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Socialdemokratai 
pradės nepasitikėjimo 

vyriausybe akciją 
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) -

Socialdemokratų frakcija Seimo 
pavasario sesijos iretu pradės 
konstitucinę nepasitikėjimo vy
riausybe procedūrą, pranešė 
antradieni spaudos konferenci
joje Lietuvos Socialdemokratų 
partijos pirmininkas, Seimo pir
mininko pavaduotojas Aloyzas 
Sakalas. Toks sprendimas, pa
sakė jis, pri imtas praėjusį šeš
tadienį partijos tarybos posėdy
je. Socialdemokratai pakvietė 
visas politines jėgas Seime 
paremti jų iniciatyvą. 

Nepasitikėjimo vyriausybe 
procedūra gali būti pradėta, 
jeigu pareiškimą dėl to pasi
rašys ne mažiau kaip vienas 
penktadalis Seimo narių. 

Aloyzas Sakalas spaudos kon
ferencijoje sakė, kad nepasi
tikėjimas vyriausybe galėjo būti 
pareikštas dar pernai, tačiau So
cialdemokratai tada apsiribojo 
memorandumu, kuriame nuro
dė vyriausybės klaidas. Viena 
svarbiausių, Socialdemokratų 
nuomone, buvo ta, jog prem
jeras, kaip Lito komiteto narys, 
nacionalinės valiutos įvedimo 
metu nepagrįstai atsisakė dife
rencijuotai keisti pinigus, nu
statant santaupoms, turėtoms 
iki 1991 metų vasario 26 d., pa
lankesnį pinigų keitimo į litus 
santykį. 

Kita didelė vy r i ausybės 
klaida, sakė Sakalas, yra ta , jog 
premjeras nedavė oficialaus ir 
viešo Krašto apsaugos ministe
rijos vadovų veiklos įvertinimo 
po žinomų įvykių Savanoriško
sios Krašto Apsaugos Tarnybos 
struktūrose. 

Vėliau vyriausybė nustojo vyk
džiusi ir savo parengtą bei Seime 
patvirtintą programą. Sakalą? 
priekaištavo, kad vyriausybė 
neištesėjo pažadų biudžeto 
išlaidas mokslui , k u l t ū r a i , 
švietimui ir sveikatos apsaugai 
planuoti pagal ilgalaikius nor
matyvus. 

Vyriausybė, pasak Socialde
mokratų pirmininko, neparengė 
pramonės pertvarkymo ir stam
bių įmonių specializacijos kei
timo programos. Tai leidžia 
didelėms finansinėms grupuo
tėms ir toliau nekontroliuoja
mai turtėti , o naujų darbo vietų 
nesukuriama. Lietuvoje egzis
tuoja didelis paslėptas nedarbas, 
teigė Socialdemokratai. Tai gali 
netrukus sukelti skaudžius so
cialinius sukrėtimus. 

Lietuvos Socialdemokratų 
partija nepas i t i k i LDDP 
vyriausybe ir netiki, kad ji 
galėtų išvesti valstybę iš krizės, 
pasakė A. Sakalas. 

Švedi ja p a d i d i n s 
b e n d r a d a r b i a v i m ą su 

L ie tuva 

„Su Švedijos ministru pir
mininku Carl Bildt aptarėme 
platų problemų ratą", pasakė 
lėktuve pakeliui iš Švedijos 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. „Pirmiau
sia tai — dvišalio bendradarbia
vimo stiprinimas. Mes dėkingi 
Švedijos vyriausybei už tą m ii 
žinišką pagalbą, kuri mums yra 
teikiama visose srityse, pra
dedant Ignalinos Atomine Elek 
trine ir baigiant gamtosauga". 

Švedijos premjeras palankiai 
įvertino bendras Baltijos šalių 
pastangas stiprinti Rytų sienų 
kontrolę, realizuojant bendrus 
oro erdvės, jūros sienų kontrolės 
projektus, pasakė premjeras 
Adolfas Sleževičius. 

Švedija teiks metodinę pa
galbą organizuojant bendrą Bal
tijos šalių Taikos palaikymo 
korpusą. Susitarta, kad Švedija 
kartu su kitomis Skandinavijos 
šalimis dalyvaus, rengiant dujo
tiekio linijos iš Šiaurės jūros į 
Baltijos šalis projektą. 

Bendrame Lietuvos eksporto 
ir importo ba lanse Švedijai 
tenka 3^-4^ , yra įsteigta per 70 
bendrų Lietuvos ir Švedijo? 
įmonių. „Tai rodo. kad panau
dotos toli gražu ne visos bend
radarbiavimo galimybės, ir šis 
atsilikimas turėtų būti mažina
mas'", pasakė Sleževičius. 

N u s i k a l s t a m u m a s kel ia 
g r ė s m ę L i e t u v o s 
v a l s t y b i n g u m u i 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
buvo įvykdyta daugiau kaip 
60,000 nusikalt imų — daugiau
siai per visą pokario istoriją. 
Antra vertus, nus ikals tamumo 
didėjimo lygis — 6.6% — pernai 
buvo mažiausias per pastaruo
sius ketverius metus. Šiuos 
duomenis antradienį Lietuvos 
prokuratūros kolegijos išplės
tiniame posėdyje pateikė gene 
ral inis p r o k u r o r a s A r t ū r a s 
Paulauskas, kriminogeninę pa
dėtį šalyje pavadinęs „įtempta". 

Kolegijos posėdyje buvo aptar
t a teisinė Lietuvos būklė 1993 
m. ir prokuratūros veiklos gai
rės ateičiai. Posėdyje dalyvavo 
ir prezidentas Algirdas Bra
zauskas. 

įžanginiame pranešime Artū
ras Paulauskas taip pat infor
mavo, kad 53r£ pernai padariu
sių nusikaltimus asmenų yra 
darbingo amžiaus, tačiau ofi
cialiai nieku- "dirba, kas penk
tas jų jau buvo nusikaltęs anks
čiau, kas trečias buvo neblaivus 

Generalinis prokuroras minė
jo, jog Prevencinio sulaikymo 
įstatymo dėka pavyko išaiškinti 
ir izoliuoti organizuotų grupuo
čių narius įvairiuose miestuose. 
Sustiprinti kovą padės ruošia
mas Antimafijinis įstatymas. 

Generalinis prokuroras pra
nešė, jog jau iš esmės baigtos 
garsiosios Sausio 13-osios, žur
nalisto Vito Lingio nužudymo 
bylos. 

Kalbėdamas apie kadrų prob
lemas, Artūras Paulauskas pa
minėjo, jog pernai pasikeitė ket
virtadalis prokuratūros darbuo
tojų, kas šešta tardytojo vieta 
yra laisva, daugelio jų stažas 
neviršija trejų metų. „Praėju
siais metais mūsų darbas ati
t iko galimybes", apibendrino 
Artūras Paulauskas . 

Savo pastabas posėdžio daly
viams išdėstė Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Jo 
nuomone, korupcijos ir kitų, 
žmones labai jaudinančių, bylų 
ty r imas p e r n e l y g užs i tęsė , 
visuomenėje išlaikoma nenau
dinga įtampa. Prezidentas pa
brėžė visų teisinių institucijų 
bendradarbiavimo svarbą kovo
je su nusikaltėliais, už tvarką 
valstybėje. 

Britas Įeit. generolas Michael Rose sausio 24 d. tapo naujuoju Jungtinių Tautų pajėgų vadu Bosni
joje. Jis prašo, kad NATO sprendimo procesas, ar pradėti oro puolimus Bosnijoje, jei būtų užpulta 
kuri nors JT bazė, nebūtų ilgesnis, kaip 30 minučių. 

Konservatoriai kaltina 
valstybės turto grobstymu 

V i l n i u s , saus io 21 d. — 
„Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių)" partija išpla
tino pareiškimą, kuriame kalti
na valdžios žmones valstybinio 
tur to grobstymu ryšium su jo 
p r iva t i zav imu. Pa re i šk imas , 
pasirašytas partijos pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus, pagrin
džia jų Seimui svarstyti pa
teikto įstatymo projektą. Pareiš
kime j ie rašo: 

. .Nusikals tamą nomenklatū
rinį tu r to išsidalijimą ir kitų 
akcininkų tur to pasisavinimą 
LDDP valdžia šiandien mėgina 
teisint i sakymu, kad buvę pa
kloti kreivi privatizacijos pa
mata i . Tėvynės Sąjungos nuo
mone, tai tik nedoras išsisukinė
j imas ir demagogija". 

..Po Seimo rinkimų atsisakius 
indeksuoti gamybos priemones, 
valstybės ir akcininkų tu r t as 
dėl augančių kainų per pasta
ruosius pusantrų metų dirbtinai 
nuver t in tas 15-20 kartų. Nau
d o d a m i e s i t u o , va ldan t i e j i 
s luoksniai masiškai grobsto 
likusį valstybės turtą". 

, ,1993 m. pradžioje buvo 
padaryta esminių privatizavimo 
įstatymo pataisų, kurios sudaro 
galimybę apeiti svarbiausias 
p r i v a t i z a v i m o n u o s t a t a s ir 
pusvelčiui išvalstybinti įmones 
— visai ar dalimis. Šios pataisos 
taip pat įteisina nepagrįstas pri
vilegijas". 

„Praėjusiais metais vyriausy
bė priėmė nutarimą Nr . 675, 
kur iuo siekiama įteisinti įmo
nių i šva l s tyb in imą b e p r i 
vatizavimo, t.y. turto parda
vimą už pinigus, bet iš tikrųjų, 
galima sakyti, be pinigų. Tik 

Seimo vicepirmininko Egidi
jaus Bičkausko nuomone, „nu
s ika l s tamumas kelia grėsmę 
Lietuvos valstybingumui ne jos 
suvereniteto, o demokratiškumo 
prasme" . J is , be kita ko, kal
bėjo, jog „nenormaliai pagrei
tėjo įstatymų kaitaliojimas, ku
riuose nesusigaudo ne t patys 
te is ininkai , ir ta i skat ina teisi
ni nihilizmą". 

Seimo pirmininko pavaduoto
jo nuomone, ta i , kad pernai 
Lietuvoje įvyko daugiau kaip 
ke tu r i š imtai žmogžudysčių, 
liudija, jog „nusikals tamumas 
stabilizavosi pačiame aukščiau
siame taške" . 

vienas k i tas objektas šiandien 
parduodamas pagal pirmi io 
p r iva t i zav imo programą, o 
kainos padidinamos 5-10 kartų. 
Inves t ic in ia i čekiai papras
čiausiai surenkami apgaulės 
būdu, ki ta ip sakant, konfiskuo
jami. Ky la realus j*? /©jus, kad 
ir dauguma piliečių, ir valstybė 
liks be tur to , akcijų ir pinigų. 
Jei bus iššvaistytas tur tas , 
neliks ir šaltinio gyventojų san

taupoms a t s ta ty t i " . 
Konservatorių Seimui pateik

tas įstatymo projektas siekia 
stabdyti nusikalstamumą priva
tizuojant įmones ir apsaugoti 
akcininkų turtą, investuotą į 
tas įmones. „Šio įs ta tymo pro
jektu" , jie rašo pareiškime, „be 
k i ta ko, numatoma perkainoti 
gamybos pr iemones, išplėsti 
pr ivat izavimo p r o g r a m a s ir 
subalansuoti su investiciniu ir 
kitų pinigų kiekiu. Indeksa
vus gamybos priemones, reikia 
atsisakyti ir pinigų kvotų ap
ribojimo". 

Pasaulio Bankas didins 
pagalbą gamybai 

Vi ln iu s , sausio 20 d. (AGEP) 
— Pasaul io Bankas mano, kad 
dabar vykdoma Lietuvos ekono
minė politika nėra visiškai tin
kama, ketvirtadienį pareiškė 
Pasaul io Banko Europos ir 
Centr inės Azijos departamento 
direktorius Basil Kavalsky. Jo 
nuomone, vyriausybė turėtų 
labiau remti privačias įmones ir 
priimti įstatymus, skatinančius 
užsienio investicijas. 

Šią savaitę B. Kavalsky ir 
Pasaulio Banko regionines misi
jos Baltijos šalyse vadovas Lars 
Jeur l ing susipažino su Lietuvos 
ekonomine ir finansine padė
t imi bei įteikė pasiūlymų vy
riausybei, kaip toliau įgyven
dinti ekonomines reformas. 

Spaudos konferencijoje Vil
niuje Pasaulio Banko atstovai 
supažindino su nauja banko 
programa Lietuvai, kuri bus 
įgyvendinta 1994 metais. 

Programa numato šiais me
tais skir t i didesnes investicijas 
gamybai ir visos ekonomikos 
plėtrai. Pagalba pirmiausia bus 
teikiama energetikai, atskiroms 
pramonės įmonėms, taip pat 
t i r iamos galimybės finansuoti 
žemės ūkio, namų statybos, ap
linkos apsaugos bei socialinės 
apsaugos sritis. 

Basil Kavalsky mano, kad 
vienas svarbiausiu uždavinių 
dabar y ra bankų sistemos vys-
tymas.Pasaulio Bankas pasiry
žęs padėt i šioje srityje, ypač 
k u r i a n t naują komercinių 
bankų įstatymo projektą. 

Pasaulio Banko atstovas sakė, 
jog yra visiškai normalu, kad 
pirmąją 60 milijonų dolerių 
paskolą Lietuva sunaudojo 
maistui i r kurui pirkti. J o žo

džiais, tarptaut inė visuomenė 
dėl to nėra susirūpinusi , nes 
daugelyje posovietinių valstybių 
tai yra labiausiai pažeistos ir 
re ikal ingos p a r a m o s sr i tys . 
Kavalsky tikisi, kad atsistojusi 
an t kojų, Lietuva pat i sugebės 
užsidirbti, išplės savo prekių 
eksportą į Vakarus ir la iku 
sugrąžins visus pasiskolintus 
pinigus. 

Opozicijai nepavyko 
pravesti įstatymo 

Vilnius , sausio 20 d. (AGEP) 
— Pakartotinai bandyta priimti 
„Pareigūnų ir tarnautojų pajamų 
deklaravimo įstatymą", kurį 
dek re tu vetavo prez iden tas 
Algirdas Brazauskas. Tačiau šį 
kar tą jis nepri imtas ir Seime. 
Vardinio balsavimo rezultatai 
tokie: „už" balsavo 53 (Tėvynės 
Sąjunga, Lietuvos Socialde
mokratų partija, lenkai ir kiti». 
„prieš" balsavo 13 (kai kurie 
LDDP nariai ir Kazys Bobelis*, 
„ sus i l a ikė" 34, visi LDDP 
n a r i a i . Į s t a t y m u i p r i i m t i 
reikėjo 71 balso. 

— Bal ta rus i jos par lamentas 
uždarame posėdyje svarstė ša
lies specialiųjų tarnybų veiks
mus, sulaikant pogrindinės Lie
tuvos Komunistų partijos vado
vus. Baltarusijos KGB pirmi
ninkas pasakė, kad komitetas 
apie šią operaciją nieko neži
nojo, ir komunistų sulaikymą ir 
jų išdavimą jis pavadino „Bal
tarusijai gėdingu faktu". Po
sėdyje buvo siūloma atleist i iš 
pareigų Baltarusijos vidaus rei
kalų ministrą ir KGB pirminin
ką. (AGEP) 

Rusijos užsienio 
politika — agresyvėja 

Maskva , sausio 24 d. (NYT) 
— Prieš metus Rusijos užsienio 
minis t ras Andrei Kozyrev ap
s tu lb ino t a r p t a u t i n ę konfe
renciją Stokholme, pasakyda
mas grėsmingą, an t ivakar ie 
t iška kalbą, privertusią diplo
matus daryti išvadą, k a d Rusi
ja sugrįžo į savo įprastą impe
rialistinę laikyseną. Bet po pus
valandžio min. Kozyrev pareiš
kė, kad jo kalba tik buvo suvai
dinta, norint a tkreipt i pasaulio 
dėmesį į pavojų, keliamą prezi
dento Boris Jelcin nacionalistų 
priešininkų. 

Tuo metu nacionalistų opozici
j a tebebuvo t ik liepsnelė Rusi
jos p o l i t i n i a m e h o r i z o n t e . 
Šiandien ji jau ne tik tu r i daug 
vietų Dūmoje, bet, daugelis jos 
mėgiamiausių temų užsienio po
litikoje j au yra priimtos Jelcino 
vyriausybėje, rašo „New York 
Times" korespondentė Celes-
t ine Bohlen. 

