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Įteikti valstybės 
apdovanojimai 

V i l n i u s , vasario 15 d. (Elta) — 
Prez identas Algirdas Brazaus
kas an t rad ien į įteikė apdovano
j imus Lie tuvos valstybei, jos 
k u l t ū r a i , m e n u i ir mokslui nu
s ipe ln ius iems žmonėms. Prezi
dento dekre tu j ie apdovanoti Di
džiojo Lie tuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinais ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ord ino medal ia is Lie tuvos 
va ls tybės a t k ū r i m o dienos — 
Vasar io 16-osios — proga. 

Apdovanojimai buvo įteikiami 
Prezidento salėje. Ceremonijoje 
dalyvavo Seimo p i rmin inkas 
Česlovas J u r š ė n a s , m in i s t r a s 
p i rmin inkas Adolfas Šleževi
čius, Seimo nar ia i , prezidento 
p a t a r ė j a i , k u l t ū r o s , m e n o , 
mokslo darbuotojai . 

P radėdamas apdovanojimo ce
r emon i j ą , p r e z i d e n t a s Bra
zauskas pa sakė , kad savot i ška 
vals tybės t ę s t inumo sąsaja y r a 
tai , k a d š iandien į teikiami ap
dovanojimai t r i m s nepr ik lau
somos Lietuvos Gedimino ordino 
kaval ier iams — Stasiui Bačkiui. 
Vladui P a t a l a u s k u i ir A n t a n u i 
Malijoniui. Ta ip pat buvo ap
dovanoti Lietuvos kar iuomenės 
savanor i s , dimisijos kap i tonas 
Vladas P a t a l a u s k a s . monsinjo
ras K a z i m i e r a s Vas i l iauskas , 
pedagogikos mokslų habil i tuota 
d a k t a r ė Mei lu tė Julija Lukšie
nė, pirmoji moter i s ir t a ip pat 
pirmoji pedagogė, apdovanota 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ord inu po Lie tuvos 
nepr ik lausomybės a tkūr imo. 

Apdovanojamųjų būryje — tei
s in inkas , istorijos mokslų dak
ta ras , Lie tuvos Mokslų akade
mijos n a r y s korespondentas , 
dabar Seimo na rys Juozas Bula
vas. V i ln i aus univers i te to pro
f e s o r i u s , L i e t u v o s M o k s l ų 
akademijos t ik ras i s n a r y s Vy
tau tas Mažiul is , žymus lietuvių 
teat ro rež is ie r ius ak tor ius Juo
zas Mil t in is , d i r igentas , smui
k in inkas , Lietuvos kamer in io 
orkes t ro vadovas profesorius 
Saul ius Sondeckis, tapytojas . 
menotyros mokslų daktaras pro
fesorius Augus t ina s Savickas . 
Pagerb t i skulptor ius V y t a u t a s 
Kašubą, viena ryšk iaus ių disi
dent in io judėj imo asmenybių 
Vik toras Pe tkus , k repš in inkas 
Stepas B u t a u t a s , boks in inkas 
Algi rdas Šocikas ir D a n a s Poz
n iakas . 

Apdovanoti ir užsienio pilie
čiai. 

B a i g t a d i s k u s i j a S e i m e 
v i d a u s p o l i t i k o s k l a u s i m a i s 

Diskusija Seime apie Lietuvos 
vidaus poli t iką, minis t ro pir
min inko Adolfo Šleževičiaus 
nuomone, nebuvo konstruktyvi. 
Opozici ja d a u g i a u s i a s i ekė 
dezinformuoti Seimą ir visuo
menę ap ie Lietuvos ekonomijos 
būklę, iš esmės nepa te ikdama 
jokių pa s iū lymų jai ger in t i . 
Tačiau m i n i s t r a s p i rmin inkas 
pažadėjo, kad Seimo na r ių pa
s tabas vyr i ausybė atidžiai iš
nagr inės . 

Diskusija apie vidaus politiką 
prasidėjo praėjusį ketvirtadienį. 
Joje da lyvavo per 30 Seimo 
narių. 

Daugiaus ia i kr i t ikos prezi
dentas , vyr iausybė , k i tos vyk
domosios valdžios institucijos 
su l aukė dėl ekonominių refor
mų, ypač žemės ūkyje, nesklan 

vimo tempu, nusikals tamumo 
didėjimo, vis labiau įsigalinčios 
korupcijos. 

