškelta Liubeko lie
tuvių stovykloje Vokietijoje. Iš 
ten vieni lietuviai pateko An- 
glijon, kiti Kanadon. Kanadon 
atvykęs Jonas Tarvydas ją iš
keldavo Lietuvos švenčių die
nomis. Dar Sedoje jis buvo 
pasakęs: „Kol rusai bus Lietu
voje, vėliava į Lietuvą nesu
grįš.” Tik 1993 m. rugpjūčio 
22 d. Hamiltone lietuvių šau
lių gegužinėje vėliava buvo 
iškilmingai nuleista, o 1994 
m. vasario 16 d. jau buvo 
pašventinta Jono Tarvydo 
gimtinės Užpalių bažnyčioje ir 
dabar saugoma Užpalių mu
ziejuje. 1995 m. ji buvo išnešta 
į miestelio aikštelę, kai susi
rinkę kraštiečiai prie buvusio 
KGB štabo pritvirtino kančių 
lentelę ir pagerbė prie šven
toriaus išniekintus žuvusius 
už Lietuvos laisvę partizanus.

Tai tik mažas epizodėlis iš 
spaudai parengtos mokytojos

„verkė mama senoji prie gon- /kraštotyrininkės Vandos Ku
kų”, ir ne vienas kaip ga
lėdamas per tuos dešimtme
čius saugojo širdyje savo gim
tinės žiburėlį.

liešienės ir žurnalisto Stanis
lovo Balčiūno knygos „Už
paliai — mūsų svajonių kraš
tas”.

Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Feliksas Palubinskas (stovi su dovanėle rankose) švenčia Kūčias su sene
lių globos namų gyventojais.

PREMJERŲ ŽMONOS
APŽIŪRĖJO VILNIAUS 

SENAMIESTĮ

Į Baltijos Ministrų tarybos 
vyriausybių vadovų susitiki
mą atvykusių Latvijos ir Esti
jos premjerų žmonoms vasario 
5 d. surengta ekskursija po 
Vilnių. Viešnias ekskursijose 
lydėjo Lietuvos premjero žmo
na Nijolė Vagnorienė.

Latvijos ir Estijos premjerų 
žmonos Aija Krištopanė ir 
Maarika Saarna-Siimann bu
vo Šv. Teresės bažnyčioje,
Aušros Vartų koplyčioje, prie 
Vilniaus universiteto ir prezi
dentūros, apžvelgė Vilniaus 
senamiesčio panoramą iš Su
bačiaus gatvės, apžiūrėjo Šv.
Onos bažnyčią. Didelį įspūdį, 
pasak viešnių, joms paliko se
nieji Vilniaus arkikatedros 
požemiai, turiningas ir įdo
mus gidės pasakojimas.

Vidudienį trijų Baltijos vals
tybių premjerų žmonos atvyko 
į sostinės „Vartų” dailės gale
riją. Lydimos galerijos vadovų, 
viešnios apžiūrėjo penkiose 
salėse veikiančias įvairių dai
lės stilių ekspozicijas, galeri
joje esančius latvių ir estų dai
lininkų darbus. Latvijos ir Es
tijos premjerų žmonoms buvo 
įteikti „Vartų” galerijos kata
logai, o N. Vagnorienei pado- .. 
vnnnino Alcrimnntn Kprin mm Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų žmonos Nijolė Vagnorienė (dešmė- vanotas Algimanto rveziu nuo je), Križtopanė (kairėje) įr Maarika Saarna-Siimann Vilniaus sena- 
traukų albumas. Viešnios pa- mįestyje prie Aušros Vartų. Į Baltijos ministrų tarybos vyriausybių va- 
žadėjo galerijai atsiųsti savo dovų susitikimą atvykusių Latvijos ir Estijos premjerų žmonoms sureng- 
valstybių meno albumų. (Elta) ta ekskursija po Vilnių. Nuotr. Eltos

Prieš 10 metų (1989-aisiais) atšventinta ir perduota tikintiesiems Vilniaus Arkikatedra. Iškilmėms vadovavo 
Nuotr. Eltosvyskupas Julijonas Steponavičius.