A g r e s y v u m a s t a p o oficial ia 
po l i t ika 

„Mes jaučiame, jog tai , ką 
(Kozyrev) pasakė Stokholme jau 
tampa oficialia Rusijos užsienio 
polit ika", pasakė Estijos amba
sadorius Rusijai Jur i Kahn . Pa
starosiomis savai tėmis Rusija 
protestavo Baltijos šalių narys
tei Europos gynybos organizaci
joje NATO ir vėl kartojo teigi
nį, jog rutintį ypatingą teisę 
„palaikyti taiką" buvusiose So
vietų Sąjungos šalyse. Tai du 
teiginiai, kuriuos Kozyrev iš
kėlė prieš metus savo kalboje 
Stokholme 1992 m. gruodžio 14 
dieną. 

Trečioji iš Kozyrevo tuo metu 
minėtų temų iškilo praėjusį 
penktadienį Rusijos parlamen
to žemesniuose rūmuose — Dū
moje. Dauguma jos deputatų 
reikalavo nutraukt i tarptaut i 
nes sankcijas prieš Serbiją, 
kurios t ikslams Rusijos nacio
nalistai tvirtai pri tar ia . 

Ne t i r prieš nacionalistų bei 
komunistų didelius laimėjimus 
gruodžio 12-osios par lamento 
rinkimuose, Rusijos vyriausybė 
kalbėjo agresyviu t o n u su 
Vakara i s ir savo kaimynais . 
Rytų Europos šalių vyriausybės 
pyks ta , matydamos Rusijos 
pas tangas vetuoti jų įstojimą į 
NATO. o buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikos vis labiau 
jaučia, kad Maskva nus ta to jų 
egzis tenci jos s ą l y g a s , rašo 
Celestine Bohlen. 

„ N e impe r i a l i zmas , 
o r e a l y b ė " 

Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev, kurį praeityje Jel
cino opozicija vadino pagrindi
niu architektu vergiškai prova-
karietiškos Rusijos užsienio po
litikos, dabar j a u priekaištauja 
Vakarams , kad jie nesupranta 
Rusijos „ypatingo va idmens" 
buvusios Sovietų Sąjungos šaly
se. Ignoravimas to vaidmens, jis 
sakė neseniai pasakytoje kalbo
je, yra tolygu „ignoravimui isto-

— L i e t u v o j e gyven to jų 
s k a i č i u s p e r n a i sumažė jo 
11,000. Šių metų pradžioje Lie
tuvoje gyveno 3.74 milijonai 
žmonių. Pernai pirmą kartą 
buvo toks žemas n a t ū r a l u s 
gyventojų prieaugis — 1,000 
žmonių. 1992 metais j i s buvo 
12,000. Beveik visose Lietuvos 
vietose daugiau žmonių mirė 
nei gimė. (AGEP) 

rinių ryšių, viso, kas buvo per 
šimtmečius pasiekta, ir ypatin
gų santykių šioje erdvėje, ku
riuos užantspauduoja daugybės 
milijonų rusiškai kalbančių gy
ventojų bendra istorija ir kul
tū ra" . 

Tai, anot Kozyrevo, yra ne 
imperia l izmas, bet realybė. 
Maždaug 25 milijonai rusų 
gyvena už Rusijos ribų, ir 
Maskva jaučia pareigą ginti jų 
interesus. Maždaug 200,000 
Rusijos karių tebėra dislokuoti 
užsienio šalyse, kai kur su tų 
šalių pritarimu, kai kur vyks
tan t kietoms deryboms tuo 
klausimu. Be to, Rusijos su
žlugusi ekonomija priklausė 
nuo ekonominių ryšių su Sovie
tų Sąjungos respublikomis. 

Dabar, rašo NYT korespon
dentė Bohlen, po dvejų metų 
„plūduriavimo", Maskva pra
dėjo siekti tuos elementus vėl 
suvesti, ir tai kelia neraminantį 
klausimą: Ar Rusija bando at
kurti savo seną dominavimą ta
me regione? Ar tai tėra tik 
sužeistos tautos bandymas gin
tis, kai pasaul is nesiliauja 
įtarinėjęs Rusijos Šaltojo karo 
motyvais? 

Rytų Europoje, kaip ir buvu
siose Sovietų Sąjungos respub
likose,, istorinė patirtis išmokė 
Rusijos kaimynus būti atsar
giais. Juos išgąsdino pastarųjų 
savaičių reiškiniai, kaip Žiri-
novskio šalininkų laimėjimas 
parlamento rinkimuose ir aukš
čiausių Rusijos vyriausybės pa
reigūnų, propagavusių refor
mas, pasitraukimas iš valdžios. 

Ka imyna i nepas i t ik i Rusija 

„Mūsų atžvilgiu, iš Rusijos 
gresiantis pavojus yra toks rim
tas, toks stiprus, jog šiandien 
jaučiame būtinumą ieškoti sau
gumo garantijų", pasakė ekono
mistas Juri Kahn, kuris buvo 
Estijos ambasadorius Maskvoje 
nuo pat jos nepriklausomybės 
paskelbimo 1991 metais. „Mes 
(Baltijos šalys) esame pirmieji 
taikiniai, jei Rusijoje įvyktų kas 
nors labai blogo, tad stengiamės 
duoti žinią savo partneriams 
Vakaruose". 

„Zirinovskio faktorių" išnau
dojo abi pusės argumentuose dėl 
NATO narystės praplėtimo. Ru
sijos pareigūnai sakė, jog tai 
įspėjimas neerzinti Rusijos na
cionalistų, praplečiant narystę. 
Rusijos šešėlyje gyvenančių 
šal ių d iplomatai sakė . jog 
Zirinovskio mentalitetas yra 
apraiška giliai Rusijos visuo
menėje įaugusios ligos, tad 
NATO narystė yra būtina jų 
ekspans ion i s t i n i ams polin
kiams tramdyti . 

Nors Rytų Europos šalių pra
šymas pilnos NATO narystės 
buvo atmestas prieš porą sa
vaičių NATO viršūnių konfe
rencijoje Briuselyje, anot ko
respondentės Bohlen, NATO 
narystės praplėtimas gali būti 
patrauklus ir JAV-oms. kurios 
nori padėti Vokietijos kaimyni
nėms šalims šiek tiek atsverti 
Vokietijos didelę įtaką Euro
poje. 

KALENDORIUS 

Sausio 28 d.: Timotiejus ir 
Titas; Paulė, Rimantas, Singa. 

Sausio 27 d.: Šv. Angelė 
Merki; Jonas, Ilona, Auksuolis, 
Vėjūnė. 

• < 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v .s . I r ena R e g i e n ė 

LSS PIRMUOS POSĖDYJE SVARSTYTA 
1993 m. gruodžio 11d. įvyko 

akivaizdinis Pirmijos posėdis 
LSS archyvo būkle, Lietuvių 
centre, Lemonte. Jame daly
vavo visi Pirmijos nariai. Buvo 
aptarta ir nuspręsta eilė reika
lų, čia pateikiam ištraukas iš 
LSS Tarybos Pirmijos pirm. vs. 
fil. Sigito Miknaičio LSS 
vadovybei aplinkraščio Nr. 14. 

(Red.) 

Jubiliejinės stovyklos 
apyskaita 

Posėdžiui buvo pateikta 1993 
m. Jubiliejinės stovyklos apy
skaita, paruošta J.S. iždininko 
v.s. A. Milašiaus. Vyko gyvos 
diskusijos ir minčių pasida
linimas dėl finansų ir didžiųjų 
stovyklų ruošimo savose 
stovyklavietėse, ar nuomojant iš 
amerikiečių. Apyskaita vien
balsiai patvirtinta. 

Pakėlimai ir apdovanojimai 

Pirmija pakėlė ir apdovanojo 
daugelį vadovų ir pareigūnų už 
ilgametį darbą Sąjungoje ar 
Jubil. stovyklos ruošime. Broli
jos, Seserijos ir A.S.S. pristaty
tieji bus skelbiami jų 
pranešimuose, o pirm. inicia
tyva buvo pakelti ir apdovano
ti šie LSS darbuotojai: 

s. Algimantas Milašius 
pakeltas į vyresnio skautininko 
laipsnį, 

s. Marytė Utz pakelta i 
vyresnės skautininkės laipsnį. 

ps. Dalia Januškienė apdo
vanota „Už Nuopelnus Ordinu", 

Nijolė Mackevičienė — „Už 
Nuopelnus Ordinu su Rėmėjo 
kaspinu", 

Jurgis Augius — „Už Nuo
pelnus Ordinu su Rėmėjo 
kaspinu", 

Vidas Kazlauskas— „Už Nuo
pelnus Ordinu su Rėmėjo 
kaspinu". 

v.s. Albina Ramanauskienė 
apdovanota „Geležinio Vilko 
Ordinu"" ir 

v.s. Irena Regienė apdovano 
ta „Geležinio Vilko Ordinu". 

Pasikeitimai LS fondo 
valdyboje 

Lietuviškosios Skautybės fon
do valdyboje įvyko pasikeitimų 
ir Pirmija vienbalsiai patvirtino 
šią LSF valdybą: v.s. fil. Petras 
Molis, pirmininkas, v.s.fil. Kos
tas Nenortas, iždininkas, s. 
Saulė Šatienė, sekretorė ir na
riai: v.s. M. Banevičius, v.s. 
Česlovas Kiliulis, s. fil. J. 
Špakevičius ir psl. fil. D. 
Zikienė. 

Nario mokesčio pakėlimai 

LSS nario mokesčio pakė
limas buvo diskutuotas praei
tyje. Sumažėjus kitoms pa
jamoms, jis ypač pasidarė 
aktualus. Brolijos ir Seserijos 
siūlymu Pirmija nu ta rė 
(1 susilaikius); pradedant 1994 
m., nario mokestis bus: Grupės 
— tuntas/vietininkija $10.00 ir 
draugovė/būrelis $5.00. Asme
ninis — skautininkai, sk. vy-
čiai/budžiai $20.00 ir visi kiti 
$10.00. Mokestis — „Skautų 
Aido" prenumeratai ir LSS 
iždui paliekamas kaip anksčiau 
buvęs. 

1993 m. LSS rašinių 
konkurso laimėtojai 

s. prel. J. Prunskio vardo, 
1993 m. LSS rasinių konkurso 
laimėtojai, v.s. Č. Senkevičiaus 
— konkurso globėjo pranešimu, 

yra: Kristina Lingertaitytė, I-
ma vieta vilkiukų,-paukštyčių 
grupėje už rašinį „Namas, 
kuriame gyvenu". 

Mantas Lingertait is , I-ma 
vieta skautų,-čių grupėje už 
rašinį „Kelionė į Lietuvą sap
ne". 

Šarūnas Krukonis, Il-ra vieta 
skautų,-čių grupėje už rašinį 
„Mano kelionė į Lietuvą". 

Aida Bublytė, Il-ra vieta vyr. 
skaučių grupėje už rašinį „Jei 
būčiau tuntininkė". 

LSS a r c h y v a s 

LSS Archyvas, įsteigtas prieš 
12 metų, veikia naujai įrengtose 
patalpose. Skautišką archyvinę 
medžiagą galima siųsti: v.s. Jo
nas Paronis, LSS Archyvas, Li-
t h u a n i a n World Center , 
19411-127th St., Lemont, IL 
60439. 

1989 m. kadencijoje LSS 
Taryba nutarė PLC, Lemont įsi
gyti patalpas archyvui. 1993 
metais patalpų įrengimas buvo 
užbaigtas ne vien LSS Archy
vui, bet ir Vydūno Fondui bei 
Čikagos skautų,-čių tuntams. 
Skautų užimamas plotas yra 
daugiau 3,500 kvadrat. pėdų. 

Ryšiai su Lie tuvos skauta is 
Kadencijos pradžioje tęsėme 

anksčiau pradėtą bendravimą 
su Lietuvos Skautų sąjungos 
vadovybe. Lietuvoje lankiausi 
1991 m. vasarą, dalyvavau 
vadovų stovykloje, o miestuose 
susitikau skautus ir jų vadovus. 
Sužinojau organizacines 
nesėkmes ir patyriau jaunimo 
norą skautauti. Išvadoje Pirmija 
nutarė vykti į Lietuvą 1992 m. 
vasarą. Laiškais tariausi dėl 
susitikimų programos. Lietuvos 
skautams susiskaldžius į tris 
grupes, nu t a r ėme nuvykus 
kalbėtis su visomis grupėmis. 
Penki LSS vadovybės nariai 
dalyvavome 1992 m. vadovų 
stovykloje Palangoje, tarėmės 
su trijų grupių vadovybėmis ir 
raginome visus ruošti vieną 
J.S., kurioje dalyvautų ir mūsų 
atstovai. Mūsų apsilankymo 
dėka buvo užmegzti tiesioginiai 
ryšiai tarp mūsų ir Lietuvos 
skautų vienetų. Atsikvietėme 
grupę Lietuvos sk. vadovų į 
Jubil iej inę stovyklą Rakė, 
sumokant išlaidas iš šiam 
reikalui su r ink tų išteklių. 
Tačiau, mėg in imai vesti 
pokalbius su vadovybėmis be
veik nutrūko. 

LSS Vadovybės pareigūnų 
pasikeitimas 

Pirmijos posėdyje buvo aptar
tas LSS vadovybės pareigų per
davimas. Su naujo pirmininko 
pritarimu, vykdysime tokią 
programą. Pareigų perdavimas 
bus 1994 m. sausio 29 ir 30 d. 
Jaun imo cen t re , Čikagoje. 
Šeštadienį numatomi šakų posė
džiai, knygų perdavimai , 
pokalbiai ir įvadai pareigų 
reikalais. Šeštadienio vakare 
įvyks bendras suėjimas — vaka
ronė, Gilvvellio šlps. įteikimas, 
paskelbti pakėlimai. Į vakaronę 
kviečiami vietos skautų vado
vai,-ės, skaut in inka i , -ės ir 
skautų rėmėjai. Sekmadienį 
dalyvausime šv. Mišiose (uni
formuoti). Po to įvyks pareigų 
perdavimas. Jame bus įteikti 
LSS ordinai, vyks pagerbimai ir 
pareigų perdavimu užbaigsime 
šią LSS deimantinio jubiliejaus 
kadenciją, palinkėdami sėkmės 
naujai vadovybei. 

Jūrų budys ps. Aras Rimavičius su trispalve Jūros dienos iškilmėse, Rako 
stovykloje. 

SUSIMĄSTYMAS JAUNĄ BROLĮ 
AMŽINYBĖN PALYDINT 

EINU NAMO.. 
(A.a. jps. Arui Rimavičiui) 

Einu namo kur žvaigždėmis 
nuklotas mano kelias. 

Einu namo kur angelų 
simfonijos man gros. 

Ten aš patirsiu Dievo meilę. 
galią. 

Ten aš budėsiu iki pat aušros. 
Neverkite manęs, 
Nes čia nebus skausmų, nei 

liūdesio, nei vargo. 
Mane globos Dievo šventa 

ranka. 
Pakelkite mintis i Dievo 

karalyste. 
Ir pamatysit kaip tenai ant 

savo delno Jis nešios mane. 
g.v.v.t.n. Gailė 

Sabaliauskaitė 

ATSIMENAM TAVE 

Broli Arai. atsimenam Tave 
bebriuku. kai glaudeisi prie 
mūsų — vyresnių sesių. 

Atsimenam Tave jūrų skautu, 
kai brendai geru vadovu. 

Atsimenam Tave jūrų bu
džiu, kai lavinai jaunuosius 
brolius būti darbščiais ir sąži
ningais skautais. 

Atsimenam Tave. kai Rako 
stovykloje budėdavai prie ežero 
ar irkluodavai baidarę su išplės
tomis akimis į Tave žvelgian
čiais bebrais ir vilkiukais, ar 
saulei leidžiantis, po ilgo darbo 
dienos su krykštaujančiais beb
rais, ūdrytėmis, paukštytėmis ir 

vilkiukais, ilsėdavais ant liepto. 
Trumpas buvo Tavo gyve

nimas, bet Tu pasiekei savo 
gyvenimo tikslą ir įgyvendinai 
ilgametę, nors neilgai trukusią 
svajonę — gyventi salose, iš ku
rių netikėta; buvai pašauktas 
NAMO... 