Tačiau, daugelio Seimo narių 
nuomone, ta i buvo ginčas t a rp 
Seimo daugumos ir opozicijos, 
kurio metu vieni į kitų argu
m e n t u s ne laba i norėjo įsi
klausyti . Jokių dokumentų dis
kutuojamu klausimu Seimas 
nepriėmė. 

IBM k o m p i u t e r i a i b u s 
g a m i n a m i Lie tuvoje 

Antra jame šių metų pusme
tyje Lietuvoje bus pagaminti 
pirmieji naujausių IBM modelių 
kompiuteriai . Šiemet jų ketina
ma pagaminti 15-20 vienetų, ki
tąmet — maždaug 1,000, o nuo 
1997-ųjų - iki 100.000 per 
metus . 

Nr . 32 

1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos Steigiamajam Seimui paskelbus Lietuvos jie 1921 m. gegužės 30 dieną atvykę į Washingtona jas įteikė JAV preziden-
nepriklausomybe, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai surašė peticiją, tui VVarren G. Harding. Čia matoma dalis jų delegacijos, ta proga 
kurioje prašė, kad JAV pripažintų Lietuvą nepriklausomą ir de jure. Per nusifotografavusi prie Baltųjų rūmų. JAV vyriausybė Lietuvą pripažino 

Vadinamieji RISC architektu- metus jie Šiai peticijai surinko 1 milijoną parašų. Irise juos į 138 knygas, nepriklausoma de jure 1922 m. liepos 28 dieną. 
ros personaliniai kompiuteriai ~~ * " ~ " ~~ 
bus gaminami naujoje kompiu
ter iu projektavimo ir gamybos 
firmoje . .Sigmanta". Kompiu
terių pagrindas bus naujausi, 
perspektyvūs ..Power PC" mikro
procesoriai, kurių masinė ga
myba pasaulyje prasidės t ik 
šiais metais . Lietuvos Įmonė 
juos pirks iš IBM. Ši firma taip 
pat parduos visą būtiną techni
nę įrangą, technologijas, ele
mentus , te iks informacinę pa
ramą. 

Gaminti šią techniką Lietuvai 
pasiūlė pasaulinės įmonės IBM 
Vokietijos naujų technologijų 
vystymo laboratorijos vadovai. 

Vasario 9-ąją Vilniuje pasi
rašytas protokolas, numatanti.-
konkrečius kompiuterių kons
travimo ir gamybos darbus 1994 
metais . Spaudos konferencijoje 
ketvir tadienį Vokietijos IBM 
vadovas Arnold Blum pasakė, 
jog L i e t u v o j e y ra p u i k i o s 
galimybės pasiekti Vakarų lygį. 

Manoma, kad iš pradžių Vil
niuje pagamintas kompiuteris 
kainuos maždaug 10,000 litų, 
tačiau pasiekus planuojamą ga
mybos apimtį, kaina sumažėtų 
apie 40 procentų. 

Lie tuviški š i lumos skait ikliai 

Lietuvos įmonės jau pradėjo 
modernaus lietuviško šilumos 
(šilto vandens* skaitiklio „Ter-
mikl is" gamybą. Prietaisas pri
ta ikytas įmonių bei gyvenamų
jų namų re ikmėms. 

Skaitiklis atsparus nešvariam 
..arbatos spalvos" vandeniui, 
nes matav imo įtaisas sumon
tuo tas iš pa t ik imų vietinės 
gamybos detalių. Importiniai 
skai t ikl iai pri taikyti švariam, 
filtrų išvalytam vandeniui. To
dėl užteršti lietuvišku vande
niu, j ie t a m p a nepatikimi. 

Skaitiklį išbandė Valstybinės 
energet ikos sistemos Metrolo
gijos t a rnyba Vilniuje. Skaitik
lis atsipirko per vieną mėnesį — 
sutaupyta net apie 7 0 ^ šilumos 
kiekio. Mat , „Termiklis" pa
deda šilumos vartotojams re
guliuoti šilumos srautą. 

Vyriausybė kaltinama 
pensininkų ir invalidų 

genocidu 

— V i d u t i n i s a t l y g i n i m a s 
Lietuvoje 1993 metų rudenį 
buvo mažesnis, negu kitose 
Baltijos šalyse. Gruodžio mėnesį 
vidutinis a t lyginimas Lietuvo
je — 291 l i tas (apie 75 dol) . 
Perskaič iavus į l i tus. Latvijoje 
vidutinis a t lyginimas — 467 
litai, Estijoje - 419 litų. Kali-

dumų, pe rne lyg lėtu privatiza- ningrado srityje - 364 litai. Tik 

Vilnius, vasario 1 d. — Pen
sijoms vis labiau atsiliekant nuo 
kylančių kainų ir dėl to pensi
ninkų bei kitų valdžios šelpimo 
reikalingų žmonių būklei pasi
darius kritiškai, pernai gruodžio 
mėnesį Lietuvos Pensininku ir 
Invalidų Koordinacinė Taryba 
ėmėsi surengti vieša visuomeni
nį Lietuvos vyriausybės teismą, 
kaltinant ja pensininkų ir inva
lidų genocidu. 

