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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Ukrainos prezidentas 
lankosi Lietuvoje 

Viln ius , vasario 8 d. (Elta) — 
Šiandien Lietuvoje su vienos 
dienos oficialiu vizitu lankėsi 
Ukra inos prezidentas Leonid 
Kravčuk. Ka r tu buvo a tvykus i 
ir Ukrainos vyr iausybinė dele
gacija. V i ln i aus a e r o d r o m e 
svečius sut iko aukšč iaus ie j i 
Lietuvos asmenys, min is t ra i , 
diplomatai. P i r m i a u s i a Ukrai
nos prezidentas ir jį lydintys as
menys pagerbė žuvusiųjų už 
L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ę 
atminimą Antakaln io kapinėse 
— padėjo vainiką. Prezidentū
roje Lietuvos ir Ukra inos vals
tybių vadovai kalbėjosi konfi
dencialiai, po to vyko išplėstinis 
dvišalis sus i t ik imas . Seime, 
ry t in iame p lena r in iame posė

dyje Ukrainos prezidentas pasa
k ė kalbą. 

„Mus sieja seni is tor iniai 
ryš ia i" , kalbėjo j i s . „Kijevo 
Rusia suvaidino didelį vaidmenį 
Lietuvos įs i tv i r t in imui . Savo 
ruožtu Lietuvos Didžioji Kuni 
gaikštystė d a r 14 amžiuje pa
dėjo ukrainiečiams išsaugoti sa
vo tradicijas, kalbą ir religiją, 
neleido žūti savitai mūsų kultū
ra i " . 

„Reikšmingu įvykiu mūsų 
bendravimo istorijoje tapo 1921 
m. taikos sutartis t a rp Ukrainos 
ir Lietuvos. Kokybiška i naujas 
e tapas prasidėjo 1991 metais . 
Ukra ina viena pirmųjų pri
pažino Lietuvos vals tybingumą 
ir suverenumą, o Lie tuva buvo 
viena pirmųjų šalių, pripaži
nusių politinę Ukra inos nepri
klausomybę", kalbėjo Ukrainos 
prezidentas Lietuvos Seime. 

„Lietuva yra viena didžiausių 
Ukrainos prekybos pa r tne r ių" , 
jis pažymėjo. „Tačiau mūsų eko
nominiai ir prekybos ryšiai dar 
nesiekia reikiamo lygio". Uk
rainos prezidentas pasakė , kad 
jų šalis galėtų parduoti Lietuvai 
rūdos, anglies, kokso, valcuoto 
metalo, metalo gaminių , elekt
rotechnikos, mašinų gamybos ir 
kitų gaminių ir savo ruožtu gau
t i iš Lietuvos p la taus vartojimo 
prekių , ava lynės , drabužių , 
cheminės ir elektroninės pramo
nės produkcijos. „ U k r a i n a su
interesuota tu rė t i išėjimą į 
Baltijos jūrą ir k i t a s š iaurės 
Europos šalis, pas inaudodama 
Klaipėdos uostu. Lietuva galėtų 
irgi pasinaudoti Ukra inos uos
tų potencialu Juodojoje jūroje", 
pasakė Leonid Kravčuk. 

Ukraina te ig iamai ver t ina 
NATO programą „Par tne rys t ė 
taikos labui". „Ypatingo aktua
lumo", prezidento žodžiais, „įgy
ja ir Ukrainos iniciatyva kurt i 
stabilumo zoną Vidurio ir Rytų 
Europoje. Ši iniciatyva t ikr iau
siai sutampa su k i t a i s Europos 
saugumo sistemos projektais" , 
pasakė Ukrainos prezidentas . 

Lietuvos Prez iden to salėje 
prezidentai A. Brazauskas ir L. 
Kravčuk pasirašė Lietuvos ir 
Ukrainos draugystės ir bendra
darbiavimo sutar t į . Buvo pasi
rašytos ir k i tos su ta r tys . Po to 
įvyko spaudos konferencija. Jo
je Leonid Kravčuk pareiškė 
viltį, jog Vilniuje p radė t a s po
kalbis bus p ra t ę s t a s Kijeve. Jis 
pakvietė Lietuvos prezidentą 
apsilankyti Ukrainoje su ofi
cialiu vizitu. 

Paklaustas apie siūlomos Bal 
tijos ir Juodosios jū ros šalių 
sąjungos perspektyvas , Krav
čuk paaiškino, jog ši idėja pa
t raukl i tuo, kad joje nenumaty
ta sudaryti kokius nors karinius 

blokus, o siūlomas bendradar
biavimas ekonominėje, socia
l inėje , ku l tū ros bei kitose 
visuomenės gyvenimo srityse. 

Kalbėdamas apie Ukrainos ir 
Rusijos santykius, L. Kravčuk 
pasakė, jog „daug kas priklau
sys nuo to, kaip bus išspręsta 
Juodosios jūros karinio laivyno 
problema. Tam reikalinga gera 
val ia iš abiejų pusių. O apskri
t a i " , pabrėžė jis, „nereikia iš 
šalies aš t r int i Rusijos ir Ukrai
nos santykių". 

Paklaustas , kokia galėtų būti 
Rusijos reakcija į tai, kad Ukrai
na pasirašo NATO partnerystės 
dokumentus , Kravčuk atsakė, 
jog tą patį padaryti pakviesta ir 
Rusija. Tai rodo realų šalių norą 
bendradarbiaut i taikos labui. 

Po pietų Ukrainos prezidentas 
L. Kravčuk susitiko su Lietuvos 
premjeru Adolfu Šleževičiumi, 
lankėsi Vilniaus universitete, 
susitiko su Lietuvos ukrainiečių 
bendrijos atstovais. Svečiams 
buvo surengta eskursija po 
Vi ln ių . Vizi tas baigėsi iš
kilminga vakariene Menininkų 
rūmuose. 

S i ū l o m a steigti m a ž a s 
ū k i n i ų p a t a r n a v i m ų įmones 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
nemažai žemės ūkio bendrovių 
b a n k r u t u o j a . Darbo ekono
m i k o s c e n t r o spec ia l i s t a i 
rekomenduoja nedidelių ūkių 
savininkams jungtis į grupes ir 
iš bankrutuojančių bendrovių 
įsigyti bendram naudojimui 
žemės ūkio technikos. 

S i ū l o m a ta ip p a t s te igt i 
nedidelius agroservisus. Trakų 
rajone j au yra 12 tokių nedi
delių agroservisu. Vienam trak
toriui vidutiniškai tenka 40 ha 
žemės naudmenų. Agroserviso 
funkcijas atlieka ir žemės ūkio 
mokyklos. Tai vertinama kaip 
moksleivių gamybinė praktika. 

Dviejų-trijų hektarų ūkelių 
savininkai patenkinti — įkai
niai prieinami. Patenkintos ir 
mokyklos — pasipildo jų iždas, 
y r a už ką pirkti naujos tech
nikos. 

Žemdirbiai pradės 
streiką vasario 10 

Vi ln ius , vasario 4 d. (AGEP) 
— Dėl vasario 10 d. numatomo 
pradėti žemdirbių streiko susi
r inko ir posėdžiavo „žemės ūkio 
produkcijos pardavimo regu
liavimo ir koordinavimo komi
sija", į kur ią įeina Žemės ūkio, 
Ekonomikos ministerijų, bankų. 
Ūkininkų sąjungos, žemės ūkio 
bendrovių asociacijos, perdir
bimo įmonių atstovai. 

Ginčai truko daugiau kaip dvi 
valandas, tačiau esminiai klau
simai neišspręsti, priežastys, 
verčiančios streikuoti, lieka. 
Žemės ūkio ministras Rimantas 
Karazija mano. kad prieš prade
dan t streikuoti dar reikėtų ge
ra i pagalvoti. 

Ūkininkų sąjungos tarybos 
p i rmininkas Jonas Čiulevičius 
mano. kad kito kelio jau nėra — 
t ik pradėti šią protesto akciją, 
„nes visi pasitarimai, komisijos 
iki šiol beveik nieko neiš
sprendė. „Šio streiko tikslas yra 
ne priversti perdirbimo įmones 
bankru tuo t i , o pasiekti, kad jos 
pereitų į kaimo žmonių rankas". 

Pirmadienį Sarajevo mieste vyko 59 laidotuvės — ir serbų ortodoksų, ir kroatų katalikų ir ateistų 
bei „kosmopolitų", kaip save vadina religiškai maišytų šeimų žmonės. Musulmonai, kuriuos 
matome šioje nuotraukoje, pakeitė savo religini paprotį ir laidojo nakčia, norėdami sumažinti 
pavojų, nes šaudoma ir į laidotuvių būrelius. 

„Partnerystė vardan taikos" 
— proceso pradžia 
Amb. Alfonso Eidinto pranešimas 

VV'ashington, DC, vasario 7 d. 
— Kadangi Lietuvos Ambasada 
paskutiniuoju metu gauna daug 
užklausimų ryšium su Lietuvos 
prezidento bei vyriausybės ini
ciatyvomis, ieškant saugumo 
garantijų Lietuvai , Lietuvos 
ambasadorius Alfonsas Eidintas 
paskelbė informacinį pranešimą 
kaip esamą padėtį vertina Lie
tuvos diplomatinė tarnyba. 

Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko sausio 4 d. pareiš
kimas Europos gynybos organi
zacijai NATO. kuriame buvo 
prašoma pilnos narystės Lietu
vai šioje gynybos organizacijoje, 
bei Briuselyje sausio 27 d. jo 
pasirašyta „Partnerystės var
dan taikos" sutartis, kuria buvo 
pradėtas konkre tus Lietuvos 
bendradarbiavimas su NATO, 
nuosekliai tęsia Lietuvos užsie
nio politikos kursą, kurio t iks
las — visiška Lietuvos reinte-
gracija į Europos struktūras. Ki
taip sakant, Lietuva siekia grįž
ti ten. kur buvo prieš okupaciją. 

Šią mintį ambasadorius Al
fonsas Eidintas akcentavo t iek 
JAV Valstybės departamente, 
tiek susitikimų su Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos ambasado
riais VVashington, DC, metu . 
Pasak ambasadoriaus, „padėty
je, kurioje dabar atsidūrė Bal
tijos valstybės, ta i yra logiškas 
ėjimas, kurio rezultatus, jei 
efektyviai veiksime re ikiama 
linkme, pajusime artimiausioje 
ateityje". 

Dr. Eidinto nuomone, šian
dien Rytų ir Vidurio Europoje 
galima išskirti keturias vals
tybių kategorijas: Vyšegrado 
šalys (Čekija, Vengrija, Slova
kija, Lenkija), Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos konglo
meratas, Baltijos valstybės ir 
Balkanų šalys Rumunija ir Bul
garija. 

Pirmosios, kad ir kol kas ne
turėdamos formalių Vakarų ša
lių saugumo garantijų, jau yra 
ypatingoje NATO valstybių dė
mesio zonoje. Šioje Europos 
dalyje Vakarų šalių saugumo 
garantijos tėra t ik laiko klau
simas. 

NVS, net ir Ukraina, spren
džiant iš tur imos informacijos, 
atsiduria anapus Vakarų sau
gumo sferos, su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmėmis. 

Baltijos valstybės, strategiškai 
žiūrint , šiandien y r a lyg ir „nie-
keno žemė". Tačiau tokia neapi
brėžta padėtis tegal i būti trum
palaikė. Saugumo srityje vaku-
mo nebūna, todėl arba didysis 
ka imynas Rytuose realizuos sa
vo „artimojo užsienio" koncep
ciją, įjungdamas Baltijos vals
tybes į savo įtakos sferą (o tokių 
tendencijų yra, ypač jos akivaiz
džios Latvijos atžvilgiu), arba 
Baltijos šalys (pirmiausiai Lie
tuva , esanti geriausioje starti
nėje padėtyje) iš t rūks iš nesta
bilumo zonos ir įšoks i paskutinį 
j a u pajudėjusio t raukin io vago
ną, užsitikrindamos sau saugią 
vietą „Vakarų eksprese". Beje, 
į t ikinamiausia, kad Lietuvai 
re ikal ingas t raukinys eis per 
Vyšegradą į Briuselį, o ne kuria 
k i t a kryptimi. 

Aiškindamas Lietuvos prezi
dento ir vyriausybės paskutines 
iniciatyvas, ambasadorius Ei
d in t a s „Partnerystės vardan 
t a ikos" projektą vis dėlto ver
t i n a kaip kompromisą, kurio 
ver tė paaiškės per artimiausius 
du-tris metus. Jo nuomone, sau
g u m o garantijų Lietuvai ir 
Par tnerystės santykio atžvilgiu 
ga l ima vadovautis nuostata, 
k a d tai geriau nei nieko, arba 
„šiandien bent nėra blogiau nei 
vakar" . Kol kas daugiau tikėtis 
ir nebuvo galima, tačiau, galvo
j a n t apie ateitį, jau dabar buvo 
svarbu užimti tam tikrą pozici 
ją, nepaliekančią jokių neaišku
mų dėl Lietuvos geopolitinės 
orientacijos prioritetų ir toli
mesnių planų. Tą Lietuvos vy
r iausybė ir padarė. 

