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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas prašo 
Lietuvą priimti į 

NATO 

TREČIADIENIS - WEDNESDAY^£AUSIS - JANUARY 5, 1994 

Vilnius , sausio 4 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algi rdas 
Brazauskas paskelbė pareiški
mą, kuriame praneša, kad Šiau
rės Atlanto gynybos organi
zacijos NATO generaliniam sek
retoriui Manfred Woerner pa
siuntė laišką, prašydamas, kad 
Lietuva būtų priimta į NATO. 
Laiškas parašytas, atsižvelgiant 
į Lietuvos Seimo rezoliuciją, 
pravestą 1993 m. gruodžio 23 d., 
kurioje nutarta, kad Lietuva tu
ri oficialiai prašyti NATO na
rystės. 

Prezidento pareiškime, t u rbū t 
cituojant NATO sekretoriui pa
rašytą laišką, toliau r a šoma: 
„Lietuva teigiamai ver t ina ini
ciatyvą "Partnerystė v a r d a n 
taikos'. Kar tu t ik imės, kad 
NATO šalių viršūnių susi t iki
mas sausio 10-11 d i e n o m i s 
atvers NATO duris Vidurio bei 
Rytų Europos šalims, ir bus 
surastas būdas partnerystei pa
laipsniui pakeisti narys te . 

,,Mes pilnai suvokiame, kad 
šiuo pareiškimu Lietuva pra
deda naują sudėtingą ir a tsa
kingą suartėjimo su Europos 
Sąjunga ir NATO etapą, pare i 
kalausiantį ryžto, naujų spren
dimų ir nemažų materialinių iš
teklių. Manau, kad daug k a s 
paa iškės po mano viz i to į 
Briuselį, numatyto š.m. saus io 
27 dieną. 

Toliau prezidentas gen. sekre
toriui M. Woerner r a š y t a m e 
laiške jį užtikrina: ,,Ši Lietuvos 
pozicija dėl narystės NATO nėra 
nukreipta prieš k a i m y n i n e s 
valstybes ar kokias k i t as Eu
ropos šalis, kurios visos t u r ė t ų 
surasti vietą naujosiose mūsų 
žemyno saugumo s t ruk tū rose . 
Mes kaip ir anksčiau pasisako
me už glaudų Baltijos šal ių 
bendradarbiavimą visose sri ty
se, ta ip pat ir gynybos, už 
saugumo ir stabilumo tvi r t in i 
mą visame Baltijos jūros regio
ne", baigiamas prezidento pa
reiškimas. 

L i e t u v a i n f o r m u o j a J A V 
Vals tybės dep t . ap i e p a v o j ų 

iš Rusi jos 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys i šs iuntė 
laišką JAV valstybės sekreto
riui Warren Christopher, kuria
me išreiškiamas Lietuvos in
teresas siekti glaudaus bendra
darbiavimo ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų pagalbos nacionali
nio saugumo ir gynybos sri tyse, 
stiprinant ekonomikos reformas 
ir demokratines inst i tucijas. 

,.Nors paskutinis Rusijos ka
reivis paliko Lietuvą, t a č i au" , 
rašoma laiške, „mes vis dar esa
me saugumo vakuumo zonoje. 
Svetimos kariuomenės buvimas 
Latvijoje ir Estijoje — viso re
giono nestabilumo faktorius . 
Ypatingą susirūpinimą kel ia 
didelis Rusijos kariuomenės su
sitelkimas Kaliningrado srity
je, ir Lietuva norėtų a tk re ip t i 
tarptautinės bendrijos dėmesį į 
būtinybę demilitarizuoti šį re
gioną". 

Laiške pažymima, kad Lietu
vai „nepriimtina dviprasmiška 
Rusijos „artimojo u ž s i e n i o " 
sąvoka. Nerimą kelia ir ta i , kad 
po Rusijos parlamento r i nk imų 
Rusijos užsienio politika gali 
tapti nacionalistiškesnė ir agre
syvesnė Baltijos valstybių at

žvilgiu". 
Toliau Gylys rašo: „Užsienio 

investicijos yra svarbus veiks
nys plėtojant mūsų šalies ekono
miką. Š iame kontekste JAV in
vesticijos y ra labai reikšmingos 
Lie tuvai . Mūsų šalis ke t ina 
pas i rašyt i kelias sutar t i s su 
J u n g t i n ė m i s Amerikos Valsti
jomis, t a rp jų — sutar t į „Dėl 
investicijų ska t in imo ir apsau
gos" . " 

N i e k a s n e p r i s i i m a 
a t s a k o m y b ė s u ž n u o d i n g o 
k u r o d e g i n i m ą a r įvež imą 
Lietuvos energet ikos minist

r a s Alg imantas S tas iukynas 
nes i rengia a t s i s ta tydin t i dėl 
„Absorbento" bylos. „Interpe
liaciją v e r t i n u ka ip g rupės 
Seimo opozicijos narių nenorą 
įsigilinti į svars tomą klausimą 
a r b a eilinį polit inį išpuolį, 
niekuo nesusietą su mano parei
gomis" . — teigia j is Lietuvos 
Seimo p i rmin inku i Česlovui 
J u r š ė n u i adresuotame pareiš
k ime . 

Grupė Seimo narių 1993 metų 
gruodžio 21 dieną pateikė inter
peliaciją energet ikos minis t rui 
už ta i , kad, j am nesiimant jokių 
priemonių, kai kuriuose Lietu
vos rajonuose patalpoms šildyti 
buvo deginamas gyventoju svei
k a t a i kenksmingas kuras „Ab-
sorbentas A- l " . 

A lg iman ta s S tas iukynas do
k u m e n t e paaiškino, jog šį kurą 
va l s tyb inė įmonė „ Š i l u m a " 
pi rko iš Lietuvos ir -JAV ben
drosios įmonės . .Lamar ingas" . 
Tokie sandėria i pagal Lietuvos 
į s t a t y m u s nėra d raudž iami . 
Pasak A. Stas iukyno, už šio 
ku ro realizavimą privalo at
sakyt i įmonė „Lamar ingas" , 
nes ji įvežė kurą. pažeisdama 
Lietuvos mui t inės taisykles. 

„Šioje operacijoje buvome 
finansiniai ta rp in inkai , o ne 
vykdytojai", pasakė nafta ir jos 
produkta is prekiaujančios „La-
m a r i n g o " įmonės direktor ius 
Vincas Gustainis . Pasak jo. ab-
sorbentą į Lietuvą įvežė Liuk
semburgo firma „Annum Inter
na t iona l " ir adresavo valsty
binei įmonei ..Lietuvos k u r a s " . 
N iekas krovinio nestabdė ir 
ne t ikr ino. Tačiau „Annum In
t e r n a t i o n a l " buvo žadėjusi 
atvežti krosnių kuro, o ne ab
sorbento, todėl „Lietuvos ku
r a s " ir nepirko. Liuksemburgo 
firma buvo „Lamar ingo" sko
l in inke, todėl su t ik ta tarpi
ninkaut i , parduodant absorben-
tą Valstybinei įmonei „Šilu
m a " . 

„ L a m a r i n g o " vadovas teigia, 
kad savo poziciją jis jau išdėstęs 
General inėje prokuratūroje, ir 
ten neras ta reikalo kelti bau
džiamąją bylą. 

P o p u l i a r i a u s i L i e t u v o s 
l a i k r a š č i a i 

Naujųjų metų pradžioje padi
dėjo trijų labiausiai Lietuvoje 
skai tomų dienraščių t i ražai : 
„ R e s p u b l i k o s " s p a u s d i n a m a 
11,500 t ū k s t a n č i ų daug i au , 
„Lietuvos ry to" 6,700, „Lie
tuvos aido" 4,200 daugiau, o 
„Tiesos" tiražas sumažėjo 4,900. 
Sausio 4 d. jų tiražai buvo tokie: 
„Lietuvos r y t a s " — 111,100, 
„Respubl ika" - 81,600, „Lie
tuvos a idas" — 60.400 ir „Tie
s a " - 29,600. 

x\r. 2 

Gruodžio pradžioje JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyires naria: susitiko su Lietuvos am
basadorium JAV Alfonsu Eidintu. Iš k. pirmasis sekretorius 'politikai) dr. Vytautas Žalys, trečiasis 
sekretorius (konsuliniams reikalams) Ramūnas Astrauskas, antrasis sekretorius (ekonomikai) 
Darius Pranckevičius, patarėjas ekonomikai Lina- Orentas, sekretoriato vadovas dr. Tomas 
Michalskis, JAV LB Visuomeninių reikalų Matinės prie Washmgton, DC. direktorė Asta 
Banionytė, Lietuvos ambasadorius Alfonsas Eidintai JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pir
mininkas Algimantas Gečys, JAV LB krašto valdyb- - nariai Vitolis Vengris ir Rimantas Stirbys. 

Naftos išsiliejimas prie 
Klaipėdos 

V i l n i u s , g ruodž io 23 d. 
(AGEP) — Iš geležinkelio cister-
nų-vagonų gruodžio 22 d. 
išsiliejus apie 150 tonų naftos, 
padaryta maždaug 3 milijonai 
litų žalos gamtai , praneša iš 
Lietuvos Algio Gedrio Elektro
ninis Paštas (AGEP). Avarija 
įvyko dar prieš aušrą, kai apie 
6 kilometrus nuo Klaipėdos, nuo 
bėgių nuvirto penkios cister
nos, vežant Lietuvoje išgautą 
naftą į Mažeikių naftos per
dirbimo įmonę. Nors kilo di
džiulis gaisras, liepsnojęs apie 
tris valandas, nei netoliese esan
tis kaimas, nei žmonės nenuken
tėjo. 

Tai didžiausia tokia avarija 
vakarų Lietuvoje per pastaruo
sius dvejus metus. Anksčiau di
delių nuostolių aplinkai pada
riusių avarijų yra buvę Klai
pėdoje, ties Giruliais, Pagė
giuose bei Juknaičiuose Šilutės 
rajone. 

Kaip pasakė Aplinkos apsau
gos departamento Klaipėdos re
giono agentūros direktorius 
Vladas Portapas, penkios cister 
nos nuvirto nuo bėgių dėl blogos 
geležinkelių dangos kokybės, už 
kurią atsakinga įmonė „Lietu
vos geležinkeliai". 

Pasak V. Portapo. avarija įvy
ko gamtosauginiu požiūriu „pa
togioje" vietoje — nafta nepa

teko į didesnius vandens tel
kinius ir nutekėjo tik i gele
žinkelio griovį šalia sankasos, 
be to, netoliese yra nerege
neruojamų naftom produktų 
sąvartynas, į kurį iš karto ir 
vežamas užterštas srruntas. Iš 
viso užteršta maždaug 110 
metrų ilgio ir 30 *ietrų pločio 
te r i to r i j a . Vladas Por tapas 
mano. kad jei teršalai greitai 
bus surinkti, gruntiniai vande
nys galbūt nebus užteršti. 

Pasak Klaipėdos sukarintos 
priešgaisrinės apsaugos dalinio 
viršininko pavaduotojo Algi
manto Kloviškio, gaisras buvo 
labai didelis. Maždaug 30 gaisri
ninkų jį gesino apie tris valan
das — nuo pusės pirmos iki pu
ses keturių ryto. Laimei, pūtė 
palankus vėjas, todėl nei už 50 
metrų esantys klaipėdiečiu so
dai, nei toliau esantis Kiškūnų 
kaimas neužsidegė. Pasak A. 
Kloviškio, išdegė daug žolės, 
medžiu ir krūmų. Didesnio gais
ro, išsiliejus naftai, pastaraisiais 
me ta i s pare igūnai neprisi
mena. 

įmonės „Lietuvos geležinke
liai" generalinis direktorius Al
girdas Kliore mano, kad nelai
mė greičiausiai įvyko dėl supu
vusių pabėgių. Sąstatas važiavo 
ne magistraliniu, o privažia
vimo keliu, kuriems paprastai 

skiriama mažiau dėmesio. įmo
nės vadovas pripažįsta, kad dėl 
avarijos kalti geležinkeliečiai, 
tačiau tai lemia objektyvios 
priežastys — trūksta įvairių 
reikalingų medžiagų ir įrangos, 
o ypač medžio, t inkamo pabė
giams. 

Gargždų valstybinės naftos 
geologijos įmonės direktorius 
Ričardas Vaitiekūnas pasakė, 
jog įmonės nuostoliai vertinami 
maždaug 60.000 litu. 150 ar 200 
tonų prarastos naftos nėra daug, 
kai įmonė per mėnesį išveža 
perdirbti po 6,000 tonų. Vis 
dėlto tai pirma tokia avarija per 
kelerius įmonės darbo metus, 
sakė Ričardas Vaitiekūnas. 

Tos pačios dienos vakarą gele
žinkelio ruožas, manoma, turėtų 
būti sutvarkytas. Žemės valymo 
darbai užtruks ilgiau. 

Bankrutuoja antra 
kredito Įstaiga 

V i l n i u s , gruodžio 23 d. 
(AGEP) - Baigiantis 1993 me
tams, bankrutuoja jau antra 
kredito įstaiga — šį kartą 
„Sekundės" bankas Kaune. Sis 
bankas priimdamas indėlius, 
žadėdavo 120 procentų metinių 
palūkanų. Išgirdė apie kredito 
įstaigos „Egis" veiklos sus
tabdymą. ..Sekundės" banko 
indėlininkai panoro atsiimti 
savo pinigus. Dauguma šių žmo
nių yra pensininkai ir nedideles 
pajamas turintys žmonės. 

Banko prezidentas ramina sa
vo indėlininkus, kurie užgulė 
banko patalpas Kaune Kęstučio 
gatvėje, žadėdamas nuo sausio 
4 d. pradėti atsiskaityti su tais, 
kuriems jau baigėsi sutarties 
terminas. Beje, bankas dosniai 
rėmė Kauno zoologijos sodą (į jį 
galima buvo eiti nemokamai), 
kai kurias pramogines televizi
jos laidas, vaišindavo pietumis 
Kauno varguolius. 

Lietuvos diplomatų 
konferencija 

Siūloma „Laisvos 
Europos'VjjLaisvės" 

radijus perkelti į 
Prahą 

Bona, sausio 2 d. (NYT) — 
JAV prezidentui iškilo nauja 
dilema, Čekijai pasisiūlius leis
ti JAV finansuojamiems „Lais
vos Europos" ir „Laisvės" radi
jams iš Miuncheno atsikraustyti 
į Prahą, kad iš ten galėtų ir to
liau transliuoti į Rytų Europos 
ir buvusios Sovietų Sąjungos 
šalis. Šis pasiūlymas iškyla 
kaip tik išvakarėse prezidento 
kelionės ateinančią savaitę į 
Briuselį, Prahą ir Maskvą. 

Šios radijo stotys jaučia stip
rų ekonominį spaudimą, t iek iš 
JAV adminis t rac i jos , ku r i 
stengiasi sumažinti valdžios 
išlaidas, tiek iš JAV Kongreso, 
kurio daugelis narių argumen
tuoja, kad šios stotys yra 
nebereikalingos Šaltojo karo 
atgyvenos, ir uždarymas šių 
įstaigų, kurių centrinės yra 
Miunchene (kuriame pragyve
nimo kaina yra aukščiausia 
visoje Europoje*. JAV biudžetui 
sutaupytų daug lėšų. 