Kaip rašo apie tai ,.Lietuvos 
aidas", renkant duomenis šiam 
teismui, socialiai remtiniems 
žmonėms išplatintos anketos su 
klausimais apie jų pajamas, gy
venimo sąlygas. Akcijos organi
zatoriai pensininkų pareiški
mus rinko iki vasario 10 dienos. 
Iki vasario 1 d. jau buvo su
kaupę apie 2,000 užpildytų an
ketų iš visos Lietuvos. 

Parodyti, kad pensininkų būk
lė Lietuvoje t ikrai nebeįmano
ma, minėtosios pensininkų 
organizacijos p i r m i n i n k o 
pavaduotoja Marija Garšvienė 
..Lietuvos aido" korespondentui 
Valdui Sutkui pristatė medikų 
parengtą lentelę. Pagal joje pa
teiktus apskaičiavimus, esant 
normalioms gyvenimo sąly
goms , pensinio amžiaus 
žmonėms per parą su maistu 
būtina gauti tarp 1,981 ir 2.138 
kcal energijos, o t am reikia 
suvartoti apie 65 g baltymų, 70 
g riebalų, 290 g angliavandenių. 

Kiti skaičiavimai rodo, kad 
vartojant įprastus maisto pro
duktus: duoną, pieną, sviestą, 
mėsą, kiaušinius, daržoves ir 
norint sukaupti medikų nurody
tą energijos kiekį, maistui kas
dien reikia skirti apie 4.2 litų, 
taigi per mėnesį susidaro 128 
litų suma. Tuo tarpu pensijų 
dydis šiandien svyruoja nuo 70 
iki 110 litų, o išlaidas sudaro ne 
tik maistas. Vien komunali
nėms paslaugoms, šildymui bei 
elektrai kas mėnesį reikia skirti 
apie 50 lt. O kur dar seniems 
žmonėms būtini vaistai, bent 
minimalios išlaidos drabužiams. 

Yra ir visokeriopai gyvenimo 

Baltarusijoje vidutiniai atlygi
nimai mažesni, negu Lietuvoje 
- tik 88 litai. 

nuskriaustų žmonių. Tokiu, kaip 
regėjimą praradusi ir dėl ligos 
nebegalinti vaikščioti I grupės in
validė 85 metų amžiaus kaunie
tė Antanina Gailaitienė ; pri
versta egzistuoti iš per mėnesį 
valstybės jai skiriamu 80 litu. 

Kreipimaisi į valdžią — 
bergždi 

Atsidūrę prie bado ribos pen
sininkai jau ne kartą kreipėsi i 
valdžią. Paskutinis piketas prie 
Seimo rūmų ir Prezidentūros 
buvo pernai gruodžio 16. Tada 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, Seimo pirmininkui Čes
lovui Juršėnui ir ministrui pir
mininkui Adolfui Šleževičiui 
buvo įteikta peticija su prašy
mais padidinti pensijas, suteikti 
pensininkams ir invalidams mo
kesčio už komunalines paslau
gas, kietojo kuro kainos 50% 
nuolaidą, nemokamai skir t i 
vais tų , su te ik t i ga l imybę 
nemokamai naudotis medicini
niais patarnavimais (dabar kai 
kurie sudėtingesni medicininiai 
tyrimai kainuoja keliasdešimt 
litų), suteikti važiavimo vi
suomeniniu transportu lengva
tų, ta ip pat kompensuoti tau
pomajame banke t u r ė t u s 
indėlius ir gražinti žemę. 

