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Baltijos valstybės 
neatsakingos už Sovietų 

skolas 
Lietuvių Fondas paskyrė milijoną Lietuvai 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Kovo 17 d. (Elta) -

Kovo 16 d. Jūrmaloje, Latvijo
je, baigėsi Baltijos valstybių 
tarybos posėdis. Jame dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aukščiausiųjų tarybų pirminin
kai, vyriausybių vadovai. Buvo 
priimti svarbūs dokumentai. 

Pareiškime dėl buvusios 
SSRS kariuomenės išvedimo iš 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
teritorijų pažymima, kad „išve
dama iš Baltijos šalių teritorijų 
buvusios SSRS kariuomenė 
tebesielgia kaip užkariautoja, 
nesiskaito su Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos suvereni te tu ir 
įstatymais. Prie šito prisideda 
tai, kad ji nėra aiškiai pavaldi 
Rusijos vyriausybei". 

Pareiškime dėl Baltijos jūros 
demilitarizavimo raginama 

išgabenti branduolinį ginklą iš 
Baltijos jūros regiono ir pa
skelbti jį nebranduoline zona. 

Taip pat priimtas pareiški
mas, kuriame Baltijos taryba 
solidarizuojasi su Rusijos 
Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo pozicija buvusios 
SSRS buvusių liaudies deputatų 
suvažiavimo klausimu ir laiko 
mėginimą surengti šį suvažia
vimą provokacija, kuria sie
kiama destabilizuoti politinę 
situaciją. 

Pareiškime dėl buvusios SSRS 
valstybinės skolos užsieniui 
taryba pažymėjo, kad Baltijos 
valstybės nėra buvusios SSRS 
perėmėjos ir todėl negali būti at
sakingos už buvusios SSRS 
skolos užsieniui aptarnavimą ir 
grąžinimą. 

NATO vado vizitas Baltijos šalyse 
Kovo 16 d. NATO generalinis 

sekretorius Manfredas Werne-
ris baigė šešių dienų vizitą 
Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje. Sekmadienį ir pirma
dienį Werneris susitiko su V. 
Landsbergiu. G. Vagnoriumi, 
Parlamento frakcijų atstovais, 
Užsienio reikalų ministru A. 
Saudargu, krašto apsaugos mi
nistru A. Butkevičiumi. 

Pirmadienio vakare vykusio
je spaudos konferencijoje NATO 
generalinis sekretorius nurodė, 
kad viena iš sąlygų politiniam 
stabilumui Lietuvoje ir jos 
saugumui garantuoti — buvu
sios sovietų kariuomenės išve
dimas. 

Visiško kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos ir kaimyninių 
valstybių teritorijų principas ap
skritai negali būti diskutuo
jamas, pažymėjo NATO genera
linis sekretorius. O štai 
prakt in ius šios problemos 
klausimus reikėtų spręsti dvi
šalėse derybose. Jis pareiškė 
tikįs, kad derybos duos greitų ir 
teigiamų rezultatų. 

Komentuodamas Rusijos už
sienio reikalų ministerijos 1992 
metų kovo 12 dienos notą 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijai, kurioje 
siūloma leisti JAV pareigūnams 
inspektuoti Lietuvoje įsikūru
sias artimo ir vidutinio nuotolio 
raketų bazes ir tuo primesti jai 
tokios ginkluotės dislokavimo 
vietą, Werneris pasakė, kad in
spekcijos tikslas nėra legalizuoti 
svetimos kariuomenės buvimo 
suverenioje valstybėje. Mes už 
tai, kad būtų patikrinta, kaip 
laikomasi SSRS ir JAV pasira
šytos sutarties, ir tai galima 
padaryt* nepažeidžiant suvere
niteto principo. 

Stabili padėtis Baltijos 
valstybėse, VVernerio nuomone, 
yra svarbus ne tiktai jų, bet ir 
visos Europos saugumo veiks
nys. Generalinis sekretorius 
pasakė, kad jam didelį įspūdį 
padarė Lietuvos vyriausybės 
pasiryžimas įgyvendinti ekono
mikos reformas, kurios padės 
sukurti demokratinę valstybę. 
Tai įgalins Lietuvą greičiau in
tegruotis į Europos kolektyvinio 
saugumo sistemą. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Krašto apsaugos minis
tras Audrius Butkevičius pat
virtino, kad pokalbiai su NATO 
generaliniu sekretoriumi suda
rė geras galimybes siekti šio 
tikslo. Jis pastebėjo, kad jau 
pusmetis NATO ir Lietuva ruo
šia bendras programas, kurios 
padėsiančios mūsų Respublikai 
greičiau integruotis į bendrą 
Europos saugumo sistemą. 

Vizitas Švedijoje 
Šiandien rytą į Švediją išvyko 

oficiali Lietuvos Respublikos 
delegacija, kuriai vadovauja 
ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius. Šiandien numa
tomas G. Vagnoriaus susitiki
mas su Švedijos premjeru Karlu 
Bildtu ir audiencija pas Švedijos 
karalių Karlą Gustavą. Jis taip 
pat dalyvaus pasirašant Lietu
vos ir Švedijos laisvos prekybos 
ir investacijų apsaugos sutartį. 

Dviejų dienų vizito metu G. 
Vagnorius ir kiti delegacijos 
nariai susitiks su Švedijos 
parlamentarais, Vyriausybės 
atstovais, dalyvaus šios šalies 
eksporto tarybos surengtame 
seminare. Švedijos užsienio 
politikos institute G. Vagnorius 
padarys pranešimą apie Lie
tuvos užsienio ir vidaus politiką. 

Žinia iš Chicagos 
Nepaprasta žinia atėjo iš 

Chicagos: Lietuvių fondo 
specialusis suvažiavimas iš 
sukaupto kapitalo paskyrė 
Lietuvos kultūrai ir švietimui 
paremti milijoną dolerių! 
Paskirstyti milijoną patikėta 
Kultūros ir Švietimo minis
terijai. Tam įkurta 12 narių 
Programų taryba. Ji ir nuspręs, 
kurioms prioritetinėms kultū
ros bei švietimo programoms 
būt inas val iut inis finan
savimas. Paramos skyrimą tvir-

Ukraina neperduoda 
atominių ginklų 

Rusijai 

&*& 
Irane pasirašomas derybininkų susitarimas, kad bus kovų paliaubos tarp Armėnijos ir 
Azerbaidžano. Iš kairės pusės matyti Nava Sartian, Armėnijos užsienio reikalų ministro pareigas 
einąs, o centre Irano Užsienio reikalų ministras AliAkbar Velayati ir dešinėje Azerbaidžano 
Užsienio reikalų viceministras Albert Salamov 

Užsidarė „Pravdos" dienraštis 

tins Lietuvių fondo Patikėtinių 
taryba, kuriai vadovauja dakta
ras Antanas Razma. 

Ką rašė „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika" 

Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Lituanis
tikos skyriuje baigta aprašyti 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika". Skaityklos kar
totekas papildė apie pusantro 
tūkstančio kortelių, kurios teiks 
skaitytojams išsamią informa
ciją apie šio unikalaus leidinio 

Maskva. Kovo 14. — Reuterio 
žinių agentūra praneša, jog 80 
metų buvęs oficialus Komunis
tų partijos organas, visados 
reiškęs Kremliaus nuomones, 
„Pravdos" dienraštis praėjusį 
penktadienį sulaikė savo spaus
dinimą, nes nebeturi pinigų jo 
leidimui. 

Redaktoriaus asistentas Alex-
ander Ilyin ta proga pareiškė 
redakcijos vardu, kad ta i 
kraštui yra labai liūdnas įvykis. 
Esą, nežiūrint ką begalvotum 
apie tą laikraštį ir jo politinius 
ryšius praeityje, bet tai buvo 
tautinė institucija. „Pirmiausia, 
nebėra Komunistų partijos, po 
to neliko Sovietų Sąjungos, o 
dabar nebėra ir „Pravdos", sakė 
tas pats redaktorius. 

Paskutinė laida 
Stalino tironijos metais ir 

vėliau mažėjant Komunistų 
partijos galiai Gorbačiovo 
metais, „Pravda" vis atvaizdavo 
Kremliaus galvoseną. Bet užda
roje visuomenėje naujos politi
kos vingiai visados būdavo 
suktai perduodami. Straips
niuose ir editorijaluose bei foto
grafijose Vakarai galėdavo pa
justi besikeičiančias Kremliaus 
valdovų nuotaikas. 

Minėtasis redaktorius pareiš
kė savo kolegoms, jog „Pravda" 
bandys kur nors gauti paskolą, 
kad galėtų vėl pradėti dien
raščio spausdinimą. Sunkumai 
susidaro, kai reikia už paskolą 
mokėti aukštus palūkanų mo
kesčius. Paskutinė laida buvo 
išleista tik Maskvoje. Nuostoliai 
jau dabar esą dideli. 

Išlaidos nebepadengiamos 
Praėjusią vasarą „Pravda" — 

tai rusiškas žodis, kuris reiškia 
„tiesą", buvo Rusijos preziden
to Boriso Jelcino laikinai sus-

straipsnius, kitas publikacijas. 
Personalijų kartotekoje, 

pavyzdžiui, galima sužinoti, 
kuriame „Kronikos" numeryje 
buvo išspausdintas vyskupo 
Sigito Tamkevičiaus atviras 
laiškas prokurorui, o kuriame — 
aprašytos KGB akcijos prieš šį 
kunigą. Paėmę vietovių kartote
ką, skaitytojai sužinos, kur, 
kada ir už ką Leituvoje buvo 
persekiojami tikintieji, kada 
apie ką skelbė „Kronika". Skai
tykloje galima paskaityti ir bet 
kurį „Kronikos" numerį. 

A.M. 

tabdyta, kai „kietųjų komunis
tų" perversmas nepasisekė. Bet 
po kelių dienų vėl pasirodė, nors 
pati Komunistų partija buvo 
uždrausta specialiu įsaku. 
Laikraštis buvo bolševikų vado 
Vladimiro Lenino įsteigtas 1912 
metais su šūkiu: „Visų šalių 
proletarai vienykitės". Vėliau 
šis šūkis savaime pranyko, kaip 
ir pats Lenino profilis nuo pir
mojo dienraščio puslapio. Ta
čiau buvo savo pasisakymais 
kartu su komunistais, dažnai 
pasisakęs prieš Jelcino radika
lias reformas. 

Paskutiniu metu laikraščio 
leidimas buvo sumažintas iki 
trijų dienų per savaitę. Išlaidos 
palietė daugelį laikraščių, o 
„Pravda" dar labiau, nes 
nebegalėjo spausdinti kasdien 
pusantro milijono tiražo. Bet 
„Pravda" yra pirmasis laikraš
tis, kuris sustabdė savo laidas, 
tačiau ne paskutinis, nes išlai
dos laikraščiams pasidarė tokios 
didelės, kad nebesurandama 
būdų, kaip išeiti iš padėties, kai 
prenumeratų neužtenka, sako 
tas pats redaktorius Ilyin. „O 
sumažinimas dienraščio laidų, 
leidžiant tik tris dienas, privedė 
ir prie užsidarymo". 

Susitarimas su Rusija 
Maskva. Kovo 5. d. — Čia 

Lietuvos Ekonomikos ministras 
Vytas Navickas diskutavo 
prekybos ryšius su Rusija, 
pranešė Lietuvos radijas. Sutar
ta, jog Lietuva gaus tris mili
jonus tonų naftos ir 4,500 
kubinių metrų dujų. Taip pat 
buvo gautas leidimas impor
tuoti dar 2,5 milijono tonų 
alyvos per privačius susitari
mus su alyvos pristatytojais. 
Lietuvos vyriausybė taip pat 
leido atitinkamų ministerijų 
pareigūnams pasirašyti pana
šias sutartis su Tyumen regionu 
Rusijoje, iš kur bus gaunama 
alyvos ir dujų, o už tai bus 
teikiama statybinė medžiaga ne 
tik namams, bet ir kelių tiesi
mui. 

— Pakistanas palaiko Jung
tinių Tautų planą dėl Afganis
tano įvesti karo paliaubas ir 
dalis laisvės kovotojų tam pla
nui pritaria, tačiau nepritaria 
griežtieji „mujahideen" — Af
ganistano tautinės laisvės sie
kiantys kovotojai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas, pasinaudoaamas jam 
suteiktomis teisėmis bei galio-r 
mis, perėmė visiškon savo 
žinion buvusią Sovietų kariuo
menę, esančią respublikos 
ribose ir įsteigė Rusijos Gynybos 
ministeriją, pasiimdamas ir tas 
pareigas jai vadovauti, taigi, 
būti ir Gynybos ministru. 

— Lenkijos Finansų minis
tras Andrzej Olechowski įsakė 
sumažinti socialinių agentūrų 
išlaidas ir padidinti mokesčius, 
kad galėtų sumažinti Lenkijos 
deficitą. 

— Vokiet i jos la ikraš t i s 
„Stern" cituoja šaltinius vo
kiečių žvalgybos sektoriuje, jog 
Irakas įsigijo 2 branduolinius 
užtaisus iš buvusios sovietinės 
Kazachstano respublikos. 

— Michigano valstijos Sena
tas priėmė rezoliuciją, su kuria 
sveikina Lietuvą, jos dviejų 
metų nepriklausomybės atstei-
gimo proga. 

— VV'ashingtone JAV Statis
tikos biuras skelbia, jog daugiau 
kaip 20 milijonų žmonių, 
gyvenančių šiame krašte, kalba 
pirmiau savo gimtąja kalba, o 
tik paskui anglų kalba. 

— Europos Bendrijos vado
vybė pareikalavo tuoj pat 
sustabdyti tonas nuodingai 
mirtinų chemikalų, kurie be 
tvarkos išmetami Trečiojo 
pasaulio šalyse. 

— Pietų Afrikos baltieji gy
ventojai šiandien balsuoja refe
rendumo būdu, ar priimti prezi
dento F. de Klerk politinių 
reformų ir berasinės demokra
tijos programą. 

— Maskvoje praėjusį sekma
dienį, dvi dienas iš anksto, 
pirmą kartą paradavo ten gyve
ną airiai su savo draugais rusais 
ir kitų tautybių žmonėmis. Šį 
paradą organizavo airių krau
tuvė, kuri veikia Maskvoje. Šv. 
Patriko, 15-ojo šimtmečio airių 
šventojo, paminėjimo dar nėra 
buvę Rusijos sostinėje, kuriame 
dalyvavo keliolika tūkstančių 
žmonių. 

— Atstovų rūmai nubalsavo 
nesuteikti Kinijai privilegi
juotos valstybės lengvatų, nors 
prezidentas ir labai už tai agi
tavo. Taip pat aptarė visą eilę 
sąlygų, jei to norėtų ir kitais 
metais. 