Antra vertus, integracija į Va
ka rų valstybių politines, ekono
mines ir militarines s t ruktūras 
y r a evoliucinis procesas, truk
s iant is ne vienus metus. „Part
ne rys tės" programa gali tapti 
svarbiu etapu šiame procese. 
J o s neapibrėžtumas ta ip pat 
t u r i dvi puses — tokioje situaci
joje svarbu kokį konkretų turinį 
m e s patys suteiksime šiam pro
j ek tu i ir kaip efektyviai panau 
dosime mums atsiveriančias ga
limybes. Tas konkretus tur inys 
ir lems mūsų sėkmę ar nesėkmę 
įsijungiant į Vakarų saugumo 
sistemą. 

Todėl, tur int prie* akis aiškų 

JAV patarėjai siūlo 
pradėti oro puolimus 

prieš serbus 

strateginį tikslą (pilna narystė 
NATO), dabar reikia apipavi
dalinti Lietuvos požiūrį į „Part
nerystę vardan taikos" ir tapti 

A aktjtriu par tner iu , juo labiau, 
kad j au šiandien partnerystė 
Lietuvai atveria labai plačią 
veiklos sritį. Ši sutart is leidžia 
gauti NATO pagalbą karinių 
pratybų, karinio biudžeto ir 
ginkluotojų pajėgų kūr imo 
k l a u s i m a i s . Lie tuvai labai 
reikia NATO ekspertų pagalbos 
savo oro erdvės, teritorinių 
vandenų kontrolei, ryšių, ka
rininkų mokymo, net topografi
jos ir karinės terminologijos 
srityse. Lietuvos kariuomenės, 
atitinkančios NATO standar
tus, kūr imas galėtų prasidėti 
nuo Baltijos taikos palaikymo 
batalijono, kuris, t inkamai ap
mokytas ir apginkluotas, galėtų 
dalyvauti bendrose pratybose su 
NATO, o taip pat ir Jungtinių 
Tautų operacijose. 

Be to, NATO delegacijos vizi
tas į Vilnių teikia tam t ikro op
timizmo. Vis dėlto, ambasado
riaus Eidinto nuomone,„turime 
būti ne optimistais, bet realis
tais: Šiandien niekas neperkels 
Berlyno sienos 600 km. į rytus, 
todėl t enka ieškoti naujų, laik
mečio dvasią atitinkančių, for
mų. Eidama savo užsienio poli
tikos keliu, Lietuva vis dėlto 
turi derintis prie šiuo keliu 
vykstančio judėjimo taisyklių 
bei greičio. Priešingu atveju ji 
rizikuoja gauti ne tik baudą už 
taisyklių nesilaikymą, bet ir pa
tekti į avariją, panašią kaip 
1939-1940 metais". 

Kad to išvengtų. Lietuvai rei
kia vesti ne tik efektyvią bei 
pragmatišką užsienio politiką, 
bet ir konsoliduotis viduje. Lie
tuva niekada netaps NATO na
re, jei turės konfliktinių situ
acijų su kaimynais, arba jei jos 
vidinė padėtis nebus stabili ir ji 
nuolat stovės an t politinės 
krizės ribos. „Mūsų valstybės 
interesai šiandien įsakmiai rei
kalauja, kad visos politinės 
jėgos, suinteresuotos nepriklau
somybės įtvirtinimu, mobili
zuotų savo intelektualinį poten

cialą ir gyvybiškai svarbiais 
tautai bei valstybei klausimais 
ieškotų bendro sutarimo, o ne 
eitų krizės gilinimo keliu. 

Washington, D C , vasario 7 d. 
(NYD - JAV prezidento Bill 
Clinton patarėjai Nacionalinio 
Saugumo Taryboje rekomenda
vo, kad jis bandytų įt ikinti 
NATO pradėti oro puolimus 
prieš serbų pozicijas, apsu
pančias Sarajevo miestą, je i jie 
tebetęs civilių puldinėjimus. To 
sprendimo priėjo tarybos nariai, 
po tris valandas trukusių svars
ty bų Baltuosiuose rūmuose. 

JAV administracijos pareigū
nai sakė, jog jų galimybei at
sakyti į praėjusį šeštadienį 
įvykdytą žmonių pilnos turga
vietės užpuolimą trukdė netu
rėjimas neginčytino įrodymo, 
kas iš tikrųjų Šovė mortyros 
šūvį, užmušusį 6 8 žmones i r su
žeidusi per 200 kitų. Bet ir prez. 
Clinton, ir valstybės sekretorius 
Warren Christopher pirmadienį 
pakartojo savo prielaidą, jog už 
tai atsakingi serbai . 

Prez identu i r e i k i a tik n o r o 

Be to, aukšti J A V administra
cijos pareigūnai pripažino, jog 
jei prezidentas norėtų, jis galėtų 
tik pakelti telefoną ir pasakyti 
NATO sąjungininkams, jog įsa
ko pradėti oro puolimus pagal 
jau priimtas Jungtinių Tautų 
rezoliucijas ir NATO įspėjimus, 
leidžiančius juos pradėti esa
momis sąlygomis. 

JAV Nacionalinio Saugumo 
Tarybos (NST) narys Anthony 
Lake pirmadienį kariniu lėktu
vu išvyko į Shreveport, Louisi-
ana, kur šiuo metu lankosi prezi
dentas, informuoti jį apie pirma
dienį vykusias NST svarstybas. 
Jų metu taip pat buvo svar? 
tomą ką JAV galėtų padaryti. 
kad būtų atgaivintos aklavie
tėje atsidūrusios taikos derybos 
tarp tryų Bosnijos karo dalyvių. 

Pirmadienio rytą dar būda
mas Houston, Texas. prez. Clin
ton pareiškė remias JT genera
linio sekretoriaus Boutros Bout 
ros-Ghali pasiūlymą, kuris pa
lengvintų NATO gynybos sąjun
gai atsakyti į civilių puolimus 
Sarajevo mieste. 

Houstone pasakytoje savo kal
boje apie savo pasiūlymus JAV 
valstybės biudžetui, prezidentas 
pasmerkė žudynes Sarajeve ir 
pasakė, kad nurodė JAV atsto
vui Šiaurės Atlanto Sąjungoje 

Sausio 13 d. lietuviai 
klausėsi rusų 

kariškių 
Vilnius, vasario 3 d. (AGEP^ 

— Du inžinieriai — radijo mė
gėjai papasakojo „Lietuvos 
rytui", kaip j ie 1991 metų 
sausio įvykių metu nedidelio ga
lingumo radyo stotimis klausėsi 
šarvuočiais po Vilnių besiva-
žinėjančių Rusijos kar iškių 
pokalbių. Tų pokalbių steno
gramas jie perdavė Aukščiau
siajai Tarybai, prokuratūrai, 
Vidaus reikalų ministerijai ir 
užsieniui. 

Inžinieriai mano, kad buvo 
galima įsiskverbti į kariškių 
eterį; t i e būtų netekę ryšio, ir, 
gal būt , būtų buvę išvengta 
sausio aukų. 

Beje, prasidėjus karui Persijos 
įlankoje, lietuviai perdavė savo 
žvalgybinę patir t į šalims, ka
riaujančioms prieš Iraką. Irakas 
daugiausia buvo ginkluotas so
vietine karine technika. 

Robert Hunter , kad remtų sekr. 
Boutros-Ghali pasiūlymą. 

N u k e n č i a n e v i e n 
m u s u l m o n a i 

Nor s prez identas pa r e i škė 
š i l ta i su t inkąs pasiūlymą duoti 
ga l ią Bosnijoje esant iems ka ro 
v a d a m s imt i s , , a t i t i n k a m ų 
ve iksmų" , j is tačiau t a ip pa t 
pabrėžė , kad Jung t inės Valsti
jos tuo nepradeda diplomatinės 
agitacijos, kad būtų p radė ta s 
ka r in i s kerštas Serbijai. J i s spe
cialiai stengėsi nepristatyti Bos
nijos musulmonų, kaip vienin
te l ių šio karo aukų, nors to 
neveng ia daryti JAV vals tybės 
s ek re to r iu s War ren Chris to
pher . Prezidentas laiko visas 
t r i s grupes a t sak ingas : „Kol 
t i e m s žmonėms nenusibos vie
n a s k i tą žudyti, blogi dalykai 
t e n ir to l iau darysis" , sakė Bill 
C l in ton . 

Bet J i s nea tmetė galimybės, 
k a d ka ip nors bus a ts i lyginama 
už šeštadienio užpuolimą, saky
d a m a s , jog JAV tar ias i su są
j u n g i n i n k a i s ap ie t i n k a m ą 
k a r i n ę reakciją ne t ik dėl šeš
tadienį įvykusio civilių užpuoli
mo, bet ir norint stabdyti tokius 
puo l imus ateityje. 

S e r b a i a t s a k i n g i u ž 
n u o l a t i n i u s p u o l i m u s 

J A V valstybės sekre tor ius 
W a r r e n Christopher, t ač iau , 
ka l t ino Bosnijos serbus regulia
r ia i vykdomu civilių užpuldinė
j i m u Sarajevo mieste, tuo ruoš
d a m a s pagrindą, jei būtų nutar
t a pradėt i oro puolimus prieš 
serbų pozicijas. 

Nors JAV karinė žvalgyba pra
neša, jog neįmanoma kategoriš
k a i nus ta ty t i , kad Bosnijos ser
ba i ka l t i už šeštadienio sker
dynes , J A V valstybės sekreto
r i u s juos kalt ino ne t ik už tą 
įvykį, be t ir už visus anksč iau 
j ų vykdytus puolimus, kur iuos 
j i e neginčyt inai įvykdė, ir ta i 
j a u sudaro pakankamą pagrin
dą pradė t i puolimus iš oro. 

Tačiau JAV pareigūnai pabrė
ž ė , k a d s p r e n d i m a s i m t i s 
k a r i n i ų veiksmų bus padary tas 
t i k po to , kai pats prezidentas 
Cl in ton aiškiai apsispręs,ir t ik 
s u Š iaurės Atlanto Tarybos 
(aukščiausio NATO organo) pri
t a r i m u . Je i J T genera l in io 
s e k r e t o r i a u s B o u t r o s - G h a l i 
pas iū lymas bus pri imtas, jis pa
ša l ins paskut inę likusią kliūtį . 
n e s duos j am ir NATO vadams 
t ies ioginę galią imtis kar in ių 
veiksmų, nebelaukiant kitų Va
k a r ų šal ių pri tar imo. 

B e t N A T O p a r e i g ū n a s 
paa i šk ino , kad Šiaurės At lan to 
Tarybos sprendimas tu rė s būt i 
p r i i m t a s vienbalsiai. O iki šiol 
K a n a d a ir Didžioji Bri tani ja 
pr ieš inosi puolimams iš oro, 
a rgumentuodami , jog ta i pasta
t y t ų į pavojų jų dal inius , kur ie 
Bosnijoje saugo šalpos darbuo
tojus, je i serbai pradėtų j iems 
keršy t i už oro puolimus. 

K A L E N D O R I U S 

V a s a r i o 9 d.: Apolonija, 
Mari jus , Erikas , Algė, Girvy-
das . 

V a s a r i o 10 d.: Šv. Skolastika; 
T e o d o r a , E l v y r a , G r a ž u t ė , 
Ska i s tu t i s . 
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AŠSl SKAUTYBĖS 
kelias 

'ODČ* R e d a k t o r ė j .v .s . I rena Regienė 

ĮSPŪDŽIAI 
Teko pabuvoti skautiškoje 

sueigoje. Tai buvo iškilminga 
sueiga, perduodant vadovybe į 
kitas rankas. Mat įvykę rinki
mai pakeitė valdžią. Jaunimo 
centro salėn prisirinko nemažas 
būrys skautybės vadovų. Kai 
kurie jau baltaplaukiai, o daug 
ir labai jaunų, dar tik {žengian
čių j vadovybės eiles. Kadangi 
neturiu šiame susirinkime jokių 
pareigų, tad malonu atsisėsti ir 
žvilgterėti į tuos, kuriems reikia 
šią sueigą pravesti, pabendrauti 
su dalyviais. 

Pakuždom sakau kaimynei: 
„Bus nuobodu, kai jokio įverti
nimo negauni, žodžio pasakyti 
negali". „Nusiramink ir ste
bėk!" Mano kaimynė labai 
griežta. Tad nusiraminu ir 
stebiu. 

Ne tik stebiu, bet stebiuosi 
mūsų vadovais, kurių daugelis 
mano aky vaizdoje užaugo. Kai 
ba santūriai ir apie reikalą. 
Kam reikia padėkoti — padėko
ja. Pagerbia žmonas, kurios 
jiems leido atitrūkti nuo šeimos 
pareigų. Pagerbia nusipelniu
sius. 

Brolijos Vyriausias skauti
ninkas primena 14-tą skautų 
įstatą. Jauti visame susirin
kime aiktelėjimą. Kas tas ke
turioliktas, jei skautai turi tik 
dešimt? Pasirodo, kad tai yra 
kantrybės įstatas. Visi pritaria. 
Gal reikėtų tokį įstatą dar įra
šyti. 