Knygoje atsispindi tėvų, se
nelių, prosenelių praeitis, pa
davimuose, legendose — pilia
kalnių, dvarų likimas, atgyja 
istorija, kovos už lietuvybę, 
kai užpalėnai po kojomis min
dė caro portretus, kai knyg
nešiai ir daraktoriai mokyda
vo lietuviško rašto. Čia ap
rašomi sunkius tremties, Sibi
ro okupantų, bolševikinių kol
chozų metus iškentę žmonės, 
bet išlikę savo krašto patrio
tai. Knygoje rasite ir rimtų, ir 
juokingų istorijų. Antai alka
nas rusų kareivėlis, gavęs 
kriaukšlelę duonos, persižeg
nojo ir nustebusiai užpalietei 
pasakė: „Pas mus Dievo nėra 
ir duonos nėra”. Rasite ir 
drąsių užpalėnų dainuškų, kai 
kolūkiečiai, net Sibiro nebijo
dami, užtraukdavo „Suplyšo 
kelnės, nukrito lapai, Stalin, 
tėveli, ko nesulopai”.

Knygoje „Užpaliai — mūsų

svajonių kraštas” net 320 pus
lapių, joje gausu istorinių ir 
atgimimo laikotarpio nuo
traukų. Tai tautos kultūros, 
istorijos, buities, patriotizmo, 
kovų už laisvę aukštaitiškoji 
dalelė, nes Užpaliai, tai kraš
tas, kuriame išaugo visą šalį 
šlovinę jos kultūrai, mokslui, 
istorijai nusipelnę žmonės. 
Knygoje pateikta beveik 60 
žymių šio krašto žmonių bio
grafijų. Tarp jų knygnešio J. 
Baranausko, generolo Gal- 
vydžio-Bykausko, lakūno J. 
Namiko, išeivių iš šio krašto 
geografo prof. K. Pakšto, at
kurto Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriaus prof. 
Br. Vaškelio, garsaus šachma
tininko P. Vaitonio, muzikolo
go, šlovinusio lietuvių liaudies 
muziką ir sovietmečiu, dauge
lio dainų švenčių dirigento

PROF. DR. FELIKSAS 
PALUBINSKAS
PANEMUNĖS 

SENELIŲ NAMUOSE
1998 m. gruodžio 24 d. Kau

no Panemunės senelių na
muose Kūčių vakarienėje da
lyvavo Seinąo pirmininko pa
vaduotojas prof. dr. Feliksas 
Palubinskas. Kartu su šių 
namų gyventojais ir globos 
centro lankytojais Seimo pir
mininko pavaduotojas dalyva
vo šv. Mišiose, giedojo Adven
to giesmes. Prof. F. Palubins
kas aplankė ir sergančius gy
ventojus, pasveikino visus su 
artėjančiomis šventėmis.

Senelių namų gyventojai 
Seimo pirmininko pavaduoto
jui įteikė savo rankų darbo 
suvenyrą ir palinkėjo sėkmės 
visuose darbuose bei užmo
juose. A. Krinickienė

prof. A. Vyžinto, diplomato K. 
Žvirono, kardiologo prof. V. 
Sirvydžio ir daugelio kitų 
šiam kraštui, Lietuvai ir net 
pasauliui žinomų garbingų 
žmonių. Šios knygos pasirody
mas būtų reikšmingas nepri
klausomos Lietuvos kultūros 
reiškinys. Jau padarytas dide
lis darbas — knyga parašyta, 
suredaguota, sumaketuota, ta
čiau stinga lėšų popieriui 
įsigyti ir spausdinimo dar
bams. Įvertindami knygos 
svarbą, lėšų knygai aukojo 
vietiniai užpalėnai ne tik iš 
savo kuklaus uždarbio, bet ir 
iš varganos pensijos. Tačiau 
užpalėnai dar nepajėgia su
rinkti tiek aukų, kad galėtų 
solidžioje knygoje įamžinti 
svarbią dalelę Lietuvos istori
jos. Juk jų aukomis atstatomi 
sovietmečiu suniokoti pamin
klai, šventos vietos, atstatomi 
kryžiai, statomi paminklai 
partizanams, jų lėšomis atsta
tytas bolševikų nugriautas pa
minklas šv. Florijonui, jų lė
šomis vėl suskambo baž
nyčios varpai, jų lėšomis pa
statytas paminklas užpalėnui 
lakūnui J. Namikui, jų lėšų 
reikia atstatyti skrebų ir oku
pantų sugriautoms, sudegin
toms sodyboms, reikia pinigų 
ir kasdieninei duonai.

Todėl šios knygos autorių 
vardu maloniai prašome paau
koti lėšų knygai „Užpaliai — 
mūsų svajonių kraštas” iš
leisti.