Gruodžio 21 d Lietuvos užsienio reikalų mmistenjoje įvyko metine L.etuv<* 
d.plomatinio korpuso konferencija. Joje nedalyvavo amb * a S y s L « o r S 

Vilnius, gruodžio 22 d. — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijoje prasidėjo dvi dienas 
truksiantis kasmetinis Lietuvos 
diplomatinių atstovybių vadovų 
susitikimas — konferencija. 
Kaip pranešė „Lietuvos rytas", 
jo tikslas - aptarti užsienio poli-
tikos aktualijas, apibendrinti 
šių metų rezultatus ir apsvars
tyti ateities planus. 

J konferenciją atvyko Lietuvos 

Čekija pas iū lė pe r s ike l t i 
į P r a h ą 

Pasiūlymą jas ne uždaryti, o 
perkelti į Prahą, prie pat isto
rinės Vaclovo fang. Wencesias; 
aikštės, dar spalio mėnesi pada
rė Čekijos ministras pirminin
kas Vaclav Klaus ir prezidentas 
Vaclav Havel, abu stiprūs vaka
rietiškų „Laisvos Europos" ir 
„Laisvės" radijų skatintojai, kol 
jų šalyse tebesivysto savos, de
mokratiškiems standartams dar 
neprilygstančios radijo, televizi
jos bei spaudos tarnybos. 

Bet, anot. „New York Times" 
korespondento Craig Whitney. 
niekas neskubėjo pasiūlymo pri
imti dėl įvairių priežasčių, 
kurių tarpe yra ir ta, kad 
daugelis tų stočių darbuotojų, 
dauguma pabėgę iš Rytų Euro
pos šalių, dabar jau priprato su 
savo šeimomis gyventi Miun
chene ir nenori kraustytis į 
Prahą. 

Taupant savo išlaidas, JAV 
administracija buvo įsakiusi 
„Laisvos Europos" ir „Laisvės" 
radijų biudžetą sumažinti nuo 
210 mil. dol. iki 75 mil. dol. iki 
sekančių biudžetinių metų pa
baigos 1995 m. rugsėjo 30 dienos. 
Dėl tos priežasties {sakė su
jungt i šių stočių laidas su 
„Amerikos balso", transliuo
jančio iš Washingtono. ..Laisvos 
Europos" ir „Laisvės" <LEL' 
radijų vadovybė sutiko šių sto
čių personalą sumažinti nuo 
1,530 iki 700 tarnautojų. Radi 
jo stočių sujungimą Kongresas 
dar svarstys šį mėnesį, sugrįžęs 
iš kalėdinės pertraukos. 

Norėdama sumažinti LE/L 
stotims finansinę naštą. Čekija 
pasiūlė joms dovanoti pastatą, 
kuriame anksčiau buvo Čekos 
lovakijos Federacijos parlamen
t a s . LE/L pareigūnai sako. jog 
pastato metinio aptarnavimo 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas , visų Lietuvos ambasadų ir 
diplomatinių misijų vadovai (iš
skyrus ambasadorių Romoje 
Stasį Lozoraitį), prezidentūros. 
Se imo, vyr iausybės nar ia i . 
Lietuva dabar palaiko diplo 
matinius santykius su 86 vals
tybėmis, turi 20 ambasadų, 6 
misijas. 6 generalinius ir 1 
paparastą konsulatą bei 17 
garbės konsulų. 

išlaikymo išlaidos siektų apie 2 
milijonus dolerių. Pas ta tas j au 
p a r u o š t a s į s i k r a u s t y m u i , o 
kraustymasis tekainuotų t ik 
10-15 milijonų dolerių. O vei
kiant iš Prahos, kasmet susi
taupytų po 15-20 milijonų dole
rių, palygint su t ransl iavimu iš 
Miuncheno. Anot vieno LE/L 
pareigūno, JAV ambasada Bo
noje maldauja, kad Baltieji 
rūmai kuo greičiau padarytų 
sprendimą. 

LE/L pareigūnai sako, kad 
„Amerikos balso" bei LE/L 
radijus koordinuojanti pusiau 
valdiška įstaiga Board of In
ternational Broadcasting (BIB; 
domisi LE/L radijų perkėlimo į 
Prahą pasiūlymu, bet vis nenori 
padalyti galutinio sprendimo. 
JAV Informacijos A g e n t ū r a 
USIA, kuriai a t sakingas y ra 
„Amerikos balsas", norėtų, kad 
„Laisvos Europos" radijas būtų 
jos kontrolėje ir tad priešinasi jo 
persikėlimui į Prahą. BIB posė
džiavo sausio 3 d., bet da ran t šį 
sprendimą, reikia atsižvelgti ir 
į platesnius klausimus, būtent , 
tai . kad Čekija, Vengrija ir Len
kija šiuo metu reikalauja pilnos 
narystės NATO gynybos organi
zacijoje kuo greičiau, o šiuo 
metu prez. Clinton dar nenuma
to to noro patenkinti , kai posė
džiaus NATO rūmuose Briuse
lyje sausio 10-11 dienomis. 

LE L P r a h o j e s u s t i p r i n t ų 
d e m o k r a t i j o s š a l i n i n k u s 

Iš Briuselio prez. Clinton vyks 
į Prahą pasimatyti su Čekijos 
prezidentu ir ministru pirmi
n inku . Vienas a m e r i k i e t i s 
pareigūnas Bonoje pasakė: „Gal 
Clintonas ir negalės čekams 
duoti to. ko jie prašo NATO 
narystės atžvilgiu, bet jeigu j i s 
priimtų čekų pasiūlymą LE L 
radijus a tkraustyt i į Prahą, j ie 
būtų labai laimingi". 

Priežasčių nesikelti į P r a h a 
tarpe yra ir tai, kad tuomet 
LE L radijas jau bus vienoje iš 
šalių, j kurias transliuoja ir ta i , 
kad Čekijos valdžios ateityje gal 
nebus taip teigiamai nusista
čiusios LE L radijų atžvilgiu. 

Bet persikėlimo propaguotojai 
primena, kad LE/L persikėli
mas į Prahą būtų s t iprus sim
bolis, sustiprinantis provakarie-
t iškas pajėgas Čekijoje, o išlai
dos palygint nedidelės. Be to, 
Amerikos vengras finansinin
kas George Soros, kur is stam
biai finansuoja demokrati jos 
puoselėjimą Rytų Europos šaly
se, jų tarpe ir Lietuvoje, pasi
siūlė apmokėti L E L radijų ar
chyvų perkraustymo išlaidas. 

George Soros pasiūlė 25 mil. 
dol. perkelti LE L archyvus į 
Budapeštą, kur mokslininkai 
ga l ė s j a i s n a u d o t i s Soros 
įs teigto C e n t r i n ė s Europos 
universiteto bibliotekoje. LE L 
archyvuose yra plačiausias ir 
pilniausias buvusios Sovietų 
Sąjungos bloko pogr indinės 
spaudos rinkin 

K A L E N D O R I U S 

Saus io 5 d.: Šv. Jonas Neu-
mann: Telesforas. Simonas. Vv 
tau tas , Gedutė. 

Saus io 6 d.: Pal. Andrius 
Bessette; Kasparas. Merkelis, 
Baltazaras. Melchioras. 
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dSSl SKAUTYBĖS 
kelias 

«<7Je* R e d a k t o r e j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

SVEIKINIMASIS 
Labai dažnai tenka sveikintis. 

Paduodi r anką ir spusteli Ne
skausminga i . Taip reikia svei
k in t i s . S k a u t i š k a s pasisvei
k in imas labai gerai sugalvotas. 
Paduodi kaire ir tuo pačiu laiku 
su deš ine saliutuoji . Labai 
patogu. 

Bet y ra ir taisyklių, nors ir 
nepagr įs tu įstatymais. 

Nekišk rankos už save vyres
niam. Lauk kol jis tau išties. 

Sveikink vyresnį laipsniu, pri
dėdamas ranką prie kepurės. 

Dabar neblogai žinau. Bet 
senais la ikais buvo daug abejo
nių. Ir š tai kaip tas įvyko. 

Kaune . Vytauto parke žings
niavau pilnoje vilkiuko uni
formoje. Labai didžiavausi savo 
uniforma. Ir štai. matau, prie
šais atžygiuoja skautininkas. 
Taip pat pilnoje uniformoje. Ir 
mano vilkiuko galvelėje iškilo 
didžiulis klausimas. Kas tur i 
p i rmas sveikinti? Ar aš, ar j i s 0 

Vėliau, kar iuomenėje, suži
nojau, kad mažesnis laips
niu tur i sveikinti vyresnį. Bet 
tuo laiku mano pasisveikinimo 
mokslas buvo lygus nuliui. 

Besvars tydamas ką daryt i 
praėjau skautininką. O jis su
stojo, p a s i š a u k ė m a n e ir 

klausia: 
— Kodėl manės nesveikinai? 
Tada dar buvau labai nedrą

sus. Jeigu dabar, turėčiau ką 
atsakyti . O tada nežinojau kaip 
prasižioti. 

Man atrodė, kad skautininkas 
labai supykęs, kad aš taip blo
gai pasielgiau. 

Skau t in inkas išdrožė man 
nedidelį pamokslėlį apie sveiki-
nimąsi ir paleido eiti toliau. 

Daug. daug vėliau susitikau 
tą skautininką Clevelande. Tuo 
laiku buvau Brolijos vyriausiu 
skaut in inku . Tad j i s turėjo 
mane pirmas sveikinti . Neatsi
menu a r taip įvyko, bet mes la
bai gražiai pasikalbėjome apie 
senus gerus laikus. Aš jam 
nepriminiau to įvykio Vytauto 
parke. Kaune. Dabar jis jau 
dausose. Esu t ikras , kad jis pir
mas saliutavo šventam Petrui. 
J is žino taisykles. 

Tad, vadove, gal tu geriau pir
mas ištiesk kai rę ir pasveikink 
vargšel i vilkiuką, kad jam 
nereikėtų sukt i galvelės, kas 
turi sveikintis pirmas. At-i 
mink. J is bus vyriausiu skau
t in inku ir vįs tiek tau reikės 
jam saliutuoti. 

vs. V l a d a s Vijeikis 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS NEW YORKE 
New Yorko skautininkiu ir 

vyr. skaučių židinys „Vilija" jau 
daug metu rengia skaut iškas 
kūčias. Apie gruodžio mėn. 18 
d. Kultūros Židinio. Brooklyne. 
didžiojoje salėje rengtas kūčias 
. .Darbininko" 1993 m. gruodžio 
24 d. laidoje P. Palys šitaip rašo: 

,.Tik įžengus į salę. kiekvie-
nas galėjo pastebėti, kad ji buvo 
ypač gražiai papuošta. Salės 
puošimą. vadovaujant Jonui 
J a n k a u s k u i . Dainai Penikaitei 
ir Audrai Gintautai te i . at l iko 
skautai vyčiai kandidatai, o 
s t a lų p u o š i m u p a s i r ū p i n o 
Josephine Senken. 

I Kūčias atsi lankiusius pa
sveikino ir tolimesnei progra
mai vadovavo skautininke Vida 
Jankausk ienė . 

Salėje šv iesas pr iges inus , 
visiems giedant ..Tyliąja naktį'*. 
buvo atnešta didelė deganti žva
kė, kurią, su neuždegtomis 
žvakėmis, lydėjo skautai. Susto
ję scenos priešakyje, kiekvienas 
iš jų. sava-ias žvakes nuo pirmo
sios užsidegę ir pasakę, su 
šiomis apeigomis susijusj. pras
mingą sakinj, išsiskirstė po salę 
ir uždegė žvakes ant kiekvieno 
stalo. Tai buvo jautrus , simbo
linis jungt ies momentas. 

Visiems sustojus maldai. NY 
skautų kapelionas kun dr. Kor
nelijus Bučmys. OFM. kalbėjo: 
„... Amžinojo Tėvo Sūnau, Jėzau 
Kristau! Tu panorėjai priimti 
žmogaus prigimti ir tapti mūsų 
broliu... Būk mūsų džiaugsmas, 
viltis ir ramybė, kad visur ir 
visada jaustumės ir pasiliktume 
viena per Tave ir su Tavimi.. ." 

Ty los m i n u t e p a g e r b u s , 
1993 metais mirusius, pirmūną 
Petrą Jurgelą ir židinietę Al
doną Birut ienę. laužant kalė
daitį ir jį viens su kitu dalinan
tis, buvo pasikeista šventiniais 
sveikinimais ir linkėjimais. 

Po to, kiekvienas pasiėmęs 
savo lėkštę, artinosi prie didelio, 
puošnaus ir turtingo stalo, kuris 
buvo apdėtas , darbščių skaučių 
pagaminta is , įvairiais tradici 
niais Kūčių valgiais. Esu tikras. 
kad ski r t ingų patiekalu buvo 
daugiau negu 12. Vaišėmis 
r ū p i n o s i ž i d i n i e t ė s , vado-

r 

„Kernavės tunto tun t in inke s. R a m u t ė Kerr^-žaite ir dal is „Dainuojančių kernaviečių", a t l ikus ių 
programą tunto 35 metų veiklos s u k a k t u v i ų pokylyje. N u o t r N i i o l ė s U ž u b a l i e n ė s 

„KERNAVEI" 35! 
Dainas, rankas ir šypsenas supynę 
Žygiuojam Dievo-Artimo keliu. 
Teskamba kernaviečių sutartine -
Tėvų Šalie, aš taip Tarė myliu.' 

..Kernavės ' tuntu dama 

Trisdešimt penkerių ..Kerna
vės"' tunto veiklos metu šventė 
iš tikrųjų atitiko tunto dama. 
nes tą gruodžio 1 1 d . vakarą 
Jaunimo centro salėje skambėjo 

kiene. Vanda Aleknienė, Irena 
Kerelienė, Ritonė Rudai t iene . 
Krist ina Vaičekonienė. Marytė 
L'tz. Yolanda Lass, Rū ta Dau-
kienė. Rita Penčylienė. Irena 
Meilienė. dabartinė Ramutė Ke-
niežaitė <rx-; negalėjusios at
vykti - Ona Sil iūnienė. Dalia 
Dundziliene ir Eleonora Šalčiu 
niene>. . .Kernavės" pri tyrusios 
skautes apdovanojo tunt ininkes 

daug puikių dainų, daug drau- baltomis rožėmis. Tačiau pati 

vaujamos Aldonos Žukienės. 
Visiems skaniai pavalgius, su 

kank lėmis rankose , scenoje 
pasirodė muzikė Asta Barkaus 
kienė. J i . o kar tu ir Kūčių daly
viai <buvo išdalinti dainų teks
tai) kanklėmis pri tariant , pa
dainavo keturias itin senas 
kalėdines dainas: ..Tu kiškeli 
trumpakoji. lelimo". ,.Oi at
važiuoja šv. Kalėda*". ..Laputė 
lojo. linelius klojo"" ir ..Sėdi 
vyrai už stalo". Po to dar buvo 
sugiedotos ir kelios tradicinės 
kalėdinės giesmės. Asta Bar 
kauskienė, dainų ir giesmių in
tarpuose, įdomiai pasakojo apie 
kalėdinius papročius ir burtus. 