Maskva. Kovo 14 d. (AP) — 
Ukrainos Respublikos prez. 
Leonidas Kravčiukas dekla
ravo, jog jis sulaikė perkėlimą 
taktinių branduolinių ginklų į 
Rusiją, nes neturi garantijos, 
kad tie ginklai ten bus sunai
kinti. 

Prez. Kravčiukas šį netikėtą 
sprendimą pasakė spaudos 
konferencijoje Kijeve, kuri buvo 
skirta jo šimto dienų vadovavi
mo paminėjimui ir tik prieš 
savaitę, kai ten susirinks nau
josios Sandraugos nepriklau
somų valstybių vadai. „Mes 
prašome Vakarus suprast i 
mūsų vyriausybę. Kai ten nėra 
garantijų, kad visiškai nebus 
sunaikinti tie ginklai. Ukraina 
negali imtis atsakomybės". J is 
pareiškė jog yra didelis pavojus, 
kad tie galingi ginklai gali 
patekti į blogas rankas. Jis taip 
pat pasakė, jog Ukrainos nusis
tatymas yra, kad tos raketos , 
kurios turi būt i perduotos išjos 
teritorijos, niekados nebus pa
naudotos, kad ką nors padarytų 
galingesniais ar stipresniais, 
kalbėjo jis žurnalistų būriui. 

Rusija da r tyli 
Ukrainos prezidentas betgi 

pasakė, jog neturi įrodymų, kad 
Rusija branduolines raketas 
panaudotų puolimo tikslams, 
tačiau esą atsarga gėdos nedaro. 
Ir iš Rusijos pusės, kurios 
prezidentas atostogauja, nebuvo 
jokio pareiškimo. 

Prieš šį pareiškimą, Ukraina 
jau anksčiau buvo daugiau kaip 
pusę taktinių atominių ginklų 
pasiuntusi į Rusiją sunaiki
nimui, kaip kad yra sutarta su 
Amerika pasirašytoje da r 
buvusios Sovietų Sąjungos su
tartyje. Ukraina iki 1994 metų 
yra numačiusi atsisakyti visų tų 

ginklų. Čia yra ir tarpkontinen-
tinių raketų, bet jos yra bendro
je naujosios Sandraugos valsty
bių vadovybėje, kurios vėliau 
turėtų būti perduotos Rusijai. 
Bet prez. Kravčiukas aiškino, 
kad Ukraina neturi įrengimų 
raketų sunaikinimui, tad ji 
turinti teisę pasistatyti tokią 
vietą, kurioje galėtų ji pati tuos 
minimus ginklus sunaikinti. 

Prašo pagelbos 
Ukrainos prezidentas taip pat 

pasakė, jog Rusija daugiau 
nebeleidžia Ukrainai savo bran
duolinių atliekų naikinti Rusi
jos teritorijoje, kaip kad būdavo 
anksčiau. Todėl jis ir norįs, kad 
Vakarai padėtų pastatyti tokius 
įrengimus, kuriuose būtų naiki
namos ir išmontuojamos 
raketos. Ir tokia vieta galėtų 
būti Černobilyje, kadangi ten 
nebėra žmonių ir apylinkė yra 
uždaryta žmonių privačiam 
apžiūrėjimui. 

Užsienio diplomatai mano, jog 
Kravčiukas nori parodyti sava
rankiškumą prieš susirenkant 
Sandraugos vadams į posėdį, 
kad galima esą laukti ir savo 
kariuomenes galutinio suorga
nizavimo. Kariškiai dar visur 
turi stiprią galią, ir kiekvienas 
respublikos prezidentas turi su 
jais skaitytis. 

O šiandien Maskvoje renkasi 
buvę komunistai ir kiti į savo 
suvažiavimą. Pastebimas padi
dėjęs kariuomenės dalinių judė
jimas, o ypač jų vadų, kurie yra 
tikrai kariškai nusiteikę, kad 
net drįsta skelbti manevrus 
Baltijos kraštuose, kurie sovie
tinei Bendrijai nepriklauso. Iš 
Vakarų pusės dar jokios reakci
jos nebuvo į Ukrainos preziden
to padarytą šį pareiškimą. 

Lietuvos Parlamento sesijos pertraukos metu prez. Vytautas Landsbergis 
kalbasi su parlamentare Nijole Oželyte. 

Lietuva pasiūlė 
namus karininkams 

Vilnius. Kovo 6 d. — Reuterio 
žinių agentūra pranešė, jog 
Lietuvos Gynybos ministras 
Audrius Butkevičius jiems 
pasakė , kad maždaug 5 
tūkstančiams karininkų iš 8 
tūkstančių buvusių Sovietų 
kariuomenėje Lietuvoje, bus 
pasiūlyta galimybė apsigyven
ti butuose, kurie jiems yra skir
ti. Tai liečia Sandraugos bendri
jos kariškius. Karininkai gali 
tuos butus parduoti, jei jie nori, 
arba ten gyventi, jei gaus kitus 
darbus. Rusija vis kartoja, kad 
neturi jiems butų apgyven
dinimui ir todėl negali jų išvežti 
į namus. Šis Lietuvos pasiūly
mas galėtų padėti visam pasi 
traukimo procesui. 

— Eduardas Ševardnadze. 
buvęs Sovietų užsienio reikalų 
ministras, savo gimtojoje Gru
zijoje sugrįžo į valdžią ir per
ėmė vadovauti po 7 metų buvi
mo Maskvoje Gruzijos galinga-
jai Valstybės tarybai, kuri turi 
plačias teises ir gali net skelbti 
rinkimus. 

KALENDORIUS 

Kovo 18 d.: Kirilas iš Jeru
zalės , Anzelmas, Eimutis, 
Sibilė. 

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas. 
Nautilė, Vilė. Vilys. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:00. leidžiasi 5:59. 
Temperatūra dieną 37 L, 

naktį 31 1. 
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GLOBOJA CHiCAGOS SKAUTININKIŲ. -KŲ R A M O V Ė 

Redaguota j .v s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Ch i cago , IL 60629 

„KERNAVĖS" TUNTAS 
SVEIKINA NAUJĄ 

TUNTININKĘ 
Vasario 22 d. — šeštadienio 

popietę Jaunimo centro maž. 
salėje linksmas ūžesys. Rinkosi 
skautininkės, rikiavosi paukš
tytės, o tėveliai laukė dai
rydamiesi, kas čia toliau vyks 

Kernavietės rikiavosi tunto 
sueigai. Klausydamos naujosios 
tunto adjutantės komandų, 
skautės pripildė salę. 

Įnešus tunto vėliavą, vyko pri
tyrusių skaučių įžodis. Įžodį 
davė ir vyšnių spalvos kakla
raiščiu pasipuošė sesė Lina 
Šlenytė. Įžodį pravedė ir kakla
raištį Linai užrišo „Gražinos" 
draugovės draugininke ps. Rasa 
Lintakaitė-Conklin. Gerojo 
darbelio mazgelį užmezgė vs. fil. 
Halina Plaušinaitienė, o vs. fil. 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, — 
Tėvynės meilės mazgelį. Naują 
prityrusią skautę sveikino jos 
draugės, „Gražinos" draugovės 
sesės, paukštytės ir visas 
tuntas. 

Tunto įsakymus perskaitė 
sesė Gailė Butts. Sužinojome, 
kad kelis mėnesius „Kernavės" 
tunto sesės buvo likusios 
„našlaitėmis", buvusiai tunti-
ninkei ps. Irenai Meilienei ir jos 
vadijai gruodžio mėnesį pasi
t raukus iš pareigų. Nuo 
gruodžio iki šios sueigos tuntą 
globojo JAV Vidurio rajono 
Seserijos atstovė vs. fil. Rita 
Penčylienė. 

Nuo vasario 22 d. „Kernavės" 
tunto tuntininkės darbui 
įsipareigojo s. Ramutė Ke-
mežaitė. Ramutė Chicagoje 
visiems gerai pažįstama. Sava 
ji „Kernavės" tunto sesėms, kai 
nuo 1982 iki 1990 metų buvo 
uoli ir energinga „Mirgos" 
draugovės draugininke, visur su 
šypsena einanti ir vadovaujanti. 

Tuntininkė Ramutė pirmuoju 
savo įsakymu paskelbė naująją 
tunto vadiją: tuntininkės pa
vaduotoja — ps. fil. Julytė Žu
kauskienė, tunto adjutante — 
vyr. skautė vsl. Gailė Butts, 
tunto iždininkė — ps. fil. Rasa 
Aleksiūnienė, tiekimo skyriaus 
vedėja — ps. fil. Alida Vitaitė, 
Kaziuko mugės koordinatorės 
vyr. skautė Ramunė Miglinaitė 
ir s. Rūta Daukienė, tunto 
kapelionas — vs. fil. kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, tunto globėja — vs. 
fil. Halina Plaušinaitienė, tėvų 
komiteto narės — vyr. skautė 
Daina Aukštuolienė ir s. t.n. 
Vida Milavickienė. Savo parei
gose pasiliko visos „Kernavės" 
tunto draugininkės i»- jų pava
duotojos — „Dubysos" drau
govės draugininke vs. Marytė 
Utz ir jos pavaduotoja vyr. 

skautė tn. Danutė Ankutė, 
„Gražinos" dr-vės draugininke 
ps. Rasa Lintakaitė-Conklin, 
pavaduotoja vyr. skautė Dana 
Butts, „Šešupės" draugovės 
draugininke ps. Dalia Trakienė 
ir s. Danguolė Bielskienė ir ži
noma — energingos sesės 
..Verpstės", vadovaujamos vs. 
Nijolės Užubalienės. 

JAV Vidurio rajono LS Seseri
jos atstovė vs. fil. Rita Penčy
lienė perduoda tunto vėliavą 
naujajai t un t in inke i . Sesė 
Ramutė bučiuoja vėliavą, min
tyse pasižadėdama tuntą vesti 
geruoju skautišku keliu. Naują 
tuntininkę pirmiausiai sveikina 
vs. fil. Rita Penčylienė, pa
aiškindama, kodėl sesė Ramu
tė anksčiau nesutiko būti tunti
ninkė, o to priežastis — 1. — 
neturėjo „Sese, budėk" knygos 
ir 2. — nemokėjo „Kernavės" 
tunto dainos. „No problem!" — 
pareiškė sesė Rita, įteikdama 
Ramutei „Sese, budėk" ir 
„Kernavės" tunto žodžius ir gai
das. O kad geriau išmoktų tun
to dainą, paprašė, kad visos ker
navietės tą dainą sudainuotų. 
Raginti nereikėjo — per visą 
Jaunimo centrą nuaidėjo entu
ziastingai dainuojama: „Kara
liaus Mindaugo sena Kernavė 
pirma budėjo amžių glūdumoj". 

Išnešus vėliavą, naujoji tun
tininkė padėkojo sesėms už pasi
tikėjimą, o sesių tėveliams, kad 
mažąsias sesytes veža į sueigas, 
iškylas, jungiasi talkon. „Be 
tėvelių nebūtų ir mūsų tunto", 
— pareiškė tuntininkė Ramutė 
ir visos sesės sudainavo tė
veliams „Bravo, bravisimo"... 

Chicagos skautams gerai 
pažįstama sesė Ramutė skau-
tauti pradėjo Wa*er1 ury, CT, 
kur jai pirmąjį pc ukštytės 
kaklaraištį užrišo a.a v.s. Ona 
Saulai t ienė, visų skautų 
mylimo vs. fil. kun. Antano 
Saulaičio mama. Ramutė vi
suomet prisiminė tuos tris 
žodžius, ištartus per pirmąjį 
įžodį - DIEVUI, TĖVYNEI, 
ARTIMUI, šiuo savo pažadu te-
begrindžia savo veiklą ir 
gyvenimą. Pradėdama šį naują 
savo įsipareigojimą, ir norė
dama susipažinti arčiau su savo 
artimu — šiuo atveju tunto 
sesėmis, Rainutė padainavo „Aš 
įteikiu tau gėlytę", o 
Julytė ir Vida kiekvienai kerna-
vietei įteikė gėlytę — naujos 
tuntininkės dovaną. 

Naująją tuntininkę sveikino: 
„Nerijos" tunto vardu — gintare 
Aušrinė Karaitytė, „Lituani-
cos" tunto vardu" — s. fil. dr. 

„Aušros V a r t ų " t u n t o paukš ty tės dainuoja. I mos eilės gale — d r a u g i n i n k e ps. La imutė Rupins-
kienė . Priekyje — paukš ty tėms diriguoja t .n Vida Brazai tytė . 

Nuotr . G. P e n č y l i e n ė s 

„AUSI X>S VARTŲ" 
TUNTE 

Baigiasi darbingoji žiema. 
Darbingoji rašau todėl, kad 
tunte posėdžiauta buvo tik 3 
kartus, o sueigos vyko kiek
vieną savaitę, Kaziuko mugės 
darbai dirbtuvėje — du kart į 
savaitę. 

Pirmas tunto vadijos posėdis 
buvo spalio 17 d. pas tuntinin
kę ps. fil. Renatą Borucki, an
tras pas sesę Alę sausio 23 d., o 
Kaziuko mugės sezoną pradėjo
me gražiu pobūviu ir gausiomis 
vaišėmis mugės koordinatorės 
ps. L Valaitienės globoje lap
kričio 1 d. skautybės gimtadie
nio proga. 

Lapkričio 23 d. vykusioje tun
to sueigoje vėl džiaugėmės 
mūsų jauniausių sesių laimėji
mais. „Saulučių" d-vės drau-

Robertas Vitas ir „Verpsčių" 
vardu — vs. Nijolė Užubalienė, 
prižadėdama vyresniųjų sesių 
artimą bendradarbiavimą ir 
talką. 

Sesės kernavietės naująją 
tuntininkę pasveikino sušuk-
damos tunto šūkį. Neatsiliko ir 
mažosios „Dubysos" draugovės 
paukštytės, jos sesių Marytės 
Utz ir Danutės Ankutės ragi
namos, garsiai šaukė: „Srauniai 
teka Dubysa, būsim skautės 
VISADA!" Atsidėkodama sesė 
Ramutė padainavo dar kelias 
dainas. „Kernavė", atrodo, bus 
tikrai dainuojantis tuntas. 

Iškilmingoji sueiga buvo 
baigta rate giesme „Ateina 
naktis". Po sueigos dar daugelis 
sveikino naująją tuntininkę. 
linkėdami jai daug sėkmės ir 
gražių skautiškų dienų, pilnų 
užsiėmimų, nuotykių, puikių 
prisiminimų. Sueigoje daly
vavęs A. Reneckis iš Lietuvos 
sueigą užrekordavo ir nufil
mavo; ši sueiga bus įtraukta į 
bendrą filmą apie lietuvių 
užsienyje r ną ir bus 
rodomas Lit ..v^e. 

