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Gegužės mėnesį 
Lietuva oficialiai taps 
Europos tarybos nare 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 9 d. (Elta) — 

Lietuvos trispalvė pakils Stras
būre gegužės 10-14 d., Europos 
Tarybos parlamentinės asamb
lėjos sesijos metu, kai Lietuva 
oficialiai taps Europos Tarybos 
nare. Apie tai žurnalistai buvo 
informuoti du kartus: opozicijos 
vado Vytauto Landsbergio — 
Lietuvos Seimo delagacijos 
nario ir Aloyzo Sakalo — laiki
nai einančio Lietuvos Seimo pir
mininko pavaduotojo pareigas, 
delegacijos vadovo — spaudos 
konferencijose. 

Lietuvos Seimo delegacija va
sario 7 d. grįžo iš Europos Ta
rybos parlamentinės asamblėjos 
žiemos sesijos, kur dalyvavo 
komitetų, komisijų darbe bei 
plenariniuose posėdžiuose. 

Politinių reikalų komitete 
svarbiausią rekomendaciją dėl 
Lietuvos priėmimo į Europos 
Tarybą perskaitė Didžiosios 
Britanijos atstovas. Santykių su 
šalimis — ne narėmis — komi
tetas pateikė rezoliuciją dėl 
pasirengimo gyventojų persikė
limams buvusios Sovietų Sąjun
gos teritorijoje. Svarstant ir 
redaguojant šią rezoliuciją, Bal
tijos valstybių atstovai pasiekė, 
kad Baltijos valstybių atžvilgiu 
rezoliucijoje būtų į rašytas 
repatriacijos — grįžimo į tėvynę, 
o ne emigracijos terminas. Trijų 
Baltijos valstybių memorandu
me buvo keliamas klausimas 
dėl Baltijos valstybių turto, 
esančio užsienyje ir dabar 
atitekusio Rusijai, grąžinimo. 

Kaip pabrėžė Aloyzas Saka
las, didžiulį parengiamąjį darbą, 
kad Lietuva būtų priimta į Eu
ropos Tarybą, atliko ankstesnė 
Aukščiausiosios Tarybos dele
gacija. 

Didėja Emigracija į 
Nepriklausomų Valstybių 

Sandraugos šalis 

Migracijos departamento duo
menimis, pastaruoju metu gero
kai padaugėjo žmonių, kurie iš 
Lietuvos išvyksta gyventi į 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalis. Praėjusiais 
meta is į Rusiją išvažiavo 
daugiau kaip 14,000, Baltaru
siją - 6,000, Ukrainą - 4,000 
buvusių Lietuvos Respublikos 
gyventojų. Daugiausia ta i 
kariškių šeimos, pensininkai, 
specialistai, kiek anksčiau at
siųsti dirbti į mūsų šalį iš kitų 
SSRS respublikų. Pasak migra
cijos departamento direktoriaus 
Edvardo Gružo, emigrantų į 
Rytus pagausėjo tuomet, kai 
tose šalyse prasidėjo privatiza
cija, buvo padidintos pensijos. 
Jau „atsišaukė" keletas pernai 
išvykusių žmonių, kurie vėl 
norėtų priimti Lietuvos pilie
tybę ir sugrįžti čia gyventi. Kaip 
matyti iš pareiškimų departa
mentui, tokį jų apsisprendimą 
dažniausiai nulemia ekonomi
nės priežastys. 

Pokalbis apie spaudos 
problemas 

Po valandą trukusio ministro 
pirmininko Bronislovo Lubio 
susitikimo su „Respublikos", 
„Tiesos", „Lietuvos aido" ir 
„Lietuvos ryto" redaktoriais 
įtaikingiausių Lietuvos dien
raščių vadovai įsitikino, kad 
premjeras laikraščius skaito ir 

Vyriausybės kritiką, kai ji 
pakankamai argumentuota, pri
ima be užgaulės. Tačiau, vertin
damas kai kurių laikraščių pub
likacijas, ministras pirmininkas 
pažymėjo, kad visuomenei pa
teikiama informacija ne visuo
met būna pakankamai argu
mentuota. 

„Tiesos", „Lietuvos ryto" ir 
„Respublikos" atstovai prem
jerui priminė buvusių vyriau
sybių sprendimais jiems padary
tą skriaudą dėl nusavintų pa
talpų, kai išimtis lengvatinėmis 
sąlygomis įsigyti tvirtą pastatą 
buvusi padaryta tik valstybės 
laikraščiui „Lietuvos aidas". Jie 
pateikė pasiūlymų dėl šių re
dakcijų apsirūpinimo patalpo
mis — jų išsipirkimo, nepažei
džiant įstatymų. Premjeras su
tiko šį klausimą spręsti viena
me artimiausių Vyriausybės 
posėdžių. 

Įkurtas Lietuvos — Italijos 
fondas 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys ir Italijos 
ambasadorius Franco Tempesta 
pasirašė susitarimaą dėl Lie
tuvos - Italijos tarpvyriausy
binio fondo sudarymo. Dvišalis 
fondas skirstys lėšas, gautas už 
Italijos vyriausybės pagalbos 
Lietuvai. Pinigus planuojama 
panaudoti žemės ūkio, kultūros, 
įvairiems ekonominiams, socia
liniams projektams įgyvendinti. 

Ambasodorius informavo, kad 
panaši Italijos pagalbos sistema 
buvo naudojama ir pasiteisino 
Lenkijoje, kitose šalyse. Jis 
priminė, jog visai neseniai į 
Klaipėdą atvežta bulvių ir jos 
išdalytos socialiai remtiniems 
žmonėms. Lietuvą pasiekė ir 
pirmoji dovanotų pašarų siunta. 
Iš viso per šiuos metus Italijos 
vyriausybė planuoja atsiųsti 
maždaug 18 milijonų dolerių 
vertės pašarų. 

Pirmieji reaktyviniai 
lėktuvai Lietuvos padangėje 

Lietuva nusipirko keturis 
Čekoslovakijos gamybos „A1-
ba t ro s " tipo reaktyvinius 
lėktuvus. Pirmosios reaktyvinės 
karo mašinos buvo nupirktos 
Kirgyzstane (buvusi SSRS res
publika Azijoje). Iki šiol pilotai 
skraidė iš civilinės aviacijos 
perimtais pasenusiais biplanais, 
rašo „Lietuvos rytas". „Albat-
ros" — mokomasis treniruočių 
lėktuvas. 

Kai iš Lietuvos galutinai išsi
kraustys Rusijos kariškiai, pir
masis Lietuvos karo aviacijos 
reaktyvinių lėktuvų padalinys 
veikiausiai bazuosis Panevėžio 
kariniame aerodrome. Redakci
jos žiniomis, už lėktuvus mokėta 
po 21 tūkstantį dolerių. 

Ar Kazimiera Prunskienė 
bus ambasadorė? 

Laikraštis „Respublika" per-
spaudina žinią iš laikraščio 
„Frankfur ter Rundschau", 
kurioje sakoma, kad po Lietuvos 
respublikos prezidento rinkimų 
pirmoji nepriklausomybę atga
vusios Lietuvos premjerė Kazi
miera Prunskienė bus paskirta 
ambasadore Bonoje. Penktadie
nį tai Vilniuje patvirtino ir A. 
Brazausko atstovas. 

Somalijoje mažėja 
badas, bet plinta ligos 

Stengiantis, kad somaliečiai pamažu grįžtų į normalų, savarankišką gyvenimą, gyventojams 
dalinami sausi produktai, iš kurių jie maistą gali pasigaminti patys. 

POLITINĖS SANTARVĖS AKTAS 
Suprasdamas Lietuvos žmo

nių pusės šimtmečio kančias ir 
priespaudą, tvirtumą ir ryžtą iš-
kovojant ir įteisinant valstybin
gumą, matydamas sudėtingą so
cialinę, ekonominę ir politinę si
tuaciją, siūlau politinės santar
vės aktą, kurį reikia pradėti 
įgyvendinti nedelsiant. 

Kviečiu: 
— Lietuvoje politines partijas 

susitarti dėl plačios koalicijos 
vyriausybės sudarymo ir dėl 
programos Lietuvai išvesti iš 
ekonominės suirutės strategi
nių principų. 

Siūlau: 
— Vyriausybei kviesti vado

vauti Lietuvos Seimo daugumos 

lyderį Algirdą Brazauską; 
— užtikrinti LR Seimo ir Vy

riausybės stabilų veikimą ir 
susitarti nenaudoti įstatymų dėl 
Seimo paleidimo ar Vyriausybės 
atšaukimo, 

— parengti sutartų principų 
pagrindu programą dėl politinio 
susitarimo, ekonominių, sociali
nių, ūkio struktūros, valdymo ir 
teisinių reformų, kurią prezi
dentas ir Vyriausybė pateiktų 
Seimui tvirtintį/ 

Lietuvos prezidentas taptų šių 
susitarimų garantu. Esu įsitiki
nęs, kad toks susitarimas yra 
priimtinas visiems Lietuvos gy
ventojams. 

Stasys Lozoraitis 

SUTEIKTAS DIDŽ. LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

ORDINAS 
Vilnius, vasario 9 d. — Gau

tame pranešime iš Vilniaus, lai
kinai Lietuvos Respublikos pre
zidento pareigas einantis Algir
das Brazauskas paskelbė, kad 
„Lietuvos valstybės atkūrimo ir 

Tuo tarpu LDDP laikraštis 
„Tiesa", cituoja V. Landsbergio 
nuomonę dėl šios žinios: „pasky
rimas labai savotiškas. Lietu
vos prestižo nepagerins" (matyt 
turėta galvoje tai, kad Aukš
čiausiasis Teismas pripažino K. 
Prunskienę sąmoningai bendra
darbiavus su KGB), ir piktina
si, kad „žodžių ekvilibristiką 
įvaldę politikai labai mikliai 
nulipdo iš musės dramblį". 

Nelaimė 
Danielai Lozoraitienei 

Vasario 8 d. Kaišiadoryse 
kandidato į prezidentus Stasio 
Lozoraičio žmoną Danielą ištiko 
nelaimė. Ji paslydo ir griūdama 
susižeidė ranką. Vilniaus grei
tosios medicinos pagalbos stoty
je buvo sugipsuotas kairės ran
kos riešas, kuriame pastebėtas 
lūžis. Kaip informavo Centrinis 
Stasio Lozoraičio rinkimų šta
bas, Daniela Lozoraitienė jau
čiasi gerai, yra patenkinta jai 
suteikta medicinine pagalba. 

Susitikime su Prienų miesto 
ir rajono gyventojais Stasys Lo
zoraitis pasakė, kad, jo nuomo
ne, prezidentui svarbiausia — 
saugoti Lietuvos nepriklau
somybę, ž iūrė t i , kad bū tų 
laikomasi Konstitucijos, žmogui 
garantuoti visas teises. 

CR.G.) 

Nepriklausomybės 75-ųjų meti
nių proga apdovanoju Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 3-ojo laipsnio ordinu šiuos 
Lietuvos valstybei, jos kultūrai. 
menui ir mokslui nusipelniu
sius asmenis: Bernardą Braz-
džionį, Vytautą Kazį Jonyną, 
Joną Kubilių. Justiną Marcin
kevičių, Ričardą Mikutavičių". 

Po dekretu pasirašo Algirdas 
Brazauskas. Nepažymėta, kada 
bus įteikti ordinai. 

Atsisakė mokėti 
valstybės mokesčius 

Lietuvos verslininkų sąjungos 
pirmininkas, tarptautinės kor
poracijos „Tomas" savininkas 
Arvydas Stašaitis viešai pa
reiškė, kad jis nemokės jokių 
mokesčių ir apie tai pranešė 
Kauno miesto valstybinei mo
kesčių inspekcijai. Jis taip pat 
atsisakė pateikti inspekcijai 
ataskaitą apie 'Irmos finansine 
veiklą. Inspekcija kreipėsi į 
prokuratūrą ir pareikalavo pri
versti Arvyda Stašaitį mokėti 
mokesčius. Jam iškelta baudžia
moji byla. Milijonierių klubo 
įkūrėjas Arvydas Stašaitis kol 
kas mano, kad mokėti mokes
čius jo nieką- neprivers. 

Šią istoriją aprašęs dienraštis 
„Vakarinis Kaunas" pažymi, 
kad toks konf ;ktas — pirmasis 
ne tik Kaure, bet ir visoje 
Lietuvoje. Buvo atvejų, kai 
įmonės ar firmos nesutikdavo 
dėl mokesčiu dydžio, reikalau
davo juos sumažinti, bet atsi
sakiusiųjų mokėti mokesčius iki 
šiol nebuvo ELTA) 

Turistai domisi 
Klaipėda 

„Klaipėdos" valstybinė įmo-
nė-viešbutis sudarė sutartis su 
Vokietijos „OstReisen", „Greif 
Reisen" ir „Ideal Reisen" fir
momis, ketinančiomis šiais 
metais autobusais, lėktuvais ir 
laivais gabenti turistų grupes į 
Lietuvos pajūrį. 

Šiemet turistinis sezonas 
Klaipėdoje prasidės balandžio 
mėnesį ir t ruks iki spalio 
vidurio. MaiiOiiia, £.&& oiais 
metais vien tik vokiečių firmų 
siunčiamų turistų skaičius pu
santro karto pranoks pernykštį, 
nes dėl nepakankamos aptar
navimo kultūros jos atsisakė 
Karaliaučiaus paslaugų, geriau 
vertinadamos „Klaipėdos" res
torano patiekalus, viešbučio pa
togumus, ekskursijų rengimo 
tvarką ir kitas paslaugas. 

Nemažai svečių viešbutyje 
laukiama ir iš kitų pasaulio 
kraštų. Pernai čia lankėsi 42 
valstybių piliečiai. (ELTA) 

NEĮSILEIDO LAUREATŲ 

Burmos vyriausybė atsisakė 
įsileisti grupę Nobelio premijos 
laureatų, kurie šį mėnesį ruo
šiasi lankytis pietryčių Azijoje. 
Jų vizito tikslas: mėginti įti
kinti Burmos vyriausybę, kad 
būtų iš kalėjimo paleistas 
disidentas Aung San Suu Kyi, 
kuris taip pat yra Taikos pre
mijos laureatas. Jis apkaltintas 
veikla prieš vyriausybę, sie
kiant demokratinės santvarkos 
krašte. 

