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TEBESITĘSIA BYLA DĖL 
SEIMO MANDATŲ 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Demokratinės darbo partijos ir 
socialdemokratų frakcijos Sei
me pareikalavo pakeisti dalį 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos narių. Jie kaltinami „nepa
garba Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, įstatymams ir 
Aukščiausiajam Teismui". 

Frakcijų pareiškimas pada
rytas ryš ium su tuo, kad 
Vyriausioji rinkimų komisija 
atsisakė vykdyti Aukščiausiojo 
Teismo sprendimą pakeisti 
Seimo rinkimų rezultatus trijose 
apygardose. 

Perna i po antrojo Seimo 
r i nk imų r a to Vyriausioji 
r i nk imų komisija balsų 
dauguma panaikino rinkimų 
rezul ta tus kai kuriose šių 
apygardų apylinkėse. Dėl to iš 
esmės pasikeitė rinkimų rezul
tatai. Jais remdamasi, komisi
ja užfiksavo, kad į Seimą iš
rinkti trys Sąjūdžio koalicijos 
kandidatai. 

Vyriausios rinkimų komisijos 
sprendimą apskundė Demokra
tinė darbo partija. Aukščiau
siasis Teismas jos ieškinį 
patenkino. J is nustatė, kad 
motyvai, dėl kurių panaikinti 
balsavimo apylinkėse rezulta
tai, (balsavo rinkėjai, neturėję 
Lietuvos Respublikos pilietybės) 
nepagrįsti . Teismas pasiūlė 
pripažinti Seimo mandatus tose 
apygardose rinkimus laimėju
siems LDDP kandidatams. 

Praėjusį šeštadienį Vyriau
sioji rinkimų komisija vėlgi 
balsų dauguma pareiškė „ne
randant i juridinio pagrindo 
keisti savo ankstesnį nutari
mą". Su tuo nesutikdamas, pa
reiškimą Seimui dėl atsistaty
dinimo įteikė Vyriausiosios rin
kimų komisijos pirmininkas 
Vaclovas Litvinas. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pasakė, kad Vaclovo 
Li tvino pa re i šk imas bus 
pasiūlytas įtraukti į kovo 10 
dieną prasidedančios seimo sesi
jos dienotvarkę. Tikimasi, kad 
tada bus išklausyta ir Seimo ko
misijos, tiriančios Vyriausiosios 
rinkimų komisijos veiklą, atas
kaita. 

S t re ikuoja Vilniaus 
p r o k u r a t ū r o s darbuotojai 

Vakar pradėjo streiką Vilniaus 
prokuratūros darbuotojai. J ie 
reikalauja, kad būtų žymiai 
padidinti atlyginimai. Tarnau
tojai ateina į darbą, tačiau 
neatlieka tardymų baudžiamo
siose bylose. Jie taip pat ne
važiuoja į įvykių vietas. 

Prokuratūros darbuotojai per 
mėnesį vidutiniškai uždirba 7-8 
tūkstančius talonų. Vidutinis 
mėnesinis darbininkų ir tarnau
tojų atlyginimas Lietuvoje sau
sio mėnesį buvo 7930 talonų. 

Tardytojai ir prokurorai skun
džiasi, kad jiems tenka dirbti po 
10-12 ir daugiau valandų per 
parą. Trūkstant žmonių, tardy
tojui vienu metu tenka nagri
nėti apie 10 bylų. 

Lietuvos respublikos Gene
ralinis prokurors Artūras Pau
lauskas apgailestavo, kad vil
niečiai „laužiasi pro atviras 
duris ir be reikalo kuria kort-
fl iktinę situaciją". Artūro 
Paulausko nuomone, Vilniaus 
prokuratūros darbuotojai turėtų 
susilaikyti nuo streiko. J is 
tikisi, kad jų reikalavimai bus 
patenkinti ir be šios kraštutinės 
priemonės. 

Antroji seimo sesija 
pras idės po savaitės 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pranešė, kad kovo 10 
dieną prasidėsiančioje antrojoje 
Seimo sesijoje svarbiausi klausi
mai bus ministro pirmininko 
skyrimas ir Konstitucinio Teis
mo formavimas. 

Praėjusį penktadienį į Vyriau
sybės vadovo postą prezidentas 
pasiūlė 45 metų žemės ūkio eko
nomikos specialistą Adolfą 
Šleževičių. Seimo opozicijos jis 
nepatenkina pirmiausia dėl to, 
kad ilgą laiką dirbo buvusios 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto aparate ir, kaip 
pareiškė vienas iš opozicijos ats
tovų, niekada neatsisakys sovie
tinės ekonomikos doktrinų. Vy
tautas Landsbergis, savo ruož
tu, abejojo, ar kandidatas į prem
jerus „sugebės būti visapusišk-
kas ir savarankiškas", turėda
mas galvoje, kad Adolfas Šleže
vičius buvo LDDP tarybos na
rys. 

Česlovas Juršėnas pareiškė, 
kad Konstitucinio teismo for
mavimas gali užsitęsti iki kovo 
pabaigos. Dabar išrinktas tik 
vienas teisėjas iš devynių. 
Seimas jau atmetė du kan
didatus, kuriuos pasiūlė Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas. 
Dar po tris kandidatus turi teisę 
pasiūlyti prezidentas ir Seimo 
pirmininkas. 

Lietuva tikisi d a r dviejų 
paskolų iš Pasaulio Banko 

Lietuva nuosekliai laikysis 
ekonomikos reformos kurso, pa
reiškė Algirdas Brazauskas su
sitikime su Pasaulio Banko de
legacijos nariais. Šešių žmonių 
misija, kuriai vadovauja Pasau
lio Banko Baltijos skyriaus ats
tovas Ulrich Zachau, dirbs Lie
tuvoje dvi savaites. 

Svarbiausias misijos tikslas 
yra ištirti ekonominę padėtį ir 
naujausius pokyčius Lietuvos 
ekonomikoje. Surinktos infor
macijos pagrindu Pasaulio Ban
kas ketina atnaujinti anksčiau 
parengtą pranešimą apie Lie
tuvos ekonomikos dabartinę 
būklę. Be to, misija numato 
ištirti, kaip panaudojama Pa
saulio Banko praėjusį rudenį 
skirta 60 milijonų JAV dolerių 
paskola. 

Algirdas Brazauskas pagei
davo gauti dar dvi paskolas. 
Viena jų būtų skirta energetikai 
plėtoti ir energijos ištekliams 
taupyti, kita — įmonių rekon
strukcijai finansuoti. Šių pasko
lų tikimasi dar šį pavasarį. 

Atsistatydino žydų 
bendruomenės vadovas 

Vasario 28 dieną Vilniuje 
susirinkusi Lietuvos žydų bend
ruomenės taryba priėmė jos 
pirmininko rašytojo Grigorijaus 
Kanovičiaus atsistadynimą. At
sistatydinimo motyvai nenuro
domi. 

Kelių policija aptiko 
maišus netikrų talonu 

Eismo taisykles pažeidęs ir 
bandęs atsipirkti nuo kelių po
licijos pluoštu 500 talonų, 
septyniolikmetis Vilniaus gy
ventojas užvedė seklius ant 
tikro pinigų maišo. Policija ap
tiko tik dalį piniginių ženklų, 
maždaug 200 tūkstančių talonų. 

VILNIAUS SAUSIO 13 D. 
ĮVYKIAI RUSU SPAUDOJE 

Vasario 16-osios priėmime Jungtinėse Tautose atsilankę (iš kairės) Vatikano Atstovas arkivysk. 
R. F. Martino, p. Simutienė, ambasadorius A. Simutis, kard. P. O'Connor, kun. V. Palubinskas 
ir Misijos patarėjas A. Gureckas. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
HIERARCHAI LANKĖSI VATIKANE 

Penkias dienas trukusios ke
lionės į Vatikaną metu Lietuvos 
katalikų Bažnyčios aukštieji 
dvasininkai susitiko su popie
žiumi Jonu Paulium II. Kardi
nolą? Vincentas Sladkevičius 
pasakė, kad vizitas buvo labai 
prasmingas ir naudingas krašto 
ateičiai. 

Išvykoje, kuri vadinama 'Ad 
limina' ir rengiama kas penkeri 
metai, taip pat dalyvavo Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis ir dar keturi 
Lietuvos vyskupai. Jie papa
sakojo šventajam Tėvui apie jų 
vadovaujamų vyskupijų reikalus, 
susitiko su kardinolais, aplankė 
šventąsias vietas. Viešnagės 
metu buvo patikslintos šventojo 
Tėvo vizito į Lietuvą šiemet rug
sėjo mėnesį detalės. 

Vasario 27 d. Lietuvos Bažny
čios hierarchus specialioje au
diencijoje priėmė Šv. Tėvas. 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Kauno arkivysku
pas kard. Vincentas Sladkevi
čius, pasveikino popiežių 
lietuviškai, pažymėdamas, kad 

Spėjama, kad maiše jų buvo ma
žiausiai du milijonai. 

Eismo taisyklių pažeidėjas sa
kėsi talonus gavęs iš savo tryli
kamečio draugo. Paaiškėjo, kad 
pastarasis ėmęs juos iš maišo, 
kurį atsinešęs tėvas. Visi 
talonai buvo padirbti, daugelis 
su vienodais numeriais. Tėvas 
tvirtina, kad maišą su talonais 
jam palikęs draugas. Naujasis 
savininkas piniginius ženklus 
dalinęs kaimynams ir net nepa
žįstamiems apylinkės gyvento
jams. Policija sulaikė abiejų 
maišų savininkus. 

Prokuratūroje svarstoma eko
nominės diversijos galimybė. 
Manoma, kad dideli kiekiai 
padirbtų talonų išdalinta 
landynių rajonuose. Policija 
sulaikė dar vieną sunkiai pa
kaltinamą moterį, pas kurią ap
tikta 50 tūkstančių netikrų 
talonų. 

Danai surengs energijos 
taupymo seminarą 

Danijos rajoninio šildymo 
tarybos (DBDH> specialistai 
kovo viduryje Vilniuje surengs 
seminarą energijos taupymo 
klausimais. Jame daugiausia 
bus nagrinėjama, kaip padidinti 
centrinio šildymo sistemų efek
tyvumą. 

,jau trečią kartą pastarajame 
dešimtmetyje pasikartoja Lie
tuvos vyskupų vi tas ad limi
na' pas Jėzaus K -taus Vieti
ninką, apaštalo šv Petro įpėdinį 
Bažnyčios širdyje Romoje. Prieš 
penkerius metus - 1988 m. ba
landžio 18 d. Lietuvos vyskupai 
galėjo tik labai ats rgiai išreikš
ti savo ir visos li>:uvių tautos 
didįjį trcškirr^ agzzti 2ažny 
čios ir Tėvynės laisvę. ... 
Klausydami Jūsų žodžių, supra
tome, kad Šv Tėvas ir visa 
Visuotinė Bažnyčia yra su 
mumis. Dėl to turime ištverti, 
nepaisydami sunkumų, turime 
likti ištikimi Dievui, Bažnyčiai, 
Tėvynei". 

Popiežius Jonas Paulius II į 
kardinolo sveikinimą taip pat 
atsakė lietuviškai, kreipda
masis: „Gerbiami broliai vysku
pai! Su kokiu lūkesčiu laukiau 
šio bičiuliško mūsų susitikimo 
'ad limina' proga. Šiandien 
dėkoju Viešpačiu:, kad atvykote 
— mylima lietuvių tauta šitaip 
išreiškia ištikimybę Petro Sos
tui. Kuo nuoširdžiausiai Jus 
sveikindamas, dėkoju bran

giajam kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui; vyskupų konferen
cijos pirmininkui, išreiškusiam 
Jūsų mintis ir išdėsčiusiam 
viltis tos bažnytinės bendruo
menės, kurią Viešpats patikėjo 
Jums. Ganytojams. Po neseniai 
praūžusių įvykių tasai yra pir
masis Petro Sosto aplankymas, 
kai iš pagrindų pasikeitė Lie
tuvos ir daugelio kit ų Rytų šalių 
santvarka bei visas gyvenimas, 
kai pagaliau leista tautoms 
aĮKu$*$yręsti — a p a u t i taip 
svajotą laisvę". 

Ilgesnėje savo kalboje popie
žius dar pažymėjo: „Savo 
vyskupijose skatinkite ir drą
sinkite Dievui pašvęstą gyveni
mą. Būtina, kad kai kurios vyrų 
ir moterų vienuolijos po tiek 
izoliacijos metų atnaujintų ry
šius su kongregacijomis, ku
rioms jie priklauso; stengtųsi 
derinti savo gyvenimą pagal 
atitinkamus įstatus. Ypač vie
nuolijos, susikūrusios pogrin
džio laikais ir neturinčios įstatų, 
dabar konkrečiau teapibrėžia 
savąją karizmą". Popiežius taip 
pat išreiškė savo džiaugsmą, 
kad ateinančios vasaros pabai
goje pagaliau galės aplankyti 
Lietuvą. 

Belarusija tebėra 
komunistinė 

Šiuo metu Maskvoje verda 
kova tarp demokratinių jėgų ir 
buvusių aparatčikų, tarp Jel
cino ir Chazbulatovo, rusiško 
parlamento pirmininko. Sovie-
tologai baiminasi, kad libera
linis periodas Rusijoje baigiasi 
ir kad grįžtama į gal švelnes
nę, bet seną santvarką. 

Maskvos korespondentas M. 
Zelkov atsiuntė emigrantų 
laikraščiui straipsnį „Chaz
bulatovo kardas", kuriame yra 
daug mums įdomių žinių apie 
įvykius Vilniuje. Po 1991 m. 
pučo buvo įsteigta komisija to 
pučo tyrimams. Ta komisija, 
bent pradžioje, surinko daug 
medžiagos apie pučo organiza
torius. Tik paskutiniu metu pas
kiri, bet svarbūs dokumentai 
pradėjo dingti. Yra gandų, kad 
pati komisija likviduosis, todėl 
renkama kita, bet jau grynai ru
siška. Dalis dokumentu perduo
dama jai. 