Naujajai „Kernavės" tunto 
tun t in inke i s. Ramutei 
Kemežaitei linkima daug dar
bingu ir dainingų vadovavimo 
dienų, o buvusia, tuntininkei 
sesei Irenai, sakome nuoširdų 
AČIŪ už paaukotą laiką ir 
darbą. 

ps. fil, Rita Likanderytė 

Sesės sveikina naująja . .Kernavės"' t u n t o t u n t i n i n k ė ps R a m u t ę Kemežai tę . 

gininkė ps. fi! L. Rupinskienė 
įteikė žaidėjos ženklo pažymė
jimus M. Domanskytei, M. Gri-
gorio, I. Gvazdinskaitei, A. 
Januškaitei, G. Kazlauskaitei, 
K. Lieponytei, N. Masiulytei, R. 
Milo, E. Nakaitei, V. Pakalniš
kytei, V. Petroliūnaitei, A. 
Platakytei, A. Rupinskaitei, A. 
Sušinskaitei, A. Valiulytei ir S. 
Vasaitytei. Sesės tuntininkės 
pageidavimu, tunto sueiga buvo 
jaunimui. Sueigą pravedė tun
tininkės pavaduotoja v. si. A. 
Jasaitytė, vėliavininke — A. 
Kazlauskaitė, rikiuotei, laužui 
ir žaidimams vadovavo vyr. 
skautės D. Parakininkaitė, T. ir 
J. Antanaitytės, I. Vaičiulytė. 
Tos mūsų vyresniosios skautės! 
Per tą visą išeivijos laikotarpį 
kiek puikių lietuvaičių teko ste
bėti. Nesvarbu, kuriam tunte ar 
draugovėje jos augo. Ir dabarti
nės, jau pirmųjų vyr. skaučių 
dukros, tiek įjaalonumo suteikia 
savo dalyvavimu, savo noru pri
klausyti ir dirbti. 

Kaip pranešta tuntininkės 
vasario mėn. aplinkraštyje, tun
to gerasis darbelis buvo 100 dol. 
„Skautų aido" prenumeratoms 
Lietuvos skautėms, „Mirgos" 
būrelis 100 dol. aukojo Lietuvos 
Konsulatui Chicagoje, o „s.J. 
Daužvardienės" būrelis parėmė 
Wisconsino neturtėlių vaikų 
fondą. 

Kaziuko mugė labai gerai 
praėjo. Pagrindiniai medžio dar
bai tai Liudo ir Albinos Rama
nauskų, Rimo ir Irenos Valaičių 
su jų bičiuliais nuopelnas, 
medžio lėkštes ištekino tunto 
rėmėjas K. Kreivėnas ir Clint 
Borucki, kuris pagamino ir pui
kius nuotraukoms rėmelius. Ps. 
J. Mockaitienė vadovavo gražių 
lietuvaičių lėlyčių gamybai. Tos 
lėlytės viliojo daugelį mūsų 
mažųjų. Karščiausiai mugės 
vietai — virtuvei ido avos.Zi-
na Pocienė su „Partizanės Vai
dilutės" būreliu. „Partizanės" 
Kaziuko mugės grožybių nema
to, nes jau daugelį mugių joms 
tenka būti tik „prie pečiaus", o 
„prie svečio" šį kartą smarkiai 
visus valgykloje aptarnavo 
„Čiurlionienės" būrelis, pade 
damas skaučių tėvelių ir mamy
čių. Kai paklausiau,iš kur at
sirado tokia gausa laimikių 
laimėjimams, tai sesės „graži-
nietės" Snurgienė ir Bartkienė 
pasidži ,gė, jog visos jų bend
radarbės amerikietės atnešė do
vanas. Negalima išvardinti visų 
prisidėjusių prie šio kasmetinio 
renginio, nes buvo daug darbi
ninkių. Džiaugiamės mūsų jau
nųjų sesių rikiuote, gražiu 
elgesiu jų įrengtame jaunimo 
kambaryje, džiaugiamės mūsų 
vyresniųjų nepailstančiu daly
vavimu. Skautiškas ačiū tėve
liams ir mamytėms, kurie 
Kaziuko mugėje iš p ''• 
inžinierių, egzekutyvų ii 
nesvarbu kuriam tunte kiti 
augę. valandai ar dviem tapo 
valgyklos padėjėjais. Brangus 

pavyzdys jų gražiomsjaunoms 
šeimoms. 

Dabar tuntas ruošiasi pava
sario šventei ir po to jau sesės 
draugininkės Rima Stroputė, 
Julija Dzidolikienė ir Laima 
Rupinskienė porą mėnesių 
galės atsikvėpti. Grįžtant iš 
vienos skautiškos vakaronės, su 
tuntininkė kalbėjomės apie 
skautybę, uniformas, virvutes. 
Kai pasakiau, kad „Aušros 
Vartų" tunto tuntininkės pagal 
seną paprotį dėvi sidabrinę 
virvutę, mano jaunoji tunti
ninkė Renata Borucki sušuko: 
„tai mūsų draugininkės, sese, 
turi dėvėti auksines!" Ta min
timi ir užbaigiam šią skautiško 
darbo žiemą. 

A. Namikienė 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Kovo 29 d. — Vydūno Jau

nimo fondo 40 metų veiklos 
sukakties iškilmingas minė
jimas Lietuvių tautiniuose 
namuose. 

Balandžio 25 d. — „Litua-
nicos" tunto sukaktuvinis poky
lis Lietuvių centre. Lemonte. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUTININKŲ,-KIŲ 
IR ŽIDINIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
1992 metais Seserijos ir Bro

lijos skautininkių, židiniečių ir 
skautininkų skyriai, kartu su 
vyresnėmis skautėmis, skautais 
vyčiais, jūrų būdžiais ir 
gintarėmis ruošia bendrą suva
žiavimą gegužės 23-25 dienomis 
„Dainavos" stovyklavietėje, 
netoli Detroito, Michigan. 

Suvažiavimo ruošimui prita
ria Pirmija, Seserija ir Brolija. 
Į suvažiavimą yra kviečiami ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai,-ės. 

Be įdomių pašnekesių dar bus 
tariamasi apie artėjančią Ju
biliejinę stovyklą 1993 metais. 

Rengėjai labai norėtų, kad 
suvažiavime gausiai dalyvautų 
jaunimas, skautininkai, židi-
nietės ir ASS nariai. Apie įvyks
tantį suvažiavimą skelbkite 
savo vietovės laikraščiuose. 

Informacijai prašome kreiptis į 
savo skyrių vedėjus arba į s. 
Juozą Orentą (1-313-274-4136). 
s. J. Orentas yra suvažiavimo 
administratorius ir suvažiavimo 
komendantas. 

Bendromis jėgomis imkimės 
organizavimo darbo. 

Budėkime kartu! 
vs. fil. A. Paužuolis, 

LSB skautininkų 
skyr. vedėjas. 

s. Vida Jankauskienė, 
LSS skautininkių 

skyriaus vedėja. 
vs. Vanda Zelenienė, 

Seserijos Židiniečių 
skyr. vedėja. 

KAZIUKO MUGĖ 

Washingtono skautų Kaziu
ko mugė — kovo 22 d., sekma
dienį, St. Elizabeth's School, 
Rockwell, MD. Atidarymas 1:00 
vai. p.p. 

Clevelande — sekmadienį, 
kovo 29 d., Dievo Motinos 
parapijos salėse. Atid?r\ 11 
v.r. 

Worcester, MA. — Balandžio 
12 d. Maironio parko patalpose. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

p i rm. , antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 738-4477; 
ptoz. (708)246-0047; arba (708)248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8. Kedzle Ave., Chicago 
|<1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v . antrd. 12:30-3 v.p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir SeStd. 9 v.r.-12 v.p p 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS! 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgjnis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 888-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.vj 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel. (1-312)476-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 5884348; 
Rez. (1-312) 778-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. *3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

6-9: antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 8. Kedzle Ave., 
Chicago, m. 60852 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D, 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu. (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel . (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave. , Eigln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia t vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v e . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. Michigan Ave., Sutte 324 Ir 

8835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ave., Justlce, IL 

Tol. (1-312) 888-2880 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

18300 West Ava.. OHand Park 
708-348-8100 

10 w Martin, Naporvtlle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagai susitarimą. 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabina to tel . (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 885-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervHle Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sulta 310, 

Napervilla IL 80563 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

OR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Kasdiena atneša 

NAUJUS RŪPESČIUS 
Amerikoje yra priimta kalbėti 

bendrybėmis. Prieš labai ne
daug laiko buvo švaistomasi fra
zėmis, kaip „American people, 
Soviet people" ir panašiai. Todėl 
dabar spaudos žmonės jaučiasi 
gana sumaišyti, kai paaiškėjo, 
kad tokio dalyko kaip sovietų 
žmonės niekad nebuvo. Šiame 
krašte buvo labai nesupran
tama, kodėl ten žmonės nerims
ta ir nenori būti laikomi sovie
tais, o taip kabinasi prie savo 
tautinių vardų ir ryšių. Dabar 
čia teko perdažyti žemėlapius, 
išmokti visų tų naujų vals
tybėlių vardus, kas eiliniam ko
respondentui, kaip ir jo skai
tytojui, buvo nereikalingas 
vargas. Šiame krašte irgi niekas 
daug nesigraužė dėl indėnų 
išnaikinimo, jų žemių pasisavi
nimo ir jų savigarbos nepai
symo, tai kodėl dabar reikia 
sielotis ten dėl kažkokių nykš
tukų pastangų atgauti žemę ir 
nepriklausomybę? Juk turėtų 
būti taip smagu vadintis impe
rija. 

Kai Europa ir kiti kraštai by
ra į smulkias valstybėles, 
Amerika stengiasi kuo mažiau 
čia prisidėti ir nepalankiai žiū
ri net į ekonominę pagalbą. 
Senų stalinistų sulipinti kraštai 
gi vis vien veržiasi į laisvę, į 
vadinamą, bet mažai supran
tamą laisvą ekonomiją. Kelias 
akmenuotas, nes buvo kitaip 
aug inamas j aun imas , o 
vyresnieji irgi negali sutikti, 
kad senatvėje ne visi turės tą 
pačią pensiją, kad yra visai nor
malu darbštesniam ir protin-
gesniam, kaip ir imančiam 
didelę verslo riziką turėti di
desnę pinigų krūvą. Taigi lygy
bės abstraktas yra išbujojęs ir 
ten, ir čia, per daug nesigilinant 
į realybę, o tik priimant bendry
bės sąvokų frazes. Tą matant, 
ateina ir baugios mintys: kurie 
laimės ateitį? 

Šio krašto politinėje arenoje 
irgi kaunasi dvi grupės: eko
nominės suirutės plėtimasis, 
didžiulė bedarbių minia kaip tik 
kelia klausimus artėjančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Daugelis žmonių bando sakyti 
valdžiai, kad pagrindiniai jos 
uždaviniai yra tai, ką seniau 
valdžios gerai darydavo, vietoj 
dairęsi į politinius laimėjimus, 
— tai jaunimo mokslinimas ir 
auklėjimas, sugriuvusių kelių 
skubus taisymas, o ypač krimi
nalistinių gaujų susodinimas už 
grotų, ne jų išleidimas vėl sku
biai į laisvę, kadangi jau yra di
džiulis kalėjimų celių 
trūkumas, atvedant kasdien vis 
naujus būrius žudikų ir vagių, 
kuriuos reikės gi apgyvendinti 
ir maitinti. Mus sukrėtė kaip 
tik įvykęs lietuvio inžinieriaus 
nužudymas, suplanuotas jauno 
kriminalisto dar jam sėdint 
cypėje, išleisto net nebaigus 
bausmės laiko, nes reikėjo pa
daryti vietos kitiems nusikaltė

liams. Niekas dabar nesame 
saugūs, kai didmiesčių vaikai 
auga maitinami vien kriminali
niais filmais, žavėdamiesi savo 
patamsių vadais ir godžiai 
laukdami progos patys ką nors 
tokio jaudinančio atlikti. Tėvo 
dažnai nėra, juos auklėja gatvė. 

Tokioje atmosferoje gražūs 
politikierių pažadai ir žodžiai 
nuskamba pro šalį, žmonės 
nežino kuo patikėti. Demokra
tai visad buvo už neturtinguo
sius, bet dabar kaip tik ten ir 
auga nusikaltimai. Netrūksta ir 
gobšių turtuolių. Bus sunku 
išeiti prieš plėšrias rasines 
grupes, kurias jie gi visad gynė. 
O respublikonai irgi tu r i 
probleMų su vadinamąja „vidu
rine klase", kuri ir vėl yra igno
ruojama, besirūpinant vien 
investicijomis ir santykiais su 
pasaulio valdovais. Toji vidu
rinioji klasė nori ne vien eko
nominių reformų, bet atpildo su
rišimo su įsipareigojimu. Lais
vė irgi turi turėti ribas, sako 
žmonės vidurinėje klasėje. Tai 
ypač taikoma tai vargingųjų 
klasei, kuri gauna valdžios 
pašalpą, bet nėra verčiama 
ieškoti ir imtis darbo. Kam eiti 
dirbti, jeigu narkotikų prekyba 
daug lengvesnė ir pelningesnė? 

BŪTINA TĘSTI 
MEDININKŲ PILIES ATSTATYMĄ 

* * * 

Ar lietuviškoje visuomenėje 
irgi turime tokių problemų? 
Jeigu jos yra, tai jos būna 
išimtys ir mūsų spauda bei 
visuomenė dėl to gali padejuo
ti, bet tokio noro žinoti kiek
vieno nusikaltimo visas 
smulkmenas ir tuo beveik gar
džiuotis pas mus nėra. Kitaip 
buvom auginti, kitaip auklėjom 
ir savo jaunimą ne t ik šeimose, 
bet ir mokyklose, organiza
cijose, kitokius reikalavimus 
statė ir darbovietės. Todėl ir da
bar daugiau sielojamės dėl išei
vijos jaunimo lietuviškumo, 
negu baiminamės pamatyti juos 
kalėjimuose. Kar ta i s net 
primirštame, kad ir lietuvybė 
turėjo prasidėti šeimoje, jiems 
drauge dalyvaujant stovyklavie
tėse, choruose, tautiniuose 
šokiuose, kas jauną žmogų 
greičiau patraukia prie daly
vavimo, negu šalti ir jiems ne
įdomūs minėjimai su ilgomis 
kalbomis. Tik pažvelkime į 
Kaziuko muges, išvykas ir 
panašius susibūrimus. 