Kūčių dalyviams džiugių šv. 
Kalėdų ir palaimingų Naujųjų 
Metų linkėjo vysk. Paul ius 
Baltakis . OFM. Taip pat šven
tinius linkėjimus išreiškė buvęs 
i lgametis N Y skautų kape
lionas kun. Jonas Pakalniškis ir 
č ia . v i e š in t i s iš L ie tuvos , 
V i l n i a u s s k a u t u vadovas 
Vygantas Kiulkys 

Vidai Jankauskienei visiems 
Kūčių dalyviams padėkojus už 
atsilankymą, pamažu buvo pra
dėta skirstytis i namus. 

Nekre ip ian t dėmesio, kad 
salės apšildymo sistema nevei 
kė. susirinkę į Kūčias buvome 
savos didelės lietuviškos šeimos 
nariai . Todėl nors ir šaltoje 
salėje, visiems buvo gera. jauku, 
šventiška ir šilta". 

gišku ranku spaudė draugiškas 
rankas, ii daug linksmu šypse 
nu švietė ryškiau, negu šiaudi
nukais papuoštos Kalėdų eglu-

žiburėliai. O nuotaika kilo 
aukštyn kartu su stalus puošu-
siais raudona balta-juoda balio
nais 'Kernavės herbo spalvos). 

Švente pradėjo tuntininke s. 
Ramute Kemežaitė. pasveikin 
dama svečius, skautes, tėvelius, 
rėmėjus ir pasidžiaugdama sėk
mingu tunto gyvavimu bei savo 

geriausia joms dovana, ar tik ne 
tas būrys j a u n u mergaičių (jau 
antros kernaviečių kartosi, prie 
kuriu skautiško lietuviško auk 
Įėjimo ir jos prisidėjo savo dar
bu tun te . 

Sekė gražiausioji pobūvio da
lis — dainuojančios kernavietės ' 
Tai balsingos, energingos tunti
ninkes Ramutes subur tas 20 
skaučių choras Skambūs jauni 
ba l sa i , i š r a i š k ū s ve ide l i a i , 
smagios dainos, tvarkingos uni 

skautiškos veiklos metais jame formos, žavėjo svečius. Kiek 
ta rp seseriškų vadovui ir noriai 
s.kautaujančiu sesių. 

Gražios sukakties sulaukusi 
tuntą sveikino brangus svečiai: 
Vyr. Skautininke v.s. Birute 
Banaitienė, įteikdama sesei 
Ramutei dailia dekoratyvine 
lėkšte. I.SS Pirmijos pirminin
kas v.s. Sigitas Miknaitis ir 
Vyr. Skautininkas v.s. Gedi
minas Deveikis. Raštu sveikino 
atvykti negalėjusios buvusios 
tuntininkes - v.s. Ona Siliūnie 
nė. v.s. Dalia Dundziliene. ir v.s. 
Eleonora Salčiūnienė, o taip pat 
ASS pinti. v.s. Edmundas K'>r-
zonas. Ši ypatinga vakarą su 
kernavietėmis praleido mieli 
svečiai viešnios: v.s. Lilė Mi-
lukiene. LSS Pirmijos vicepir
mininke. ASS pirmininko pava
duotojas v.s. Kęstutis Ječius. 
...Aušros Vartų". ..Nerijos" ir 
..Lituanicos" tuntu tuntininkes. 
-as ir tunto kapelionas v.s. -Juo 
zas Vaišnys. S J 

Sveikinimus užbaigė sese W 
jolė. paskaitytdama savo eiliuo
tą ..juokdarvba" - ..Tuntinin 
kiu maršą'". 

Svečiams plojant, i sceną at
žygiavo ..Kernavės" tuntinin
kes — nuo pirmosios iki dabartį 
nės! Buvo malonu matyti ta 
gražų būrj skautininkiu. kuriu 
kiekviena šiam tuntui atidavė 
didele dali savo gabumu ir šir
dies. Štai jos: pirmoji Halina 
Plaušinaitienė. Laima Lunec-

vieną dainą lydėjo audra katu 
ciu. Ypač puikiai nuskambėjo 
..Sveiki gyvi, sveteliai" ir „Dar 
nejok". 

Buvo j a u t r u s momentas , kai 
jaunąsias da in in inkes pelėmis 
apdovanojo buvusios tun t in in 
kės - praei t is ir dabar t i s už
sklendė vaisingos veiklos ratą. 

Choro vardu. prit. skautė Onutė 
Utz sklandžiu žodžiu padėkojo 
sesei Ramutei , išmokiusiai jas 
pamilti lietuvišką dainą. Gi sesė 
Ramutė svečiams papasakojo su 
kokiu noru, pasišventimu ir 
nuoširdžiu tėvelių bendradar
biavimu dainuojančios kerna
vietės pasiekė savo tikslą — 
dainuot kar tu , dainuot gerai, 
dainuot l ietuviškas dainas. Šio 
tikslo viršūnė — taut in iu ir ju
biliejiniu stovyklų damų įrašas, 
padalytas šią vasarą. LSS 75 m. 
Jubiliejaus proga. 

Gausiu plojimų palydėtos, 
šauniai . .Kernavės" tunto dai
ną traukdamos, išžygiavo seses 
per salę. Tikėkim, kad jas dai
nuojančias dar girdės ne tik 
skautiškoji, bet ir visa lietu
viškoji Čikaga! 

Prasmingą maldą prieš vaka
riene sukalbėjo tunto kape
lionas v.s. J. Vaišnys. S,-J. 

Po vakar ienės visų smaližių 
skoniai buvo patenkint i įvai
riausiais tortais įr sukaktuviniu 
raguoliu, kurį kernavietėms 
..užfundyjo sesė Mamunėlė — 
v.s. <ma Sil iūnienė. o supjaustė 
visos tun t in inkes . foto apara
tams spragsint. 

Sk. vyčio Andr iaus L'tz ka
pelai grojant, bėgo malonios va
landos su tun to vadovėmis, 
skautėmis, tėveliais ir rėmėjais, 

KELIONĖ PO LIETUVĄ - SAPNE 
Labas' Mano vardas Mantas . 

Praėjusia savai te įvyko labai 
keistas įvykis. Lietuviškoje 
mokykloje mes mokėmės apie 
Lietuvą. Po mokyklos aš ėjau 
pas mano angliškos mokyklos 
draugą. Aš j a m papasakojau, 
kad esu lietuvis, kad einu i 
lietuviška mokyklą. Aš jam pa 
pasakojau apie Lietuvos istoriją. 
Jis žiūrėjo i mane su nuostaba 
ir pagarba J a m buvo įdomu. 
Paskui mes ėjom žaisti su jo 
š u n į u . 

Tą naktį aš greit užmigau ir 

jais bėgau. Kęstut is išbėgo su 
kardu ir užšoko ant žirgo. Aš 
užšokau ant savo žirgo ir jojau 
kartu. Mes jojom kelias dienas 
į vakarus, prie Baltijos jūros, 
kariauti prieš Kryžiuočius. 

Pagaliau prijojom prie jūros ir 
pamatėm Kryžiuočius. Kęstutis 
sušuko ir mes puolėme priešus. 
Kariavome keletą valandų ir 
juos nugalėjome. 

Kunigaikštis užjojo ant greti
mo kalno. Nuo kalno matėsi 
Baltijos jū ra . Buvo vakaras ir 
saule leidosi. Saulė pasipylė ant 

sapnavau prae i t ies Lietuvą, jūros kaip koks oranžinis magi-

. .Kernavės" tunto 35 metų veikla žyminti scenos puošmena sukak tuv in iame 
pokylyje -Jaunimo centro Nuotr. Nijolės U z u b a l i e n ė s 

Sapnavau, kad rytą nubudęs pa
stebėjau, kad esu Lietuvoje. Pri
jojo prie manęs kunigaikš t is su 
jo kar iuomene. Jis paklausė 
manės ..Iš ku r tu esi ir koks 
tavo vardas?" Išsižiojau, bet 
nieko negalėjau sakyti . Kuni 
gaikštis vėl kalbėjo: ..Na grei
čiau, neturiu daug laiko, sakyk 
iš kur tu esi ir koks tavo var
das?". Pagal iau aš pasak iau , 
kad mano vardas Mantas , kad 
aš iš Bostono. 

„Tai kur Bostonas?" — kuni 
gaikštis paklausė. . .Amerikoj", 
— atsakiau. „Tai ilgai keliavai. 
Eik su manim!" Aš ats isėdau 
ant žirgo ir jojau į kunigaikščio 
rūmus Vilniuje — ant Gedimino 
kalno. 

Pilyje paklausiau t a rna i t ė s 
koks yra kunigaikščio vardas. 
T a r n a i t ė a t s a k ė , k a d j i s 
K ę s t u t i s Aš b u v a u l aba i 
nustebęs. Kęstut is buvo vienas 
žymiausių kunigaikščių Lie
tuvos istorijoje. Kaip t ik tada 
pasigirdo pavojaus s ignalas 
ragai. Visi kareiviai bėgo ri
kiuotis pilies aikštėje. Ir aš su 
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kuriems tuntininke Ramutė šil
tu, nuoširdžiu žodžiu padėkojo. 

Ir a š ten buvau, ra te l ius šo
kau, su ..pabuvusiomis-jaunos 
širdies" skautininkėmis daina
vau ..Rožę", grožėjausi v.s. Vla
do Vijeikio ta lka papuošta sce
na, „Kernavės" kepsnius vai 
K'iau. . .Kernavės" midų gėriau. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus i gos 

Nechirurgir.is išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S- Pulaski Rd.. tel. 312-585-2802 
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kos burtas. Kunigaikšt is nuėjo 
i šventove kalno viršūnėje ir 
sutiko Birute. Kęstut is įsimy
lėjo Birute, paėmė ja i savo 
rūmus ir ja vedė. 

Daug vadų ir kunigaikščių 
susirinko j vestuves Trakuose. 
Po vestuvių jie ėjo medžioti prie 
Trakų ežero. Ir aš jojau su ku 
nigaikščiu. Aš pa t s pirmas pa 
mačiau sužeistą didele meška, 
piktai puolančią kunigaikštį. 
Aš tuoj j a nušoviau ir išgel
bėjau kunigaikščio gyvybe. 

Po to dar pasilikau ir padėjau 
kunigaikščiui kar iaut i prieš vi
sokius priešus. Su Kęstučiu ka
riavau, ne tik Žemaitijoje prieš 
Kryžiuočius, bet ir rytuose prieš 
rusus, kai jo broliui Algirdui rei
kėjo pagalbos. 

Vieną naktį sapnavau savo 
namus Bostone. Kai pabudau 
buvau savo namuose. Buvau 
labai laimingas, kad jau su
grįžau. 

M a n t a s L inger ta i t i s 
Šis rašinys 1993 m. LSS 

rašiniu konkurse , skautu,-čių 
grupėje laimėjo I vietą. 

Kab. tel . (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 ant' 12-6. penkt 10-12 1-6 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S . Kedzle Ave . . 
C h i c a g o . III. 6 0 S 5 2 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 

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

širdies »f Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GvDvrojAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tel (708) 422 0101 
Valandos pagal sus'tar -rią 

P.rTid 3 v p p • ' v v ant'd 1? 30 3 . p ; 
t-eča jžda'yta *etva i - 3vpp 

penkt 'riesto 9 v- i 2 v p p 

6132 S Kadzle Ave . Chicago 
(312) 778-8969 a-c (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS i 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos paga: susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IL 
I mylia va«a-js nuo Harier^ Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal sus i ta r tą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 w 55tn S t . Chicagc IL 
Tel. (312) 476-2112 

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

Tel. Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais " savaitgaliais te; 708-834 1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

ViZ'tai apmokami Medcare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy CrOSS ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specaivbe - Vidaus ngų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr,e Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 et Street 
(312)434-2123 
Pirm ?-7 Antr >r 

ketv 9 1? Penkt 2-7 

ARAS 2LIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllla Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3 6 

šeštadieniais paaai susitarimą 
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POLITINIO SUMANUMO 
STOKA PAVOJINGA 

DONATAS SKUČAS 

Daug iau ka ip 50 metų 
Kreml iaus va ldovai bandė 
į jungti L i e tuvą į Sovietu 
Sąjungą. Nor s j ie okupavt 
Lietuvą, bet neįstengė pašalini 
kliūčių, kurios j iems neleido 
galutinai pasiekti tikslą. La 
biausiai nepalanku buvo Amen 
kos nepripažinimo politika, 
kurią išeivija puoselėjo metai po 
metų; antra — Lietuvos pasiun 
tinybė Vašingtone; trečia — 
VLIKas ir jo retkartinis pasi
reiškimas. Šių trijų kliūčių 
Kremliaus valdovai neįstengė 
pašalinti per 50 metų, bet jų 
išauklėti įpėdiniai Vilniuje tai 
padarė per trejus metus. Prisi
dengusios nepriklausomybės 
euforija, apgavusios išeiviją. 
Vilniaus vyriausybės toliau 
tęsia komunistinę (tarybinę, 
da rbo -pa r t i nę , a r kaip ją 
pavadinti) politiką, paveldėtą iš 
Kremliaus. Išeivija, kuri stip
riai rėmė nepriklausomybės ats
tatymą, nenumatė skirtumo 
tarp nepriklausomybės nuo 
Maskvos ir nepriklausomybės 
pagal 1940 metus. Pažiūrėkime, 
kokią vyriausybę ta nepriklau
somybė įgalino Vilniuje ir kaip 
ji atsidėkojo išeivijai. 

Pirmiausia pilietybės klausi
mas. Vilniaus vyriausybė iš
eivijai suteikė ..privilegiją", 
grąžindama labai apribotą pilie
tybę. Pavyzdžiui, kada vienas 
išeivis kandidatavo į Seimą, jam 
buvo statomos visokiausios sąly
gos ir reikalavimai, kad jis atsi
sakytų savo Amerikos piliety
bės. Tas reikalas net nuėjo į Lie
tuvos Aukščiausią Teismą, ku
riame buvo sprendžiamas Ame
rikos pilietybės klausimas. Lie
tuvos teismas kišasi į nepriklau
somos Lietuvos (t.y. 1940 metų) 
piliečio Amerikos pilietybę? 
Kodėl tie patys įstatymai nėra 
taikomi Lietuvos piliečiams, 
gyvenantiems Lietuvoje? Nie
kur neteko skaityti a r girdėti, 
jog Aukščiausias Teismas reika
lautų, kad kiti kandidatai į 
Seimą atsisakytų Sovietų pilie
tybės! Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimas automatiškai 
nepašalino Sovietų pilietybės 
turėjimo taip, kaip jis auto
matiškai nepašalino Amerikos 
pilietybės turėjimo. Pagal jų 
pačių nevykusius įs ta tymus 
būtų galima samprotauti , kad 
kol nėra „raštiškai" atsisakyta, 
tol Seimas y ra sudarytas iš 
Sovietų piliečių!. Kodėl dis-

įnuojama prieš išeivijos 
vius? Būti Amerikos p< 

l u č i ų t i k r a i y r a ger<> 
kvalifikacija į Seimą, negu būti 
Sovietų piliečiu. O ką darė 
išeivijos lietuviai per tą visą 
tąs;, mąsi? Dė) visokių akmeni
nių pagrindų jie rėmė bandy 
mus Lietuvoje sutrukdyti kan 
didatūrą. Ar tas žmogus t inka 
į Seimą, ar ne, nėra esminis 
klausimas. Esminis klausimas 
yra: ar išeivijos lietuviai remia 
savo įgimtą teisę dalyvauti 
Lietuvos politiniame gyvenime. 
Yra skaudu ir liūdna, kada 
išeivijos vadai vertina asme
ninius reikalus aukščiau, negu 
išeivijos teisėtus interesus. 