Trys gauna Geležinio Vilko 
ordiną. Tai pats paskutinis or
dinas. Dabar jau jie eis į pensiją. 
Viską pasiekė. Bet pažįstu tuos 
tris! Žinau, kad nei vilkai, nei 
liūtai jų nenuvys nuo skautiško 
darbo. Tai tikri geležiniai vil
kai, kurių garsų kaukimą dar 
girdėsime. 

Girdime įvairius ataskaiti
nius pareiškimus. Bet vienas 
maloniausių — Garbės teismo. 
Jie neturi nieko pranešti apie 
savo veiklą, nes nieko neveikė. 
Lyg būtų negarbė. Bet tikrumo
je — pasididžiavimas, kad mes 
savo šeimoje neturėjome jokių 
ginčų, kuriuos reikėtų perkošti 
per Garbės teismą. Ne taip 
Lietuvoje. Ten ir garbės teismo 
neužtenka. 

Sienoje iškabintas pasveiki
nimas iš Kanados. Ilgas. Vos 
išsitenka per sieną. Prirašė, 
pripiešė stovyklos vadovai, ir 
skautukai, ir skautės... Tai ne 
tik pasveikinimas. Tai lietu
viškumo auklėjimas. Skautu
kas, nupiešęs lietuvišką vėliavą, 

neužmirš. Tai rodosi smulkme
na, bet kartais išauga į didelius 
dalykus. Tai ir yra didžiausia 
prasmė, dėl kurios susirinko 
LSS vadovai perduoti vairą į 
kitas rankas. 

Bendrai buvo graži sueiga. 
Skautininkės gavo gėlių puokš
tes. Parsineš namo. Pamerks į 
uzbonus. Gėlės nuvys, bet, se
sulės, neužmirškit, kad ne vel
tui gavote! Atsilyginkite savo 
darbu. Broliai taip pat buvo 
apdovanoti. Tegul tos dovanos 
primena, kad darbai nepasibai
gė-

vs. Vladas Vijeikis 

1994-96 metų kadencijai LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininko pareigas ir vėliavą perėmusį vs. 
fil. Kęstutį Ječių plojimu sveikina buvęs Tarybos ir Pirmijos pirmininkas vs. fil. Sigitas Miknai-
tis ir iškilmingai sueigai vadovavusi vs. Marytė Utz. 

Nuotr. Ramunės Juodelienės 

MANO KELIONE Į LIETUVĄ 
1993 m. LSS rašinių konkurse II vietą skautų,-cių grupėje 

laimėles rašinys. 
Šią vasarą aš, mano mama ir pasitiko giminės. Mano močiu-

brolis Vytenis skridome į 
Lietuvą. Liepos 8 d. iš Newark 
skridome į Kopenhagą, o iš ten 
į Vilnių. 

Kai perėjom muitinę, mus 

LSS Vadovybės pareigų perdavimo sueigoje, pareigas perduodantis LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirm. vs. fil. Sigitas Miknaitis sega žymenį buv. Pirmi
jos sekretorei fil. Aleksandrai Likanderienei. 

Nuotr Ramunės Jvodefieačs 

I VYRESNIŠKUMO LAIPSNIUS 
PAKELTI LSB VADOVAI 

Lapkričio 11-tos — Lietuvos 
Skautijos įsikūrimo sukakties 
proga. į vyresniškumo laipsnius 
pakelti šie skautiškoje veikloje 
pasižymėję LSB vadovai. 

Į paskautininko lpsn.: 

v.si. Algis Kaminskas — 
,.Rambyno" tnt. 

v.si. Algis Simonavičius — 
..Rambyno" tnt. 

v.si. Antanas Pocius — „Vil
niaus" tnt. 

v.si. Vytautas Tamulaitis — 
„Lituanicos" tnt. 

v.si. Bronius Fabijonas — „Li-
tuanicos" tnt. 

v.sl. Alvinas Kišonas - ..Ram
byno' tnt. 

v.si. Algis Paškus — ..Ram
byno" tnt. 

j.b. v.vi. Alvydas Jonikas — 
..Lituanicos" tnt. 

v.si. Tadas Stropus — „Litua
nicos" tnt. 

j.b. v.vi. Romas Česas — „Litu
anicos" tnt. 

Į skautininko lpsn.: 

ps. Mindaugas Mauragis, 
„Baltijos" tnt., Canberra 

ps. Vytenis Vilkas — „Kalniš
kių" tnt. 

ps. Vladas Žukauskas — „Li
tuanicos" tnt. 

I vyresnio skautininko lpsn.: 

s. Algis Senkus — ..Rambyno" 
tuntas 

s. Mykolas Banevičius — „Tė
viškės" vietininkija. 

tė Monikutė gyvena Alytuje, 
Perlojos gatvėje, netoli šaldytu
vų gamyklos . Mano te tos 
Monika ir Albina gyvena netoli 
močiutės namų. Teta Monika 
dirba šaldytuvų gamykloje. 
Mano dėdė Algis gyvena su 
mano močiute. Aš daugiausiai 
buvau Alytuje. Turiu giminių ir 
Vilniuje. Mano tetos Aldona ir 
Janina gyvena Vilniuje. Visos 
mano tetos jau yra močiutės. 

Sutikę visus gimines, ėjome 
valgyti pietus pas tetą Aldoną. 
Lietuviškas maistas labai skir
tingas nuo amerikietiško. Aš 
daug nevalgiau, nes buvau 
prisivalgęs lėktuve. 

Vilniuje buvau maždaug tris 
dienas. Po to išvažiavome į 
Alytų. Vilniuje mačiau Ge
dimino pilį, Vilniaus Katedrą 
Spaudos rūmus ir visą sena
miestį. Mano pusbrolio žmona 
turi savo itališką kavinę netoli 
Katedros. Tai privatus verslas. 
Ten aš gavau labai skanių ledų. 

Kelionė automobiliu iš Vil
niaus į Alytų trunka maždaug 
vieną valandą ir penkiolika 
minučių. Atvykęs į Alytų ėjau 
susitikti su toje gatvėje gyve
nančiais draugais. Su jais susi
pažinau, kai prieš metus lan
kiausi Lietuvoje. Geriausi mano 
draugai toje gatvėje yra Julius, 
Audrius ir Tadas. Julius ir Aud
rius yra broliai, o Tadas — jų 
pusbrolis. Mes gatvėje žaidėme 
karą, slėpynes ir sportą. Netoli 
jų namų yra stadionas, kur 
žaidėme europietiška futbolą. 
Kartais žaisdavome beisbolą. 
Naktį kūrendavome laužą. 
Rytais eidavom į miestą ir pirk-
davom amerikietiškų saldainių, 
fejerverkų ir ledų. (Lietuvoje 
yra ledų iš Utenos, Suomijos, 
Švedijos ir Italijos). 

Pietų valgyti eidavau pas savo 
tetas. Kadangi maisto pro
duktai parduotuvėse yra men
kos kokybės, žmonės, kurie turi 
savo kiemus, patys augina viš
tas ir daržoves. Jei neturi 
kiemo, nusiperka sodą ir augina 
ką nori. Mano pusseserės Aly
tuje pardavinėjo lietuviškus le
dus vardu „Pingvinas". Kai pas 
jas nueidavau, jos visuomet 
turėjo ledų. Man smagiausiai 
buvo pas močiutę būti. Vakarais 
žiūrėdavome filmus ir klausy-

Naujoji LSS Revizijos komisija, š.m. sausio 30 d. Jaunimo centre, Čikagoje, 
vykusioje iškilmingoje LSS vadovybes pareigu perdavimo-perėmimo sueigo
je pradėjusi eiti savo pareigas iŠ k. — jvs. Antanas Levanas, jvs. Bronius 
Juodelis — pirmininkas ir jvs. I^opoldas Kupcikevičius. 

Nuotr Ramunės Juodelienės 

„KERNAVĖS" TUNTO 
SUEIGA 

„Kernavės" tunto Vasario 
16-sios sueiga šeštadienį, vasa
rio 19 d., 2 vai. p.p. vyks Jauni
mo centro mažojoje salėje. Visos 
„Kernavės" tunto sesės prašo
mos dalyvauti pilnose išeiginė
se uniformose. Kviečiame visus 
tėvelius, skautininkės,-us, 
„Kernavės" tunto rėmėjus ir 
bičiulius dalyvauti, {vairiais 
klausimais prašoma kreiptis į 
tuntininkę s. Ramutę Kemežai-
tę, tel. 312-778-2679. 

DETROITO SKAUTIJA 
KVIEČIA 

Detroito „Baltijos" ir „Gabi
jos" skautų,-čių tuntai kviečia 

rias avis, tris kai ^es ir dvi kiau
les. 

Aš lankiausi daugelyje mies
tų: Vilniuje, Kaune, Alytuje, 
Šiauliuose, Palangoje, Anykš
čiuose, Merkinėje, Klaipėdoje, 
Trakuose. Mačiau daug įdomy
bių: Gedimino kalną ir bokštą, 
Televizijos bokštą, Spaudos 
rūmus, Katedrą ir Katedros 
požemius, 9 Fortą, Perkūno 
namus Kaune, Nemuną, Nerį, 
Baltijos jūrą, Gintaro muziejų, 
Šarūno piliakalnį, Puntuką, 
Baranausko klėtelę, A. 
Vienuolio kapą, Aušros Vartus 
ir Šv. Onos bažnyčią. 

Iš viso, ką patyriau Lietuvoje, 
man labiausiai patiko du 
dalykai. Pirmas — Trakų pilis. 
Man buvo smagu lakstyti laip
tais ir įsivaizduoti, kad esu 
karys. Kai užaugsiu, aš būsiu 
karys. Mama nori, kad studijuo
čiau West Point akademijoje, 
gal tą ir darysiu, dar nežinau, 
bet karys tai tikrai būsiu! Man 
būtų smagu ginti Trakų pilį. Aš 
sugalvočiau geresnių būdų kaip 
ją apginti negu pilti dervą ant 
priešų galvų. Bet jei gyvenčiau 
anais senais laikais, nežinočiau 
visų modernių šautuvų, tai 
turėčiau kariauti su priemo
nėm, kurios buvo naudojamos 
tais laikais. Bet aš būčiau toks 
pat geras karys, kokie buvo 
senovėje. 

Kitas dalykas, kuris man la
biausiai patiko, tai mano 
giminės ir draugai, kuriuos 
sutikau Lietuvoje. Mano drau
gai vis klausė, ar aš žaidžiu 
elektroninius žaidimus. Net nu
stebau, kad jie iš viso žino apie 
elektroninius žaidimus. Tada jie 
nusivedė j vieno namo rūsį, 
kuriame galėjai žaisti „Nin-

davomės radijo. Mano pusbrolis tendo", tik reikėjo sumokėti 
Giedrius (aštuoniolikos metų) v i e n ą i i t ą Lietuvos vaikai 
eidavo pas kaimynus. Jo drau
gai turi Šunį, kelias kates ir 
daržą, kuriame auga daug 
obelų. 

niekuo nesiskiria nuo amerikie
tiškų vaikų. Jie irgi mėgsta 
tokius pat dalykus, kuriuos mes 
mėgstame. Aš jiems papasako-

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Kovo 6 d. — Tradicinė Čika
gos skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. Atidary
mas 10:15 vai. ryto. 

Balandžio 10 d. -
Lietuviškos skautijos veiklos 75 
metų pabaigtuvės - akademija 
koncertas, pietus ir pabend
ravimas 2 v. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

Mano pusbrolis Gintaras ir j a u apįe stovyklas, į kurias 
pusseserė Neringa gyvena v a į į u o j u kiekvieną vasarą, 
miške, netoli Vilniaus. Vieną Papasakojau apie „Neringos" 
naktį aš ir mano draugas Tomas stovyklą ir apie skautų sto-
žaidėme karą prieš mano pus- ^ 3 3 . A J norėčiau, kad jie 
brolio žmona Editą, mano pus- j ^ a n o r s važiuotų su manimi 
seserę Neringą (ji mane nuvežė j 8jas stovyklas; galvoju, kad jie 
į Palangą) ir mano brolį. Jie D Ū t ų iaDai geri stovyklautojai, 
laimėjo, nes Neringa yra labai AJ v e i norėčiau su jais susitikti 
stipri - kitą vasarą. Bet dabar mes susi-

Aplankiau ir savo tėtės gimi- tarėm susirašinėti laiškais, 
nes. Jie gyvena kaime ir turi 
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visus apsilankyti tradicinėje 
Kaziuko mugėje š.m. kovo 6 die
ną vyksiančioje Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Tuoj po šv. 
Mišių vyks trumpa tuntų suei
ga ir Kaziuko mugės atidary
mas. 