Išeidamas palikai mums ne
užmirštamus prisiminimus. 
Dėkingi, kad galėjome būti ta
vo draugai?, niekad neužmiršim 
Tavo ma'onios. užkrečiančios 
šypsenos... 
Sesė jps. Laura Lapinskienė 

KELIS DEŠIMTMEČIUS 
KELIAVOME KARTU 

ps. Aras Rimavičius 
1965-1993. Tik toks trumpas že
miškas kelias nukeliautas. 

Rimavičių šeimą teko pažinti 
nuo pat kūrimosi Amerikoje — 
Čikagoje. Lituanistinės mo
kyklos, skautavimas, buvo 
mūsų bendras kelias, auginant 
ir auklėjant vaikus. Kai po 
Liucės ir Mirgos gimė Aras. visi 
žinojome, kad tai būsimasis jūrų 
skautas, tai lyg tradicinis 
palikimas jo dėdės Jurgio Gar
maus, kuris 1936 metais, buria 
vimo mokykloje — Klaipėdoje 
buvo bangų nuplautas nuo molo 
ir žuvo. 

Sulaukęs 3-4 metų, Aras jau 
buvo .,Nemuno" laivo bebras, 
kuriam mes su broliu Kunst-
manu tuomet vadovavome. Tais 
laikais ,.Nemuno" laivo bebrų 
buvo daug. Šiandien tie buvę 

LSS SESERIJOJE 

Pakėlimai i vyresniškumo 
laipsnius 

1993 m. Šv. Jurgio proga LSS 
Tarybos Pirmijos nutarimu į 
aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius keliamos: 

Į paskautininkės laipsnį: 
v.si. Iris Belzinskaitė-Hallal, 

„Neringos" tn. Clevelande, 
v.si. Elenutė Nalivaikaitė, 

„Neringos" — „Nevėžio" tuntas, 
Worcester, 

v.si. Regina Pranckevičiūtė, 
„Neringos-Nevėžio" tn. , 
Worcester, 

v.sl. Joanna Šimkienė, „Ne 
ringos-Nevėžio" tn., Worcester 

Į vyr. skautininkės laipsnį: 
S. Saulė Šatienė, Lietuviškos 

Skautybės fondas. Bostone. 

Apdovanojimai Lietuvių 
Skautų sąjungoje 

1993 m. Vasario 16 proga, LSS 
Garbės ženklais buvo apdovano
tos žemiau išvardintos LS 
Seserijos narės: 

„Vėliavos" žymeniu — vyr. 
skautė Rūta Mickienė, .,Džiu 
go" tuntas , Melbourne. 
Australijoje. 

Ordinu „Už Nuopelnus" — 
ps. Elytė Rukšėnaitė-Tar 
vydienė ir ps. Angelė Krivins 

SKAUTIŠKI RENGIMAI 
Čikagoje 

Sausio 29 d. - LSS Vadovy
bės perdavimo proga vakaronė 
-Jaunimo centro kavinėje 7 vai. 
vak. 

Sausio 30 d. - 11 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje šv. Mišios. 12 
vai. iškilminga sueiga — LSS 
Vadovybės pareigų perdavimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

bebriukai jau savo bebrus 
augina. 

Rako stovykloje mažasis Aras 
turėjo didelį pasisekimą. Mama 
darbavosi „Kernavėje", sesutės 
stovyklavo, o Ariukas jau 
gyveno-stovyklavojūrų skautų 
kalne. 

Taip kartu keliavome per eilę 
metų — vieni senome, kiti 
augome. Dar taip neseniai J.S. 
„Grandies" sueigoje dalyvavo 
Aras, jau nebe „Nemuno" laivo 
bebras, bet jūrų skautininkas. 
Malonus, visuomet pasipuošęs 
nuoširdžiai šilta šypsena. 

Kuomet jau daug metų tu
rinčio jūrų skautininko laivas 
grįžta į Amžinąjį uostą, nulen
kiami galvas, sukalbam maldą ir 
giedame „Ateina naktis...", bet 
stovėdami čia prieš Tave. jaunas 
broli, netenkame balso... 

Žinome, kad negalima pakeis
ti, kas įvyko. Bet leisk mums, 
Viešpatie, nepamiršt i , tų 
mėlynų maloniai žvelgusių akių 
ir geros, geros šypsenos... 

Gero vėjo! Arai, ir iki pasima
tymo Amžinajame uoste, kur at
plauksime ir mes, Tavo idėjos 
broliai. 

L. K. 
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New Yorke. 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Avt . 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valanaos pagal susitarimą 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRE 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-2842535 
Pirmd . antnj.. katvd 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd 9 v r ._12 

Valandos susitarus 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
f * " ) DANTŲ GY0VTOJA 
I , I 7915 W. 171st 
V V Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a'Da (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vdaus ir kraujo ligos 

Nechirurgims 'ŠSipletusiu veną gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel. 312-585-2802 

Pirr" , anf penMd 9 v r -3 v p p.. 
ketv 10 ¥.r.-7 v.v.. t^ečd 
šeštd. 10 v r — 2 v.p p. 

SuS'Tarirrio nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzie Ave>., 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Meoical Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago. IL 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3MO W. tS St. Tai. (798) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p -7 v v antrd 1? 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p . 

penkt ir šestd 9v r -12vp .p 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

(312) 778-6969 arsa (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LiGŲ SPECIALISTAS 
G vDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal sus:ta rma 

Tai. kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 ;ki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai o p 

Būrelis jūrinio skautavimo brolių ir sesių St. Thomas saloje pagerbia a a jos. Arą Rimavičm 
vainiko nuleidimu jo žuvimo vietoje. Karibų jūroje Su vainiku - jps Jurgis Lendraitis ir jps 
Petras Jokubamkas. Krante - su juo atsisveikinti is ("'įkapos atvykę jūrų skautai,-ės. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

70S-941-26O6 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgalis tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOJ 

2454 W. 71 t t Street 
(312)434 2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

f> <> antr t ? f ) penki 10 12 t h 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (3<2) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDvTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 myha i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Op>o"">etnstas (Kalba i'etuviškai) 

T'k'-na akis. pataiko akinius 
2618 VV. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos u g ' s . m Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai ant' 2-4 v p p, >r ketv 2-5 v. p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai aomokami viedicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
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Neskriausime nei savęs, 
nei vaikų ar vaikaičių 

Žmogus įprato kal t int i laiką Labai daug. Daugiau, kaip paje 
įvairiomis niekšybėmis — jis giame. Kokią sumą turime pa-
viską naikinąs , gerą keičiąs į 
blogą, j a u n ą verč ias senu. 
Tač iau šis niekadėjas nepajėgė 
įveikti pinigų. Tr is su puse 
šimto metų prieš Kristų graikai 
tv i r t ino, kad pinigo meilė visus 
pavergiant i . O septynioliktojo 
amžiaus vidury, taigi po beveik 
poros tūkstančių metų nuo grai
kų išminties, Servanteso Don 
Kichotas, garsusis didvyris, be
ve ik mi r t ina i sužeidęs vėjo 
malūną, sakė, kad geriausias 
p a g r i n d a s bet k a m visame 
pasauly esąs pinigas. Mūsų 
laikų kiniečiai, matę raudono ir 
balto, taria: kas turi pinigų, yra 
sl ibinas; kas jų netur i , yra slie
kas . Lietuviai šiuo klausimu 
t a ip pat papras ta is žodeliais iš
reiškia tvirtą nuomonę: jei kiše
nė pilna, būk draugas; jei ten 
vėjai ūžauja, kel iauk sveikas ir 
tepadeda t au Dievas. 

Pagal Don Kichotą, kiekvie
nas mostas, net geriausių norų 
ir kilniausių tikslų skatinamas, 
reikalauja finansinio pagrindo. 
Kituose kraštuose, ypač mažiau 
supramonintuose , gal dar yra 
įmanoma kai ką be pinigų pa
s iekt i , tačiau šioje šaly kiek
vieną mažą kąsnelį gimdo pini
gas . Todėl čia taip gausu rink
liavų, vajų, pašalpų, stipendijų 
ir oficialių asmenų įvykdytų ir 
vykdomų sukčiavimų. Ameri
kos didžiosios politinės partijos, 
universi te tai , muziejai, teatrai , 
įvair iu denominacijų maldos 
namai , etninai junginiai pinigų 
ieško ir ieško, prašo ir prašo, o 
k a r t a i s juos net suktais būdais 
vilioja. 

Lietuvių gyvenimas svetur 
t a i p pa t riedėjo papras ta tikro
ve, gerų laumių retai paly
d imas . Kiekvieno žingsnio pė
doms reikėjo kietos žemelės, o tą 
žemelę privalėjome kokiu nors 
būdu įs isavint i . Ankstyvųjų 
imigran tų s tatytos bažnyčios, 
k lubų namai , vienuolynai, Bal-
fas, ki tos organizacijos, spauda 
kainavo daugiau už vėlyvųjų at-
bėgėlių (buvusių DP) įsteigtus 
Lietuvių ir Tautos fondus, Litu
anis t inę katedrą, Vliko ir LB fi
n a n s a v i m u s , Enciklopediją, 
Da inų ir Taut in ių šokių festi
v a l i u s , Moks lo ir kūrybos 
simpoziumus. Gerai, kad mūsų 
žmonės kartais sugebėjo be atly
ginimų prakai tą šlakstyti, vėly
vas va landas rūpesčiuose su 
rašomomis priemonėmis pra
leist i . Todėl pas tangų vaisiai 
p r a l enkė mus pačius. 

Atėjo rūko, nesusigaudymo, 
svyravimo, didelių klausimų 
metas . Kuo galime padėti Lietu
vos v a l s t y b e i ? P r a d e d a m e 
supras t i , kad mūsų geri norai 
t en mažai ką atneša. Kiek 
re ik ia paramos giminėms, ki
t i e m s ar t imiesiems Lietuvoje? 

ruošti , kad savo pro universite
tus prastumtume? Jei tie vaikai 
patys nesistengs, tėvų pastan
gos n e b u s pakankamos . 0 
ligoninė, o prieglauda, kai liga 
sugriebs arba kai pasensime? 
Nueis viskas, kas sukaupta ar 
nespėta sukaupti , ir šito nepa
kaks . 

Tragiška padėtis? Gal. Bet 
kaip atsirado fondai, kas aukas 
sudėjo? Ar ne gimines Lietuvoje 
tur į ir juos šelpę, ar ne vaikus 
į mokslus siuntę, ar ne senatvei 
ruošęsi? 

V i s k a m užteko, kai buvo 
geros valios. Viskam ir dabar 
užteks, jei įsisąmoninsime, kad 
mūsų ateities planai ir atsar
gumas ne vien nuo mūsų pri
klauso. Niekam nedavę nėra 
laimingesni už tuos, kurie buvo 
dosnūs. 

V i s k a m užteks ir dabar , 
užteks ir „Draugo" fondui, laik
raščio naujam pagrindui, nes 
ankstyvesnis, lietuvių marijonų 
vienuolija, šios naštos jau negali 
išlaikyti. O lietuvių visuomenė 
už Lietuvos ribų „Draugo" ne
tekt ies nepakeltų. Dienraštis, 
nors JAV pašto užvilkinamas, 
vis tiek y r a greičiausias kelias 
Lietuvos žinioms į mūsų namus. 
ELTA telekomunikacijų būdu 
per kelias valandas Čikagą 
pasiekia ir „Draugas", jos pa
s l a u g o m i s n a u d o d a m a s i s , 
prakalba daug aiškiau, kaip 
čirškiančios spirgančios radijo 
laidos iš Vilniaus. Laikraštis 
mums perduoda ir tuos Lietuvos 
gyvenimo reiškinius, kuriais 
amerikiečių spauda visiškai 
nesidomi. O Lietuvoje leidžiamo 
dienraščio kelias į čia y ra 
ilgesnis. 

K a s mus , svetur išsibarsčiu
sius, surištų? Kur galėtume 
viešai savas nuomones reikšti? 
Kas klijuotų organizacijas? Su 
ti lstančiu „Draugu" ir mes nu
t i l tume sau ir svetimiems. 

I r kiti mūsų laikraščiai yra 
geri . Tačiau jie y ra „lokalizuo
t i " arba vietos, arba nuotaikų, 
a rba abiejų kartu. Nei vienas iš 
jų „Draugo" greitai nepakeistų, 
o po ilgėlesnio laiko jau nebūtų 
reikalo jį keisti. 

„ D r a u g o " fondo s t a t y b ą 
tur ime paskubinti. Savo vaikų 
turtuoliais nepadarysime, jei jie 
patys nesistengs. Santaupomis 
iš ligų neišsipirksime. (Gydy
tojus, ligonines ir prieglaudas, 
kai jų reikės, gal Clintonai 
parūpins.) Todėl talkinkime 
„Draugo" fondui ir nenuogąs
t auk ime , kad skriaudžiame 
save, vaikus ar vaikaičius. Save 
ir vaikus, lietuviais besijaučian
čius, tada nuskriausime, kai lei
sime šiam dienraščiui nutil t i . 

Vytautas Volertas 

Danutė Bindokienė 

Koks medis, toks ir vaisius 

Aktorius-poetas Kęstutis Genys Los Angeles mieste po rečitalio. Sėdi — Rita Bureikienė; stovi 

atimti dar ir Aliaską iš JAV. 
Ryškiausia figūra tame Rusi

jos „atgimimo" fone šiandien 
tapo V. Zirinovskis. Dar ne
seniai pačioje Rusijoje laikytas 
politiniu pajacu, šiandien jis 
reljefiškai rodo gan plačių 
sluoksnių nuostatas ir nedvi
prasmiškai reiškia pretenzija? 
(tuo tarpu!) į Rusijos prezidento 

(iš kairės): Nolė Mockienė, Petras Maželis ir Danutė Kaškelienė. 

ŽIRINOVSKIO ŠEŠĖLIS 
LIETUVOJE 

ONA VOVERIENĖ 

Rinkimai Rusijoje ir ypač jų aspiracijas atkurti carinės Rusi-
rezul ta tai savo net ikėtumu 
pažadino daugelį mąstančių 
žmonių, kai ką ir nustebino: 
kokios gyvos ten revanšistinės 
nuotaikos, kokia stipri ten na
cionalinė imperialistinė dvasia. 
Tas faktas, kad už imperijos at
kūrimą arba su tuo susijusias 
aspiracijas, viešai skelbiamas, 
arba kiek užmaskuotas, balsavo 
beveik pusė rinkėjų (liberalų, 
demokratų, komunistų, agrari-
ninkų elektoratas), suneramino 
ne t ik art imuosius Rusijos 
kaimynus, bet ir tolimuosius. 

Vakaruose da r kai kas neaiš
kiai suvokia, kokia gausi ir ga
linga kariškių kasta susidarė 
posovietinėje Rusijoje. Dabar ji, 
ten susikoncentravusi, galima 
sakyti, iš visos pokomunistinės 
Europos, Vokietijos ir kitų sate-
linių šalių ir kartu praradusi 
daugelį buitinių patogumų bei 
privilegijų 'ypač toji jos dalis, 
kuri buvo „tolimajame, arba 
„artimajame" užsienyje) yra tas 
pagrindinis Rusijos visuomenės 
sluoksnis, kuris jaučia nuo
skaudą dėl subyrėjusios Sovie
tų Sąjungos dėl to, kad Europa 
ir Baltijos šalys išsprūdo iš jos 
orbitos, kad Rusija prarado 
supervalstybės statusą ir atsi
dūrė tik besivystančių valstybių 
gretose. Dėl to didėja šito 
sluoksnio agresyvumas, ver
žimasis į valdžią, trokštant per 

Nuotr. V. Baltušienės 

Zirinovskis kaltina tai žydus, 
tai pietiečius, tai pabaltiečius, 
grasina net atominiais užtaisais 
visur ginti rusus, kur jie bebūtų, 
laiveliais išplukdyti į Švediją 
nepaklusniuosius. 