Mogadishu, Somalija, vasa
rio 6 d. (NYT) — Septynias sa
vaites po JAV kariuomenės at
vykimo į Somalija badas jau ne
bėra kritiškiausia krašto pro
blema. Nors tikrų statistikų 
apie mirštančiuosius badu 
sunku gauti, pasikeitusią padėtį 
gal geriausiai išryškina tai, kad 
laidotuvės jau vėl vyksta su 
įprastinėm apeigom, o ne tik be 
ceremonijų į vežimus kraunant 
kiekvienos dienos mirusiuosius 
bendram palaidojimui. 

Baidoa mieste, kuris buvo pa
vadintas mirties miestu, kai ten 
kasdien badu mirdavo po 2,000 
žmonių, duobkasiai jau ieškosi 
kitų darbų. Gruodžio mėnesį 
Baidoa mieste vidutiniškai ba
du mirė tik po aštuonis žmones 
kasdien, pasakė Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus darbuotoja 
Nina Winquist. Bardera mieste, 
kur didžiausio bado metu kas
dien mirdavo po 230 žmonių, da
bar miršta tik dešimtadalis. 

Dabar manoma, kad 80% bado 
jau praėjo ir laikas atkreipti 
daugiau dėmesio į krašto vie
šųjų patarnavimų atstatymą, 
sako kita Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus darbuotoja. Da
bar greitos pagalbos teikimo jau 
nebeužtenka. 

Dabar ligos marina 

Nors sostinėje nebevaikšto 
būriai išbadėjusių žmonių ir 
veikia spontaniškai susikūrę 
turgel iai , važinėja maistą 
vežantys sunkvežimiai, dabar 
daug kur krašte žmones marina 
ligos dėl higienos stokos. Bet ir 
bado giltinė nėra pasitraukusi 
iš krašto. Šalpos darbuotojai 
sako, kad Somalijoje tebėra 
vietų, vadinamų .Juodaisiais 
taškais", kuriuose nėra kaip 

Moterys ras 
prieglaudą Kanadoje 

Kanados vyriausybė ketina 
vasario pabaigoje-kovo mėn. 
pradžioje paskelbti naujas imi
gracijos gaires, pagal kurias 
moterys galės prašyti politinės 
pabėgėlės prieglaudos, jeigu 
įrodys, kad tėvynėje joms gresia 
persekiojimas kaip tik dėl to, 
kad jos moterys. Šis nutarimas 
paremtas vienos Saudi Arabijos 
pilietės atveju, kai jai Kanadoje 
buvo suteikta politinės pabėgė
lės teisė, nes savame krašte 
grėsė pavojus dėl pasisakymo už 
lygias moterų teises. 

Bėdos su padirbtais talonais 
Lietuvoje per vieną dieną iš 

apyvartos išimama po 100-200 
tūkstančių netikrų pinigų. Iki 
šiol jau išimta daugiau kaip 2 
mil. padirbtų talonų, tačiau 
sugautas tik vienas jų platin
tojas Klaipėdoje. Alytuje su
gauti keli padirbinėtojai, nors jų 
padirbti talonai buvę labai pras
tos kokybės ir lengvai pastebi
mi. 

Pinigų — arba šiuo atvejų ta
lonų — padirbinėtojai pradėjo 
juos gaminti masiškai ir 
dirbtinių beveik neįmanoma at
skirti nuo tikrų. Kai kuriose 
didesnėse parduotuvėse varto
jami elektroniniai pinigų 
tikrinimo aparatai, bet jie 
palyginti brangūs (vienas 
kainuoja apie 100 JAV dolerių), 
todėl mažesnės įstaigos ne
įstengia jų įsigyti. Kai kuriose 
parduotuvėse ar valgyklose 

kasininkai iš viso atsisako 
priimti 500 ir 200 talonų 
pinigus, kad apsisaugotų nuo 
dirbtinių. Kiek iš viso krašte 
„klaidžioja" netikrų pinigų, 
policija net negali apskaičiuoti. 
Tačiau jau sužinota, kad prieš 
kiek laiko iš spaustuvės, spaus
dinančios „meškiukus" (taip 
žmonės ten vadina 500 talonų 
banknotą), buvo pavogta 1,5 
tonos jiems skirto popieriaus. Iš 
to popieriaus kiekio galima 
„prigaminti" talonų keliems 
metams. Pinigų žinovai tvirti
nę, kad talonus sąlyginai buvo 
saugu naudoti maždaug iki per
nai rudens, o dabar, jeigu ar
timiausiu metu nebus įvestas 
litas, mokėjimai, atsiskaitymai 
ir kiti piniginiai reikalai Lie
tuvos Respublikoje visiškai nu
grims į chaosą. 

pagalbą privežti, ar kurie tebėra 
terorizuojami ginkluotų gaujų, 
Jungtinių Tautų kariams ten 
dar neatvykus. 

Žmonės tebekenčia badą kai
muose tarp Jilib ir Bardea, kur 
kovojančių grupių užminuoti 
keliai yra nepravažiuojami šal
pos sunkvežimiams. Tokiose 
vietose mirštančiųjų skaičius 
tebėra aukštas. 

Gydytojų šalpos organizacijos 
medicinos koordinatorius dr. 
Clemens Vlasich sako: „Jiems 
ne tiek maisto trūksta, kiek 
medicininės priežiūros ir šva
ros". Dr. Vlasich su šia or
ganizacija jau uždarė penkis iš 
savo vedamų 17 maitinimo cent
rų, nes dabar tiki, kad ne maisto 
tiekimas, o medicininių patar
navimų teikimas darosi vis 
svarbesnis. 

Trūksta gydytojų ir higienos 

Vienoje karo pabėgėlių sto
vykloje Saudi arabas verslinin
kas pristato ryžius ir pupeles, 
tai yra pagrindinis tos stovyk
los maistas. Žmones skundžiasi, 
kad be aliejaus bei kitų maisto 
dalių, be muilo ir vandens ligos 
siaučia. Tos stovyklos vedėjas 
jau rašė trims organizacijoms, 
prašydamas, kad atsiųstų gydy
tojų, bet jokio atsakymo negavo. 

Panašius dalykus rodc ir JAV 
CDC studija. Pagal jų duome
nis, pirmą mėntšĮ atvykus JRV 
vadovaujamai karinei inter
vencijai, vaikų, jaunesnių, kaip 
penkerių metų mirtingumas pa
augo keturgubai: nuo 22.7 kas
dien iš 10,000 vaikų mėnesio 
pradžioje iki 81 kasdien iš 
10,000 mėnesio pabaigoje. Tuo 
tarpu suaugusiųjų mirtingumas 
tuo laiku tik padvigubėjo: nuo 
11.8 iki 21.9 mirčių kasdien iš 
10,000 žmonių. 

CDC studijoje rasta, kad tai 
įvyko dėl to. kad tuo laiku j 
stovyklas atvyko iš kitur žmo
nės jau nualinti bado ir ligų, ir 
netrukus po atvykimo mirė. 
Daugiausia vaikų mirė nuo vi
duriavimo ir tymų. Nuo bado ir 
šių ligų nuo 1992 m. balandžio 
iki gruodžio 31 d. 629c visų 
vaikų, jaunesnių, kaip 5 metų 
ir trečdalis suaugusių mirė 
Bardera mieste. 

Mogadishu mieste jau dalina
mas maistas, kur) žmonės gali 
patys pasigaminti, palaipsniui 
grįždami į savarankiškumą, 
kad netaptų nuolat priklausomi 
nuo užsienio pagalbos. Kai 
kuriose vietovėse šalpos dar
buotojai stengiasi privilioti 
žmones grįžti į savo ūkius prieš 
sėjos pradžią, dalindami sausą 
maistą apleistuose kaimuose. 
Daug kas bijo grįžti į kaimus, 
nes ten nebus ginami nuo gink
luotų gaujų. 

KALENDORIUS 

Vasario 10 d.: Scholastika. 
Elvyra, Gražutė, Skaistutis. 

Vasario 11 d.: Šv. M. Marija 
Lurde, Adolfas, Felicija, Teodo 
ra, Paskalis, Algirdas, Dailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 6:55. 
leisis 5:14. Temperatūra dieną 
apie 46 F (8 C), debesuota, gali 
būti lietaus; naktį temperatūra 
35 F (2 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
6:54; oras daug šaltesnis, vė
juota , gali net snaigyti . 
Temperatūra apie 35 F (1 C). 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

PAMINĖTA KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 70-TOJI 

SUKAKTIS 
Klaipėdos krašto atvadavimo 

ir susijungimo su Lietuva 70 
metų sukaktį Chicagos jūrų 
skautija sausio 24 d. minėjo iš
kilminga sueiga, vykusia Lietu
vių centre, Lemonte. 

Tradicinę Klaipėdos dienos 
sueigą, jau daugelį metų pame
čiui pasikeisdami, ruošia „Neri
jos" tunto jūrų skautės ir „Li
tuanicos" tunto jūrų skautai. 
Šįmet ši pareiga teko sesėms. 
Sueigą puikiai suplanavo „Neri
jos" tuntininkė js. Violeta Pau-
lienė, o ją sklandžiai pravedė 
komendante gintare v.v. Dana 
Mikužienė. 

Salėn įžygiuojančius jūrų 
skautus ir skautes plojimais 
sutiko gausiai susirinkę tėvai ir 
vadovybė — „Nerijos" ir „Litu-
anicos" tuntų tuntininkai — js. 
Violeta Paulienė, ps. SL Rober
tas Vitas, LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs. Gediminas 
Deveikis, Vidurio rajono vadė s. 
Marytė Utz, rajono Seserijos 
atstovė vs. SL Rita Penčylienė, 
LSB jūrų skautų skyr. vadovas 
jvs, dr. Algis Paulius, LS Seseri
jos jūrų skaučių skyriui atsto
vaujanti jvs. Dalia Sruogaitė, 
„Skautybės kelio" redaktorė jvs 
Irena Regienė ir kt. 

Improvizuotame denyje išsiri
kiavusių vienetų raportus priė
musi komendante raportuoja 
vadovybei, kad šioje iškilmin
goje sueigoje dalyvauja 80 bro
lių ir sesių, kurie, į Vyriausio 
skautininko pasveikinimą at
sako griausmingu „Vis budžiu!" 

Vadovybė atlieka vienetų 
inspekciją, susipažįsta su 
vadovais,-ėmis, o broliai ir sesės 
jiems prisistato skardžiais savo 
laivų šūkiais. 

Inspekcijai pasibaigus, įneša
mos tuntų vėliavos, o bocmanui 
švilpiant, laivo stieban pakyla 
vimpilas. Giedamas Lietuvos 
himnas. Jūrų skautė valt. Rima 
Pauliūtė perskaito šventei pri
taikytą maldą. Žuvusieji ir mi
rusieji laisvės kovotojai pager
biami Mažosios Lietuvos spalvų 
žvakių uždegimu ir susikaupi
mo minute. 

Žodį tar t i pakviečiama 
Klaipėdoje augusi ir ten 1939 
nuo nacių smurto nukentėjusi 
jvs. Irena Regienė. Trumpai ap
tarusi Klaipėdos krašto ir uos
to reikšmę Lietuvai, sesė Irena 
išryškino, kad 1923 m. sausio 
15-tos dienos sukilimu buvo 
įgyvendintas Mažosios Lietuvos 

lietuvių ryžtas išsilaisvinti iš 
šimetmečius trukusios sve
timųjų priespaudos ir susijungti 
su tautos kamienu. Sausio 15-ji 
yra mūsų tautinės pergalės 
diena, neatsiejamai grąžinusi 
Lietuvai jos pajūrio kraštą. Šią 
sukaktį turime džiugiai švęsti, 
tuo pareikšdami dėkingumą ir 
pagarbą visiems šią pergalę 
iškovojusiems. Atsigrįždama į 
praeitį prisiminė, kad ne visi tų 
70 metų buvo laimingi. Net 
Lietuvos Nepriklausomybės me 
tais Klaipėdos krašte teko kovo
ti dėl lietuvybės, o dalina to 
krašto netektis, ją užgrobus na
ciams, primena, kad privalome 
būti apdairūs ir visuomet pasi
ryžę kovoti už savo kraštą ir 
tautinį paveldą. 

„Lituanicos" t u n t o jūrų j aun ia i ir bebra i Kl; ipėdos dienos sueigoje. 
Nuot r . J . T a m u l a i č i o 

mamytės. 
Jūrų jaunių įžodį, vadovau

jant g.v.v. Taiydai Rudaitytei, 
davė „Juodkrantės" laivo sesės 
Kristina Mikaitytė ir Audra 
Kazlauskaitė. Kaklaraiščius 
užrišo jvs. Irena Regienė, 
Tėvynės meilės mazgelius — 
laivo vadė Taiyda, Gerojo 
darbelio — mamytės. Visas įžodį 
davusias tuntininkė asmeniškai 
pasveikino ir apdovanojo gėlė
mis. 

Bebrų įžodžiui, vadovaujant 
j.b.v.v. Petrui Jakubauskui, 

Įžodį davus į „ L i t u a n i c o s " t un to beb r iuką sveik ina LSS V y r i a u s i a s 
skau t in inkas vs . Gediminas Deveikis. 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

Jūrų budžiui Romui Česui 
perskaičius „Lituanicos" tunto, 
o g.v.v. Danai Mikužienei „Ne
rijos" tunto įsakymus, prieš 
vėliavas išsirikiuoja įžodžius 
duodantieji jūrų jauniai ir 
jaunės, bebrai ir ūdrytės. 