Visi kviečiami apžiūrėti mu
gę, įsigyti gražių rankdarbių, 
išbandyti laimę loterijoje ir 
pasivaišinti gardžiais valgiais ir 
saldumynais. O vaikučiams bus 
įvairių jiems pritaikytų užsiė-
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DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7S75 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave | 
Valandos pagal susitarimą 

mimų. Tad nepamirškite savo 
kalendoriuose pasižymėti datą 
ir atsilankyti. Skautai ir skau
tės Jūsų laukia! 
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ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
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daug gyvulių. Jie turi tris šunis, 
dešimt} ančių, daug vištų, du 
žąsinus, arklį, kumeliuką, ketu-

Sugrįžau i Bostoną rugpjūčio 
26 dieną. Buvo labai, labai sma
gu Lietuvoj 

Šarūnas Krukonis 
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Kodėl palūžo mūsų 
dvasia? 

Virš keturių dešimtmečių išei
vijos kultūrinis, politinis ir 
visuomeninis gyvenimas buvo 
kaip tas pavasario ižas Nemune, 
besiveržiantis iš krantų. Rūpes
tis pavergtos Tėvynės likimu ir 
savosios kultūros bei tradicijų 
išlaikymu toli nuo Baltijos 
krantų buvo įkvėpimo, kūry
binių polėkių ir iniciatyvos šal
tiniais. Prasidėjus „rudens 
sezonui", sunku buvo suspėti į 
renginius, koncertus, vaidi
nimus, vakarones, protarpiais 
buvome užsiėmę peticijų parašų 
rinkimu, dalyvavimu masinėse 
demonstracijose. Visam tam 
turėjome ir laiko, ir lėšų, ir 
noro. Klestėjo spauda, buvo 
rengiami naujų grožinės litera
tūros kūrinių sutikimai, scenas 
užpildė mūsų solistai, muzikai, 
chorai ir dailiojo žodžio interpre
tatoriai. 0 kas dabar? Tuštuma, ' 
tyla... 

Vartau mūsų dar gausią spau
dą ir ką joje randu? Vyrauja il
gos mirusių biografijos, įvairios 
sukaktys, seni prisiminimai, 
partizanų kovos, trėmimų 
aprašymai. Žodžiu, dienos aktu
alijas išstūmė praeitis. Jau 
plačiai skelbiami Vasario 16 — 
šios minėjimai, bet dar nekal
bama apie Kovo 11-ąją, po 
penkių dešimtmečių ne vien 
Lietuvai atnešusią nepriklau
somybę, bet tapusią vienu reikš
mingiausių pasaulio istorijos 
įvykių, savo neįtikėtinai drąsiu 
žingsniu davusią lemtingą smū
gį sovietinei imperijai. Kodėl to
ji data netapo mūsų džiaugsmo 
ir įkvėpimo šaltiniu? 

Kas bus toliau? Retkarčiais 
mūsų scenose pasirodo iš 
Lietuvos atvykę menininkai, o 
išeivijos išaugintų ir aukštoko 
lygio pasiekusių menininkų bei 
kūrėjų nebematyti. Niekas nesi
ima iniciatyvos surengti kultū
rinį renginį, suteikti dvasinę at
gaivą, tuo stiprinant mūsų 
visuomenės tarpusavio ryšius ir 
skatinant kūrybingumą. Be
lieka pasinaudoti vietinėmis 
pramogomis, teatrų spektak
liais ar pasitenkinti pasisvečia
vimais. Kodėl taip yra? 

Lietuviško charakterio ypaty
bė yra, kad lietuviuose veiksmą 
ir iniciatyvą iššaukia ne kas 
kita, kaip tik priespauda ar tra
gedija, kurias mėgstame atkur
ti ir apraudoti, linkę ašaroti ir 
skęsti gedule. Atkritus reikalui 
kovoti, atrofuojasi lietuvių jė
gos, miršta iniciatyva, nes 
stinga sugebėjimo linksmintis 
ar džiaugtis, praradus kovą. 
Atrodo, kad daugelis metų gyve
nimo laisvėje nepalietė 
lietuviškos išeivijos charakterio, 

nes nesutvirtino pastovaus 
kūrybingumo, neišugdė inicia
tyvos. Bet ar ne per anksti 
„nusiginkluoti" ir kultūriniai, 
ir politiniai? Dabar Rusijoje ne 
vien Žirinovskis, bet ir kiti 
įtakingi politikieriai kėsinasi į 
Baltijos valstybes, jas va
dindami „artimu užsieniu" ir 
įtakodami Vakarų demokra
tijas, kad jas paliktų „Rusijos 
interesų sferoje". Ekonominis 
šantažas siautė ne vien bloka
dos metu, bet ir dabar, maži
nant Lietuvai mazuto ir dujų 
tiekimą ir reikalaujant aukš
tesnių kainų už tarptautinės 
rinkos kainas. Nepriklausoma 
valstybė negali ilgai egzistuoti 
be ekonominės nepriklausomy
bės. 

Vienas stambus ir gerai išrek
lamuotas kultūrinis renginys 
įvyko pereitų metų lapkričio 
mėnesį Čikagoje. Tai mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, kuriame 
didžiausią prelegentų skaičių 
sudarė Lietuvos specialistai iš 
Vilniaus universiteto, Maskvos 
geologijos fakulteto, Dotnuvos 
Akademijos ir kitų mokslo in
stitucijų, parenkant labai siaurą 
tematiką, pvz., lapkričio 25 die
nos sesijoje Vilniaus Botanikos 
instituto atstovės N. M. La
pinskienės programon įtraukta 
paskaita: „Lietuvos agroland-
šafto (mano pabraukta, AMB — 
ar tai ne „ariamos žemės pavir
šius?") ekosistemų žolinių bend
rijų požeminių organų ekomor-
fologinis, kiekybinis ir fito-
centrinis įvertinimas"... To
kiomis „mandrybėmis" dabar 
Lietuvos „intelektualai" bando 
užimponuoti ne vien savo tėvy
nainiams, bet ir užsienio 
lietuviams. Dauguma čia sura
šytų žodžių yra kelių kalbų jun
ginys, pvz., „agrolandšaftas" — 
vokiško žodžio skolinys su lo
tyniška šaknim. Bet nesupran
tu, kas yra ,,fitocentrinis"... Pro
gramoje paskaitų temų tarpe 
yra apie „ankštinių javų tyrimą 
Lietuvoje" ir A. Vernickaitės iš 
Klaipėdos paskaita tema: 
„Abiotinių ekologinių faktorių 
į nėščių, nenėščių ir pagimdžiu
sių moterų nitochondrinių ir 
lizosominių faktorių akty
vumas". Muzikos sesijoje pa
skaitos tema apima „išeivijos 
Lietuviškojo modernizmo flag
manus" (flag man?). Nedalyva
vusi simpoziume nežinau, kokia 
publika tų paskaitų klausė, tik 
įsivaizduoju, kad kai kurios pro
gramoje surašytos temos ne
galėjo pritraukti daug dalyvių. 
Dailėtyros ir literatūros sesijos, 
kaip surašyta programoje, 
apjungė Lietuvą ir išeiviją, todėl 

turėjo būti įdomios ir aktualios, 
lygiai kaip ir politinė sesija, bet 
ir vėl paaiškinti reikia, ką 
reiškia „normatyvinės" teo
rijos atspindžiai Lietuvos kon
stitucijoje". 

Iš pranešimų spaudoje atrodo, 
kad simpoziumas laikomas pa
vykusiu, bet kokią pozityvią 
įtaką jis turi į išeiviją? Būtų 
puiku, kad kas nors imtųsi ini
ciatyvos suorganizuoti simpo
ziumą, skirtą išeivijos dvasinio 
nuosmukio arba nuovargio 
problemai nagrinėti, nustatyti 
„diagnozę" ir „gydymo me
todą". Nebeatgaivinsime užsi
dariusių chorų ir kitų meno 
vienetų bei teatrų, bet galime 
skatinti jaunesnę kartą, kad ji 
imtųsi iniciatyvos steigti nau
jus. Tie, kurie dainavo, gali ir 
toliau dainuoti, tie, kurie vai
dino, ir toliau gali vaidinti, tik 
reikia, kad kas nors juos ap
jungtų ir sudarytų sąlygas pasi
rodyti prieš išalkusią publiką. 

Lietuvoje šiais metais vyks 
didžiulė dainų šventė. O ar 
Amerikoje ir Kanadoje sulauk
sime didingų šokių bei dainų 
švenčių? Šokėjų ir dainininkų 
yra, bus ir publika, bet kur ini
ciatoriai? Visais laikais lietu
viškoji išeivija vaidino didelį 
vaidmenį savo tautos gyvenime. 
Neturime teisės to vaidmens at
sisakyti, nes jį prarasime, už
slopinę savo dvasinius ir kūry
binius išteklius. Be to, galimas 
dalykas, kad istorija iš mūsų ir 
toliau pareikalaus jėgų įtempi
mo ir iniciatyvos. 

Aurelija M. Balašaitienė 

SERGA GRIPU 

Daugiausia žmonių, sergančių 
gripu Šiauliuose ir Klaipėdoje. 
Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 
taip pat artėja gripo protrūkis. 
Ši gripo padermė tokia pati, 
kaip ir visoje Europoje. 

ARČIAU SUSIPAŽINKIME 
SU ŽIRINOVSKIU 

E. RINGUS 
Žirinovskio pavardė minima mokratų partiją, surinkęs tik 13 

plačioje spaudoje beveik kas
dien. Apie jį girdėsim dar ilgai, 
todėl verta su juo arčiau susipa
žinti. Eina gandai, kad Žirinovs
kio tėvas buvo ištremtas iŠ Lvo
vo į Alma-Atą. Žirinovskis nei
gia, kad jo tėvas buvo žydų kil
mės. Jis žuvo auto katastrofoje, 
kai Žirinovskis buvo tik kelių 
metų. Motina dirbo kavinėje ir 
vaikystė buvo sunki, ypač po to, 
kai motina ištekėjo už jauno 
studento, kurį taip pat turėjo 
išlaikyti. Patėvis buvo keliolika 
metų jaunesnis už motiną ir po
sūnis dažnai nukentėdavo, nes 
motina, pagal Žirinovskį, geriau 
prižiūrėjo savo vyrą, negu sūnų. 
Pagal jo paties biografiją, dažnai 
tekdavo pabadauti, tekdavo nu
kentėti nuo didesnių berniukų. 
Su merginomis jam irgi nesisek
davo. Žirinovskis pats prisipa
žįsta, kad tokios aplinkybės 
įskiepijo jame menkavertišku
mo kompleksą, kurį jis vėliau 
stengėsi nugalėti pasiekimais 
politinėje veikloje. Baigus teisių 
mokslus, Žirinovskis buvo pa
siųstas į Azijos ir Afrikos insti
tutą mokytis kalbų. Atrodo, bu
vo įtrauktas į KGB ir išsiųstas 
Turkijon, kur teko pasėdėti net 
kietame turkiškame kalėjime. 

Perestroikai prasidėjus, jis da
lyvauja įvairiuose judėjimuose, 
bando kalbėti mitinguose. Vie
nu metu yra žydų teatro „Sha-
lom" vadovybėje, sakoma kaip 
KGB agentas. Viename „Pa-
miat" mitinge jis prasiveržia į 
tribūną ir išdrožia antisemitiš
ką kalbą, tačiau dėmesio į save 
dar nepajėgia atkreipti. Nega
lėdamas niekur prisišlieti, jis 
šaukia suvažiavimą ir 1990 m. 
kovo 1 d. įsteigia Liberalų de 

Aktorius-poetas Kęstutis Genys po rečitalio PLC, Lemonte sausio 23 d. U 
kairės: B. Nainienė, N. Stelmokienė, K. Genys ir L. Juzenienė. 

Nuotr V. Jasinevičiaus 

narių. Šis „įvykis" praėjo be
veik nepastebėtas, išskyrus 
KGB ir komunistų sluoksniuo
se. Atkreipė dėmesį ir Gorbačio
vas, nes 1991 m. vasarą turėjo 
įvykti Rusijos Federacijos prezi
dento rinkimai. Stipriausias 
kandidatas atrodė Jelcinas, to
dėl reikėjo rasti kandidatų, ku
rie nebūtų susitepę komunistine 
praeitimi ir turėtų kiek populia
rumo rinkėjų tarpe. Be kitų įžy
mybių Gorbačiovas ir jo klika 
nutarė panaudoti naują politiką 
— Žirinovskį. 1991 m. balandžio 
mėn. sušauktas antras LD par
tijos suvažiavimas, kuriame nu
tarta siūlyti Žirinovskio kandi
datūrą. Kažkokiu būdu jis su
gebėjo surinkti 5,000 narių, 
kaip reikalavo rinkiminiai įsta
tymai (sakoma, komunistų or
ganizacija prie to stipriai pri
sidėjo). Kiti įstatymai reikalavo, 
kad kandidatas surinktų 
100,000 parašų. Šią kliūtį jis 
irgi nugalėjo, ir gavo progos pri
statyti savo programą būsi
miems deputatams. Toje kalbo
je jis neparodė didelių kraštuti
numų, buvo santūrus, kalbėjo 
apie ekonominius trūkumus, o 
į turkiškai kalbančius, prabilo 
jų kalba. Žodžiu, tikras demo
kratas. Tokio kandidato reikėjo 
Gorbačiovui, kad suskaldytų 
Jelcino rinkėjus. Iš 930 deputa
tų Žirinovskis surinko 477 bal
sus be komunistų pagalbos, nors 
eisenoje, minint revoliucijos me
tines, jo dar maža grupė žygia
vo drauge su komunistine frak
cija. Po suvažiavimo Žirinovskis 
išvystė energingą kampaniją, 
nukreiptą prieš Jelciną ir jo 

'~Ą komunistinę praeitį, surinkda
mas 6,211,007 balsus, tai yra 
7.8%. Paskatintas tokių rezulta
tų, Žirinovskis padvigubino 
savo veiklą. Išleidžia knygą, ko
pijuodamas Hitlerio ,,Mein 
Kampf, kurioje aprašo savo 
jaunystę ir išdėsto pažiūras į 
vietines bei pasaulines pro
blemas. Knygos pavadinimas 
keistokas: „Paskutinis smūgis į 
pietus". Knyga greit tampa 
„bestseleris". Čia Žirinovskis 
parodo savo ekspansines idėjas, 
jau nekalbant apie grąžinimą 
buvusių respublikų į Rusijos 
globą, apie naujos imperijos 
sienas prie Indijos vandenyno, 
užkariaujant Afganistaną ir Pa
kistaną. Jis tikisi, kad kada 
nors rusų kalba bus valstybinė 
nuo Kabulo iki Istambulo. 