Jeigu nubrėšime paralelę į 
Lietuvą, tai ir čia pamatysime 

jos imperiją, kurioje buvo ir tą patį anų idėjinių brolių primi-
Suomija, ir Lenkija, ir Baltijos tyvumą: taip labai skubėję į ne-
šalys ; o kad būtų efektingiau — priklausomybę, reformatoriai 

esą sugriovę Lietuvos ūkį. O 
kad ta pati sovietinė Lietuvos 
nomenklatūra ne tik „susipriva-
tizavo" žemės ūkio ir pramonės 
gamyklų turtą, bet ir apvogė 
visus piliečius, kurie turėjo 
kokių didesnių ar mažesnių san
taupų taupomuosiuose ban
kuose, tai dėl to taip pat kalti 
Landsbergis su Vagnoriumi. Iš 

postą. Zirinovskio laimėjimai šitų pozicijų jau visiškai arti iki 
rinkimuose — tai toli gražu ne primityviai logiško sprendimo: 
vien tik Rusijos ekonominio reikia keisti politikos kryptį i r 
nuosmukio rezultatas, kaip ban- ryžtingiau „suartėti su Rusija*' 
doma aiškinti. Tai tipiškas bol
ševikinių dešimtmečių sujauk
tos mąstysenos s indromas . 
A t p r a t i n t a s m ą s t y t i , tos 
visuomenės žmogus lengviau
siai priima kuo paprastesnius 
atsakymus į sudėtingus šiandie
ninio gyvenimo klausimus. O 
Zirinovskis kaip t ik tokius 
suprimityvintu? a tsakymus ir 
pateikia liaudžiai: per puse 
metų žada beveik dukart pa
gerinti gyvenimo sąlygas, atpi
ginti degtinę... Todėl ir senųjų 
„gerųjų laikų" sistemos neiš
vengiamas ekonominis žlu
gimas Rusijoje, jo akimis, pa
virsta kaltinimu B. Jelcinui bei 
jo reformator ių s tovykla i 
siekimu „išduoti Rusiją" užsie
niui . Dėl Rusijos nesėkmių 

— tai reiškia nuolankiai priimti 
jos re ika lavimus: pradžioje 
laisvą geležinkelio ir oro tran
sportą per Lietuvą į Kaliningra
do (Karaliaučiaus) sritį, pa
laipsnį svarbių gamybos šakų 
(naftos, trąšų ir kt.) perdavimą 
kaimynui, o paskui... Nereikia 
esą erzinti savo didžiojo kai
myno nenuolaidumu. Štai Ziri
novskis Rusijoje pasiskelbė vie
toje šaudysiąs „reketininkus", 
o Lietuvoje valdančiosios parti
jos valdantieji jau dreba, kad 
kokia paklydusi kulka nekliu
dytų jų kėdės ir skuba su pa
tarimais „atsisakyti alergijos 
Rusijai", demonstruoja „nuo
saikią poziciją" dėl Lietuvos sto
jimo į NATO. Neeilinis Seimo 
narys, nuvykęs į Maskvą tary-

Pirmasis naujųjų metų mėnuo 
jau iriasi prie pabaigos. Ga l ima 
sakyti, kad beveik aps ipras ime 
su 1994-siais: vieni buvome 
supurtyti siūbuojančios žemės, 
kiti kapstėmės iš sniego pus
nynų ar vargome, ka i ž iema 
visus kelius pavertė čiuožyk
lomis; dar kiti perkentėm šalčio 
karalystės galybę — vadinasi , 
jau esame šių metų „pakr ikš
tyt i" . O vis dėlto verta prisi
minti ir jų pradžią, kažka ip 
nepastebimai pažymėtą ypa
tingu ženklu: šv. Tėvas šiuos 
m e t u s oficial iai p a v a d i n o 
Šeimos metais. 

Siauresniąja prasme še ima 
yra pagrindinis žmonijos viene
tas, kuriame bręsta ateities kar
tos. „Koki tėvai, toki vaikai ; 
obuolys netoli nuo obels terieda; 
kaip paukščiai giedojo, t a ip ir 
paukšteliai gieda", tokiais po
sakiais mūsų liaudis nusako 
neginčijamą tiesą, kad šeima 
turi įtaką, kurios visiškai negali 
ištrinti nei metai, nei apl inka, 
nei gyvenimo sąlygos. Peda
gogai, sociologai, psichologai i r 
kiti, susirūpinę šių dienų vi
suomenėje gausėjančiomis nei
giamybėmis, vis garsiau ir tvir
čiau pasisako už šeimos svarbą. 
Iš tikrųjų nereikia net žinovų — 
k iekv ienas e i l in i s p i l i e t i s , 
t ruputį atidžiau pasižvalgęs 
savo aplinkoje, gali pastebėti , 
kad jaunamečiai nusikaltėl iai 
daugiausia kilę iš suirusių, 
pasimetusių šeimų, auginti be 
tėvo įtakos, be religinių a r 
moralinių vertybių, kurias įdie
gia šeima. 

Mes didžiuojamės lietuviškos 
šeimos tvirtumu, t ikėdami, kad 
mūsų šeimose viešpatauja dar
na, meilė ir tarpusavė pagarba, 
todėl mūsų atžalyno šaknys 
sveikos, pašalinių kenkėjų ir ge
dimo nepaliestos. Deja, šiuo kri

terijum matuoti visų lietuviškų 
še imų jau seniai negalime. 
Lie tuv i škumas automatiškai 
Šeimos neapsaugo nuo kas
dienybės rūpesčių, sukrėtimų, 
klaidų, egoizmo, nepakantumo 
i r v isų k i tų žmogiškųjų 
silpnybių. 

Mūsų laikmečio ženklas yra ir 
dirbt inis šeimos išskirstymas, 
kai užaugę vaikai dėl darbo ar 
k i tų priežasčių toli apsigyvena 
nuo senelių, o vaikaičiai auga, 
neturėdami progos dažnai bend
rauti su vyresniąja karta, pa
sisavinti jos vertybes, praturtėti 
jos pat i r t imi . Laimingi žmonės, 
kur ių šeimos vienetą nuolat 
supa giminės ir gentys. Tarpu
savis bendravimas sustiprina ne 
t ik asmeninį, bet i r visuomeninį 
pr iaugančios kar tos vystymąsi 
i r i šugdo t v i r t ą tapatybės 
sąvoką. 

Nors a ts i skyr imas nuo savo 
artimųjų yra nepalankus vaiko 
asmenybės ugdymui, tačiau jis 
k u r kas skaudesnis seniems 
t ėvams , kur i e pal iekami t ik su 
p r i s i m i n i m a i s , v i ena tve ir 
ka rč iu niekam nereikalingo 
žmogaus nusivyl imu. 

Nere ik ia daug aiškinti, kas 
y r a šeima ir ką reiškia Šeimos 
m e t a i . E s a m e pratę, kad 
k i e k v i e n ų m e t ų pradžioje 
Bažnyčia, valstybė, organizacija 
ar kas kitas stengiasi nukreip
ti mūsų dėmesį kuria kryptimi, 
pažymėti tam tikrą laiko tarpą 
skambiu šūkiu, prasmingu var
du. Paprastai temos paskel
biamos ir netrukus pamirš
tamos. Tačiau šeima verta 
dėmesio ne tik vienus metus ar 
ribotą laiko tarpsnį, bet vi
suomet. Kadangi mes, lietuviai, 
šeimos sąvoką pratęsiame į pla
tesnę lietuvišką visuomenę, 
t u r i m e tuo pačiu i r atsakomybę 
vieni k i t iems, už vieni kitus. 

tum stebėti rinkimų, pareiškia 
nesą pagrindo nerimauti dėl 
r i n k i m ų r e z u l t a t ų ir d a r 
neužmiršta padaryti reveransą 
savo idėjinių brolių pusėn: esą 
Rusijos komunis tų sąjunga 
(kuri rinkimuose Rusijoje užėmė 
trečią vietą) tai nėra jokie ko
munistai, o t ik pavadinimas. 

Rinkimai Rusijoje parodė ta i , 
kas y ra iš tikrųjų. Ir nereikia 
raminti savęs. Vargu nuramins 
ir r imtų politikų raginimas ne
dramatizuoti padėties, kai ta pa
dėtis ir jos šešėlis iš art i , čia 
Lietuvoje, a t rodo v isa i 
nejuokingai. 

G E R I A U S I A S VADOVĖLIS 

Gruodžio 29 d. buvo į teikta 
„Šviesos" leidyklos premija 
geriausio metų vadovėlio auto
r iams . Ja is pripažinti Šiaulių 
p e d a g o g i n i o i n s t i t u t o pro
fesorius Bronius Balčytis ir 
Tytuvėnų vidur inės mokyklos 
ma temat ikos mokytoja Aldona 
Vaičiul ienė, 1992 m. kartu 
parengę naują pirmosios klasės 
matematikos mokymo komplek
są — vadovėlį „Skaičių ša l is" ir 
p ra tybų sąsiuvinį. 

(„Kauno diena" , 12.30) 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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BUVUSIOJI .laimimo centro direktorė Irena Kriaučeliūnienė 
metinės vakarienes dalyvius Pobūvis buvo gruodžio 5 d. 

Vincui buvo nuostabu toks vado nuoširdus drau
giškumas, tad jam išėjus, paklausė Stasio: 

— Ar visuomet jis taip draugiškai su tavim atsi
sveikina? 

— Ne. Jis niekuomet rankos nespausdavo, tik: 
„pasimatysim ryt", ir baigta. Turbūt šiandien ypač 
gerai nusiteikęs, matei, kaip linksmas išėjo. Baigsime 
ir mes. Šiai dienai užteks. Eime pietų, Vincai. Kurie 
dar norės leidimų, turės ateiti ryt, nes šiandien vadas 
jau nebegrįš atgal į raštinę, — kraudamas visus popie
rius į spintą, pasakė Stasys. 

Vincui atrodė laikas ta ip greit praslinko, kad jis 
net nepastebėjo, kaip atėjo pietų metas. Abu išsiskyrė 
koridoriuje. Vincas, dar tebesvajodamas apie šios 
dienos darbą, patraukė savo kambario link. I r koks 
buvojo nustebimas, kai kambaryje pamatė veik visus 
savo skyriaus vyrus, persirengusius savais, su kuriais 
čia atvažiavo, civiliniais drabužiais. Visi buvo pasiruošę 
važiuoti į namus. 

— Vincai! Ko tu dar lauki? Ko nesiruoši važiuoti? 
Ar dar tau čia neįkyrėjo? Mes jau šiandiena išvažiuo
jame vakariniu traukiniu. Niekočia nesulauksime, jei 
tik leidžia važiuoti — važiuojame! — linksmi kalbino 
Vincą vyrai. 

— Dar palauksiu kiek. Suspėsiu parvažiuoti į 
namus Gal jūs per daug skubinatės? Praeis kiek laiko, 
ir vėl turėsite grįžti. 

— Važiuok, Vincai, nebelauk, važiuok, kad kartais 
Nuotr. Br. Juodelio nebūtų per vėlu, - kažkuris pasakė. 

Ne per daug patiko Vincui tas jų įkyrus kalbinimas 
važiuoti. Atrodė, tarytum pavydėjo, kad jis dar 
pasilieka, kad yra tvirtesnio nusistatymo, o jie lyg nuo
tykių ieškotojai — neradę, ko norėjo, lengvai šią vietą 
palieka. Ju tas nenormalus linksmumas jį nervino, tad, 
pavalgęs pietus, išėjo aplankyti Jurgio. 

Ką Vincas pamatė, — žado neteko. Ne tik veik visi 
Jurgio kambaryje buvo persirengę savo civiliniais dra
bužiais, bet kar tu ir Jurgis. Nusivylimo apimtas, lyg 
netikėdamas, žiūrėjo į jį nebeuniformuotą, paskum 
beviltiškai sušuko: 

— Jurgi! Ir tu važiuoji? Ar aš gerai matau!? 
— Gerai matai , Vincai. Važiuoju, nebematau 

reikalo čia trintis. — nesivaržydamas pasakė Jurgis . 
— O kaip tu? Dar nepakeitei savo nuomonės? Ieško
jau tavęs šiandien rytą. norėjau su tavim pasitarti, bet. 
sakė, tu raštinėje, tad maniau, kad ir t u esi apsi
sprendęs iš čia išvažiuoti. 

— Nesakyk. Prikalbėjo. 
— Nieks manęs neprikalbėjo. Ir aš nebandžiau 

skubėti, bet ir tu matai, kas čia darosi. Argi taip ka ro 
mokykloje turėtų būti? Vincai, yra kažkas kažkur net
varkoj. Aš nusprendžiau važiuoti, nėra ko laukti . 
Leidimą jau gavau, manau dar šį vakarą išvažiuoti. 

— Staigmeną tu man padarei, Jurgi. I kitus daug 
vilčių nedėjau, bet su tavim, maniau, abu paskutiniai, 
arba laimėsim, arba pralaimėsim. 

Išėjo abu į lauką. Buvo gražu. Saulutės spinduliai 
žaidė medžių lapuose, o visas parkas skambėjo nuo 
paukščių čiulbėjimo. Ėjo taku. Nieks neabejojo, kad j ie 
dar labai norėjo pagyventi toje aplinkoje. Argi tik tiek 
j iems buvo leista tuo pasidžiaugti? Argi likimo tik tiek 
jiems buvo žadėta? Nejau viskas liks kaip sapne žaibo 
blykstelėjimas, niekuomet nepasikartojantis? Slinko 
vienodos mintys abiejų galvose. 

— Važiuojam, Vincai, kartu. Juk leidimą sakei 
turi , — bandė įkalbėti Jurgis. — Nebesvajok kažko. Gal 

kada nors mūsų svajonės išsipildys, tik ne greitu laiku. 
Žinai, važiuot iš čia m a n e ir Durininkas paskatino. Jis 
iš kažkur girdėjęs, kad Plechavičiui su vokiečiais ne 
per sklandžiai sekasi bendrau t i . Kad kartais neatsi
tiktų tokių sus iki r t imų su ja is , kad i r j is pats 
nenukentėtų. Sakė, i r mūsų karo mokyklos viršininką 
Plechavičius buvo išsikvietęs į Kauną. Slaptai davęs 
įsakymą paleisti k a r i ū n u s neribotų atostogų, pats 
matai , j au kiek išvažinėjo, beliko t ik šios dvi kuopos. 
Jei ne tos sargybos ir m u s seniai jau būtų paleidę. Bet 
netruks ilgai, ir iš jų nieko nebeliks. 

Vis daugiau Vincui smigo į galvą Jurgio pasako
jimai. Ta neaiški padėtis darėsi suprantamesnė. Jis juo 
tikėjo. Iš visų jo pasakojimų, Vincas jautė, kad savo 
delsimu, save s tatė į pavojingą padėtį, bet dar pasiryž
ti negalėjo, t a ry tum kažkas jį laikė kaip priristą. 

Ilgai jie kalbėjosi. Niekuomet pirmiau jie taip ar
timai nedraugavo, kaip dabar, kai likimas juos kartu, 
bendrų idėjų vedamus, suvedė į Sią karo mokyklą. 

Ir dabar, matydami, kad greit išsiskirs, gal tik 
trumpam laikui, vis tik paskutines valandas norėjo 
praleisti kartu. Palydėjo Vincas Jurgi net ir i 
geležinkelio stotį. I peroną vis daugiau ir daugiau 
rinkosi jau savo drabužiais apsirengusių kariūnų, kurie 
dabar. Vincui atrodė, tokie jauni — visai nevyriški. 

— Važiuojam namo, Vincai! Ko dar lauki? — išgir
do savo draugo Vyto balsą. - Nepasilik paskutiniuoju, 
kartais gali pavėluoti. 

Nusišypsojo Vincas, paspaudė jam ranką, ir jis įlipo 
į vagoną. 

— Nelauk ilgai, Vincai, važiuok! Aš tavęs lauksiu 
Utenoje. Neskubėsiu į namus. Dar pasikalbėsime, — 
pasakė Jurgis. 

— Važiuosiu, Jurgi, ryt tikrai išvažiuosiu! Lauk 
manęs Utenoje! — jau garsiai suktelėjo Vincas ir | 

j° r a n k a (Bus daugiau) 
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JŪRATĖ IR „PAUKŠTELIAI 
PALAUŽTAIS SPARNELIAIS" 
Daugelis čikagiškių ir kitų 

JAV* vietovių gyventojų bei 
žmonių Lietuvoje pažįsta Jūra te 
B u d r i e n ę iš jos da rbų su 
,.Lietuvos Vaikų viltimi". 