Todėl džiaugiamės jaunų 
žmonių ansambliais, iš kurių 
tarpo vėliau tuos pačius vardus 
matome ir veikloje už Lietuvą. 
Geriausia priemonė tačiau tai 
turbūt dabar būtų naujai atsi
radusi galimybė suteikti jiems 
progą patiems aplankyti tėvynę 
ir savo akimis pamatyti jos taip 
dainose apdainuotą grožį. 
Tokios naujos pažintys jau ne 
vieną jaunuolį uždegė nauja ug
nimi padėti savo tėvų žemei. 

RKV 

AR KEISTI PRANCŪZIJOS 
HIMNĄ? 

Per Olimpinių žaidynių pra
džią Alber tvi l le daugelis 
prancūzų pastebėjo ironiją, kai 
maža mergaitė solo giedojo 
Prancūzijos himną „La Mar-
seillaise", nes jo kruviną per
versmą skatinantys žodžiai taip 
keistai skambėjo mažos mergai
tės lūpose. Ginčai apie šio him
no žodžių tinkamumą šiandie
niniame pasaulyje, šiandie
ninėje Prancūzijoje iškilojai gie
dant: „Temirks mūsų ariami 
laukai nešvariame kraujuje". 
Vienas centr ines pažiūras 
a t s tovaujant i s prancūzas 
politikas pastebėjo, jog tai buvo 
itin ironiška girdėti, pradedant 
tarptautinę taiką ir supratimą 
ska t inanč ias Olimpines 
žaidynes. O šis himnas buvo 

parašytas pačiame kruvinos 
Prancūzijos revoliucijos įkarš
tyje. Be to, žodžiai „nešvarus 
kraujas" ypač neigiamai veikia, 
kai krašte plinta netolerantiš
kas sąjūdis, skatinantis depor
tuoti visus Prancūzijoje dir
bančius arabus ir tamsiaodžius 
darbininkus. Vieno žurnalo 
apklausinėjimas parodė, jog 
40% žmonių nepatenkinti tais 
himno žodžiais, bet tik 25% 
linkę juos keisti. Katalikų kuni
gas Jean-Pierre Poulat jau yra 
gavęs 200 pasiūlymų, kaip tas 
eilutes galima būtų pakeisti. 
Bet Prancūzijos Policijos minis-
teris paaiškino: „Tai dalis mūsų 
tautos palikimo. Mūsų himnas 
— tai maždaug kaip Anglijos 
monarchija — gal ir šiek tiek ne 
šio laiko, bet svarbus tautos vie
ningumui. ...Jo pakeitimas tik 
sukeltų skilimus visuomenėje". 

Medininkai nelemtai visam 
pasauliui 1991 m. liepos 31 d. 
pagarsėjo nepaprastai žiauriu 
Lietuvos muitininkų nužudy
mu. Tai yra labai sena Lietuvos 
vietovė su įspūdingais didelės 
pilies griuvėsiais. Medininkai 
buv. miestelis, dabar kaimas 
(1986 m. 543 gyv.) apie 32 km. 
į pietų rytus nuo Vilniaus, prie 
Ašmenos vieškelio, Kuosinės 
upelio slėny. Apie 3 km. į rytus 
nuo Medininkų kaimo eina da
bartinė Lietuvos-Gudijos siena. 
Lietuvių Enciklopedijoje ši vie
tovė vadinanma Medninkai, 
tačiau ta vietovė Lietuvoje bei 
išeivijoje yra painiojama su Me
dininkų vietove Žemaitijoje, 
buv. Žemaičių vyskupijos rezi
dencija, vėliau pavadinta Var
niais. Kryžiuočių kronikos tas 
abi vietoves vadina: Medeniken, 
Medenike. Dabar ta vietovė Ry
tų Lietuvoje dažniausiai vadina
ma Medininkais. Abi tos vieto
vės kryžiuočių gana ilgai buvo 
vis puolamos. Rytų Lietuvos 
Medininkai yra Medininkų au
kštumoje, kurioje yra aukščiau
sia vieta Lietuvoje: Juozapinė — 
292.5 metrų aukščio ir kurioje 
nuo gilios senovės buvo gyven
vietės bei pilys: Medninkai, 
Ašmena, Halšia (Alšėnai), Rria-
vas. Pastarosios trys pilys dabar 
yra Gudijos respublikos teri
torijoje. 

Istoriko Stryjkovskio teigimu, 
Medninkų pilis 1313 metais jau 
stovėjo, tačiau kada ji buvo 
pastatyta — nežinia. Kryžiuočių 
kronikininko Petro Duisburgie-
čio Prūsų kronikoje užrašyta, 
kad 1320 m. kryžiuočiai buvo 
įsiveržę į Medninkų apylinkes, 
bet nesėkmingai, nes lietuviai, 
įvilioję kryžiuočius į klampų 
mišką ir juos sumušė. Tame mū
šyje žuvo 29 ordino broliai ir or
dino magistras Henrikas Ploc-
kietis. Tai buvo didelis lietuvių 
laimėjimas, bet pasaulis apie jį 
veik nieko nežino, panašiai kaip 
ir apie dar didesnį lietuvių 
laimėjimą Saulės mūšyje, kuria
me 1236 m. žuvo Kalavijuočių 
ordino net 48 broliai ir jų magis
tras Volkevinas (po to Kardinin
kų ordinas buvo priverstas prisi
jungti prie Kryžiuočių ordino, 
nes neturėjo jėgų savistoviam 
buvimui). 

Tuo tarpu rusų kunigaikščio 
Aleksandro Neviškio 1242 m. 
mūšis su to ordino kariuomene 
prie Peipuso ežero, kuriame 
žuvo 24 ordino broliai, yra iš
garsintas visame pasaulyje, 
kaip didžiausias rusų laimėji
mas prieš vokiečių ordiną, ypač 
Sovietų režisieriaus Eizenšteino 
pastatytu 4 valandų filmu 
„Aleksandr Nevskij" ir kom
pozitoriaus S. Profievo muzika. 

JONAS DAINAUSKAS 

1386 m., Jogailai išvykus į 
Krokuvą užimti Lenkijos kara
liaus sosto, didysis ordino 
magistras Konrad Zollner von 
Rottenstein puolė Lietuvą, pro 
Medninkus pasiekdamas net 
Ašmeną. Medninkai minimi ir 
1392 m. kryžiuočių žygyje prieš 
Lietuvą. 1398 m. pasirašant 
Salyno sutartį su kryžiuočiais, 
dalyvavo ir Medninkų pilies 
seniūnas. 1402 komtūras von 
Helferstein, apėjęs Vilnių, Med
ninkų pilį sudegino. Tai, berods, 
buvo paskutinis Kryžiuočių or
dino žygis prieš tą sritį. Nuo to 
laiko Medninkų pilis netenka 
savo karinės reikšmės Lietuvai 
ir pasilieka vien Lietuvos valdo
vų rezidencija. 

Yra žinomi du Vytauto laiškai 
(1415 ir 1426 m.) rašyti Med-
ninkuose. Juose gyveno Kazi
mieras Jogailaitis, jo sūnus, 
Lietuvos globėjas Šv. Kazimie
ras, Aleksandras. Žigimantas 
Senis 1514.III.28 d. Medninkus 
atidavė kunig. Vosyliui Žilins

kui. 1517 m. imperatoriaus pa
siuntinys Heberšteinas savo at
siminimuose rašo, kad Mednin
kų pilis tada buvo apleista. 1554 
m. mokesčių tarifu Medninkai 
turi mokėti 5 kap. grašių mo
kesčių. 1655 m. rusams įsiver
žus j Lietuvą, Medninkų pilis 
buvo apgriauta. 1812 m. Napo
leono kariai Medninkus sudegi
no. Lenkų valdymo laikais Med
ninkai visai nuskurdo. Atgau
tuose Medninkuose lietuviai 
1939 m. rado tik lenkų laikais 
pastatytą mokyklą, bet ją 1941 
m. išvakarėse girti vokiečių 
kareiviai sudegino. 1939 m. 
Medninkų apylinkėse buvo ras
ta dar daug lietuviškai kalban
čių žmonių, net ir nutautėję 
tada buvo palankūs Lietuvai. 

Medninkų pilis stebina savo 
didumu. Jos mūrai, sudarydami 
nelygų keturkampį, užima 2 
hektarus, o su apsauginiais 
grioviais ir pylimais — 6.5 ha. 
Medninkų pilis yra aptvarinio 
(gardo) tipo, kaip Kriavo ir 
Lydos pilys. Visos keturios 
mūro sienos ir jų kampai, ne
skai tant kelių išgriuvusių 

tarpų, yra ištisai išlikusios. 
Pamatai iš lauko akmenų. Au
kščiau panaudotos lietuviško 
tipo brauktinės plytos nevieno
dų formatų. Sienų aukštis siekė 
10-11 m., storis 1.50-1.85 m. 
Pilis aiškiai s tatyta pr ieš 
šaunamųjų ginklų įsigalėjimą, 
nes nuo tada (XV a.) sienos buvo 
statomos storesnės. Išliko 2 
bokštų griuvėsiai. Didysis — 
penkių aukštų donžonas — 
kiekviename aukšte turėjo du 
gyvenamus kambarius. 

Aptvarinės sienos viršuje 
buvo apie 280 šaudymui angų, 
ties kuriomis iš vidaus ėjo 
šaulių galerija. Pilies kieme 
buvo mediniai pastatai. XV. a. 
į pilies kiemą buvo perkelti M. 
dvaro pastatai, išlikę ten iki XX 
a. pradžios. Lenkų laikais pilies 
sienas ir donžoną buvo bandoma 
konservuoti. 1955-56 ir 1960-62 
d. Medninkų pilies sienas, var
tus, įvažiavimus bei pastatų 
liekanas tyrinėjo architektai ir 
archeologai. 1974 m. pilyje buvo 
įrengta nuolatinė istorijos eks
pozicija, pradėta dalinai restau
ruoti donžoną. 1991 m. Mednin
kų pilyje ir Juozapynės kalvoje 
buvo paminėti karaliaus Gedi
mino metai. Parengti projektai 
atstatyti donžoną ir jame įrengti 
to krašto muziejų. 

Dabar tos pilies išlaikymu su
sirūpinta rimtai. L. Paminklų 
restauravimo ir projektavimo 
institutas paruošė visos pilies 
konservavimo ir restauravimo 
detalų projektą. Virš šiaurinės 
sienos p radė ta montuoti 
apsauginį stogą. Savaime su
prantama, kad pilies vartų bei 
rūsių sutvarkymui dar yra rei
kalingi papildomi archeologi
niai tyrinėjimai. 

Svarbiausia yra tai, kad di
džiausia senosios Lietuvos pilis 
su palyginamai dar gerai išliku
siomis sienomis stovi šiandieną 
„dievų bei žmonių" pamirštame 
Lietuvos žemių kampe, kur se
nosios Lietuvos didybės pamin
klo išlaikymas, o ypač dalinis, 
bet neatidėliotinis restauravi
mas, patraukdamas turistus į 
pilį bei apylinkes, neabejotinai 
prisidės prie tos apylinkės lie
tuviškumo stiprinimo ir ugdy
mo. Prie to darbo sėkmingai gali 
prisidėti ir mūsų išeivija, pa
remdama, pavyzdžiui,tos pilies 
donžono bei jo vartų atstatymą. 

Didinga senosios Lietuvos pi
limi didžiuojasi ir gerokai 
nutautėję „vietiniai", kuriems 
kaip tik reikia parodyti, kad toji 
didinga pilis buvo Lietuvos bei 
lietuvių pilis ir kurios senieji 
gynėjai kalbėjo lietuviškai. 

PAŽADAI IR REALYBĖ 
Rusijos ir jos Respublikų ekonomija 

nedaro pažangos 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Mes visi žinome, kad šiame 
pasaulyje įvykiai ir žmonės yra 
gamtos dėsnių įtakoje. Istorijo
je romėnai turėjo savo terminą 
pavadinimu: Sic transit gloria 
mundi. Lietuviškai būtų: ir taip 
praeina pasaulio garbė. 

Grįžtant į artimą praeitį yra 
verta pažymėti, kad Gorbačiovo 
atėjimas į valdžią 1985 metais 
pakreipė nauja linkme Europos 
žemėlapį ir atvėrė naują pa
saulio istorijos lapą. Nesigili
nant į Gorbačiovo veiksmus ir 
teigiamus ar neigiamus jo dar
bus, būdami realistai, turėtume 
pripažinti, kad jo įvesta taik
inga revoliucija išvadavo ne tik 
Rytų Europą, bet suskaldė ir 
vienalytę diktatorišką Sovietų 
Sąjungą. Ryšium su tuo po 51 
metų komunizmo valdymo atga
vo nepriklausomybę ir Pabalti
jo valstybės. Gorbačiovas pra
eitų metų Kalėdų dieną pasi
traukė į užkulisius, perleis
damas valdžią Boris Jelcinui. 
Istorija jau rašo įvykius ir pa
sikeitimus, vykdomus Jelcino, 
o pasaulio sostinės komentuoja 
ar reaguoja. 

Pirmas Jelcino pasirodymas, 
kaip pasaulinio vado, įvyko 
Jungtinių Tautų rūmuose New 
Yorke. Čia vadinamoji trijulė su 

prez. Bushu ir Maroko kara
liumi Hassan pareiškė, kad 
atėjo laikas sustabdyti viso 
pasaulio žmonių persekiojimą. 
Ateityje turi būti imamasi 
konkrečių priemonių, visoms 
valstybėms įsijungus, sustab
dyti neteisėtus veiksmus. Žiūrint 
iš lietuviško taško ir čia yra 
gražūs žodžiai, bet neįvykdomi 
pažadai. 

Šiame Jungtinių Tautų posė
dyje, be Amerikos, dalyvavo 
prezidentai ar ministeriai pir
mininkai iš Rusijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Kinijos, Japonijos 
ir devynių kitų valstybių. 

Šį pirmąjį Jelcino debiutą ir 
populiarumą tarptautiniame fo
rume, ypatingai norėjo iškelti 
Amerika. Jungtinių Tautų tar
pe yra daug vidujinių nesuta
rimų, todėl iš jų negalima laukti 
efektyvių veiksmų ar pozityvių 
rezultatų. 

Sekmadienį prez. Bushas nu
sivežė Jelciną į Camp David vie
tovę užmiestyje. Čia su visu 
savo štabu ir Jelcino palydovais 
atšventė Jelcino 61 metų am
žiaus sukaktį. Torto centre buvo 
tik viena deganti žvakutė. 

Gimtadienio proga George 
Bushas jį apdovanojo praban
giais teksikietiškais „Cowboy" 

batais su sidabriniu Rusijos 
žemėlapiu ant aulų. Batai yra 
iškloti iš vidaus šiltais baltais 
kailiais. Žinoma sibiriokui Jel
cinui tas pravers ir Maskvos 
klimate. Jo žmona ir palydovai 
buvo apdovanoti įvairiais suve
nyrais. 