Aukas prašom siųsti: Lithu
anian Human Services, 14911 
127th St., Lemont, IL 60439. 
Čekį rašyti „Lithuanian Hu
man Services” ir parašyti, kad 
auka knygai „Užpaliai”.

Stanislovas Balčiūnas

AJA.
JUOZUI ŽEMAIČIUI,

Korp! Neo-Lithuania filisteriui mirus, liūdime jo netekę ir 
reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems jo artimiesiems.

Korp! Neo-Lithuania, Čikagos padalinio valdyba

Mylimam Vyrui ir brangiam Tėvui

AJA
JONUI ROMUI KARUŽAI

Namo pas Viešpatį išėjus, buvusiai ilgametei „Draugo” 
tarnautojai DONATAI KARUŽIENEI ir „Draugo” 
bendradarbei DAIVAI KARUŽAITEI nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

„Draugo” redakcija, administracija ir tarnautojai

A.tA.
PETRUI RIMKUI

mirus, jo liūdinčioms dukroms GENEI RIMKIENEI, žentui 
RAIMUNDUI, REGINAI VIRŽINTIENEI, žentui MARIUI, 
anūkams ir visiems giminaičiams širdingiausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Alfa ir Vytas Budrioniai 
Danutė ir Vytas Mažeikos 

Birutė Sekmakienė 
Zenonas ir Vanda Petkai
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• Reputacįja yra vyrų ir 
moterų galvosena apie mus; 
charakteris yra tai, ką Dievas 
ir Jo angelai žino apie mus.

Th. Paine

• Geras liežuvis yra tas, ku
ris vietoj susilaiko, gera kalba 
ta, kuri rimtai apgalvota. Kai 
tu kalbi, tavo žodžiai turi būti 
geresni už tylėjimą.

Arabų išmintis

Š. m. vasario 12 d. savo namuose mirė ilgametis 
Lietuvių Bendruomenės, Cape Cod apylinkės, narys

AJA.
VLADAS JANČAUSKAS

Gimė 19O9.IX.l d., Raubų dvare, Šeduvos valsčiuje.
Baigęs Šiaulių Mokytojų seminariją, įstojo į Karo 

mokyklą; 1936 m. baigė XVTTT kadro kariūnų laidą. 
Buvo paskirtas į 3-čiąjį Vy Didžiojo pėstininkų 
pulką, Kėdainiuose. Vokiečių .pacijos laikais buvo 
Kėdainių apskrities savivaldybės pirmininkas. Karo 
nublokštas gyveno Vienoje, Austrijoje ir Augsburge, Vo
kietijoje. Į JAV atvyko 1949 m. ir įsikūrė New Jersey 
valstijoje. Dirbo kaip sąskaitininkas Central Foundry 
Co. of Alabama, New York City ir Supermarkets Gene
ral Corporation, New Jersey.

Išėjęs į pensiją 1977 m., persikėlė gyventi į Hyan- 
nis, Cape Cod, MA.

1938 m. vedė kėdainietę Genovaitę Savičiūtę, su ku
ria išgyveno iki jos mirties 1983 m. Vėliau, 1984 m. 
vedė kitą kėdainietę, Danutę Lingvytę-Baltienę. Lietu
voje artimų giminių neliko.

Atsisveikinimas įvyks antradienį, vasario 16 d. 5-8 
vai. vakaro Hyannis laidotuvių įstaigoje. Bus laidoja
mas trečiadienį, vasario 17 d., 10 vai. ryto iš Our Lady 
of Victory bažnyčios, Centerville, MA.

AJA.
SOFIJA GERULAITIS

Gyveno Čikagoje Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. vasario 14 d. 10:40 vai. vakaro sulaukusi 85 
metų.

Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

Nuliūdusi liko artima draugė Alma Morkovienė su 
šeima.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 18 d, nuo 4 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St.

Laidotuvės penktadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Ąįąrįjpš 
Gimimo bažnyčią, kuriąje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Sofija bus palaido
ta Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi Alma Morkovienė ir šeima.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 

7600.

AJA.
Žurnalistas 

JUOZAS ŽEMAITIS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 

1999 m. vasario 14 d.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Veiverių 

valsčiuje.
Nuliūdusi liko artima draugė Ona Daškevičienė.
Velionis Juozas priklausė Korp! Neo-Lithuania, 

Tautinei sąjungai, Lietuvių Žurnalistų sąjungai, Istori
jos draugijai. Rėmė Lietuvių Fondą, Tautos Fondą, 
ALTą, B ALF’ą ir kitas lietuviškas organizacijas.