Nuo 1992 m. liepos mėn. ji yra 
„Lietuvos Vaikų vilt ies" ko
miteto reikalų vedėja, kuri labai 
stropiai ir nuoširdžiai rūpinasi, 
kad visi ..Lietuvos Vaikų vil
t ies" darbai vyktų kuo sklan
džiausiai, o ypač jos vedamieji 
paukšteliai palaužtais sparne
liais", t.y. atvažiavusieji gydytis 
vaikučiai iš Lietuvos, vėl sustip
rėtų, sugytų ir džiaugsmingai 
parskristų į tėvynę. Tad pažvel
kime iš arčiau į Jū ra tę ir jos 
darbus. 

Jūratė Budrienė (viduryje > su Rūta 
Kacucevičiūte ir Violeta Braškyte, 
..Lietuvos Vaiku vilties" 
globotinėmis. 

Jū ra tė yra baigusi psicholo
gija ir verslo mokslus, dirbusi 
kaip . .Marke t ing" skyr iaus 
vedėja 18 metų. Jos patir t is ir 
organizaciniai gabumai padeda 
..Lietuvos Vaikų vilties" darbui 
sklandžiai vystytis. Per jos 
rankas pereina visi dokumen
tai, kurių reikalauja Shriner ' ių 
ligonines, gydančios ..Lietuvos 
Vaikų vilties" vaikus, ir tai ne 
vien Čikagoje, bet ir Los Ange
les, Portland. Seattle ir Phila-
delphijoje. J i daro vertimus, aiš
kina, susirašinėja su daugeliu 
žmonių. J i taip pat tvarko ir 
tėvų vaikų iš Lietuvos kelionių 
reikalus. J i nuolat palaiko ryšį 
su Shriner'ių ir kt. ligoninėmis, 
koordinuoja savanorių darbą, 
reikalui esant , pati vežioja 
vaikus tyr imams ir į ligoninę, 
vertėjauja, visokeriopai padeda 
motinoms, kurios kartais labai 
sunkiai išgyvena vaikų opera
cijas. 

Ji taip pat rūpinasi, kad moti
nos ir vaikai, kurie gyvena 
Seklyčios patalpose ir pas Lie
tuvos Dukteris, būtų reikiamai 
aprūpinti , pradedant maistu, 
vaistais, vitaminais, nuvežimu 
pas daktarus, baigiant tinkamais 
rūbais žiemai, kurių vasarą at
važiavę žmonės paprastai netu
ri. Jūra tė taip pat rūpinasi, kad 
ilgas operacijų laukimas nebūtų 
toks sunkus, sudaro progos įvai
riems užsiėmimams, anglų kl. 
pamokoms ir 1.1. O kai ateina 
didesnės šventės, ji stengiasi, 
kad mamos ir vaikai būtų pa
kviesti šventėms į šeimas ir pati 
juos pasikviečia. 

Violetos motinai, prireikus 
grįžti į darbą Lietuvoje, nes 
dukros ilgos ir komplikuotos 
operacijos labai ilgai užsitęsė, 
reikėjo surasti mergaitei globėją 
(toks yra Shriner'ių reikalavimas 
— su vaiku tur i būti tėvai ar 
įgalioti globėjau Pati Jū ra te 
nutarė būti tokia globėja. Ji 
buvo prie Violetos per dienas ir 
nakt is jos operacijų metu. pri 

žiūrėjo ją daugiau kaip pusę 
metų, kviesdavos pas save, 
aprūp indavo d r . m: l ia is . 
avalyne ir t.t. Mergaitė tiesiog 
sužydėjo, paaugo net 7 cm ir 
buvo visų. ją paž inus ių , 
džiaugsmas. 

Jūratės darbas y ra toks. kad 
ji turi būti ir švelni globėja, ir 
griežta pareigų vykdytoja, visur 
ir visada pirmiausia rūpin
damasi vaikų gerove. 

Ji gyvu ir vaizdžių žodžiu 
informuoja spaudą, o aukotojus 
— žiniaraščiu, kuris išeina kas 
3 mėn. J i LVV kom-to posė
džiuose daro apie vaikus ir 
motinas kruopščiai paruoštus 
pranešimus, ji kalba per „Mar
gutį", informuoja amerikiečius 
ir lietuvius žurnalistus, daly 
vauja įvairiuose LVV kom-to 
komisijų posėdžiuose, palaiko 
nuolatinį ryšį su LVV pirm. 
Gražina Liautaud. Jūra tė yra 
visur, kur jos riekia, ir padeda 
visiems, kiek gali. Visa tai yra 
tik „eilinis" darbas. Bet čia ne 
viskas! Yra dar ir daug kitų 
darbų. Sakykime, pereitą birže
lio mėn. 3 savaitėms savo lėšo 
mis 'ir per savo atostogas) buvo 
nuvažiavusi į Lietuvą LVV rei
kalais. Nuolat dirbdama su vai
kais ir motinomis čia Čikagoje, 
jaute jų norus ir matė reikalą 
steigti LVV skyrių. LVV k .r.-
to posėdžiuose ji vis aiškindavo, 
kad mes ne tik gydome Lietuvos 
vaikus, bet ir įkvėpiame čia 
atvykusioms motinoms tėvams 
savanorio - talkininko sąvoką. 
Jie mato. kaip mes čia dirbame, 
tai ta dvasia persiima ir jie. Dėl 
to j i 1993 birž. 5. Vilniuje, dr. 
Algimanto Vingio, LVV įgalioti
nio Lietuvoje, bute subūrė LVV 
tėvus iš įvairių Lietuvos vie
tovių ir įsteigė pirmą LVV sky
rių Lietuvoje. „Visus narius, — 
kaip pati J. Budrienė rašo, — 
jungia bendras ir opus reikalas, 
atgavus saviesiems vaikams 
nui inalesni gyvenimą, noras su
teikti pagalbą kitiems Lietuvos 
vaikams su palaužtais sparne
liais". 

Lietuvoje ji rūpinosi ir „Lie
tuvos Vaikų vilties" ortopedinės 
operacinės atidarymo reikalais. 
Jūratė vyko į Lietuvą dar kartą 
(išlaidas irgi pati padengdama) 
rugsėjo gale su LVV lėšų telki
mo kom-to nare Birute Augai-
tiene paruošti tos operacinės 
atidarymą spalio 2 d. Čikagos. 
Shriners" ligoninės vyr. chi
rurgas dr. John P. Lubicky, su 
16 asmenų medicininiu kadru, 
išvyko į Lietuvą rugsėjo 30 
dešimčiai dienų, kur kar tu su 
Lietuvos medicininiu kadru, 
vadovaujamu dr. Kęstučio Sa-
nuko, darė ortopedines opera
cijas. Čikagos LVV kom-to 
ortopedines operacinės komi
sija, vadovau jama Danos 
Kaunienės, surinko per 1 mili
jono ve r t ė s r e i k i a m o s tai 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
Paskut iniuoju metu vis dau

giau a te ina bauginančių laiškų 
iš Lietuvos. Rašo buvę politiniai 
ka l in ia i , t remt in ia i , rašo buvu
sieji tarybiniai inteligentai, rašo 
kaimo žmonės. Keletą jų galima 
pacituoti . 

„Lietuvoje padėtis sudėtinga, 
pokomunis t inė piramidė su
montuota tvir tai , visi plyšiukai 
u ž k a m š y t i buvus i a i s . . J a u 
pas i ta iko užkulisinių sutarčių 
su „vyresniuoju broliu". Dievas 
davė, iki rugpjūčio 31 d. oku
pantų kariuomenė buvo išvesta 
iš Lietuvos, bet kova už laisvę 
tęsiama toliau. Litas įvestas, bet 
mes juo . ta ip ilgai lauktu, nusi
vylėme. Dabar gausiu invali
dumo pensiją 70 litų (vienas 
doleris prilygsta 4,3 lito), ta i 
re iškia apie 13 JAV dolerių..." 
Laiškas iš Panevėžio. 

Iš E lek t rėnų rašoma ta ip : 
„Lietuvoje j au vasara. Lietus 
žemę atgaivino, žalia, gražu, 
daug žiedų. Tik nedaug besi
šypsančių veidų. Gal įpratome 
būti sus i raukę , gal kad sunku , 
gal kad nesugebame. Nemažai 
Lietuvoje tokių, kur iems šian
dieną gerai . Kalbos, spėlionės, 
r amin imai ir gąsdinimai sujau
kė žmonių protus. . ." 

Iš Telšių rašo: „pas mus dar 
daug bėdų. Budėkite. . ." 

Iš Užpalių: „Šiaip gyvename 
nenuobodžia i . Mūsų valdžia 
visokių net ikė tumų iškrečia. 
Atrodo, žmonės pamažu supran
ta , kad iš buvusių komunistų 
never ta nieko gero laukt i" . 

Iš Lietuvos sostinės Vilniaus: 
„Lietuvoje tars i ir nieko naujo, 
jei nelaikyti didele naujiena lito 

CLASSIFIED GUIDE 

Lituanica n, atskridusi iš Soldino su Edmundu Jašiūnų ir Vladu Kensgaila, 
leidžiasi Kauno Aleksoto aerodrome liepos 17 d. 

operacinei jrangos. kuri buvo 
suaukota įvairių JAV firmų. Dr. 
Lubickų grupę ir vežamą įrangą 
lydėjo LVV kom-to pirm. Graži
na L i a u t a u d ir kom-to narės 
Dana Kaunienė bei Alė Kiže-
lienė. Visa tai reikėjo koordi
nuoti ir žiūrėti , kad viskas 
sklandžiai vyktų, o tai ir buvo 
J ū r a t ė s Budrienės darbas. Ir ji 
t a i a t l i ko puikia i . Dr. J .P . 
Lubicky per savo „metų žmo
g a u s " pagerbimą Balzeko liet. 
ku l tū ros muziejuje gruodžio 5. 
pareiškė, kad Jūra tės dėka. kuri 
f ak t i ška i buvo ..chief com-
m a n d e r " ir ki tų „Lie tuvos 
Vaikų vi l t ies" kom-to nar ių 
ta lka , viskas vyko stebėtinai 
sklandžiai . O kiek tas darbas ir 
rūpes t i s a tėmė Jūra te i sveika
tos, nesužinosime, nes ji niekad 
nesiskundžia, tik visada šypsosi 
ir yra pozityviai nusi te ikusi . O 
J ū r a t ė s darbams nėra galo, nes 
vis atvažiuoja naujos mamos/tė
vai su komplikuotų operacijų 
re ikal ingais vaikais; kiti gi. čia 
susveikę, vyksta namo. 

J ū r a t ė s vyras. Antanas Bud
rys, i rgi įsijungia, ka r t s nuo 
karto, į „Lietuvos Vaikų vilties" 
da rbus . Antanas yra O 'Hare 
aerodromo vienas iš pagrin
d i n i ų p a r e i g ū n ų , v e i k l u s 
S h n n e r s organizacijos narys . 
Abejotina, a r be jo tylios, bet 
st iprios paramos Jū ra t ė galėtų 
tiek laiko pašvęsti „Lietuvos 
Vaiku vil t ies" vaikams ir tė
vams. 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė 

įvedimą apyvarton. Žmonės lito 
įvedimą, man atrodo, priėmė 
g a n a abe j inga i , n e p a i s a n t 
LDDP pastangų sukelti entuzi- i 
azmą ir reklamuoti būsimą jo 
kurso pastovumą To priežasčių, 
man regis, y ra keletas: dabar
t inės ekonomines padėties nea
p i b r ė ž t u m a s , p r a s idedan t i s 
LDDP rinkėjų nusivylimas per 
r ink imus LDDP žadėtu grei tu 
ekonominiu stebuklu, o tų, 
kurie balsvo prieš LDDP - psi
chologinis nusiteikimas prieš 
. . bo l š ev ikų" litą (kur io ir 
išvaizda ne kaip tikro pinigo), 
pavėluotas ir seniai „perdegęs" 
lito įvedimas. Svarbu ir tai. kad 
patys pinigai yra žemos meni
nės ir techniškos kokybės: 
blankūs banknotai, apgailėtinos 
ir nepatogios naudojimui mo
netos, kurių dydžiai parinkti be 
jokios logikos, tarsi būtų norėta 
tik diskredituoti litą, o ne ska
t int i pagarbą ir pasitikėjimą 
juo. Prieškariniai litų bank
notai buvo nepalyginamai ge
resnės kokybes. Gėda ir t iek . 
įvedus litą, daugeliui žmonių 
dar akivaizdžiau pasidarė, ko
kios menkos įų pajamos, lygi
nant su kylančiom kainom. Nuo 
spalio mėnesio, kai buvo įvesti 
laikinieji pinigai, jų vertė du 
mėnesius laikėsi pastoviai, o per 
šešis mėnesius po prezidento 
rinkimų nukrito 2,5 karto, lygi
nan t su doleriu. Šiaip ar ta ip , 
dabar lyg jau ir turime nuola
t inius Lietuvos pinigus. įvedus 
litą ir Lietuvos Bankui dekla
ruojant griežtą finansinę poli
t iką lito pastovumui palaikyti, 
turė tų būti iš esmės keičiama 
vyriausybes politika, tačiau to 
nėra. Priešingai, privatizacija 
y r a prislopinta, vyr iausybės 
nariai pasisako už valstybinio 
sektoriaus išsaugojimą, prieš 
smulkius verslininkus, koman
dinė sistema ūkyje vėl atgaivi
n a m a , nuostolingos įmonės 
dotuojamos iš biudžeto, todėl 
nėra lėšų būtinom biudžetinėm 
sferom finansuoti. Visa tai , 
mano supratimu, greitai išryš
kins didžiulį prieštaravimą tarp 

banko skelbiamos ir vyriausy
bės vykdomos ūkio politikos. 
Ypač smukdo Lietuvą nelygia
verčiai ekonominiai santykiai T 
su Rusija". " 

Iš Kauno daug kategoriškiau 
pasisakoma apie šiandieninę 
padėtį mūsų tėvynėje. Rašo 
moteris architektė: 

,, ...Per televiziją ir radiją vėl 
viskas gražu ir gerai , kaip buvo 
socializme. Prezidentas ir prem
jeras užsienyje meluoja apie 
ūkio stabilizaciją, apie gyveni
mo gerėjimą — ta i baisus absur
das. Vėl už akių daromi slapti 
susitarimai su Rusija, nuolai
džiaujama ir sakoma, kad tai 
netiesa. Žodžiu, Lietuva ir jos 
laisvė pavojuje, o užsienio lietu
viai, norintys perauklėt i buvu
sius komunistus yra per daug 
naivūs ir nepažįstantys tokio 
valstybinio melo, todėl juos 
mulkinti labai lengva. 

Liepos 17 d. Kaune atidengtas 
paminklas Dariui ir Girėnui. 
Landsbergiui čia buvo sukeltos 
ovacijos. Galgi žmonės praregės, 
nors Kaunas visada buvojo pu
sėje". 

O štai pabaigai buvusio poli
t in io k a l i n i o , n u t e i s t o 25 
metams Sibirinės katorgos už 
ateitininkišką pogrindinę veik
lą ir išbuvusio 15 metų sovie
tiniuose lageriuose ir kalėji
muose, žiauriausiai kankinto 
1949-1950 m e t a i s Vi ln iaus 
KGB rūmuose, kur jo kankini
mų metu, pasityčiodami čekis
tai klausdavo: „...ar t u esi Jėzus 
Kristus?" laiško žodžiai: 

„O šiaip laikomės pamažu, kol 
Dievas dar leidžia, nepašaukia. 
Norėtųsi būti sveikam, kūrybin
gam, ką nors padaryt i Lietuvos 
ateičiai. Dabart is nyki . Štai ką 
padarė šėtonas su savo tarnais! 
Yra vis aiškiau ar slapčiau beei
nančių į rytus, vis lyg kažko 
besitikinčių, besiilginčių. O 
plėšrusis „ ry tų t i g r a s " vis 
suriaumoja, parodo iltis, atver
tus nasrus. Bet istoriją lemia, 
kuria Apvaizda, tad J a ir tenka 
pasitikėti..." 