Ūdryčių įžodį, vadovaujant 
„Ventės" laivo vadei g.v.v. 
Virginijai Rimeikienei, davė 
kandidatės: Lina Dovilaitė. 
Žibutė Šaulytė, Rūta Grigaliū-
naitė ir Vida Mikalčiūtė. Kak
laraiščius užrišti pakviesta jvs. 
Irena Regienė. Tėvynės meilės 
mazgelius užmezgė vadovė V. 
Rimeikienė. Gerojo darbelio 
mazgelius — naujųjų ūdryčių 

APDOVANOJIMAI IR PAKĖLIMAI 
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOJE 

Seserijos 

prieš vėliavą! išsirikiuoja net 
devyni būsimi Lietuvos laivyno 
jūreiviai — Kristopas Bill. 
Mykolas Bill, Aras Galinaitis, 
Adomas Pellizzari, Jonas Pelliz 
zari, Martynas Plazyk, Tomas 
Vodicka ir Aras Žygas. J. bu
driui v.v. Alvydui Jonikui vado-
vaujant,jūrų jaunių įžodį davė 
Aras Jonikas ir Kristupas Pel
lizzari. Visiems įžodi davusiems 
broliams kaklaraiščius užrišo 
LSB Vyriausias skautininkas vs 
G. Deveikis. Tėvynės meilės 
mazgelius —jvs. dr. Algis Pau
lius ir Gerojo darbelio mazgelius 
— įžodį davusių tėveliai. Laivų 
vadovai, sveikindami, apdova-

Klaipėdos dienos sueigoje įžodžiui pasiruošusios „Nerijos" tunto 
vadovės jps. Virginija Rimeikienė ir gvv. Aida Mikučiauskaitė 

' e n t ė s idrytės ir j ų 

Nuot r G r a ž i n o s G r a ž i e n ė s 

Lapkričio 1 d. ir LSS Jubilie
jinių metų proga, LSS Tarybos 
pirmijos posėdžio nutarimu, į 
aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius keliami, ar LSS 
Garbės ženklais apdovanoti šie 

nojo brolius balionais ir sal
dainiais. 

Perskaitomi LS Brolijos ir LS 
Seserijos Vyriausių skautinin
kų įsakymai, kuriais į paskau-
tininkų laipsnį keliami: j . 
budys v.v. Petras Jakubauskas, 
gintarės — vyr. valtininkės Auš
rinė Karaitytė, Taiyda Rudai-
tytė. Virginija Rimeikienė ir 
Daina Rudaitienė. Į aplink tau
tinę vėliavą susidariusį skauti
ninkų,-ių ratą j paskautininkes 
pakeltąsias gintarės atlydi buv. 
„Nerijos" tuntininkė jvs. Irena 
Regienė. Sesių įžodžiui vado
vaujanti jvs. Dalia Sruogaitė 
apibūdina skautininkų įžodžio 
įpareigojimą, džiaugiasi, kad 
šios, tunte užaugusios ir su
brendusios vadovės darbais įro
dė ištikimybę savo pažadui, 
įžodį sesės jautriai išgyvena, o 
sentimentalioji sesė Virginija 
nesulaiko susijaudinimo ašarų. 
Trumpą žodį taria ir paskauti-
ninko įžodį pravedęs jvs. dr. 
Algis Paulius. Į skautininkų 
ratą įsijungę įžodį davę brolis 
Petras, sesės Aušrinė, Virgini
ja, Taiyda ir Daina visų sveiki
nami, apdovanojami gėlėmis. 

Jžodį davusiems sugrįžus prie 
savo vienetu, LS Seserijos Vidu
rio rajono atstovė įteikė 
Padėkos ordiną prieš dvejetą 
metų juo apdovanotai jvs Daliai 
Sruogaitei. 

Visiem? gerbiant išnešamos 
vėliavos, nuleidžiamas vimpi
las. 

Padėkos žodį „Nerijos" se
sėms, praėjusią vasarą puikiai 
pasireiškusioms įvairiose parei
gose stovykloje, tarė „Stel
mužės" stovyklos viršininkas 
ps. fil. Vytenis Kirvelaitis, įteik
damas gėlių tuntininkei, o se
sėms — krepšelį saldainių. I 
paskautininkes pakeltąsias se
ses gintarės sveikino jų vadovė 
jps. Aleksandra Gražytė. „Neri
jos" tuntinink J*3 V. Paulienė 
padėkojo gintarių vadovėms jps 
A. Gražytei, jps. T. Rudaitytei 
ir visoms gintarėms už puikiai 
paruoštą kalėdinę šventę, o taip 
pat visiems broliams ir sesėms 
atnešusioms dovanas jūrų skau
tams.-ėms Lietuvoje ir tas 
dovanas išsiuntusiai jps. Gra
žinai Gražienei. 

Sueiga buvo baigta bendrame 
rate tradicine „Ateina naktis" 
giesme. 

Po sueigos, gerokai praalkę, 
mažieji sesės ir broliai apgulė 
pyragaičiais ir kitais skanėstais 
viliojantį suneštinių vaišių 
stalą, vadovai,-ės tarėsi artė
jančios Kaziuko mugės ir kitais 
veiklos reikalais, o tėveliai 
džiaugėsi gražiai praėjusia isto
rinio įvykio minėjimo tradicine 
sueiga. ,R_ 
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LS Brolijos ir LS 
vadovai ir vadovės. 

Į paskautininkus pakelti: 
vyr. sk. vsl. Onutė Antanai

tienė 
vyr. sk. vsl. Zita Baltramonai-

tė 
gintare vv. Aušrinė Karaitis 
gintare vv. Virginija Rimei

kienė 
gintare vv. Taiyda Rudaitytė 
vyr. sk. vsl. Ina Sekienė 
vyr. sk. vsl. Rima Stroputė 
vyr. sk. vai. Irena Urbonienė-

Bendikaitė 
s.v. vsl. Tony Philpott 
s.v. vsl. Jonas Žilinskas 
j .b. vv. Petras Jakubauskas 

Į skautininkus pakelti: 
ps. Viligailė Lendraitienė 
ps. Asta Reitnerienė 
ps. Laima Rupinskienė 
ps. Aleksas Spirikaitis 
ps. Petras Veršelis 
ps. Algis Adomkaitis 

Lelijos ordinu apdovano
tas: 

s. Juozas Orentas 

Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotas: 

v.s. Juozas Salčiūnas 

VASARIO 16-TOS 
SUEIGA 

BOSTONE 
Vasario 16-osios — Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 
75-mečio proga sausio 30 d., po 
pamokų l i tuanis t inė je mo
kykloje, įvyko Bostono „Bal
tijos" ir „Ža lg i r io" t un tų 
iškilminga sueiga. Buvo prista
tyta naujas „Žalgirio" tunto 
tuntininkas s. Algis Adomkai
tis ir abiejų tuntų programos 
koordinatorė ps. fil. Glorija 
Adomkaitienė. Po naujų kandi
datų pristatymo ir specialybių 
įteikimo, programą, skirtą Va
sario 16-os sukakčiai, įdomiai ir 
prasmingai pravedė vs. Laima 
Kiliulienė. Paaiškinus apie 
Laisvės Varpą ir ekrane pa
rodžius jo skaidrę, visiems buvo 
išdalinti varpeliai, kuriais buvo 
sutartinai simboliškai skambin
ta 75 sekundes. Sugiedojus 
„Lietuva brangi" vyko Jubilie
jinės stovyklos apibūdinimas. 
Vyr. skautės ir skautai vyčiai 
gražiais prisiminimais ragino 
visus da lyvau t i š iemet 
rengiamoje Jubiliejinėje sto
vykloje. Buvo rodoma vaizda
juostė iš praeitos Jubiliejinės 
stovyklos ir atsakyta į klau
simus. „Baltijos" tunto tun
tininkė ps. fil. Jūratė Aukš-
tikalnienė ir „Žalgirio" tunto 
tuntininkas s. Algis Adomkai
tis kvietė visus vykti ir į š.m. 
rengiamą Jubiliejinę Lietuvos 
skautijos stovyklą. Taip pat pri
minė, kad kovo 7 d. 11:30 vai. 
Lietuvių Piliečių klube vyks 
tradicinės Kaziuko mugės ati
darymas. 

L. Ž. 

KAZIUKO MUGĖS: 

Kovo 7 d. — Bostone, Chica-
goje, Detroite, Hartforde, Los 
Angeles, New Yorke, Toronte. 

Kovo 28 d. - Clevelande, 
Waterbury. 

Balandžio 4 d. — VVashing 
tone, VVorcestery. 

6321 Avondala, Ste 102 
• Ch icago . IL 60631 

Tai . 312-774-0042 

Tomas Kisielius. M.D. 
Steven Sandlor, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana Witok, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

Mūsų darbai tai veidrodis, 
kuriame dvasia įžvelgia savo 
tikruosius bruožus. 

Carlyle 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta i . (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Robarts Rd. , Palos Hllls, IL 

Tai . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv . penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, Iii. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. 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 
trefid uždaryta, ketvd. 1-3 v.p p . 

penkt ir šestd 9 v r -12 v p p 

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

• 1 3 2 S. Kadzla Ava. . Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

P i r m , antr. penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos paga1 susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312) 476-2112 

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

IL 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai . kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd . , Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(312 )434 -2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310 , 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312 586 3166 
Namų 708 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 80638 
Vai.: pirm, antr . ketv ir penkt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasaulio katalikiškam jaunimui 

PILIGRIMINĖ KELIONĖ 
Šiais metais Denverio mieste 

Amerikos Vakarų Rocky kalnų 
papėdėje įvyks didžiulis visuo 
tinės Bažnyčios renginys jau
nimui: rugpjūčio 11-13 dienomis 
ten iš viso pasaulio suvažiuos 
300,000 jaunimo nuo 13 iki 30 
metų amžiaus dalyvauti penkto
je Pasaulio Jaunimo dienoje. 

Bet tai nei pramoga, nei „po
būvis", o piligriminė kelionė, 
sako kun. Edward Buelt, jos 
egzekutyvinis direktorius Den
verio arkivyskupijoje, kuri šį 
renginį ruošia ka r t u su 
Popiežiška Pasauliečių taryba 
Vatikane. Turbūt galvojant apie 
dalyvausiantį amerikietišką 
jaunimą, vieno programinio 
komiteto narys yra pasakęs, 
kad sunkiausia gali būti per
duoti dvasinės pilgriminės 
kelionės sąvoką jaunimui, kuris 
mano, jog jis jau yra atvykęs. 

Krikščioniškoji piligriminė 
kelionė turi gilias šaknis, pra
dedant nuo pirmųjų krikščio
nybės šimtmečių, kai žmonės 
pradėjo keliauti į šventąsias 
vietas Palestinoje ir vėliau jau 
į Europos šventoves, o dabar jau 
visuose kraštuose, kur Dievo ar 
jo Motinos apsireiškimai pa
šventino vietas ir padarė jas 
Dievo malonių versmėmis. 

Pasaulio Jaunimo dienos jau 
buvo Romoje, Buenos Aires, Ar
gentinoje, Santiago Campostela, 
Ispanijoje, Čenstakavoje, Lenki
joje (1991 m.). Denverio arki
vyskupas J. Francis Stafford 
pasakė, jog Denveris buvo 
parinktas dėl įvairių priežasčių, 
jų tarpe ir tai, kad šio miesto 
gyventojų amžiaus vidurkis yra 
vienas j aun iaus ių visoje 
Amerikoje, kad jame esanti 
Amerikos Vakarų kalnų gamta 
yra labai patraukli, kad Den
veris turi "palyginti jauną, 
stiprią katalikų bendruomenę, 
kuri klesti gyvastingoje, iš
mokslintoje, daugiatikybinėje 
bendruomenėje. Be to, Denveris 
jau turi daug įvairių galimybių 
priimti tokį didelį skaičių jaunų 
piligrimų. 

Komerciniai viešbučiai ir mo
teliai 1 valandos automobiliu 
nuotoly nuo Denverio ar arčiau 
galės apgyvendinti 32,000 
jaunimo. Komercinės stovykla
vietės tame rate gali priimti 
120,000 stovyklautojų. Be to, 
aplinkinių universitetų bendra
bučiai duos 14,000 lovų. Bus ir 
komercinių stovyklaviečių jau
niems piligrimams: Šv. Tomo 
seminarija ir apylinkių parapi
jos leis stovyklauti savo kiemuo
se. Tariamasi su Raudonuoju 
Kryžium, JAV kariuomene ir 
JAV Nacionaline Sargyba sta
tyti ir palapinių miestus. Pri
vačiuose namuose bus apgyven
dinta tarp 20,000 ir 50,000 
jaunimo. 

Rengimo komitetas Denveryje 
numato, kad dienų programoje 
nuo trečiadienio iki sekma
dienio dalyvaus apie 100,000 
jaunimo. Dar 100,000 atvyks sa
vaitgaliui, kai su jaunimu pa
bendrauti kaip „dar vienas 
paprastas piligrimas" atvyks 
pats Šv. Tėvas pop. Jonas 
Paulius II. Apskaičiuojama, kad 
atvyks ir apie 100,000 suau
gusiųjų kartu su jaunimu daly
vauti vigilijoje ir sekmadienio 
Mišiose su Šv. Tėvu. 

Nors yra organizuojama ne
brangiai ir net nemokamai 
dalinti jaunimui sumuštinius ir 
gėrimą, šių dienų pagrindinis 
dėmesys nėra pramogoms ar 
vaišėms, o dvasios pasipil 
dymui. „Mes stengsimės maistą 
parūpinti kaip galint pigiau", 
sako kun. Buelt. „Jei jaunuoliui 
tektų papasninkauti, likus be 
pusryčių a r vaka r i enės , 
pasninkas taip pat yra svarbi 
piligriminės kelionės dalis. Jei 
reiktų stovyklautojams visą sa
vaitgalį apsieiti be dušo, jie 
galės prisiminti, kad 'visa tai 
išgyvenome kartu'. Dažnai tie 
įvykiai, per kuriuos išgyvename 

Viltis iš Lietuvos rūmų Washingtone 
Prisiminimų ir dabarties akimirkos 

daugiausia sunkumų, giliausiai 
įsirėžia atmintin, — sako kun. 
Buelt. „Bet mes čia, Denveryje, 
darysime viską, kad dienos būtų 
gil i dvasinė pat i r t i s . Šis 
renginys bus saugus, geras 
įvykis". 

Pereitų metų Verbų sekma
dienio pamoksle paskelbęs šią 
Pasaulio Jaunimo dieną, Šv. 
Tėvas davė jai ir vedamąją 
mintį iš Kristaus žodžių šv. Jono 
evangelijoje: „Aš atėjau, kad jie 
turėtų gyvenimą, — kad apsčiai 
jo turėtų" (Jn 10:10). 

Vienas svarbiausių šios 
Pasaulio Jaunimo dienos tikslų 
yra jaunimui duoti visuotinės 
Bažnyčios patirtį — bendra 
malda, bendras darbas su įvai
rių pasaulio šalių jaunimu. 