Gautas tik premjero Šleže
vičiaus atsakymas, jog Svei
katos apsaugos, Socialinio 
aprūpinimo, Finansų. Žemės 
ūkio bei Ekonomikos ministeri
jos apsvarstys pensininkų rei
kalavimus. Pažadėtas pensinin
kų atstovams ir susitikimas su 
penkiais ministrais. Deja, išsky
rus socialinės apsaugos minist
rą Mindaugą Stankevičių, jie 
neatvyko. Neatvyko nei sveika
tos ministras Jurgis Brėdikis. 
„Jis pats", sako Garšvienė, "kaip 
medicinos mokslų daktaras, be 
abejonės, žino, kas vyksta žmo
gaus organizme, nuolat gyve
nant pusbadžiu. Be to, gyveni
mo šalikelėje atsidūrusius ir 
savo saliai tarsi nebereika
lingus žmones nuolat kankina 
nepilnavertiškumo j ausmas , 
dažni stresai, neurozės, nuola
tinė depresija ir su tuo susijęs 

gyventi. Žmonės miršta, tačiau 
dažnai net pasilaidoti nebeturi 
už ką. Tiesa, pensijos kartkar
tėmis keletu procentų vis padi
dinamos, tačiau, pasak pensi
ninkų, tai tik iliuzija: tuoj pat 
pabrangsta ir maistas, pakyla 
kainos už komunaliniu? patar
navimus". 

P e n s i n i n k a i imas i akcijos 

Todėl, nebematydama kitos 
išeities, pernai gruodžio mėnesį 
Lietuvos Pensininkų ir Invalidų 
Koordinacinė Taryba ryžosi kar
dinaliam žingsniui — buvo nu
spręsta surengti viešą visuo
meninį vyriausybės teismą, kal
tinant ja pensininku ir invalidų 
genocidu. 

Pasak M. Garšvienės. ši akci
ja, kaip ir žemdirbių streikas, — 
ne politinio, o ekonominio po

būdžio. Tai tiesiog paskut inis 
prie bado ribos atsidūrusių žmo
nių nevilties gestas. Tačiau or
ganizatoriai nuolat susi laukia 
grasinimų. Žadama susprogdin
t i patalpas Vilniuje, kuriose 
renkami pareiškimai, susidoroti 
su aktyviaisiais žm^nėru
sinama net pensininkus pri
glaudusiems Laisvųjų pi 
jungų bendrijos vadovams. 

Viename anoniminiame 
ke rašoma: „Tai atviras va] 
niekinimas... Neteiskite ir ne
būsite teisiami. Nedaug kas į tai 
teigiamai pažiūrės, nes už tai 
galima ir t ikram teisme atsi
durti... Reikia tik nieko nepra 
gerti , neprauliavoti ir tada už
teks... Ir jei kas verkia dėl to. tai 
prie viso to privedė pripuolęs 
prie valdžios muzikantas ir de-
bilas Vagnorius" (kalba netai
syta - V.S.). 

Ekonominė stabilizacija — tik 
iliuzija 

Vilnius, vasario 12 d. (AGEP) 
— Ekonominių tyrimų centro di
rektor iaus pavaduotojas R. 
Darulis pastebi, kad Lietuvos 
prezidento minima ekonomijos 
s tab i l i zac i ja t ė r a il iuzija, 
kuriama užsienio kreditų dėka. 
Nors prezidentas skundžiasi dėl 
mažų investicijų, bet jo vyriau
sybės politika sukuria visiškai 
nepalankią atmosferą investa
vimui. Pranešime sakoma, kad 
bendromis vyriausybės ir banko 
pastangomis pavyko sustabdyti 
infliaciją. Tačiau iš tikrųjų 
infliaciją sus tabdė Lietuvos 
Bankas, o vyriausybė banką 
apkalt ino įvair iais nusikal
t ima is , b a n k o p i rmin inku i 
ruošia te ismą. Brazauskas 
nepatenkintas Centrine priva
tizavimo komisija, tačiau jis 

d ž i a g o s " , t .y. B razausku i 
a r t imų buvusios sovietinės 
valdžios sluoksnių. 

Pranešime net neužsimenama 
apie praras tas žmonių san
taupas , kur ias būtų galima 
kompensuoti, jei žmonių sukaup
tas valstybės turtas nebūtų 
iššvaistytas būtent korumpuo-
tos nomenklatūrinės privati
zacijos būdais". 

Baisiausia pranešimo vieta 
Vytautas Landsbergis vadina 
nuostatą, kad Lietuva t ik tuo 
atveju esanti prieš Rusijos siek} 
gauti Jungtinių Tautų mandatą 
.,tvarkos palaikymui" buvusioje 
Sovietų Sąjungos teritorijoje, 
jeigu jis nebūtų bandomas tai
kyti Baltijos valstybėms. „Čia 
jau ne politika, net ir ne prag
matiškoji", rašo V. Landsbergis. 

pats į komisijos sudėti pasiūlė „Jeigu ji tyčinė, ji būtų parsida 
„vidutinio lygio klerkus", o ne vėliška. Jei netyčia, tai kas pre-
rimtus politinius pareigūnus. 