Liberališkesni komisijos na
riai visgi suspėjo perduoti kai 
kurias kopijas demokratiškai 
spaudai. Tuo būdu pagaliau 
išėjo viešumon tikri Vilniaus 
tragedijos faktai. Iš tų doku
mentų paaiškėjo, kad įvykiams 
Vilniuje ruoštasi dar 1990 metų 
pavasarį. Pagal autorių, desan
tininkų viršininku buvo genero
las V. Ačalov. Jis buvo pagrin
dinis planuotojas ir vykdytojas 
Tas pats Ačalovas, manoma, bu
vo vienas iš pučo Maskvoje pla
nuotojų. Jis gruodžio 20 d. 
paskiriamas apsaugos ministro 
pavaduotoju specialiems reika-
lamas dar Sov. Sąjungoje. Jo 
vieton į Pabaltijį paskirtas 
generolas Gračev, kuris dabar 
yra Rusijos apsaugos ministras. 
Gen. Gračev, susigaudęs apie 
būsimus įvykius, pareiškia va
dovybei, kad jo daliniai netar
naus politiniams t ikslams. 
Užtai Gračevas atšaukiams 
Maskvon. Jo vieton vėl grąži
nama Ačalov ir puolimas įvyks
ta. Pagal vieną dokumentą, 
sovietų desantininkų vadovybė, 
esą, gavusi iš vieno lietuvio 
agento slaptus reikalavimus, 
kad daugiau karių būtų siun
čiama į Vilnių ir Kauną. To 
agento pavardė dar nežinoma 

Po puolimo visi sovietų daly
viai buvo apdovanoti įvairiais 
medaliais. Kapitonas Gerikov 

„1975 metų stiliaus sovietų 
santvarka tebegyvuoja Belaru-
sijoje" — taip susumuoja padėtį 
anglų ECON0MIST žurnalas 
(1993 m. vasano 20 d. nr., 49 
psl.). Lengva tokį įspūdį susi
daryti, ten apsilankius. Didelė 
Lenino statula tebedominuoja 
centrinę sostines Minsko aikš
tę. Stambūs ir pJcti sargai 
vaikšto prie Inturisto viešbučių 
ir saugo, kad v lėtiniai nesimai-
šytų tarp užsieniečių ir neįeitų 
į viešbučius K rrunistų parti
ja, kuri buvo uždrausta daugely
je buvusios S.'.etų S-gos res
publikų. Belarusijoje vėl buvo 
legalizuota, ir nemažai valdžios 
žmonių žada i ja vėl sugrįžti. Be
larusija netgi pasisavino sovietų 
himno melodr i -avo tautiniam 
himnui. Laba: mažai privatiza
cijos pramon « prekyboje ir 
žemės ūkyje 

Yra ir šiek tiek pasikeitimų. 
Apie 10^ d (i'-niųjų fabrikų 
direktorių n- "'ai buvo atleis 
ti, nes neįv; centrinio pla 
navimo kom.i 
tų. „Bet nė *i 
sidūrė užgrotu 
masis premjen 

nustatytų kvo-
nas iš jų neat 
— tvirtina pir-

;>avaduotojas. o 

tai esąs ženklas, kad režimas 
liberalėja. Belarusai, atrodo, yra 
patenkinti šia santvarka, mat, 
juos valdžia tikino, kad Belaru-
sijoje ekonominis gyvenimas 
yra geriausias tarp visų buvu
sios Sovietų S-gos respublikų. 
Produkcija sumažėjo tik 10^, 
kai tuo tarpu Rusijoje nukrito 
20^. o Lietuvoje net 50%. Biu
džeto deficitas esąs tik 4.6^. 
Pramones gamyba yra paken
čiamame stovyje, bet yra pro
blema — ką daryti su gami
niais? Nedaug pirkėjų. Todėl 
Belarusija yra už stipresnę Ne
priklausomų Valstybių Sąjun
gą, nes tai galėtų atidaryti nau
jas rinkas jų produktams. Apie 
809r gamybos anksčiau ėj^ i 
Rusija, bet ši rinka mažėja, nes 
Rusija neturi kuo sumokėti. At
siranda ir kita problema — ku
ras, kurį iki šiol pigiai gaudavo 
iš Rusijos. Rusija pradėjo rei
kalauti, kad už alyvą Belarusi 
ja mokėtu tarptautines kainas 
Be to. sunv kuro kontm 
gentą iki 16 mii. tonų j metus. 
3 mil. tonų mažiau, negu pra 
ėjusiais metais. Už trečdalį 
turės mokytį tarptautines kai 

nas. Tai nebus lengva, nes iki 
šiol iš Vakarų valstybių Bela
rusija yra gavusi tik 8 mil. do
lerių paramos. Dėl kuro stokos 
turės užsidaryti kai kurios 
mažiau produktyvios įmonės, 
ypač sunkiojoje pramonėje. At
silieps ir žemės ūkyje. Jau ir da
bar kai kurie žemės ūkio pro
duktai yra normuoti. Pvz.. cuk
raus galima pirkti tik vieną 
kilogramą asmeniui per mėnesį, 
sviesto — 750 gramų, o miltų tik 
500 gramų. Kad būtų lengviau 
sukontroliuoti, šiuos produktus 
žmonės gali pirkti tik prisire
gistravę vietinėse krautuvėse. 
Kitur jų negalima pirkti ir su 
kortelėmis. Iš to atrodo, kad 
Belarusijos kolūkiai gal jau 
nebepajėgia aprūpinti žmones 
maistu. 
Todėl neaišku, ar praktikuo
jamas Belarusijoje labai lėtas 
,,evoliucinis" perėjimas prie 
privataus ūkio, yra geresnis, 
negu skubesnis ..revoliucinis" 
kelias, iki šiol naudotas Lie
tuvoje. Abu turi daug neigiamų 
pusių. Gal būtų geriausias 
vidurio kelias. 

Z. P r ū s a s 

gavo net aukštą ordiną, majorai 
Komisavoj ir Pančenko žemes
nį, o kiti keliolika karininkų 
gavo mažesnio rango medalius. 
Visus ordenus prie krūtinių 
prisegė pats generolas Ačalov. 

Po pučo Maskvoje generolas 
Ačalov staiga susirgo ir popu-
činį laikotarpį praleido ligo
ninėje. Po ilgesnio laikotarpio 
generolas vėl išlindo į viešumą 
ir dabar reiškiasi Rusijos parla
mente, atstovaudamas patrioti
nei grupei. 

Straipsnio autorius yra rimtai 
susirūpinęs, kad Chazbulato-
vas, dabartinis Rusijos par
lamento pirmininkas, paskyrė 
gen. Ačalovą į panašias parei
gas, kurias jis ėjo dar prieš pučą. 
Tas nieko gero nežada Rusijos 
ateičiai. Baiminamasi, kad 
karinės jėgos vėl gali būti pa
naudotos vidinės tvarkos pa
laikymui dabartinėje Rusijoje ir 
nuo jų elgesio gali priklausyti 
Rusijos ar net buvusios imperi
jas ateitis. Abu vadai Jelcinas, 
Rusijos prezidentas, ir Chaz-
bulatov, parlamento pirminin
kas — kaupia aplink save 
kariniu jėgų vadovus, su kurių 
pagalba planuoja užsitikrinti 
persvarą savo programoms ir 
vadovybei Daugumas politolo
gų mano. kad sprendžiamasis 
momentas artėja ir kad karinių 
jėgų at -tovai su karinio-indus-
trinio '- >mplekso fabrikų direk-
toriai nustums Jelciną nuo 
vaisty* «t nic va\t<,. 

E. Ringus 

PAKEITIMAI, 
SKAMBINANT Į 

BALTIJOS VALSTYBES 

Nevv Yorkas - AT&T pra
nešė pakeitimus, kurie paleng
vins tiesioginį skambinimą tele
fonu iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Moldovą. Pakeitimai 
įsigalioja nuo 1993 m. kovo 15 d. 

Nuo tos dienos AT&T telefono 
kompanijos klientai galės pa
siekti minėtas valstybes, suk
dami 011 (tarptautinį įsijun
gimo kodą1 šalies kodą ir vietinį 
telefono numerį. Jau nebereikės 
respublikos kodo, kurį anksčiau 
reikėjo sukti prieš šalies kodo. 

Naujieji valstybių kodai yra: 
Lietuva — 370 (anksčiau buvo 
7 + 012; Latvija — 371 (anksčiau 
buvo 7-013); Estija - 372 
(anksčiau buvo 7-u014), ir Mol
dova — 373 'anksčiau 7-042). 

Naujieji valstybių kodai bus 
įrašyti AT&T klientų sąskai
tose. AT&T suteikia tarptautinį 
tolimų distancijų tiesioginį 
telefono patarnavimą i daugiau 
kaip 200 valstybių ir sričių vi 
šame pasaulyje. 

KALENDORIUS 

Kovo 3 d.: Ticijanas, Kuni 
gunda. Uosis, Tule. 

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras. 
Alicija, Vaclovą, Ginutis, Daina. 

O R A S C HICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 6:25. 
leisis 5:43. Temperatūra dieną 
apie 38 F (2 C^ Apsiniaukę, rū 
kas. vakarop gali lyti ar tik ly
noti. Naktį temperatūra 34 F (1 

Ketvirtadienį saulė tekės 
6:24, truputį vėsiau, apsiniaukę 
ir gali lyti. ar lietus maišytas su 
sniegu. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

KELIONĖS Į JUBILIEJINĘ 
STOVYKLĄ LIETUVOJE 

Kelionių ruošimą į Lietuvos 
skautų,-čių Jubiliejinę stovyklą 
Pirmija pavedė LSS rajonų va-
dams,-ėms ar jų įgaliotiems 
skautininkams,-ėms. Kelionėse 
gali dalyvauti tik pilnamečiai 
asmenys, nes už nepilnamečių 
skautų,-čių keliones į Lietuvą, 
ar stovyklavimą tenai, Lietuvių 
Skautų sąjunga nebus atsa
kinga. 

Jau žinomos kelionių kainos 
į Vilnių iš Čikagos, Bostono, 
Detroito ir New Yorko. Taip pat 
galimi kiti patarnavimai Lietu
voje % už kuriuos kainos bus 
paskelbtos rajonų įgaliotinių 

pranešimuose. Vidurio rajono 
įgaliotinė yra v.s. Rita Penčy-
lienė, Atlanto rajono — v.s. 
Česlovas Kiliulis, o kitų vie
tovių keliones tvarko rajonų 
vadai, įskaitant Australijos ir 
Europos rajonus. Svarbu mums 
visiems kartu tartis su Lietuvo
je skautaujančiais per Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybę. 
Todėl visais reikalais reikia 
kreiptis į nurodytus LSS parei
gūnus. 

Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas 

PERKŪNO DRAUGOVĖ ŽIEMOS 
IŠKYLOJE 

„Lituanicos" skautų tunto 
Čikagoje „Perkūno" draugovė, 
ketvirti metai iš eilės, sausio 
mėnesį atlieka savaitgalio 
iškylą į Michigano valstijoje 
esančią Rak̂ > stovyklavietę. Ši 
iškyla daroma siekiant 
pamokyti skautus stovyklavimo 
žiemą ir leisti jiems pasidžiaug
ti žiemos gamtos grožiu. 

Penktadienį, sausio 15 d., 
dvylika asmenų susirinkome 
v.si . Andriaus Utz tėvų 
namuose, Evergreen Parke. 
Buvome 5 vadovai, 7 skautai ir 
prityrę skautai, jų tarpe svečias 
— skautas iš Brazilijos Paulius 
Liebling. Iškylos vadovas buvo 
draugininkas v.sl. Tadas Stro
pus, o jam talkino s. Donatas 
Ramanauskas, vsl. Andrius 
Utz, psl. Linas Gierštikas ir psl. 
Rimas Putrius. 

Susikrovę reikmenis, trimis 
automobiliais maždaug 8 v.v. 
išvykome iš Čikagos apylinkių. 
Kai pasiekėm stovyklą, buvo 
jau 1:00 v.r. Stovykloje buvo arti 
12 colių sniego, tad pirmiausia 
teko atkasti stovyklavietės var
tus. Įvažiavę stovyklon išsikro
vėme daiktus ir paruošėm 
nakvynes ambulatorijos ir 
valgyklos pastatuose. Išsivirę 
kakavos, skaniai užkandome 
pyragaičių ir kritome į guolius 
poilsiui prieš dieną mus lau
kiančius užsiėmimus. 

Šeštadienį kėlėmės 7:30 v.r. 
Pusryčių ruošimu rūpinosi 
vyresni skautai. Stipriai pa
valgėme gardžiuodamiesi kiau
šiniene, lašiniukais ir koše. 
Susitvarkę ruošėmės važiuoti į 
Ludington State parką, bet 
vienas automobilis „nutarė" 
neužsivesti. Lyg tyčia, netu
rėjome ,Jumper cables". tai An
driui Utz teko važiuoti j Scott-
ville miestelį jų nupirkti. Mūsų 
laimei, tai buvo vienintelis 
„jumper cable" to miestelio par
duotuvėje. Belaukiant iš mies
telio grįžtančio Andriaus, skau
tai turėjo laiko paruošti taką sli
dinėjimui rogutėmis nuo 
kalniuko. 

Pagaliau, užvedę visus tris au
tomobilius, važiavome į Lu
dington miestą išsinuomoti nor-
diškas („cross-country") slides, 
o po to — į Ludington State 
parką slidinėti. 

Slidinėjimo iškylai pasi
rinkome taką aplink „Lošt 
Lake", esantį greta Hamlin 
ežero. Nors dangus buvo rūsčiai 
apsiniaukęs ir pūtė žvarbus 
vėjas, smagu buvo slidinėti 
taku, vingiuojančiu tarp aukš-

1 tų smėlio kopų. Vietomis teko 

kopti į kopas, bet po to buvo la
bai smagu leistis žemyn nuo 
kalvų. 

Baigę slidinėjimą, pasišildėme 
sriubos ir gardžiuodamiesi 
sumuštiniais gerai pavalgėme 
prieš kelionę atgal. Grįžę sto
vyklon persirengėme sausais 
drabužiais ir šokome gaminti 
vakarienę. Paruošėm šviežias 
salotas, „česnakų duoną" ir 
makaronų su malta mėsa pomi
dorų padaže. Po ilgos dienos, 
praleistos žiemos gamtoje, visi 
pasigardžiuodami ir daug 
valgėme. 

Vakarinėje programoje — 
rogučių varžybos. Kalniuką 
apšvietėme vieno automobilio 
šviesomis. Po to žiūrėjome kas 
toliau nuvažiuos — pavieniai ir 
poromis. Kai jau visi turėjo pro
gos šį sportą išmėginti, grįžome 
valgyklon vaka r in iam 
užkandžiui ir po to — į lovutes. 

Sekmadienio rytą jaunesni 
skautai visiems iškepė blynų 
pusryčiams. Po pusryčių pra
dėjome ruošą kelionei namo, 
bet, kai bebaigdami pasi
ruošimus bandėme užvesti au
tomobilius, „sustreikavo" tas 
pats automobilis ir „nepasi
davė" net bandymui užvesti jį 
su „jumper cables" . Teko 
važiuoti net į Ludington mies
tą, ieškoti jam tinkančios ba
terijos. Iš dalies gerai, kad taip 
atsitiko, nes turėjome progą 
trumpai iškylai. Brolis Donatas 
vedžiojo skautus po visus Rako 

- r 

„Palangos" tunto vyresniųjų skaučių būrelis Ramiojo Vandenyno rajono sueigoje. Iš k. — And-
rytė Giedraitytė, Vilįja Žemaitaitytė, Nida Gedgaudaitė, Rima Mulokaitė, Nida Paplauskaitė, 
Lidija Tompauskaitė ir Laima Žemaitaitytė. Nuotr. G. Radvenytės 

KAZIUKO MUGĖS INFORMACIJA 

Čikagos skauti jos dėmesiui 

Kaziuko mugė Čikagoje vyks 
šį savaitgalį. Mugėje dalyvauja 
visi keturi Čikagos skaučių-tų 
tuntai, Čikagos skautininkių 
draugovė ir Akademinis Skau
tų sambūris. 