Denverio arkivyskupijos ti
kintiesiems priimti tokią didelę 
tarptautinę minią yra didžiulis 
įsipareigojimas. Kai kores
pondentas paklausė arkiv. Staf
ford, kur is yra Pasaulio 
Jaunimo dienos vicepirmi
ninkas, ką amerikiečiai pasi
sems iš šio renginio, jis atsakė: 
„Mums JAV-ose yra labai svar
bu klausytis ir mokytis iš kitų 
šalių katalikų. J ie atsiveš 
katalikišką kultūrą, šimtme
čiais senesnę už mūsų, daug 
derlingesnę religinę dirvą, negu 
mūsų. Aš norėčiau, kad mes 
suvoktume jų atvežtą realybę, 
ypač, jiems per tolimą pili
griminę kelionę atsivežant šią 
nuotaiką, kurią Popiežiškoji 
Pasauliečių taryba ir pop. Jonas 
Paulius II taip stipriai pabrėžė. 
Aš norėčiau, kad Amerikos 
tikintieji susipažintų su visuo
tinės Katalikų Bažnyčios tur
tingumu". 

Paklaustas, ką tikisi Šv. 
Tėvas pasiekti per šias Jaunimo 
dienas.arkiv. Stafford prisiminė 
Šv. Tėvo kalbą Pasaulio Jau
nimo dienai. Ten jis pabrėžė 
svarbą kiekvienu metu ir visur 
skelbti Jėzaus Kr is taus 
evangeliją ir angažuoti atei
nančiojo tūkstantmečio vadus — 
šių dienų jaunimą, kuris atvyks 
šįmet į Denverį. Pabrėžė svar
bą jiems gilinti savo gyvenimą 
Kristuje. 

Amerikos Vakarų kalnų pa
t i r t i s bus pirmoji tokia 
daugeliui iš užsienio atvyks
tančių jaunuolių. Laukiama 
jaunimo iš Pietų Amerikos, Azi
jos ir Europos. Jie, čia atvykę, 
patirs jauną krikščionybę, paly
ginus su jų šalių krikščionybe. 
Jie patirs religiškai daugia-
kultūrišką visuomenę. Denverio 
mieste yra ir daug kitų tikybų 
bažnyčių bei šventovių. ,,Aš 
viliuosi, kad jie susipažins su 
tokia katalikybe Amerikoje, 
kuri aktyviai santykiauja su 
įvairiomis religinėmis grupėmis 
vis labiau sekuliarėjančia 
ku l tū ra ir kad jie pajus 
Amerikos Katalikų Bažnyčios ir 
ypač katalikiško jaunimo gyvas
tingumą", pasakė arkiv. Staf
ford. 

Lietuviško jaunimo dalyva
vimą šiame renginyje koordi
nuoja Nekalto Prasidėjimo 
seserų ses. Igne Putname. Ra
gindama kuo daugiau išeivijos 
jaunmo ten dalyvauti, ji minėjo, 
jog ypač svarbu būtų, kad šiame 
renginyje galėtų dalyvauti šiuo 
metu JAV universitetuose 
studijuojantis jaunimas iš 
Lietuvos. (Lietuva nenumato 
atsiųsti jaunimo čia šį kartą, 
nes ruošiamasi Šv. Tėvo 
kelionei į Lietuvą rugsėjo 
mėnesį.) Tam tikslui ses. Igne 
taip pat ieško mecenatų Lietu
vos jaunimui. 

Ji kviečia šio krašto atei-
tininkišką ir skautišką jaunimą 
nepraleisti progos. JAV parapi
joms priklausantis jaunimas 
registruojasi per savo parapijas 
(vyskupijas). Kas nori prisi
jungti prie ten vykstančio lietu
viško jaunimo, skambina seselei 
Ignei (203) 928-7955. 

a.j.z. 

Kai čia rašančiam sostinėje 
Vašingtone teko gyventi nuo 
1978 m. iki 1992 m. vidurio, 
Lietuvos pasiuntinybės, vėliau 
ambasada tapusios, rūmuose iki 
1987 m. lapkričio 15 d. šeimi
ninkavo dr. St. Bačkis, o vėliau 
— St. Lozoraitis. Su dr. Bačkiu, 
kaimynu iš šiaurės Aukštai
tijos, susipažinau dar gyven
damas Čikagoje, kai jis čia 
viena proga buvo atvykęs skai
tyti paskaitos. Tad ir persikėlęs 
į Vašingtoną, Lietuvos pasiun
tinybės rūmuose būdavau ne 
taip jau retas svečias, kur ar
timiau susipažinau ir su labai 
malonia užpaliete Ona 
Bačkiene. Kai čia atvykdavo 
Bačkių sūnus Ričardas iš 
Paryžiaus ar tuometinis prela
tas , vėliau arkivyskupas 
Audrys Bačkis, būdavo progos ir 
su jais artimiau pabendrauti. 
Savo šiltumu, draugiškumu bei 
paprastumu mane ir daugelį, jį 
jau iš anksčiau pažinojusių ypač 
jaunosios kartos vašingtoniškių. 
žavėjo prelatas Audrys. Šian
dien, ačiū Vatikano t ikrai 
logiškam sprendimui, A. Bačkis 
jau sėdi Vilniaus arkivyskupo 
soste. 

Dr. S. Bačkio ir St. Lozoraičio 
ryšys taip pat labai artimas. St. 
Lozoraitis, Sr., ilgametis Lietu
vos diplomatijos šefas, jo parašy
tais įgaliojimais po savo mirties 
diplomatijos šefo pareigas 
perimti paskyrė dr. S. Bačkį, o 
šis, kaip Lietuvos diplomatijos 
šefas, pasitraukdamas pelnyto 
poilsio, Lietuvos atstovo Va
šingtone pareigoms paskyrė St. 
Lozoraitį, Jr., dabartinį kandi
datą Lietuvos prezidento postui. 
Su šiuo nepaprastai puikiu ir 
išmintingu žmogumi bei diplo
matu man teko pirmą kartą 
susipažinti netrukus po to, kai 
jis atvyko į JAV sostinę, o 
paskui atsirado nemažai progų 
su juo artimiau bendradarbiau
ti, ypač per ryšius su radiju ir 
spauda. 

Su Lozoraičio atvykimu, nors 
jis kartu ėjo ir Lietuvos atstovo 
prie Šv. Sosto pareigas, Lietuvos 
pasiuntinybėje prasidėjo nauja 
era. Pvz., 1988 m. vasario 7 d. 
Vašingtone vykstant Lietuvių 
Jaunimo sąjungos politiniam 
seminarui, 1924 m. Lietuvos 
vyriausybės įsigytuose 
pasiuntinybės rūmuose įvyko is
torinis įvykis — pirmą kartą čia 
aukotos Mišios, dalyvaujant 
netoli šimtui žmonių. Mišioms 
pasibaigus, S. Lozoraitis tarė 
šiuos žodžius: „Šiandien keli 
simboliai labai gražiai cia 

susipynė. Atėjo bažnyčia į tau
tinius namus, valstybinio sim
bolio namus, atėjo jaunimas, 
atėjo vyresnioji karta, ir mes 
buvome jungiami lietuviškų 
sentimentų, kurie mus 30-40 
metų išlaikė, ir tikiu, kad 
išlaikys, kol reikės..." 

1988 m. vasairo 16 minėjime 
Vašingtone, kurio metu LB Va
šingtono apyl- v-bos pirmi
ninkas, JAV kariuomenės pulk. 
D. Skučas pasiunT;nybei įteikė 
naują Lietuvos tr.spalvę vėlia
vą, vėliau įvykusiame šventės 
minėjime Lietuvos atstovas 
savo kalboje teisingai perspėjo: 
„Tačiau yra būtina, kad Nepri
k l ausomybės atstatymo 
sukakt i s beminėdami, mes 
nenuslystume į vis besikar
tojantį, kad ir jaudinantį, 
šabloną. Nepasitenkintume tam 
tikru ri tualu, skambių žodžių 
pakartojimu..." 

1988 m. vasarą Lietuvoje, 
kaip ir kitose Baltijos šalyse, jau 
pasirodė atgimimo banga, iškilo 
ir Sąjūdis. Tų metų rugsėjo 4 d. 
Lietuvos Laisvės Lyga kreipiasi 
į Lietuvos Respublikos atstovą 
Vašingtone St. Lozoraitį, pra
šydami jį suorganizuoti tarptau
tinę ekspertų komisiją Ignalinos 
atominei jėgainei ištirti. 

D i e n r a š t i s ,.Washington 
Post", atgimimo įvykių Baltijos 
r e spub l ikos paskatintas, 
1988.10.23 laidoje paskelbė in
terviu su tų šalių atstovais Va
šingtone, kur apie esamą padėtį 
St. Lozoraitis taip pasisakė: „la
bai paslaptingas ir komplikuo
tas reikalas... Tauta trokšta 
būti laisva, pirmuoju žingsniu — 
turėti nors tam tikrą auto
nomiją. Vietos komunistų par
tija taip pat nori būti daugiau 
nepriklausoma. Tad ir šios dvi 
jėgos — Sąjūdis ir partija — šiuo 
metu eina išvien...'* 

1989 m. sausio 20-21, išsilais
vinimo įvykiams Lietuvoje bręs
tant, Lietuvos pasiuntinybėje 
Vašingtone įvyko pirmasis 
Lietuvos konsulų Amerikoje su
važiavimas. Po to interviu spau
dai St. Lozoraitis pareiškė: „Aš 
vis tik manau, kad ir Maskvoje 
kažkas, kažkur ir kažkada pra
dės suprasti, kad ateina laikai, 
kada bus daug naudingiau 
turėti laisvus kaimynus, su ku
riais galima santykiauti ir 
kultūriniai ir prekybiniai; su 
kuriais, pagaliau, bus galima 
ku r t i visiškai naują Rytų 
Europos politinę padėtį — 
naudingą visiems, net ir tolimai 
Amerikai, kuriai atsidarytų 
didžiausios rinkos..." 

1989 m. vasarą Vašingtone 
lankosi daug garbingų Lietuvos 
atstovų, jų tarpe Sąjūdžio seimo 
tarybos pirm. Vj t. Landsbergis 
su žmona, buvę politiniai kali
niai kun. A. Svarinskas, B. Ga
jauskas. Jiems Lietuvos pa
siuntinybėje surengiami 
iškilmingi priėmimai ar išleis
tuvės. Išleidžiant Landsbergius 
atgal į Lietuvą, St. Lozoraitis 
tarė: „Mes norėtume pasakyti, 
kad čia, Amerikoje, yra didelė 
lietuvių bendruomenė, kuri 
tikrai yra arti Lietuvos. Ji 
visomis jėgomis nori Jums ir vi
siems tiems, kurie eina Lietuvos 
nepriklausomybės keliu, 
visomis jėgomis padėti...." 

1989 m. gruodžio 13 d. Va
šingtono lietuvių visuomenė 
drauge su St. Lozoraičiu, kon
certinę dalį atliekant iš Lietu
vos atvykusiems menininkams, 
Lietuvos pasiuntinybės 
rūmuose atsisveikino su Ona ir 
dr. Stasiu Bačkiais. Čia St. 
Lozoraitis savo pirmtako garbei 
tarė šiuos žodžius: „Jis čia at
važiavo labai sunkiais laikais 
(1960 m.), kada susidomėjimas 
Lietuva buvo nepaprastai 
mažas, o spaudė iš įvairių pusių. 
Mes ėjome per dykumą, ir tas 
ėjimas buvo nepaprastai 
sunkus. Jis padėjo išspręsti, ir 
faktiškai išsprendė, svarbius 
reikalus, panaudodamas savo 
patirtį, savo diplomatinius ga
bumus. Už tai turiu nuoširdžiai 
jam padėkot. Turiu padėkoti ir 
už tai , kad tas pastatas, 
kuriame dabar esame susirinkę, 
buvo jo laikais suremontuo
tas..." 

Įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje 
riedėjo pirmyn. Po trijų mėnesių 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė atstatanti Lietuvos 

nepriklausomybę. B t kol JAV 
ir didžioji dalis pasaulio vals
tybių tai pripažino, dar reikėjo 
palaukti keliolika mėnesių, kai 
Maskvoje įvykusio pučo nugalė
toju tapo Jelcinas ir Sovietų 
Sąjungoje sugriuvo komu
nizmas. Po to sekė vėl nauji 
įvykiai: Vilniaus arkivyskupo 
soste atsisėdo Audrys Bačkis, po 
to kaip Lietuvoje besilankančio 
Prancūzijos prezidento Mitte-
rando vienas iš palydovų, Vilnių 
trumpam, po daugelio metų 
nebuvimo, aplankė arkivyskupo 
tėvas dr. S. Bačkis. O dabar štai 
atsirado puiki galimybė ir 
Lietuvos ambasadoriui Va
šingtone Stasiui Lozoraičiu atsi

sėsti Lietuvos prezidento kėdėn. 
Tas užmojis reikalingas ne tik 
Lietuvos piliečių balsų, bet ir 
išeivijos lietuvių paramos, ypač 
pinigais. Kaip skelbia radijas, 
šiuo metu Lietuvoje St. Lozorai
tis susitikinėja su rinkėjais. 
Pasak pranešimų, ypač provin
cijos miesteliuose jo pasiklau
syti susirenka nemažos minios 
žmonių. Tai geras ženklas. Tai 
kartu viltys, išplaukusios iš 
Lietuvos rūmų Vašingtone — 
vienas jau sėdi Vilniaus arki
vyskupo soste, o kitą Lietuvos 
piliečiai demokratiniuose rinki
muose gal išrinks Lietuvos pre
zidentu. 

VI. Ramojus 

NAUJASIS PREZIDENTAS 
NEPAMIRŠO LIETUVIŲ 

Tęsiant prez. Bill Clinton 
politiką įjungti visus JAV pilie
čius į darbą, kad būtų atgai
vinta ir sustiprinta JAV eko
nomika bei visuomeninis gyve
nimas, jo štabas ir Demokratų 
partijos Etninė taryba š.m. sau
sio 18 d. pagerbė JAV-se veik
lias etnines grupes. Pagerbimo 
pietūs vyko greta kitų vaišių ir 
pramogų, suruoštų prez. Clin-
tono inauguracjos komiteto sau
sio 17-21 d. Vašingtone. Lietu
viams atstovavo Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus pirm. 
Stanley Balzekas, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
įstaigos direktorė Asta Banio
nytė ir PLB Jaunimo sąjungos 
atstovė Ginta Draugelytė. Iš 
viso pobūvyje dalyvavo per 400 
žmonių. 