Lietuvos Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis pre
zidento pranešimą pavadino 
par t in iu p r a n e š i m u . Land
sbergis pastebi, kad pranešime 
visai nutylimas gyventojų nu
skurdinimas. 

Prezidentas Brazauskas kalti
na, kad kai kurios grupės val
džioje priešinasi permainoms, 
bet juk j is pats siekė, kad 

nusivylimas, apskritai nenoras p i r a m i d ė bū tų iš „vienos me-

zidentui tokius tekstus rašo0 Ir 
nepataria, kad įdėmiai perskai
tytų, prieš siųsdamas dailiai iš
spausdinti". 

K o m e n t a r o pabaigoje V 
Landsbergis rašo. kad } klau
simą, kodėl Lietuva nepasi
naudojo Šiaurės Tarybos in
vesticijų programa, neatsakoma, 
kaip ir į daugelį kitų klausimų. 
„Tarptautinių programų, kurios 
nesusilaukė LDDP kompetenci
jos ir buvo perkeltos paremti 
ki tas šalis, ras tume ne vieną". 

Nelegali migracija 
per Pabaltijį 

K o p e n h a g a , Danija, vasar io 
10 d. (AGEP) - Danijoje buvo 
sugauti 36 nelegaliai a tvykę Šri 
Lankos piliečiai t ami la i . į ta
r iama, kad jie galėjo a tp l auk t i 
iš Baltijos valstybių. Tami la i 
plaukė pripučiamomis valt imis. 
An t vienos iš jų y ra užrašas 
„Nida" . Klaipėdoje y r a įre
gis t ruot i du la ivai „ N i d a " . 
Tačiau nė vieno iš jų p lauk imo 
laikas nesutampa su tamilų išli
p imu Danijoje. Pa tys t ami la i iš 
pradžių minėjo Lietuvą, d a b a r 
tvir t ina , kad a tp laukė iš Lat
vijos. O Danijos radijas mini t ik 
Rusiją ir Karal iaučių. 

Priimti pakeitimai 
lito įstatyme 

V i l n i u s , vasario 10 d. — 
Seimo biudžeto ir finansų komi
teto nariai vėl svarstė lito ateitį. 
Kaip rašo „Respublikos" laik
raštis , Lietuvos prezidentui d a r 
šį mėnesį pasirašyti s iū lomame 
lito pat ikimumo įs ta tymo pro
jekte atsirado dvi svarbios nau
jienos: p i rmiausia a t s i saky ta 
kategoriškos nuostatos, kad lito 
ir su juo susietos bazinės va
liutos santykis nek in tamas , an
t ra — siūloma į s ta tymu įtvir
t in t i komercinių bankų laisvę, 
pabrėžiant, jog j iems centr inio 
banko įsipareigojimai ke i s t i 
litus į konvertuojamą val iutą 
oficialiu kursu nėra pr ivalomi. 
Sėsi komiteto nariai tokiam pro-
jektui pri tarė, ketur i pas isakė 
prieš. 

Bedarbių skaičius 
pradėjo didėti 

Vilnius, vasario 8 d. — Sausio 
menes} į Lietuvos darbo biržą 
kreipėsi beveik 12,000 darbo 
netekusių žmonių. Kaip rašo 
..Tiesos" laikraštis, tai maždaug 
1,500 daugiau, negu gruodžio 
mėnesį. 

Lietuvos darbo biržos genera
linio direktoriaus V. Šlekaičio 
manymu, tai rodo, kad ne t rukus 
nedarbas šalyje gali pradėt i di
dėti. Jis numato, kad bedarbių 
skaičius gali ypač smark ia i iš
augti kovo-balandžio mėnesiais. 

Didžiausias nedarbas ka ip ir 
anksčiau, yra Tauragės — 6.2%, 
ir Šilutės bei Akmenės rajonuo
se — 3.7<£. Tarp miestų vėl išsis
kiria Panevėžys — 2 . 3 ^ . 

Lietuviai į žmogaus 
teisių teisėjus 

Viln ius , vasario 10 d. — Kaip 
rašo „Lietuvos ry tas" . Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas vasario 8 d. pas i rašė dek
retą, kuriuo te ikia Europos 
Tarybos Par lament inės asamb
lėjos sesijai r ink imams į Euro
pos Žmogaus teisių teismo tei
sėjus kandidatus: }galiotąjį am
basadorių Belgijos Karalystėje , 
Nyderlandų (Olandijos^ Kara
lystėje ir Didžiojoje Liuksem
burgo Karalystėje P raną Kur į . 
Konsti tucinio te ismo teisėją 
Kęstutį Lapinską bei Policijos 
akademijos prorektorių Saul ių 
Katuoką. 