Antras svarbus Vilniaus vy
riausybės apibūdinimas yra 
nuosavybės klausimas. Nuo pat 
nepriklausomybės paskelbimo 
tas klausimas buvo mulkinimas 
ir keliami visokie reikalavimai. 
Net išeivijoje buvo balsų, kad 
mes neturime teisės į savo tėvų 
ar protėvių turtą. Esminis klau
simas yra, a r Vilniaus Vyriau
sybė tęsia Stalino smurtą? Tos 
nuosavybės buvo atimtos iš 
žmonių per prievartą ir, kol jos 
nėra grąžintos, ir grąžintos be 
sąlygų, tol yra tęsiamas Stalino 
smurtas. Kol tęsiamas Stalino 
smurtas, tol mes, išeivija, kaip 
Lietuvos sąžinė, tur ime šventą 
pareigą, tęsti kovą už teisin
gumą ir dorovę, a tgaunant tą, 
kas buvo smurtu at imta. Geras 
to pavyzdys yra atvejis iš Tra
kų apylinkės kur, dėl partizanų 
rėmimo, buvo lietuvių stribų su
šaudyta visa šeima, išskyrus vie
ną mažą mergaitę. Dabar ta už
augusi mergaitė prašo grąžinti 
jos tėvų ūkį. Ja i buvo pasakyta, 
kad tas ūkis perleistas daktarui, 
kuris, pasirodo, dirbo KGB ir 
gyveno daugelį metų Ameriko
je, sekdamas išeivijos veiklą ir 
darbuotojus. Tą žemės atidavi
mą patvirtino „privatizacijos" 
tuometinis pirmininkas, dabar
tinis ministras pirmininkas. Ar 
reikia geresnio pavyzdžio, kad 
Stalino teroras tęsiamas toliau? 
Savo tyla išeivijos lietuviai pri
sideda prie to smurto tęstinumo. 

Trečias labai ryškus ir apibū
dinantis veiksmas yra paskyri
mas Lietuvos kariuomenės va
du, medaliais apdovanotą už pa
sižymėjimą kovoje su imperia
listais ir kapitalistais, buvusį 
Sovietų pulkininką. Ar galima 
tikėtis, kad. reikalui esant , šis 

I 

Nepamirškime, kas iš 
tikrųjų svarbu 

Po sėkmingo Virginijos Kochanskytės poezijos rečitalio Detroite šnekučiuojasi'iš kairės): rašyt. 
•Jurgis Jankus, V. Kochanskytė. Ateitininkų federacijos pirm. Birutė Bubliene ir prof. Justinas 
Pikūnas. 

pulk in inkas guldys savo ir kitų 
l ie tuvių galvas , kovodamas 
prieš savo buvusius kolegas 
Rusijos armijoje? Kaip paranku 
tu rė t i tokį pulkininką vadu, 
kada vėl reikės Lietuvos kariuo
menę įjungti į kokį Rusijos te
ri torinį dalinį. Ar čia nėra 
a i škus žingsnis, ruošiant Lie
tuvos grąžinimą atgal į Rusijos 
sferą? Tuo tarpu estai rado 
kitokią išeitį. 

P r a r adus nepripažinimą, per
davus pasiuntinybę ir panai
k inus VLIKą, Vilniaus valdžia 
pasiekė ta i . ko Maskva neįsten
gė pasiekt i per 50 metų. Jei 
Lietuva ..savanoriškai" jungsis 
į kokią federaciją, tai Vilniaus 
valdžia galės pasigirti Maskvai, 
kad iš užsienio jau nėra jokių 
kliūčių. Tuo tarpu išeivijos 
veikla y ra pagrįsta nesusigau
dymo politika, ir „man nesvar
bu, kokia t a valdžia - t ik kad ji 
bū tų lietuviška'" dvasia. 

Išeivija išlaikė ir išsaugojo 
VLIKą beveik 50 metų. Per karo 
audras , emigraciją ir kitus sun
kumus VLIKas visada priminė 
p a s a u l i u i L i e t u v o s nep r i 
klausomybės praradimą ir lais
vės troškimą. Ir vos tik „nepri
k lausomybei" prasidėjus, neiš
tyrus , nei kokia t a nepriklau 
somybė, nei kokia vyriausybė. 
VLIKo pirmininkas , tarybai ir 
valdybai užmigus prie vairo, pa
naikino VLIKą. Ateitis parodys, 
kas iš tikrųjų atsitiko! 

Jeigu dar šiandien išeivijoje yra 
saujelė žmonių, kuriems svarbu, 
kokia y ra Vilniaus valdžia, ko
kia nepriklausomybė, tai t iems 
siūlau štai ką: 1. Nenustokime 
vilties: nors šitas mūšis yra 
p r a l a i m ė t a s , bet karas da r 
nepra la imėtas — bus dar rin-
' r-ui dabar ruoškime 

kandidatus į rinkimus, juos ug
dant Lietuvoje, atsikviečiant į 
Ameriką ir padedant jų rinki
minėje kampanijoje. Dabar 
pradėję, turėsime laiko viską 
suorganizuoti, jog vėliau ne
reikėtų skųstis, kad per trum
pas kampanijos laikas. Jeigu da
bartinė Vilniaus valdžia laimės 
būsimus rinkimus, tai tik laiko 
klausimas, iki Lietuva „sava
noriškai" įsijungs į kokią Rusi
jos „nepriklausomų" valstybių 
federaciją. 3. Su kitų tautybių 
pagalba, įtaigokime Kongresą ir 
Baltuosius rūmus, kad būtų 
pravestas įstatymas, kuris ne
leistų State Department duoti 
diplomatinio statuso buvusiems 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos nariams. Jeigu JAV 
neduoda diplomatinių teisių bu-

Nuotr I. Zaparack ienės 

vusiems naciams, ta i kodėl 
duoti tokias teises buvusiems 
komunistams iš Sovietų Sąjun
gos. 4. Pradėkime galvoti apie 
VLIKo atstatymą, kad turėtu
me VLIKą, jeigu Vilniaus val
džia vėl bandys įjungti Lietuvą 
į kokią federaciją. 5. Įtaigokime 
mūsų organizacijas, kad, kal
bant su Lietuvos pareigūnais, 
laikytų daug griežtesnę poziciją 
dėl Stalino teroro tęstinumo, pi
lietybės klausimo ir gynybos. 6. 
Atsiribokime nuo bet kokios 
Vilniaus valdžios, kur i neat
stato 1940 m. nepriklausomy
bės. 7. Remkime mūsų tautie
čius materialiai, politiniai ir 
morališkai, bet n e r e m k i m e 
dabartines Vilniaus valdžios. 8. 
Parodykime šiokį tokį politinį 
sumanumą. 

VARGSTA LIETUVOS ŽVEJAI IR 
JŪREIVIAI 

Neseniai ..Drauge" buvo iš
spausdintas kun. V. Rimšelio 
pasikalbėjimas su Lietuvos jūri
ninkais Argentinoje, kur jie be
viltiškai „įstrigę", nes Lietuvos 
laivininkyste nepajėgia (o gal 
nenori?) atsilyginti Argentinos 
valdžiai susidariusias skolas, 
taip pat neskiria lėšų savo jūrei
vių kelionei namo. 

Panaši situacija, atrodo, yra ir 
kitose pasaulio vietose, kur 
pas imaišo Lietuvos laivai . 
„Lietuvos rytas' 11993 m. spalio 
30 d.) straipsnyje „Pusmetį 
žūklavę jūroje. Lietuvos žvejai 
nesugebėjo užsidirbti net lėktu
vo bilietui" r šom kad „Spa
lio pradžioje Angolos pakrantė
se žūklavusio ir 'ižduotj {vyk
džiusio tralerio-Ž» >nt; 'įgula 

pagal grafiką turėjo išplaukti į 
Klaipėdą, tačiau žvejai iki šiol 
plūduriuoja Luandos uoste. 
Jiems nebuvo išmokėtas atlygi
nimas valiuta, dalies uždarbio 
negali atsiimti namuose lau
kiančios jų šeimos. Svetimame 
uoste žvejai kelias savai tes 
laukė, kada valstybinė žvejybos 
laivyno įmonė . .Jūra" persiųs 
valiutinių lėšų provizijai ir ku
rui. Angoloje tuo tarpu vėl buvo 
paskelbta karinė padėtis! 

„Žuvinto" vyrai radiogramo
mis bombarduoja ..Jūros" admi
nistraciją, profsąjungą. Žuvies 
ūkio departamento vadovybę. 
Vakar „Lietuvos ry tu i" atsiųs
toje radiogramoje jie teigia, kad 
. .Jūros" vadovai, pa l ikdami 
įgulą likimo valiai, grubiai 

Š i and ien varg ia i r a s t u m e 
susipratusi mūsų tautietį, gyve
nantį užsienyje, kuris nežinotų, 
kokia buvo išeivijos lietuvių (su 
mažomis išimtimis) nuomonė 
apie buvusį Lietuvos ambasado
rių Jungt inėms Amerikos Vals
tijoms — Stasį Lozoraitį. Lojalu
mas j am da j g kartų pademonst
ruotas, galbūt akivaizdžiausiai, 
r enkan t Lietuvos prezidentą, 
kai vienas iš kandidatų buvo S. 
Lozoraitis, o išeivija už jį ati
davė didžiausią procentą balsų. 

S. Lozoraitis buvo ir šiaip 
populiarus, dažnai kviečiamas 
su paskaitomis įvairių švenčių 
bei ki tomis progomis. Kai da
bar t inė Lietuvos vyriausybė 
pradėjo kalbėti apie jo pakei
timą ambasadoje, kilo nemažas 
subruzdimas, daug karš tų pro
testo žodžių prikalbėta, daug 
susirūpinimo pareikšta, nes am
basadorius jau buvo tapęs t am 
tikru simboliu: jeigu Lietuvos 
vyriausybė paliks jį esamose 
p a r e i g o s e , t a i pa rodys jos 
dėmesį išeivijos pageidavi 
mams, įrodys, kad nor ima 
bendradarbiaut i su užsienio 
lietuviais ir laikyti juos savais. 

Deja, mūsų pastangos nuėjo 
niekais i r šiandien Lietuvos am
basadoje Vašingtone tu r ime 
naują gyvento ją . T a r y t u m 
druska an t a tviros žaizdos, 
mūsų nepasi tenkinimą paašt
rina gandai , kad tas žmogus 
„nešva rus" , kad jo praei t is 
susieta su KGB veikla, todėl 
visai ne t inkamas reprezentuoti 
Lietuvą svarbiausioje pasaulio 
valstybėje. Iš ambasadoriaus 
girdime pasiteisinimus, kad j is 
baltas, ka ip naujai iškritęs snie
gas kalnų viršūnėse, o visi kalti
nimai y r a tik pikti šmeižtai, 
blogos valios žmonių plepalai . 

Čia ir kyla klausimas: kuo iš 
tikrųjų galime tikėti ir pasi
tikėti? K a s buvęs komunistas, 
kas ne? Kas rankas susitepęs 
pas i ta rnavimu okupantui ir 
skriauda savo tau ta i , jos žmo

nėms? Mūsų tarpe dabar nuolat 
maišosi politikai, mokslininkai, 
l i teratai , aktoriai . Daugelis 
turėjo aukštus postus ir atsakin
gas pareigas komunistinėje sis
temoje, todėl logiška manyti , 
kad buvo „partiniai". Šiandien 
mes juos kviečiamės, maloniai 
sutinkame, klausomės ir plo-
jame, o vakar (arba dar visai 
n e s e n i a i ; j a i s p ik t inomės , 
smerkėme, vadinome išdavi
kais... Pradedant pačiu Respub
likos prezidentu ir jo kabinetu, 
baigiant paprasčiausiais biu
rokra t a i s , už ką ga lė tume 
gu ldy t i g a l v a s , pavad in t i 
„švariu"? 

Sielojomės ir tebesisielojame 
Lietuvos prezidento praeitimi, 
tačiau jis yra dabartinis pre
z iden t a s ir dėl to t u r i m e 
respektuoti jo pareigas (ne
būtinai asmenį). Demokratinėje 
santvarkoje prezidentą pakeičia 
per rinkimus. Kol jis tebėra pre
zidentas, priklauso pagarba ar
ba bent toleravimas. 

Tą pat galime pasakyti ir apie 
Lietuvos ambasadą, kuri atsto
vauja savo kraštui svetimoje 
šalyje. Ar gal ime parodyti 
Amerikai, jog nelaikome amba
sados teisėta t ik todėl, kad joje 
yra mums nepriimtinas asmuo? 
Kaip gali kitataučiai gerbti 
L ie tuvos ambasadą ir jos 
at l iekamą darbą, jeigu mes 
nerodysime jai pagarbos? 

Jau gavome priekaištų, kodėl 
„Drauge" pasirodė dabartinio 
ambasadoriaus nuotrauka ir 
apie jį straipsnis. Laikraščio 
paskir t is informuoti. Amba
sadoje naujas žmogus, tai apie 
jį ir parašoma — nei daugiau, 
nei mažiau. Kaip jau minėjome: 
ambasada verta mūsų paramos 
ir pagarbos, nepaisant kas 
užima ambasadoriaus vietą. 
Leiskime naujajam ambasado
riui bent parodyti, kas jis yra, 
ką jis atliks, nuolat nesidai
rydami, kas jis buvo. 

Danutė Bindokienė 

pažeidžia kont rakte numatytus 
susitarimus. Į ankstesnius žvejų 
pranešimus reagavęs tik ..Jū
r o s " ž ū k l ė s d i r e k t o r i a u s 
pavaduotojas A. Narmontas . 
Prieš porą savaičių jis lyg ir 
įsakęs aprūpint i laivą kuru . 
gėlu vandeniu, provizija, tačiau 
konkrečios „Žuvinto" išplau
kimo datos įgula iki šiol nežino. 

Tuo pat metu A. Narmontas 
pažymėjo, kad ..Jūrai" dabar vis 
sunkiau pakeisti tolimesniuose 
žūklės rajonuose di rbančius 
žvejus, n e s lėktuvų bil ietų 

kainos neretai viršija laivo 
pelną. Pavyzdžiui. Capetown 
uoste stovinčio tralerio ,,I. 
Simonaityte" įgulos žvejų bilie
t ams ir atlyginimams reikia 
146.000 dolerių. 

Dar 200.000 dolerių prireiks, 
norint atskraidinti į Lietuvą 
Daktaro ir Las Palmo uostuose 
s tovinčių laivų įgulas. A. 
Narmontas mano. kad tokius 
laivus būtų tikslingiau pri
rakinti prie krantinės a rba 
parduoti tiems, kas moka dirb
ti už gerą nuomą". 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Tautoe Šventę minint Brighton Parke. Šauliai ir apylinkės lietuviai susirinkę 
prie lietuviško kryžiaus. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Prasidėjo mainai. 
— Tavo švarkas man t inka, aš jį imu! Štai t au 

mano, — sako vienas. 
— Aš su tavim nemainysiu, man tavo dar didesnis. 

— atsako tas . 
— Pasikeisi su kitu, — nenusileidžia pirmasis. 