Susirinkusius sveikino prez. 
Clinton atstovai: Charles 
Santangelio, Demokratų parti
jos Etninės tarybos direktorius, 
einantis pareigas prezidento 
inauguracijos komitete , ir 
Michael Lux, naujai paskirtas 
specialus asistentas visuomeni

niams reikalams. Pagrindinę 
kalbą pasakė JAV Kongreso 
ats tovas Norman Minėta , 
japonų kilmės demokratas iš 
Kalifornijos. Taip pat kalbėjo 
meksikiečių, italų, indėnų, 
lenkų, graikų, žydų, lietuvių ir 
kitų tautybių atstovai. 

Stanley Balzekas, kalbė
damas JAV lietuvių vardu, 
priminė, kad naujam pre
zidentui reikės visuomenės pa
galbos pravesti ir įgyvendinti 
naują politiką. Visi JAV gyven
tojai turi įsijungti į tą darbą ir 
taip pat kreiptis į valdžios įstai
gas, kai ko nors reikia ar 
trūksta. 

Susirinkusiems buvo išdalin
tas Demokratų partijos 1993 m. 
etninių švenčių kalendorius, 
kuriame minimos kelios, lietu
vių visuomenei svarbios, 
šventės — Vasario 16-ji, Šv. 
Kazimiero šventė, Kovo 11 -toji, 
Pabaltiečių laisvės siekimo 
diena birželio 14, kurios metu 
mes minime ir birželio trėmimo 
aukas. 

Asta Banionytė 

Etninių grupių atstovų susitikime su prez. Clintono komisijos nariais kalba Stanely Balzekas. Susitikimas 
įvyko Vašingtone š.m. sausio 18 d. N u o t r A B a n i o n y t ė s 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS J A N K U S 

draugai net dūmo neužuostų. Aš irgi baigiu. Dar pusan
tro turiu, o toliau reikės kentėti. Gal bus į gerą. 
Pakentėjęs gal atprasiu. 

— Galėsiu savo atiduoti. 
— Savo. O ką veiksi, jeigu prireiks. 
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neklusnumą gali mums visokių nemalonumų pridaryti, 
tada šį rytą, prieš pat man išeinant, nuėjo į mergaičių 
baraką ir pranešė, kad šeštadienį dailiau pasipuoštų 
ir važiuotų pas anglus pašokti. Net prižadėjo šeštadienį 
pirtį iš ryto joms pakurti, bet tos su šluota lauk išvijo. 

— To tai ne. Knygų badą tai jau kelinta diena Šaukė: „Mes ne latvės, cigarečių tau nevežiosim. Vyrai 
— Kartais darosi įkyrus su visokiais savo suma

nymais. Tai jam padaryk tą, tai tą. 
— Tai nebesutariat? 
— Gal ir ne visiškai taip. Sutariam. Tik kartais, 

kad nereikėtų kokio žodžio leptelėti, verčiau pasislepiu. 
— Gal to nesakyk kitiems. 
— Kodėl? 
— Čia jį v;si labai gerbia. Mano, kad tik per jį 

pateko į tą pusę. Jis jiems kaip žydams Mozė. 
— Žinau. Jis pats man sakė, kaip buvo. Nebuvo 

lengva, bet ar jis ką lėmė, ir pats nežino. 
Mikas išsiėmė iš kišenės sulankstytą angliško laik

raščio skiautę ir ėmė rūpestingai ją atlankstyti. 
Maniau, kad atnešė man ką perskaityti, gal net ką apie 
Beną, bet išlankstė tik smulkiai kelis žiupsniu? smul
kiai supjaustyto tabako. 

— Ar dar turi cigarų? — pakėlė akis nuo tabako. 
— Gal du ar tris. 
— Tikrai? Sakiau, kad nešvaistytum. 
— Ką veiksiu, kad toks neklaužada gimiau — 

nusijuokiau. 
— Tu nesijuok, — iš kitos kišenės išėmė keletą 

keturkampiais suplėšyto laikraščio lapelių Vieną 
atsiskyrė, sulenkė dvilinką, praskėtė ir į suhnkimą 
ėmė žiupsneliais dėti tabaką. — Bepigu, kad neįpra-
tai rūkyti, tai negali suprasti, kas yra tabak< badas. 
Ir dabar atėjau čia, kad galėčiau ramiai parūkyk. Išeik 
ant vieškelio ir pamatysi vyrus, slampinėjančiu> pagrio
viais: nuorūkų ieško. Prisirenka, išlukštena tabaką, 
susisuka suktinę ir slepiasi miške, ko toliausia, kad 

jaučiu. 
— Kiekvienam savo bėda. 
Baigęs sukti, užsidegė. Tabako ir smilkstančio 

laikraščio kvapas pasklido ramiam pušyno ore. 
— O tie, kur cigarus saugojo, pasiruošę pirštus 

nusikramtyti. Juk cigarų paliko dar pusė sunkvežimio 

irgi joms pritarė, nors Marcius ir nuniurnėjo: „Kojos 
kvailės taip spiriasi. Juk ne vyžos, nenuplyš, o ciga
retė yra ir visada bus cigaretė. Tai dabar nežinia, ar 
tą sunkvežimį atsiųs, ar ne. 

Klausiau ir nežinojau, tikėti, ar netikėti. Iš knygų 
žinojau, kad žmonės visur tėra tik žmonės, bet 

Paskutiniu akimirksniu galėjo visus ištuštinti. Čakas, asmeniškas patyrimas buvo nežmoniškai toli nuo tikro-
paėmęs šautuvus, net liepė už gerą saugojimą pasiim
ti, bet jie pasiėmė tik po kelis, nors galėjo ir maišus 
prisikrauti. Dabar būtų ponai. Ar girdėjai, ką daro 
latvės? 

Ne, nebuvau girdėjęs. 
— Jos važiuoja į anglų kareivines su kareiviais 

šokti. Ne tiek šokti, kiek pasidulkinti. Iš pradžių už 
nudulkinimą gaudavo po pakelį cigarečių, o dabar, 
sako, ir anglai pradeda išgudrėti, teduoda tik po kelias 

jo gyvenimo atsilikęs. Kai Miko dūmas, o su juo ir 
smilkstančio popieriaus kvapas išsisklaidė pušyne, išsi
sklaidė ir mano noras Vaičiulaičio „Valantinoje" rasti 
vaikų, apie kuriuos ničnieko nežinojau, vadovėliams 
raktą, pasakiau: | 

— Jeigu turi laiko, pereikim per latvių stovyklą. 
Noriu užeiti į Senio raštinę pažiūrėti, gal jie ten turi 
kokių knygų. 

Pakilom. Apsukę ratą per kalvotą pušyną, išėjom 
cigaretes, o kartais užtenka net ir vienos. Pavaikščiok į kelią kitam stovyklos gale. Tikrai, sutikom porą 
po latvių stovyklą, pamatysi, kiek latvių vaikšto su ei- latvių su cigaretėmis dantyse, ir niekas nekaulijo 
garetėmis dantyse. Tai vis mergų parvežtinės. dūmo. Pamėgintų kas mūsų stovykloje taip užsirūkyti. 

— Netikiu, — pasakiau. Aną dieną puskarininkis numetė pusę cigaro, tai kone 
— Tavo valia. Aš irgi^pats nemačiau, bet taip visi peštynės kilo, kai prie jo puolė keturi ar penki vyrai. 

šneka. Vakar Senis mūsų Džiūsnai, žinai, tam, kur mūsų 
sų nenorėjo įsileisti, pasakė, kad šeštadienį atvažiuos 
sunkvežimis ir mūsų mergaičių paimti. Ar Benas 
nesakė, kad liepė jam tą ir savo laikraštyje paskelbti? 

— Ne, neužsiminė. 
— Ir nepaskelbė. Džiūsnai išdrožė: „Jeigu nori 

baltosiomis vergėmis prekiauti, tai pasiskelbk ant savo 
durų". Džiūsna šnekėjo ir šiaip, šnekėjo ir taip, bet 
Benas nė iš vietos. Nepadėjo nė tai, kad Senis už 

Aprimo tik, kai žilaūsis Eilvainis ėmė sarmatyti. 
„Gėdos turėkit", sakė, „piemengalys pamtė žiopsan
čius, numetė kaip šunim kaulą, o jūs tuoj rietis. Pama
tytumėt, jis tikrai dar abiem galais iš jūsų tebe
sijuokia". Vyrai nurimo, bet nuėjo tiesiai į pušyną kaip 
nors tą pusei garį pasidalinti. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS BOSTONE 

Lietuvos Operos solistų 
Sigutės Stonytės ir Arvydo Mar
kausko koncertas, sausio 17 d, 
įvykęs Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje So. Bostone, buvo 
sėkmingas. Šiam įvykiui rengė
jai, „Laisvės Varpo" radijo 
vedėjas Petras Viščinis ir Lie
tuvių fondas, skyrė daug dėme
sio ir energijos. Buvo išleistas 
specialus leidinys su koncerto 
programa, atlikėjų nuotrauko
mis ir žiniomis apie jų kūrybinį 
kelią, taipogi su rėmėjų ir tal
kininkų pavardėmis ir vietinė
mis reklamomis. Koncertas vy
ko sklandžiai pagal šią progra
mą, ji prasmingu žodžiu pradėjo 
ir užskleidė Petras Viščinis. 

Solistai pateikė keletą arijų 
repertuarą, sudarytą iš lietu
viškų operų bei gerai žinomų 
pasaulinių kūrinių, perpintą 
liaudies dainomis. Jie atliko 
keletą duetų, ypač patikusių 
publikai. Išskirtinai puikų 
įspūdį paliko Sigutės Stonytės 
atlikti Abigailės rečitatyvas iš 
Verdi „Nabucco" ir F. Bajoro 
Variacijos lietuvių liaudies te
momis „Ugdė motutė". Alvydo 
Vasaičio akompanavimas orga
niškai įsiliejo į solistų dai
navimą, išryškindamas visų 
trijų aukštą profesionalumą ir 
meniškumą. Koncertui pasibai
gus, S. Stonytei, A. Markauskui 
ir A. VasaiČiui buvo įteikta ne 
vien gyvos rožės ir garsus klau
sytojų plojimai, prašant bisų. 
Jiems, gimusiems tremtyje, bu
vusi Sibiro tremtinė Ona Milei-
kienė iš Brocktono padovanojo 

savo atsiminimų knygą, „Igar-
kos Naujamiestis", pagal jos 
pasakojimus parašytą Elenos 
Juciūtės. Plojimams nesibai
giant, dar sykį skambėjo duetas 
A. Bražinsko „Tėvynė" ir liau
dies daina „Stok ant akmenė
lio". Gausios publikos nuotaiką 
ir įspūdžius sekmadienio „Lais
vės Varpo" laidoje labai vaiz
džiai apibūdino Cape Codo apy
linkės pirm. Alfonsas Petrutis. 
Atvykę iš įvairių tolimų kampe
lių, koncerto lankytojai tikrai 
džiaugėsi šiuo muzikiniu įvy
kiu, daug ir smarkiai plojo, po 
koncerto dar ilgai nesiskirstė, 
dalinosi nuomonėmis prie pa
ruoštos kavutės. 

TĘSIAMA GRAŽI 
TRADICIJA 

Tradicinis šeimų slidinėjimas, 
sutraukęs daugiau 80 įvairaus 
amžiaus dalyvių, sausio 8-10 d. 
savaitgalį vyko King Pine Tree 
Ski Area, New Hampshire. 
Smagios lietuvių šeimų slidi
nėjimo išvykos vyksta jau pen
kiasdešimt metų. Jas pradėjo 
Lietuvos Vyčiai, po to tautinių 
šokių šokėjų grupė „Sambūris" 
iki pernai vadovavus skautų 
„Žalgirio" tunto tuntininkui, vs 
a.a. Vytautui Jurgėlai. Šiais 
metais vadovavimą perėmė jo 
našlė, Aldona Jurgėlienė ir sū
nus Vytas. Slidininkų tarpe 
esant „Sambūrio" ir etnografi
nio ansamblio „Sodauto" na
riams, laisvalaikį nuo slidinė
jimo visada užpildo šokiai, mu
zika ir dainos. Tai puiki proga 
lietuvių šeimoms susirinkti, 
kartu pailsėti ir pabendrauti, 

kur vaikai girdi lietuvių kalbą 
ir dainas, galima susirasti nau
jų draugų. 

75-ASIS DR. JURGIO 
GIMBUTO GIMTADIENIS 

Sausio 18 d. inž. dr. Jurgis 
Gimbutas, gyvenantis Arlingto-
ne, MA, atžymėjo savo gimimo 
75-ąją sukaktį. Senosios kaimo 
architektūros mokslininkas, dr. 
J. Gimbutas yra gerai žinomas 
ne tik Bostono ir Amerikos lie
tuviams, bet ir Tėvynėje. Jo 
plati veikla apima visas kultūri
nio, profesinio ir visuomeninio 
gyvenimo sritis. Jis yra ilgame
tis Lietuvių Skautų sąjungos, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
narys, Lituanistikos Instituto 
Bostono skyriaus pirm. Bendra
darbiavo „Technikoje" (Kaune), 
„Inžinieriaus kelyje", „Tech
nikos žodyje", „Mūsų vytyje", 
„Aiduose", „Lietuvių Enciklo
pedijoje". J. Gimbutas yra kele
to knygų autorius, yra parašęs 
daugybę recenzijų ir straipsnių 
architektūros ir statybos klausi
mais, 1940-44 m. J. Gimbutas 
dėstė Vytauto Didžiojo univer
sitete. Vokietijoje tęsė dėstymą 
UNRRA universiteto Muenche-
ne statybos fakultete. Prancūzų 
okupacinės valdžios pagalba, J. 
Gimbuto daktarinė disertacija 
„Das Dach des litaushen Bau-
ernhauses aus dem 19. Jh." 
1948 m. buvo išspausdinta vo
kiečių kalba ir išleista atskira 
knyga, patekusia į pasaulio 
universitetų bibliotekas. Dėl to 
ji iki šiol cituojama architek
tūros istorikų, etnografų ir kitų 
atitinkamų mokslo sričių dar
buose, susijusiuose su tradicine 
kaimo architektūra. 

Su Vytauto Didžiojo universi
tetu įdomiai siejasi trijų kartų 
Gimbutų šeimos gyvenimas. 
Nepriklausomybės laikais jame 
dėstė dr. J. Gimbuto tėvas inž. 