P . V a i č e k a u s k a s 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Sston Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. Iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J . Stukas - direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753.5636. 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<M»ptgiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FftAUK ZAPOUS 
StMVi Weet fMh ttreet 

TeL - (708) 424-SS54 
(312)SS1-MS4 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77*4313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REALESTA = 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Catumet Crty, IL 60409 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel. 708-868-0049, , F8x 
708 888 6642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. . 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

{312) 566-8959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

1 Perkant ar Pardbodant 
' Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas VĮMMI 
> Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
> Pensininkams Nuolaida 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

Antanas Budry* su „Lietuvos Va iku v i l t i es " glnhojnmain l i jroniukais 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

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

New York $725.00 
CMcego $825.00 
Seattle $630.00 
Los Angeles $925.60 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime 
Informacijai skambinti: 1-708-422*3600. Darbo vai.: ptrmd., 
antrd., ketvlrtd. Ir penfctd. t v.r.—5 v. p.p. Ir tre*M. 8 
v.r.—7 v. p.p. American Travet Service, 8 4 3 8 1 . Ked-
tie A ve., Evergreen Park, IL 80842. 

A public service of tlrts newspaptr 

REAIMAKT, {NC 
6602 S. PuUAi, 

Chicago, U 60629 
312-S85-610A 

BALYS BUDRAITIS 
.fsirseni&ai patarnauja įvairi nuosavy- -
•tjių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfemiesliuove. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Buv 312-585*100, rc4. 312-77&39714 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS Juozas Lukša-
Daumantas. 247 psl $12.00 

RAŠTAI II tomas. Jonas Aistis. 454 psl $15.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
ANTANAS KUČINGIS. Parašė Ona Narbutienė. 

169 psl 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai. 

Antanna Garmutė. 127 psl 
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius 

Norimas. 207 psl $10.00 
KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI. Leonardas 

Peseckas. 125 psl 
VIDURNAKČIO SARGYBOJE, I tomas. Lietuva 

sovietinėje okupacijoje. Vyt. Vaitiekūnas. 
371 psl 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 

ŠAUKIA TĖVIŠKĖS LAUKAI, eilėraščiai. Jonas 
Minelga. 48 psl 

PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, atsiminimai. Juozas 
Kaributas. 177 psl 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Anglų-liet. kalbomis. Dan. Bindokie-
nė. 364 psl 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 Juozas Jakštas. 272 psl $15.00 

KELIONĘ | NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. .. $6.00 

HELL IN INCE, Sibiran tremtinės atsiminimai. 
Ona Garbštienė. 255 psl $13.00 

$5.00 

$6.00 

$5.00 

$12.00 

$3.00 

$7.00 

$15.00 

Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai dar 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $2.75 supakavimo. išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 
Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 

Lithuanian Customs and Tradltions 
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., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti; Drauges, 4545 W. 63rd S i , CtUca-
90, IL 60829. 



Žiburėlio mokyklėlės kūčiose Lemonte (1993.12.17) iš kairės: Kristina 
Bacevičiūtė, Gintarė Radvilaitė ir Renata Augaitytė. 

Nuotr. Irenos Senkevieienės 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 
Reišk iame nuoš irdžiaus ią 

padėką, u ž d ienrašč io pa
ramą savo auka . 

75 dol. Petrė Maskolaitis, 
Chicago, IL; 

70 dol. Elena Pečiulis, Muns-
ter, IN; 

60 dol. Pranas Mickus, Long-
uevil P. Q., Kanada; B. ir R. 
Viskanta, West Lafayette, IN; 
Eduardas ir Elena Olšauskas, 
Bervvyn, IL; Vytautas Vidugiris, 
Rancho Palo Verdes, C A; Mečis-
lava Vaišvilienė, Chicago, IL; 
Elena Wasilewski, Broadview, 
IL; 

50 dol. Vincė A. Udrienė, 
Northville, MI; dr's Vytenis ir 
Loreta Grybauskas, Orland 
Park, IL; dr. Romuald Zalubas, 
Silver Spring, MD; dr. Adolfas 
ir Algė Šležas, Flossmoor, IL; 
Robertas Cepele, Palos Hills, IL; 
Juozas Duoba, Nonvood, MA; 
kun. Lionginas Dieninis, Char-
lotte, MI; dr. Vidas J. Nemickas, 
Riverside, IL; 

42 dol. Jonas S. Kontautas, 
Centerville, MA; 

40 dol. Konstancija Orentie-
nė, Cicero, IL; Simas Brizgys, 
Chicago, IL; J. Walentukiewicz, 
South Boston, MA; Eugenija 
Liaugaudienė, Parsippany, NJ; 
Adolfina Czizauskas, Chicago, 
IL; dr. Jurgis Starkus, Santa 
Monica, CA; 

35 dol. Antanas Stukas, Chi
cago, IL; Paulius Jankus, Sterl-
ing Heights, MI; Mary Brazaus
kas, Gary, IN; Vladas Jasiulio
nis, Maywood, CA; Vincas Beno-
kraitis, Western Springs, IL; 
Gailė Janušonis, Rochester, NY; 
P. Vaitaitis, Chicago, IL; 

30 dol. Juozas Plečkaitis, 
Racine, WI; Vytenis Miškinis, 
Cleveland, OH; Edward Seibu-
tis, Lockport, IL; Albina Lipcie-
nė, Putnam, CT; dr. Daniel De-
gesys, Saint Petersburg, FL; 
Stanley Dimgaila, Hot Springs, 
AR; Petras Tutinas, Brooklyn, 
NY; M.D. Banevičius, West 
Hartford, CT; Juozas Grabys, 
Winnipeg, Kanada; Adolph A. 
Butkus, MSN Viejo, CA; Con-
sulate General of Lithuania, 
Westlake Village, CA; B. Bildu-
šas, Montgomery, IL; Bronė Šir-
vinskas, N. Hollywood, CA; Jo
nas Veiveris, Chicago, IL; 
Zigmas Grybinas, O'Fallon, IL; 
Rožė Didžgalvis, Chicago, IL; 
Irena Jakstys, South Pasadena, 
FL; Julius Pakalka, Beverly 
Shores, IN; Antanas Drazdys, 
Baltimore, MD; 

25 dol. Jurgis Valaitis, Stam 
ford, CT; dr. Aras ir Lina Žlioba, 
Naperville, IL; Juozas Dlugaus-
kas, New Britain, CT; Izabel 
Oksas, Los Angeles, CA; Jonas 
Motiejūnas, Chicago, IL; Olym-
pia Chonin; Bellevue, WA; Biru
tė Šonta, Chicago, IL; J. Gie
draitis, East Northport, NY; 
Vacys ir Viktorija Šaulys, Le-
mont, IL; Antanas Bumbulis, 
Toronto, Kanada, A. ir S. Peto-
kas, Upland, CA; Diana Mato
nis, Hickory Hills, IL; Charles 
B. Misiūnas, Downers Grove, 
IL; Janina Mačiulis, Danville, 
CA; Donna Gulbinas, Lakeland, 
FL; Liudas Reivydas, Los Ange
les, CA; Valentina ir Victor 
Rauckis, Farmington Hills, MI; 
Augustas Klimas, Deltona, FL; 
J. Žukauskas, La Grange Park, 

IL; A. J. Musteikis, Valion, NV; 
Jonas ir Vale Zubavičius, Sun-
ny Hills, FL; kun. Fabijonas 
Kireilis, Chicago, IL; Z. Sa
dauskas, West Chicago, IL; 
Algirdas Budreckas, Chicago, 
IL; Antanas Aidukas, Largo, 
FL; Romas Venckus, Santa Mo
nica, CA; 

21.75 dol. Stasys Neniskis, 
Chicago, IL; 

20 dol. Irena Senkevičius, 
Naperville, IL; Elena Pagirys, 
Hollywood, FL; A. Sekonis, , 
Gulfport, FL; John Vaiciulenas, 
Worland, WY; Kazys Rama-
sauskas, Livonia, MI; Ona 
Jesunas, Phillips, WI; Vytautas 
Valys, Detroit, MI; I.E. Radys, 
Palos Hills, IL; Irena Sirutis, 
Hot Springs, AR; Kazys Daulys, 
Chicago, IL; Roma Murphy, In-
dianapolis, IN; Rudolfas Paulai-
tis, Philadelphia, PA; Brother 
Casimir, OFM. Torrance Conv. CA; 
Arūnas Grigalauskas, Marlbo-
rough, MA; J. Lukas, Philadel
phia, PA; Stefa Juskaitis, Glen-
dale, CA; Aldona Jesmantas, 
Riverside, IL; Vytas Stanevi
čius, Chicago, IL; Bronė Aūgus-
tauskas, Chicago, IL; Birutė 
Sturmer, Danville, CA; Joseph 
Strungys, Waterbury, CT; T. 
Gelumbauskas, Chicago, IL; 
Stasys Petrulis, Chicago, IL; J. 
Venckauskas, Benton Harbor, 
MI; Pranas Kazlauskas, Oma
ha, NE; Vincas Apanius, Ches-
terland, OH; "Antanas Rugys, 
Juno Beach, FL; Sofija Vedeika, 
Centreville, VA; Birutė Navic
kienė, Lemont, IL; Donatas ir 
Marian Greb, Oakland, CA; 
Viktoras Aras, Omaha, NE; 
V.J. Memenąs, Bloomfield Hills, 
MI; Vincas Ruseckas, Sun City, 
Az; S. Adomonis, Los Angeles, 
CA; Antanas Rugys, Juno 
Beach, FL; dr. A. Milaknis, San
ta Monica, CA; Bronė Ciunka, 
Warren, MI; Julia Lungys, Chi
cago, IL; Vytautas Dailidė, 
Crete, IL; kun. P. Gaida, Mis-
sissauga, Kanada; Kostas Bru
žas, Homewood, IL; Bronius 
Černius, Chicago, IL; Povilas 
Vaičekauskas, Chicago, IL; D. 
Korte, Madison, AL; Gintaras 
Valiukėnas, Chicago, IL; p. 
Lietuvninkas a.a. Karolinos 
Žvirzdienės atminimui, Hickory 
Hills, IL; Marija Grabauskas, 
Chicago, IL; Kazys Jasaitis, 
Timmins, Kanada; Stasys Ru
dys, Uxbridge, MA; Kostas 
Čepaitis, Chicago, IL; Irena Ma-
cionis, St. Petersburg Beach, 
FL; L. M. Repeika, Lombard, IL; 
Anelė Šulaitis , Cicero, IL; 
Viktoras Naudžius, Chicago, IL; 
Joseph E. Jacobus, Fair Lawn, 
NJ; Emilija Bielkevicius, Brock-
ton, MA; Pranas Skrupskas, To
ronto, Kanada; Janina Merkie
nė, Chicago, IL; Petras Putrius, 
Livonia, MI; Petras ir Jadvyga 
Gruodis, Chicago, IL; Juozas 
Remys, Cicero, IL; Eugenijus Li-
kanderis, Chicago, IL; Teresė 
Vedegienė, Cleveland Hts, OH; 
dr. J. Skučas, Hilton, NY; Kazys 
Čiurlys, North Brunswick, NJ; 
Juozas Ufartas, Chicago, IL; 

15 dol. Felicitas Bulkaitis, 
Kewanee, IL; Irena Kerelis, Pa
los Park, IL; Irera Ulpaitė, Dor-
chester, MA; AJom^a Macie-
jauskas, Orland Park, IL; Ber
nadeta Harris, Worcester, MA; 
Victoria Orentas, La Grange 

Park, IL; Leontina Zaviskas, 
Manchester, CT; Irena 
Meilienė, Chicago, IL; A. ir L. 
Kazlauskas, Denver, CO; Ed
vardas Skiotys, Livonia, MI; 
Bronė Kelmelis, Chicago, IL; 
Aldona Vasonienė, Chicago, IL; 
G. Vėžys, Chicago, IL; 

12 dol. K.A. Bertulis, Oak 
Forest, IL; Edward Mankus, 
Chicago, IL; kun. Jonas Velutis, 
Chicago, IL; 

11 dol . Ona Tiknevicius, 
Cicero, IL; L. Šmulkštys, Ar-
lington Hts, IL; Antanas Stan
kus, Toronto, Kanada; Elena 
Radzevičiūtė, Chicago, IL; 
Vaclovas Budnikas, Elizabeth, 
NJ; 

10 dol. Ona Dovydaitienė, 
Lake Worth, FL; Stasė Patlabai-
tė, Cicero, IL; Anatolijus Kai
rys, Chicago, IL; Agota Matulio-
kas, Chicago, IL; Romas Kro
nas, Clarendon Hills, EL; Albi
nas Slivinskas, Burbank, IL; 
Antanas Valavičius, Chicago, 
IL; Česlovas Mickunas, Center
ville, MA; Bronius Klimavičius, 
Chicago, IL; Balys Milaknis, 
Arlington, VA; Aniceta Disler, 
Montello, WI; Juozas Laukaitis, 
Rochester, NY; Bronė Čikotas, 
Delran, NJ; Aldona Andriušis, 
Dorchester, MA; Rozalija Petro
nienė, South Boston, MA; Felik
sas Bočiūnas, Sunny Hills, FL; 
John H. Lukas, Englewood, FL; 
Adolfas Armalis, St. Pete Bch, 
FL; F. X. Skirmantas, Glendale, 
CA; Martha Bagdonas, St. Pe
tersburg Beach, FL; Valerija 
Vaich, Largo, FL; Algis Rauli-
naitis, Burbank, CA; A. Gen-
cius, Sun City,AZ; V. Jatulis, 
Woodland Hills, CA; Petras Pa
liulis, Cambridge, MA; A. ir T. 
Udrys, Jackson, MI; Jonas Pao-
vys, Grand Rapids, MI; Birutė 
Januškaitė, Windsor, Kanada; 
John Girdauskas, Hamden, CT; 
Ray Vaitkus, Steamboat Plaza, 
CO; Vincent Anelauskas, Los 
Angeles, CA; Boleslovas Novic
kis, Westmont, IL; Peter Bu-
chas, Oak Lawn, IL; Aleksan
dras Janusas, Lemont, IL; 
Elena Blavesčiūnas, Rochester, 
NY; Bronius Zeikus, Crownsvil-
le, MD; Agota Dūda, Valencia, 
CA; Jurgis Kasiulis, Palos Hills, 
IL; Zigmas Dautartas, Chester-
land, OH; Birutė Matutis, Or
land Park, IL; Lucija Tijūnėlis, 
Chicago, IL; Jonas Vengris, Os-
terville, MA; Marija Dapkienė, 
Chicago, IL; Ann Talandis, De
troit, MI; Bronė Švipas, Willow-
brook, IL; Aniceta Litvinas, Los 
Angeles, CA; Jūratė Vallee, 
Burbank, IL; J. Povilaitis, Oma
ha, NE; Jonas Bielskis, Rock-

ford, IL; Chester Rukuiza, Ber
vvyn, IL; Stefanija Klimienė, 
Oak Lawn, IL; Maria Bronisas, 
Chicago, IL; Stanley Gryskewis, 
Chicago, IL; Romas Macionis, 
Southgate, MI; Viktoras Les-
niauskas, Chicago, IL; Povilas 
Peskaitis, Lemont, IL; John 
Lukšys, Oakvifie, CT; Feliksas 
Breimeris , St. Petersburg 
Beach, FL; Vytautas Bindokas, 
Chicago, IL; Vladas Eidietis, 
Niles, MI; Stasė Sakavičienė, 
Oak Lawn, IL; Antanas Posko-
čimas, Lemont, IL; Algirdas 
Savickas, Sunny Hills, Fl; Irene 
Lange, Fullerton, CA; Kazimie
ra Gobis, Mentor, OH; Vytautas 
Jonaitis, Grand Rapids, MI; 
Petras Narkevičius, Somerville, 
MA; Regina Balutis, Riverside, 
IL; A. Pauzuolis, Chicago, IL; 
Bronius Kruopių So. Boston, 
MA; Filomena Černius, Chica
go, IL; Jonas Veselka, Ever-
green Park, IL; Jonas Zabukas, 
Westmont, IL; Henry Kačins
kas, Oakbrook Ter., IL; Mykolas 
Bajorūnas, Chicago, IL; Jonas 
A. Dekeris, Cicero, IL; Dana Do
markas, Chicago, II; Leonardas 
Garlauskas, Chicago, IL; Dana 
Jennings, Wheaton, IL; Matilda 
Marcinkienė, Hometown, IL; 
Irene Jonusys, Oak Lawn, IL; 
Sofija Obalis, Rochester, NY; N. 
Puskorius, Miu-'-ctiold, OH; 
Dalia Mardon, New Milford, 
CT; Aurelija Balašaitienė, Rich 
mond Heights, OH; Zenonas Pa
jaujis, Clinton Township, MI. 