— Dar palauk, pažiūrėsim. 
Ir ki t i darė mainus, nors ne per daug sekėsi. Atėjo 

į pagalbą ir Gužas su sandėlininku. Vyko geriau. Geras 
tas sandėl ininkas, nors mažai jis t en turėjo aprangos, 
bet jiems — kariūnams ir jis bandė pasigerinti. Po kelių 
valandų, vyrai grįžo į kazematą, nešdamiesi naują 
kario uniformą. Švarkus šiaip taip prisitaikė, o kelnės 
visiems buvo per ilgos. Bet ir tą problemą Gužas 
su tvarkė . J i s žinojo, kad kar in inkų uniformas jiems 
šiek tiek pritaikydavo tam skir tas siuvėjas. Tad j i s . 
Gužo priprašytas, dar tą pačią dieną pasistengė vyrų 
rūpestį patenkint i . 

Atrodė menkas dalykas uniforma. Galėtum ir be 
jos apsieit i , bet vis tik daug reiškė. Jei visos karo 
mokyklos vyrai būtų buvę apmunduruoti . tikrai ne
būtų išvažiavę į namus atostogų. O dabar tik ta uni
forma — apranga viską padarė, jos nebuvo - nieko 
nebuvo. 

Vienodai apsirengę, vyrai gražiai atrodė: lyg stam
besni, lyg daugiau subrendę, lyg ne be tie suglebę 
gimnazistai . Svetima uniforma, bet po ja slėpėsi, karš
tos tėvynės meilės kupinos jaunuolių širdys. 

Ir Gužas jais didžiavosi. Pirmą kartą išrikiavęs visą 

būrį. lyg negalėdamas at^: i augti , ilgai žiūrėjo: visi, 
kaip vienas, lygios eilės, visi t iesūs. Tai ne iš kažkur 
surinkti, žali užkampių berneliai. Kariško parengimo 
pamokos gimnazijoje jiems daug pagelbėjo. Ir ra^kų 
mostai, ir lygiavimas, ir kojos kilo pakankamai aukš
tai, kad Gužas tiesiog gėrėjosi. Nereikėjo šaukti , kaip 
vyrai kažkada girdėję bataliono mankštos metu. 

Prasidėjo rytmetiniai užsiėmimai. Gužas stengėsi 
daugiau vyrus užimti, kad mažiau laiko liktų nuobo
džiauti. Vyrai patys stengėsi parodyti savo parei
gingumą: jokių tvarkai ir švarai palaikyti darbų ne
vengė, su noru ir sąžiningumu stengėsi viską daryti . 
Visų nuotaika buvo pakili. 

Ir štai atėjo nekasdieniška, šeštadienio prieš 
Velykas popietė. Pasirodęs kazemate virėjas atkreipė 
visų dėmesį. Ne be reikalo jis čia atėjo. Virėjas kreipėsi 
į Gužą pagalbos. Jam reikėjo vyrų virtuvės darbams, 
svarbiausia bulves skusti, kadangi daug batalio
no vyrų buvo išvažinėje į namus praleisti Velykų 
švenčių su savo namiškiais, o baustų buvo maža. kiti 
išskubėjo į miestą savo draugų ar pažįstamų aplankyti, 
tad virėjas pasijuto be pakankamos pagalbos Velykų 
dienai. 

Buvo nustebinti abu: ir virėjas, ir Gužas, kai iš vyrų 
į tą darbi entuziastiškai pasisiūlė savanoriais tiek, kad 
virėjui visų ir nereikėjo. Vincas gi buvo pirmasis. Ste
bėjosi virėjas, jis niekuomet to nematė batalionuose, 
nes bulves skusti bataliono kareiviui buvo didžiausias 
jo pažeminimas. 

Vyrai atsirado virtuvėje. 
— Už ką jus, kariūnus, čia a tvarė bulvių skusti? 

Kuo jūs prasižengėte? — paklausė vienas iš baustųjų 
bataliono vyrų. 

— Argi tik baustieji turi bulves skusti? Juk visi 
valgote — ir jūs, ir kariūnai, argi t a s darbas sunkus. 

a r negarbingas? — paklausė Vincas. 
— O už ką j u s čia atvarė? — kreipėsi į juos 

Antanas 
— Mes išrūkome pro tvorą į miestą be leidimo. Tu 

man ir pataikyk, tiesiog ant kažkokio grandinio, dar 
gal ir neblaivaus. Taip ir užkabino: be išėjimo, darbams 
į vir tuvę. — nepatenkintas pasakojo vienas. 

— Džiaukis, kad nepaskyrė į geresnę vietą už tok} 
darbą, būtum pauostęs to kvapo, tada čia būtų tik malo
numas. Dar nepatenkintas . — riktelėjo į jį virėjas. — 
Skųsk ploniau! — Nematai, kaip tie vyrukai skuta? Per 
t iek laiko dar neišmokai? Jie ne tu. moka viską, ir 
bulves skusti. 

— Didelis čia daiktas. Manai, kad aš nemoku ta ip 
skusti? — susiraukė jis. 

— Kalbėt moki. tik bulves skusti dar ilgai reikės 
mokytis. Kai išmoksi gerai bulves skusti, gal ir t ave 
padarys kar iūnu. — visą laiką užkabinėjo virėjas tą 
jaunuolį . 

Visi juokėsi. Nuotaika buvo gera. Net ir tie nubaus
tieji jautėsi ne taip nuskriausti , kartu dirbant su 
savanoriais kariūnais . Du gana dideli bulvių maišai 
greit ištuštėjo. Visi buvo patenkinti, ypač virėjas. 
Bataliono vyrai, atl ikę savo bausmę, greit išskubėjo. 
Dar buvo gana anksti , gal ir vėl jie norėjo bandyti savo 
laimę, pro slaptą tvoroje skylę ištrūkti į miestą. 
Kar iūna i neskubėjo, j iems nebuvo reikalo skubėti. 
Miesto jie nepažino, pažįstamų neturėjo, tad ir bastytis 
gatvėmis nebuvo noro. Virėjas buvo nuoširdus, pasi-
sukeliojęs po virtuvę, kažkur dingo. Vincas prisiminė 
jį dar nuo pirmo ryto. kai jie buvo tik atvažiavę. Po 
kiek laiko jis grįžo su pilnu dubeniu pudingo. Davęs 
vyrams po karišką indą. pasakė: 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

ST. PETERSBURG, FL. 
MINĖJOME 

K A R I U O M E N Ė S 
Š V E N T E IR ŠAULIŲ 
K U O P O S SUKAKTĮ 

Romo Kalantos šaulių kuopa 
lapkričio 23 d. Lietuvių klube 
surengė Lietuvos Kariuomenės 
įkūrimo ir šios kuopos įsteigimo 
20 m. minėjimą. Dalyvavo arti 
200 asmenų. 

Gražiai papuoštoje scenoje, 
tarp gyvų medelių ir gėlių, buvo 
įrengtas simbolinis aukuras su 
žvakute. Minėjimą pravedė Ro
mo Kalantos kuopos vadas An
tanas Gudonis. 

įnešus šaulių kuopų ir Lietu
vos Vyčių vėliavas, per 90 metų 
peržengęs savanoris — kūrėjas 
Bladas Daukantas , lydimas 
dviejų šaulių, uždegė aukuro 
žvakę. A. Kovera. akompanuo
jant R. Ditkienei, sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus. Susikaupi
mo minute pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvę kariai, partizanai ir 
šauliai. Kun. Steponui Ropolui 
sukalbėjus invokaciją. A. Gudo
nis supažindino su Romo Kalan
tos šaulių kuopos įsteigimo 
istorija. 

Kuopa šiuo metu turi daugiau 
negu 100 narių. Kuopa arti 
10.000 dol. surinko Šaulių są
jungai Lietuvoje paremti, o taip 
pat ir kelis tūkstančius dol. 
Tremtinių sąjungai. Juozui Tao-
rui ir Edmundui Bazenui buvo 
įteikti Šaulių Žvaigždės meda
liai, o Kazimierui Urbaičiui ir 
Petronėlei Gudonienei — Saulių 
Žvaigždes ordinai. Šaudymo 
varžybose tris pirmas vietas 
laimėjusiems — A. Paulioniui. 
A. Grabauskui ir E. Bazėnui 
buvo įteiktos laimėjimo do
vanos. 

Paskaitą apie dabartinę Lie
tuvos kariuomenę skaitė JAV" 
marinų pulkininkas Algiman
tas Garsys. gimęs Lietuvoje 
1942 metais. 1949 su tėvais 
atvykęs į JAV-es. apsigyveno 
Worcester. MA. Baigęs mokslus 
įstojo į JAV Marine Corps. Buvo 
daugelyje pasaulio kraštų, tar
naudamas operatyvinėje grupė
je. Persų įlankos kare buvo gen. 
Schwartzkopf štabe. Š.m. pra
džioje, at i tarnavęs 26 metus, 
išėjo atsargon. 

Devynias savaites praleido 
Lie tuvoje , ka ip pa ta rė ja s 
Geležinio Vilko brigadai. Lietu
voje susidūrė su dideliu biuro
kratizmu ir pastebėjo, kad daug 
darbų atliekama apie juos su
pratimo neturinčių asmenų. 
Blogiausia, kad nenori priimti 
patarimų iš vakariečių, siūlan 
čių dalykus, kurie čia seniai iš
bandyti ir priimti kaip natūra
lus demokratinės sistemos vys
tymosi procesas. Kalbėtojas 
reiškė viltį, kad laiko slinktyje 
Lietuvoje problemos išsispręs 
teigiama linkme. 

Pulk. Garsys pastebėjo, kad 
esminiai darbai, kuriuos turi 

atlikti ir patvirtinti, yra na
cionalinio saugumo koncepcija, 
nacionalinė strategija, krašto 
apsaugos struktūra ir valdymo 
sistema. Nacionalinio saugumo 
samprata iš esmės atsako kas 
mes esame, kokius interesus 
ginsim ir kaip kra-" J ansaugos 
sistema bus sudaryta. Naciona 
line strategija suderina politi
nes, ekonomines ir karines jė
gas, atsako kaip ir kokiomis 
priemonėmis ginsimės. Krašto 
apsaugos struktūra išaiškina, 
kokios pajėgos yra atsakingos 
atlikti duotus uždavinius ir kas 
stovi jų užnugaryje. Taip pat 
s t ruktūra atsako, kiek kariuo
menės reikia, kas sudarys rezer
vą ir kas bus pašauktas mobili
zacijos atveju. Pagaliau valdy
mo sistema jungia visą krašto 
apsaugos struktūrą ir išryškina 
prezidento, krašto apsaugos mi
nistro, kariuomenės vado. seimo. 
Nacionalinio Saugumo komite
to atsakomybes ir įgaliojimus. 
Baigdamas išryškino devynis 
pasiūlymus, kurie klausytojų 
tarpe sukėlė ypatingą susidomė
jimą ir kurie, kaip kelrodis, 
būtų vertingi krašto vyriau
sybei. 

Po paskaitos išnešus vėliavas, 
meninę dalį atliko Lietuvių klu
bo choras, vadovaujamas muz. 
V. Kerbelio. akompanuojant R. 
Ditkienei. Choras puikiai atliko 
keturis kūrinius: ..Kritusiems 
kariams". ..Gaudžia trimitai"'. 
..Kur bėga Šešupė" ir ..Pajū
riais, pamariais." Po programos 
visi buvo pakviesti pasivaišinti 
kavute ir pyragaičiais. 

Mečys 

J U N O B E A C H , F L 

GRIŽO KUN. 
VYTAUTAS PIKTURNA 

Po vasaros atostogų šiaurėje ir 
apsilankymo Lietuvoje, sugrįžo 
visų laukiamas kun. Pikturna. 
Pirmosios po vasaros šv. Mišios 
buvo aukojamos spalio 30 d. St. 
Paul of the Cross bažnyčios 
koplyčioje. Mišių metu giedojo 
,.Dainos" choras, vadovaujamas 
Irenos Manomai t i enės . Po 
Mišių su s i r i nkę d a r ilgai 
šnekučiavome, dalindamiesi va
saros įspūdžiais. 

Beach apylinkės valdybos narės 
Alicija So l i enė ir D a n u t ė 
Valodkienė. Prie baro dirbo dr. 
H e n r i k a s Sol i s ir Rapolas 
Va lodka . G a u s i ų la imik ių 
paskirstymui vadovavo Alicija 
Solienė ir Irena Manomaitienė. 

L A N K Ė S I VYSK. 
P . B A L T A K I S 

Vysk . P a u l i u s B a l t a k i s 
lankėsi Palm Beach apylinkėje. 
Lapkričio 7 d., sekmadienį, asis
tuojamas kun. Pikturnos, auko
jo šv. Mišias apylinkės lietu
viams. Vyskupas savo pamoks
le papasakojo popiežiaus Jono 
Pauliaus II viešnagę Lietuvoje, 
e n t u z i a s t i n g ą jo su t ik imą , 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pasakytus žodžius Lietuvai, 
žmonių nuotaikas , prisiminė ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
gyvenimą. Mišių metu giedojo 
..Dainos*' choras, vadovaujamas 
Irenos Manomait ienės. 

L. BENDRUOMENĖS 
METINIS PIKNIKAS 

Lapkričio mėn. 5 d., penkta
dienį, Carlin parke. Jupiter. 
vyko metinis Lietuvių Bend
ruomenės piknikas. Diena buvo 
graži, todėl daug svečių iš Juno 
Beach. Jupiter. Stuart. Port St. 
Lucie. Pampano Beach. Boca 
Raton, net iš Miami Beach ir 
kitų vietovių. 

Pikniką pradėjo Palm Beach 
LB apylinkės pirmininkas dr. 
Vytautas Majauskas. Šeimi
ninkėms vadovavo LB Palm 

V Ė L I N E S P A L M BEACH 
A P Y L I N K Ė J E 

Lapkr i č io 2 d. Vė l in ių 
pamaldos buvo aukojamos nau
j a m e M e m o r i a l G a r d e n s 
kapinių pastate. Kun. Pikturna 
pasakė tai progai pritaikytą 
pamokslą. Pamaldų dalyviai 
sugiedojo ,,Marija. Marija'" ir 
..Lietuva brangi" . 

L I E T U V O S D U K T E R Ų 
S U S I R I N K I M A S 

Lapkričio 12 d. Birutės Čiu
rlenęs namuose įvyko Lietuvos 
Dukterų Juno Beach ir apy
linkių skyriaus bendras narių 
susirinkimas. Pirm. Augūnienė 
pasveikino susir inkusius, pasi
dž iaugė n a u j o m i s n a r ė m i s 
Elena Januš iene , Alice Lopis. 
Aldona Lipskiene, Elizabeta 
Sakevičiene. 

Skyriaus narės Birutė Čiurie-
nė, Vanda Majauskiene. Alici
ja Solienė ir Lina Žitkienė 
pranešė apie lankymąsi Lietu
voje, k u r j o s a s m e n i š k a i 
aplankė ir skyr iaus sur inktas 
lėšas į teikė daug iava ikėms 
šeimoms ir pašalpos reikalin
giems asmenims. 

Lėšų te lkimui madų paroda 
ruošiama sausio 15 d.. 2 vai. 
p.p.. Metodistų bažnyčios salėje. 