CLASSIFIED GUIDE 

Inž. dr. Jurgis Gimbutas savo namuose Arlingtone, MA. 
Nuotr. L. Žiaugrienės 

Leonidas Gimbutas, po to jis 
pats, dabar, jau antrus metus, 
duktė dr. Živilė Gimbutaitė dės
to psaulinę literatūrą VDU 
aukštesniųjų kursų studentams. 
J. Gimbutas, persikėlęs j JAV 
1949-83 m. dirbo statybos inži
nieriumi Fay. Spofford & Thorn-
dike firmoje Bostone, kur pro
jektavo utilitarinių, pramoninių 
ir uostų pastatų konstrukcijas, 
o nuo 1967 m. buvo tos firmos 
dalininku (associate). Ruošiant 
ir leidžiant Bostone Lietuvių 
Enciklopedija, buvo statybos 
skyriaus redaktoriumi, XXXVII 
papildomo LE tomo vyr. redak
toriumi. Pasitraukęs pensijon, 
išspausdino dvi knygas, trečio
sios knygos rankraštį „Lietuvos 
kaimo trobesiu puošmenys" pri
ėmė Lietuvos „Mokslo" leidykla 
ir planuoja ją išleisti. Dr. J. 
Gimbutas neseniai baigė rašyti 
pirmąją dalį (iš trijų) savo 
atsiminimų. Jis nuolat seka Lie
tuvoje leidžiamą literatūrą etno
grafijos, architektūros istorijos 
klausimais, rašo spaudai nauju 
leidinių recenzijas. Nuo atgi
mimo pradžios, kartu su inž. A. 
Girnium, pradėjo rinkti visus 
Lietuvoje leidžiamus naujus 
laikračius, žurnalus, plakatus. 
Dabar šį unikalų rinkinį sudaro 

įspūdingas kiekis įvairių lietu
viškos spaudos leidinių, atspin
dinčių mūsų Tėvynės kelią į 
laisvę. Nenuilstančiam, veik
liam ir darbščiam dr. J. Gim
butui linkime geros sveikatos ir 
ilgiausių metų! 

KAZIUKO MUGĖ 

Tradicinė Bostono Skautų,-čių 
Kaziuko mugė sekmadienį, ko
vo 7 d., vyks Lietuvių Piliečių 
klube. Pradžia 11:30 v. ryto. 
Naujai režisuoto sesių Stefos ir 
Linos Subatienių „Ožka ir sep
tyni ožiukai" vaidinimo pradžia 
— 3 v. p.p. Mugėje bus galima 
įsigyti tautiškų dovanų bei 
skautiškų rankdarbių: skanauti 
lietuviškais pietumis, tortais ir 
saldumynais. Bostono „Bal
tijos" ir „Žalgirio" tuntų tun-
tininkai ps. fil. Jūratė Aukšti-
kalnienė ir s. Algis Adomkaitis 
kviečia visus praleisti malonią 
dieną su skautais,-ėmis. 

L.Ž. 

Tobula laisvė duodama tik 
tam žmogui, kuris savo paties 
darbu pragyvena ir, tą darbą 
dirbdamas, daro tai, ką nori. 

Anonimas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GRolT 
PARDUODA 

. KE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida/ .. _ 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

67 ll South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GNTC 
Truck, Volkswagen, Oldsmobile ir 
Oodge firmų automobilius. 
Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

T A Į S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Harmla Dackya 

Tel. $85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Sfef! 
_ftl> 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 S. Kadr i * Ava., 
CNcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX -INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai kalba MatuviaMi 
• Nuola-da pensininkams • 

MI8CELLAMEOU8 ~ " 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Te*. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 VYaat 9 5 t h Strat 
Ta i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 581 8 6 5 4 
' stt 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I N C O M E TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončius, C P A , MBA 

11617 Brookwood Drive 
Orland Park, IL 60462 

tel. 708-479-2938 
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NEBUS 

99 PASKUTINIS TAVO POSŪKIS", 
* ŠITAIP IŠSIREIKŠTA IŠEIVIJOS SPAUDOJE MASINIAI PASIRAŠYTUOSE 

„UŽ LOZORAITI..." SKELBIMUOSE 

^^Ar tu tikrai tiki, 
kad tavo broliai Lietuvoj 
tik kraujo tenori, 
kad jiems nei tu, 
nei Lietuva, 
nei žmogus, 
nei laisvė 
nerūpi? 
Kokią teisę 
Kokį įgaliojimą 
tu turi 
taip kalbėti 
ir taip rašyti?"... 
Lietuva niekados tavęs neišdavė 
nei išsigynė: 
tu jos išsigynei, Ją palikai, 
kad tu ją apvagi, 
jai nepadėdamas, 
jos vengdamas, 
ją apkalbėdamas, 
ją kitiems palikdamas. 
Tai nekalbėk apie laisvę. 
Gyvenk laisve. 
Rizikuok laisvę. 
Bandyk laisvę 
Tai nekalbėk apie Lietuvą. 
Gyvenk Lietuva. 

— Jonas Mekas, 1961 

JEI TAPS 
ALGIRDAS B R A Z A U S K A S 

Nuomonės Lietuvoj: 

„... Ponas Lozoraitis, kaip jį kaip žmogų begerbtum, vis dėl
to silpnas mūsiškose rungtynėse, neužsigrūdinęs, nepa
tyręs ir nežinantis Lietuvos realijų... 
Susidūręs su p. Landsbergio vadovaujamu Trečiuoju Sąjū
džiu, bus suvystytas, apdorotas ir sudorotas...". 

„... Labai pasigendame žmonių, kurie suprastų mūsų 
gyvenimą, ypač iš tų, ilgą laiką, ar net visai negyvenusių 
Lietuvoje..." 

„... Nesinori tikėti, kad būtų padaryta kita istorinė 
klaida..." 

„... 50% pas mus Šiauliuose gyvena ant skurdo ribos..." 

Todėl registruokitės Lietuvos konsulatuose ir balsuokite 
tik -

UŽ BRAZAUSKĄ! 

Nuomonės viešumai, pasiteiravus: 
„Už Brazauską..." 
Box. 1172 
Great Neck, New York, 11024-1811 

Vajaus aukas: 
„For Election of 
President of Lithuania 
Manufacturers Hanover Bank 
1430630 53665 
234 Middle Neck Rd. 
Great Neck, NY 11021 

Almus Šalčius 
Vajaus „Už Brazauską" vedėjas 

Apmokėtas politinis skelbimas 



LIETUVIU TELKINIAI 

Waterbury, CT 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
75 METŲ S U K A K T I E S 

Š V E N T Ė 

Vasario 16 d., antradienį, 9 
vai. ryto trispalvės pakėl imas 
prie miesto rotušės. Šventės gar
bės burmistru bus pr is ta ty tas 
kun . kleb. Francis V. Karvelis . 
Po to vyks priėmimas rotušėje 
visiems dalyvaujantiems. 

Vasario 21, sekmadienį, 11 
vai. ryto šv. Mišios už Lietuvą 
Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje. Šv. Mišias aukos kun. 
Paul ius P. Sabulis. Po Mišių 
kavutė mokyklos salėje. 

Iškilmingas minėjimas 12 vai. 
p.p. Programoje: pre legentė 
Vaiva Vėbraitė Gust , JAV LB 
tarybos narė, CT LB apygardos 
valdybos narė, Ryšių centro 
vadovė, Vėtros Taut in ių šokių 
ansamblio vadovė. Pakviesti : 
J A V k o n g r e s m a n a s G a r y 
Franks , miesto burmis t ras Ed-
ward D. Bergin bei k i t i garbės 
svečiai. Meninę programą atliks 
LB Vyrų dainininkai , vado
vaujami Gertrūdos Ambrozai-
tienės. Aukos renkamos Lietu
vių Bendruomenei Lietuvos 
reikalams. 

Visi kviečiami gausiai daly
vauti . 

W a t e r b u r i o LB a p y l i n k ė s 
v a l d y b a 

New Jersey, N.J. 
V A S A R I O 16 

E L I Z A B E T H E , N J 

Lietuvos nepriklausomybės 
75 metų jubiliejinis minėjimas 
Elizabethe vyks sekmadienį, 
vasario 14 dieną, Sv. Petro ir 
Pau l i aus l i e tuv ių parapijos 
salėje Elizabethe. Minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė. Po vienuoliktos va
landos šv. Mišių Šv. Petro ir 
Paul iaus bažnyčioje parapijos 
salėje, 211 Ripley Place, pra
sidės minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas n e s e n i a i akredi
t u o t a s n a u j a s i s L i e t u v o s 
g e n e r a l i n i s k o n s u l a s N e w 
Yorke dr. Linas Kučinskas. 
Meninėje dalyje g i rdės ime 
š e š t a d i e n i n ė s l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos mokinius. Smuikuos 
Ju l ius Veblai t is , fortepionu 
palydės dr. Michael Yudd-Jut-
kevičius. Čia išgirsime dr. Vin
co Kudirkos muziką. 

Po minėjimo visi dalyviai 
kviečiami bendr iems užkan-
džiams apatinėje patalpoje, kur 
galėsime arčiau susipažinti su 
naujuoju Lietuvos konsulu ir 
maloniai pabendraut i . 

J . V . 

St. Petersburg, FL 

L I E T U V O S D U K T E R Ų 
D R A U G I J O S R E N G I N Y S 

Lietuvos Dukterų d-jos St. Pe-
tersburgo skyr ius sausio 20 d. 
surengė pasigėrėtinus pietus su 
programa. Prie ruošimo dirbo 
daug darbininkų. Padėjo ir kai 
kurie vyrai. Rezultatas puikus. 
Gražiai papuošti stalai užpildė 
sale. įėjusius ponios su šypsena 
pasitinka prie durų ir nurodo 
vietas. Kitos gi su ,.punšo" 
vežimėliu sukiojasi tarp stalų ir 
siūlo stiklinę raudono gėrimo. 
„Tik po doleriuką" — sako. 
Visiems susėdus, pirmininkė 
Monika Andrejauskienė pa
sveikino susir inkusius, pami
nėjo, kad Lietuvos Dukterų d-ja 
buvo įs teigta 1959 meta i s 
Chicagoje. Šis skyrius esąs gana 
veiklus. Iki šiol, neskaitant 
gausybės siuntinių, net 11 tūks
tančių dolerių y ra pasiuntusios 
Lietuvos va ikams , vargšams ir 
ligoniams įvairiose Lietuvos 
vietose. Ir šiandie gauta keletas 

mažesnių ir viena tūkstančio 
dolerių auka , tačiau aukotoja 
kukli ir nenori garsintis. Kvie
tė svečius pasigrožėti vietinių 
pajėgų pa ruoš t a programa. 
Pirmiausiai pasirodė K. Gai-
žauskienės vadovaujamos tau
tinių šokių grupės „Audra" 
moterys. Šokiai buvo atlikti 
scenoje. Šokėjos dėvėjo ne tau
t inius drabužius, bet baltas ar 
tamsiai žalias palaidinukes ir il
gus juodus sijonus. Pašoko ketu
ris šokius; du jų buvo nauji, 
išimtinai šiam renginiui paruoš
ti. Šoko energingai, grakščiai su 
šypsenom veiduose. Po jų sce-
non išėjo naujasis (dar be vardo) 
Lietuvos Dukterų draugijos ket
vertukas: Dalila Mackialienė, 
S t a s ė C i p l i e n ė , Aldona 
Baukienė ir Alvitą Kerbelienė. 
Jas paruošė ir akompanavo 
senokai klube matytas muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Jos padainavo 
keletą estradinių dainų, tarpais 
įvairumui keletą žingsnių pa-
eidamos į kairę ar į dešinę. Nors 
jos negalėtų lygintis su prityru
siais ir išlavintais dainininkais, 
bet pirmas bandymas išėjo pusė
t ina i gerai. Po programos sekė 
skanūs, E. Purtulienės paruoš
ti, pietūs. Po pietų buvo gausių 
d o v a n ų l a im ė j im a i . Buvo 
paveikslų, kristalo, indų ir net 
keturi dideli tortai. Laimėjimus 
pravedė Dalila Mackialienė su 
ta lkininkėmis. 

Šis renginys ne tik suteikė pa
įvairinimo šio telkinio lietu
viams, bet sutekė ir nemažai 
lėšų LDD-jos labdaringiems dar
bams. 

Ta proga norisi paminėti, kad 
skyriaus visuotinis prieškalė
dinis susir inkimas gruodžio 20 
d ieną vyko mažojoje klubo 
salėje. Buvo pasidžiaugta nu
veiktais darbais, pakalbėta apie 
ateit ies planus ir rengiamus 
pietus lėšoms papildyti. Po susi
rinkimo ir kavutės buvo atlikta 
maža programėlė su D. Mac-
kialienės vaizdeliu ir ketver
t u k o dainomis. Linkime joms 
nepavargt, bet, gėrintis Floridos 
saule, ir toliau nepailstamai 
dirbti tautiečių labui. 

Mečys 

Sunny Hills, FL 

SUSITIKIMAS SU „LOGOS" 
R E D A K T O R E 

Per ištisą dešimtmetį Sunny 
Hills lankė daug svečių iš Lietu
vos. Perestroikos pradžioje tik 
giminės. Sąjūdžio laikotarpy — 
ansambliai ir solistai, tėvynei 
subrazauskėjus — vėl tik reti 
giminės. Užtat žinia (o žinios 
telefonais čia per valandą 
pasiekia visus tautiečius), kad 
pas Onę Adomaitienę vieši ne 
giminė, ne dainininkė, o fi-lo-
so-fė, sudomino kiekvieną. 

Sausio 26-tos vakare su vieš
nia pasimatyti į Sv. Teresės 
parapijos salę susirinkome 48 
(tiek. kiek į LB apyl. visuotinį 
s u s i r i n k i m ą ) . Čia iš Onės 

Rochesterio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės programą atlieka Audronė 
Gečaitė, Lina Gečaitė, Ramutė Gečaitė, Emily Liutkus, Diana Pieniezny ir 
Linas Januška. 