Šeštadieni , kovo 6 d., — įsi-
ruošimo diena. Kadangi šeš
tadienį Jaunimo centre vyksta 
lituanistinių mokyklų pamokos, 
prašoma visų darbams susi
rinkusių, jokiu būdu netrukdyti 
darbo mokyklose. Iki 2 vai. p.p. 
prašoma neiti į klases, nevars
tyti klasių durų, koridorius ir 
praėjimus neužkrauti dėžėmis 
ir kt. daiktais, nekelti triukšmo. 
Salėn ateinančius mokinius — 
siųsti atgal į klases, nekreipiant 
dėmesio į kai kurių mokinių 
kalbas, esą jie gavę mokytojų 
leidimą dirbti įsiruošimo dar
buose. Mokiniai darbuose gali 
talkinti tik po 2 vai. p.p. 

Šeštadienį didž. salė bus ati
daryta 9 vai. ryto ir joje, tuntų 
pavilionų įrengime dirbti gali 
tuntų vadovai,-ės ir suaugę 
talkininkai,-ės. Nuo 2:00 v. p.p. 
leidžiama perimti klases ir jose 
ruoš t i vienetų n u m a t y t u s 
papuošimus ir kt. 

Pas t aba : Prie sienų, lubų ir 
langų nieko negalima klijuoti, 
taip pat neleidžiama kalti į 
sienas vinių, gręžti skyles ir kt. 
Negalima atsinešti skystų dažų 
ir vykdyti visokių dažymo dar
bų. Dekoracijų dažymas turi 
būti atiktas kitur, o į Jaunimo 
centrą atgabenamos jau nudažy
tos dekoracijos ir kt. Šeštadienį 

medžius. Dar buvo galima 
matyti kur dantimis medis buvo 
nugraužtas. 

Grįžę stovyklon, greitai įdė
jome naująją bateriją ir prie yra: skautas vytis fil. Ričardas 
stovyklavietės vartų nusifoto- Chiapetta ir ps. fil. dr. Mindau-

užkampius-- miškus, pelkes, grafavę. maždaug 1:00 v. p.p. iš- gas Griauzdė. Visais reikalai* 
upelius net iki Clancy ežero vykome namo. Čikagon grįžome 

visi darbai ir pasirengimai turi 
būti baigti iki 6 v.v. Salė bus 
uždaroma 6 v.v. Pašaliniams lei
džiama apžiūrėti mugę nuo 3 iki 
6 v. p.p. 

Sekmadienį, kovo 7 d., tu
rintieji pareigas mugėje skautai 
ir skautės renkasi 9 vai. ryto. 10 
vai . ry to dalyvaujama šv. 
Kazimieros dienos šv. Mišiose 
Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių visi 
skautai ir skautės renkasi didž. 
salėje ir rikiuojasi prieš savo 
tuntų pavilionus. 

11:15 vai. ryto įvyks iškilmin
gas mugės atidarymas didž. 
salėje. Atidarymui vadovauja 
„Aušros -Vartų" tuntas. Mugę 
atidaryti pakviestas Lietuvos 
Garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Dalyvaus LSS 
Tarybos pirmininkas Sigitas 
Miknaitis ir kiti LSS parei
gūnai,-ės. *• 

Po atidarymo — vadovybei ir 
svečiams rr.ugės apžiūrėjimas, o 
tuntams — mugės darbai. 

Mugė tesis iki 3 v. p.p. Iki 4 
vai. p.p. prašoma sutvarkyti 
(pagal susitarimą su Jaunimo 
centru) turėtas patalpas. Visas 
patalpas prašoma palikti šva
rias ir tvarkingas. 

Skautai ir skautės per visą 
mugės laiką dėvi tvarkingomis 
išeiginėmis uniformomis ir nu
rodytu laiku atlieka savo 
įsipareigojimus. Visi laikosi 
skautiško tvarkingumo, man 
dagumo ir paslaugumo. Tėveliai 
prašomi pasitikrinti su 
skautų,-čių vadovais,-ėmis, ar 
jūsų vaikai turi kokias pareigas 
ir neišvesti vaikų iš mugės 
jiems dar neatlikus savo 
įsipareigojimų. 

Mugės komendantai šįmet 

pakrantės. Daugelis, nors jau 
daug metų Rakė stovyklavę, tų 
vietų dar nebuvo matę, o jei ir 
matę, tai žiemą viskas kitaip 
atrodo. Ypač buvo įdomi vieta, 
kur radome bebro „nuleistus" 

dvi valandas pavėlavę, bet 
grįžome visi sveiki, nesušalę ir 
su geriausiais prisiminimais 
apie šios žiemos iškylą Rako sto
vyklavietėje. 

Donatas R a m a n a u s k a s 

„Lituanicos" tunto „Perkūno" draugovės dalis skautu žiemos iškyloje i Rako 
stovyklaviete. 

kreipkitės į juos, arba į vado 
vus,-es pavilionuose, kurie 
padės jums neaiškumus 
pašalinti ir suteiks reikiamą in
formaciją bei pagalbą. 

Įspėjame — Kaziuko mugė 
yra skautų ir skaučių mugė. 
Pašaliniams privatiems asme
nims ar įstaigoms neleidžiama 
daryti jokių prekiavimų ar savo 
privačių biznių garsinimo. Ne
autorizuoti asmenys bus 
prašomi laikytis šių nurodymų, 
o įvairūs privatūs skelbimai bus 
pašalinami. 

Visi kviečiami ir laukiami at
silankyti Kaziuko mugėje. 

IR 

KAZIUKO MUGĖS: 

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

Ki 

Waterbury. 
Balandžio 4 d. — Washing-

tone, VVorcestery. 

VIDEO 
KONKURSAS 
VIENETAMS 

Konkurso projektą paruošė js. 
fil. Milda Arlauskienė. 

Uždavinys: paruošti iki 3 mi
nučių ilgumo video reklamą, 
kurioje kiekvienas vienetas 
save pristato — pagrindinė min
tis „skautavimas", ir minint 
jubiliejinius metus. Į video 
reklamą reikia įtraukti vieneto 
nares ir gyvenamos vietos vaiz
dus. Vienetų vaizdajuostes įver
tins 3-jų asmenų komisija, kuri 
išrinks tris geriausiai paruoštas 
vaizdajuostes. Visos vienetų 
video bus susuktos į vieną ka
setę. Rezultatai bus rodomi. J.S. 
Rakė ir įteikiamos premijos — 
pirma, antra ir trečia vieta. 
Vienetų video reklamas reikia 
siųsti js. fil. Mildai Ar
lauskienei, 2712 Dana-Drive, 
Burnsville, MN 55337 iki š.m. 
balandžio 30 d. 

KERNAVIECIŲ 
GERASIS 

DARBELIS 

„Kernavės" tunto Čikagoje 
paukštytės ir skautės, pasipuo
šusios išeiginėmis uniformomis, 
šeštadienį, gruodžio 12 dieną 
jau nuo pat ankstyvo ryto 
ruošėsi savo tradiciniam gera
jam darbeliui — senelių, 
gyvenančių „California Gar-
dens" lankymui. 

Nuo rudens sueigose gvil
denome gerojo darbelio svarbą. 
Tai svarbus krikščioniškumo ir 
skautavimo pagrindas — 
tarnauti ir būti naudingais ki
tiems. Pavyzdys — geriausias 
mokytojas. Tad tuoj po pamokų 
lituanistinėje mokykloje, vado
vėms ir tėveliams talkinant, 
išvažiavome. 

Atvykusias, „California 
Gardens" senelių namų kori
doriuje mus maloniai sutiko P. 
Tuskenienė, čia ilgus metus dir
banti su lietuviais seneliais. 
Nusirengusios apsiaustus, 
ėjome j bendrą svečių kambarį, 
kuriame susirinko pajėgesni 
lietuviai ir kiti tų namų 
gyventoje i. 

Sesei Marytei Utz pristačius, 
sesės pagiedojo kalėdines 
giesmes lietuvių ir anglų 
kalbomis, o taip pat ir kelias 
lietuviškas ir skautiškas dainas. 
P. Tuskenienė supažindino su 
lietuviais gyventojais, kurių čia 
kasmet mažėja. Sesės seneliams 
įteikė savo sukurtus kalėdinius 
sveikinimus ir pavaišino sal
dainiais. Po to ėjo į kambarius 
lankyti silpnesnių senelių. 
Sesės stengėsi su visais pa
bendrauti ir nors trumpai pra-

iub g, .s 
dainomis. Žadame (kaip ir praei
tyje) senelius vėl lankyti 
pavasarį, prieš Velvkų šventes. 

M.U. 

DRAUGAS 
v 

(U8P8-161000) 

THE UTHUAfnAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily eicept Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tueaday* following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catnolic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Seoond claas postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subscription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St* 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie Jkiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams Vį metu 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis 'šešt laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Adm.n.stracya d.rba kasdien ' R*iakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8.30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips 
nedirba. n ' u nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo « n k 8 t o susitarus Redakcija už 
8:30-400; šeštadieniais nedirba skelbimų turini neatsako. Skelbi

mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

" * • 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Kovo 7 d. — Kaziuko mugė 

Jaunimo centre. Šv. Mišios 10 
v.r. Jėzuitų koplyčioje. 
Iškilmingas mugės atidarymas 
11:15 v.r. 

Balandžio 9 d. — ASS reko 
lekcijos, Lietuvių centre, 
Lemonte. Po Mišių „Bočių" me
nėje — vaišės. 

6321 Avondala, Sta. 102 
Chicago, IL 60631 

"*"" Vai 312-774-0042 

Tomas Kisielius. M.O. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Witek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

Balandžio 25 d. - „Skautų 
aido" 70 metų sukaktuvinė 
šventė Jaunimo centre. 

Spalio 10 d. - ASS metinė 
šventė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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. 

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.. penki, nuo 12 i k i 3 v p p 
10401 S. Robarts Rd„ Palos Hllb, IL 

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

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDtNG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marųuatta Medlcal Bulidlng 

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 

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

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v.v antrd 12 30-3 vpp 
treCd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir sestd 9 v r-12 v p p 

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 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 779-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd„ Hlckory Hll ls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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Ne bausmė, 

O MALONE 
Praėjusį sekmadieni bažny

čiose violetinė spalva mums vėl 
priminė, kad Gavėnios metu 
esame kviečiami į atgailą. Tai 
žodis, kurio jau vien garsas iš
šaukia širdies spustelėjimą. Jei 
leistumėm jam augti, primintų 
mums visokiausius dalykus, 
kur ių ga i l imės , dėl kur ių 
jaučiamės kalti (teisingai ar ne
teisingai). Net ir lietuviškas žo
dynas apibūdina žodį „atgaila": 
„ga i lė j imas i s nus ika l tus , 
suklydus". 

Žodis „atgaila" daug kam 
primena ir po išpažinties kuni
go įprastą įsakymą sukalbėti 
„penkis poterius" ar rožančių. 
Tai veiksmai, kurie neretai ir 
buvo atliekami su tokiu pat pa
viršutiniškumu, kaip ir greitai 
atkalbėtas vadinamasis „gailes
čio aktas" . 

Žodžiai „a tgai laut i" , „at
gailautojas" dar turi ir savęs 
baudimo sąvoką: atgailaujan
tieji Senajame Testamente ir se
nuose šventųjų gyvenimų pasa
kojimuose ant galvos užsiberia 
pelenų, apsivelka ašutiniais 
marškiniais, basi vaikšto po 
sniegą, plakasi rykštėmis bei 
kitaip save „marina". Iš tikrųjų 
psichologai šiandien tokius 
veiksmus vadina masochizmu, 
jei žmogus iš to jaučia pasi
tenkinimą, o Bažnyčia šiandien 
tokias atgailas net draudžia. 

Šiandieninė Bažnyčia iš viso, 
atrodo, panaikino tokią atgailos 
sąvoką: net ir „sausą" Gavėnios 
pasninką panaikino. Ar tai 
reiškia,kad Gavėnios metu ne
bereikia atgailos, kad kunigo 
violetinis a rno tas tėra tik 
prisiminimas tų laikų, kai 
žmonės mokėjo atgailauti, kai 
nuodėmė buvo visuot in ia i 
pripažinta, kaip egzistuojanti, o 
š i and ien , a t rodo , ne t ir 
Bažnyčioje kunigai nebekalba 
apie nuodėmes taip daug, kaip 
seniau. 

Tai nėra dėl to, kad Bažnyčia 
pamiršo nuodėmę. Tai dėl to, 
kad Bažnyčia vėl daug arčiau 
sugrįžo prie Šv. Rašto ir ten vėl 
atrado tuos pagrindus, iš kurių 
išaugo senoji Gavėnios 
praktika, bet kuri ilgainiui nuo 
to nutolo. Tad ir mums vertėtų 
susipažinti, kaip Šv. Rašte 
suprantama atgaila. Žodis, ku
ris ta i išreiškia, graikiškame 
originale yra metanoia Lietu
viškame Naujojo Testamento 
vertime jis yra dažniausiai 
verčiamas žodžiu „atsiversti", 
nors kartais ir žodžiu „atgaila" 
ar „atgailauti". Štai kelios vie

tos, kur jis pasirodo. 
Dykumoje Jonas Krikštytojas 

kviečia žmones į atgailą, saky
damas: „Atsiverskite, nes prisi
artino dangaus karalystė" (Mt 
3:2). Kai Rašto aiškintojai iš 
Kristaus reikalavo ženklų, Kris
tus jiems priminė pranašą Joną 
Senajame Testamente, kuris 
ragino pagonis, Ninevos miesto 
žmones, daryti atgailą už savo 
nusikaltimus, kad Dievas jų 
miesto nesunaikintų, ir kad šie 
pagonys atsivertė, tuo tarpu, 
kai Šventraščio žinovai, ne tik 
išgirdę Kristaus pamokslus, bet 
ir stebuklus pamatę, vis tiek 
neatsivertę, neįtikėjo Kristumi 
(Mt 12:41, Lk 11:32). 

Kai Kristus atėjo į Galilėją po 
Jono Krikštytojo nužudymo, jis 
„ėmė skelbti gerąją Dievo nau
jieną: ,Atėjo metas, prisiartino 
Dievo karalystė. Atsiverskite ir 
tikėkite Evangelija'" (Mk 1:15). 
(Euangelion graikiškai reiškia 
„geroji naujiena arba žinia", bū
tent: kad Dievo karalystė iš 
tikrųjų jau atėjo, tik reikia ja 
gyventi, tik reikia patikėti Kris
tumi, priimti visas jo duodamas 
malones, jas paversti veiksmais; 
tik reikia pakeisti savo gal
vojimą, o to Rašto aiškintojai 
nenorėjo padaryti, nes tuomet 
reiktų visai kitaip gyventi.) 

Šv. Luko Evangelijoje Kristus 
palygina piemens džiaugsmą, 

suradus paklydusią avį, ar mo
ters džiaugsmą, suradus pames
tą pinigą, sakydamas, jog „dan
guje bus daugiau džiaugsmo dėl 
vieno atsivertusio nusidėjėlio, 
negu dėl devyniasdešimt 
devynių teisiųjų, kuriems ne
reikia atsiversti" (Lk 15:7). 