D. A. 

DAYTONA BEACH, FL 

ĮDOMI P O P I E T Ė SU 
SVEČIU I Š KAUNO 

LB Daytona Beach apylinkės 
pirmininkės dr. Sigitos Rama
nauskienės dėka čia viešėjo 
svečias iš Kauno — poetas ir 
aktorius Kęstut is Genys. Ta 
proga gruodžio 19 d. Daytona 
Beach Shores Community salėje 
buvo suruošta įdomi popietė su 
svečiu, kurią organizavo pati 
pirmininkė su valdybos narių 
t a l k a . Į popie tę visi buvo 
kv ieč iami p a s k u b o m i s — 
telefonu. 

Svečio rečitalio pasiklausyti 

sus i r inko ar t i 40 asmenų. Susi
r inkę su deramu dėmesiu klau
sėsi Kęstučio Genio žodžio. 

P i r m . dr . Sigi tai R a m a 
nauskienei visus pasveikinus, 
su sveč iu vaizdžių žodžiu 
supažindino rašytoja ir aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė. 

Kęstut is gimė Kaune 1923 m. 
Baigęs gimnaziją s tudi javo 
Vytauto Didžiojo universitete 
filologiją. Užgriuvus didiesiems 
persekiojimams (tiesiog per ste
b u k l ą ) , ka ip t a l e n t i n g a s 
s tudentų būrelio aktorius, gavo 
progą išvykti į Maskvą studijuo
ti scenos meno: tokiu būdu liko 
neiš t remtas . Nuo 1952 metų 
dirbo Kauno dramos tea t re ir 
sukūrė daug svarbių vaidmenų. 

Po gražaus B. Pūkelevičiūtės 
p r i s t a t y m o , prabilo svečias 
p o e t a s , a k t o r i u s K ę s t u t i s 
Genys. Arti pusantros valandos 
a t m i n t i n a i deklamavo savo 
kūrybą. Žodį išsakė su išraiška, 
p e r t e i k d a m a s savo kūrybos 
mintį giliu išgyvenimu. 

Tematikoje — Lietuvos okupa
cijos kelias, valdančios klikos, 
parsidavėliai, išdavikai, tėvynės 
žudikai, prisitaikėliai, kolobo-
ran ta i , žudę lietuvių tautą, 
tūks tanč ius geriausių tautos 
vaikų ištrėmę i Sibirą mirčiai, 
ž u d ę ka lė j imuose , l a i s v ė s 
kovotojus. 

I r dabar , esą. Lietuvai nepri
klausomybę atgavus, tebejau
čiama ši baisi sistema, neža
dant i tautai šviesesnio rytojaus. 

Savo kūrybos posmuose š a u k ė 
t a u t ą į kovą , į r y ž t ą , į 
teisingumą, į tikrąją laisvę. 

K a i p šią k ū r y b ą p r i ė m ė 
klausytojai? Įvair ia i . I š s aky t a s 
aktor iaus t au tos s k a u s m a s ir 
n i ekšybės i še iv i j a i p u i k i a i 
žinomos, suvokiamos. Kūryboje, 
atrodo, vien niekšybės, m a ž a 
šviesesnių žiburėlių ir t a u t o s 
neviltis. Žinoma, b ū t ų džiugu 
buvę gabaus ak to r i aus išsa
komose dramose pajust i i r t au 
tos didvyriškumą, laisvės kovo
tojų įnašą, pogrindžio kovotojų 
nuopelnus t au t a i , o n e vien t i k 
blogį. Popietės dalyviai svečią 
priėmė šiltai, ovacijomis, dr. Si
g i t a R a m a n a u s k i e n ė apdo
vanojo jį gėlėmis. P a s k u i visi 
p a b e n d r a v o , p a s i v a i š i n o , o 
Kęstut is Genys pasi rašė auto
g r a f u s , s a v o e i l ė r a š č i ų 
knygelėje, kur ią d a u g k a s įsi
gijo. 

Ši l i teratūr inė popietė ta i d a r 
vienas spindulėlis day ton i šk ių 
gyvenime. Ačiū dr. S. Rama
nauskienei ir LB valdybai už šį 
renginį. Svečią globojo ir su Flo
ridos dalimi supažindino dr . 
S i g i t a R a m a n a u s k i e n ė i r 
rašytoja a k t o r ė B i r u t ė Pū
kelevičiūtė. 

Svečias vieši Sunny Hil ls , F L 
žurnalisto Alfonso ir Bronės 
Nakų globoje. 

Poeto ir ak to r i aus Kęs tuč io 
Genio rečitaliai vyks Čikagoje 
ir kituose lietuvių te lk in iuose . 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokam; mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje Vilniuje. 

New York $725.00 
Chicago $825.00 
Seattle $930.00 
Los Angeles $925.00 

Malonia:, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmd., 
antrd., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir t rečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked -
zie Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

1994 
£M*S metais pagalvok pirma apie kitus. 

Pasidžiauk šios žemės grožiu. 
Parašyk meiles laiške. Pasidalink sazv gėrybėmis $u kitais. 

Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 
Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai. 

Sutaikink besiginčijančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. 

Vietoje įtarinėjimo — pasitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 

Pamiršk skriaudą. Atleisk pnešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų. 

įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau! 

Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taika. Nueik į bažnyčią. 
Mvle'- ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 

Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje. 
r> j « r . :..~^ A~~*.m 

...» . . - . - . fr~-T ——--

Pradek juos daryti! 

lai paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 

Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, pareigūnai ir 
tarnautojai. 

Standard Fėderal Bank 
tor SOvings 

Soiist* Danute Grausįvte su j o koncerV. St y»u-rzburii. ¥•,<.*••»• r -n^ja i^ ir -.mėjais 

Chicago • Dovvners Grove • Evergreen Park 
Hickory Hills • Lombard • Oak \Z\MT\ 

Orland Park • Palos Heights • \Villowbrook 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT R'EAL ESTATE 

3Vi kamb. „Garden level" švarus. 
šviesus be baldų butelis Washtenaw 
ir Pope John Paul II Dr., Brighton 
Parko apyl., liet.-lenkų bažnyčių. Už 
paslaugas patys susimoka. Skambinti 
767-2680. 

lŪflSCELUVNEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus 

FRAUK ZAPOUS 
3206 Vi We»t 95th Street 

Tel. — (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir. sąžiningai.. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

5̂  Y ^ GREIT 
PARDUODA 

w 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706) 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. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje: 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 

,Tel. 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

-S=r Gr*~? 
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REALMART, (NC. 
6602 S. Pulasii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
/^meniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČ1UI 
Bus 312-585-6100, res". 312-778-3971' 

- - w Parduodu trijų kambarių butą 
U.S. SAVINOS BOND5 Vilniuje, Fabijoniškio rajone. Prašom 
THE GRpAT AA4B8CAN 'NVcSi"?vlE\~ kalbėti angliškai. Tel. San Francisco 

"—" (415)386-4803. 

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS 

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS, linksmos 
griaudžios, humoristinės lietuvių dainos $15.00 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, Kretingos Šv. 
Antano kolegijos ansamblis $8.00 

LITHUANIAN FOLK MUSIC. Ansamblis „ŪLA" $8 00 
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ANSAMBLIS $10.00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS $10.00 
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasaka 

vaikams $10.00 
EASY VVAY TO LITHUANIAN - 6 kasetės ir 

vadovėlis mokytis lietuvių kalbą $50.00 
KANTATA — KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETU

VA $10.00 
LITHUANIAN MARCHES AND SONGS, Br. Jo

nušas $10.00 
LITHUANAN LANGUAGE - songs & dance. 

Balzekas Museum $18.95 
VOLUNGĖ, religinės giesmės Toronto liet. miš

rus choras $10.00 
SODŽIAUS GARSAI, liet. muzika-dainos. komp. 

J . Stankūnas $3.00 
ŽEMYNA ŠAUKIA, liaudies dainos. D. Kučėnienė $10.00 
TĖVIŠKĖS KAMPELIS, liet. dainos komp. J. 

Stankūnas $10.00 

Pastaba. Užsakant kasetes per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis Į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., j Kanadą. 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

file:///z/mt/
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»» DRAUGO" RĖMĖJAI 
įvairiomis progomis šie ge- SoUth Pasadena, FL; D. Puo-

radariai parėmė savo dien- džiūnas, Chicago, IL; Vida ir 
rastį auka. Visiems esame Vytenis Šilas, Chicago, IL; V. 
nuoširdžiai dėkingi, 

60 dol. L.F. Dūda, Toronto, 
Kanada; Vladas Stropus, Le-
mont, IL; B. A. Kuras, Union 
Pier, MI. 

50 dol. Algimantas Valaitis, 
Dublin, OH; dr. L. O. Griniūtė, 

Leger, No. Olmsted, OH; Jurgis 
ir Teresė Alenskas, Lemont, IL; 
A. Vilkauskas, Novi, MI; Geno
vaitė Budraitis, Harbert, MI; 
Benediktas Pliuskevicius, St. 
Petersburg, FL; G. Repcys, Ha-
milton, Kanada; Felicija 

Haven, CT; Vytautas Muraška, 
Philadelphia, PA; E. M. Naujo
kaitis, San Diego, CA; A. Gied
raitienė, Willowick, OH. 

13 dol. Ignas Simonaitis, 
Bloomfield, CT; 

12 dol. Julius Zivatkauskas, 
Chicago, EL; Jurgis Gepneris, 
Union Pier, MI; J. VValentukie-
wicz, Boston, MA; 

12 dol. R. Bagdonas, Hamil 
Chicago, IL; Salomėja ir Vikto- Jaunius, Westmont, IL; Stasys ton, Kanada, Antanas Vilutis, 
ras Endrijonas, Chicago, IL; Griežė, Dudley, MA. 
Vladas ir Raminta Sinkus, Wes-
tern Springs, IL; Rūta Dau-
kienė, Chicago, IL; Bronė Či-
žikaitė, Chicago, EL; P. Sidaras, 
Toronto, Kanada; Joseph Ar
lauskas, New Britain, CT; An
tanas Marchertas, Downers 
Grove, IL; Stasys Tamulionis, 
Western Springs, IL; Laima ir 
Vacys Garbonkus, Burr Ridge, 
IL; B. G. Jodwalis, Riverside, IL; 
V. Kupcikevičius, Oak Lawn, 
IL; V. Platakis, St. Catharines, 
Kanada; Aleksandra Gylys, 
Olympia, WA. 

40 dol. J. Rejeris, Oak Lawn, 
IL. 

35 dol. Vince Derencius, Sun-
ny Hills, FL; Kazys Januta, Los 
Angeles, CA; Peter Gauronskas, 
Santa Monica, CA; Povilas Nau-
reckas, Chicago, IL. 

30 dol. Alfonsas Dzikas, West 
Hartford, CT; dr. V. B. Raulinai-
tis, Chatsvvorth, CA; kun. R. 
Krasauskas, Putnam, CT; dr. 
Peter Iron Jokubka, Chicago, 
IL; B. ir V. Neverauskas, Ster-
ling Hts., MI; Jonas Skavičius, 
Parma, OH; J. Neverauskas, 
Munster, IN; Emilija Ciakas, 
East Chicago, IN; Vladas Gar-
sys, VVorcester, MA; Janina ir 
Ignas Ruginis, Cicero, IL; Jur
gis ir Liucina Grigalauskas, 
Benvyn, IL; Stefanija Domeika, 
Hamilton, Kanada; John Sta
ras, Lake Worth, FL; A. E. 
Abromaitis, Toronto, Kanada; 
Genovaitė Viskanta, Chicago, 
IL; Gražina ir Bronius Mikėnas; 
VVoodridge, IL; L. I. Pliura, Ra-
cine, WI; K. Norvilas, Hickory 
Hills, IL; A. Marčiulionis, 
Chicago, IL. 

25 dol. Rimas V. Rekašius, 
Rochester, MN; A. ir D. Rat-
kelis, South Lagūna, CA; R. 
Oslapas, Libertyville, IL; Ged. 
Damašius. Libertyville. IL; 
Rimvydas ir Genė Rimkus, 
VVestern Springs, IL; Zita Visoc-
kienė, Chicago, IL; Vincas 
Dovydaitis-Datis, Los Angeles, 
CA; J. L. Rimkunas, Oak Fo-
rest, IL; dr. Jonas G. Byla, 
Dovvners Grove, IL; Janina Žit
kus, Chicago, IL; Sofija Galan
te, Oak Brook, IL; Ramunė Rač
kauskas, Oak Lawn, IL; Al
fonsas Pimpė, Chicago, IL; 
Eugenija Kolupailaitė, Chicago, 
IL; R. V. Mieželis, Chicago, IL; 
Vydas Dargis, Madison, WI, 
Neris Palunas, Seattle, WA; 
Zigmas Moliejus, Chicago, IL. 

20 dol. J. Pankus, VVest.l.es-
ter, IL; K. Kreivėnas, Chicago. 
IL; Vitalius Lekeckas, Burbank, 
IL; Pranas Gudaitis, Lockport, 
IL; S. Kungys, Hacienda Hts, 
CA; Vytautas Markevičius, 
Merrillville, IN; E. Smilgys, 
Michigan City, IN; S. Mykolai
tis, Oak Lawn, IL; Aldona Mac
kevičius, Kew Gardens Hills, 
NY; Apol Varnelis, Dowagiac. 
MI; Robertas Atkočaitis, Chica
go, IL; Valer Rozevicius, VVor
cester, MA; A. ir J. Rygelis. 
Thompson, CT; Pranas Sidzi
kauskas, Glendale, C A; Frances 
Ivanauskas, Chicago, IL; K. 
Daugirdas, VVilmette, IL; 
Paulius Leonas, Oak Lawn, IL; 
Aldona Stempužienė, Cleve
land, OH; S. Jazbutis, Surfside, 
FL; V. Adamkus, Hinsdale, IL; 
K. Gencius, Seminole, FL; Jo
nas Vysnionis, Willowick, OH; 
Jonas Bačanskas, Pompano 
Beach, FL; Kazys Cesna, VVor
cester, MA; Matas Baukys, 
Dearborn Heights, MI; Stasys 
Misiūnas, Berwyn, IL; Birutė 
Archie, Tinley Park, IL; Fran
cis X. Skirmantas, Glendale. 
CA; Vladas Gelažius, St. Peters
burg Beach, FL; A. Šulaitis, 
Cicero, IL; Mečys Krasauskas, 

16 dol. Ruth Kosmopoulos, 
Oak Lawn, IL. 

15 dol. Pajauta Gaižutis. 
Rochester Hls, MI; Petras Bie
linis, Cleveland, OH; Nina Nor-
ris, Chicago, IL; Donatas Uogin
tas, Oak Lawn, IL; Saulius ir 
Roma Kuprys, Riverside, IL; I. 
Grigaliūnas, St. Charles, IL; Ju
lius Špakevičius, Westwood, 
MA; Vladas Bielinis, Hot 
Springs, AR; Gražina Budrytė, 
Chicago, IL; D. ir J. Navickas, 
Vvestlake, CA; Guntis ir Rūta 
Ozers, VVoodridge, IL; J. Radas, 
Livonia, MI; T. Lansbegienė 
Upper Marlboro, MD; kun. 
Zenon A. Smilga, Westbrook, 
CT; Kazimieras Paliulis, VVater-
bury, CT; Kazys Gricius, Santa 
Monica, CA; Juzė ir Jonas Žeb
rauskas, Chicago, IL; Jonas 
Kubilius, Cicero, IL; Balys 
Auginąs, Lyndhorst, OH; G. 
Maciuika, Storrs Mansfield, CT; 
Romanas Vilkas, Deerfield 
Beach, FL; Ona Mačienė, New 

Schererville, IN, V. Židžiūnas, 
Centerville, MA. 