A.a. Juozas Žemaitis pašarvotas trečiadienį, vasario 
17 d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo na
muose.

Laidotuvės ketvirtadienį, vasario 18 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Juozas bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi draugė.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 

7600.

Mirus buvusiai Pirmininkei '

AJA.
ELENAI VILEIŠYTEI 

DEVENIENEI GRIGAITIENEI
Reiškiame gilią užuojautą dukrai DALIAI, sūnums 
ALGIRDUI ir KĘSTUČIUI bei jų šeimoms.

Amerikos Lietuvių klubas Santa Monica
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Prasideda Gavėnia. Rytoj, 
vasario 17 d., yra Pelenų die
na, Gavėnios pradžia. Katali
kams būtina laikytis tam 
tikrų pasninko ir susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių taisyklių. 
Pasninkas yra trečiadienį, Pe
lenų dieną, ir Didįjį penkta
dienį. Jis privalomas visiems 
tikintiesiems nuo 18 iki 59 
metų amžiaus, t.y. sočiai val
gyti tegalima vieną kartą, o 
kitus du kartus užkąsti. Susi
laikymas nuo mėsos ir mė
siškų valgių Pelenų dieną ir 
kiekvieną Gavėnios penkta
dienį privalomas visiems, su
laukusiems 14 metų amžiaus.

Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos apygarda ruošiasi 
švęsti savo globėjo šv. Kazi
miero šventę kovo 7 d. Prieš 
10:30 vai. r. Mišias (9:45 vai. 
r.)visi dalyviai registruojasi 
parapijos salėje, kartu daly
vaus Mišiose, o po to bus susi
rinkimas ir priešpiečiai salėje. 
Vietas rezervuoti, skambinant 
Estelle Rogers 708-425-6003.

Lietuvišku blynu pusryčiai Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje bus vasa
rio 28 d., sekmadienį, po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. Mišių. Prisi
minkite tą datą.

Antanas Bertulis, Hot 
Springs, AR, kartu su „Drau
go” prenumerata atsiuntė ir 
125 dol. auką. Esame nuo
širdžiai dėkingi.

„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovės sueiga sekmadienį, vasario 
21 d. vyks Posėdžių kamba
ryje, PLC, Lemonte, tuoj po 
11-tos vai. šv. Mišių. Visos 
sesės dalyvauja uniformuotos. 
Prašoma atnešti laimikių Ka
ziuko’ Mugės laimėjimų lenty
nai.

SUSITARTA ARTIMAI BENDRADARBIAUTI
Lietuvos Gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinei direktorei Daliai 
Kuodytei lankantis Čikagoje,

S K E L B I IVI A I
• Aa. dr. Juozo Klausos

atminimą pagerbdami, arti
mieji aukojo Lietuvos našlai
čiams. Tai: Rimas, Lisa ir 
Matthew Melnikai, Jadvyga 
Melnikienė, Mark W. Chris- 
tiansen, Donatas Kisielis, 
Kazys ir Janė Kauliniai, visi iš 
Philadelphia, PA. Iš viso su
aukota $90. Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkojame! „Lietuvos Našlaičiu globos” komitetas, 2711 West 71st St., Chicago IL 60629. (sk.)

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraustymas į Lietuvą per TRANSPAK. Tel. 1-773-838- 1050. Lemont, IL, sekmadie
niais. (sk.)

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sežtad. 9 vr. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

buvo pasirašytas susitarimas 
artimai dirbti su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centru. Pasi
rašyto susitarimo turinys yra 
toks:

LTSC įsipareigoja:
1. Rinkti bei siųsti į 

LGGRTC išeivijos, Amerikos 
lietuvių prisiminimus, doku
mentus liečiančius Lietuvos 
rezistenciją ir išeivijos kelius.

2. Sudaryti gyvenimo ir dar
bo sąlygas LGGRTC darbuo
tojų moksliniam darbui Pa
saulio Lietuvių Archyve 
(PLA), ir taipgi, sąlygoms ir fi
nansams leidžiant, pažinčiai 
su kitais išeivijos archyvais 
bei dokumentų telkiniais.

3. Platinti ir rinkti LGGRTC 
parengtas „Išeivijoje gyvenan
čio asmens” anketas. Anketų 
originalas siunčiamas į Lietu
vą, o kopija lieka LTSC.