K A L E N D O R I U S 

V a s a r i o 16 d.: Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Pelenų 
d i e n a : J u l i j o n a s , J u l i j o n a . 
Vasaris, Laisvė, Taut is . 

V a s a r i o 17 d . : S e p t y n i 
Servitų steigėjai; Donatas , Do
nata. Viltė. Vaišvilas. 
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JSi SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Reg ienė 

LSS VADOVYBEI 
KEIČIANTIS 

1994-96 metų laikotarpiui iš
rinktoji Lietuvių Skautų sąjun
gos vadovybė savo pareigas vyk
dyti pradėjo š.m. sausio 30 d. 
LSS vadovybės pareigų perda
vimas — perėmimas buvo dvi 
dienas Jaun imo centre, Čika
goje, vykusi darnios skautiškos 
veiklos išraiška. 

Sausio 29 d. iš Čikagos, New 
Yorko, Bostono, VVashington, 
D.C.. Los Angeles, Floridos, 
Worcester, Texas valstijos ir 
Kanados susirinkę LSS vadovy
bės pareigūnai ir jų vadijos 
bendrose bei atskiruose posė
džiuose peržvelgė ligšiolinę LSS 
veiklą ir aptarė jos tęst inumo 
gaires. Tos pat dienos vakare 
Jaun imo centro kavinėn susi
r inkus a r t i pusantro šimto Či
kagos ir apylinkių skautijos na-
riams,-ėms vyko jauki skautiš
ka sueiga-vakaronė. Sekmadie
nį, sausio 30 d., po šv. Mišių 
Tėvų Jėzui tų koplyčioje, Jau
nimo centro maž. salėje įvyko iš
ki lminga vadovybės pareigūnų 
pareigomis pasikeitimo sueiga, 
kurioje dalyvavo ir arti 200 Či
kagos skautininkų,-ių, vadovų,-
ių ir svečių. 

Stebint šio istorinio LSS įvy
kio nuoseklumą ir visus daly
vius gaubiantį broliškumą-se-
seriškumą, siūlėsi mintis, kad 
gal į tokius įvykius tu rė tume 
kviestis Lietuvos tarpusavyje 
besivaidijančius skautų,-čių va-
dovus,-es. Gal pasimokytų... 

Dabar, iš laiko perspektyvos, 
žvelgdami į aną savaitgalį, 
mėginsime su įvykiais supažin
dinti negalėjusius juose daly
vauti brolius ir seses. 

Š E Š T A D I E N I O 
V A K A R O N Ė 

Lauke spirginantis šaltis, o 
Jaun imo centro kavinėje šilta, 
jauku. Gausiai susirinkę įvai
raus amžiaus ir vyresniškumo 
laipsnių broliai ir sesės tar
pusavyje šnekučiuojasi, bendrau
ja su ilgesnį laiką nematytais iš 
kitų vietovių atvykusiais, iki 
tylą simbolizuojančiu gestu va
karonę pradeda buvusi LS Sese
rijos vyriausios skaut ininkės 
pavaduotoja vs. Laima Kiliulienė 
iš Bostono. 

„Gyventi, reiškia nuolat pasi
r inkt i , - vakaronę pradėdama 
prabyla sesė Laima. - Augant 
žmogaus sprendimai vis dau
giau ir daugiau liečia ki tus . 
Gyventi ir spręsti nelengva. 
Tačiau y r a kas padeda. Orga
nizacinė veikla y ra viena tų 
ta lk in inkių . Skautybė mums 
siūlo ga i res , kurios padeda 
žmogui nepasiklyst i" . 

Simbolinis žvakių uždegimas 
p r a d e d a m a s L S S P i rmi jo s 
pirm. vs. fil. Sigitui Miknaičiui 
uždegant skau tybę simboli
zuojančią didelę žvakę. 

Sesei Laimai tęsiant: „Skau
tybė padeda ugdyti sveiką ti
kinčio žmogaus pasaulėžiūrą, 
kad sprendimai būtų našesni ir 
vestų į gėrį. įžodyje prižadam 
S T E N G T I S . Tik to ir tereikia. 
Nuolat — per visą gyvenimą 
stengtis! S t e n g t i s vis pas i 
rinkti t a i , k a s v e d a į gėrį!" 