Kai mes kalbame apie „atsi
vertimą", galvojame apie bedie
vius, tampančius tikinčiaisiais, 
apie plėšikus ir žudikus, kurie 
meta ligtol eitą nusikaltimų 
gyvenimo kelią. Bet atsiverti
mas yra reikalingas ir tikin
tiems žmonėms, kurie pagal 
savo tikėjimą negyvena. Tokie 
buvo fariziejai — jie tikėjo į 
Dievą, rūpestingai vykdė tikėji
mo pareigas — bet vis vien nesu
gebėjo atpažinti, kad Kristaus 
kvietimas keisti savo gyvenimą 
yra dangaus karalystės 
veržimasis į jų gyvenimą. 
Nepaisant pamaldumo, jie vis 
vien sugebėjo uždaryti savo šir
dis ir mintis Kristui ir jo 
skelbiamai gerajai žiniai, kad 
Dievo karalystė atėjo, kad 
pasikeitė taisyklės, kas pri
imtinas į tikinčiųjų ratelį, kas 
ne; kad žmogus pasidaro nuo
dėmingas ne per prisilietimą 
prie sergančio ar kenčiančio 
žmogaus, o per nemylėjimą, 
neatjautimą pagalbos reika
lingo žmogaus. 

Graikiško žodžio metanoia 
šaknis yra noeo, kuri reiškia 
pakreipti savo protą-valią į kurį 
nors tikslą. Vėliau tai įgyja ir 
moralinio sprendimo prasmę. 
Metanoeo yra pakeisti tą proto ir 
valios nusistatymą, kurį 
anksčiau žmogus turėjo, kuris 
prieš tai vedėjo ar jos gyvenimą. 
Todėl pagrindinis ženklas, kad 
žmogaus nusistatymas yra pasi
keitęs, kad jis iš tikrųjų gailisi 
savo anksčiau gyvento nuo
dėmingo gyvenimo padarinių, 
yra tai, kad jo veiksmai pasi
keičia — jie kreipiami į kitą 
tikslą. Tikra atgaila-atsiver-
t i m a s pasireiškia ne tiek 
jausmais ar ašaromis (nors 
suvokimas savo ankstyvensių 
nusistatymų klaidingumo ar 
net žalingumo ir Dievo gailes
tingumo neretai iššaukia aša
ras), juo labiau ne savęs bau
dimais, o darbais, kurie liudija, 
jog žmogaus širdis, supratimas 
yra visiškai pasikeitęs. 

Jonas Krikštytojas pas jį 
atėjusiems fariziejams, kurie 
norėjo paviršutiniškai parodyti 
savo atsivertimą, pasakė: 
„Duokite atsivertimo vaisių!" 
(Lk 3:8). Pats Kristus barė tuos, 
kuriems patiko jo žodžiai, bet jų 
nevykdė: „Ne kiekvienas, kuris 
man saukia, Viešpatie, Viešpa
tie, įeis į dangaus karalystę, bet 
tik tas, kuris vykdo mano 
dangiškojo Tėvo valią" (Mt. 
7:21). 

Tokia atgaila, toks atsiver
timas, nors reikalaujantis žmo
gaus bendradarbiavimo su 
Dievo duodama malone, nea
teina be Dievo malonės. Todėl 
Gavėnios metu Bažnyčia ska
tina atgailos darbus: maldą, 
pasninką ir išmaldos davimą. 
Ne tam, kad save nubaustume 
ar Dievui atsiteistume, nes žmo
gui tai neįmanoma, o tam, kad 
išmelstume reikiamų Dievo 
malonių; kad pasninku išsiva
duotume nuo abejingumo Dievo 
malonėms ir žmonėms, su ku
riais gyvename, dirbame; kad, 
k i t iems darydami gera, 
pagaliau suvoktume, jog dan
gaus karalystė iš tikrųjų jau yra 
žemėje, kad Dievas tikrai nori 
mus išgelbėti ir mus myli ir kad 
šis gilus išgyvenimas padėtų 
suprasti, kas iš tikrųjų svarbu. 

Atgaila, atsivertimas, į kurį 
esame kviečiami Gavėnios 
metu, yra ne mūsų darbas, ne 
mūsų atsižadėjimai ar pasiauko
jimai, o mums duota malonė, 
kurią pajusime, kai imsimės 
maldos, pasninko ir gerų darbų. 

a.j.z. 

IDEALIZMO IR ŠIANDIENINĖS 
REALYBĖS SANKRYŽOJE 

Nepriklausomybės deimantinė sukaktis 
JONAS DAUGĖLA Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais visa mūsų tauta švenčia 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį — Vasario še
šioliktosios šventę. Šiemet 
mums tenka laimė švęsti dei
mantinę šio istorinio įvykio 
sukaktį. Ši sukaktuvinė šventė 
turėtų būti išskirtinai didingai 
prisiminta, atšvęsta visuotinio 
tautinio entuziazmo ir tautinės 
vienybės nuotaikomis. 

Prieš 75 metus Vilniuje 20 
tautos pranašų pasirašė istorinį 
dokumentą, kurį iki šiol vadina
me garbingu tautos Nepriklau
somybės atstatymo aktu. Tenka 
abejoti, ar tada tie vyrai galėjo 
tikrai suvokti šio dokumen
to tikrąją vertę ir pilnutinę 
reikšmę? 

Ar jie galėjo tikėti, kad ši jų 
valia vėl kada bus priešo sunie
kinta? Ar jie galėjo tikėti, kad 
vis dėlto „atsibus tėvynės sū
nūs" ir, iškentėję penkis dešimt
mečius bolševikinės vergijos, vėl 
šią jų valią pakartos? 

Tas istorinis dokumentas net 
ir per 75 metus nenustojo savo 
teisinės reikšmės. Per visus 
šiuos metus juo rėmėme Lietu
vos nepriklausomybės teisėtu
mą. Šiuo aktu ir mes, į laisvąjį 
pasaulį išklydę išėjūnai, rėmė
me tautos išlaisvinimo pastan
gas, grindėme tautos laisvės 
reikalavimus tarptaut inėse 
konferencijose ir tarptautinėse 
organizacijose. 

Tačiau šiandieninės kasdieny
bės realybė Lietuvoje neleidžia 
mums per daug laiko gaišti, 
sklaidant didingos praeities 
istorijos puslapius. Šiandien 
esame priversti į Vasario 16 d. 
aktą pažvelgti iš dabartinio tau
tos gyvenimo atstumo. 

Juk, berods, dar taip neseniai, 
1990 m. kovo 11 d., buvo vėl 
atstatyta Lietuvos Nepriklauso
mybė — vėl pakartota Vasario 
16 d. akto didybė. Ir jos pakar
totinas atstatymas buvo pagrįs
tas niekuo kitu, o tik 1918 m. 
vasario 16 d. aktu. Tad ir 
neveltui patys sau ir visam 
pasauliui tvirtinome, kad be 
Vasario 16 d. nebūtų buvę ir 
Kovo 11 d. 

Tačiau mūsų tauta šiuos du 
istorinius įvykius išgyveno skir
tingomis nuotaikomis. Prieš 75 
metus tautai nebuvo laiko šį 
laimėjimą aplaistyti šampano 
putomis ir pasitikti masinėmis 
demonstracijomis Vingio parke. 
Reikėjo skubiai šaukti savano
rius prie ginklo. Jie turėjo savo 
gyvybės aukomis išvalyti Lietu

vos žemę nuo įvairių įsibrovėlių, 
kad toje žemėje būtų galima įgy
vendinti Vasario 16 dienos idea
lus. Vasario 16 signatarų idea
lizmas uždegė visą tautą kūry
binio entuziazmo liepsnomis, 
kuriose sudegė skaudūs vergijos 
prisiminimai, keršto jausmai ir 
brolių nesantaiko:. 

Panašiomis tautinio entuziaz
mo, visuotinio džiaugsmo nuo
taikomis buvo pasitiktas ir kovo 
11 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymas. Bet, deja, per 
dvejus metus džiaugsmo nusi
teikimą pakeitė nusivylimo ir 
nepasitenkinimo nuotaikos, ku
rias skaudžiai išgyvena mūsų 
šiandieniniai politikai, o labiau
siai išeivija. Nenuostabu, kad 
šiandien jau pradedame ieškoti 
šio skirtingo tautos nusiteikimo 
giliųjų šaknų. 

Gerai žinome, kad mūsų tauta 
yra ta pati, kurios kūrybinės 
jėgos ir gyvastingumo nepajėgė 
sunaikinti ilgi caro vergijos ir 
priespaudos dešimtmečiai. Ta
čiau užteko penkių dešimt
mečių, kad bolšeivikinis teroras 
palaužtų jos dvasinį atspa
rumą. Tiesa, bolševikinio teroro 
technika buvo žymiai geriau or
ganizuota ir aprūpinta visomis 
moderniškiausiomis šio šimtme
čio žudymo bei kankinimo prie
monėmis. Mūsų tauta nebeteko 
jėgų ir kantrybės pakelti pir
muosius laisvo gyvenimo ekono
minius sunkumus. Tad labiau 
reikia tikėti, kad Vasario 16 ir 
Kovo 11 tautos nuotaikų pasi
keitimą daugiau nulėmė visai 
skirtinga šių dviejų laikotarpių 
išorinė aplinka. 

Prieš 75 metus Europa, tas 
tradicinis žmonijos civilizacijos 
ir kultūros lopšys, alsuote alsa
vo nacionalizmo ir tautinio pasi
didžiavimo nuotaikomis. Tauti
nio liberalizmo srovė griovė 
šimtmetinių monarchijų sienas, 
ir naujam gyvenimui budo pa
vergtos istorinės tautos. Budo ir 
jų dvasinė didybė. 

Visoje Europoje brendo, kles
tėjo ir žydėjo didieji krikščioniš
kojo humanizmo idealai. To me
to jaunimas svaigte svaigo ro
mantizmo, patriotizmo ir tėvy
nės meilės didžiaisiais idealais. 
Juos žavėjo Joanos Are, Viliaus 
Telio, Garibaldi pavyzdžiai. Di
džiausia žmogiškoji garbė buvo 
mirti už tėvynę. Vos paskelbus 
Lietuvos Nepriklausomybę, keli 
tūkstančiai Lietuvos kaimo jau
nuolių apsivainikavo šia garbe. 

Kovo 11 dienos laisvės aktas 
buvo paskelbtas tuo metu, kada 
viso pasaulio žmonija gyveno in
ternacionalizmu. Europoje tra
dicinį tautinį nacionalizmą 
pakei tė tarptautinio ben
dravimo ir ekonominio ben
dradarbiavimo skambios bei pa
trauklios programos. Kūrėsi 
Europos bendroji rinka ir kiti 
tarptautiniai junginiai, kurie 
žadėjo žmonėms ekonominę ge
rovę ir socialinę apsaugą. 

Materialinio internacionaliz
mo pagrindais yra sprendžiami 
visų tautų kasdieninio gyveni
mo reikalavimai ir tarpusavio 
santykiai, bet tuo pačiu nubluko 
tautos tikroji sąvoka ir tėvynės 
samprata. Sprausminiai lėktu
vai, televizija ir kiti naujausi 
išradimai sujungė visų penkių 
kontinentų žmoniją į vieną 
besielę masę, kurioje dingo bet 
koks individualizmas ir žmo
gaus, kaip individo, didžioji 
vertė. 

Tiesa, internacionalizmas iš
plėtė tarptautinio bendradar
biavimo sampratą. Mūsų prez. 
Bush bandė sukurti šio interna
cionalizmo ideologinį veidą ir 
skelbė savo „Naujos pasaulio 
santvarkos" programą, kurioje 
jis bandė atgaivinti didžiuosius 
krikščionybės principus: dides
nės ir stipresnės valstybės gins 
mažesnes ir silpnesnes, sotieji 
pamaitins alkanus. Tačiau tos 
skambios ir patrauklios interna
cionalizmo programos savaime 
nužudė bet kokį tautų 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
pačiais savimi. Ne tik mažosios, 
bet ir didžiosios valstybės 
pradėjo daugiau patikėti savo 
gyvenimo ateitį nebe savo jė
goms, bet svetimųjų pagalbai. Ir 
tuo pačiu buvo sunaikintas tau
tinio pasididžiavimo jausmas. 

Ir mūsų idealizmas, kurį Kovo 
11d. atgaivino Vytautas Lands
bergis, nubluko per dvejus pir
muosius laisvo tautos gyvenimo 
metus. Abudu kandidatai į pre
zidento vietą savo rinkiminėje 
kampanijoje daugiau rėmėsi 
svetimųjų pagalbos pažadais. 
Vienas žadėjo išrūpinti daugiau 
naftos ir žaliavų iš Rytų, o kitas 
tikėjosi gauti daugiau paramos 
iš Vakarų. 

Bet mes visi pasigedome 
trečiojo kandidato, kuris būtų 
žadėjęs stengtis suburti visas 
tautos gyvybines jėgas. Kan
didato, kuris tautoje skleistų 
savimi pasitikėjimo mintis. 
Lietuvos prezidentas neturėtų 
dairytis svetimųjų pagalbos, bet 

pirmiausia suburti vi as tautos 
jėgas į bendrą talką ir tai talkai 
vadovauti, stengtis tautoje at
gaivinti idealizmo, savimi 
pasitikėjimo nuotaikas. Tuo 
idealizmu gyveno ir mūsų tau
tos gyvastingumu fanatiškai 
tikėjo Vasario 16 Nepriklauso
mybės Akto signatarai. 

Šiandien, prisimindami Vasa
rio 16 d. akto signatarų idealiz
mą ir didžiai vertindami Kovo 
11d. kovotojų drąsą bei ryžtą, 
žvelgiame į ateitį. Tautos 
gyvenimo realybė per daug 
šviesių vilčių ateičiai neteikia. 
Visi daugiau galime tikėti, kad 
Lietuvos gyvenimo ateities rea
lybė dar gali iš mūsų pareika
lauti daug kantrybės, kančios, 
pasiaukojimo, o gal ir aukų. 

Tačiau mūsų tautai būdinga, 
kad kaip tik pačių didžiųjų 
nelaimių ir nesėkmių dienomis 
mūsų tautos vaikų fizinė stipry
bė ir dvasinis pranašumas suži
ba gražiausiomis spalvomis ir 
pasipuošia gražiausiais tėvynės 
meilės pavyzdžiais. Nelaimėse 
ir kovose už laisvę mūsų tauta 
savo dinamišką jėgą iškelia į 
aukštybes, išjudina pačias tau
tos gelmes ir randa atgarsį pri 
augančiųjų kartų širdyse. 

Juodžiausiomis žiauriausio te
roro dienomis jaunuolis Romas 
Kalanta apsipylė degalais ir, 
liepsnų apsuptas, prieš mirtį dar 
sušuko: „Laisvės mano tėvynei 
Lietuvai". Beviltiškos vergijos 
dienomis gradinėmis surakin
tas, šautuvų buožėmis sudaužy
tas, suvargęs, menko ūgio jūri 
ninkas Simas Kudirka drąsiai 
žvelgė savo teisėjams ir bude

liams į akis: „Grąžinkite mano 
tautai laisvę. Jūs nužudysite 
mane, bet po manęs ateis kiti ir 
jūs suklupsite prieš jų valią 
laisvai gyventi". Sausio 13 d. 
būrys idealistų atsiliepė į Lands
bergio šauksmą, stojo prieš 
tankus ir prisiekė gyvybių 
aukomis ginti vyriausybės rū
mus ir Lietuvos laisvę. 