Vidaus politikoje Žirinovskis 
visiems žada gerovę, naudoda
mas savo priešrinkiminį šūkį: 
„Prie manęs visiems bus gerai". 

Danutė Bindotdenė 

Susirūpinkime 
Lietuvos Golgotos 

apsauga 
Dažnai girdime, kad tos ar ki

tos srities mokslininkas (o kar
tais ir nemokslininkas), atvykęs 
iš Lietuvos pasirinkti medžia
gos, sukauptos išeivijos archy
vuose. Ypač dideli informacijų 
lobiai sukrauti Čikagos Jau
nimo centre, kur po vienu sto
gu galima rasti kone visos įvai-
riakryptės ir įvairiaspalvės 
išeivijos veiklos dokumentus. 
Kartas nuo karto mes išreiškia
me rūpestį šių savo gyvenimo 
svetimuose kraštuose liu
dininkų likimu: ar reikėtų 
archyvus nedelsiant siųsti 
Lietuvon, ar pasilaikyti atei
nančioms kartoms išeivijoj, jei
gu jos norės domėtis savo 
senelių bei tėvų įsikūrimo 
šiame krašte metais, veikla, 
rūpesčiais ir pasiekimais. 

Tačiau galbūt per mažai 
dėmesio kreipiame į vieną mil
žinišką archyvą pačioje Lietu
voje, kuriame suregistruo-
tas-aprašytas skaudžiausias ir 
kruviniausias mūsų tėvynės 
gyvenimo laikotarpis. Tai per 
50 metų okupacijos kruopščiai 
kauptas ir saugotas KGB ar
chyvas Vilniuje. Visas sovie
tinės okupacijos brutalumas, 
teroras, tautos kančiosir 
NKVD-KGB jungtinių jėgų juo
džiausi darbai surašyti tūks
tančiuose dokumentų lapų. 

Apie šį archyvą ir jo likimą 
plačiai rašo Arvydas Juozas 
Starkauskas straipsnyje „KGB 
archyvas" („Lietuvos aidas", 

• 1994 m. sausio 26 d., nr. 17). Au
torius tarp kitko klausia: „Kiek 
galima tikėti KGB dokumen
tais?" Ir atsako, kad „nė vieno 
tikro falsifikato nesame radę. 
Kagėbistai, rašydami savo raš
tus, tikrai negalvojo, kad juos 
skaitys dar kas nors be jų 
pačių". 

Lietuvoje KGB archyvai ypač 
gausūs, nes tauta labai aktyviai 
ilgus metus priešinosi okupan
tams. Iš to pasipriešinimo daug 
areštų, daug bylų, kurių eiga 

dokumentuota ir sukrauta ar
chyvuose. Šiurpą kelia auto
riaus teigimas, kad baisūs ko
munistų aukų kankinimai 
archyvuose pavadinti tik „akty
viu tardymu". Apie tų tardymų 
„aktyvumą" esame pakanka
mai skaitę ir girdėję. Dar ir 
šiandien tebeturime nemažai 
gyvų liudininkų, kurie gali 
patvirtinti archyvinės medžia
gos autentiškumą. 

Lietuvoje didžioji KGB archy
vų dalis išliko, nes buvo gerai 
suorganizuota KGB rūmų 
apsauga ir daug padėjo kagėbis
tų demoralizacija, pakrikimas, 
ypač po Sausio 13-sios. Anot au
toriaus, archyvų tolimesniu 
likimu verta susirūpinti, nes 
„įnirtingos ir, sakyčiau, su pro
tu prasilenkiančios LDDP pa
stangos Genocido ir rezistenrijos 
tyrimo centro vadovu paskirti 
savo statytinį gresia dideliais 
pavojais". 

Iš tikrųjų KGB archyvas te
belaikomas tose pačiose patal
pose,kur buvo komunistų 
laikais; jame tebedirba — klasi
fikuoja ir tyrinėja — kone tie pa
tys žmonės. Jau ir dabar užsi
menama, kad nemažai doku
mentų kažkur „nubyrėjo", kad 
„Po Kovo 11 archyve dirbo 
atskira grupė, ji kai kuriuos by
lų lapus išplėšdavo, kai kur 
išpjaudavo tik tam tikras vietas, 
dažniausiai agentų pavardes..." 

Šių archyvų apsaugai rimtą 
dėmesį turi skirti Lietuvos 
vyriausybė, o jai paskatą su
teikti ir nuolat įvairiais būdais 
pareigą priminti turi išeivija. 
Kaip A. Starkauskas straipsnio 
pabaigoje rašo: „Tūkstančių 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, 
vedami nepriklausomybės vizi
jos, sudėjo galvas už Lietuvą, 
drauge iškalėjo šimtus tūks
tančių metų, ir dabar mes 
turime nors iš dalies atsilyginti 
jiems, dokumentuotai prakalbę 
apie herojiškus jų darbus ir apie 
jų likimą". 

Todėl nenuostabu, kad rinki
muose į parlamentą Žirinovskio 
partija surinko daugiausia bal
sų. Nėra jokios abejonės, kad jis 
bus kietas kandidatas preziden
tiniuose rinkimuose 1996 me
tais, jeigu rinkimai įvyks. Ne
seniai populiariausias Maskvos 
laikraštis „Moskovskij Komso-
molec" pranešė, kad iš patikimų 
šaltinių sužinojo apie Žirinovs

kio ir karininkų slaptą susitiki
mą, kuriame dalinių vadovai 
prie Maskvos nutarė kooperuo
tis su LD partijos vadu. Žirinovs
kis kviečia karininkų ir kitų 
frakcijų vadovus jungtis į vieną 
vienetą prieš Jelciną. 

• 1789 m. sausio 7 d. Ame
rikoje įvyko pirmieji prezidento 
rinkimai. 

DIEVIŠKOJI ĮSIKŪNIJIMO 
DRAMA 

VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

„Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos 
pirmgimis, nes Jame sutverta viaa, kas yra danguje ir 
žemėje, kas regima, ar neregima, ar tai sostai, ar viešpa
tystės, ar kunigaikitystės, ar galybės, — viaa sutverta 
per Jį ir Jam" (Kol. 1,16-16). Šitai raio iv. Paulius Kolo-
siečiams apie antrąjį Dievybės asmenį.kuris įsikūnijo, 
tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų (Jn. 1,14). Šv. Jonas 
evangelistas šią dievišką asmenybe vadina Dievo Žodžiu, 
per kurį visa yra atsiradę ir be Jo neatsirado nieko, kas 
tik yra atsiradę (Jn. 1, 2). Šia galybių Žodis iv. Raitė 
yra dar vadinamas Dievo Išmintimi ir Dievo Sūnumi. 
Atseit, Marijos, Nekaltai Pradėtosios mergelės i i Naza
reto, Sūnus yra toji Išmintis ir tasai Žodis, gimęs Bet
liejaus apleistoje gyvulių užuovėjoje, kurią mes esame 
įpratę vadinti Betliejaus tvarteliu. 

Jis atėjo į mūsų žeme iš neprieinamos šviesos. Priim
damas žmogaus prigimtį, Jis priėmė visas jos negales 
ir silpnybes, išskyrus nuodėme ir silpnybe nusikalsti 
Dievui, kurį Jis vadino savo Tėvu. 

Dievo įsikūnijimas ir atėjimas į mūsų pasaulį su 
žmogaus prigimtimi daug kam šiandien skamba, kaip 
labai graži pasaka. Šiandien modernusis žmogus daug 
žino apie mus supančią visatą. Beveik kasmet astro
nomai mokslininkai atranda visatoj neišmatuojamas 
dangaus kūnų sistemas, kurios, pagal mūsų supratimą, 
yra nauji pasauliai, apie kuriuos niekas negali pasakyti, 

kada jie yra atsiradę ir kur yra jų pradžia ir ribos. Šv. 
Rašte sakoma, kad „pradžioje buvo Žodis, tas Žodis bu
vo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas" (Jn. 1,1), ir viskas 
per Jį yra atsiradę. 

Žmogaus išminčiai pasakyti ir ją apšviesti taip, kad 
suprastų, jog Betliejaus silpnas Vaikelis, Marijos Sūnus, 
yra visų tų regimų ir neregimų pasaulių kūrėjas, ir kad 
per Jį ir Jam visa tai yra sukurta, yra be galo sunku, 
beveik neįmanoma. Juk visi žmonės, kurie pažinojo 
Mariją, Jėzaus Motiną, ir Juozapą, matė ir Jėzų, koks 
Jis yra bejėgis. Jis nuo šalčio drebėjo ir verkė. Jam 
reikėjo Motinos pagalbos, kad padėtų pirmus žingsnius 
Žengti. Visagaliam Dievui reikėjo bėgti į Egiptą, kad 
Erodas nepagautų ir nenužudytų. Paskui Juozapas mokė 
Dievo Sūnų staliaus amato — kaip padaryti stalą, kėdę, 
kaip namą pataisyti. Taigi mokė žmogiškos kūrybos tą, 
kuris sukūrė visus regimus ir neregimus pasaulius. Štai 
kodėl Dievybės įsikūnijimas žmoguje yra mums paslap
tis, nes Dievas nuo amžių buvo nutaręs tapti žmogumi 
ir patirti viską, ką išgyvena varganas žmogus, su 
visomis savo negaliomis, net kančiomis ir mirtimi. Iš 
amžinybės Dievo Sūnus tapo Marijos Sūnumi žmonijos 
istorijoje. Tuo būdu Dievas ii amžinybės ir neprieinamos 
šviesos tapo istorinis žmogus ir prieinamas šio pasaulio 
šviesoje. Šv. Petras raio antrajame laiške: „Mes 
skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galy
bę ir atėjimą, ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasą 
kas, bet būdami savo akimis matę Jo didybę liudytojai" 
(II Petr. 1,16). Taigi Šv. Petras ir visi apaštalai skelbia 
Kristų kaip istorinį įsikūnijusį Dievą, prieinamą 
kiekvienam žmogui. Panašiai ir Jonas pirmajame laiš
ke sako: „Kaa buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo 
akimis regėjome, ką patyrėme, ir mūsų rankos lietė, — 
tai rašome apie gyveninio Žodį" (1 Jn. 1, 1). 

Įsikūnijimo paslaptis ir jos tikrovė yra didžiausias 
įvykis visoje Dievo amžinybėje ir Jo kūryboje, o mums 
yra linksma naujiena, nes Dievo Sūnus atėjo į mūsų 
pasaulį dalyvauti mūsų istorijoje, kad mes galėtume 
dalyvauti Jo amžinybėje. Ii amžinybės atsirado laikas, 
kuris yra regimojo pasaulio judėjimo apskaičiavimas. 
Betgi šiuo apskaičiavimu mes negalime amžinybės iš
matuoti. Amžinybė yra lyg tas be pradžios ir be pabai
gos momentas, kuriame neatrasime to, ką vadiname 
vakar, šiandien, rytoj ir t.t. Dievo amžinybė neturi nei 
mėnesių, nei metų, nei šimtmečių — neturi mūsų 
suprantamų amžių. Per įsikūnijimo paslaptį amžinasis 
Dievas, priimdamas žmogišką prigimtį, įsijungė į mūsų 
laiką. Šiuo būdu Triasmenio Dievo gyvenime įvyko pasi
keitimas: Dievo amžinasis Sūnus tapo žmogumi. Taigi 
visas dangus nusilenkė iki mūsų žemės, ir Dievas re
gimu būdu atėjo atnaujinti mūsų regimojo pasaulio, 
įsikūnijimo paslaptyje glūdi Dievo valia visa atnaujin
ti per Kristų ir Kristuje. Šis atnaujinimas, kaip krikš
čionys sako, prasidėjo su visos žmonijos atpirkimu, ir 
visa žmonija yra pašaukta dalyvauti šioje naujojoje 
Dievo kūryboje — visi tikintieji ir netikintieji, visi, kurie 
myli Dievą ir visi, kurie kovoja prieš Dievybę. Čia mes 
galime pasakyti, kad su įsikūnijimo paslaptimi prasi
dėjo mūsų pasaulyje dieviškoji drama, kurią stebi visi 
dangaus gyventojai, visos dangaus galybės ir viešpatys
tės. 