Jelcinas, pasinaudodamas šia 
proga ir susijaudinęs, pareiškė, 
kad jis yra pasiruošęs likviduoti 
90 procentų visų savo atominių 
ginklų. 

Šis Jelcino pasiūlymas išmušė 
Bushą iš balanso. J i s yra 
parengęs savo planą, kurį už 
dviejų savaičių veža į Maskvą 
Valstybės sekretorius James 
Baker. Jelcinas, grįžęs iš Camp 
David poilsio į Washingtoną, 
susitiko su Kongreso vadais 
toliau studijuoti kartu ekono
minę pagalbą. Tačiau kongres-
manai nenori skubėti į Rusiją 
kišti Amerikos dolerius, o nori, 
kad ir kiti kraštai prisidėtų prie 
pagalbos Rusijai. 

Šiuo metu dar vyrauja tik 
gražūs žodžiai, bet ne pinigai. 
Jelcinas, nematydamas konkre
čių piniginių rezultatų, iš
skrisdamas namo pareiškė, kad 
Rusijai yra reikalinga masinė 
materialinė pagalba dabar, nes, 
laukiant ilgiau, baigsis 
gyventojų kantrybė ir nauja 
diktatūriška banga užvaldys 
visą kraštą. „Jeigu ši mūsų 
vedama reforma nepavyks, tada 
vėl prasidės šaltasis karas tarp 
Rytų ir Vakarų. Tai bus kaltė 
Amerikos, jeigu demokratija 
nebus įgyvendinta Rusijoje". 

Kas prarado Rusiją? — klau
sia Jelcinas. Į šį klausimą pats 
ir atsako: „Naujoji diktatūra, 
kurį įvyks, istorikų bus įrašy
ta prez. Bushui kalte, nes jis 
neskubėjo padėti labai reika
linga ekonomine pagalba. Ame
rikos ambasadorius Rusijai Ro-
bert Strauss, kuris Jelciną 
lydėjo visoje kelionėje po Ame
riką, pareiškė: „Šiuo metu yra 
per anksti pumpuoti bilijonus 
dolerių. Rusijai dar trūksta 
vakarų ekonominių institucijų 
ir ekonominės struktūros. Kitą 
vakarą Jelcinas grįžo namo. 
Išlipęs iš lėktuvo Vnukovo 
areodrome pareiškė, kad greitu 
laiku pradės į Maskvą ateiti 
didesnė humanitarinė pabalba 
maisto ir vaistų siuntiniais. 

Tačiau Jelcino palydovai 
kalba gana pesimist iškai . 
Klausimas yra, kodėl tyli tie 
žmonės, kurie už tuos siuntinius 
j au dabar t u rė tų mokėti 
pinigus. 

Šiais metais kraštui yra rei
kalinga nemažiau 20 bilijonų 
dolerių padėti industrijai ir 
stabilizuoti rublį. Tikroji didžioji 
parama yra palikta vykdymui 
Tarptautiniam piniginiam fon
dui ir Pasauliniam bankui. Va
karų pasaulis jau pasidarė at
sargus su realia 350 bilijonų 
dolerių pinigine parama. Tačiau 
nesigailima gražių žodžių ir 
patarimų kaip reikėtų tvarkytis 
naujajai demokratijai. 

Ateities istorija įrašys šių 
dienų sprendimų tikslingumą. 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 

Knygos ištraukos 

BRONIUS AUŠROTAS 
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Lietuviai pabėgėliai Berlyne 
Baigęs savo tarnybinį pasikalbėjimą su Juozu Vaič-

jurgiu, grįžau į Jono Dženkaičio butą. Šeimininką 
radau namie, tik ką grįžusį iš apsilankymo pas buv. 
Lietuvos pasiuntinį Vokietijai. Jis man pranešė, kad 
pik. K. Škirpa ir ponia kviečia mane pas juos vaka
rieniauti rytoj, sekmadienį, gruodžio 10 d. Padėkojau 
jam už šio man svarbaus reikalo sutvarkymą ir 
apgailestavau, kad jis buvo išskirtas. Dženkaitis 
atsakė, kad pik. Škirpa, kaip buvęs Lietuvos žvalgybos 
karininkas, supranta, jog daug geriau tik dviese pasi
kalbėti slaptu reikalu. Turėjau sutikti, kad tokiame 
oficialiame pasimatyme su buvusiu aukštu Lietuvos 
pareigūnu yra tikslingiau kalbėtis tik dviese. 

Berlyne būdamas, norėjau sužinoti apie visuomeni
nį lietuvių politinių pabėgėlių susiorganizavimą ir 
bendruomenine veiklą. Kada paklausiau Joną, ką jis 
rekomenduotų tokiam pasikalbėjimui, jis man pasiūlė 
ats. mjr. Stasį Puodžių. Jis lietuvių pabėgėlių tarpe 
buvo žinomas kaip garbingas asmuo. Majoras taip 
pat buvo sutelkęs visus vadinamus „voldemarininkus", 

kurių grupei ir Dženkaitis priklausė. Jis buvo vienas 
iš aktyvių karo aviacijos karininkų, kurie norėjo 
pakeisti Lietuvos vyriausybės politinę kryptį iš 
neutralios į griežtesnę — provokišką. Buvo tikima, kad 
tokią vyriausybę 1934 m. suformuoti galėtų prof. 
Augustinas Voldemaras, tuo metu prezidento A. 
Smetonos buvęs ištremtas į Zarasus. 

Aviacijos majorui Garoliui buvo pavesta profesorių 
helikopteriu vidurnaktį atskraidinti iš Zarasų į Kauną. 
Dėl techniškų ar kitokių sutrukdymų, prof. A. 
Voldemaras buvo atgabentas į Kauno aerodromą jau 
po to, kai sukilėliai sutiko su savo daliniais sugrįžti į 
kareivines. Pasiekęs Kauną, A. Voldemaras prašė jį 
nuvežti į ministrų kabineto posėdį, kur jis buvo 
pasirengęs perimti ministro pirmininko kėdę. Majoras 
Jonas Pyragius prof. Voldemarui pasakė, jog „sukilėliai 
sutiko su prez. A. Smetonos kompromisiniu pasiūlymu: 
vyriausybė būsianti pakeista, o už sukilimą prieš 
vyriausybę niekas nebus baudžiamas". Tada, būk tai, 
prof. Voldemaras apie jį susirinkusiems karininkams 
atsakęs klausimu: „Tai ką gi, ar mane iš ramių Zarasų 
į Kauno kalėjimą atvežėte?!" Visi tylėjo, lyg žemę 
pardavę... 

Šie mano trumpai paminėti 1934 m. birželio 6 d. 
sukilimo prieš prez. Smetonos vyriausybę dalyvių žo
džiai buvo man ne kartą asmeniškai mjr. J. Pyragiaus 
ir Algirdo Sliesoraičio pakartoti. Aš tuo metu gyvenau 
Klaipėdoje. Į Klaipėdą jau anksčiau buvo ištremtas 
„Tautos kelio" savaitraščio leidėjas ir VVT. red. A. Slie 
soraitis. Jis buvo „Vagos" bendrovės vienas savininkų. 
Man pasitraukus iš kariuomenės, Sliesoraitis pradžioje 

mane įdarbino Kybartų „Vagos" skyriuje, gi nuo 1933 
m. rugpjūčio 1 d. — Klaipėdoje. Vėliau, 1934 m. 
balandžio mėnesį, buvau paskirtas „Vagos" I-jo 
sandėlio vedėju Klaipėdoje. 

Ši trumpa „ekskursija" į mano praeitį turi tik vieną 
tikslą: aš buvau ir likau Voldemaro šalininkas iki to 
meto, kol prof. Voldemaras savanoriškai grįžo į 
bolševikų okupuotą kraštą. Apie jo grįžimą man asme
niškai pasakojo Eitkūnų komisaras H. Tietz, kai aš 
1940 m. birželio 25 d. perėjau į Vokietiją. Jis man 
įtikinančiai tvirtino, jog dėjęs visas pastangas, kad prof. 
A. Voldemaras negrįžtų į bolševikų okupuotą Lietuvą, 
bet liktų Vokietijoje, kurioje jis galėtų organizuoti pasi
priešinimą prieš okupantą. H. Tietz tada siūlęs 
Voldemarui pasikalbėti su buvusiu Vilniaus saugumo 
policijos viršininku S. Čenkum, pabėgusiu į Vokietiją, 
bei su kitais bolševizmą gerai pažinusiais lietuviais. 
H. Tietz teigė (ką aš ir šiandien atmintyje nešioju) pa
klausęs A. Voldemaro: „Wohin gehen Sie, Herr Pro-
fessor?" (Kur einate, pone profesoriau?). I šį klausimą 
Voldemaras atsakęs: „Kadangi prez. A. Smetona 
Lietuvą paliko, kai ji pateko į pavojų, tai aš dabar 
grįžtu Lietuvai padėti. Aš neturiu komunistų bijoti, nes 
aš pats esu su jais pasirašęs 1920 m. liepos 12 d. nepuo
limo sutartį". 

Pasienio komisaras man dar paaiškino, kad prof. 
A. Voldemaro pasas buvęs tvarkoje ir turėjęs reikalin
gas vizas. Jam nieko kito nelikę, kaip leisti Volde
marui toliau važiuoti į Kybartus tarptautiniu 
traukiniu, vykstančiu į Maskvą! 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
,LAISVES V A R P O " 

GIMTADIENIS 

Kovo 7 d. sukako 38-neri 
metai, kai veikia „Laisvės var
pas", vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono-Brocktono ir 
apylinkės lietuviams. Kai 1954 
m. kovo 7 d. jis pirmą kar tą su
skambėjo nauja gaida ir nau
jomis mintimis Bostono-Brock-
tono ir Worcesterio gausiems 
lietuvių telkiniams, t a i buvo 
didelė naujovė, ku r i a vieni 
nuoširdžiai džiaugėsi, o kit i 
buvo j a i abe j ing i a r n e t 
p r ieš ing i , nes j a u t ė d idelę 
konkurenciją ir rimtą pavojų ki
t o m s t u o m e t i n ė m s v i e t o s 
lietuvių radijo programoms, 
n e n o r ė j u s i o m s a r n e s u g e 
bėjusioms prisitaikyti prie nau
jų gyvenimo reikalavimų. Laiko 
slinktyje visos penkios anks
tyvesnės radijo programos nu
tilo, o „Laisvės va rpas" vis 
plačiau ir gars iau skamba , 
š a u k d a m a s v i su s s t i p r i n t i 
lietuvybę išeivijoje ir padėti 
t au tos kamienu i kovoti už 
laisvės atstatymą ir įtvirtinimą 
savo žemėje. Jo lygį ir vaidmenį 
rodo t rys premijos: 1. Amerikos 
Lietuvių Tarybos už Kalėdų 
programą, 2. JAV LB Kul tūros 
Tarybos už konkursinę Vilniaus 
un ivers i t e to s u k a k t i e s pro
gramą, 3. JAV LB Kultūros 
Tarybos už bendrą veiklą. 

Minimo gimtadienio proga 
kovo 8 d. laidoje buv. Amerikos 
Balso l ie tuvių s k y r i a u s il
gametis vedėjas ir dabar t inis 
LB Cape Codo a p y l i n k ė s 
pirmininkas Alfonsas Pet ru t i s 
taip kalbėjo: 

„Minint bet kurią reikšmingą 
sukaktį , visada verta pažvelgti 
praeitin ir įvertinti nueitą kelią 
bei pasiektus laimėjimus. Lietu
v i škos radi jo v a l a n d ė l ė s 
Amerikoje, įskai tant ir dabar 
savo „gimtadienį" švenčiantį 
„Laisvės varpą", yra praėjusios 
beveik vienodą gyvavimo kelią, 
kuris nevisada buvo lengvas ir 
džiuginantis. Juk nemažai lietu
viškų radijo programų dingo iš 
horizonto, kar tu su jų kūrėjais: 
jiems mirus, ar pr i t rūkus finan
sinės paramos. Tik ryžtingų 
vedėjų didelės pastangos, užsi
spyrimas, stipri valia padėjo 
tokioms radijo programoms iš
silaikyti kelis dešimtmečius. O 
tokių yra nedaug... 

Kaip žinome, pirmosios eterio 
bangomis lietuviškos programos 
tenkinosi parapijų veiklos žinio
mis , v i e t i n i a i s r e n g i n i a i s , 
polkomis, lietuviškomis liaudies 
dainomis. Po antrojo pasaulinio 
karo nauja l ietuvių ateivių 
b a n g a a t n e š ė š ion žemėn 
daugiau lietuviškos inteligenti
jos, mokytojų, išprususių tau
tiečių, kurie kūrė naujas radijo 
l a idas , o k lausy to ja i s t a t ė 
didesnius reikalavimus. Išei
vijos kova su Lietuvos okupan
tais iš toli atsispindėjo per tuos 
k e l i s d e š i m t m e č i u s visose 
l ie tuviškose radijo laidose. 
Mano manymu, jei lietuviai 
Amerikoje nenutautėjo ir liko 
ištikimi savo pal iktam kraštui, 
tai dalinai nuopelnas priklauso 
ir lietuviškoms radijo laidoms. 

Kas dažniau pasiklauso „Lais
vės varpo" programos, turėjo 
pastebėti, kad jos vedėjas Petras 
Viščinis pastaraisiais metais 
pateikia nemažai svarbių žinių 
iš dabart inės nepriklausomos 
Lietuvos. Jis duoda net juos-

telėn įrašytus Vilniaus radijo 
pranešimus, įdomius Ameriko
je gyvenantiems lietuviams. 
Rūpes t ingo , pa re ig ingo ir 
sumanaus vadovo Petro Viš
činio pastangomis „Laisvės var
pas" dabar gali lygintis su pro
fesionalų, a lgas gaunanč ių 
anglų kalba radijo programo
mis. Juk ne be reikalo „Laisvės 
varpo" radijas ir jos vedėjas 
Viščinis pernai buvo apdovano
tas Lietuvių Bendruomenė radi
jo premija. O kur dar Viščinio 
rūpesčiu ruošiami koncertai ar 
kiti kultūriniai renginiai, kurių 
mums dabar taip trūksta? 