Tokiais jaudinančiais heroiz
mo pavyzdžiais yra išmarginti 
visi mūsų tautos gyvenimo isto
rijos puslapiai. Ir Vasario 16 
signatarų idealizmas pasireiškė 
pačiomis sunkiausiomis mūsų 
tautos gyvenimo dienomis. Bet 
tuo idealizmu užsidegė visa 
lietuvių tau ta ir ant griuvėsių 
buvo sukurtas naujas tautos 
gyvenimas. Šis idealizmas atgi
mė ir Kovo 11 d. 

Yra pagrindo tikėti, kad ir 
šiandieną Lietuvoje yra dar 
daug tautiečių, kurie gražiomis 
viltimis palaiko savo dvasinę 
gyvybę, gyvena optimistinėmis 
nuotaikomis. Gyvenkime tomis 
nuotaikomis ir mes išeivijoje. 

Šį optimizmą, praėjus nelem
tiems parlamento rinkimams, 
labai vaizdžiai ir ryžtingai 
išsakė žinomas Lietuvos žurna-
l is tas-poli t ikas Valent inas 
Ardžiūnas: ,,Jeigu reikėtų 
grumtis, tegul niekas neturi 
iliuzijų, kad mes nuolankiai ir 
žioplai atkišime rankas, kad jas 
dar kartą supančiotų. Dvide
šimt anos nepriklausomybės 
metų mus sustiprino ilgai kovai 
ir dar ilgesnei kantrybei. Treji 
metai irgi nenuėjo niekais. 
Nors tikėjomės iš savęs daug 
daugiau"'. 

Solistai Sigutė Stonytė ir Arvydas Markauskas ALTO ruoštame Vasario 16 
minėjime š.m. vasario 14 d. Čikagoje. 

Nuotr J. Tamulaičio 
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niekada greičiau, o tą sykį, vos Juozas įtikino, vos at- viename. Kai pastatėm dvi lovas, liko tarpas tik sker-
suko kraną, sargybinis, gal ką nugirdęs, susimetė s a m tarp jų praslinkti. Kaimynams ir ne ką daugiau 
atgal. Mikas dar net švilptelėjęs, bet buvę po laiko: sar- vietos tebuvo. Kaimyno žmona jauna, žaižaruojančiom 
gybinis jį pagavo dar su tebeatsuktu kranu. Nors visi akim moteriškė, nesiskundė. „Užteks", sakė. „Kiek čia 
buvo sutarę, kad pagautas sakys, jog tik jis vienas buvo gyvam žmogui vietos tereikia, tik atsistoti, atsisėsti 
atėjęs, bet ką žinai, kaip anglai tardo ir ką sugeba iš- įr atsigulti". Bet vyras urzgė, kad veža, veža. veža, 

Nieko nesupratau. Nieko ir nežinojau. Kartais visą 
gyvenimą koks nors nugyvena ir nesužino, k a kiti apie 
jį šneka, bet Mikas, į šalis besižvalgydamas, žodis po 
žodžio atskleidė, ko pirmininkas vis labiau niršo, kad 
ne tik į bendrą kambarį išvarė, bet dar net į mišką. 
O buvo labai paprastai. Kai sužinojo, kad kalbu ir rašau 
angliškai, manė, kad šliesiuos prie komiteto, o mane, 
lyg iš anksto žinodamas, pasigavo Benas. To buvęs 
valsčiaus valdytojas negalėjo pakęsti. Kai pa uto, kad 
iš to visa stovykla šaiposi, vargu beišmanė KO grieb
tis. Patyliai net ėmė šnibždėti, kad mudu su Miku 
esame bolševikų agentai, atsiųsti žmonių kiršyti. 
Sakęs, kad kažin kas matęs, kai mane su Miku rusai 
aną vakarą per Elbę į tą pusę atkėlė. 

— Dabar galės sakyti, —juokavo Mikas, — kad pa
jutom jį viską žinant ir pasistengėm laiku išnešu sveiką 
kudašių. Jam bus garbė, — dar pridėjo 

spausti. Tai daug saugiau išnykti iš akių ir išnykti taip, 
kad niekas net nenumatytų, kaip ir į kurią pusę 
išnykai. 

Prieš pat saulėtekį atpūškavo traukinys, ir mudu 
iš tos apylinkės išnykom. 

Kaip vėlės be vietos perėjom kelias tokių pat 
niekam nereikalingų stovyklas. Kaip paskutinieji, 
panorėję į seniau susibūrusių tarpą įsiterpti, ir tiem 
niekam nereikalingiem buvom nereikalingi. Atsitiko, 
kad, patekę į nedidelę stovyklą, buvom su visais 
nukelti į didelę, vidury berželiais ir pušelėmis nudaigs
tytos lygumos pabertą. Kai priartėjom barakų ir ba
rakėlių gausą, buvo sunku vienu akies metimu apim
ti. Kai kurie džiaugėsi, kad čia bus kur išsiskleisti, ne-

nežinia, kada to vežimo galas bus, o valgyti neduoda. 
Jis tikrai buvo piktas, ir visi buvom pikti. Net ir mudu 
pradėjom derintis į visų toną 

Nebeiškentėm. Konservuotų žirninių miltų sriuba 
atsistoja skersai gerkles ir neina toliau. Rodos, per dieną 
miške sušali ir namo grįžti išvargęs, bet valgyti negali. 
Nelenda. Kvapas muša į nosj, ir viskas lipa atgal. 

— Nudvėsim, — sako Mikas. 
— Niekas neverks! — atsikertu. 
— Verks. Ir kaip verks, — atsako, supasi ant pirštų 

galų ir labai rimtai žiūri į mane. 
— Ar sukvailai? Kas tav^s- verks. Tavęs? Skur-

denos? D.P.? Nelaimingo šašo ant pasaulio sąžinės. 
Greičiau nusilups, bus ir švariau, ir ramiau. Sąžinė 

reikės vienam ant kito lipti ir alkūnėmis su kiekvienu greičiau gyja, negu mano šašas pažasty. 
trintis. Apsinkom. Ir čia visi kampai jau buvo pilni. ; O verks. V « UNRA verks. Is ko tūkstančiai 
Anksčiau įsikūrę urzgė, kad vėl reikia glaudintis, kad « * « » <"ks- S k a * e i l a i k r a š * • *™ amerikiečiai 

piktinasi, kad Unra mums kalakutienos konservus - Vis geriau, negu teisybė, - nusprendžiau. kelių žmonių šeimoms iš poros kambarių reikia į vieną P1K™ 
^ i f . ~ ' _ v » v ™ i ™ . n ™ t e , o - M a n «„»««,„«* Rpt tnkiahuvorfobėiosl.NROSvalia. Jie. i*1*3 ° m e s a r m a t e m k a k , t a - k a , p t a P r a k e , k t a Gal ir geriau, — kiek pagalvojęs pridejt —Man 

nė į galvą nebuvo atėję. Jeigu Juozas neišsižios ir ang
lai neateis ieškoti, būsim pabėgę bolševikų ag'-ntai. Ar 
ne smagu? — nusijuokė, paskum pasakė, kaip buvo. 
Visi skardines jau buvo prisipylę. Liko tik Juoaas. Ir 
tas jau vieną prisipylė, išnešęs pastatė už medžių, 
palaukė, kol sargybinis nuėjo iki galo ir sugrį/o atgal. 
Visą laiką sargybiniai eidavo kaip laikrodis. Kol nuei-

susispausti. Bet tokia buvo globėjos UNROS valia. Jie, 
sako, norėjo mažinti administracijos išlaidas, tai 
mažino stovyklų skaičių. Kas žino, kaip iš tikrųjų buvo. 
Niekas juk nedraudė patiems savo priežastis surasti, 
ir greitai visi šnekėjo, kad, dideliais kiekiais viską pils
tant, didesni šliuksniai ir pilstytojams nusilaisto. Ką 
žmogus, iš tolo žiūrėdamas, gali pasakyti. 

Mudu su Miku irgi nebuvom atviru glėbiu sutikti: 
davo ligi savo būdelės ir kol sugrįždavo, praeidavo še- dviejuose kambarėliuose įsikūrusi pora turėjo susi 
šios minutės. Kartais, jeigu prie būdelės gaištelėdavo spausti į vieną. Iš pažiūros dabar buvom lygūs; juodu 
ar pakeliui stabtelėdavo, užtrukdavo kiek ilgtiiau, bet buvo viename, nors ir kiek didesniame, ir mudu 

dvokiančią žirninių miltų sriubą? O Unros kalakutai 
tunka ir vaikšto raudonas nosis papūtę. 

— Nuo pirmadienio ir tikrosios kavos nebebus, — 
pasakiau. 

— J vokišką erzacą pavirto, kol iš Amerikos ligi čia 
atėjo. Welfaris vakar prašė inžinierių, kad padarytų 
vilos projektą. Kai tik Unra baigsianti darbą, jis grį
šiąs namo, pirksiąs sklypą ir pasistatydinsiąs vilą. 
Gana esą po pasauli daužytis. Rupūžes! 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 

"̂ „Laisves varpo" vedėjas Petras Viščinis radijo studijoje. 

„LAISVĖS VARPAS" TEBESKAMBA 

Z Kovo mėnuo lietuviams yra 
• reikšmingas keliais požiūriais: 
• pirmiausia — Kovo 4-toji yra 
j skirta Lietuvos globėjui šven-
' tajam Kazimierui. Kovo 19-toji 
* — jau nuo senų laikų populiari 
-i šv. Juozapo šventė. Pagaliau. 
j Kovo 11-toji bus aukso raidėmis 
5 įrašyta į naują Lietuvos 
Z- respublikos istoriją, nes 1990 
* metais, po pusės šimto metų 
* vergijos, Aukščiausioji Taryba 
J Vilniuje paskelbė Lietuvos 
""nepriklausomybės atstatymą. 

Massachusetts valstijos lietu-
—-viams yra svarbi dar viena kovo 
* mėn. sukaktis. Prieš 38-ius 
1 metus, t.y. 1954 metais kovo 7 
1 d. Bostono lietuviams įsteig-
* tas ..Laisvės varpo" radijas — 
< lietuviškos radijo programos, 
» kurios dar iki šiai dienai džiu-
* gina taut iečius l ietuviška 
2 muzika, dainomis, pranešimais 
•o apie įvykius Lietuvoje ir išeivi-
j joje. Toji svarbi informacijos in-
3 stitucija. tvarkoma ryžtingo ir 
S sumanaus vedėjo Petro Viščinio, 
* pamažu žengia į apvalų savo 
i darbo lietuvybės išlaikyme 

.Temetu skaičių — keturiasdešimtą 
sukaktį. 

Trisdešimt aštuoneri metai 
yra nemažas laiko tarpas ne tik 

', paskiro žmogaus, bet ir institu-
I cijos gyvenime. 

„Laisvės varpas", be savo 
; pagrindinio uždavinio — 
I reguliariai transliuoti lietu-
!• viskas radijo laidas tautiečiams. 
»• taip pat buvo ir tebėra ruošėjas 
; arba globėjas kitų renginių: 
! koncertų, reikšmingų minė

jimų, literatūros vakarų, iš 
kitur atkviestų teatralų pasi-

; rodymų ir pan. Tai pastanga 
I užpildyti kultūrinėje srityje 

spragą, kuri atsiranda Bostono 
* apylinkės lietuvių veiklos 
J^ srityje. 

Per tuos 38-ius metus „Lais-
_.yės varpas" eterio bangomis 
;. perdavė daugiau 2000 
;• sekmadieninių transliacijų 

lietuvių ir anglų kalbomis. 
Ruošė specialias laidas anglų 
kalba amerikiečių radijui, pvz.. 
Vasario 16-tos šventės arba 

; Birželio trėmimų sukakčių pro-
! gomis. Tokių specialių laidų 
•• būta arti 80. Kul tūr inių 
• renginių turėta — 64. O kur dar 

..Laisvės varpo" įsijungimas į 
; Lietuvių Bendruomenes vajų, 
;. renkant aukas įvairiems svar

biems Lietuvos reikalams. Taigi 
šie keli skaičiai liudija, kad 

; ..Laisvės varpo" radijas yra 
l svarbi institucija lietuvybės 

'. Amerikoje išlaikyme. Todėl 
j nėra abejonės, kad tas savano-

•• riškas ir nesavanaudiškas dar-
',' bas turi būti visuomenės 

',',] tinkamai įvertintas 
.'• Spėju, kad daugelis radijo 
•«- klausytojų Bostone, jo 
'X- apylinkėse ar Cape Code. kur 
S ..Laisvės varpas" pasiekia kiau
le* sytoju ausis, kiekvieną sekma 

dienio rytą sėdama prie radi
jo priimtuvo išklausyti savai

tinę ,,Laisvės varpo" programą 
su naujausiais pranešimais iš 
Lietuvos bei vietos naujienomis. 
Muzikos ir pranešimų užliūliuo
tas klausytojas paskęsta min
tyse, prisimindamas savo iš
gyvenimus laisvoje Lietuvoje, 
t remtyje, varganas dienas 
Europos stovyklose, sunkų 
įsikūrimą Amerikoje. Pabun
dama iš svajonių tik tada, kai 
vedėjas P. Viščinis lietuviško 
maršo garsais atsisveikina iki 
kito sekmadienio. 

Vienos valandos radijo pro
grama yra palyginti trumpas 60 
minučių laiko tarpas, tačiau tos 
minutės yra nuolatinis radijo 
vedėjo rūpestis ir darbas. Juk 
jam reikia surinkti visas žinias, 
paruošti pranešimus arba 
komentarus, paieškoti savo 
archyve tinkamos muzikos; 
žodžiu, jis turi paruošti įdomią, 
informatyvią radijo laidą. Jos 
trukmė turi būti labai tiksli: 
turi prasidėti laiku ir baigtis 
sekundžių tikslumu... 

Klausytojas, sėdėdamas prie 
radijo priimtuvo, nesirūpina, 
kaip ir kur vedėjas P. Viščinis 
gavo reikalingą medžiagą: prieš 
kelias dienas ar paskutine 
minutę, kai jau reikia važiuoti 
radijo stotin. Klausytojui taipgi 
neįdomu, ar vedėjas turėjo 
pakankamai laiko ištaisyti juos
telėje kitų padarytas klaidas, 
arba sugrupuot medžiagą, kad 
laida vyktų sklandžiai ir 
logiškai. Ko klausytojas tikrai 
negirdi, ir galbūt tai svarbiau
sio — ar programos vedėjas 
turėjo užtekt inai pinigų 
sumokėti radijo stočiai už 
panaudotą laiką... Čia ir yra 
priežastis, kodėl praeityje eilė 
lietuviškų radijo programų per 
anksti baigė savo gyvavimą. 
Šioji grėsmė tebėra ir dabar, 
todėl mūsų visų pareiga — nepa
miršti, kad savanoriška tau
tiečių talka, o ypač finansinė 
parama, yra būtina. Man 
atrodo, kad vedėjas P. Viščinis 
turi paruošęs klausytojams pri
einamą ir neapsunkinantį fi
nansinės paramos planą, kuris 
taip pat numato ir kiekvienam 
klausytojui duoklę — vienas 
doleris už vieną laida. Nesava
naudiškas radijo darbas 
reikalauja didelio pasiaukojimo, 
savo asmeniško gyvenimo su
varžymo ar kai kurių patogumų 
atsisakymo. Pvz.. kaip gali radi
jo vedėjas pasinaudoti vasaros 
atostogomis, užtarnautu poilsiu, 
kai nėra pakaitalo pavaduoti 
radijo vedėjui? 