VIETOJ NEKROLOGO DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. sausio mėn. 26 d. 

Š.m. sausio 3 dieną Hyanms 
mieste.į dr. Irenos Jansonienės 
vairuojamą automobilį trenkus 
kitai mašinai, sunkiai buvo 
sužalotas kartu važiavęs dr. 
Eduardas Jansonas. Nuskrai
dintas ligoninėn Bostone, ten po 
savaitės mirė. Dr. Irena liko 
nesužeista, o Eduardui buvo 
lemta tapti eismo nelaimės 
auka. 

Hyannis laidotuvių namuose 
sausio 12 dieną įvyko atsis
veikinimas su velioniu Jansonu, 
vienu iš LB Cape Codo apylin
kės steigėjų, nariu ir Lietuvių 
fondo įgaliotiniu Cape Code. 
Velionis buvo gimęs 1911 m. 
rugpjūčio 4 d. Žemaitijoje. 

Klebonui kun. John Perry 
prie karsto sukalbėjus maldas, 
apylinkės pirmininkas Alfonsas 
Petrutis, savo šeimos ir apy 
linkės vardu, pareiškęs užuo
jautą našlei ir artimiesiems, pa
pasakojo velionio Jansono nuei
tą gyvenimo kelią nuo gimnazi
jos baigimo Mažeikiuose, Kauno 
karo mokyklos, teisių mokslo 
baigimo Kauno universitete ligi 
tremties dienų, kai Jansonas, 
Raudonajai armijai antru kart 
artėjant prie Lietuvos, 1944 m. 
pasitraukė į vakarus - Vokieti
jon. Ten pergyvenęs karą, Jan
sonas įstojo į universitetą Tiu
bingene X948 metais baigė stu
dijas, teisių daktaro laipsniu. 
Gyvendamas pabėgėlių stovyk
lose, Jansonas 194549 metais 
Tarptautinėje Pabėgėlių orga
nizacijoj — IRO dirbo vyriausiu 
patarėju. 
. Matydav.ias, kad į tėviškę 
greit nep -lės grįžti, Jansonas 
1950 melais emigravo tolimon 
Australijon. Mokant anglų, 
vokiečių, rusų, pancūzų, lie
tuvių, latvių ir lotynų kalbas, 
jam buvo lengviau susirasti 
darbą pagal savo išsilavinimą. 
Bathurste buvo paskirtas Emi
gracijos žinyboje teisių patarėju, 
o vėliau, Adelaidės mieste — 
Teisių departamento pareigūnu 
ir ekonominių reikalų planuo
toju. Gavęs sutikimą teisme 
būti oficialiu vertėju, Jansonas 
daug gero padarė lietuviams ir 
kitų tautybių imigrantams, pa
dėdamas tvarkyti jų apsigyve
nimo bei kitus teisinius klausi
mus. 

Po maždaug penketo metų 
Australijoje, Jansonas, 1956 m. 
atvyko Amerikon ir čia apsigy
veno. Porą metų New Yorke dir
bo ir kartu lankė universiteto 
biznio administracijos skyriuje 
ekonominių mokslų paskaitas. 
1958 m. įsikūrė Bostone. Čia 
gavęs pastovų darbą garsioje 
John Hancokc draudimo firmo
je, dirbo ligi pat pensijos dienų. 
1971 metais, jau pensininkas, 
Jansonas persikėlė į kurortinį 
Cape Codą, kur pamažu augo ir 
stiprėjo lietuvių telkinys. 1974 
m., kartu su kitais tautiečiais, 
įsteigė LB Cape Codo skyrių-
apylinkę ir buvo pirmosios val
dybos sekretoriumi. Vėliau dr. 

Dr. Eduardas Jansonas Vokietijoje 
pokario metais (1946-48 m). 

Jansonas apsiėmė atsakingas 
Lietuvių fondo įgaliotinio Cape 
Code pareigas, kuriose išbuvo 
ligi mirties. 

Velionis paliko žmoną dantis
tę dr. Ireną; jos du sūnus — 
Julių ir Donatą Baškius; dukrą 
Nijolę Lapšienę. Gi Lietuvoje 
liko velionio sesuo Vilija Lia-
čiauskienė. 

Prie karsto atsisveikinimo 
žodį tarė ir LB Bostono apygar
dos pirm. Česlovas Mickunas, il
gametis velionio bičiulis. 

Naujai išrinkta Lietuvių fon
do tarybos pirmininkė Marija 
Remienė atsiuntė Cape Codan 
užuojautos laišką, kuriame tarp 
kitko rašė: ,,Dr. Jansonas 
gyveno kilniems tautiniams 
idealamas, kurie yra brangūs 
visai mūsų tautai. Jo darbas 
Lietuvių fonde buvo savanoriš
kas tarnavimas Lietuvai..." 
Toliau Marija Remienė savo 
laiške pastebėjo, kad velionis 
Jansonas priklausė vyresniųjų 
kartai, palikusiai tėvynę prieš 
50 metų, kuria rėmėsi mūsų 
išeivijos tautinė veikla. 

Šeimos vardu padėkos žodį 
tarė Julius Baškis. Pabaigai visi 
dalyviai sugiedojo „Lietuva 
brangi..." 

Sausio 13 d. Jansono žemiš
kieji palaikai , po Mišių 
Centervilės Our Lady of Victory 
bažnyčioje, buvo palydėti į Šv. 
Pranciškaus Ksavero vardo 
kapines, kur jau palaidota 
nemažai lietuvių. Prie paruoš
to nuleisti duobėn karsto, daly
viai sugiedojo „Marija, Marija" 
ir Lietuvos himną. Vietoje gėlių 
tautiečiai paaukojo Lietuvių 
fondui arti 1,500 dol. 

Sekmadienį, sausio 16 d. 
Brocktone veikianti savaitinė 
l i e tuv ių radijo valandėlė 
„Laisvės Varpas", daugelį metų 
vadovaujama Petro Viščinio, 
pranešė apie dr. Eduardo Jan
sono mirtį, bei radijo bangomis 
perdavė ištrauką iš atsisveiki
nimo su juo Cape Code. Vedėjas 
Viščinis, Lietuvių Fondo įga
liotinis Brocktone, klausy
tojams prisiminė, jog Jansonas, 
pulk. Tiškus ir jis Vilniuje buvo 
neatskiriami draugai. Kai iš 
Rytų iškilo nauja grėsmė 
Lietuvai, Jansonas su Viščiniu 
pasitraukė į Vakarus, o pulk. 
Tiškus pas i l ikęs Tėvynėje 
įsijungė į partizanų eiles ir žuvo 
kovodamas su stribais. 

Pagerbimas per „Laisvės Var

po" radijo programą buvo baig
tas senu įrašu • Karo invalidų 
orkestro prie Karo muziejaus 
Kaune grojama giesme „Mari
ja, Marija..." 

Velionis dr. Eduardas Jan
sonas buvo baigęs Karo mokyk
lą Kaune, atsargos jaun. leite
nanto laipsniu. 

Cape Codo apylinkė š.m. rude
nį ruošiasi minėti savo veiklos 
20 metų sukaktį. Šios sukakties 
laukė ir a.a. Jansonas, nes juk 
jo, Mykolo Biliūno ir kitų tau
tiečių rūpesčiu gimė Cape Codo 
lietuvių Bendruomenės skyrius 
- apylinkė, darbą pradėjusi su 15 
narių. Šiandien jų yra arti 150. 

Velionis Jansonas buvo ra
maus, lėto būdo, principingas, 
darbštus ir pavyzdingas asmuo, 
realistas patriotas. Jo netektį 
stipriai pajus ne tik apylinkės 

lietuviai, bet ir Lietuvių fondas, 
kuri jis manė esant tinkamiau
sia priemone išlaikyti lietuvybei 
išeivijoje bei paremti laisvei 
atsikėlusią Lietuvą. Lietuvių 
fondas, per savo įgaliotinį dr. 
Jansoną, iš Cape Codo lietuvių 
yra gavęs stambių palikimų, pi
nigų. 

Tegu jo s iela ilsisi ramybėje... 
Alf. Petrut is 

Kauno k u n i g ų seminar i jos 
rektorium išrinktas ilgametis 
seminarijos dėstytojas Mons. 
Pranciškus Tamulevičius. I 
Kauno seminariją priimti 42 
nauji klierikai, į Telšių — 17, į 
naujai atidarytą Vilniaus semi
nariją — 22 klierikai. Iš viso 
1993 metais įšventinti 26 nauji 
kunigai. 

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

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-77S-SEND 

MŪSŲ 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 

Už tuos, kurie jau baigė žemės kelią, 
Už tuos, kurie prašyti nebegali — 
Atmindami beribę Tavo meilę, 
Mes meldžiame Tave, o Visagali! 

Šermeninė giesmė iš Lietuvos 

Pranešame, kad 1994 m. sausio 24 d., 3:45 vai. ryto, po 
ilgos žemiškos kelionės, Viešpaties pašaukta, Amžinybės 
slenkstį peržengė mūsų brangi Mama, Teta, Močiutė ir Promo-
čiutė. 

A.tA. 
Bronislava Rimavičienė, 

sulaukusi 96 metų. Gimė Papilėje, Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno 44 metus. 

Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Irena Rimavičiai; 
vaikaitės Mirga Rimavičiūtė, Liucija-Eglė ir vyras Algiman
tas Garsiai su vaikais Rima ir Gyčiu, duktė Sofija ir Adolfas 
Jelioniai; vaikaitės Raminta Jelionytė, Virginija-Guoda ir 
Taria Mohsini su vaikais Sanya ir Remiu; a.a. sesers 
Veronikos sūnūs Vytautas, Marijonas ir Algirdas Gum-
baragiai su šeimomis Lietuvoje; krikšto sūnus Vytautas 
Janušonis su šeima Amerikoje. 

Priklausė JAV Lietuvių Bendruomenes Brighton Parko 
apylinkei ir Lietuvių Fondui. 

Velionė bus pašarvota penktadieni, sausio 28 d., nuo 1 vai. 
p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 29 d. Iš laidojimo namų 
9:15 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, 14915—127 St., Lemont, IL, kur 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Velionės atminimui vietoje gėlių prašome sava auka 
paremti lietuviškąją labdarą. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių dir. — Donald A. Petkus ir Sūnus, tel. — 

312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
BRONEI PAUUUUONYTEI 

Lietuvoje mirus, VLADĄ PALIULIONI, jo žmoną 
ELENĄ, Lietuvoje gimines ir artimas drauges bei 
draugus nuoširdžiai užjaučiame. 

Jonas ir Bronius Lukoševičiai 
Vacys Rutkauskas 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame SRIUBŲ ir K A R N I Ų 
šeimas. 

Liepai, Matukai, Miecevičiai 
Mockaičiai, Rimavičiai, Šimkai 
Ugianskiai ir N. Vengrienė 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukroms 
REGINAI SRIUBIENEI, ANGELEI KARNTENEI, jų 
Šeimoms ir dukterėčioms LAIMAI VITKAUSKIENEI 
ir JANINAI VIENUŽIENEI bei jų še imoms . 

Kosta Orentienė 
Dalia Orentaitė LeClair 
Birutė ir Gediminai Biskiai 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. sausio mėn. 26 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Aušre l ė L iu lev ič i enė , 
„Draugo" šeštadieninio priedo 
redaktorė, šią savaitę yra iš
vykusi. Ją pavaduoja Kazys 
Bradūnas, ilgus metus anksčiau 
redagavęs šį skyrių. A. 
Liulevičienė tikisi į redakciją 
grįžti ateinančią savaitę. 

Primename, kad Alto Čika
gos skyriaus valdybos ir tarybos 
posėdis bus sausio 28 d., penkta
dienį, 6 vai. vakare Centro 
patalpose, 6500 So. Pulaski Rd.. 
Tai bus paskutinis ir labai svar
bus posėdis prieš Vasario 16 
minėjimą. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Atskiri pakvie
timai nebus siunčiami. 

JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba 16 Vasario mi
nėjimą rengia vasario 20 d., 
tuoj po šv. Mišių, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Kalbės 
Lietuvos ambasadorius JAV-se. 

Marijonų koplyčioje, šalia 
„Draugo", kiekviena sekma
dienį, 9 vai. ryto yra aukojamos 
šv. Mišios. Pamokslas ir Mišios 
yra lietuvių kalba. Apylinkės 
lietuviai kviečiami Mišiose 
dalyvauti. 

Kun. Antano Saulaičio, S J , 
neseniai grįžusio iš Lietuvos, 
pašnekesys Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte bus sausio 30 d., 
sekmadienį, 12:15 vai. po pietų 
i po Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnytėlėje). Kun. 
Saulaitis papasakos savo įspū
džius iš kasdieninio Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Visuomenę 
kviečia Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas. 

Aldona Šmulkštienė, Sočia 
linių reikalų tarybos ir 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto sekretorė, įvairių lietu
viškų laikraščių korespondentė, 
daug kam padeda užpildyti 
dokumentus ir išrūpinti pensi
jas iš Vokietijos, už tai neim-
dama jokio atlyginimo. Ji kaip 
savanorė daug padeda Vyres
niųjų centre įvairiuose 
Socialinės tarybos darbuose ir 
projektuose. 

x ATEITININKU F E D . 
FONDUI aukojo. $1,500 - d r . 
T. ir A. Kazlauskai (pusė skir
ta Berčiūnų stov. Lietuvoje, pu 
sė — Jaunimo stov. Dainavoje, 
JAV); $500 - dr. P. ir S. 
Kisieliai, kun. dr. V. Cukuras, 
CT (priedai prie tūkstantinių): 
$250 - G. ir P. Petkai, IL. dr. 
A. Razma. Sr. ir S. Surdokai. 
MD; $200 - dr. V. Skrupskely-
tė, OH: $150 - dr. A. Belickas, 
IL ir dr. J. Masilionis. OH (prie
das prie $300 jau gautų): $100 
— kun. A. Rubšys. N.Y., prel. 
Pr. Gaidamavičius. Ont, dr. F. 
ir U. Zubinai. Tisų priedinės 
šimtinės prie anksčiau gautų 
dviejų šimtinių) ir Pranciškonų 
vienuolija, ME šimtinę. Visiems 
didelis ačiū. 

(sk) 

J A V LB Švietimo tarybos 
Vaikų piešinių konkurso pa
rodos a t idarymas Lietuvių 
dailės muziejuje, Lietuvių cen
tre, Lemonte, vyks šeštadienį, 
sausio 29 d., 12:15 v. p.p. Visi 
kviečiami apsilankyti šioje pa
rodoje ir pasidžiaugti mūsų 
jauniausiųjų kūrybingumu. 

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone dr. A. Eidintas daly 
vaus Lietuvos generalinio 
konsulato Čikagoje 70 ties metų 
sukakties priėmime ir tars 
sveikinimo žodį. Priėmimas 
įvyks š.m. vasario mėn. 19 d., 7 
vai. vakare, Ba'.zeko muziejaus 
patalpose. 6500 S. Pulaski Road, 
Chicago. Norintieji dalyvauti 
prašomi pranešti konsulatui ligi 
vasario 10 d., skambinant dar 
bo dienomis nuo 10 vai. ryto hgi 
1 vai. po pietų telefonu 312-
582-5478. 

A.a. Alina Skrupskelienė 
mirė pirmadienį, sausio 24 d. 
vidudienį. Jurgio Matulaičio 
slaugos namuose Putname. Bus 
laidojama Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolyno Dan
gaus Vartų kapinėse, Putname. 
Smulkesnių žinių dar neturime. 

įdomi skaut iška vakaronė 
šį šeštadienį, sausio 29 d., 
ruošiama Jaunimo centre, ka
vinėje 7 vai. vakaro. Laukiama 
nemažai svečių ir iš kitų mies 
tų. Visa Čikagos skautiškoji 
šeima ir susidomėjusi vi
suomenė kviečiama. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
1432=; S. Bell Rd., 1 ockport, fL 60441 

Tel. (?08t 301-486* 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A ve 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

Ina Luneckienė grakščiai modeliuoja 
Montes^ori mokyklų madų parodoje 
praėjusiais metai?. 