4. Padaryti kopijas ir išsiųs
ti į LGGRTC savo sukauptų 
imigracijos istorijos juostų bei 
dokumentų kopijas.

5. Tvarkyti iš LGGRTC 
gautą informaciją, operatyviai 
įtraukti ją į savuosius infor
macijos telkinius, sudarant 
galimybę naudotis informacija 
visiems pasaulio lietuviams.

LGGRTC įsipareigoja:
1. Siųsti į LTSC savo leidi

nius PLA fondų papildymui.
2. Tvarkyti ir saugoti gautą 

medžiagą kaip itin svarbią 
Lietuvos kultūros paveldo da
lį, užpildančią tautos genocido 
bei rezistencįjos istorinio lai
kotarpio žinias. Atsiųstų spau
dinių kopijos gali būti perduo
tos kitoms Lietuvos moksli
nėms įstaigoms.

DARBINGAS NAMŲSAVININKU VALDYBOS POSĖDIS
Marųuette Parko Lietuvių 

namų savininkų valdybos po
sėdis įvyko vasario 5 d., penk
tadienį, pirmininko Juozo 
Bagdžiaus patalpose. Dalyva
vo visi valdybos nariai. Buvo 
pranešta, kad daug svarbių 
reikalų reikėjo atlikti šių kelių 
mėnesių laikotarpyje. Net du 
kartu dalyvauta City Hali su
sirinkime dėl numatyto statyti 
fabriko tuščioje vietoje, kur 
dabar supiltas šiukšlių kal
nas. Bet yra kita grupė, kuri 
nori dalį tos žemės gauti baž
nyčiai. Dar sprendimas nepa
darytas, jis bus vasario 25 d. 
miesto rotušėje.

Jvyko posėdis St. Adrian 
bažnyčios salėje su visais kan
didatuojančiais į apylinkės at
stovo vietas (15 Ward). Tai 
dar vienas didelis parapijiečių 
rūpestis. Taip pat posėdyje 
buvo nustatyta, kas bus kvie
čiamas į susirinkimą, kuris 
bus vasario 19 d., penktadienį 
6:30 vai. vakare, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Avė. Į su
sirinkimą bus pakviesta Bi
rutė Jasaitienė, kuri paaiš

Pas Illinois valstijos iždininkę. Iš k.: Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
prezidentas Stanley Balzekas, Jr., Illinois valstijos iždininkė Judy Baar 
Topinka ir Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas.

kins apie apsaugos patarna
vimą, bus pakviesti visi kandi
datai, kurie kandidatuoja į at
stovo vietą „15 Ward”. Juos 
kviečia valdybos vicepirmi
ninkė Elenutė Juozapavičienė. 
Visiems bus duota pasisakyti, 
ką jie darys, jeigu bus išrinkti. 
Susirinkimo dalyviai vis tiek. 
šiek tiek galės susidaryti nuo- | 
monę apie kandidatus. Mūsų 
apylinkei yra labai svarbu tu
rėti gerą atstovą, kuris rūpin
tųsi visų reikalais: saugumu, 
gatvių priežiūra ir t.t. Mano
ma, kad šį kartą dalyvaus ir 
policijos atstovas, kuriam apy
linkės reikalai irgi rūpi. Todėl 
visi nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami atvykti į susirin
kimą vasario 19 d., 6:30 vai. 
vakare, parapijos salėje.

Kitas dalykas irgi svarbus. 
Jau prieš 3 mėnesius buvo nu
tarta: Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų organiza- 
cįjos 60 metų gyvavimo proga 
rengiama vakarienė balandžio 
17 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., 
Švč. M. Marįjos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte- 
naw Avė.

Vakarienėje neteks nuobo
džiauti: bus geras maistas, do
vanų paskirstymas, muzika ir 
šokiai. Visi namų savininkai 
ir svečiai maloniai prašomi 
įsigyti bilietus per šį susirin
kimą ir dalyvauti vakarienėje. 
Savo dalyvavimu paremsite 
šią organizaciją ir neapvilsite 
valdybos, kuri įdeda daug dar
bo, rūpindamasi namų savi
ninkų gerove. Tad iki susitiki
mo susirinkime ir vėliau va
karienėje.