Nepamirština, kad lietuviškos 
radijo laidos pavaduoja spaudą 
tuo atveju, jei tautietis dėl 
pažengusio amžiaus ar ne
sveikatos nebegali skaityti laik
raščių. Pagaliau visi mūsų 
laikraščiai ateina pavėluotai, o 
..Laisvės varpas" visas žinias 
perduoda labai greitai. 

,,Laisvės varpo" 38-tųjų 
sukakt ies proga norėčiau 

pasiūlyti, kad išeivijoje dabar 
a tga iv in tas dar nepriklau
somoje Lietuvoje premijuotas 
spaudai propaguoti šūkis: 
. .„Laukinis žmogus laikraš
čių neskai to" , būtų pakeistas 
kiek mandagesniu, teigiamu 
šūkiu: „Susipratęs tautietis 
klauso lietuviškų radijo laidų ir 
jas finansiškai remia"... 

Te šie žodžiai tampa darbais... 
Geriausi linkėjimai „Laisvės 

varpo" vedėjui Petrui Viščiniui 
ir jo štabui šios reikšmingos 
sukakties proga. 

Alfonsas Pet rut is 

A. KEZIO FOTO PARODA 

Verbų sekmadienio popietę, 
balandžio 4 d., 3 vai. p.p. Lietu
vių Piliečių klubo salėje vyks 
Algimanto Kezio foto paroda ir 
susitikimas su Lietuvos teatro 
meistrais. Rengia Bostono Tau
todailės instituto skyrius, pirm. 
S. Šatienė. Bus galima įsigyti 
verbų, velykinių margučių ir 
papuošimų. Po programos — 
kavutė. 

ĮVERTINTA 
HUMANITARINĖ 

PAGALBA 
Lietuvos Vaikų Globos or

ganizacijos Bostone humani
tarinė pagalba Lietuvai įver
tinta Lietuvos ir Amerikos am
basadų padėkos raštais su am
basadorių S. Lozoraičio ir D. N. 
Johnson parašais. Šiuo metu 
Lietuvoje dirba 14 JAV veido 
chirurgijos specialistų grupė, 
kuriai vad. dr. M. Dunn. Kartu 
su Baltijos valstybių kolegomis 
dviejų savaičių laike vyksta 
operacijos, moksliniai semina
rai, pasikeitimas patirtim ir me
todais, įsisavinama nauja tech
nologija. Šį projektą finansuoja 
Lietuvos Vaikų Globos orga
nizacija, pirm. Daiva Neidhart. 
Ką tik įvykdytas kitas pagalbos 
projektas — padalinta vaikų 
įstaigoms siunta, kurios vertė 
siekia daugiau negu pusę mili
jono dolerių. Atlikti šią užduo
tį savo noru ėmėsi Globos įgalio
tas Antanas Kulbis. Per mėnesį 
laiko A. Kulbis turėjo išdalinti 
didžiulį kiekį dėžių su vaikų vi
taminais, vaistais, kremais, 
konservuotu maistu, drabužiais 
ir kt. Atlikęs paskirstymą, A. 
Kulbis apvažinėjo vaikų įstai
gas, gavo reikiamus dokumen
t u s bei parsivežė daug 
nufilmuotos medžiagos ir įspū
džių. Trečiam talpintuvui su 
„Gerber" kūdikių maistu at
vykus pavėluotai, jo paskirs
tymą atliks Globos narė ses. 
Elena Ivanauskas ir Dalia 
Ščiukaitė, esančios kaip pagal
bininkės kelionėje su jau minėta 
gydytojų grupe. 

L.Ž. 

PHOENIX, AZ 

AUKA ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI 

Phoenixo lietuvių katalikų 
misija, reikšdama padėką arki
vyskupui Pauliui Marcinkui už 
jo pasiaukojimą, kas sekmadie
nį aukojant lietuviškas Mišias, 
ir nuolatinę tėvišką globą, jo 
gimtadienio proga, sausio 15 
dieną, suruošė pageroimo vaišes 
Vytauto ir misijos komiteto 
pirmininkės Onos Adomaičių 
namuose. Visiems misijos na
riams dalyvaujant, pobūvis 
praėjo labai malon>oje nuo
taikoje, ypač, kad buvo dainuo
jamos senoviškos lietu ių liau
dies dainos, kuria; arki
vyskupas labai mėgsta. Ta pro
ga arkivyskupo Marcinkaus 
vardu misija paskyrė 1,000 dol. 
auką Šv. Kazimiero kolegijai, 
Romoje. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Arizonos Lietuvi-' Bend
ruomenė Lietuvos nepriklau
somybės 75 metų atkūrimo 
minėjimą suruošė vasario 14 
dieną. Pirmoji minėjimo dalis 
vyko Brophy koplyčioje, kur šv. 
Mišias už Lietuvą aukojo ir pa
mokslą pasakė arkivyskupai 
Paulius Marcinkus. Liturginius 
skaitymus atliko Birutė 
Strouse; aukas nešė Sofija 
Palionienė ir Stasys Narkus, o 
gėles prie altoriaus padėjo Jmė 
Jakubėnienė. Pamaldų metu 
solistė Albina Gedminienė įspū
dingai giedojo 4 giesmes, 
vargonais pritariant Irenai 
Kunickienei. Erdvioj, aukštų 
skliautų jėzuitų koplyčioj galin
gai skambėjo „Apsaugok, 
Aukščiausias", „O Kristau, 
pasaulio valdove" ir kitos 
giesmės. 

Pasibaigus pamaldoms, minė
jimas buvo tęsiamas netolimo
je salėje. Pasivaišinus vyko 
iškilminga šventės programa. 
Apylinkės pirmininkas Stasys 
Narkus, pasveikinęs susi
rinkusius, apibūdino šios dienos 
reikšmę. Programai vadovauti 
pakviesta Danguolė Balceris. 
Po invokacijos ir minutės 
susikaupimo, pagerbiant žu
vusius už Lietuvos laisvę, Vin
cas Ruseckas perskaitė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą, o Arizonos gubernatoriaus 
Fife Symington proklamaciją, o 
taip pat ir JAV prezidento Bill 
Clinton ir jo žmonos Hillary 
pareikštus linkėjimus Arizonos 
lietuviams, perskaitė Aldona 
Vaitkienė. 

Pagrindinį žodį lietuvių ir 
anglų kalbomis pasakė dr. 

' Paulius Žygas, kuris pernai 
praleido Lietuvoje, profeso
riaudamas Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune. Prele
gentas labai įdomiai ir vaizdžiai 
nušvietė dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. Infliacija, nedarbas, 
pagrindinių reikmenų trūku
mas slegia žmones, ir jie kaltina 
Sąjūdį, nors jis tų blogybių 
nesukūrė. Daugiausia nukenčia 
vaikai, seneliai, pensininkai. 
Nepaisant materialinių bei poli
tinių nesklandumų, dr. Žygas 
pranašavo Lietuvai šviesesnę 
ateitį, nes, nors amžių slinkty
je mūsų tėvynė nekartą buvo 
priešų „nurašyta", ji prisikėlė ir 
gyvena. Lietuvių bendruomenės 
paruoštą rezoliuciją perskaitė 
apylinkės valdybos politinių 
reikalų atstovas Landis Aden. 
Joje, šalia padėkos JAV-ėms už 
visokeriopą pagalbą Lietuvai, 
primygtinai yra prašoma daryti 
žygius .-tisų kariuomenei pasi
traukti iš Lietuvos. Rezoliucija 
buvo priimta visų dalyvių plo
jimu. 

Po trumpos pertraukos vyko 
meninė programa. Sopranas 
Albina Gedminienė atliko še
šias dainas, labai maloniai nu
teikdama visus klausytojus. Ji 
buvo apdovanota gėlėmis. Solis
tei akompanavo Irena Kunic-
kienė. Apylinkės valdybos vice-
pirm. Sofija Palionienė drama
tiškai padeklamavo poetės 
Domicėlės Juodžiūnaitės eilė
raštį „Sausio tryliktoji". 

Minėjmą baigiant, apylinkės 
pirmininkas padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šios šventės 
surengimo. Ypatinga padėka 
pareikšta solistei Gedminienei, 
kuri atvyko iš Escondido, Kali
fornijos, davė mums aukšto 
lygio koncertą, neimdama jokio 
honoraro. Specialūs padėkos žo
džiai buvo skirti iš Tucsono 
atvykusiai Danguolei Balceris, 
gražiai pravedusiai šios dienos 
programą. Jai ir taip pat 
pianistei Irenai Kunickienei, 
puikiai akompanavusiai 
vargonais ir pianinu, buvo 
įteiktos gėlių puokštės. Padėka 
pareikšta Sofijai Palionienei už 
įspūdingą deklamavimą, aukų 
rinkėjoms Birutei Strouse ir 
Viktorijai Zakarienei, visoms 
šeimininkėms, ypač Sofijai 
Narkienei ir Janei Youršienei, 
koordinavusioms šias vaišes. 
Padėkota Audronei Bartytei už 
gražų salės dekoravimą. Mi
nėjimas baigtas JAV ir Lietuvos 
himnais. Aukų lietuvybės rei
kalams surinkta 1,400 dolerių. 

Vikt. Zakariene 

CLASSIFIED GUIDE 

Dievai yra teisingi ir iš mums 
mielų ydų padaro mūsų kanki
nimo įrankius. 

Shakespeare 
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Holy Cross Hospital's 
Maria Kaupas 

Adult Day Care Center 
Ar jūsų mylimiems vyresnio amžiaus šeimos na
riams reikia kasdieninės priežiūros? šia problema 
rūpestingai ir praktiškai gali jums išspręsti šv. 
Kryžiaus ligoninės „Maria Kaupas Suaugusiųjų 
Priežiūros Centras" Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd. Čia vyresnio 
amžiaus asmenims dienos metu suteikiama pro
fesionali priežiūra malonioje, šeimyniškoje atmo
sferoje. Mūsų tarnautojai turi patyrimą ir 
Alzheimer liga sergančiųjų slaugyme. Platesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 312-471-8032. 

0*C*GO (UOS MS2»t«U 

ross 
Hospital 

j 7TH ANNIVERSARY SPECIAL 
I 
I 

n 
įsigykite vieną dieną „Adult Day Care" už $30 

ir kitą dieną gausite veltui! 
Nauji klientai turi atitikti centro reikalavimus. 

Tik dvi atkarpos asmeniui. 
Šis pasiūlymas galioja iki š.m. kovo 31 d. 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUOTA 

. *E /MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

*• Pensininkams Nuolaida. 

s~l 
BELL-BACE REALTOflS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. KedzJe Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX-JHSURAMCM 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba HetuvisMIfl 
• Nuola:da pensininkams • . ; 

HELP VVANTED 

Kompanija ieško patyrusio, pa
tikimo meistro; turi mokėti vidaus 
įrengimo darbus, kaip lentynos, 
spinteles, apdaila. Turi mokėti susi
kalbėti angliškai, turėti įrankius ir 
transportaciją. Skambinti: Mark, 
tel. 312-664-1289 arba „pager" 
312-490-5191. 

OFFICE HELP 
Small successful family-oriented 
business needs office help, mušt 
type (at least 50 wpm), operates 
10-key calculator, job contains 
many varied interesting duties. vvill 
train, immediate placement 
Send resume to: Art Divina-
gracia, Tanstaafl Electric Cable, 
1445 Busch Parkway, Buffaia 
Grove, IL 60089. No Phone 

Calls, Please. 

IEŠKO 

Nerūkantis Ir negeriantis pensi
ninkas ieško kambario Floridoje arba 
kitame šiltame krašte. Gali padėti 
prižiūrėt namus ir mokyt ispanų, 
vokiečių ar prancūzų kalbų. Skambinti: 
tol. 312-434-3077. 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W t s t 95th Stret 
Tol. — (708) 4248654 

(312) 551-8654 

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 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Dockys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryte Iki • v.V. 
Kalbėti lietuviškai 

Incomo Tax 
Pigiausias patarnavimas čfcagojo: 
paprasta 1040 forma — $20. Pensininkams 
nuolaida. Reikalui esant, atvykstu į namus. 
Kreiptis trečiadieniais bet kuriuo laiku. 
Kitomis dienomis — vakarais. Lietuviškai 
arba angliškai. Tel. 312-436-1395. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti ,.Draugo" adresu. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI DRAUGE 

(LŪŽĘ TILTAI, romanas, pr. Naujokaitis. 237 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės Jurgis Jankus. 213 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 219 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
KETURI GANYTOJAI. Mykolas Vaitkus. 180 psl. 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC. 445 

psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
RIMAI IR NERIMAI. J. Tumas-Vaižgantas. 55 psl. 
PSALMIŲ KNYGA. Dr. Juozas Skvireckas. 223 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Grincevičius. 131 

psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Pov. Gaučys. 197 

psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės Azorin. Vertė P. Gaučys. 

197 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J Sheen. 174 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl. 
TRYS ŽODŽIAI, novelės. Juozas Švaistas. 175 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 

87 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 128 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 

psl. 
MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS LIETUVOJE IR AMERIKO

JE, poezija. Juozas Ratkus. 231 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Kovo 7 d. — Kaziuko mugė 

Jaunimo centre. Rengia Chica-
gos skautai ir skautės. 
Atidarymas 11 vai. ryto. 

— Kovo 11-tos dienos prisimi
nimo minėjimas Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Kovo 12 d. — Pabaltiečių 
dailininkų parodos „Laisvės 
šventė" atidarymas 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Kovo 13 d. — Jaunimo centro 
direktorės S. Endrijonienės 
pagerbimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

Kovo 14 d. — Kovo 11-tos 
dienos — Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo paskelbimo 
minėjimas Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinė sąjunga. 

— Mokslo Simpoziumo pra
nešimas — Albertas Kerelis. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 19 d. — „Žuvies" vaka
rienę Lietuvių centre, Lemonte, 
rengia LB Lemonto apylinkės 
valdyba. 

Kovo 21 d. Nijolės Ščiukaitės 
koncertas ir vėliausių įvykių 
Lietuvoje apžvalga Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Rengia JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba. 

— Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos seserų rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė Jaunimo cen
tre. 

— PLC pietūs Lietuvių cent
re, Lemonte. 

— Gintės Damušytės pra
nešimas apie Lietuvos reikalus 
Jungtinėse Tautose. 1 v. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 26 d. — „Las Vegas 
naktys" — Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Prof. Juliaus Šmulkščio pa
skaita: „Politinė diferenciacija 
Lietuvoje po paskutiniųjų Seimo 
ir prezidento rinkimų" Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje 
7:30 v.v. 