Mes negalime pasitraukti iš šios dieviškos dramos, 
nes kiekvienas žmogus paties Dievo yra įvestas į Jo 
kūrybos dramą, nors vieni yra blogio atstovai, o kiti gė
rio, kuriame pagrindinis veikėjas ir vadas yra patsai 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi. Paskui Jį eina minios, ku
rios turi nugalėti visą blogiui pasidavusi pasaulį ir Kris
taus priešininką — didįjį, pagedusi angelą — šėtoną 

Mūsų pasaulyje vyksta nuolatinė kova. Visų pirma ji 
vyksta žmogaus viduje — jo sieloje. Todėl mūsų sieloje 
nėra ramybės, kol ji nepailsės Dievųje. 

Dieviškoji kūrybos drama daugybei žmonių nepa
tinka, nes mūsų pasaulyje kasdien vyksta blogio 
apraiškos. Nepatinka jiems ir Dievo Sūnaus varganas 
gyvenimas, nes neranda atsakymo, kodėl Jis, nors pilnas 
meilės, turėjo taip žiauriai kentėti ir visų apleistas 
numirti ant kryžiaus. 

Kentėjimo ir mirties paslapties nesuprato paties 
Kristaus mokiniai, kurie Velykų dieną ėjo į Emausą ir 
su dideliu nusivylimu kalbėjo apie Kristų, kuris turėjo 
atpirkti Izraelį- Prisikėlęs ii numirusiųjų, Kristus, 
aiškindamas ką pranašai yra skelbę, jiems tik tiek 
pasakė:, Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti 
į savo garbę?" (Lk. 24,26). Iš čia mes galime daryti iš
vadą, kad Dievo kūrybos dramoje kovojančių už sielos 
išganymą likimas turės baigtis taip pat didele garbe ir 
dideliu laimėjimu visai amžinybei. 

Tiems, kuriems nepatinka tos dieviškos dramos 
tvarka, atrodo, kad geriau būtų visam pasauliui, jei ne
būtų Dievo, kurį mes žinome esant to pasaulio Kūrėjo. 
Dostojevskis, rusų žymusis rašytojas, savo veikalą 
„Broliai Karamazovai" labai gražiai pavaizdųja du 
brolius, kurių vienas — Alioša — yra labai tikintis, o 
kitas — Ivan — bedievis. Juodu vieną vakarą tarp savęs 
labai nuoširdžiai kalbėjo apie Dievą. Alioia taip ir 
paklausė Ivaną, ar jis iš tikrųjų netiki Dievu ir yra ateis
tas šis jam atsakė, kad Dievas ii tikrųjų yra, bet jam 
nepriimtina tvarka Jo sukurtame pasaulyje. Esą jis noris 
Dievui grąžinti bilietą, kurį gavo, įeidamas į tą dramą. 

(Bus daugiau) 
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Mes, už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai, Vasario 16-osios dienos 
proga švęsdami Lietuvos laisvę, prisimindami Nepriklausomybės 76-eriu 
metu sukaktį, tvirtiname Lietuviu Chartos bylojimą išlaikyti savame krašte 
tautinio sąmoningumo gyvybę ir aktyviai rūpintis Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimu ir apsaugojimu. 

Vasario 16-oji nėra praradusi savo reikšmės. Ji tebelieka mūsų 
pirmutiniu jungimu su Lietuva ir mūsų gyvu ryšiu su Lietuva vystymo 
įvadu. 

Vasario 16-oji primena mums ir pasauliui apie lietuviu tautos ryžtinga 
sovietinės okupacijos nepripažinimo veiklą ir gyvybę aukojančiu drąsą, 
kuri pakeitė pasaulio santvarka ir įtikinančiai patvirtinimo, kad nei jėga, 
nei smurtas negali amžinai užgniaužti žmogaus prigimtiniu dvasiniu siekiu. 

Bet mūsų tautinio sąmoningumo kelias nepasibaigė. Lietuvai gresia 
nauji pavojai ir tebeslegia praeities sunkumai. O mūsų gyvenamoji aplinka 
vis daugiau atskiria mus nuo viens kito. 

Tad būtina, kad mūsų tautinio sąmoningumo idėjos ir veiklos 
junginys, Lietuvių Bendruomenė, išliktų ir stiprėtų. 

Vasario 16-osios proga remkite Lietuviu Bendruomenę. Jūsų finansinė 
parama suteiks savanoriu darbuotoju įvertinimą ir įgalins profesionalius 
darbuotojus ir toliau pašvęsti pilną laiką ir sugebėjimus dėl lietuvybės ir 
Lietuvos. 
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LIETUVOS ŠVENTĖMS 
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Lietuvai vasaris ir Kovas yra 
nepakartojami džiaugsmo mė
nesiai, nes 1918 m. vasario 16 
d. Valstybės Tarybos aktu buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė, o 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
aktu nepriklausomybė buvo at
statyta. Mes didžiuojamės ano 
meto lietuvių ryžtu ir pagarbiai 
prisimename jų pasiaukojimą 
bei pasišventimą, vaduojant 
Lietuvą iš Rusijos okupacijų. 
Pirmuoju atveju — iš carinės 
Rusijos 123 metų okupacijos, o 
antruoju — iš raudonosios Ru
sijos okupacijos, vykdytos 50 
metų. Pirmu ir ypač antru atve
ju netrūko lietuvių koloborantų, 
prisidėjusių prie okupantų vyk
domo tautos naikinimo. 

Lietuvai birželio mėnuo yra 
pats tragiškiausias, nes 1940 m. 
birželio 15 d. komunistinė Rusi
ja okupavo Lietuvą, o lygiai po 
vienerių metų deportuojama ne
kaltų lietuvių ešalonai dundėjo 
į Rusijos Sibiro taigose stei
giamus gulagus. Okupuodami 
Lietuvą, Kremliaus komunisti
niai vadeivos žadėjo nekeisti 
socialinės Lietuvos santvarkos, 
o tik „apsaugoti" nuo rudosios 
nacinės Vokietijos invazijos. 
Melu ir apgaulėmis ramino lie
tuvių tautą, o įtakingesni us va
dovus jau pirmosiomis okupaci
jos savaitėmis suėmė, uždarė į 
kalėjimus ir išvežė nežinion ar 
nužudė. 

Todėl nenuostabu, kad, pradė
jus vokiečiams karą prieš Sovie
tų Sąjungą, lietuvių tauta suki
lo ir mušė bolševikus. Grįžtant 
raudonajam siaubui, tautos da
lis pasitraukė į Vokietiją, nes 
nebuvo kito pasirinkimo. Pasi
baigus karui ir Vokietijai ka
pituliavus, pabėgėliai buvo su
rinkti į stovyklas ir daugiausia 
apgyvendinti tuščiose kareivi
nėse. Čia veik penkerius metus 
žmonės nežinojo, kas jų laukia 
ir kur galų gale teks apsistoti 
nuolatiniam gyvenimui, nes tė
vynės išlaisvinimu sąjunginin
kai nesirūpino ir ten siautė 
NKVD vykdomas teroras. 

Vokiečių okupacijos metu 
Kaune įsteigtas Vyriausias 
Lietuvos Išslaisvinimo Komite
tas (VLIKas) Vokietijoje per
siorganizavo ir pradėjo politinę 
veiklą, rūpindamasis pabėgėlių 
padėtimi. Buvo rašomi memoran
dumai, šaukiamos konferenci
jos, siunčiamos delegacijos. Tik 
1948-1949 metais Amerika pra
dėjo įsileisti karo pabėgėlius. 
Čia daug prisidėjo Amerikos 
Lietuvių Taryba (ALTas), suda
ryta 1941 m. iš veikiančių 
įvairių organizacijų. Daugiau 
50 metų ALTas rūpinosi Lietu
vos laisvinimo reikalais ir vedė 
bekompromisinę kovą prieš bol
ševikinę rusų okupaciją. 

Lietuvai 1990 m. kovo 11 d. 
atgavus nepriklausomybę, 
VLIKas paskubomis likvidavosi 

ir nutraukė savo veiklą, o pir
mininkas nuėjo talkinti komu
nistų LDDP frakcijai ir tapo 
seimo užsienio reikalų komite
to pirmininku, tuo įnešdamas 
išeivijos tarpe nuostabą ir net 
pasipiktinimą. Kaip galėjo taip 
pasielgti pirmininkas institu
cijos, kuri 50 metų kovojo prieš 
komunistų vykdytą tautos geno
cidą ir siekė Lietuvai laisvės?! 

ALTo suruoštas 1991 m. sau
sio 13 d., žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę minėjimas, pakviečiant 
kalbėtoju ambasadorių dr. 
Alfonsą Eidintą, buvusį žymų 
komunistų partijos narį, ne 
vieną nuteikė labai liūdnai. 
Argi buvusiems komunistams 
dera kalbėti apie žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir vertinti jų he
roizmą, kai gal patys stovėjo 
puolančių tankų priedangoje ir 
laukė pergalės? Galima manyti, 
kad žuvusiųjų prisiminimas bu
vo tik tarp kitko, o pagrindinis 
tikslas - įteikti VLIKo ir ALTo 
ir kitiems veikėjams preziden
to laiškus. 

Artėjant Vasario 16-tosios 
minėjimui, skelbiamos prog
ramos, kalbėtojai, meniniai 
pasirodymai. Atrodo, kad L. 
Bendruomenė pradėjo varžytis 
su ALTu dėl kviestinų kalbė
tojų. Jau yra pasiskardenusi LB 
Philadelphijos ir Lemonto apy
linkės, kad Vasario 16 d. minė
jimui pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas. Įdomu, ko 
kvietėjai tikisi iš kalbėtojo: ar 
publikos pritraukimo, ar dides
nių aukų? Dr. A. Eidintas yra 
tarybinis istorikas ir savo raš
tuose nemini „Lietuvos nepri
klausomybė", o vartoja tik 
„tarpkarinė Lietuva". Ką gali 
pasakyti tarybinis istorikas, kai 
Lietuvos istorija buvo klasto
jama ir lietuvių nuopelnai pri
skiriami „didžiajam broliui". 

Išeivija nėra dar pasimetusi ir 
gerai mato, kas darosi dabarti
nėje Lietuvoje, valdomoje bu v. 
komunistų, tik mūsų vadai ar 
ne per daug taikstosi prie val
dančiųjų. Mums, eiliniams lie
tuviams, tenka stebėti ir rei
kalui esant atitinkamai reaguo
ti. Eidami į ruošiamus minė
jimus, gerai pagalvokime, ar 
verta jų tokią veiklą remti. 
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A.tA. 
RIMVYDUI BARŪNUI 

Staiga ir netikėtai žemiškąją kelionę užbaigus ir su
grįžus į Amžinos Tėvynės namus, skausme ir liūdesyje 
likusius Jo mylimuosius: tėvelius — JADVYGA ir 
KAZIMIERĄ B ARŪNUS, sesutes - AUDRONE ir 
DANUTE, brolį ALGI ir dukrelę KRISTINA ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdi
me. 

Knaučeliūnų vardo Vaikų namelių mokiniai (iš kairės): Daiva Gylytė, Saulius 
Valaitis, Andrius Aukštuolis ir Aleksytė Stalionytė. 

Nuotr. E. Markulienės 

CLASSIFIED GUIDE 

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai savo rėmėjams ir geradariams suruošė 
kalėdini pobūvį Lemonte gruodžio mėn. Ia kairės: Aleksas Lauraitis 
(American Travel Service), Bob Zabka (Amber Marine International) ir Chuck 
Bartsch (Scandinavian Airlines). 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ? 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ka mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 
Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reil_lais keliaujame po 
visa kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 
Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų Šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 

PETKUS ik SON 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., * DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

MISCELLANEOUS 

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

FRAKK ZAPOUS 
3201 Vi WMl 95th Straat 

Tel. — (706) 424-8654 
(312) 581 8854 

i 

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

Turiu Chfcagos miesto leidimą 
; Dirbu ir užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir. sąžiningai 
312-77S3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• Patentas gaminti kram
tomąją gumą suteiktas 1869 m. 
gruodžio 28 d. William Semple 
iš Mt. Vernon, Ohio. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata Lins Rd. 

Calumat City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje: 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą 
Tel. 708-868-0049, . F*x 
706-666 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 p * ^ 
(708)425-7161 M l K 

RIMAS L. STANKUS 

1 Perkant ar Pardliodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
' MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
> Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pen^ninkams Nuolaida 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Juozas ir Elena Ambrozaičiai 
Vanda Bagdonienė 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Jurgis ir Veronika Januiaičiai 
Jonas ir Irena Kapčiai 
Narimantas ir Ona Karosai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Ada Monkienė 
Mečys ir Janina Rumbaičiai 
Aldona Sandargienė 
Bronius ir Regina Snarskiai 
Serafiną Sukarevičienė 
Edvardas Senkus 
Stasys ir Marija Šarauskai 
Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach, Florida. 