11 dol. Elena Balčiūnas, Pom
pano Beach, FL, Kazys Janulis, 
Jupiter, FL, Stasė Kulvinskas, 
VVethersfield, CT, Vytautas 
Vaškys, Crownsville, MD. 

11 dol. Antanas Granosky, 
Kansas City, KS; V. Menčins-
kas, Cicero, IL; 

10 dol. Jonas Šaulys, Bran-
ford, CT; M. Noreika, Ormond 
Beach, FL; Stefanija Domeika, 
Hamilton, Kanada; J. Mika
lonis, Long Beach, CA; Adolf 
Petrys, Union Pier, MI; V. Ur
bonas, Valparaiso, IN; Joseph 
Petkūnas, Union Pier, MI; T. 
Ivanauskas, Livonia, MI; Vacys 
Mikuckis, Montrose, CA; Bronė 
Kaselis, Chicago, IL; J. Valkiu-
nas, Crystal Lake, FL; Joseph 
Dūda, So. Boston, MA; Irena 
Truškūnienė, Chicago, IL; kun. 
M. Jarašunas, Gilberton, P.O., 
PA; Ona Norkūnas, Hartford. 
CT; Vladas Pocius, Groton, MA. 

A.tA. 
ZIGMANTUI RAMANAUSKUI 

mirus, liūdinčią žmoną SOFIJĄ, podukrą RAMONĄ 
RANIUNIENE ir visus artimus gimines Lietuvoje ir 
čia nuoširdžiai užjaučiame. 

E. Jonušienė 
J. S. Jazbučiai 
M. A. Varnai 
E. A. Zigmantai 
I. A. šimkai 
A. Lopęs 
E. L. Andrijauskai 
J. Aušra 
L. Bendoraitienė 
K. K. Kodaičiai 
V. V. Dubauskai 
O. Aleknienė 
M. A. Bajiečiai 

Miarni, FL 

J. G. Salugai 
V. Saladžius 
P. M. Jakaičiai 
J. Gruzdąs 
Dr. Tauras 
Dr. S. A. Baltrukėnai 
J. Kasulaitis 
I. Stangvilaitė 
S. K. Šeputos 
P. Kaušas 
E. Sakevičienė 
B. 0. SergauČiai 
J. D. Kaunaitės 
D. Laugminienė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. sausio mėn. 5 d. 

A.tA. 
ALBINAI BUTVILIENEI, 

j a u n y s t ė s dienų mokslo draugei , i š k e l i a v u s 
žvaigždynų takais vyrą JONĄ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiu. 

Stasė Škėrienė 

•—— 

J 
A.tA. 

MAGDALENAI ALEKSIEJŪNIENEI 

mirus, jos dukroms: MARYTEI ALEKSIEJŪNIENEI, 
jos vyrui ALFONSUI, JADVYGAI DIJOKIENEI, jos 
vyrui VYTUI, anūkui JONUKUI ir marčiai TE
RESEI SIMUTIENEI, anūkui ROBERTUI, nuošir
džią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

B. ir J. Balniai 
A. ir K. Genčiai 
V. ir J. Gliosai 
E. ir B. Karamazinai 
M. ir A. Kazlauskai 

St. Petersburg, Florida 

S. ir O. Kreivėnai 
N. Liubinienė 
A. Sūmakarienė 
E. ir K Vaišvilai 
M. Vaišvilaitė 
S. Ziūraitienė 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME l LIETUVĄ, 
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND 

MUŠU SKYRIAI: 
636 East 185th Str.,Eudid, OH, 44119 

tel.(216)481-0011 
447 Correy Ave, St. Pete Beach,FL, 33706 

tel.(813)363-7700 
85-17 101 Str.Richmond Hill, NY, 11418 

tel.(718)441-4414 

A.tA. 
Kun. JUOZUI VAIČELIŪNUI 

buvusiam Kėdainių Katalikų parapijos klebonui 
mirus Kaune, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
broliui IGNUI, jo šeimai ir kitiems giminėms. 

Dr. Antanas Brazys 
Elena Druskienė 
Antanas Lapinskas 
Teodora ir Juozas Lapinskai 
Emilija Gaškienė 
E. Gaškienė ir jos vaikų šeimos 

Taip staigiai ir netikėtai pasitraukusiam iš mūsų tar
po ir persikėlusiam gyventi j Amžinybę, mielam mūsų 
šeimos draugui 

A.tA. 
Inž. JUOZUI SABUI 

liūdesy pasilikusiems - žmonai VIDAI, sūnui 
RIMANTUI, dukterims RENATAI ir LYDIJAI su 
šeima, brangiems artimiesiems ir visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Dr. Juozas Petrikas 
Margarita Petrikaitė 

Mielai Motinai 

A.tA. 
MAGDALENAI SIMUTIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame 
ALEKSIEJŪNŲ, DIJOKU ir SIMUČIU šeimas. 

Elena ir Andrius Naujokai 

A.tA. 
MAGDALENAI SIMUTIENEI 

mirus, jos dukteriai JADVYGAI ir žentui VYTAU
TUI DIJOKAMS, jų šeimai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

JA V LB Socialinių Reikalų Taryba ir 
Vyresniųjų Centras 

A.tA. 
MAGDALENAI SIMUTIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame velionės dukras 
MARIJA ALEKSIEJŪNIENE su vyru ALFONSU ir 
JADVYGĄ DIJOKIENE su vyru VYTAUTU ir jų 
sūnų JONĄ, bei mirusio sūnaus VACLOVO žmoną 
TERESE ir jų sūnų ROBERTĄ. Nuliūdę draugai. 

V. ir E. Artmonai 
J. ir L. Miežinskai 
A. ir N. Matuliai 
A. ir O. Lee 
J. ir E. Zubrickai 

Viskas praeis. Pražus kaip sapnas 
Gyvenimo laimė ir skausmai. 
Ateis mirtis, ir šaltas kapas 
Pakvies ilsėtis amžinai... 

P A D Ė K A 
A. t A. 

KAZIMIERA LEONAITIENĖ 
Mylima Motina ir Senelė mirė Vėlinių rytą, 1993 m. 

lapkričio 2 d. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, Velionę maloniai prisimi

nusiems ir šeimą paguodusiems atsilankymu, maldomis, 
žodžiu, raštu ir aukomis šv. Mišioms, „Draugo" fondui ir 
kitoms organizacijoms. 

Gili padėka prel. dr. J. Prunskiui ir prel. V. Zakarauskui 
už prasmingus žodžius ir maldas koplyčioje bei šv. Mišiose 
N.M.M. Gimimo bažnyčioje. Taip pat sol. Margaritai Mom-
kienei už jausmingą giedojimą ir muz. R. Šokui už palydą 
vargonais. 

Dėkojam Korp! Neo-Lithuania pirm. V. Mažeikai už atsi
sveikinimo vakaro pravedimą, korp. Antanui Juodvalkiui už 
tikslų žodį ir korporantams,stovėjusiems prie karsto garbės 
sargyboje 

Taip pat dėkojame D.L.K. Birutės draugijos pirm Zuzanai 
Juškevičienei ir L.K.M. Federacijos pirm. Aleksandrai 
Likanderienei už nuoširdų Velionės darbo įvertinimą ir jau
trius atsisveikinimo žodžius, Lietuvos dukterų pirm. J. 
Smilgienei ir narėms už rožinio sukalbėjimą 

Ypatinga padėka ses. Gabrielei, globojusiai velionę iki 
paskutinės minutės, taip pat ui rūpestingą ir malonią priežiū
rą Irenai Neumanienei, Laimutei Šimulienei, VVilmai Con-
way, Ivy Steele, Karen Smith ir kitoms Šv. Šeimos Vilos 
tarnautojoms ir dvasios vadovei ses. Genovaitei. 

Ačiū laidotuvių dir. D. Petkui ir Sūnui už profesionalų ir 
malonų patarnavimą toje sunkioje valandoje. 

Lai Dievas atlygina visiems už jų pastangas ir savo prie
globstį suteikia mylimai Mamai. 

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame tėvelius 
KENĄ ir ANTANĄ RIMA VIČIUS, sesutes EGLE ir 
MIRGĄ ir kartu su jais liūdime. 

Audronė ir Gražutis 

A.tA. 
ANELEI KAZLAUSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn (Lietuvoje), giliai užjaučiame 
jos sūnų VITĄ KAZLAUSKĄ skausmo valandoje. 

Leonas, Markus ir Paulius Stonkai 

A.tA. 
Pedagogui PETRUI GRIŠKELIUI 

baigus žemišką kelione, likusius liūdesy sūnų RIMĄ. 
žmoną REGINĄ, dukrą LIUDĄ ir vyrą ALGI RUGIE 
NIUS. sūnų KĘSTUTĮ ir žmoną LINDĄ ir jų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime 

Aldona ir Romas Peteriai 
Liuda ir Regis Konaukai 
Ona ir Petras Peteriai 

MIELOJI DOROTHY ir ALGIRDAI SAVICKAI, 
brangiam Broliui ir Sva niui. 

A.tA. 
HARRY FRITCHLEY 

staiga mirus, dalinamės 

Jūsų Sunny 
V. L. Adomavičiai 
V. G. Beleckai 
A. G. Cekauskai 
B. J. Cepukai 
V. M. Derenčiai 
M. Ditkienė 
V. G. Gečai 
A. L. Kvečai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Aktor ius Kęstutis Genys, 

sąžinės poetas, sausio 23 d., 
sekmadienį, atliks du rečitalius, 
skaitydamas savo patriotines 
eiles. Pirmas jo rečitalis bus 
12:00 vai. PL centre, Lemonte, 
o 3:00 vai. p.p. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Bi l ie tus į abu 
rečitalius bus galima įsigyti prie 
įėjimo. 

L i e t u v o s vyčių Vidur io 
Amerikos distrikto 34-tasis 
metinis žymenų banketas bus 
sekmadienį, vasario 6 d., 4:30 v. 
po pietų Martiniąue pokylių 
salėje. Bankete bus pagerbti vie
nintelių Čikagos lietuviškų pa
rapijų klebonai: Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos Marąuette 
Parke — kun. Jonas Kuzinskas 
ir Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parke — kun. Anthony Puchen-
ski. Šios parapijos vertos ir 
reikalingos visokeriopos mūsų 
paramos. 

Platesnių informacijų <ir re
zervacijų reikalais) kreiptis j 
Evelyn Ozelis tel. 312-254-7553 
a r b a Al Brazis . tel. 
708-361-5594. 

G u b e r n a t o r i a u s E d g a r 
įstaiga praneša, kad baigę arba 
bebaigiantieji studijas studen
tai , gvvenantieji Illinois valsti
joje, kurie domisi Valstijos 
valdymosi funkcijomis, gali 
gauti apmokamą 2-jų mėnesių 
arba vienerių metų Intern-
ship/Fellowship. Prašymus 
reikia įteikti iki 1994 vasario 1 
d. Platesnei informacijai skubiai 
skambinti Švietimo tarybos 
atstovei Jolitai, telef. (312) 
880-0002. 

Elena Skladai t ienė iš Wa-
terbury. CT. „Draugo" paramai, 
o taip pat už kalėdinius atvi
rukus ir kalendorių atsiuntė 
100 dol. čekį. Jai tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Kun. Linkevičiaus Kalti
nėnų klebono aukotojų sąraše. 
, ,Draugo" gruodžio 28 d. 
numeryje, Teresės Norkienės 
pavardė yra įrašyta klaidingai. 
Atsiprašome. 

x J u n g t i n i s Paba l t i eč ių 
Komitetas ir ALTAS pakarto
tinai ragina visus siųsti tele
gramas iki sausio 7 d., prieš 
prez. Clinton išvykstant į 
Rusiją, Western Union nume
riu: 1-^00-258-2222 ir paprašyti 
„Hotline Number 9470". Tele 
gramos turinys paruoštas iš 
anksto, kad jums nereikėtų 
sakyti. I jūsų tel. sąskaitą bus 
įrašyta $6.95. Paraginkite ir 
kitus. 

(sk) 

x Kairys Baltic Expediting 
pr i s ta to maisto produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8'vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr.. 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos. 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vy tas a r Genė Kairys, 517 
Frui t land Rd., Stoney Creek 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
905-643-3334; fax 905-643-8980. 

(sk) 

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose, pra
šant, kad jų įsteigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintąja. Šv. Mišios bus 
aukojamos trečiadienį, sausio 5 
d., 7 vai. vakare, motiniškojo 
namo koplyčioje (2601 W. Mar
ąuette Rd.). Mišias aukos kun. 
M. Pranaitis, CM. 

Elena Baltrušaitienė, Chica
go, IL, rašo: „Siuntinėkite gra
žiausią dovaną — „Draugą" 
mano sesutei ir kolegėms į 
Vilnių", kartu atsiuntusi ir 100 
dol. prenumeratos mokestį. 
Primename, kad „Draugą" j 
Lietuvą užprenumeruoti savo 
art imiesiems ar mokslo, 
kultūrinėms įstaigoms bei skai
tykloms dabar yra geriausias 
laikas — metų pradžia. Kaip jau 
daug kartų minėta, dienraštis 
siunčiamas „air-cargo" Luf
thansa oro linija ir Lietuvos 
skaitytojus pasiekia labai grei
tai. Juo daugiau tenykščių lietu
vių skaitys išeivijos dienraštį, 
tuo geriau pažins mūsų veiklą 
bei gyvenimą iš išsivystys ge
resnis bendradarbiavimas su 
tėvyne. 

J A V LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba praneša, kad 
ateinantį sekmadienį, sausio 9 
d., 11 vai. ryto. tuoj po 
lietuviškų Mišių parapijos 
bažnyčioje, yra šaukiamas šios 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Atskiro žinia
raščio nebus siunčiama, nes visa 
apylinkės veikla ir apyskaitos 
bei aukotojų sąrašai bus išdali
nami susirinkime. Kviečiami 
atvykti visi apylinkės lietuviai, 
ne tik Lietuvių bendruomenės 
nariai. Bus kava ir užkandžiai. 

x „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetas gavo šias aukas 
remti našlaičius vaikus Lietu
voje: Jurgis ir Teresė Alenskai. 
Lemont, IL — $65; Vladas ir 
Stefanija Vasikauskai, Semi-
nole, FL —$30; Konstancija 
Orentas, Cicero, IL — $50; Veru
tė Ringutė, Chicago, IL — $20; 
Vilius ir Eda Bražėnai, Bonita 
Springs, FL — $10; Antanas 
Andrijonas. Oak Lawn, IL — 
$20; Danutė ir Romas Puodžiū
nai, Chicago, IL — $20; Genė 
Bajoriūnienė, Chicago. IL — $5; 
Daniel W. Taft Jr., Tolland, CT 
(per Mariją Noreikienę, Put-
nam, CT) — $10; Antosė ir 
Juozas Vasiukevičiai, Chicago, 
IL — $25; Robertas Matulis, 
Chicago, IL — $50; Liudas ir 
Elena Dovydėnai, Lenox, MA — 
$40; Lietuvos našlaičiai ir 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas dėkoja už aukas gera
širdžiams tautiečiams. Komite
to adresas: 271 West 71st 
Street. Chicago, II 60629. 