Kovo 27 d. — „Las Vegas 
naktys" — Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Kovo 28 d. LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Draugo" koncertas 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. 

Balandžio 4 d. — Religinis 
koncertas 2 v. p.p. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je, Marąuette Parke. 

Balandžio 9 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 10 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 17 d. — Lithu-
anian Mercy Lift eitynės Palos 
Hills miestelyje, W. 111 g-vė ir 
Roberts Rd. 

— „Pensininko" žurna'^ me
tinė vakarienė „Seklyčioje". 
Rengia LB Socialinė taryba. 

Balandžio 18 d. - Lietuvių 
Operos spektaklis — Bellini 
„Norma" 3 v. p.p. Mortono au
ditorijoje, Cicero, IL. 

— Velykų stalas Jaunimo 
centro kavinėje. Ruošia Lietu
vių Moterų klubų fed. Chicagos 
klubas. 

— PLC Velykų stalas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Balandžio 24 d. — Koncertas 
Jaunimo centre 7:30 v.v. Rengia 
Lietuvių Opera. 

— „Grandis" — jaunimo tau
tinio ansamblio tradicinis me
tinis pokylis 7 v.v. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 25 d. - „Skautų 
Aido" 70 metų sukakties mi

nėjimas Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos skautininkų,-ių Ramo
vė. 

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų metinė vaka
rienė Šaulių namuose. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
narių susirinkimas ir Motinos 
dienos minėjimas Jaunimo cent
re. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažia
vimas „Bočių" menėje, Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Pirmoji vaikučių Ko
munija Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. 

— Gegužės 1 d. — „Grandi
nėlės" tautinių šokių ansamb
lio koncertas 1 v. p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Gegužės 2 d - Laureatų 
šventė. Dalyvauja laureatai 
poetas Kazys Bradūnas ir 
pianistas Petras Geniušas 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Panevėžiečių klubo ge
gužinė Saulių namų salėje. 

Gegužės 7 d . - Svarstybos 
„Lietuvių imigracija Ameriko
je ir tautinė tapatybė". Prele
gentai: kun. William Valka-
vičius ir dr. Robertas Vitas. 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Gegužės 8 4 - Lietuvos 
Dukterų draugijos pavasarinis 
pokylis Jaunimo centre. 

Gegužės 16 d. — „Laiškai 
lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Abiturientų balius Lietu
vių centre, Lemonte. 

Gegužės 22 d. - PLC Pava 
sario puota Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Gegužės 28 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centre. 

Gegužės 29 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 30 d. — Antano Olio 
35 metų mirties minėjimas Jau
nimo centre. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. | 

Birželio 4 d. — Nijolės B&] 
nienės dailės darbų parodos ati
darymas 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Birželio 6 d. — Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos seserų 
rėmėjų narių visuotinis metinis 
susirinkimas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

Birželio 13 d. — Brighton 
Parko Lietuvių Namų sa
vininkų draugijos gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžioa 12 
va. 

Birželio 27 d. - PLC 
gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Liepos 4 d. — Anglijos Lietu
vių klubo gegužinė Jaunimo 
centre. 

Liepos 9-11 d. Brighton Par
ko festivalis prie Western A ve., 
parkelyje prie 43 St., Brighton 
Parke. 

Liepos 11 d. — Gegužinė 
Ateitininkų namų ąžuolyne. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Chicagos skyrius. 

— Šv. Kazimiero Seserų Va
saros festivalis vienuolyno kie
me, Marąuette Parke. 

Liepos 17 d. — Dariaus-Gi
rėno 60-jų metinių iškilmingas 
minėjimas. Memorialinės lentos 
atidengimas Midway oro uoste, 
Dariaus-Girėno parodos ati
darymas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Liepos 18 d. — Dariaus-Girė-! 

no 60-jų metinių iškilmingas 
minėjimas: Šv. Mišios, vainiko 
padėjimas prie didvyrių pa
minklo Marąuette Parke, 
pietūs. 

Liepos 25 d. — PLC gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 8 d. — LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 14 d. — „Litu-
anica-Liths" futbolo klubo ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te. 

Rugpjūčio 29 d. - PLC ge
gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 11 d. - „Mercy Lift" 
pokylis Lietuvių centre, Le
monte. 

Rugsėjo 12 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė Lietuvių į 
centre, Lemonte. ' 

Rugsėjo 19 d. — Pietūs su^ 
programa Lietuvių centre, 
Lemonte. Ruošia JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba. 

Rugsėjo 24 d. - Prof. Rim-' 
vydo Šilbajorio paskaita: „Pa
baisos Arkadijoje: Laisvės 
agonija pastarųjų metų lietuvių 
prozoje ir poezijoje". 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje, i 

Rugsėjo 26 d. - „Draugo" 
dienraščio metinis banketas 
Martiniąue pokylių salėje. 

Spalio 9 D. — Rudens balių 
Šaulių namuose rengia Brigh
ton Parko Lietuvių Namų savi
ninkų draugijos. 

— Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją ,3arakūdos" Jaunimo 
centre atliks Los Angeles Dra
mos sambūris. Rengia „Margu
tis". 

Spalio 10 d. — Barakudos" — 
Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją 3 v. p.p Jaunimo cen
tre atliks Los Angeles Dramos 
sambūris. Rengia „Margutis". 

A.tA. 
ALDONAI KUBILIENEI 

mirus, jos vyrą JONĄ ir jų gimines širdingai 
užjaučia 

Chicagos Lietuvių Golfo klubas 

A.tA. 
JUOZUI JUŠKAI 

mirus, reiškiame užuojautą sūnui STEPONUI, mar
čiai IRENAI, anūkams ir kitiems artimiesiems. 

R. E. Balčiūnai 
R. Juškienė 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Zaib*^ 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

223 Ketvertų gatvė 
VHIWM>, Lietuve 
TsMstMJ. 77-7S-67 Ir 77-W-t2 

t » « 

PADĖKA 
A.TA. 

JONAS JANKAUSKAS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvelis mirė 1993 m. vasario 14 

d. ir buvo palaidotas vasario 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes nonme padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui Vaclovui Zakarauskui 
ir kun. Vito MikolaiČiui, kurie sukalbėjo maldas koplyčioje. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už velionį ir palydėjo jį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą, aukojo Tautos Fondui, prisiuntė velioniui gėlių.pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Ypatingą padėką 
reiškiame Antanui Kuliešiui ir jo šeimai. 

Dėkojame visiems, laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo men. 8 d. 5 

Žmo na ir sunūs 

Lietuvoje mylimam Broliui ir Dėdei 

A.tA. 
VYTAUTUI NAKUI 

mirus, čia liūdinčius, mielus — seserį ALĘ RŪTĄ, 
brolius ALFĄ ir ALGIRDĄ su šeimomis, Lietuvoje 
a.a. Vytauto šeimą ir seserį BIRUTĘ su šeima bei vi
sus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birutė, Eleuterijus ir Leda 

Mielai draugei 

A.tA. 
ALDONAI KUBILIENEI 

netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui 
JONUI, seseriai JONEI VALAriTENEI ir jos šeimai 
bei kitiems artimiesiems. 

Černių ir Crylių šeimos 

A.tA. 
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

mirus, žmoną ZUZANĄ, dukrą JŪRATE ir jos vyrą 
JONĄ VARIAKOJUS bei vaikaičius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Regina ir Adomas Vaitkevičiai 

A.tA. 
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ZUZANĄ, dukrą JŪRATE su vyru 
JONU VARIAKOJU, anūkę dr. RENATĄ ir anūką 
JONĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Bronė, Vilius, Aldona ir 
Vidmantas Variakojai 

PADĖKA 
A.tA. 

KAZIMIERAS ČIKOTAS 
Nuoširdžiai dėkojame buvusiam klebonui kun. Saka

lauskui už velionio lankymą ligoninėj ir rožinio sukalbėjimą 
koplyčioje. 

Dėkojame A. Gečiui už žodį ir atsisveikinimų pravedamą, 
J. Gailai už atvykimą iš Baltimorės ir velionio 
bendruomeninės veiklos apibūdinimą, o B. Raugui už jautrius 
atsiliepimus apie a.a. Kazimierą, kaip žmogų ir kaip 
krikščioni, bei kun. Railai už atsisveikinimo w»»^aa 

Dėkojame kunigams: Sakalauskui, Railai ir Burkauskui 
už gedulingų šv. Mišių atnašavimą. 

Ačiū visiems, atsilankiusiems į atsisveikinimą ir daly
vavimą šv. Mišiose, ačiū už nuoširdžius užuojautos žodžius, 
šv. Mišias ir gėles. 

Dėkojame ir visiems tiems, kurių adresų neturėdami, 
negalėjome individualiai padėkoti. 

Nuoširdus ačiū visiems, palydėjusiems į Amžinybe mūsų 
Vyrą, Tėvelį, Senelį ir Prosenelį. 

Žmona Bronė, Bronius, Zina, Marytė ir Julytė su 
šeimomis. 

1 

A.TA. 
JUOZUI JUŠKAI 

mirus, jo žmonai GENOVAITEI, sūnums VILIUI ir 
STEPONUI, jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

L. V. Jakušovai 
A. K. Jasinskai 
O. M. Jurgučiai 

A.tA. 
MARIJAI ADOMAITIENEI 

mirus, jos vyrą JONĄ, seseris BRONE KRIŠČIUKAI-
TIENE, ALDONĄ ANDRIUŠIENE, ONĄ VILENIŠ-
KIENE, JULIJĄ LEŠČINSKIENE ir jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Joana ir Vytautas Dailidės 
Arvydas Dailidė su šeima 

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) 523-0440 ir (1-312) 5234062 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 5234440 

A.tA. 
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

mirus, jo myliamai žmonai ZUZANAI, dukrai 
JŪRATEI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiu. 

Leokadija Tverienė ir šeima 

M2S South 7*th Avenue 
Mtekorv HM, NNnoto 80457 
Tsi. 708-430-7272 

NEW JERSCY, NCW YORK — „Lietuvos A t s t u * * * * " , 
aofcmiteenlole nuo 2 M 3 v. p.p. 1* Seton Ha* Universi
teto stonus, t t .S FM bengs. „Mušte of Uthusnle" pro
gramos, vedamos ongtų kalba. I i tos poetes stoties. 
taip p»t sekmadieniais girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stufces — direktorius, 234 Sunftt Dr., Wetchung. 
N. J 07O6O. Tat. 908-753 5636 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\tarquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, niinois 60465 

704-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 So'uth 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami M312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///tarquette
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, kovo 16 d., 7:30 vai. vaka
re Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kadangi tą 
dieną švęsime šv. Juozapo 
šventę, nariai prašomi atsinešti 
vieną patiekalą — bus sudėtinės 
vaišės. Jeigu dėl ko kiltų kokių 
klausimų, skambinti Julie 
Zakarka, tel. (708) 425-5015. 
Visi kuopos nariai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvių Fondo vadovybė 
pakartotinai primena, kad iš 
1993 metų numatomo pelno 
paramai gauti prašymai turi 
pasiekti L.F. raštinę ne vėliau 
š.m. kovo 15 d. bendrai paramai 
ir iki balandžio 15 d. stipen
dijoms. Prašymų formos 
gaunamos L.F. raštinėje 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 
tel. (312) 471-3900. 

x JAV LB Švietimo tarybos 
vasario 28 d. pravesta darbo 
konferencija pavyko sėkmingai. 
Konferencijoje dalyvavo arti 30 
dalyvių, daugiausia iš Čikagos 
ir apvlinkių, nes iš toliau kai 
kurie . t galėjo atvykti dėl šalčių 
ir sniego. Dalyvių tarpe taip pat 
buvo PLB vicepirmininkės švie
timo reikalams Milda Len
kauskienė, Kanados Švietimo 
komisijos pirmininkė bei To
ronto Maironio lituanistinės 
mokyklos vedėja Giedra Rinkū-
naitė-Paulionienė, viena Detroi
to l i tuanist inės mokyklos 
atstovė ir dvi viešnios, moky
tojos iš Lietuvos. Konferencijoje 
iškilo įdomių minčių bei karštų 
diskusijų. 

x P r e z . A. S tu lg in sk io 
moksleivių ateitininkų kuo
pa kviečia lietuviškąjį jaunimą 
dalyvauti jų ruošiamoje sli
dinėjimo iškyloje i Cascade Mt. 
Skiresort, Portage, Wisconsin. 
Iškyla vyks kovo 6-7 dienomis. 
Informacijų kreiptis į Liną 
Gaižutytę, tel. 312-582-6736, ar
ba Kastytį Šoliūną, tel. 708-
257-6739. 

x Gavėnios susikaupimo 
diena ateitininkams šį šeš
tadienį, kovo 6 d., 9 v.r. - 5 v.v. 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Rekolekcijas ves 
svečias iš Lietuvos kun. A. 
Paliokas. Dalyvių registracija 
priimama iki ketvirtadienio, 
kovo 4 d., tel. 708-257-6675. 

x BALANDŽIO 25 d., 7 die
nų KELIONĖ LAIVU per 
Panamos kanalą. Kaina už 
kelionę t ik $790.00 plius 
mokesčiai ir oro susisiekimas. 
Skambinkite: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers Inc., 
70*524-2244. 

(sk) 

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 Gibait is 
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 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave . Ste. 18-2 
HinsdaJe. IL 80521 
Tel. ao«) 325.3157 

p a n d o s pagal susitarimą 

PATIKSLINIMAS DEL 
VAKARONĖS SU VALDU 

ADAMKUM 

Korespondencijoje „Draugo" 
vasario 25 d. laidoje įsibrovė 
esminių netikslumų, kuriuos 
prašau pataisyti. 

1. p. A. Brazauskas nebuvo iš
rinktas 80% balsavusių per
svara kaip tvirtinama korespon-
dencijoje. J i sa i iš 80% 
balsavusių surinko 60% balsų ir 
buvo išrinktas ketvirtuoju 
Lietuvos respublikos pre
zidentu. 

2. Aprašyme minima, kad, 
man atvykus į Vilnių, rinkimi
nis komitetas jau buvo 
suformuotas, vadovaujant A. 
Abišalai, E. Gentvilai, A. 
Sakalui ir kitiems. Tur iu 
patikslinti, kad toks komitetas 
neegzistavo. A. Sakalas ir 
vėliau jokiame komite te 
nedalyvavo. Vyr. St. Lozoraičio 
komitetan štabo viršininku pa
kviečiau ir jam sutikus vado
vavo E. Gentvilas. A. Abišala 
niekad nebuvo šio komiteto 
nariu, buvo sudaręs savo 
atskirą komitetą ir jam vado
vavo. 

3. Korespondencijoje minima, 
kad, atvykus V. Adamkui, R. 
Sakadolskiui ir dviems talki
ninkams iš Vašingtono, buvo 
tinkamai suorganizuota... Turiu 
pareikšti, kad j Vilnių atvykau 
vienas. Minimas R. Sakadolskis 
prieš mano atvykimą jau pusę 
metų gyveno Lietuvoje ir dėstė 
žurnalistiką Vilniaus universi
tete. Be to, jisai nebuvo jokio 
rinkiminio štabo nariu. 