Ant. Repšienė

AMERIKIEČIUFINANSININKUPATIRTIS JAUNAJAI LIETUVOS KARTAI
Ilinojaus valstįjos Iždo de

partamentas, vadovaujamas 
Ilinojaus valstijos iždininkės 
Judy Baar Topinka, sukūrė 
programą — vadovėlį „Moky
kimės tvarkyti pinigus mo
kykloje”, skirtą vidurinių mo
kyklų mokiniams. Vadovėlį 
sudaro dvylika pamokų; jose 
aiškinama, kas yra pinigai, 
kaip jie uždirbami, kaip ir 
kur taupomi, kas yra kredi
tas, kokios finansinės institu
cijos egzistuoja ir kokios yra 
jų funkcijos bei paslaugos. 
Kiekvieną pamoką sudaro te
orinė dalis, išdėstyta lengvai 
suprantamu, neformaliu sti
liumi, praktinės užduotys ir 
trumpas finansinių terminų 
žodynėlis. Judy Boar Topin- 
kos teigimu, ši programa susi
laukė didelio mokytojų ir mo
kinių dėmesio visoje Ilinojaus 
valstįjoje. Programa Ilinojaus 
mokyklose naudojama nuo 
1992 metų ir per šį laiką pas
tebimai pasitaisė vaikų su
gebėjimas tvarkyti savo pini
gus, o jų santaupos bankuose 
pasiekė rekordines sumas.

Neseniai šią programą — 
vadovėlį Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus vertimų sky
rius išvertė į lietuvių kalbą, 
kad vertingomis jo pamokomis 
galėtų pasinaudoti ir Lietuvos 
mokyklų mokiniai. K.V.

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

alsva, laiminga, linksma

stori Ja didinga

uropoje gražiausia

urtlnga pasISvontėlials 
Foll atsities statytoja

ienlnga tėvynėB meilėje 

t rtlmlausia mošų Širdžiai

TAUTOS ŠVENTĖ
Mūsų tautą sudaro visi lie

tuviai, nepaisant, kur jie gy
ventų. Todėl jie visi turi švęsti 
ir savo tautos šventę. Toji 
šventė ne visur vienodai šven
čiama. Kur gyvena daugiau 
lietuvių, surengia iškilmingus 
minėjimus, o kur — mažai, su
sirinkę pasikalba apie Lietu
vą, jos garbingą istorįją, did
vyrių žygius ir jų iškovotą 
laisvę. Lietuvos himno auto
rius Vincas Kudirka savo 
raštuose mini hidrą, kuriai, 
galvas nukirtus, atauga nau
jos. Tai pasakų būtybė, bet pa
galvojus apie Lietuvą, randa
ma panašumo. Iš istorijos mes 
žinome, kiek daug priešų Lie
tuvą buvo užėmę, kankinę ir 
pasiryžę jos vardą amžiams iš 
pasaulio žemėlapio ištrinti. 
Nepasisekė. Šiandien vėl Lie
tuva laisva, Gedimino miesto 
pilies bokšte plevėsuoja lais
vės vėliava. Kur glūdi ta Lie
tuvos stiprybė? Tai lietuvio 
meilė savam kraštui, savo kal
bai ir siekimas eiti didvyrių 
keliais. Kol toji meilė liepsnos 
kiekvieno lietuvio širdyje, joks 
priešas Lietuvos nesunaikins. 
Tautos švenčių tikslas ir yra 
tą širdžių meilę sustiprinti, 
kad jokie viesulai jos neužge
sintų. Tad dalyvaukime tuose 
minėjimuose, o kur jų nėra, 
suruoškime minėjimą savo 
šeimoje.

Redaktorius

ŽEMĖ ŠAUKIA
(Tęsinys)

— Aš viską girdėjau, ką ju
du kalbėjote, bet šiandien to
kia diena, kai manyje nubun
da netolima praeitis, kai sti
priau išgirstu savo žemės kal
bą. Taip draugai... Žemė gy
va... Ji kalba... Karžygių kau
lai kalba kapuose... — vidu
dienio tyloje aidėjo jausmingi 
Petro žodžiai. Jis buvo susi
jaudinęs ir pakilios nuotaikos.

Saulė bėrė gausybę spindu
lių į sprogstančius pumpurus. 
Gegutės kukavimas skardėjo 
miške anapus gilaus slėnio.

— Kai sprogsta ' medžių 
pumpurai, kai miškuose ir so
duose nuaidi gegutės kukavi
mas, aš visada prisimenu savo

TAU, BRANGI TĖVYNE
Aš esu lietuvis,
Lietuvos sūnus,
Aš žinau garbingus
Jos laikus senus.

Myliu Nemunėlį:
Jo Neris — dukra,
O prie jos sostinė
Lietuvos tikra.

Man brangi jūružė,
Jūra Baltįjos,
Ten gražioji Nida,
Klaipėda prie jos.