(sk) 
x TRANSPAK ŠVENTI

NIS žiemos siuntinys. $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminu 
250 tbl.. tirpi kava. maita kava. 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

• „Draugas" yra draugiškas 
visiems lietuviams. 

Gediminas Balanda iš War-
ren MI atsiuntė 1,000 dolerių 
„Draugo" fondui, tapdamas jo 
nariu su 5 balsais. Širdingas 
ačiū. Fondas laukia daugiau 
taip dosnių narių, kad „Drau
gas" be rūpesčių tobulėtų ir dar 
daug metų lankytų skaitytojus. 

Walter J . Chandler iš Mem-
phis, TN įstojo į „Draugo" fondą 
su 1,000 dolerių įnašu. Be galo 
smagu „Draugo" leidėjams ir 
redaktoriams, kad skaitytojai 
taip dosniai remia vienintelį 
dienraštį Vakarų pasaulyje. La
bai dėkojame. 

Bronius Juodelis , „Draugo" 
fondo iždininkas ir valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas 
savanoriškai raštinėje „Drau
ge" atlieka visus fondo darbus 
ir re ika lus kelias dienas 
savaitėje. Geriausia kreiptis į 
„Draugo" fondo raštinę trečia
dieniais telefonu (312) 585-9500 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
Galima skambinti ir į namus 
vakarais telef. (708) 986-1613. 

Kostas ir Karolina Bružai 
Homewood, IL su geriausiais 
naujų metų linkėjimais „Drau
go" fondui atsiuntė 500 dolerių, 
tapdami fondo nariais. Labai 
ačiū. 

Dr. Albinas ir dr. Ona Ga
rimai, Willowbrook, IL, linkė
dami, kad ..Draugas" sėkmin
gai lankytų lietuviškas šeimas 
ilgiausius metus, fondui 
atsiuntė 500 dolerių. Ačiū. 

Dr. Antanas Razma, pakėlė 
įnašus „Draugo" fondui iki 
1,000 dolerių, prisimindamas, 
kad tik su „Draugo" dienraščio 
straipsniais, skelbimais.žinu-
tėmis, informacija buvo išugdy
tas didysis Lietuvių fondas. 
„Draugo" reikšmė visiems 
lietuvybės darbams yra 
nepaprastai svarbi. 

Rimvydas Rimkus, Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte tarybos 
pirmininkas, įstojo nariu į 
..Draugo" fondą su 200 dolerių. 
Dėkojame. 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p.. sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk) 

x A.a. J o n u i Gin tau tu i 
Stankūnui mirus, jo atminimą 
pagerbti per „Lietuvos Naš
laičių Globos" komitetą Lietu
vos našlaičiams aukojo: Bronė 
Sadauskienė — $20, Janina ir 
Vytas Dailidės — $25. Lietuvos 
našlaičiai ir „Lietuvos Naš
laičių G l o b o s " komitetas 
dėkoja. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Chipley, FL 32428, tel. 904-
773-3333. 

(sk) 

Auka steigiamam ,, Draugo" paramos fondui — 
yra l ietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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

^ k ŽVAIGŽDUTE 
H ^ B S K ^ * • * Įstrigtas Lietingų Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrįaits 

R«l»*uoja J. Purfas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place, Chicago, IL 60629 

EGLUTĖ 

Oi tu, eglaite, 
Oi tu, žalioji, 
Ko tu širdelę 
Mano vilioji? 

Kiek čia žaisliukų 
Prikabinėta, 
Kiek čia žvakučių 
Uždeginėta. 

Dega žvakelės, 
Spindi žvaigždutės. 
Kaip nemylėti 
Šitos eglutės! 

Patys žaisleliais 
Apkabinėjom, 
Patys viršūnėj 
Žvaigždę uždėjom. 

O kad žaliuotum, 
Miela eglaite, 
Tu mums ir žiemą, 
Ir vasaraitę! 

Kazys J a k u b ė n a s 

PIEŠINIŲ KONKURSAS 
JAV LB Švietimo taryba skel

bia piešinių ir rašinių konkur
sus l i tuanist inių mokyklų 
mokiniams. Šį kartą piešinių 
konkurso taisyklės 

I Amžius: 1 grupė — vaikų 
darželis ir I skyrius. 2 grupė — 
antras, trečias ir ketvirtas sky
rius. 3 grupė — penktas ir šeš
tas skyrius. 4 grupė — sep
t in t a s ir aštuntas skyriai 
(konkurse gali dalyvauti pa
vieniai mokiniai arba visa 
klasė). 

II Temos: 1 grupė — daina 
..Ridikėlis ir petruška". 2 
grupė — ,.Zuikis puikis". 3 gru
pė — ,.Vaciukas ir laikrodis". 4 
grupė — parašo knygą, arba 
sukuria savo pasaką ir iliust
ruoja. Gali sukurti 5 eilėraščius 
ir juos iliustruoti. 

III Dydis: 1, 2 i r 3 grupėms 
— kiekvienas piešinys pie
šiamas ant 84 x 11 dydžio 
popieriaus arba kartotinio po
pieriaus („posterboard"). 4 gru
pei — knygelės kietais viršeliais 
gaunamos Švietimo taryboje. 
Ten pat gaunami ir 2 bei 3 
grupės pasakų tekstai. Adresas: 
13648 Kickapoo Tr., Lockport, 
II 60441. 

IV Skaičius: 1 grupei — vie
nas piešinys, gali būti ir du. 2 
grupei — du piešiniai, gali būti 
ir trys. 3 grupei — keturi 
piešiniai. 4 grupei — bent 4 
iliustracijos: pasaka turi būti 
tęsiama per visą knygelę (iki 
paskutinio knygelės puslapio). 

V Piešimo technika: spalvo
ti pieštukai, kreida, pastelės 
(crayons), flomasteriai (markers) 
ir akvarelės. 

VI Premijos: I-II ir III. 1 
grupei— 15dol., 10ir 5 dol. 2. 
grupei - 20, 15 ir 10 dol. 3 
grupei — 25,20 ir 15 dol. 4 gru
pei - 30, 25 ir 20 dol. 

Piešiniai bus premijuojami 
pagal pasakų grožį. Tie pieši
niai, kurie neatitiks konkurso 
taisyklėms, nebus vertinami. 
Piešinius reikia prisiųsti komi
sijai ne vėliau 1994 m. 
balandžio mėn. 1 dienos. 
Piešinius siųsti šiuo adresu: 
Vida Brazaityte, 9201 S. Moody 
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tele 
fonas: 708 598-8331. Prie 
piešinių pridėti: vardą, pavardę, 
adresą, telefoną, mokyklos 
pavadinimą ir skyrių. 

Pastebėta, kad kai kurių 
mokinių piešiniai yra kopijuo
jami iš pasakų knygelių. Tokie 
piešiniai nebus vertinami. 

Trys Karaliai atvykę pasveikinti Kūdikėlio Jėzaus. 

GYVAS 

Toli, toli, kur nė vienas žmo
gus negyvena, didžiausiame 
miške, Lietuvoje, ėjo pasi
vaikščioti dvi lapės. Buvo labai 
šalta. Žiemos metu jos įsimylėjo 
ir apsivedė. 

Vieną dieną, beieškant mais
to, užklupo jas didžiausia pūga. 
Labai daug prisnigo. Po šešių 
dienų, ant žemės jau buvo 
dvylika pėdų sniego. Lapės 
paklydo, nes negalėjo matyti 
kur eiti. Visas vaizdas buvo 
pasikeitęs ir joms nepažįstamas. 
Taip jos bevaikščiodamos labai 
išalko. 

Reikėjo šilumos, kad galėtų 
vaikščioti visą dieną per tokį 
didelį sniegą. Jos labai pavargo 
ir nebegalėjo toliau eiti. Vieną 

GYVENIMO VAINIKAS 
(Bus daugiau) 

— Kuonatakas žada atiduoti 
Kantanivai jo šeimyną, — ta
rė jie — jei didis giesmininkas 
save užstatys už juos. Jis gir
dėjo, būk tėvas esi didis bur
tininkas, kad padarei Kan-
tanivą turtingu ir laimingu, kad 
per tave jo gyvulių kaimenės 
išaugo ir yra riebios. Be to, tu 
apsaugai Kantanivą nuo jos 
priešų. Kantanivos tėvas žadėjo 
pagelbėti Tėvui pabėgti nuo to, 
bet... 

— Aš to nenoriu. Aš pasi
ruošęs. Mes galime tuojau eiti. 

Tėvas Gabrielius greitai atsi
sveikino su karaliumi ir jo 
šeimyna, kurie verkdami prašė 
neaukoti savęs. Jis iškeliavo 
kartu su pasiuntiniu, važiuo
damas jaučiais, kad greičiau 
atvyktų į vietą. 

Greitai jie pasiekė kaimą, 
kuris seniau buvo ramus ir tvar
kingas, o dabar vyravo ne
tvarka. Visos tvoros buvo 
išlaužytos, o daugybė namų 
buvo sudeginta arba sugriauta. 
Kantanivą susirūpinęs laukė 
mūsų atkeliavimo, išėjo priešais 
susitikti, laužydamas savo 
rankas ir verkdamas sakė: 

— Aš žinojau, kad atke
liausite, — šaukė pamatęs tėvą 
Gabrielių. — Bet žiūrėk!.. Jis pa
rodė pirštu laukinius karius, 
baisiai atrodančius, su nutep
tais raudonai ir geltonai veidais. 
Jie apsijuosę diržais iš žmonių 
kaulų, plaukus nusidažę krau
jo spalvos dažais, kad parodytų 
savo žmogžudišką būdą. — Jie 
nori jus tuojau pasiimti su 
savim, — kalbėjo toliau Kanta
nivą, — nes jūs eisite, o taip, jūs 
eisite! 

— Taip, aš eisiu, bet pirmiau 
noriu pasikalbėti su savo broliu. 
Jie to nenori, ar ne taip? 

— Ne. Jie tiktai jūsų nori. Jie 
mano, kad esate burtininkas. — 
Jie įėjo į namelį. Brolis Antanas 
meldėsi atsiklaupęs kampe. Jis 
girdėjo riksmus ir šauksmus 
žmonių, misionieriui prisi
artinant, jis drebėjo laukdamas 
sprendimo. 

(Bus daugiau) 

dieną ilsėjosi giliame sniege. 
Pagaliau vyras atsistojo ir sten
gėsi pagelbėti savo žmonai. 
Staiga išgirdo vanago klyksmą. 
Tuoj sugalvojo naują pagalbos 
būdą. 

Pradėjo aiškinti žmonai, ką 
reikės daryti. Žmona atsistojo 
prie medžio, kad ją vanagas 
pamatytų. Jis pats pasislėpė po 
krūmu ir pradėjo laukti vanago. 
Žmona pradėjo garsiai staugti, 
kad vanagas išgirstų. Jis išgirdo 
ir atskrido prie lapės. Apskrido 
keletą kartų ratu ir planavo 
kaip pulti lapę, nes vanagas ir
gi buvo alkanas. 

Vanagas nutarė, kad viskas 
tvarkoje ir pradėjo leistis žemyn 
link lapės. Kai vanagas ruošėsi 
griebti žmoną, vyras šoko iš po 
krūmų. Vanagas jį pamatęs 
ruošėsi skristi šalin, bet staiga 
puldamas, nebegalėjo pakeisti 
krypties. Vyras staiga šoko ant 
vanago ir jį trenkė į medį. 
Sutvarkę vanagą, turėjo 
užtenkamai maisto visai sa
vaitei, valgydami po truputį. 
Oras pasikeitė, sniegas pradėjo 
tirpti ir lapės surado savo 
namus. Ši pasaka pamoko mus, 
kad visuomet reikia naudotis 
protu. 

Mark J u š k a , 
Detroito ..Žiburio" aukšt. lit. 

m-los 9 sk. mokinys 

GALVOSŪKIO NR. 37 
ATSAKYMAI 

1. Seniausia Lietuvos sporto 
šaka yra šachmatai. Pirmasis 
šachmatininkų būrelis buvo 
įsteigtas Vilniuje 1887 metais. 
Klaipėdoje 1879 m. įvyko Rytų 
Vokietijos šachmat in inkų 
sąjungos kongresas. 2. Seniau
sia Lietuvos sidabrinė moneta, 
kurios data 1508 m., nukalta 
Vilniuje, iki šiol surasta. Tai 
Žygimanto Senojo pusgrašis. 3. 
Seniausias Lietuvos medis yra 
ąžuolas, vadinamas Stelmužės 
ąžuolu. Jo amžius esąs arti 2000 
metų. Jis auga 12 kilometrų 
atstume nuo Zarasų (šiaurės 
vakaruose). 

GALVOSŪKIO NR. 38 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra W. VA. valsti
joje. 

GALVOSŪKIO NR. 39 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 36 
ATSAKYMAS 

Pavyzdžiai: 1. voras-noras, 2. 
žolė-rolė, 3. gėlė-lėlė, 4. lapas--
šapas, 5. vyras-kyras (paukštis), 
6. karas-maras, 7. šonas-Jonas, 
8. labas-žabas, 9. langas-tangas 
(šokis), 10. diegas-miegas. Gali 
būti ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIS NR. 62 

Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Kaip vadinasi didžiausia 
pasaulio sala ir kur ji yra? 2. 

i Kuris yra didžiausias pasaulio 
! žemynas? 3. Kuri planeta yra 

arčiausia saulės ir kuri toliau
sia? 4. Kai New Yorke yra 3 
vai., kuri valanda yra San 

i Franciske? 5. Kaip vadinasi 
, Australijos sostinė? 6. Kas yra 

saulė: planeta ar žvaigždė? 7. Ar 
į kiaušinis krisdamas suduš? (5 
j taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 63 

Pasiskaitę reikalingos litera
tūros ar kitu būdu gavę infor
macijos, atsakykite į šiuos klau
simus; 1. Kiek kartų Šventame 
Rašte randame žodį krikščio
nis? 2. Kuris iš apaštalų 
daugiausia rašė apie gaidį? 3. 
Ar Šventame Rašte yra pami
nėti „lietuviški" paukščiai, kaip 
gandras, gegutė, kregždė, pelė-

\ da. gulbė? 4. Kiek kartų Šven-
i tame Rašte yra minimas asilas? 

5. Koks yra šachmatininkų glo-
bėjo-patrono vardas? 

Į visus klausimus teisingai at
sakę, gausite 10 taškų, o jei apy
tikriai — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun . dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 64 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Gerai įsižiūrėję į šį piešinėlį, 
parašykite trumpą pasakėlę 
pagal savo vaizduotę. Kas 
sukurs įdomiausią, gražiausią 
pasakėlę, tas gaus 10 taškų, o 
kas paprastą ir trumputę — tik 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 65 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

4 
^ 

Sujungę taškus sužinosite, ką 
Kalėdų Senelis neša ant 
nugaros. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 66 

Atlikite šiuos aritmetikos 
veiksmus ir pažiūrėkite ką gau
site. Įdomu, ar ne? (5 taškai) 

9x9+7 
98x9 + 6 

987x9 + 5 
9876x9+4 

• i 