Kaip jis pats retkarčiais sako, 
amžius ir darbo krūvis sunkina 
programų ruošimą, ypač, kai 
modernioms, aktualioms pro
gramoms reikia daugiau nei 
vieno asmens rankų. Dar negir
dėjau, kad lietuviškų radijų 
vadovai gautų kokį pastovų 
atlyginimą, kai tuo tarpu eili
niame, buitiniame gyvenime 
niekas be atlyginimo nė piršto 
nepakels... Išvada aiški: jeigu 
norima, kad radijo programa ir 
toliau veiktų, reikia sudaryti 
tam finansinę garantiją. Kai 
dabar kalbama apie Lietuvių 
Fondo ar Tautos fondo kapitalo, 
sudėto išeivijos pastangomis, 
siuntimą Lietuvon, reikėtų 
nepamiršti, kad išeivijos radijas, 
spauda, knygų leidimas, šešta
dieninės mokyklos be paramos 
pamažu menkės , užsidarys, 
nustos veikę, tuo pagreitindami 
mūsų išeivijos nutautėjimą. 

Mes, Massachusetts lietuviai, 
turėtume sukrusti , kad „Lais
vės varpas", tiek metų buvęs 
lietuvybės išlaikymo frontinėse 
linijc-oe, nenutiltų, kaip tai atsi
tiko su Minkų šeimos radiju. 
Tačiau finansinė pusė dar ne 
viskas. „Laisvės varpui" taip 
pat reikalingas ir nuolatinis šta
bas, kuris telktų informaciją, 
stebėtų l ie tuviškų telkinių 
gyvenimą, sek tų mūsų ir 
amerikiečių spaudą, bei vieną 
ausį nukreiptų Lietuvos pusėn: 
ar ten kas blogo neatsitiko. 

Mes, išeivija; kelis dešimtme
čius buvome atsisukę veidu į 
Lietuvą, — ruošėme ja i 
prisikėlimą, kuris ir įvyko, 
dabar eilė mums pasižiūrėti į 
save, kad mes ir mūsų vaikai, 
vaikaičiai dar ilgai galėtų di
džiuotis esą lietuviai. Juk be 
stiprios, susipratusios išeivijos 
Amerikoje ir k i tu r Vakarų 
pasaulyje, vargu ar Lietuva 
būtų taip greit atsistojusi ant 
savo kojų. 

Taigi, šios sukakties proga, 
linkėdamas Petrui Viščiniui 
stiprios sveikatos, ištvermės, 
kantrybės ir dar daug gražių 
gyvenimo dienų, — kartu siūlau 
nepamiršt i ir savęs: laikas 
u ž t a r n a u t a m poilsiui; tegu 
jaunesni pakeičia mūsų eiles. O 
tam, atrodo, dabar tu r ime 
nemažus rezervus. Manau, kad 
turime pajėgių asmenų savo 
pasiruošimu ir finansiniu pajė
gumu, kurie gali garantuoti 
„Laisvės varpo" radijui egzis
tenciją mažiausia dar pusei 
šimto metų. 
...,,0 skambink per amžius vai
kams Lietuvos..." 

CLASSIFIED GUIDE 

Hartfordo „Berželio" tautinių šokių grupės 20 metų sukaktuviniame koncerte atlieka „Čigonėlį". 
Nuotr. E. Balskaus 

Laiškai 

Malonėkite pata lpint i Vliko 
paaiškinimą į Viktoro Nako 
laišką, kuris buvo išspausdintas 
Draugo 1992 m. vasario 21 d. 
laidoje. 

Vliko p i rmininkui šiuo metu 
esant Lietuvoje, leiskite vienam 
iš jo valdybos nar ių Draugo 
skaitytojus painformuoti apie fi
n a n s i n ę pa ramą. Ka ip j a u 
vasario 14 d. straipsnio autorius 
aiškino, Tautos Fondas iškar t 
negali išsiimti ir perleisti stam
bias sumas. Vis vien pagal savo 
lėšų telkimo ir dalinimo strukū-
rą 1991 m. lapkričio 20 d. Vlikas 
j au įteikė pasiuntinybei Wash-
ingtone 20,000 dol. sumos če
kius, kuriuos pa t s ambasado
r ius iškeitė gruodžio 20 d. Pa
pildoma 20,000 dol. suma buvo 
įteikta pasiuntinybei 1991 m. 
gruodžio 13 d. Pasiunt inybė de
ponavo banke tuos pinigus 1992 
m. sausio 30 d. Pagal iau pasta
ruoju metu Vlikas vėl paskyrė 
15,000 dol. Tad ligšiol Vl ikas 
p a s i u n t i n y b e i i šmokėjo ne 
40,000 dol., o 55,000. 

Algirdas Budreckis 
Vliko valdybos vicepirmininkas 

T Ė V Y N Ė BE T Ė V I Š K Ė S ? 

Juozas Kojelis Drauge (kovo 
10 d.) žodingai nesu t inka su 
mano la iško (Drauge 1-11) 
argumentavimu ir išvadomis. 
Sakyčiau ačiū ir tiek to, nes 
detalūs argumentavimai specia
liais klausimais platesnei visuo
menei nuobodūs a r net įkyrūs, 
nežiūrint, kaip svarbus pats 
reikalas būtų, ypač kai kylan
tis erzelis gali kenkt i šiuo metu 
didesniems Lietuvos intere
sams. Vietoj papildomo mano 
žodžio Juozui, rekomenduočiau 
atidžiai perskai tyt i A. Simučio 
straipsnį Drauge vasario 20 d. 
Tai stipriai nuoseklus rūpimų 
klausimų nušviet imas. O kai 
kada susitiksim, būtų malonu 
pasikalbėti daugiau, gal kaip 
nors į ratą p r i t r aukus mielą 
Dainą (Kojelytę), kur i kaip 
Amerikos praktikuojanti advo
katė t ikra i geriau už mane , o 
gal ir Tave galėtų interpretuoti 
Tavo ark l iuką — pilietybės 
, , a t s i sakymo" ir p r i esa ikos 
aspektus. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Houston , Tx. 

Š V E N Č I A V A S A R I O 16-TĄ 

Nuo pereitų metų rudenio 
daug rašinių, ypatingai rašinių 
apie Lietuvą prasideda žodžiais 
„pi rmą kartą.. ." Jungdamiesi į 
šį „pirmojo karto" sąrašą, Hous-
ton 'o naujai įkurta Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė p i rmą k a r t ą 
suruošė oficialu Vasario 16-tos 
minėjmą. Apie 50 šventiškai 
nus i te ikus ių asmenų susir inko 
į Šv. Kryžiaus1 liuteronų bažny
čios gildijos sale ir dvasia jung
damiesi su tuo laiku daugely 
miestų ir miestelių susir inku
siais lietuviais išgyveno visiems 
gerai pažįstamus tos šventės 
m i n ė j i m o m o m e n t u s . Pa 
grindinį žodį fcarė dr. Kęstut is 
Keblys, atvykęs su žmona iš Ba-
ton Rouge. Gyvai ir išsamiai su 
t i n k a m u subtiliu humoru suly
g ino Lie tuvos pirmą, 1918 
metų, atgimimai su dabar t in iu . 
Neats i l ikdami nuo senesnių ir 
gausesnių lietuviškų kolonijų 
turėjom aukš te lygio meninę 
programa. Savo dainomis žavėjo 
m u s n a u j a i ^Biru tės suor 
ganizuotas moterų sekstetas 
„ D a i n a " , a k o m p a n u o j a n t 
kompozitorei La imai Gaižu-
t ienei . B. Vizgirdienė taipgi pa
dainavo dvi solo dainas, viena iš 
jų naujai sukurta L. Gaižu-
t ienės . Trumpai ap ta rėm atei
nančią veiklą, būtent Daunoro, 
M i l k e v i č i ū t ė s ir B e k o n i o 
koncertą žymiam Rice universi
te to Muzikos r akul te te . (Tame 
Rice universi tete 1990 m. va
sarą vyko 7-nių industralizuotų 
t au tų ekonomijos sąskrydis). Be 
koncerto dar ap tarėm mūsų 
d a l y v a v i m ą a t e i n a n č i a m 

Houston'o Tarptautiniam fes
tivalyje. Po minėjimo dalyviai 
ilgai svečiavosi, vaišindamiesi 
kava ir pyragaičiais ir užmegz
dami naujas pažintis. 

Tenka pažymėti, kad be Kęs
tučio ir Vitalijos Keblių iš 
toloko Baton Rouge, susilaukėm 
ir kitos šeimos iš Austin, Texas 
sostinės. Taipogi mus aplankė 
moksleivis iš vienos Houston'o 
gimnazijos, kuris a t s tovaus 
L ie tuva i Hous ton 'o ra jono 
moksleiviu sambūryje, kuris at
vaizduoja Jungtinių Tautų or-
ganizacijps veiklą. (Tas pro
jektas vykdomas kasmet visoj 
Amerikoj, angliškai vadinasi 
„Model Ų.N."). Mūsų bendruo
menės narys, trečios kartos 
l ie tuvis iš Pennsylvani jos , 
mokytojas Bernarda jTerway-
Tirva, pasisiūlė koordinuoti šį 
projektą gimnazijoj, kurioj jis 
mokytojauja. Nuvykęs į pirmą 
susirinkimą užprotestavo, kad 
Pabaltijo kraštai nefigūruoja 
tautų sąTS&e, o jos j au buvo JT 
narės. Kiti dalyviai j am pradėjo 
ploti. Lietuva tuoj buvo į t rauka 
į sąrašą ir atiteko Bernie gim
nazijos tfrapei. Keisč iaus ia 
buvo, kaa po kelių savaičių ki ta 
mokykla pavėluotai pasiprašė 
Lietuvos ir be galo nustebo, kai 
buvo atsakyta, kad turės pasi
rinkti kitą šalį, nes Lietuva jau 
yra pasirinkta. Dar prieš kelis 
mėnesius kas būtų manęs, kad 
mieste kaip Houston'e, kur tiek 
mažai lietuvių, dvi mokyklos 
„peštųsi", norėdamos paruošti 
mokyklinį projektą ap i e 
Lietuvą? 

Mes Houston'e taip patenkinti 
savo pasiekimais, kad laukiam 
atsilankant arba atsikraustant 
daugiau lietuvių pas mus. 

L F 

Po Dievo mes privalome būti 
dėkingi moteriai: visų pirma už 
pačią gyvybę, o antra — už pada
rymą, kad gyvybę verta turėti. 

Ch. N. Bovee 

Jonas V a l a n t i e j u s 

Auksas t i r iamas ugnimi geri 
žmonės priešingumais. 

Seneca 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fl. 

jančių. Bet gerai, kad ir šį kartą 
buvo pagerbta aukotojo apsi
sprendimo valia kam aukoti. 

Skridulio,atliko t rumpą, patrio- š į o s nausėdijos tėvynainiai vis 
t i n ę m e n i n ę p r o g r a m ą , t ik gausiai aukoja. Ambasa-

PAMINĖJOME V A S A R I O 
16-TAJĄ i r KOVO 11-TĄJĄ 

Daytona Beach Lietuvių klu
bo valdyba nutarė šiais me ta i s 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
paskelbimo — Vasario 16-tosios 
šventę minėti drauge su Kovo 
11-tąja. Minėjimas įvyko kovo 8 
d. Pradžioje Prince of Peace 
bažnyčioje, Ormond Beach , 
lietuviams skirtose pamaldose. 
Šv. Mišias aukojo kun . Grasso 
Ričardas už Lietuvos laisvę i r 
prašė visų nuoširdžiai pasimels
t i už visus Lietuvos laisvės ko
votojus, gyvuosius ir žuvusiuo
sius, siekiant Lietuvai nepri
klausomybės. 

Šv. Mišių metu dienai pa
r i nk t a s , pa t r io t in io t u r i n i o 
giesmes giedojo choras Sietynas, 
vadovaujamas muz. A n t a n o 
Skridulio. Šv. Mišių ska i t ymus 
atliko Kazimieras Bar imas , o 
savos kūrybos tikinčiųjų maldo
je išskirtinai prašė Aukščiau
siojo L i e t u v a i p a g a l b o s i r 
užtarimo. 

Aukas prie altoriaus a tne šė 
Marija ir Stasys Šarauskai . 

Tuojau po pamaldų naujoje 
parapijos salėje, dekoruotoje 
taut in ia is ženklais ir l i e tu
viškomis vėliavėlėmis, b u v o 
tęsiamas minėjimas. J į pradėjo 
klubo pirmininkas Gediminas 
Lapenas, paaiškindamas, kodėl 
šių abiejų švenčių minėjimai su
jungti į kovo mėn. Nėra t a i p 
svarbu, nes ir Vasario 16-toji i r 
Kovo 11 d. Lietuvai y r a ab i 
dienos svarbios . P r i s i m i n ė 
trumpai ir tautos ryžtą ir pasek
mes , p r i v e d u s i a s p r i e š i ų 
švenčių , a t g a u n a n t p i l n ą 
nepriklausomybę. 

Juozei Daugė l i ene i vado 
vaujant, visi dalyviai sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. P i rmi
ninkas G. Lapenas paska i t a i 
pakvietė Algirdą Šilbajorį. Ta i 
tik praėjusiais metais į šį telkinį 
iš New Yorko atsikėlęs uo lus 
v i s u o m e n i n i n k a s , ž y m u s 
veikėjas. J a u abu su žmona 
įsijungę į šio telkinio l ie tuvių 
veiklą. D. Šilbajorienė a k t y v i 
klubo valdybos narė, iždininkė, 
o Algirdas Šilbajoris choro 
Sietyno dainininkas ir v i s ada 
paslaugus padėti ki tų organiza
cijų renginiuose. 

Algirdas Šilbajoris g e r a s 
kalbėtojas, naujas savomis min
t imis , įžvalgus d a b a r t i n ė s e 
Lietuvos ir išeivijos veiklos si
tuacijose. Nekartojo istorijos, o 
tik t rumpai prisiminė la iko są
vartoje visus tautos s ū n u s ir 
dukras, sudėjusius savo gyvybes 
ant tautos laisvės aukuro ir jų 
šviesus atminimas pagerb tas 
tylos susikaupimo minute . 

Paskait ininkas anal izavo .'ių 
dienų įvykius Lietu>~_«t i r 
išeivijos uždavinius d a b a r ir 
ateityje. Išeivija liksianti i lgam 
ir išeivijos rūpestis ir visos pajė
gos tur i būt i — nukre ip tos į 
išeivijos išlikimą — l i tuanis t in į 
švietimą, kul tūr inę veiklą, pa
galbą saviesiems. T'aip p a t visi 
darbai turėtų krypti ir padė t i 
Lietuvai ekonomiškai, o ka i 
reikalas iškyla — spaust i savo 
kraštų vyriausybes, k a d jos 
t e i k t ų paga lbą L i e t u v a i . 
Politiniai veiksniai, kalbėtojo 
žodžiais, savo veiklą ba igė , 
Lietuvos vaduoti nebereikia , 
Lietuva laisva, todėl anksč iau 
tam tikslui skirtos lėšos t u r ė t ų 
būt i n u k r e i p t o s šių d i e n ų 
i ške l i amiems d a r b a m s i r 
išeivijai remti. 