O melsva padangė,
Kaip žiedai linų.
Tau, brangi tėvyne,
Šiandien gyvenu!

Stasys Džiugas
Šis eilėraštis — daina paim

tas iš dainynėlio „Tėviškėlė 
pavasarį”. Poezija Stasio Džiu
go, o muzika keturių kompozi
torių. Leidinėlį išleido „Muzi
kos žinių” redakcįja, kaip žur
nalo priedą, 1998 metais.

Stasys Džiugas — jaunimo 
poetas „Tėvynės žvaigždutės” 
skaitytojams yra gerai žino
mas, nes daug jo eilėraščių jau 
buvo išspausdinta ir, žinoma, 
ateityje dar jų matysite. „Tė
vynės žvaigždutė” linki poetui 
Džiugui daug kūrybinės ener
gijos, kad ir toliau nepamirštų 
jaunų skaitytojų. Red.
brolį, — neprašomas ėmė pa
sakoti Petras.

Matėme, kad jis nori išsikal
bėti. Prisislinko kiek arčiau į 
mudu, kad nereikėtų garsiai 
kalbėti, ir tyliu, ramiu balsu 
ėmė pasakoti:

— Tai buvo anais metais, 
kai Lietuva kėlėsi naujam gy
venimui. Savanorių būriai pa
liko žagrę laukuose, knygą 
mokyklos suole ir išėjo su 
ginklu rankose ginti savo 
žemės. Išėjo ir mano brolis. Jis 
buvo gerokai vyresnis už ma
ne. Rašyti ir skaityti pramo
kęs pas kaimo daraktorių. 
Paskui daug visokių knygų 
skaitęs. O koks buvo pasako
rius! Net išmintingiausi kai
mo vyrai jo pasakojimų klau
sydavo liežuvius ištiesę. Viso

kios neįtikimiausios pasakosi 
ir tikros istorįjos pynėsi jo pa-i 
sakojimuose. Kalbėdavo jis 
apie kunigaikščius, senovės 
didvyrius, neįveikiamas pilis 
ir paslaptingus piliakalnius. 
Su užsidegimu jis tvirtina, 
kad netrukus ateis laikai, kai 
Lietuva prisikels ir bus laisva.

— Mudu su Jonu klausėmės 
jo pasakojimo tylėdami. Jautė
me, kad jis kalba iš širdies, 
apie jam brangius dalykus. Jo 
balsas darėsi vis jautresnis, 
garsėjo: Pranas Naujokaitis

(Bus daugiau)

GALVOSŪKIO NR. 73
ATSAKYMAS

Ro-gu-tės. Pa-si-dir-bau gra- 
žu-tes tvir-to me-džio ro-gu- 
tes. Nuo kal-ne-lio va-žia-vau, 
už kark-le-lio už-kliu-vau. Už 
kark-le-lio už-kliu-vau, iš ro- 
gu-čių iš-vir-tau.

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAI

1. Istorija. 2. Naumiestis. 3. 
Dauguva. 4. Ožkabaliai. 5. El
nias. 6. Utena. 7. Radviliškis. 
8. Ontario. 9. Puntukas. 10. 
Ignalina. 11. Elgeta. 12. Čigo
nai. 13. Ingrida. 14. Algirdas. 
15. Inkilas. Pagal pirmąsias 
raides žemyn — Indoeuropie
čiai.

GALVOSŪKIO A 
ATSAKYMAI

Lietuvos krepšinio koman
dos: 1. Šilutė, 2. Kalnapilis, 3. 
Atletas, 4. Šiauliai, 5. Statyba,
6. Žalgiris, 7. Sakalai, 8. Lo
kiai, 9. Neptūnas, 10. Aitą 
Savy.

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAI

1. Lietuvoje daugiausia pa
vardžių yra, kurios prasideda 
raide K. Rasta viso 274 pa
vardės. Antroje vietoje yra 
pavardės, prasidedančios rai
de B, 228. Toliau seka S — 
220, P. — 188, M — 165, G — 
154 ir t.t. (Lietuvių pavardžių 
žodynas, Vilnius, 1985, ats. 
red. Aeksandras Vanagas). 2. 
Šv. Rašte gintaras yra mini
mas porą kartų. Žiūr. Ezak 
1:4 ir 27 A. Rubšio vertime. 3. 
Veterinaro kun. M. K. teigi
mu, karvės nežiovauja. Daug 
žvėrių ir gyvulių žiovauja, bet 
paukščiai nežiovaųja. Žiūr. 
The Am. Peoples Enc. 20-484 
ir 12-555, Chicago 1993. 4. 
Valdovo Vladislovo kūnas pa
laidotas Krokuvoje, o jo vidu
riai palaidoti Vilniaus kate
dros Šv. Kazimiero koplyčioje. 
(Žiūr. V. Sruogienės „Lietuvos 
istorįją”, 550 psl. Chicago, 
1956 m. ir Br. Kvilio „Mūsų 
Lietuva”, 1-114, Boston, 
1964). 5. Vanduo yra maždaug 
800 kartų tirštesnis (dense) už 
orą. (Žiūr. E. Brit., 1-428, Chi
cago, 1968).