Mstislavo Dobužinskio spal
voti eskizai bus išstatyti Lion 
Frame galerijoje, 3125 VV. 71 
St., Čikagoje. Atidarymas šį 
penktadienį, sausio 28 d. 7 v.v. 
Tel. (312) 778-6322. 

(sk) 

x A.a. A r o Rimavičiaus at
minimui šie asmenys paaukojo 
$315 Lithuanian Mercy Lift 
vaikų tuberkuliozės gydymui: 
Birutė Vindašienė, Rima ir 
Algis Tamošiūnai, Marija ir 
Henrikas Paškevičiai, Donatas 
Uzas, Algirdas Visockis. Vena 
ir Aleksas Lauraičiai, Laimutė 
ir Aleksandras Tornau. Sofija ir 
Adolfas Jelioniai ir Algirdas ir 
Jolita Biručiai. Lithuanian Mer 
cy Lift nuoširdžiai visiems 
dėkoja už aukas. 

•'sk) 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekviena 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) 

SVEIKATOS PATARIMAI f 
TREČIADIENIO 

POPIETĖJE 

Sausio 12 d. popietė buvo skir
ta sveikatos klausimams. Pro
gramų vadovė Elena Sirutienė 
pasidžiaugė, kad Seklyčia pil
nutėlė klausytojų, mat sveika
tos reikalai vyresniesiems 
visada aktualūs. Ji pristatė šios 
dienos prelegentą dr. Petrą 
Kisielių ir kartu jam dėkojo už 
paaukojimą savo laiko vyres
niųjų labui. 

Dr. P. Kisielius pradėjo be 
įžangų, ėmė plačiai aiškinti apie 
nugaros skausmus. Prisipažino, 
kad per savo 42 metus praktikos 
kasdien atsirasdavo pacientų, 
kurie skųsdavosi nugaros 
skausmais, nes tie skausmai 
dažnai tęsiasi mėnesiais ir me
tais. Skausmai daugiausia 
reiškiasi žemutinėje nugaros 
dalyje. Yra daug tų skausmų 
priežasčių. O kai skausmai per
sikelia į kaulus, tai jau būna 
ilgesnis gydymas. Bet pasitaiko 
skausmų ir grynai dėl psicholo
giniu priežasčių, arba net atsi
randa apsimetėlių, kurie nori 
gauti nedarbingumo pašalpas ir 
ilgalaikes atostogas. Inkstų 
skausmai irgi reiškiasi nuga
roje. Dažniausiai pasitaikantys 
skausmai yra dėl stuburo artri
to, kuris negydomas gali pasi
daryti chroniškas. Žmogaus 
amžius irgi turi įtakos. Stubu
ro slanksteliai sujungti kremz
lėmis, kurios išdyla nuo 
sunkaus fizinio darbo ir paliečia 
nervų šaknis, kas sukelia 
didelius skausmus. Taip pat gali 
atsirasti ataugos, kurias tenka 
pašalinti operuojant. Dieta yra 
svarbus veiksnys, gydant 
nugaros skausmus. Kai stuburo 
diskas praranda elastingumą, 
ten atsiranda tuštuma. Tie visi 
pasikeit imai vyksta su 
amžiumi. Kai atsiranda raiščių 
degeneracija, kur paliečiami 
nervai, tuomet gali sukelti ašt
rius skausmus. Dėl artričio atsi
radęs sukalkėjimas ir ataugos 
susiaurina stuburo kanalą ir 
paliečia smegenis. Tokie 
reiškiniai atsiranda vyrams, 
pasiekus 50-70 metų amžiaus. O 
kai paliečia nervus, skausmai 
persimeta į rankas, kojas, 
sprandą ir net galvą. Tokie su-
kalkėjimai dažniausiai paliečia 
dešinę pusę. Skausmas gali per
simesti ir į krūtinę, ir žmogus 
galvoja, kad tai širdies negala
vimai, iš tikrųjų, tai tik kita 
artričio forma. Artritis gali pa
guldyti ir į lovą, tada gydymas 
užtrunka ilgiau. 

Dabar apie gydymą. Jei yra 
sužeidimų, tai laikytis lovoje, 
dėti šaltus kompresus (padeda 
nuo ištinimoi, taip pat pagelbs
ti masažai ir injekcijos. Prieš ar-
tritį padeda ligoninės terapija, o 
pats pacientas turi daug vaikš
tinėti, lankstytis, saugotis su
stingimo. Padeda šildymas 
elektrine pagalvėle, o iš vaistų 
geriausiai padeda aspirinas, tik 
žiūrėti, kad nesuerzintų skran
džio (jei taip atsitinka, laikinai 
nutraukti vartojimą). Kartais 
neišvengiama ir operacija, kuri 
būna beveik visada sėkminga. 

Po paskaitos dar buvo keletas 
klausimų, kur iškilo dar vienas 
dalykas, būtent, kad mašinose 
vėsinimas blogai veikia į 
žmonių sąnarius, tad reikia 
pasisaugoti. Daktaras dar 
palinkėjo laimingų ir sveikų 
naujųjų metų, o programų 
vadovė visus kvietė pasilikti 
pietų ir dar pabendrauti. Popie
tė buvo labai naudinga ir 
praktiška. 

Apol. P. Bagdonas 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos a 

ooja J. PIMCM. Medžiagą silpti. 3208 W. 4Sth Place, Chicago. IL 60629 

SAUSIO MĖNUO GALVOSŪKIS NR. 77 

Senovės lietuvis karys gina nuo kryžiuočių Lietuvą ir Prūsų kraštą. 
Piešė Natalija Mackevičiūtė 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
sausio 30 d. Baltia Express 
atstovas priiminės jūsų siun
tinius nuo 9 v.r. Lietuvių cent
re, Lemont, IL. Teiraukitės 
skambindami nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

NERINGA 
(Ištrauka1 

Gyveno laimingi jie daugelį 
metų, 

Augino ne vieną sūnų milžinų. 
Ir valdė jų ainiai šį kraštą, 

taip retą, 
Dar daugelį metų, garbingų, 

senų. 

Dangus nelauktai Lietuvos 
apsiniaukė: 

Raitūnai šarvuoti čionai 
atsibastė, 

Pietų - vakarų atėjūnai 
suplaukę. 

Ugnim ir kardu nuteriojo jie 
raštą. 

Ir Ventės pilis neišvengė 
nelaimės: 

Ligi pamatų išgriauta jinai 
buvo. 

Visi savo tėviškę gynė be 
baimės, 

Visa giminė bet čia Neringos 
žuvo. 

Kas buvo, — paskęsta ta t 
dulkėse laiko, 

Bet užmaris Neringos vardą 
išlaiko. 

J o n a s Valai t is 

DĖKINGUMAS 

Vieną dieną aš sėdėjau savo 
kambaryje ir galvojau, už ką aš 
turėčiau būti dėkinga. Aš 
būtinai norėjau sužinoti, nes 
kasmet mūsų šeimoje visi turi 
pasakyti, už ką jis-ji yra labiau
siai dėkingi. Pradėjau galvoti: 
ar, kad mano geri tėveliai 
siunčia mane į gerą katalikišką 
mokyklą? Ne, ne, turėjo būti 
kas nors geriau. Gal,kad aš 
turiu tokią gerą šeimą? Bet tuo 
metu broliukas ir sesutė atėjo į 
mano kambarį ir pradėjo mane 
mušti. Ne! Gal, kad aš turiu 
geras drauges? Bet tik tada 
mano draugė man paskambino 
telefonu ir pasakė, „aš su tavim 
daugiau nenoriu draugauti , 
susirask kitą draugę". Ne! Gal, 
kad aš gyvenu gerame name? 
Netrukus prie mūsų namų atėjo 
jaunuolių grupė ir pradėjo 
šaudyti. Ne, ir ne už tai. Staiga, 
lyg žaibas trenkė man į galvą. 
Juk aš esu dėkinga, kad moku 
lietuviškai, einu į lietuvišką 
mokyklą ir esu tikra lietuvaitė. 

Daina Valaitytė, 
Marquette Parko lit. m-los 

4 skyriaus mokinė 

GYVENIMO VAINIKAS 
(Pabaiga) 

Staiga jis truputį pakėlė 
galvą, ir žemu, maloniu tonu, 
kuriame maišosi meilės jaus
mai, kentėjimų ir dvasios 
pakilimo, jis užgiedojo „Salve, 
Regina" (Sveika, karaliene). 
(Kai miršta, kuris iš Domi
nikonų ordino brolis, kiti susi
renka prie jo lovos ir gieda 
„Salve, Regina"). 

Laukiniai buvo lyg užburti iš
girdę tą giesmę: jie pertraukė 
savo bjaurius šokius ir atsidėję 
klausėsi giesmės. 

Gaidos ėjo vis silpnyn ir 
silpnyn, kaip ėjo silpnyn ir pats 
kentėtojas. Pagaliau prie žodžių 
„o clemens! o pia" balsas skam
bėjo lyg aidas, ateinantis iš 
kažin kur toli. J is baigė, rodos, 
savo giesmę amžinoje laimėje 
prie savo karalienės kojų. 

Ar jo mirtis liko be vaisių? Ne! 
Brangi Viešpaties akyse Jo 
šventųjų mirtis. „Daugybė 
laukinių nukeliavo pas tėvą 
Antaną, prašydami, kad jis juos 
išmokytų to „didžiojo giesmi
ninko" jo kantrybės paslapčių ir 
drąsos. Prašė vesti prie to Dievo, 
kurį taip mylėjo tas kentėtojas, 
kad dėl Jo savo gyvybės 
nepasigailėjo. 

Ko mes galime pasimokyti iš 
to Jėzaus Kūdikėlio mylėtojo? 
Pirmiausia, neprisirišti prie 
gobšumo, savo pertekliais 
dalintis su nelaimingaisiais. 
Dažnai prisiminti savo laikiną 
gyvenimą žemėje ir ruošti savo 
sielą Amžinajai Laimei. Jei šios 
mintys žmonėms būtų labai ar
timos, šiandieninis pasaulis iš 
pagrindų pasikeistų gerojon 
pusėn. Tai tikrųjų Kalėdų 
prasmė. 

APIE DAINŲ ŠVENTE 

Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje šoks per 1,000 dalyvių. 
Sudaroma 1994 metų vasarą 
vyksiančios Pasaulio lietuvių 
dainų šventės programa. Šokių 
dienoje, kuri numatoma liepos 
9 d. Vilniaus Žalgirio stadione, 
dalyvaus daugiau kaip 900 
šokėjų iš Lietuvos ir beveik 300 
užsienio lietuvių. Šokių dienos 
meno vadovės: Lietuvos choreo
grafė Laima Kisielienė ir Kana
dos Toronto tautinių šokių an
samblio „Gintaras" vadovė R. 
Karaziejienė. 

Kiekvienas mėnuo lietuviams 
yra kuo nors prisimintinas. Sau
sio mėnesį prasideda Nauji 
Metai, Trijų Karalių šventė, tra
giška tryliktoji diena Vilniuje ir 
Klaipėdos krašto atvadavimas. 

Kas yra Klaipėda, visi gerai 
žinote, tai vieninteliai vandens 
vartai į pasaulį. Be Klaipėdos 
būtų liūdnas Lietuvos gyve
nimas. Klaipėda ir kraštas yra 
nedidelė dalis Rytprūsių krašto. 
Tas kraštas prieš daug šimtų 
metų priklausė mūsų gimi
naičiams prūsams. Nuo stiprių 
kryžiuočių ordino puolimų, nar
sūs to krašto didvyriai negalė
jo atsi laikyti . J ie pateko 
kryžiuočių ir jų palikuonių — 
vokiečių vergijon. Nors ir labai 
stengėsi per 700 metų tuos žmo
nes nutautinti, tačiau nemažai 
prūsų atsilaikė spaudimui ir 
išliko ištikimi savo kalbai ir tra
dicijoms. Ko nepajėgė atlikti 
vokiečiai, tą žiaurų darbą atliko 
rusai — komunistai. Pakeitė 
gražias tautines vietoves grioz
diškais rusiškais pavadinimais. 

Būtų to paties žiauraus likimo 
susilaukęs ir Klaipėdos kraštas, 
jei ne 1923 m. lietuviai 
sukilėliai, kurie iškovojo laisvę 
ir Lietuvos valdžia tą kraštą pri
jungė prie Lietuvos. Klaipėdos 
kraštas, kaip ir visa Lietuva, 50 
metų vergavo rusams-komunis-
tams. Nors šis kraštas vėl lais
vas ir yra Lietuvos valstybės 
dalis, tačiau turi daug sunkumų 
su atėjūnais, kurių daug ten 
pasiliko. Mūsų tikslas yra at
gauti visą mūsų giminaičių 
prūsų žemę, nes ten niekada 
negyveno nei vokiečiai, nei 
rusai, nei lenkai. Svarbu nepra
rasti tikėjimo ir ryžto. 

Red. 

Iš įvairių šaltinių surinkę 
žinių, atsakykite į šiuos 
klausimus; 1. Ar kur nors Šv. 
Rašte yra kalbama apie adatą? 
2. Ar kur nors šv. Rašte yra pri
simenama blusa? 3. Ar Jėzus 
Kristus buvo kada nors išvykęs 
į užsienį? 4. Ar Jėzus Kristus 
yra kada nors kalbėjęs apie 
lapę? 5. A. Aliochinas buvo 
pasaulio oficialus šachmatų 
meis t ras 1927-1935 m. ir 
1937-1946 m. Ar jis yra žaidęs 
šachmatais Lietuvoje? 

Už visus teisingus atsakymus 
gausite 10 taškų, o už apy
tikrius, tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 78 
(Žiūrėkite piešinėlius) 
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Tie du piešinėliai atrodo pana
šūs, bet pažiūrėkite atidžiai dar 
kartą, manau, kad atrasite skir
tumų. Tuos skirtumus kuriuo 
nors būdu pažymėkite. (5 
taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 79 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 56 
ATSAKYMAS 

Taškus sujungę pamatysite, 
kad nupiešta paukščių lesykla. 
Ji ypač svarbi žiemą. Prie 
kiekvienų namų turėtų būti le
sykla ir visada parūpinta mais
to alkaniems ir sušalusiems 
paukšteliams. 

GALVOSŪKIO NR. 54 
ATSAKYMAI 

1. Lietuvos prezidentas A. 
Smetona mokėjo: lietuvių, rusų, 
lenkų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Laisvai vertė iš lotynų ir 
graikų kalbų. Buvo pramokęs ir 
angliškai. (V. Šliogeris „An
tanas Smetona", 48 psl.). 2. A. 
Smetona mėgo Ch. F. Gounod 
(1818-1893) operą „Faustą" (72 
psl.). 3. A. Smetona eidavo mie
goti ne anksčiau 1 vai. nakties, 
o keldavosi 9 vai. ryto (37 ir 48 
psl.). 4. A. Brazauskas labiau 
mėgsta kavą, negu arbatą 
(„Lietuvos rytas", nr. 213. 
Vilnius, 1993.XI.3). 5. Preziden
tas A. Brazauskas ir jo sekretorė 
labiau mėgsta rašiklio juodą 
spalvą. (Ten pat). 

GALVOSŪKIO NR. 53 
ATSAKYMAS 

Anykščiai — nykščiai. 

GALVOSŪKIO NR. 52 
ATSAKYMAS 

Tas skaičius yra 24. 24:4=6 
2+4=6. 

Į langelius žemyn įrašykite 
vardą vietovės, kuri garsi 
seniausiu ir storiausiu Lietuvo
je ąžuolu. Skersai — Lietuvos 
apskrities miestą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 

Trijuose geležinkelio vago
nuose keliauja 90 žmonių. Jei iš 
pirmojo vagono 12 žmonių perei
tų į antrąjį vagoną, o iš antrojo 
9 žmonės pereitų į trečiąjį, tada 
visuose trijuose vagonuose 
žmonių būtų po lygiai. Kiek 
keleivių būtų kiekviename va
gone prieš pradedant vaikš
čiojimą? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 81 

Paaiškinkite, kodėl visuose 
žodžiuose, kurie kirčiuojami 
dešininiu arba riestiniu kirčio 
ženklu, yra bent vienas ilgas 
skiemuo. (5 taškai) 

Nė vienoje gūžtoje dvi poros 
paukščių neperi. 