FOR RENT 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. in Brldgeport 
area. Adults only. No pets Call 
after 6 p.m., tai. 312-229-8517 

- r 

- . -

Ii REALMART/INC 
6602 S. Puliiii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Ąirr.er.iikai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfifmies^iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-583-6100,! r*4 312-77*3.971' 

* 
X AMERICAN TRAVEL 

SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones į Lietuvą 
ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlom* pigiausias bilietų kalnas Į Lietuvą, jei bilietą TEN 
Ir ATGAL plrkslte Iki vasario 11 d. 

I i Chicago 
I i New York 

Vasario-
kovo mėn. 

$680.00 
$628.00 

Balandžio-
gegužes m6n. 

$856.00 
$738.00 

Blržello-
rugsėjo mėn. 
$958.00 
$636.00 

Dėl bilietų kainų iš Los Angeles, Seattle, Miami ir kitų miestų skam
binkite tel. 708-422-3000. Sąžiningai ir profesionaliai jums patar
nausime Darbo vai: plrmd , antrd., ketvrtd. ir penktd. 9 v.r. 
• S v. p.p., trečd. 9 v.r. - 7 v.v. American Travel Service, 9439 
8 . Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

CICERO LEMONT 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTA TYSIME Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
012)434-2121; 1-800-7 7S-SESD 

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

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

UI. (813)363-7700 
85-17101 Str.RichmondHill. NY. 11418 

Ht (71f l '4 

A.tA. 
JULIJAI VALDIENEI 

mirus, jos vyrą KOSTĄ, dukrą RAMUNE, broli GE
DIMINĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Danutė ir Edmundas Eidukai 
Aleksandra ir Aloyzas Eivai 
Vytautas Janulaitis 
Ona Lukienė 
Pranė ir Juozas Masilioniai 
Stasė ir Ričardas Petersonai 
Elena ir Petras Spukai 

Sesei 

A.tA. 
JULIJAI VALDIENEI 

pasiekus šio žemiško gyvenimo saulėlydį, džiau
giamės, kad ji susitiko su Amžinybės Aušra nesibai
giančio Gėrio Tėvynėje. 

Pergyvenant sunkų atsiskyrimo laikotarpį, reiš
kiame užuojautą vyrui KOSTUI, dukrai RAMUNEI 
ir žentui ROBERT KACZOR, broliui GEDIMINUI 
BLIŪDŽIUI bei kitiems artimiesiems 

Korp! Giedra 

A.tA. 
ALEKSANDRAI VIDUGIRIENEI 

Amžinybėn išėjus, sūnui VYTAUTUI su šeima ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

Snieguolė Jurskytė 
Liūtas ir Elayne Jurskiai 

A.tA. 
JONUI BUKUI 

mirus, broliui PETRUI ir jo šeimai reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Birutė ir Stasys Židoniai 
Irena ir Liudas Kirkai 
Birutė ir Romas Butkūnai 

NEVY JERSEY, NEW YORK 
eokntsdlsnJols nuo 11ki 2 v. 
tėte stoties, 66.6 FM bangi 

^— , , L IO i l lVOS AlSvflMflNflSJ , 
p.p. iv •e*on nesi umvevei* 
. ,,Muotc of Lltnusnts pro* 

arentos, vedamos emdu kalba. 16 toe oefloe stoties. 
• • • • ieee^^^l v v e n i i i f w vsvê BOTes M V I W | e v i v o •^^e^e^^^W eFOW ôê ^̂ 9>e 
e S i p p v l eJ^WCTle»wff4Tt»!6We» E^v% Urnos nuo 12 v. Rd 1 v. p\R. 
Dr. J . J. Stukes — direktorius, 264 6unNl Dr., Wet-
chung. N.J. 07060. Tol. 909 753 5636. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. vasario mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Gary, Indiana, korespon
dentė patikslina, kad vasario 
20 d. ruošiamas Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 76 m. 
sukakties minėjimas bus pradė
tas šv. Mišiomis 11:30 vai. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje (ne 11 v.r., kaip anksčiau 
buvo pranešta). Po pamaldų — 
vėliavų pakėlimas parapijos 
mokyklos aikštėje ir minėjimas 
parapijos salėje. Po programos 
— pietūs. Apie dalyvavimą pie
tuose iš anksto pranešama B. 
Tampauskienei, W. Ruzgai ar 
kitiems Lake apskr. Alto sky
riaus valdybos nariams. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Alto Čikagos skyriaus valdy
ba maloniai kviečia organiza
cijas su vėliavomis, moteris ir 
mergaites vilkėti tautiniais dra
bužiais ir visą lietuviškąją 
visuomenę dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
vasario 13 d.; 10 vai. vėliavų 
pakėlime Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios aikštėje; 
10:30 vai. iškilmingose pamal
dose toje pačioje bažnyčioje ir 2 
vai. po pietų Marijos Aukštes
niosios mokyklos salėje — aka
deminė dalis. 

J a u n i m o centras praneša, 
kad metinis narių susirinkimas 
bus 1994 m. vasario 27 d., sek
madienį. 11 vai. ryto, Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Yra tekę 
girdėti nusiskundimų, kad ne 
visi nariai yra gavę pranešimus. 
Galbūt kai kurių rajonų paštai 
blogai aptarnauja. Tad dėl to 
paraginsime per spaudą, kad 
visi pasistengtų šiame susi
rinkime dalyvauti. 

Dainuojančios kernavietės, 
vadovaujamos ps. Ramutės 
Kemežaitės. atliks dainų pynę 
Vasario Šešioliktosios minėjime 
Jaunimo centro kavinėje va
sario 16 d. 

Dail. Nora Aušrienė kalbės 
apie naują Algimanto Kezio 
knygą „Lithuanian Artists in 
North America" per Vasario 
16-osios parodos atidarymą 
Čiurlionio galerijoje šį penkta
dienį. 

Meninę programą Alto ren
giamame pagrindiniame Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjime vasario 13 d. 2 vai. po 
pietų, Marijos Aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje atliks 
Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami direk
torės Jūratės Dovilienės ir kitų 
mokytojų. 

Džiugu, kad jauni mokytojai, 
nematę tikros Nepriklausomos 
Lietuvos, sugeba įžiebti tėvynės 
meilę jaunųjų širdyse. Iš to 
matyti, kaip stropiai jie ruošiasi 
šiai programai. NeapviTkime 
jų. Dalyvaukime. 

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

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

Tel. (708) 301-4*66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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

GALITE LAIMĖTI 
VERTINGAS DOVANAS 

Draugo fondas tebeauga, nors 
dar nėra tinkamai įsibėgėjęs. 
Kad j i s sparčiau didėtų, 
TRANSPAK siuntinių agen
tūra skiria būsimiems Draugo 
fondo nariams 10 paskatinimo 
premijų, kurių bendra vertė — 
maždaug 1,000 dol. 

Premijos yra tokios: 5 maisto 
siuntiniai giminėms ar pažįs
tamiems Lietuvoje laimėtojo 
pateiktu adresu. Kiekvienas 
siuntinys apie 100 dol. vertės. 
Siuntinys pristatomas gavėjui j 
namus. 

5 premijos po 100 dol. siun
tinių persiuntimo išlaidoms pa
dengti. Siuntinius parūpina 
pats siuntėjas, arba galima 
daiktus supirkti TRANSPAK 
agentūroje. 

Kas gali laimėti? 
Visi, kurie įstoja į Draugo 

fondą nariais tarp š.m. vasario 
16 ir kovo 31 d. (laiškai su 
čekiais turi pasiekti Draugo fon
do ižd. Bronių Juodelį tarp šių 
datų). Dovanų traukimas bus 
minėtam laiko tarpui pasibai
gus. Pasinaudokite šia proga, 
stokite nariais į Draugo fondą 
ir laimėkite vertingas dovanas 
savo artimiesiems Lietuvoje. 

Šį Draugo fondo vajaus paska
tinimo projektą pasiūlė Romas 
Pūkštys, kuris kartu su sūnumi 
Andrium yra TRANSPAK savi
ninkas. Esame labai dėkingi R. 
Pukščiui ir jo siuntinių agen
tūrai už pasiūlymą, kuriuo, tiki
me, pasinaudos mūsų skai
tytojai ir gausiai stos į Draugo 
fondą. Būtų puiku, kad ir kiti 
mūsų verslininkai, ypač tie, 
kurie skelbiasi „Drauge", 
pasektų šiuo pavyzdžiu, vieno
kiu ar kitokiu būdu paremdami. 
Draugo fondą ar paskatindami 
kitus jį remti. 

Draugo fondas 

Melrose Parko ir apylinkės 
lietuvių organizacijų bendras 
Vasario 16 ir Kovo 11 minė
jimas įvyksta š.m. vasario 26 d., 
šeštadienį, 2 vai. p.p., Eagles 
salėje, 147 Broadway, Melrose 
Park. IL. Prašome visus daly
vauti. 

JAV LB Švietimo taryba or
ganizuoja vienos dienos Moky
tojų konferenciją vasario 27 d. 
Bočių menėje. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Vienos dienos 
konferencijos metu, dalyviai 
turės progos išgirsti Janinos 
Juknevičienės. Irenos Vilimie
nės. Erikos Brooks, Titaus 
Antanaičio, Nijolės Gierštikie-
nės, ses. Margaritos Bareikaitės 
ir Vidos Brazaitytės prane
šimus. 

Nepraleiskime progos dar 
kartą išgirsti garsųjį Vilniaus 
universiteto mergaičių chorą 
Virgo. Koncertas bus vasario 18 
d. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts Inter
national krautuvėje. 

x Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte kviečia visus į tra
dicinę Užgavėnių vakarienę va
sario 15, antradienį, nuo 5 vai. 
p.p. Bulviniai blynai, bulvinės 
dešros, varškės vyniotiniai, 
blynai su obuoliais, spurgos ir 
kiti skanumynai lauks jūsų 
Centro didžiojoje salėje. 

(sk) 

x Varnių Žemės ūkio mo
kyklos našlaičiams ieškome 
globėjų. Tik $100 metams pa
lengvins jų gyvenimo sąlygas ir 
suteiks noro tęsti mokslą. Galin
tieji globoti našlaitį-ę, kreip
kitės į BALF'ą, 2558 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-776-7582. 

(sk) 

Waukegan-Lake County LB 
apylinkė ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimą ateinantį j 
sekmadienį, vasario 13 d. 
Minėjimas pradedamas 1:30 vai. 
Mišiomis Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje (8th ir Lincoln Ave.) 
Po Mišių programa tęsiama 
Christian Life Center salėje. 
Apylinkės lietuviai raginami 
gausiai minėjime dalyvauti. 

Robertas ir Rima Joku-
bauskai, gyv. Lockport, IL, sau
sio 30 d. susilaukė sūnelio Vito 
Roberto. Juo džiaugiasi bro
liukas Jonukas, sesutė Liana, 
seneliai Ignas ir Dangira Bud
riai, Eduardas ir Aldona Joku-
bauskai, o taip pat prosenelės 
Leokadija Laukienė ir Janina 
Baltramonienė. 

Z V ^ G Z D U T I 
•ik^MOja J. Plafeu. McdUną 

NEMIRŠTANTYS DARBAI 
IR ŽODŽIAI 

Š.m. sausio 27 d. suėjo 67 
metai nuo palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio mirties. 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Mergelės Mari
jos seserų rėmėjų valdyba, kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, sausio 28 d. penkta
dienį, surengė kuklią šventę šio 
didžio žmogaus prisiminimui. 

Penktadienio vakare pasi
taikė vienas blogesnių Čikagos 
sausio mėnesio orų: ir snigo, ir 
šalo. Važiuojant į minėjimą, bi
jojome, kad gal niekas neat
važiuos, išsigandę oro, o ypač 
per žinias gąsdinančių oro pra
nešėjų. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje. 
Ir visų nustebimui, susirinko 
apie 60 žmonių, ne tik iš Čika
gos, bet iš Cicero, Lemonto ir iš 
dar toliau. Mišias aukojo kun. 
Kęstutis Trimakas ir kun. J. 

įsteigtas Liehevių Mokytojų 
Ptace, Chicago, IL 60829 

Sąjungos Chicago* • įpfc— 

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis įsteigė Lietuvos Bažnyčios 
Provinciją, atskirdamas ją nuo svetimų valstybių įtakos. Sausio 
27 d. suėjo 67 metai nuo jo mirties. 

Piešė Natalija Mackevič iū tė 

KAIP LEDO KARALYSTEI 
GALAS ATĖJO 

(Pasaka) 

Labai seniai gyveno toks žmo-
Daugintis, SJ. Kun. K. Trimako gus. Buvo labai neturtingas. 
pamokslo tema „Ką darytų Turėjo tiek sūnų, kiek rėtyje 
arkivysk. J. Matulaitis Lietu
voje šiandien, jei jis būtų 
gyvas?" 