Žvake uždegančiam tariant, o 
visiems dalyviams atkartojant, 

„Aš pasižadu s t eng t i s tar
nauti Dievui!", žvakę uždega LS 
Brolijos Vyr. Skaut ininkas vs. 
Gediminas Deveikis. 

„As pasižadu s tengt is tarnau
ti Tėvynei", - suplazda liepsnelė 

LS Seserijos Vyr. Skautininkės 
vs. Birutės Banaitienės įžiebta. 

„Aš pasižadu s tengt is tar
naut i Art imui" , - įtikinančiai 
skamba Akademinio Skautų są
jūdžio vadijos pirmininko vs. fil. 
Edmundo Korzono balsas, su
švinta dar viena liepsnelė. 

Nuoširdžiai iš visų krūtinių 
plaukia „Dievui, tau Tėvyne, ir 
žmonijai" daina, atliepianti į 
aną įžodžio pakartojimą. 

„Skautybės įkūrėjas Baden-
Powell yra pasakęs: 'Kiekvie
n a m e k r a š t e lavinimo t ikslas 
y r a t a s p a t s , bū t en t rūpini-
m a s i s t a r n a u t i ki t iems' , -
tęsia sueigai vadovaujanti sesė 
Laima. „Mes turim visą eilę 
vadovų, kurie savo lavinimo 
tikslą puikiai atliko. Jų darbą 
ir pastangas Lietuvių Skautų 
sąjunga įvertino suteikdama 
j iems žymenis, ar pakeldama 
vyresniškumo laipsniais". 

Pakviesta LSS Vyr. Skauti
n i n k e vs. B. Bana i t i enė 
papasakojo apie Gilwellio kur
sus, perskaito 1993 m. šių kursų 
baigimo aktą, išvardina kursus 
baigusių pavardes. Išvardintųjų 
šioje sueigoje dalyvauja tik jvs. 
Milda Arlauskienė iš Texas ir vs. 
Giedrė Penčylienė iš Čikagos 
priemiesčių. Joms uždedami gil-
velistų kaklaraiščiai, įteikiami 
kursų baigimą ženklinantys 
kauliukai . 

Tolimesnėje šios sueigos eigoje 
LSS Pirmijos pirm. vs. fil. Si
gitas Miknaitis pasidžiaugęs, 
kad Lietuvių Skautų sąjunga 
yra plati kaip pasaulis - jos 
veikla darniai reiškiasi net ke
turiuose kontinentuose, dėkojo 
visiems šioje veikloje daly
vaujantiems. Vienas iš didžiau
sių šios kadencijos įvykių buvo 
Jubiliejinės stovyklos organi
zavimas ir pravedimas. Ta pro
ga išreiškė padėką visiems LSS 
Tarybos ir Pirmijos nariams, o 
taip pat ir Jub. stovyklos vado
vams. Artimiausiems bendra
darbiams dėkojo asmeniškai 
rankos paspaudimu ir dovano
mis. 

Nuoširdžiais žodžiais ir dova
nomis buvo padėkota ir LSS Ta
rybos ir Pirmijos pirm. S. Mik
naičiui už sėkmingą dvejų ka
dencijų vadovavimą LS sąjungai. 

Padėkos žodį ir dovanėles savo 
bendradarbiams, šioje sueigoje 
dalyvavusiems, įteikė ir Jub. 
stovyklos Ūkio skyriaus vadovė 
s. Marytė Utz. 

„Skautybė mums yra kelias į 
gėrį ir grožį, o šios kelionės 
ženklai - mūsų ĮSTATAI. 
Skautai su daina žengia pirmyn 
tuo pasir inktu keliu", — tęsia 
sueigą sesė Laima Kiliulienė. O 
skautiškąjį kelią nušviesti kiek
vienam kelio ženklui — įstatui 
įžiebti žvakutę kviečiami sava
noriai broliai ir sesės. Kiek
vieną įžiebimą dalyviai palydi 
daina, ar šūkiu. 

„Kiek daug Šviesos mūsų 
sąjunga teikia pasauliui!" — 
paskutinei žvakei įsiliepsnojus 
sušunka sesė Laima, baigdama 
sueigą ir kviesdama visus skau
t iškam laužui. 