Algirdas Šilbajoris kalbėjo į-
tikinančiai, gerai pasiruošęs, 
teiginius paremdamas konkre
čiais faktais. Tai buvo nau jas 
žodis, naujos mintys, ku r iomis 
galima būtų vadovautis planuo
jant ypač išeivijos i lgai iš
l iekančią veiklą. J o k a l b a 
palydėtas audringais aplodis
mentais. 

Po paskaitos choras Sietynas, 
vadovaujamas muz. A n t a n o 

pada inuodamas keletą dainų. 
M e n i n ę p r o g r a m ą p r a d ė j o 
Lie tuvia is e same mes gimę, 
žodž. J . Sauerveino, muz. St . 
Š imkaus . Toliau nuota ik ingai 
skambėjo Laisvės varpas , žodž. 
i r muz. A. Vanagaič io . Žemėj 
Lietuvos — t remt in ių daina, in
tarpuose sol. Juoze Daugėlienė, 
dek lamavo J . Barūn ienė , O. 
Karaš i enė , A. Monkienė, A. 
Dauta r t i enė . Ši da ina ir žodžiai 
K . V a s i l i a u s k o . G ė r i m ė s 
Vi ln iaus sodais, žodž. E. Drė-
vos, muz. M. Noviko. Birutė 
Kožicienė padek lamavo eilė
raš t į apie t r emt in ius . Ko nuliū
dęs, berže senas? — žodž. S. 
Zajančiausko, muz. K. Kavecko. 
Meninė dalis ba ig t a šaunia i su
d a i n u o j a n t T ė v y n ė s maršą , 
žodž. N . Griginai tės , muz. G. 
Gudausk i enės . O da lyv iams 
audr inga i plojant, Sie tynas bi-
sui padainavo Gin ta ro tėvynė, 
muz. B. Gorbulskio, žodž. J . 
S t r ie lkūno. Koncer to dainos 
gera i par ink tos , t inkamos pro
gai , muz. A. Skridul io rūpes
t inga i paruoštos . 

Minėjimas praėjo šventiškoje 
nuotaikoje, pa l i kdamas gražius 
t ėvynės pr i s imin imus . Klubo 
valdyba įdėjo nemaža sielos 
minėjimą ruošiant i r po jo daly
v ius kavu te ir sa ldumynais 
visus va iš indama. 

Minėjime buvo, ka ip įprasta, 
r enkamos aukos . Šį kar tą nei 
Al ta i , nei Tau tos fondui aukos 
nebebuvo r e n k a m o s . Tač iau 
aukos r ink tos ke tur iems t iks
lams: Lie tuvių Bendruomenei 
aukas rinko Vanda Bagdonienė, 
d r . S ig i t a R a m a n a u s k i e n ė , 
t a lk ino J. J a n u š a i t i s , sur inko 
1285 dol . A m b a s a d o m s i r 
naš la ič iams Lietuvoje r i n k o 
J o a n a Grybausk ienė . Sur inko 
ambasadoms Amerikoje 430 dol. 
našla ič iams 475 dol. Lietuvos 
sporto olimpiados Fondui — 
N a r i m a n t a s K a r a š a , sur inko 
645 dol. T e n k a paminėt i , kad ir 
šį ka r tą buvo pro a u k ų rinkėjus 
praeinančių, n i e k a m neauko-

doms anksčiau siuntė betarpiai. 
P r a ė j u s i a i s m e t a i s naujos 
bažnyčios s tatybai suaukojo 
5000 dol. Amžinybėn išlydint 
tėvynainius, sudedama našlai
čiams po 4-500 dol. Renka savo 
iniciatyva ir Car i tas organiza
cijai aukų rinkėjai. Praėjus 
g raž ia i šių dviejų švenčių 
minėjimams, teko girdėti tokių 
pastebėjimų: Vasario 16-toji, 
kaip pagrindinė Lietuvos nepri
klausomybės šventė, minėt ina 
vasario mėn. Tai pagrindinis j 
minėjimas. Kovo 11-toji reikš
minga Lietuvai diena — taip pat 
minėt ina atskirai . Esą būtina 
sutar t i ir dėl aukų r inkimo po
būdžio. Tikslinga bū tų pasi
skirstyti mėnesiais, kada ir kam 
aukas rinkti . Tada bū tų leng
v i a u a u k o t o j a m s i r bū tų 
surenkama daugiau aukų. Bet 
šios pastabos ta i t i k pagei
davimai žmonių, o klubo pirmi
ninko Gedimino Lapėno tei
gimu, ši problema ateityje, susi
t a r u s su čia veikiančių or
ganizac i jų p i r m i n i n k a i s , 
lengvai išsprendžiama. Pažymė
t ina , kad šių švenčių minėjime 
iš plačiųjų apylinkių dalyvavo 
g a l d a u g i a u k a i p š i m t a s 
žmonių. 

Visiems šventės minėjimo 
dalyviams ir nuoširdžiai savo 
aukomis rėmusiems lietuviš
kąją veiklą priklauso nuoširdi 
padėka. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Miami, Fl. 
K O N C E R T A S 

Vasario 16 d. Miami lietu-
vių-Amerikos piliečių klube 
koncertavo iš Lietuvos atvykusi 
e s t r a d i n ė s m u z i k o s solistė 
Nijolė Ščiukaitė. Gausiai susi
rinkusiems klausytojams patiko 
lengvas solistės dainavimas. Po 
koncerto N. Ščiukaitei buvo 
įteiktos gėlės ir visi pakviesti 
pietums. 

V. D. 

A.tA. 
prof. ALGIRDUI J. GREIMUI 
mirus Paryžiuje, jo adoptuotą vienin
telę dukrelę ADĄ MARTINKU-
TĘ-GRELMAITĘ nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu jungiamės prie jos skaus
mingo liūdesio :dėdė Aleksandras Atu-
tis su šeima, gyv. Pleasant Hill, Cali-
fornia, visi Ados tėvelio Klemenso 
Martinkaus (buv. Lietuvos aviacijos 
kpt.), mirusio 1974 m., giminės Lietu
voje ir Amerikoje. 

Tegul Dangaus Karalystė duos 
atilsį mirusiam! 

Liūdintys giminės 

A.tA. 
VINCUI SUOPIUI 

m i r u s , s ū n u i VYTAUTUI ir jo šeimai nuoširdžią 
užuo jau tą r e i šk i a 

Antanina ir Jaunutis Dagiai 

NEW JERSEY, NEW YORK — ..U«tuvo« Atsiminimai", 
—fcmadUnlaU nuo 2 M 3 v. p.p. I i S*ton Hali Unlv«r*J-
t«to s t o t u * . 89 5 FM banga. „Muslc of Uthuanta pro
gramos, vodamoa anglų kalba, I i toa pačio* atotfoa, 
taip pat aokmadlonlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — dlroktorkis, 234 SunMt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tai. 908-753 5636. 

A.tA. 
FELIKSAS JARAŠIUS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1992 m. kovo 14 d. 6:15 vai. vakaro, sulaukės 75 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Janina Bernotaitė, 

dukterys: Audra Strokienė, žentas Saulius, Virginija 
Kavaliūnienė, žentas Vytautas; sūnus Algirdas, marti Loreta; 
daug anūkų ir kitų giminių Lietuvoje ir JAV-bėse. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, St. Petersburg Lietu
vių klubui ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, kovo 19 d. nuo 5 iki 8 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, kovo 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą- Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnus ir anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į tobulą 
grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu, nes 
meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
sekmadienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir tą pačią 
dieną 11:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 
Žmona Sabina 

A.tA. 
teis. BRONIUI BIELIUKUI 

m i r u s , dukrai dr. DOVILEI RAŽANSKIENEI, gyve
nančia i Kaune, jos šeimai ir ar t imiesiems nuošir
džiausią užuojautą reiškia 

Studijų dienų draugės „varpininkės" : 
A. Briškaitienė 
L. Jakovickienė 
P. Murinienė 
E. Rūkienė 
A. Sabanas-Wells 
L. Šmulkštienė 

A.tA. 
STASIUI LUKUI 

amžinybėn iškeliavus, žmonai ONUTEI, dukroms 
RŪTAI ir VIRGINIJAI ir sūnui VYTAUTUI su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir k a r t u liūdi 

S. Jokūbaitis 
S. ir M. Krušniai 
A. ir A. Malinauskai 
L. Paketurienė ir dukros 
M. Strungienė 
M. ir Z. Vieraičiai 
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Per tremti keliaujant neramią ir klaikią, — 
Po skausmo, nelaimių beskaičių — 
Te Dievo malone tau amžiams suteikia 
Ramybę, kurios neradai čia. 

Bernardas Brazdžionis 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS VALENTINAS 

Aktorius-Režisierius 

Mirė 1982 m. kovo 21 d. 
Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos kovo 22 d. 10 vai. 

ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugus ir pažįstamus dalyvauti Mišiose ir pasimelsti už 
velionio sielą. 

Tu vėl suvedei mus, 
Išsiblaškiusius po visą pasaulį 
Prisiminti išgyventus džiaugsmus ir vargus, 
Suklupti su puokšte maldų prie rūpintojėlio kojų. 

Žmona Olga, sūnus Romualdas su šeima, dukros 
Danguolė ir Žvaigždė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A . t A . 

V I N C U I B L A Ž A I Č I U I 

m i r u s , jo ž m o n a i L E 0 N T I N A I ir d u k r a i LAIMU
T E I T 0 R N A U l iūdes io va l ando je r e i š k i u g i l iau
s i ą užuojautą . 

Simas Augaitis 

W a t e r t o w n , Ct. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hk.igo, Illinois 6062^ 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

La ido tuv ių nama i Chicago je ir p r i emiesč iuose . 
Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
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x Smuikininkas Raimun
das Katilius ir pianistas An
tanas Smetona koncertuoja St. 
Petersburge, FL, o ateinantį 
sekmadieni, kovo 22 d. atliks 
programą Margučio rengia
mame koncerte, Jaunimo cent
re. Visi kviečiami atsilankyti. 
Bilietai Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Lietuvių Fronto bičiulių 
susirinkimas įvyks kovo 22 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose. Kalbės adv. 
Daina Kojelytė, kuri neseniai 
tarnybos ir visuomeniniais rei
kalais lankėsi Lietuvoje. Susi
rinkime dalyvauti kviečiami ir 
ne nariai. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
kovo 1 1 d . laidoje, 5 psl., Vikt. 
Zakarienės korespondencijoje iš 
Phoenix, Ar., minimas vysk. 
Paulius Baltakis. Turėjo būti; 
arkivyskupas Paul ius Mar
cinkus, kuris nuolat gyvena 
šiame mieste. Už klaidą atsipra
šome. 

x Dr. Leonas Knauceliu-
nas, Lemont, D.I., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, nuoširdus 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjas, pratęsdamas prenu
meratą paaukojo 50 dol. dien
raščio stiprinimui. Už paramą 
dienraščiui tariame didelį ačiū. 

x Marija Vilutis iš St. Pe-
tersburg, Fla., žinodama lietu
viškos spaudos sunkumus pra
tęsė prenumeratą su 40 dol. 
auka „Draugui". M. Vilutį 
skelbiame garbės prenumera-
tore. o už realią auką labai 
dėkojame. 

x LB valdyba, Providence, 
R.I., per valdybos narį Juozą 
Kielą a ts iuntė , ,Draugo" 
paramai 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x „SUTARTINĖ", Toronto, 
Kanados studenčių ir studentų 
oktetas kovo 28 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro koncertuos Pasaulio 
lietuvių centre , Lemonte. 
Vienetas daug koncertavęs ir 
visų labai gerai įvertintas. Ne
praleiskite progos. 

(sk) 
x Liaudies meistro Povilo 

Tamulionio medžio dirbinių 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemonte. Atidarymas 
kovo 21 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kviečiame visus apžiūrėti pasi
grožėti ir pasižmonėti. 

(sk) 

x J A V LB Švietimo ta ryba 
posėdžiavo šeštadienį, kovo 14 
d. Ja i rūpi l i tuanis t inių 
mokyklų dalyvavimas Tautinių 
šokių šventėje, švietimo veiklos 
projektų pristatymas Lietuvių 
fondui, knygų apsikeitimas su 
Lietuva, švietimo tarybos lei
dinių platinimas, įvairių lei
dinių naujų laidų leidimas, 
Mokytojų studijų savaitė Daina
voje. Pirm. Regina Kučienė kas 
mėnesį vyksta į krašto valdybos 
posėdžius ir pristato Švietimo 
tarybos planus. 

x Ingr ida Bublienė, JAV 
LB krašto valdybos narė kovo 
19 d. išvyksta į Lietuvą ir rūpin
sis parodų Amerikoje ir Lietu
voje surengimu. Dalyvaus ir 
verslininkų suvažiavime. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šo^tad 9 v.r iki I \ a ! d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2301 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogdcn Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale . IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Melrose Parko ir apy
linkės Lietuvių Amerikos klu
bo narių susirinkimas šaukia
mas kovo 22 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. pas Algį Sinkevičių 
1003 N. 14th Ave. Melrose 
Park. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. 

x Joseph Šalkauskas, Wau-
kegan, 111., „Draugo" garbės 
prenumerator ius , rėmėjas 
lietuviško žodžio, pratęsdamas 
prenumeratą pridėjo 20 dol. 
„Draugui" ir kitą 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, linkėdamas visam „Drau
go" štabui geros sėkmės per 
visus 1992 metus. Nuoširdus 
ačiū už laimėjimus ir aukas. 

x Dr . A. Broel-Plater is , 
Bethesda, Md., „Draugo" pa-
laikytoj° j , garbės prenumerato
rius daugelį metų, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x A r n o l d a s C h e s n a iš 
Melrose Park, 111., atnaujino 
prenumeratą vieneriems me
tams ir naujai užprenumeravo 
savo motinai Onai Rachunas, 
gyv. Knox, Indiana, A. Chesna 
ir O. Rachuną skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už 40 dol. 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Albert M. Drukteinis, 
Bedford, N.H., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 50 dol. 
auką dienraščio palaikymui. Dr. 
A. Drukteinį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už realią 
paramą lietuviškam žodžiui ta
riame nuoširdų ačiū. 

x P . Petrėnas iš Sudbury, 
Ontario, Kanada, „Draugo" 
garbės prenumeratorius, savo 
spaudos rėmėjas, atnaujin-
iamas prenumeratą paaukojo 
40 dol. dienraščiui ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Už aukas tariame nuošir
dų ačiū. 

x KELIONĖ LAIVU MEK
SIKOS „RIVIEROJ". Trys 
skirtingos programos golfo mė
gėjams Kelionės į Olandijos di
džiausią gėlių parodą,,FLORIA-
DA" ir kelionės į LIETUVĄ SU
STOJANT BUDAPEŠTE. T 
tik dalis kelionių, apie kuru .» 
galėsit sužinoti G. T. INTER
NATIONAL ANTROJE METI
NĖJE TURIZMO PARODOJE 
balandžio 5 d. nuo 12-2 vai. 