Miami, FL 
MIAMI A M E R I K O S 

LIETUVIŲ P I L I E Č I Ų 
K L U B E 

I š r i n k t a n a u j a v a d o v y b ė 

Gruodžio 13 d. įvyko klubo 
valdybos ir direktorių rinkimai. 
Klubo pirmininke per r inkta 
E l e n a Jonuš ienė , vicepirm. 
Alice Lopez, sekr. Juzė Jazbu-
t ienė, kasininke Linda Bendo-
raitienė, kasos sekr. Emilija An
drijauskienė. Klubo direktorių 
p i rmininkas Algis Šimkus, di
rektor ia i — L. Ramūnas , L. 
Andrijauskas, A. Zigmantas, Z. 
Ramanuskas , V. Ramūnas , M. 
Jaka i t ienė , V. Dubauskas . 
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sužinojome, kad viešnia Dal ia 
Marija Stančienė yra religijos, 
filosofijos ir bažnytinio meno 
žurnalo „Logos" redaktorė, o 
pati ji kalbėdama pasisakė d a r 
esanti fizikė, PhD, nuėjusi filo
sofijos keliu; viena iš steigėjų ir 
vadovių Lumen fondo, ku r i s , 
pakankamai lėšų sutelkęs, leis 
filosofinius, religinius, meno, 
poezijos ir k i tų kul tūros š akų 
veikalus. J i atvežė parodyti ke
turis „Logos" numerius , ke tu
rias storokas, po 200 ir daug iau 
puslapių knygas, keletą plones
nių religinio turinio knygelių ir 
kun . Česlovo K a v a l i a u s k o 
„Teologijos žodyną". Tai Lumen 
fondo leidyklos leidiniai. P e r 
v iešnią j u o s buvo g a l i m a 
užsisakyti. 

D. Stančienė kalbėjo maždaug 
45 minutes, o užbaigusi kv ie tė 
teikti klausimus. Turbūt Onės 
ne į spė ta ap ie d a b a r t i n e s 
mūsiškių nuotaikas, ji nepa
smerkė Brazausko, neapšiverkė 
dėl skurdo ir šalto vandens, be t 
p a k a r t o t i n a i t v i r t i n o , j o g 
Lietuva nepriklausoma, kad ir 
kairiųjų valdoma. Je i ir vėl 
reiktų ginti TV bokštą ar seimo 
rūmus, j aun imas drąsiai e i tų 
mi r t i . Komun i s tų valdžioje 
nesą, Burokevičius ir jo sėbrai 
pabėgę, o Brazauskas ir jo ar
timieji tai b u v ę k o m u n i t a i , ko
munizmo atsisakę. Nereikėjo 
būti filosofu ar psichologu, k a d 
suprastum, jog kalbėtoja y r a 
t ik ra Lietuvos patr iotė ir k a d 
tuo patriotišku optimizmu nor i 
mus , Sunny Hills s ene l i u s , 
pašildyti. Tik tiek! Jos pagr in
dinis t ikslas — supažindint i su 
Lumen fondo darbais, r as t i to 
fondo r ėmė jų , , , L o g o s " 
prenumeratorių. 

Iš pusės tuzino „paklausė jų" , 
tik vienas kalbėjo p re legen te i 
r ū p i m a , be t p u b l i k o s n e 
dominančia tema. Deja, tai buvo 
ne paklausimas, o iš salės ga lo 

p r a d ė t a nauja paskaita, kurios 
modera torė O n ė neleido užbaig
t i . Gavo prelegente pylos ir už 
J u r š ė n ą , i r už Petkevičių. 
Turėjo t e i s in t i s , kad šių stribų 
ji į seimą nerinko. Taigi, viešnią 
s u t i k o m e nelabai mandagiai , 
n e s u p r a t ę , k a d jos tikslas buvo 
L u m e n fondo propagavimas, ne 
daba r t inės valdžios smerkimas. 

Pas O. Adomaitienę trims die
noms viešnia atskrido iš Chica-
gos ir sausio 29 ve! į Chicagą su
grįžo. J i pirmoji mums pranešė 
apie „ D r a u g o " red. kun. Prano 
Garšvos mir t į , nes „Draugas" 
su p i rmo puslapio nekrologu 
atėjo t r imi s dienomis vėliau. I 
JAV M. Stančienė atvykusi sau
sio 15 ir t ėvynėn grįšianti kovo 
2. L a n k y s i a n t i dar Los Angeles 
ir, berods , k i t u s JAV miestus. 
M a n a u , kad apie ją ir jos atsto
v a u j a m ą fondą s k a i t y s i m e 
i šsamesnių pranešimų. 

Viešnios su Sunny Hills lietu
viais sus i t ik imą padėjo ruošti ir 
LB apy l inkės valdyba. 

A l fonsa s N a k a s 

B e n d r o s K ū č i o s 

Gruodžio 24 d. klube buvo 
švenčiamos Kūčios. Susirinku
sius pasveikino ir įžanginį žodį 
t a rė pirm. Elena Jonušienė. Su
sikaupimo minute ir trispalvių 
žvakių uždegimu pagerbti žuvu
sieji už Lie tuvos la i svę ir 
mirusieji Sibiro tremtyje. Prisi
menan t savo art imuosius, buvo 
uždegtos žvakės ant atskirų 
stalų. Paskai tyta Kalėdų poezi
jos, sukalbėta Kūčių malda. 
Laužant kalėdaičius, išreikšti 
sveikinimai ir šventiniai lin
kėjimai. Ant gražiai papuoštų 
stalų — 12 tradicinių kūčių 
valgių. 

Kūčias organizavo ir paruoši
mu rūpinosi Elena Jonušienė, 
t a lk inan t Aleksui Zigmantui . 
J i e m s pagelbėjo Ba ja rč i a i , 
Šalugai, dr. G. Stapulionienė, L. 
ir L Ramūnai , V. ir V. Dubaus
kai, Ramanauskas, L. Bendorai-
t ienė, dr. Ba l t rukėna i , I. ir A. 
Šimkai, G. Kodat ienė ir k t . 
Eglutę savo sukur t a i s šiaudi
niais puošmenimis papuošė Ele
na Zigmantienė. 

L i n k s m a i sut ikt i 
Naujieji Metai 

Sausio 3 d. susirinkime buvo 
atšvęst i Nauj ie j i M e t a i . 
Muzikas A. Šimkus pasveikino 
s u s i r i n k u s i u s i r pakv ie t ė 
pakelti šampano taures. Kon
certą a t l iko solistas Juozas 
N a k u t a v i č i u s , grojant J . 
Thomas Tamašauckas iš New 
Yorko. Vaišės skaniai pagamino 
Aleksas Zigmantas. Po pietų 
smagiai pasišokta. 

Lietuvos Nepr ik lausomybės 
minė j imas 

Vasario 14 d., 2 v.p.p. klube 
vyks Vasario 16-tos ir Kovo 
11-tos Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo minėjimas. 
Paskaita — žurn. V. Samaškos. 
Meninę dalį atliks choras „Ban
ga", vadovaujamas muz. D. 

Liaugminienės. Bus pietūs. Visi 
kviečiami. 

Vasario 7 d., 11:15 vai. ryto, 
kun. dr. V. Andriuška Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje aukos šv. Mi
šias už Lietuvos Nepriklauso
mybę. Visi kviečiami dalyvauti. 

Konce r t avo A. B a r n i š k i s 

Sausio 10 d. klube koncertavo 
Algimantas Barniškis. Po pietų, 
grojant žaviai muzikai , svečiai 
smagiai pasišoko. 

Giedrės Kauka i t ė s k o n c e r t a s 

Kovo 7 d., 2 v.p.p. Miami 
klube koncertuos Lietuvos Ope
ros solistė Giedrė Kaukaitė. Ja i 
akompanuos pianistė Gražina 
Landsbergienė. Po koncerto — 
pietūs. Visi kviečiami. 

V.D. 

„Aušros" tunto Vokietijoje prityrę skautai V. Lemkė ir M. Lipšys atlieka 
uždavinius skiltininkų paruošimo kursuose. 

Nuotr. A. Auslaenderio 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai., ptrmad., an-
trad. , katvlrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v.v. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-174T-1 

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

NEW JERSEY, NEW YORK - „ U a t u v o . Atelminimal . 
Mkmadl«n4ata nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Saton Hali Universi
teto atotles, 89.5 FM banga. „Muaic of Lnhu.nl.•• pro
gramos, vedamos angly kalba, I i t o . pačios stoties, 
taip pat sekmadieniai , g i rdimo, nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J Stukas — direktorius, 234 SunlR Dr., VVatchung. 
N. J. 07060. Tel. 908 753 5636 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Z ^ a l i r a i * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų casirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 9525 South 79th Avenue 
Hlckory HIII, Illinois 80457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefonai: 77-78-B7 Ir 77-83-92 

6541 S. K E D Z I E 
Marquerte Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPCVT 

^ 0 t * 

\ * » *į** 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, č i a iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves 
Nemažai sutaupysite! 

'.'įleage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
v a i skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SU 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette F-uneral Home 
2533 West 71sl Street 
C hicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 South Robert-, Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-4 30-445^ 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 S>uth 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus la idotuvių n a m u s gali te pas i ek t i 
skambindami l-(312)-47h-2345 

ANTHONY B PLTKL'S 
DON Al.P A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

http://Lnhu.nl
file:///larquette
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x Šiandien „Drauge" spaus 
dinamas skelbimas dėl Algirdo 
Brazausko kandidatūros į 
Lietuvos prezidento postą yra 
apmokamas politinis skelbi
mas , kuris nebūtinai atspindi 
mūsų dienraščio redakcijos, ad
ministracijos ir leidėjų nuomo
nę. 

x Vasar io 16 minėjimas, 
kurį rengia Jaunimo centras, 
bus vasario 16 d., antradienį, 7 
vai. vak. kavinėje. Bus trumpa 
Jurgio Lendraičio paskaita ir 
įdomi meninė programa. Bus 
parodyta vaizdajuostė, kuri yra 
pavadinta „Vilniaus laikrodis". 
Tai yra ekranizuota Č. Grin-
cevičiaus legenda, kurią rodė 
Lietuvos televizija. Joje yra 
vaizduojama Vilniaus senamies
tis septynioliktame šimtmetyje. 
Šią vaizdajuoste verta pamatyti. 
Po programos bus šeimyninė 
kavutė. 

x ALTO Čikagos skyr ius 
Lietuvos Nepriklausomybės 75 
metų atkūrimo minėjimą rengia 
š.m. vasario 14 d., sekmadienį. 
Akademinė minėjimo dalis 2 
vai. p.p. Marijos Auškt. mo
kyklos auditorijoje. Pagrindinę 
kalbą pasakys prof. Jokūbas 
Stukas iš New Jersey. 

Meninę programą atliks Lie
tuvos Valstybinės operos solis
tai Sigutė Stonytė ir Arvydas 
Markauskas . Akompanuoja 
Alvydas Vasaitis. Taip pat ir 
Čikagos Lietuvių operos choras; 
dirigentas Ričardas Šokas. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Po 
minėjimo pabendravimas Liet. 
Tautiniuose namuose. Vietos 
užsakomos iš anksto. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus vasario 15 d., 
7:30 vai. vakare Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salėje, 4420 S. Fairfield. 
Susi r inkime bus sudaromi 
planai dėl ateinančio Mardi 
Gras festivalio. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos (Marąuette Parke) mo
kyklos mokinių registracija 
ateinantiems mokslo metams 
bus vasario 16, 17, 18 ir 19 d. 
mokyklos raštinėje tarp 9 vai. 
ryto ir 2 vai. p.p. Kviečiame ir 
iš tolimesnių apylinkių lietu
vius registruoti savo vaikus į šią 
mokyklą, nes tai vienintelė pra
džios mokykla išeivijoje, kur 
kasdien tebevyksta lietuvių 
kalbos pamokos. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 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 Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St*. 18-2 
Hinudale. IL 60621 
Tel. (708) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 

W^9 t̂̂  w ^>L • 

m i k ŽVAIGŽDUTE 
MKH0aJL* i * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Kedaguoja J. Hacas Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Ptace, Chicago. IL 60629 

Chicagos Lituanistinės mokyklos mokinės (iš kairės): Indrė Linkevičiūtė, 
Nina Padalino, Alisa Kosmopoulos ir Audra Apke ruošia dekoracijas mo
kyklos eglutės šventei. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

RAŠINIŲ KONKURSAS 

Švietimo taryba skelbia du ra
šinių konkursus pradinės mo
kyklos septintojo ir aštuntojo 
skyriaus bei aukštesniosios mo
kyklos visų keturių klasių mo
kiniams. 

Pirmoji tema: „Mano šeimos 
medis" 

Rašyti apie seniausius gi
mines — prosenelių tėvus 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje vasario 10 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. vyks 
muzikos ir dainų popietė. Daly
vauja muz. Ričardas Šokas ir 
Mindaugas Matkus. Po pro
gramos bus bendri pietūs. At
vykite ir linksmai praleiskite 
laiką. Visi kviečiami. 

x Vasar io 16-ji Čikagos Li
tuanistinėje mokykloje bus 
minima šį šeštadienį, vasario 
13 d. Minėjimas Jaunimo centro 
didž. salėje prasidės 10:30 vai. 
ryto. Bus mokinių atliekama 
programa ir žemesniųjų skyrių 
vaikų darbų parodėlė, skirta 
Lietuvos pažinimui. Minėjime 
dalyvauti žadėjo ir Lietuvos 
Respublikos konsulas Vaclovas 
Kleiza. Tėveliai ir visuomenė 
kviečiami atsilankyti ir įver
tinti mokinių ir mokytojų pa
stangas lietuvybės ugdyme. 

x „Antra jaunystė" — V. 
Petravičiaus darbų ekspozicija 

i yra antroji Vasario Šešiolik
tosios jubiliejaus parodų ciklo 
paroda. Dail. Petravičiaus pa
veikslus paskolino Midvvest Mu-
seum of American Art, Elkhart, 
IN. Muziejus šį paveikslų rin
kinį yra įsigijęs. Atidarymas: 
vasario 12 d. 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje. Paroda 
tęsis iki vasario 21 d. Valandos: 
penktd. 7-9 v.v., sekmd. 11-2 
v.p.p. Parodos rengėjai: Čiur
lionio Galerija ir Lietuvių 
Dailiojo Meno Insti tutas. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal
pintu vus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2838 W. 69 
S t , Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x At lan ta Import-Export 
praneša, kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
neišpasakytai žemos. Teirauki
tės mūsų įstaigose dėl pinigų 
persiuntimo į Lietuvą ir dėl 
mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio 
($99) pristatymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
Import-Export pagalba 1993 
metais! Tel. 312-434-2121. 