Po Mišių visi rinkosi į Jauni
mo centro kavinę, kur, pasi
vaišinę karšta kava ir įvairiais 
skanumynais, klausėmės sese
lės Margaritos Bareikaitės 
paskaitos apie palaimintąjį 
arkivysk. Jurgį Matulaitį, jo 
darbus ir jo žodžius. Seselė Mar
garita savo paskaitą paįvairino 
lietuvių poetų eilėraščiais. Tiek 
kun. K. Trimakas savo pamok
sle, tiek seselė Margarita 
paskaitoje išryškino faktą, kad 
praeitais metais popiežiaus 
pasakyti žodžiai ir paskleistos 
mintys Lietuvoje, buvo labai 
panašios į arkivysk. J. Matu
laičio žodžius ir skleistas mintis 
prieš 70 metų. Mokyti jaunimą 
ir žmones dorovės, kilnumo, pa
siaukojimo, tikėjimo, žmogui 
būti teisingu reikėjo 1918 me
tais, reikia ir dabar. 

Arkivysk. J. Matulaičio įsteig
ta Nekalto Prasidėjimo Šv. Mer
gelės Marijos vienuolija 1918 
metais, kad padėtų jaunimui ir 
žmonėms iš nedorovės ir 
gyvenimo purvo išbristi į 
geresnį ir gražesnį gyvenimą, 
yra reikalinga šiandien Lietu
voje tiek pat, kiek ir anais 
metais. Didelių žmonių darbai 
ir žodžiai nemiršta — jie yra 
amžini; puikus pavyzdys yra 
palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio pasakyti žodžiai ir 
atlikti darbai anais laikais, 
tinką šių dienų lietuviams. 

Pabaigoje Salomėja Endri-
jonienė, Rėmėjų komiteto pirmi
ninkė, padėkojo kunigams už 
Mišių auką, seselei Margaritai 
už įdomią ir turiningą paskaitą, 
o visiems vakaronės dalyviams 
už „drąsą" tokį šaltą vakarą at
vykti į Jaunimo centrą. 

Birutė Jasai t ienė 

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

(sk) 

(sietas, tinkliukas) skylučių. 
Dukters — nė vienos. Kai sūnūs 
paaugo, visi išmoko įvairių 
amatų (užsiėmimų). Jauniau
sias jokio amato nemėgo. Kartą 
jį tėvas paklausė, kuo jis norįs 
būt i , jaunuolis a t sakė — 
karaliumi. Valdyti kraštą yra 
darbas. 

— Rytoj anksti rytą išeinu 
ieškoti šalies, kuri neturi kara
liaus, — pasakė savo tėvui. Vel
tui atkalbinėjo visi namiškiai, 
nepaklausė. 

Kitą dieną, vos prašvitus, 
užsimetė maišą ant peties, pasi
ėmė lazdą, nusilenkė tėvams, 
broliams ir iškeliavo ieškoti sau 
karalystės. 

Jis keliavo visą mėnesį ir 
visur klausė: „Gal jums 
karalius reikalingas? 

Vieni jį kvailiu laikė, kiti 
nusijuokdavo. 

Po ilgo ėjimo, pagaliau atėjo 
į svečią šalį ir surado sostinę, 
kurioje gyveno karalius. Įėjo į 
rūmus ir eina tiesiai į karaliaus 
kambarį. Karaliaus nebuvo, tik 
jo patarėjas. 

— Labą dieną, jūsų šviesybe! 
— pasisveikino 

— Labą dieną, jaunikaiti, ko 
pas mus ieškai? 

— Noriu paklausti, gal jums 
reikia karaliaus. Aš noriu juo 
būti. 

— Mūsų karalius turi tiek 
vaikų, nežino kuriam karalys
te palikti. 

Čia nieko nelaimėjęs, vėl 
patraukė į kelionę. Eidamas 
galvojo, gal karalius neturi 
vaikų, gal patarėjas pats nori 
būti karaliumi. Kitą kartą 
nekalbėsiu su patarėjais, tik su 
pačiu karaliumi. 

Priėjo kitą karalyste ir tiesiai 
nuėjo pas karalių. Kaip papras
tai, žemai nusilenkė ir pasi
sveikino. Karalius paklausė, ko 
jis norįs. Jaunuolis vėl pakar
tojo, norįs būti karaliumi. 

(Bus daugiau) 

SEKLIŲ BŪSTINĖ 
(Pabaiga) 

— Ar tu matai tą patį, ką aš 
matau? 

Tuojau mums abiems paaiš
kėjo, kad žaliu atspalviu spaus-
diniai buvo ne kas kita, kaip ne
tikri pinigai. 

— Aš einu skambinti polici
jai, — pasakė Rimas. 

— Nors mes esame tikri sek
liai, bet to dar negalime daryti 
be tikrų įrodymų, — aš jam 
pasakiau. — Pirmiausia nufoto
grafuosime, tada bus tikras 
įrodymas. 

— Mano brolis man leido nau
dotis jo apara tu praėjusią 
savaitę, bet aš turėjau jam 
sumokėti už kiekvieną nuo
trauką. Tai galėsime ir dabar 
pasinaudoti. 

Aš greitai parbėgau namo ir, 
niekam nieko nepasakęs, grįžau 
su foto aparatu. Mes padarėme 
dvi nuotraukas ir grįžom namo. 
Dabar mums užteko įrodymų. 
Kai šiandien pas kaimyną su 
šeima eisiu pietų, dar kartą 
patikrinsiu, ar tikrai taip yra, 
kaip matėme. Buvo viskas iš 
anksto užplanuota. Aš greitai 
pavalgysiu pietus, kol suaugę 
kalbėsis, aš greitai įsmuksiu į 
mašinų kambarį. Nors mes jau 
buvome tikri ir tą daryti buvo 
gana pavojinga, bet, kaip aukš
taičių patarlė sako: „Septynis 
ka r tus pagalvok, a š tun tą 
daryk". 

Kai nuėjome pas kaimyną į 
svečius, aš gavau dovanų 
kažkokį žaidimą, o mano sesu
tė lėlę. Planai visiškai pasikei
tė. Pavalgius, man reikėjo žais
ti su sesyte. Norėdamas būti 
mandagus, atidariau ryšulėlį. 
Žaidimas atrodė įdomus. Man 
atrodė labai keista, nes žaidimo 
pinigai atrodė labai panašūs į 
tuos padirbtus pinigus, kuriuos 
mačiau kaimyną spausdinant. 
Viskas paaiškėjo, kai kaimynas 
pasakė, kad jis gamina tuos žai
dimus ir pinigus jiems. Dabar 
buvo aišku, kad kaimyną 
įtarėme be reikalo. Grįžęs namo 
paskambinau Rimui ir viską 
paaiškinau. 

Deimantė Žukaitė, 
Maironio lit. m-los 7 sk. mokinė 

E I , SNIEGO SENI 

— Ei, sniego seni besmegeni, 
Štai pas tave aš ateinu! 
Ar iš tikrųjų, sniego seni, 
Esi visai be smegenų? 

Kodėl ne toks esi, kaip žmonės? 
Gal neturi net ir širdies? 
Ne tau pavasario vilionės; 
Tik prie žiemos mielai glaudies. 

— Ateis pavasaris, ir žūsiu! — 
Atšovė jis piktu balsu. 
— Bet kitą žiemą vėl čia būsiu 
Toks besmegenis, koks esu! 

L e o n a r d a s Žitkevičius 

KALĖDŲ SENELIS IR 
ANGELIUKAI 

Vieną kartą, prieš pat Kalė
das, Kalėdų senelis pavargęs 
atsigulė pailsėti ir sapnavo tokį 
sapną: „Angeliukai danguje 
prieš Kalėdas dirba labai 
sunkiai, o per Kalėdas jie ne
gauna dovanų iš Kalėdų 
senelio, nes jis juos pamiršta". 

Senelis pabudęs, pagalvojo 
apie sapną ir nutarė skristi į 
dangų. Prisikrovė pilną vežimą 
dovanų, pasikinkė elnius ir iš
skrido. 

Pagaliau, po ilgos kelionės, 
Kalėdų senelis atvyko prie dan
gaus vartų. Juos pravėręs, jis 
pamatė daug angeliukų. Ange
liukai labai apsidžiaugė pama
tę Kalėdų senelį. Tuojau Kalėdų 
senelis pradėjo dalinti ange
liukams dovanas. Nuo to karto 
jis niekados nepamiršdavo duo
ti angeliukams dovanėlių. 

Aidis Mal inauskas 

pirmųjų raidžių, skaitydami iš 
viršaus žemyn, turės susidaryti 
Dionizo Poškos namelio pava
dinimas. (5 tašk.) 1. 

autorius apysakos „Kliu
džiau". 2. pi
nigas, vartotas Lietuvoje (1918) 
prieš lito įvedimą. 3. 

baisi, nuostolinga aud
ra. 4. asmuo. 
pasirašęs Lietuvos nepriklau
somybės aktą (1918) 5. 

kas turi būti tikra
sis Lietuvos šeimininkas. 6. — 

Lietuvos upės vardas 
prie Pasvalio. 7. 

toks kartais būna puodas. 

GALVOSŪKIS NR. 88 
(Žiūrėkite brėžinį) 

Kad ne krūmai, būtum kiškį 
pagavęs. 

Klausyk, ką kunigas sako, bet 
nedaryk, ką jis daro. 

Vėlai paregėsi (pamatysi) — 
laiko neturėsi. 

Negali pats sau laimės nu
lemti. 

GALVOSŪKIO NR. 61 
ATSAKYMAS 

Tuštiems rėmeliams geriau
siai tiktų piešinėlis pažymėtas 
raide D. 

P a s t a b a : Galvosūkio nr. 50 
atsakyme yra netikslumas. Turi 
būti: Iš Lenkijos atbėgo 13,500 
lenkų karių. 60,000 lenkų 
civilių. Bendras atbėgusių 
lenkų skaičius buvo 73,500 Len
kijos žmonių. 

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAI 

1. Grenlando sala. 2. Antark-
tika (Pietų pusrutulyje). 3. 
Arčiausiai Merkurijus, o toliau
siai — Plutonas. 4. Kai New 
Yorke yra 3 vai., tai San Fran-
ciske yra 12 vai. 5. Canberra. 6. 
Žvaigždė. 7. Kiaušinis kris
damas nesuduš: jis suduš nukri
tęs ir atsimušęs į ką nors. 

GALVOSŪKIO NR. 63 
ATSAKYMAI 

1. Žodį kr ikščionis Šv. Rašte 
randame tik 3 kartus: Apaštalų 
darbuose: 11:26; 26:28; 1 Pet. 
4:16. 2. Apaštalas Morkus gai
dį mini 5 kartus, Matas ir 
Lukas po 3 kartus, o Jonas 2 
kartus. 3. Šventraštis draudžia 
valgyti gandro, gegutės, kregž
dės, pelėdos, gulbės mėsą. (Kun. 
11:13-19; 5 Moz 14:11-18). 4. 
Asilas Šv. Rašte yra minimas 
nemažiau 30 kartų. („Mūsų 
sparnai", 72 psl., Čikaga, 1991 
m.). 5. Šachmatininkų globėja 
yra deivė Kaisa — Caissa. 
(„Liet. Encikl.", 3-398, Boston, 
1954). 

GALVOSŪKIS NR. 87 

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides, iš kurių susidarys žo
džiai pagal duotas reikšmes. Iš 

Viena šeima buvo išvykusi į 
Lietuvą prieš Kalėdas. Kai
mynai, kurie saugojo jų namą, 
Kalėdoms papuošė eglutę ir 
padėjo po ja dovanų, kad 
grįžusiems po Kalėdų būtų 
staigmena. Kiek dovanų ryšu
lėlių rado vaikai sugrįžę iš 
Lietuvos? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 89 

1. Kas yra atomas? 2. Kas su
galvojo atomo vardą? 3. Ar visi 
atomai yra vienodi? 4. Ar yra 
mažesnių dalelių už atomą? 5. 
Ar atomą galima suskaldyti? Už 
teisingus atsakymus ir pla
tesnius, gausite 10 taškų, o už 
trumpus atsakymus — 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 90 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

— - » | 
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Šis europiečių kvadratas turi 
16 langelių. Juose įrašykite 
skaičius nuo 1 iki 16 taip, kad, 
juos sudedant horizontaliai, 
vertikaliai ir įstrižai, visur gau
tųsi suma 34 (5 taškai). 
Atsiuntė kun. dr . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 91 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

B 
įėjus į natūralaus meno pa

rodą, atrodo viskas normaliai, 
gyvenimiškai. Tačiau, kitas 
vaizdas aplankius „modernaus" 
meno parodą, čia be katalogo 
pagalbos nesužinosi t ikro 
kūrinio pavadinimo. Štai vienas 
pavyzdys jūsų spėjimams. Visi 
atsakymai bus vertinami 5 
taškais, o tas, kuris atspės 
kataloge pažymėtą pavadinimą, 
gaus 10 taškų. 