Pasaulio Lietuvių centre, p.p. 
511 E. 127th St. Lemont, IL. 

(sk) 
x Siuntiniai į Lietuvą per 

ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
č iams iš Lietuvos atskristi į 
Ch i cago : vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x Pe r Chicagoje girdima 
BBC programą („This is Your 
World", Chicago Public Radio, 
WBEZ 91.5 PM, sekmadieniais 
8-9 vai.) bus girdimas Vytautas 
Landsbergis kovo 22 d., sekma
dienį. Klausytojai gali paskam
binti į studiją Londone ir pro
gramos vedėjams praneš, ką 
norėtų paklausti Landsbergio. 
Programos vedėjai praneš klau
sėjams, kokius klausimus gali 
statyti ir kokius Landsbergis 
gali atsakyti. Programa pa
rūpins vertėjus garbės sve
čiams. 

x Zarasiškių klubo metinis 
narių susirinkimas ir valdybos 
rinkimai bus kovo 22 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Jaunimo 
centre posėdžių kambaryje. 
Nariams dalyvavimas būtinas, 
reikės aptarti klubo veiklą. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Dr. Petras Žemaitis, Can-
ton, Mich., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, dosnus 
rėmėjas lietuviškos spaudos ir 
veiklos, žinodamas dienraščio 
sunkumus, atsiuntė 200 dol. 
čekį ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Dr. 
Žemaičiui, už jo jautrumą lietu
viško žodžio palaikymui ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Cicero Lietuvių medžio
tojų ir žuvautojų klubas, 
Cicero, 111., suprasdami lietu
viškos spaudos didelę reikšmę 
išeivijoje, klubo iždininkas Ray 
Grigaliūnas, klubo vardu at
siuntė 100 dol. čekį „paremti 
lietuviškai spaudai". Už realią 
auką tariame nuoširdų ačiū ir 
linkime „profesionališkos" 
sėkmės. 

x Dr. Vytautas Avižonis, 
Milford, De., Algis Strikas, La 
Grange, 111., V. ir A. Butikai, 
Western Springs, 111.,„Draugo" 
garbės prenumeratoriai, lietu
viškos spaudos rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x A. Ragauskas iš Los An
geles, Cal., lietuviškos knygos ir 
spaudos platintojas, už parduo
tas knygas ir kalėdines korteles 
atsiuntė 285,56 dol. „Draugo" 
administracija naujam lietu
viškos knygos mylėtojui ir pla
tintojui linki geros sėkmės. 

x Išeivyos Lietuvių Operą 
remia American Travel Service, 
kurios prezidentu yra Aleksas 
Lauraitis. Jis mūsų Operos 
vienetui įteikė tūkstančio dole
rių čekį. Šių metų Verdi 
„Otelio" operos pastatymui dr. 
Alicija ir Adolfas Ruibiai įteikė 
200 dol., Algė ir dr. Adolfas 
Šležai 200 dol., Teresė ir Povilas 
Urbonai 200 dol., Anelė ir Bro
nius Kručai 200 dol., Antanetė 
ir Rimas Stropai 200 dol., o dr. 
Danguolė ir Stasys Surantai iš 
Rockfordo atsiuntė 250 dol. 
Šiems Operos mecenatams 
mūsų Operos vadovybė reiškia 
gilią padėką! 

(sk) 
x Pasaulio lietuvių centro 

Madų paroda kovo 22 d., sek
madienį, 12 vai. Centro didžio
joje salėje. Pamatysime sporti
nius, popietinius ir vakarinius 
rūbus. Parodos pasisekimu rū
pinasi Birutė Augaitienė ir Vir
ginija Jurcienė. Stalus ar pavie
nes vietas užsisakyti pas Ritą 
Riškienę, tel. 708-599-2253, ar
ba pas Dalią Dundzilienę, 
708-986-9068. 

(sk) 

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
iHB^jfl^^. <•* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Ctūcagos skyriam Redaguoja J P^čas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfa Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

x ROMAS PŪKŠTYS vyks 
ta į Lietuvą kovo gale. Perveda 
pinigus doleriais prieš Velykas. 
Atsiskaitymas iki kovo 24 d. 
Transpak 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL 312-436-7772. 

(sk. 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago 
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

KO LABIAUSIAI 
PASIILGAU LIETUVOJE 

Labiausiai pasiilgau arti
mųjų: močiutės, dėdelio, pus
seserių, pusbrolių, tetų ir dė
džių. Prisimenu, vakarais pas 
močiutę ir dėdelį: visi sėdim prie 
stalo, o močiutė neša šiltas bul
ves, dėdelis savo raugintus 
argurkus. O, tai skanumėlis, 
liežuvį gali nuryti. 

O vakarai i k a i m e pas 
mamytės sesę — iš viso 
pasakiški. E iname še r t i 
gyvuliukų, po to melžti karvių. 
Na, o tada jau einame valgyti; 
šviežia kaimiška duona ir kar
vės pienas. 

Pasiilgau ir savo gimtojo 
miesto — Klaipėdos, Baltijos 
jūros, nors aš joje beveik nesi-
maudau, nes labai šalta. Pasi
ilgau gimtųjų namelių, savo 
kambariuko, mūsų rajono 
kiemo. 

Labai labai pasiilgau draugų, 
mokyklos ir mokytojų. O, mano 
brangūs klasės draugai, tiek 
daug metų jau praleidome kar
tu, aš taip jūsų visų pasiilgau. 
Ir jūsų — berniukai — nors kar
tais ir patampydavote uš kasų. 
Ir jūsų — mergaitės — kad kar
tais ir pasipykdavome. Ir tavęs 
— mokyklėle — labai pasiilgau, 
kad kartais ir pabosdavai, bet 
vis tiek esi brangi. Ir visų jūsų 
— brangūs mokytojai, moky
tojos, kurie su manimi pralei
dote tiek metų ii'idar praleisite. 
Pasiilgau ir šoklų ansamblio, 
nors lankiau jį tik kelias savai
tes. 

Atvirai pasakius, pasiilgau 
visos Lietuvos. Labai noriu ten 
grįžti, kad ir nėra ten pilnų par
duotuvių drabužiųir maisto, bet 
ten yra mano brangi Tėvynė 
Lietuva, kurią aš myliu ir 
mylėsiu visą gyvenimą. 

Goda Giedra i ty tė 
Klaipėda 

Red. Būdama Chicagoje, ji 
lankė Marąuette Parko ir Da
riaus Girėno mokyklos aš
tuntuosius skyrius. J i tą laišką 
parašė dar būdama Marąuette 
Parko mokykloje, Chicagoje. Ji, 
jos broliukas su tėveliais ne taip 
seniai grįžo j savo mielą 
Klaipėdą. 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 
Jonvabal i s 

Kristina Elena Rita Mataitė 
yra 16 metų amžiaus. Mokosi 
Orange High SchooFėje. Laisva
laikiais ji miega. Mėgsta 
valgyti salotas. Jai nepatinka 
vadovauti, susidraugauti su ki
tais, su vyresniais ir mažesniais. 
Šiuo kartu ji norėjo būti vadove, 
nes norėjo padraugauti su 
mažomis mergytėmis. Stovykloj 
jai patinka Spyglys, gamta ir 
draugai. Nepatinka, kad daug 
kas serga. Ilgai j i prisimins 
devintą būrelį. 

Smagiai praleisk vasarą! 
Devintas būre l i s . 

KUR GALIMA SURASTI 
PAPARČIO ŽIEDĄ 

Galima surast i paparčio 
žiedus Afrikos gilumoje. Ten yra 
vienas papartis, kuris žydi. 
Afrikiečiai jį saugo. Aš su 
ekskursija išvažiavau jo ieškoti. 
Mes dvi dienas ieškojome jo 
visur. Pagaliau suradome. 
Afrikiečiai sutiko mums ati
duoti vieną paparčio sėklą. Mes 
buvome labai laimingi. Vienas 
žmogus, kuris saugojo tą sėklą, 
lipdamas į lėktuvą jį pametė. 

Nida Lapsytė 
(„Dainavos draugai", 

JAS, 1991) 

ALGIS. TRAKYS 
TAKSIUKAS ŠLEIVVS 

Viršelis A. Gustaičio knygos vaikams „Sodininkai". Artinasi 
pavasaris, greit prasidės darbai sode. verta paskaityti šią knygą. 

L A P Ė RAŠĖ 

Laputei galva skaudėt pradėjo, 
Raides po vieną kolei sudėjo. 
Nelengva žodis buvo sudėti, 
Jai sunku buvo rašyt pradėti. 
Štai raidė A paskui ją u, u, ū. 
Kartu sudėjus išėjo Au, ūū! 
Taip iš to rašto niekr neišėjo, 
Vargšei laputei galva skaudėjo. 

Nerimą Narutė 

LIETUVIŲ DIENOS '89 

Lietuvių dienos yra rugsėjo 30 
dieną. Tą dieną Šv. Kazimiero 
bažnyčia ir mokykla ruošia 
mugę su šokiais, lietuviškais 
valgiais ir įdomiais paveikslais. 
Buvo lietuviškais raštais kiau
šinių (su vašku), gražių lėlių ir 
gintaro. Mano mėgstamiausias 
daiktas yra gintaras su dideliu 
voru viduryje. 

Mūsų klasė šoko „Noriu mie
go" ir „Gegutę". Daug lietu
viškai ir angliškai kalbančių 
žmonių buvo toje mugėje. Lietu
vių diena man labai patiko. 

Vilija Gulbinaitė 

1989 m. rugsėjo 30 dieną 
mūsų parapijoje, Los Angeles, 
buvo suruošta Lietuvių diena. 
Pirmame kambaryje buvo graži 
paroda. Ten buvo daug 
drabužių, gražiai išaustų. Ponia 
Treinienė drožinėjo medį. Buvo 
graži lėkštė su šokėjais. Ji buvo 
padarius kiaušinius iš medžio ir 
gražiai išdrožinėjus. Buvo 
audėja su labai gražiomis juos
tomis. Ji rodė, kaip reikia austi. 
Daug gražių gintarinių bran
genybių buvo. Šiais metais buvo 
smagu. Atrodo, bus sunku 
sulaukti kitų metų! 

Vilija Tompauskaite 
Abi Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinės („Aš čia 

gyva", 
1990) 

MANO DIENA 

Antradienį ir trečiadienį aš 
lankau šokių pamokas — „tap" 
ir , jazz". Man yra labai smagu 
važiuoti į pamokas, nes yra pro
gos pasimankštinti, pabendrau
ti ir išmokti naujų šokių. Grįžus 
namo ruošiu pamokas, pasikal
bu telefonu ir truputį pažiūriu 
televizijos. Tada einu miegoti. 

Audra Ricci 

TRYS ROŽĖS 

Vieną kartą aš su mama ėjau 
per miestą. Aš pamačiau tris 
rožes, labai gražias, norėjau, 
kad jas man nupirktų. Mama 
nekreipė dėmesio ir nuėjo 
toliau. Aš pradėjau verkti. 
Mama pamatė, kad manęs nėra. 
Paskiau nubėgo ir nupirko 
rožes. Aš labai apsidžiaugiau, 
pabučiavau jai į skruostą ir mes 
nuėjome. 

Indrė Noreikaitė, 
K. Donelaičio lit. m-los mokinė. 

(„Pirmieji žingsniai"). 

GALVOSŪKIS NR. 111 

Visi skaitome knygas, bet 
turbūt niekam nekilo mintis 
sužinoti, iš kur atsirado tas 
žodis. Šį kartą pateikiu jums šį 
klausimą, kokia „knygos" žo
džio kilmė? Iš kur tas žodis 
atkeliavo į lietuvių kalbą? 
Klausimas ne lengvas, bet jūs 
mėgstate nueiti į bibliotekas, o 
ten daugybė visokios litera
tūros, tai gal surasite ką 
nors, kad atsakytumėte į tuos 
klausimus. Už tą darbą gautu
mėte 10 taškų. Jei nepasisektų 
surasti tokios medžiagos, o jos 
ieškotumėte, tai už sugaištą 
laiką gausite 5 taškus. Ir aš 
ieškosiu tos medžiagos ir už 
mėnesio laiko jums atsakysiu. 

GALVOSŪKIS NR. 112 

Parašykite upės pavadinimą, 
kuri teka pro jūsų tėvelių ar 
senelių tėviškes (miestus, baž
nytkaimius ar kaimus)? Jei 
teka ne viena, o kelios upės, pa
rašykite jų vardus. Jei neteka 
nė viena upė, tai parašykite 10 
pavadinimų tų Lietuvos upių, 
kurias žinote. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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1. Brazilija — portugalų. 2. 
Haiti — prancūzų. 3. Egiptas — 
arabų. 4. Sicilija — italų. 5. 
Kreta — graikų ir turkų. 6. 
Naujoji Zelandija — anglų. 7. Iz
raelis — hebrajų. 8. Jamaika — 
anglų. 9. Hondūras — ispanų. 
10. Austria — vokiečių kalba. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAI 
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GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

95 

Žiūrėkite lentelę. Šilutė. 

Nuspalvokite tas tuščias vie
tas, kurios pažymėtos taškais, 
tada pamatysi te , kas yra 
nupiešta. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

1. Teisingas, paukščiai neturi 
dantų. 2. Pirana yra maža žuvis 
apie 30 cm ilgio, plėšri, puola 
besimaudančius. 3. Šiauriniame 
žemės pusrutulyje kompaso 
adata yra nukreipta į šiaurės 
magnetinį polių. 4. Štrausas 
negali skristi. 5. Vasarą šiauri
niame žemės ašigalyje yra 
šilčiau, negu žiemą, nes žemės 
ašis yra labiau pakrypusi į saulę 
ir gauna tiesių saulės spindulių. 
6. Potvynių ir atoslūgių priežas
tis yra mėnulis. 7. Rasa nekren
ta iš dangaus, bet atvėsus 
garams susidaro žemėje. 8. Šikš
nosparniai turi savo radaro įtai
sus ir pagal juos skraido. 

Pažiūrėję į nupieštus 
daiktus, parašykite jų lietu
viškus pavadinimus. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 115 
(Žiūrėkite piešinį) 
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Sujunkite taškus ir pridėkite 

dar du trūkstamus daiktus. Pa
rašykite nupiešto daikto pava
dinimą. (5 taškai) 
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