(sk) 

Nuotr. M. Vidzbelio 

(great-great-grandparents), pro
senelius, senelius. Užbaigti 
šeimos medį savo šeima. Pa
rašyti įdomesnius senelių, pro
senelių ir tėvelių išgyvenimus 
bei nuotykius Lietuvoje, o gal 
Sibire? Aprašyti savo senelių ir 
tėvų atvykimą į JAV. Šeimos 
medį galima paįvairinti kelio
mis nuotraukomis. 

Rašinio apimtis — mažiausiai 
keturių, ranka rašytų, puslapių. 
Premijos: pirmoji vieta — 30 
dol.; antroji — 20 dol.; trečioji — 
15 dol. 

Antroji tema: Laisva tema 
Tai pačių mokinių sukurta 

fantazija — pasaka. Nenorime 
jokių reportažų iš mokyklos 
gyvenimo, stovyklų, praleistų 
vasaros atostogų ir panašiai. 
Rašinio apimtis turėtų būti 
mažiausiai trijų, ranka rašytų, 
puslapių. Premijos: pirmoji 
vieta — 20 dol.; antroji vieta — 
15 dol.; trečioji vieta — 10 dol. 

Rašiniai pasirašomi slapyvar
džiu, įdedamas atskiras vokelis 
su vardu, pavarde, adresu, tele
fonu, mokykla, skyriumi, klase. 
Viską išsiųsti Švietimo tarybos 
pirmininkei: Reginai Kučienei, 
8626 So. Mozart St.. Chicago, EL 
60652. 

Rašinius prisiųsti ne vėliau 
kaip iki 1993 kovo 1 d. 

x Svečiai, kur ie ruošiasi 
ateiti į Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo 
ruošiamą renginį pagerbti vi
suomenininke, veikėją Salo
mėją Endrijonienę, prašome 
apie savo dalyvavimą iki kovo 
1 d. pranešti A. Likanderienei 
arba Gražinai Vaičaitienei. 

x Vasario 14 d. po Nepri
klausomybės minėjimo į ren
giamą vakarienę Lietuvių Tau
tiniuose namuose vietos užsako
mos šiais tel.: 312-434-4645 ar
b a 312-776-3547. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg, alyva iš 
Amerikos 64 oz., 8 O'Clock Cof-
fee 39 oz., aspirinas 250 Ct , bu
telis šampano ir butelis prancū
ziško vyno su pristatymu į 
namus $100..,Žaibas" 9525 So. 
79 Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk) 
x U ž g a v ė n i ų p i e t ū s su 

spurgomis š.m. vasario 20 d. 3 
vai. p.p. L.T. Namuose. Visi 
kviečiami ir laukiami. Skam
binti 312-434-7270 Valiukė-
nienei, iki vasario 16 d. Kviečia 
ALTS-gos Čikagos skyrius. 

(sk) 

x VELYKINĖ KELIONĖ I 
LIETUVĄ. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
ternat ional Travel , 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

UŽ LAISVĘ 

Buvojau vasaris. Gojai šerkšną 
sėjo. 

Seneliukas mano link 
Giedraičių ėjo. 

Už beržų, už gluosnių tolo 
žingsniai trankūs, 

Sunkų ginklą spaudė artojėlio 
rankos. 

Tėvas kryžiaus ženklu laimino 
nuo durų, 

Nei šiaurys nemigo — sklaidė 
sniegą purų. 

Ne žaibai žaibavo, ne 
griaustiniai griovė, 

Už senolių žemę narsūs vyrai 
kovės. 

Daug namo negrįžo, kurie išėjo. 
Klaikią, juodą naktį ten mirtis 

viešėjo. 
Sveikas būk, Vasario sidabrinis 

ryte! 
O garbė per amžius jums, už 

laisvę kritę! 
Jonas Minelga 

IŠ NETOLIMOS 
PRAEITIES 

Pasaulis manė, kad Sovietų 
Sąjunga keičiasi, bet aš supran
tu, kad tai neteisybė. Sovietams 
ir Gorbačiovui buvo per daug 
duoti Lietuvai laisvę. Jie turėjo 
ką nors padaryti prieš lietuvius. 
Sovietai problemas bandė iš
spręsti jėga ir kariuomene. 

Linas Vitkus, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinys. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

Red. Teisingai galvoja Linas. 
Jo žodžius patvirtina sausio 13 
įvykiai, Medininkų tragedija. 
Jau greit treji metai, kaip Lietu
va pasiskelbė nepriklausoma, o 
rusų kareiviai tebemindžioja 
Lietuvos žemę. Vienus išveža, 
kitus atveža. 

KNYGNEŠYS 

Buvo šalta naktis ir smarkiai 
lijo. Aš turėjau parnešti knygas 
iš Tilžės į Šiaulius. Pasiruošiau 
ir išvykau į kelionę. Mano ko
jos buvo labai šaltos ir rankos 
drebėjo. Miške, užpakaliniame 
krūme, aš išgirdau garsą. Tuo
jau pasislėpiau už medžio ir žiū
rėjau, kas bus toliau. Išsigandęs 
galvojau, kad ten bus kareivis 
ir gali mane pamatyti. Atsar
giai pažiūrėjau krūmų pusėn ir 
pamačiau kito knygnešio 
kepurę. Nusišypsojau ir ėjau 
toliau. Anas knygnešys irgi 
mane pamatė. Mes pamojavom 
vienas antram, nes abu buvome 
iš „Lizdo" grupės. 

Beeidamas pirmyn, priėjau 
pirmos eilės kareivius. Mano 
laimei, pamačiau užmigusį ir 
beknarkiantį kareivį. Tyliai 
praslinkau pro šalį. Kadangi la
bai lijo, tai niekas negirdėjo 
manęs. Keliavau toliau. Nustojo 
lietus. Ėjau susirūpinęs, nes dar 
yra pavojų prieš akis. Pagaliau 
priėjau antros linijos kareivius. 
Arti buvo medis. Pagriebiau 
lapų ir tarp jų paslėpiau savo 
maišą. Turėjau greitai galvoti, 
nes jau pradėjo aušti. Kareivis 
išgirdo garsą pne medžio, ėjo 
pažiūrėti. Ir kiti kareiviai 
slinko artyn, nes negalėjo jo 
vieno palikti. Aš greitai prabė
gau. 

Artėjau link trečios linijos. 
Tai buvo paskutinė sargyba. 
Mane lydėjo laime — buvo labai 
didelis rūkas. Sunku buvo 
matyti taką, bet tuo pačiu ir 
kareiviams buvo sunku matyti 
mane. Staiga išgirdau kareivius 
kalbant. Dabar žinojau, kur jie 
stovi. Vėl laimė nusišypsojo. La-

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 
- Ū... Ū... Ū...! - Birutė aik 

telėjo po galvos bumptelėjimo į 
mūrinę sieną. Ji pravėrė akis ir 
pažiūrėjo į tuščią koridorių. 
Birutė įtemptai klausėsi, bet ne
girdėjo lietaus pliauškėjimo. Ji 
atsistojo ir išsitiesė. Kaip jie 
galėjo palikti mane vieną ir 
nepažadinti, pagalvojo Birutė. 
Ji bėgo išilgai koridorių, bet ne
girdėjo pėdsakų aido. Batų 
kaukštelėjimą ji visada aiškiai 
girdėdavo šiame koridoriuje. 
Lyg dvasia, Birutė šmėkštelėjo 
pro uždaras duris ir bėgo 
kalneliu į mergaičių baraką. 
Kaip aš čia atsiradau, juk neati
dariau durų, Birutė garsiai 
savęs paklausė. 

Ji pradėjo vaikščioti takeliu, 
bet vietoje įprasto barako matė 
apleistą lūšnelę. Birutė pasi
trynė akis, apsisuko ir dar kartą 
pažvelgė į lūšnelę. 

— A-ja-jai! — suriko jinai. Kas 
čia pasidarė? Jos širdis smarkiai 
daužėsi krūtinėje, ir kraujas bėg
te bėgo gyslomis. 

Birutė įėjo į lūšnelės vidų. Nu
stebusi pamatė savo miegmaišį 
ir lagaminą, kurį atsivežė į 
stovyklą. Kokį juoką kažkas 
man krečia ir kur jie visi sle
piasi, rėkė savyje Birutė. 

Birutė nubėgo į pušyną ieško
ti savo draugių. Pušyne tamsu. 
Spygliuočiai, pasodinti simetriš
komis eilutėmis, palengvino bė
gimą tarp medžių. Birutė bėg
dama šaukė savo draugių var
dus, bet niekas neatsiliepė. Dar 
kartą, bėgdama kita kryptimi, 
šaukė, bet nieko nematė, tik 
siaubingos tylos sulaukė. 

Birutė atsisėdo šalia uolos rie
dulio, netoli Spyglio ežero. Kas 
jai galėjo atsitikti? Kur dingo 
barakai, paminklai ir koplyt
stulpiai? Nebematė nė „Baltųjų 
rūmų", kuriuose ji ką tik buvo. 
Dainava atrodė primityvi, gal 
taip atrodė Lietuvos proistorijos 
laikais. ( ^ daugiau) 

Audra Degesytė, 14 m. 

bai atsargiai ėjau ir nepastebė
tas pro juos praėjau. 

Pagaliau pasiekiau Šiaulius. 
Buvau linksmas, kad mano 
misija pasisekė laimingai. Tad 
iki kitos kelionės!.. 

Kanados Hamiltono jaunu
čiai: Lukas Gudinskas, Austė 
Vaičiūnaitė, Vanessa Trum 
p icka i t ė i r S n i e g u o l ė 
Liaukutė. 

ŽIEMA 

Po įvairiaspalvio rudens gam
ta užmiega, ir balto sniego 
apklotas uždengia visą lauką. 

Žiemą man labai gaila 
gyvuliukų, nes jie turi gyventi 
lauke. Jiems yra sunku rasti 
maisto ir vietos, kur gyventi. 
Kartais žmonės išmeta paukš
čiukams ar voverytėms maisto, 
bet daugelis jų turi sunkiai 
ieškoti, kol suranda. Žmonėms 
irgi yra sunku žiemos metu. 
Dienos yra trumpesnės, greit 
sutemsta.Žiemą dažniausiai yra 
šalta. Sninga. Visiems sudaro 
sunkumų važiuoti į darbą, 
mokyklą ir krautuves. 

Man patinka žiūrėti, kaip 
sniegas sninga ir žaisti su juo. 
Kartais padedu tėveliams kasti 
sniegą. Kai pasidaro šalta, tuo
jau einu į vidų sušilti ir atsigerti 
šiltos arbatos. Kovo mėnuo yra 
vienas iš mano mėgiamiausių 
mėnesių, nes tą mėnesį yra 
mano gimtadienis. Be to, ir 
žiema baigiasi. Pavasaris jau 
prie durų. Kaip smagu, kai visa 
gamta atbunda. 

Viktori ja Naujokaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė („Baltijos aidai") 

GALVOSŪKIO N R 71 
ATSAKYMAS 

Žodis draustinis kilęs iš žodžio 
drausti, neleisti ko nors daryti. 
Draustiniai — specialiai išskirti 
sausumos arba vandenų plotai, 
kuriuose saugomos moksliniu 
ar kultūriniu atžvilgiu gamtos 
dalys (gamtiniai draustiniai), 
žvėrys, paukščiai ir kt. Draus
t in iuose le idžiama ūkio 
reikalams naudoti tik dalį gam
tos turtų, tik tam tikru metų 
laiku ir tik tiek, kad nebūtų 
p a k e n k t a saugomiesiems 
dalykams. Pagal senesnę statis
tiką, Lietuvoje buvo 91 gamtinis 
draustinis: gamtos vaizdų, is
torinių, geologinių, ornitolo-
ginių (paukščių), botaninių, 
zoologinių ir medžioklės. Kas 
pažeidžia draustinių nuostatus 
ar tvarką, yra baudžiamas. 
Draustinių yra visame pasauly
je. Daug jų ir JAV-se. I tą 
skaičių įeina visi parkai, zoolo
gijos sodai, akvariumai ir daug 
kitų panašių objektų. Reikia 
prat int is iš mažens globoti 
gamtą. Mes negalime sulaikyti 
gamtos nelaimių, bet galime 
saugoti miškus nuo gaisrų, nuo 
užteršimo ir nuo žalos darymo. 

GALVOSŪKIO NR. 72 
ATSAKYMAS 

Visiems galvojantiems atsa
kymas yra aiškus, kad buvo 
nužudytas paskutinėje kelio
nėje. 

GALVOSŪKIS NR. 91 

Pasinaudodami žemėlapiais 
ar gaubliu, atsakykite į šiuos 
k laus imus : 1. Kas arčiau 
pusiaujo (ekvatoriaus): Roma ar 
Čikaga? 2. Kas toliau nusikišusi 
(nusitęsusi) į rytus: Norvegija ar 
Lietuva? 3. Kas yra arčiau 
Vilniaus: Madridas, Jeruzalė, ar 
Arrato karnas, kur sustojo No
jaus laivas? 4. Jei iš Kauno 
skristume tiesiai į vakarus, 
kurioje pusėje liktų Šakiai — 
kairėje ar dešinėje? 5. Kuri 
didesnė: Baltijos j ū r a ar 
Meksikos įlanka? 

Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis. 
Už visus teisingus atsakymus 

gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 92 

Kas turi daugiausia vardų? 
Atsiuntė Gaja Bublytė (5 

taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 93 

„Eglinis liemuo, kanapinis 
diržas, beržinė barzda". Šią 
mįslę įspės tas, kas gerai yra 
susipažinęs su Lietuvos tau
tosaka. Eglinis liemuo — iš 
eglės medžio padarytas, gali 
būti ir iš kito medžio. Kanapinis 
diržas — Lietuvoje iš kanapių 
liemenų vydavo virves, su kū

momis viską rišdavo, ką reikė
davo stipriai surišti. Beržinė 
barzda — čia perkelta prasmė, 
kas nors padaryta iš beržo šakų 
su lapais. Kas teisingai tą mįslę 
įspės, gaus 10 taškų, o kas 
nukryps nuo tikrovės, tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS N R 94 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote didelį paukštį ilgomis 
kojomis. Iš ko jis padarytas, gal 
primena kokią raidę? Galite 
nuspalvoti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 95 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujungę taškus, gausite aiškų 
piešinį. Piešinį nuspalvokite ir 
atsakykite į keletą klausimų: 
Kokį metų laiką primena? Ar 
visur toks metų laikas yra? O 
kaip Lietuvoje) (5 taškai) 