Valdas Adamkus 

x Vasario 24 d. išspausdin
toje nuotraukoje, vaizduojan
čioje Clevelando Šv. Kazimiero 
lit. mokyklą, mokytoja yra Te
resė Beržinskienė, ne Marytė 
Hudgins. 

x Žurnalo „Pens in inkas" 
metinė vakarienė rengiama 
š.m. balandžio mėn. 17 d., šeš
tadienį „Seklyčioje". Žurnalą 
leidžia JAV LB Socialinių 
Reikalų Taryba, redaguoja Ka
rolis Milkovaitis, administruoja 
Elena Sirutienė. Kviečiame 
visus atsilankyti į vakarienę ir 
paremti šį puikų žurnalą. 

x Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų sąjunga 
remia Ateitininkų jaunimo sto
vyklas Lietuvoje, šiam reikalui 
skirdama 300 dol. auką. Su šia 
auka bus įsigyjamos stovykloms 
reikalingos priemonės. 

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 ATLANTA IE, Inc. viena 
j iš pirmųjų kompanijų pradėju-
į si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius j Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St. t 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

KAZIUKO MUGĖ 

Kaziuko mugė , tradicinis 
met inis skautų ir skaučių 
renginys Jaunimo centre vyks 
šį sekmadienį, kovo 7 d. Mugę 
ruošia visi keturi skaučių,-tų 
tuntai , Akademinis Skautų 
sąjūdis ir Čikagos skautininkių \ 
draugovė. 

I šk i lmingas mugės ati
darymas sekmadienį vyks 11:15 
vai. ryto Jaunimo centro didž. 
salėje. Mugę atidaryti pakvies
tas Lietuvos generalinis Garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Dalyvaus Lietuvių 
Skautų sąjungos Tarybos pirmi
ninkas vs. fil. Sigitas Miknaitis 
ir kiti LSS vadovybės parei
gūnai. Laukiama svečių ir iš 
kitų JAV vietovių, o taip pat 
vietos amerikiečių ir kitų tau
tybių skaut i jos atstovų. 
Atidarymą praves „Aušros Var
tų" skaučių tuntas. 

Po atidarymo visi kviečiami 
apžiūrėti tuntų pavilionus di
džiojoje salėje, kur bus galima 
įsigyti įvairių meniškų rankdar
bių — medžio drožinių, kera
mikos dirbinių ir kt. Bus čia ir 
akademikų knygynas su gausia 
pasiūla lietuviškų knygų, plokš
telių, kasečių ir kt. Veiks gau
sios laimikiais laimėjimų len
tynos. 

Pirmo aukšto klasėse bus 
„įsteigtos" kelių skautiškų 
vienetų kavinės su puikiais 
namų gamybos tortais, įvairiais 
kepiniais ir kvapia kava svečių 
pasivaišinimkui ir maloniam 
pabendrav imui . Didžiąją 
kavinę tvarkys ir aptarnaus 
„Kernavės" skaučių tuntas. 
Mažojoje salėje veiks lietuviškų 
patiekalų valgykla, tvarkoma 
„Ner i jos" jū rų skaučių ir 
„Lituanicos" skautų tuntų. An
trajame aukšte — akademikų 
kavinė ir kambariai vaikams ir 
jaunuoliams. 

Kaziuko mugė yra išimtinai 
skautiškas renginys, kuriame 
skautai savo nagingumu ir dar
bu stengiasi telkti lėšas šios jau
nimo auklėjimo organizacijos 
veiklai, neieškant visuomenės 
„išmaldų". Primenama, kad tai 
nėra visuomeniškas turgus, 
kur iame kas tik nori gali 
asmeniškai prekiauti. Sava
vališkai su savo „bizniais" ban
dantys Kaziuko mugėje įsikur
ti asmenys, bus paprašyti savo 
„kromus" pašalinti . Turint 
klausimų, ar kilus neaišku
mams, prašoma kreiptis į mu
gės komendantus — skautą vytį 
Ričardą Chiapettą, į ps. dr. Min
daugą Griauzdę arba skautiškų 
vienetų vadovus tuntų pavilio-
nuose. 

Skautai ir skautės, ilgai ruo-
šęsi šiai metinei skautiškai dar
bo šventei, kviečia visuomenę 
atsilankyti, maloniai praleisti 
sekmadienį mugėje ir tuo pačiu 
paremti lietuviško jaunimo pa
stangas prasmingai veiklai. 

IR 

x Norint pirkt i be i parduo
t i sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, Fla . 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x VELYKINĖ KELIONĖ I 
LIETUVĄ. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
ba landž io 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
te rna t iona l Trave l , 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s sava i tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St„ Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

flgfc. ŽVAIGŽDUTE 
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I Į lB\\Į^lĮf i^ 
Šventas Kazimieras, kurio šventė švenčiama kovo mėn. 4 dieną. 

Šeimos kalendorius 

GIMTOJI ŽEME 

Kur pušys ošia ant kranto 
Ir bangos skalauja mintį, 
Kopų didybė vilioja, 
Protėvių balsas šaukia. 

Ten dangus susilieja su jūra, 
Kunigaikščių dvasia dar gyva. 
Gedimino pilis ant kalno 
Kovon šaukia didvyrius. 

Bažnyčių bokštai į dangų 
Stiepia savo viršūnes, 
Maldauja, išsaugo laisvę, 
Trapią, sunkiai atgautą. 

Karina Pauliutė , 
10 klasės mokinė. 

Čikagos lituanistinė mokykla 

SV. KAZIMIERAS 

Šv. Kazimieras buvo Lietuvos 
ir Lenkijos valdovo sūnus. Jis 
buvo ramaus, švelnaus būdo ir 
labai pamaldus. J i s ilgai 
melsdavosi bažnyčioje ir prie 
bažnyčios lauke. Jam labai 
patiko Vilnius ir jo katedra. Jis 
nemėgdavo pokylių. 

Jis mirė džiova, sulaukęs vos 
25 metų amžiaus. Jo garbei 
Vilniuje yra pastatyta graži 
bažnyčia. Šv. Kazimieras yra 
Lietuvos patronas ir lietuvių 
skautų globėjas. 

Daina Lukaitė, 
8 kl. mokinė. 

Čikagos lituanistinė mokykla. 

LIETUVOS GLOBĖJAS 

Šv. Kazimieras buvo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio ir Lenki
jos karaliaus Kazimiero sūnus. 
Kai jis buvo dar jaunas, jis pra
leisdavo daug laiko Vilniaus ka
tedroje. Jis buvo gailestingas ir 
padėdavo vargšams. 

Jis buvo silpnos sveikatos. 
Sulaukęs 25 metų amžiaus, mi
rė džiovos ligos pakirstas, kuri 
tais laikais buvo nepagydoma. 
Garsas apie jo šventą gyvenimą 
pasklido po visa Lietuvą ir Euro
pą. Tuolaikinis popiežius jį pri
pažino šventuoju. Jo karstas yra 
Vilniaus katedroje. 

Vytas Jur jonas , 
8 kl. mokinys. 

Čikagos lituanistinė mokykla. 

AUDRA 

Šiandien, anksti rytą, pradėjo 
snigti. Tiek daug sniego prisni
go, kad buvo atšauktos pamokos 
mokykloje. Tą žinią išgirdau, dar 
lovoje gulėdamas, per radijo. 
Išgirdęs tą žinią, pasijutau lai
mingas. Po pusryčių aš ir mano 
broliai išėjom į lauką. Mūsų 
kieme yra kalniukas ir nuo jo 
leidomės rogutėmis. Sniegas 
buvo šlapias ir sunkus. Po pietų 
atėjo pas mane mokyklos drau
gas, su kuriuo žaidėme lauke. 
Suorganizavome sniego kauty
nes. Oro pranešėjas naktį 
pranašavo daugiau sniego, gal 
ir rytoj neturėsime mokykloje 
pamokų. Ši diena mums buvo 
labai smagi. 

Marius Hauser, 
Bostono lit. m-los 

6 sk. mokinys. 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 
— Aš tikiu, — atsakė Birutė, 

— bet kodėl jūs dabar su manimi 
kalbate? 

— Tu daug stebuklingų daly
kų pergyvensi, Birute. Nepap
rastoji naktis artėja. Būk at
sargi ir pasiruošusi. Mes kaip 
tik tą ir norėjome tau pasakyti. 

— Bet kaip aš... — pradėjo Bi
rutė ir nebaigė savo minties 
išreikšti, nes staiga sužibo 
žaibas ir pasigirdo trenksmas 
tolumoje. Pakilo stiprus vėjas ir 
lietus artėjo. 

— Didysis Perkūnas mus nu
trenks, — susirūpinusi aiktelėjo 
pušis. — Mes neturėjome su 
žmogiškąja gimine kalbėti. Mer
gaite, bėk greičiau iš šios vietos! 
Greičiau! 

Birutė lėkte lėkė apie Spyglio 
ežerą, o virš jo sustojo audra. Iš 
pilko debesio išlindo didžiulė 
ranka, kuri stūmė juodą miglą. 
Pasirodė stiprus, milžiniškas 
vyras. 

Čia Didysis Perkūnas, Birutė 
sau sušnibždėjo. Jinai greitai 
pasislėpė už netoli esančių eglių 
arti ežero. Vanduo atrodė pasi
keitęs. Ežeras atrodė didesnis, 
gilesnis ir daug kartų platesnis. 
Birutė net negalėjo matyti kito 
kranto. Vanduo pasidarė su
jauktai banguotas ir trankėsi į 
krantą. Putotame smėlyje Biru
tė pastebėjo gulintį negyvą 
vyrą. 

Per bangas atplaukė auksa
plaukė mergaitė. Matėsi tik jos 
galva. Jos veidas atrodė liūdnas 
ir jinai, Birutės nustebimui, 
verkė gintarinėmis ašaromis. 
Geltonplaukė, priplaukusi prie 
gulinčio vyro, jį karštai 
pabučiavo į kaktą, lyg paskutinį 
kartų atsisveikindama. 

Ilgas juodas Didžiojo Perkūno 
šešėlis apėmė juos. Mergaitė 
greitai grįžo į vandenį, ir keliom 
sekundėn pasirodė jos ilgos 
uodegos blizgantys žvynai. 
Birutė savęs klausė, ar tik 
nebus liudininkė Jūratės ir 
Kastyčio legendos išsipildymo 
dabartyje. 

Audra Degesytė 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 86 
ATSAKYMAS 

JAV prezidentų teisingos in
auguracijos datos: 1. Chester A. 
Arthur 1881 m. 2. Grover Cle-
veland 1885. 3. Benjamin Har-
rison 1889. 4. Grover Cleveland 
1893. 5. William McKinley 
1897. 6. Theodore Roosevelt 
1901. 7. VVilliam H Taft 1909.8. 
Woodrow Wilson 1913. 9 War-
ren G. Harding 1921.10. Calvin 
Coolidge 1923. 

GALVOSŪKIO NR 87 
ATSAKYMAS 

Ploto atžvilgiu išsirikiavimas 
būtų toks: 1. Lietuva — 26,173 
kv. mylios. 2. Latvija — 24,595. 
3. Kroatija - 21,829. 4. Bosni
ja — Hercegovina — 19,741. 5. 
Slovakija - 18,922. 6. Estija -
17,413. 7. Danija - 16,614. 8. 
Šveicarija — 15,941. 9. Olandi
ja - 13,967. 10. Moldova (Mol
davija) - 13,012. 11. Belgija -
11,781.12. Armėnija - 11,506. 
13. Albanija - 11,100. 14. Ma
kedonija — 9,928. 15. Izreaelis 
- 7,993. 16. Slovėnija - 7,819. 

Gerai paieškoję, gal surasime 
ir daugiau mažesnių už Lietuvą 
valstybių. Kaip matote, Lietuva 
nėra maža valstybė. Jei Lietuva 
atgautų priešų užimtus plotus, 
kaip Vilniaus krašto nemažą 
dalį ir Rytprūsius, Lietuva dar 
žymesnę vietą užimtų sąraše 
nepažymėtų valstybių tarpe. 
Išvardytų mažesnių valstybių 
skaičiuje yra labai žymių ir 
garsių, kurių vardai dažnai mi
nimi, kaip Šveicarija, Izraelis, 
Belgija (Nato būstinė) ir kt. Jei 
Lietuva nebūtų buvusi paverg
ta, jos vardas garsiau skambėtų. 
Padėkime jai sustiprėti ir labiau 
pagarsėti. 

GALVOSŪKIS NR. 106 

Užrašų knygutė ir pieštukas 
kartu kainuoja 1 dol. 20 ct. 
Užrašų knygutė kainuoja vienu 
doleriu daugiau už pieštuką. 
Kiek kainuoja užrašų knygutė 
ir pieštukas atskirai? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 107 

Dar pakartokite geografiją. 
1. Kas ilgesnis: žemės pusiaujas 
(ekvatorius), ar dienovidinio 
(meridiano)perimetras per abu 
žemės polius (ašigalius)? 2. Jei 
iš Tauragės skristume tiesiai į 
vakarus, ar pasiektume Airiją? 
3. Kas arčiau iš Vilniaus: 
Kopenhaga, Berlynas ar Mask
va? 4. Kas arčiau iš Vilniaus: 
Stockholmas ar Helsinkis? 5. 
Jei iš Klaipėdos tiesiai skris
tume į vakarus, ar pasiektume 
Kopenhagą? 6. Jei iš Panevėžio 
vestume tiesią liniją į rytus, ar 
pasiektume Maskvą? 7. Kas 
arčiau Vilniaus: graikų Atėnai 
ar Uralo kalnai? 

(5 taškai) 
Atsiuntė 

kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 108 

(Žiūrėkite labirintą) 

Laputė nori pereiti šį labi
rintą, padėkite, kad nepaklystų. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 109 

(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Šie šešiakampiai ne visiškai 
vienodi, gerai įsižiūrėję rasite ir 
skirtumų. Suraskite panašius. 

( 5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 110 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 88 
ATSAKYMAS 

1. Biržiška. 2. Antalieptė. 3. 
Samtis. 4. Austrija. 5. Nevėžis. 
6. Arbūzas. 7. Virvytė. 8. Ilsi
mės. 9. Česnakas. 10. Iškylauja. 
11. Ulanai. 12. Smiltynė. 

Iš pirmųjų raidžių skaitydami 
žemyn gauname: Basanavičius. 

GALSOSŪKIO NR. 89 
ATSAKYMAS 

Vašingtonas ir Adams. 

GALVOSŪKIO NR. 90 
ATSAKYMAS 

Reikės 19 tokių vežimų 
akmeninės anglies, kad duotų 
tiek energijos, kiek duoda 
vienas svaras uranijaus. 

Čia matote mažą piešinėlį, 
tačiau meno parodoje jis buvo 
didelis ir spalvotas. Po paveiks
lu tik numeris. Žmonės spėliojo, 
ką galėtų reikšti. Tik pažiūrėję 
į katalogą, sužinojo pavadinimą. 
Pamėginkite ir jūs spėlioti, ką 
galėtų reikšti šis „meno kūri
nys", už tai bus 5 taškai. O jei 
kam pasisektų tikrą katalogo 
numerio paaiškinimą atspėti, 
tam bus 10 t. 