GALVOSŪKIS NR. 91
Parašykite, kurių raidžių, 

žyminčių balsius, šiuose dvie
juose sakiniuose nėra:

Trys vištos per tris dienas 
padėjo tris kiaušinius. Kiek 
kiaušinių per dvylika dienų 
sudės dvylika vištų? (5 taš
kai) GALVOSŪKIS NR. 92

Patikrinkite istorijos žinias; 
1. Kelintais metais rugsėjo 
mėn. 1 d. Lietuva, Vokietijos- 
Lenkijos karo atžvilgiu, pasi
skelbė neutralia valstybe ir

nepasidavė Vokietįjos skatini
mams žygiuoti į Vilnių, oku
puotą lenkų. 2. Kelintais me
tais rugsėjo mėn. 16 d., sutin
kamai su Maskvos-Berlyno 
slaptais protokolais, Sovietų 
Sąjunga užpuolė Lenkiją, už
grobė jos rytines žemes ir rug
sėjo mėn. 17 d. užėmė lenkų 
okupuotą Lietuvos sostinę 
Vilnių. 3. Kelintais metais 
spalio mėn. 10 d. Sovietų Są
junga privertė Lietuvą pasi
rašyti Tarpusavio pagalbos su
tartį, ir pagal tą sutartį įvedė į 
Lietuvą kariuomenę, įsirengė 
karines bazes. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 95

1. Kas senovėje sugalvojo 
Vilniaus katedros stogą pa
puošti šventųjų statulomis? 2. 
Koks skulptorius sukūrė tas 
tris statulas, matomas ant sto
go? 3. Kieno „nuopelnas”, kad 
ant katalikų katedros stogo 
pačioje garbingiausioje vietoje 
buvo pastatyta pravoslavų 
patronė Šv. Elena? 4. Kodėl 
anuomet lenkai netrukus šį 
savo vyskupą pakorė? 5. Kodėl 
mums šiandien vėl prireikė 
ant stogo užkelti Šv. Eleną? 6. 
Dabar vėl pagerbiant rusų 
pravoslavų patronę, ar rusai 
savo lėšomis prisidėjo prie sta
tybos išlaidų dengimo? Už vi
sus teisingai ir plačiau paaiš
kintus atsakymus, duodama 
10 taškų, o už trumpus atsa
kymus — tik 5 taškus. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis.

GALVOSŪKIS NR. 93

(Kryžiažodis). Skersai: 1. 
Žmogus, kuris aukoja šv. Mi
šias. 2. Mažas šuo. 3. Augina 
savo vaikus kartu su mama. Žemyn: 1. Plaukioja vande
nyje. 2. Ant šio daikto rašoma 
ir valgoma. 3. Jos pavasarį ir 
vasarą žydi. Sudarė Laura 
Šalčiūnaitė, Philadelphijos 
lit. m-los mokinė. Atsakymai 
be brėžinio. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 94
(Kryžiažodis). Langelis pa

dalytas į dvi dalis, įrašytos dvi 
raidės. Pasirinkite tik po vie
ną raidę, kad būtų prasmin
gas žodis, atsakantis į kurį 
nors čia duotą klausimą. 
Klausimai pateikiami ne iš ei
lės: Mažas žmogus. Azijos 
valstybė. Metų laikas. Erelio 
pakaitalas. Prieskoninis, pas 
mus auginamas augalas. Že
mynas. Moters vardas. Atmos
fera. Moters vardas. Ko nors 
dalijimasis. Atogrąžų miške 
stepė. Upės pradžia. Valsty
bės valdovas. Baldas. Įvardis 
(naudininko linksnis). Žemai 
— pavyzdys. Siųsti atsakymus 
be brėžinio. (5 taškai)

Sudarė 10 klasės mokinys 
Donatas Jonikaitis iš Šylių 
kaimo, Šilutės rajono.