Linksmai suskamba „Ugnelė, 
liepsnelė", seka šūkiai, lydimi 
kitų dainų. Brolijos atstovai pa
kviečiami a t l ik t i pasirodymą. 
Visi kažko tikisi , kai skautiška 
vorele priekin išeina LSS Pirmi-
ja. O jie — plačiai šypsodami tik 
rankom „Sudiev" pamojavę, 
laukia plojimų... Toks „išra-

„ K E R N A V Ė S " TUNTO 
S U E I G A 

„Kernavės" tun to Vasario 
16-sios sueiga šeštadienį, vasa
rio 19 d., 2 vai. p.p. vyks Jauni
mo centro mažojoje salėje. Visos 
„Kernavės" tun to sesės prašo
mos dalyvauti pilnose išeiginė
se uniformose. Kviečiame visus 
t ė v e l i u s , s k a u t i n i n k ė s , - u s , 
„Kernavės" tun to rėmėjus ir 
bičiulius dalyvauti . Įvairiais 
klausimais prašoma kreiptis į 
tunt in inkę s. Ramutę Kemežai-
tę , tel. 312-778-2679. 

S K A U T I Š K I RENGINIAI 
Č i k a g o j e 

LSS Vadovybės pareigūnų pasikeitimo iškilmingoje sueigoje. Čikagoje, garbės Kovo 6 d. — Tradicinė Cika-
žymenimis apdovanojamos nusipelniusios skautininkės vs. Rita Penčylienė gos skautų ir skaučių Kaziuko 
ir vs. Irena Markevičienė. Žymenis prisega LSS Prrmijos pirmininkas vs. mugė Jaun imo centre. Atidary-
Sigitas Miknaitis. mas 10:15 vai. ryto. 

Nuotr. Ramunės Juodelienės 

d ingas" be žodžių pas i rodymas 
dalyvių palydimas a t i t inkančiu 
šūkiu. 

Seserijai a ts tovauti pakvie
čiamos „Dainuojančios kerna-
vietės". Gražiai uniformuotų 
14-kos dailių mergaičių chorelis 
su vadove vyr. skau te Gaile 
Butts , diriguojant j a s kan t r i a i 
dainuoti mokiusiai tun t in inke i 
s. Ramutei Kemežaitei , sudai
nuoja septynias skau t i škas ir 
l i e tuv ių l i aud ies d a i n e l e s . 
Gražūs jauni balsai , malonios 
šypsenos, darnus da inav imas 
glosto širdį. Joms nešykšt ima 
plojimų, o išeinančias — vy
resnės sesės apdovanoja gražiais 
gvazdikų žiedais. 

Akademinio skautų sąjūdžio 
pasirodymą atl ieka akademiku 
Jubiliejinės stovyklos ..Gaude-
amus' - dalyviai, vadovaujant fil. 
ps. Vyteniui Kirvelaičiui. Pa
sikvietę naująjį LSS Tarybos ir 
Pirmijos p i r m i n i n k ą vs.fil . 
Kęstutį Ječių. pasodina sostan. 
karūnuoja jį didžiule k a r ū n a , 
įteikia skeptrą ir pusračiu ap
supę deklamuoja a t i t i n k a m a s 
eiles. 

Vėl skamba dainos ir šūkiai , 
iki visi pakvieč iami ba ig t i 
laužą. Susispietę r a tu . supi ne 
r a n k a s da inuo jame ..O at
simenu namelį", o n iūniavimo 
lydimas vs. fil. K. Ječius dek 
lamuoja Aisčio „Lopšinę". Nu
stembame, nežinojome, kad sa
vo tarpe tur ime tokį puikų dek
lamatorių. Tradicinė „Ateina 
nakt is" . Užpūčiamos skaisčiai 
švietusios žvakių liepsnelės, bai
giamas šis prasmingas, visus su
ar t inant is susibūrimas. 

Dar ilgokai bendraujama vai
šinantis kava ir sa ldumynais , 
dal inamasi įspūdžiais. Sesei 
Laimai Kiliulienei pr iklauso 
didelė padėka už taip puikiai pa
ruoštą ir pravestą sueigą. Kiek 
darbo ir pastangų tai pareika
lavo gal žino tik t ie . kur iems 
teko panašias sueigas paruošti . 
Ačiū. sese, Laima! 

Apie pareigų perdavimo suei
gą — kitos savaitės laidoje. 

(Bus daugiau) 

NEAPDAINUOTI 
DIDVYRIAI 

Čiurl ionio galerijoje, Čika
goje, prieš daugelį metų buvo 
paroda. Rodoma dail. Dobu
žinskio paveikslai. Visi jie vaiz
duoja Lietuvos apylinkes. Ma t 
dai l in inkas važinėjo po Lietuvą 
ir piešė gamtovaizdžius. Man 
besisukinėjant toje parodoje at
vyko vilkiuku būrelis, vedamas 
skaut in inko \adovo. J is privedė 
prie vieno paveikslo ir sako: 
„a ts imenate , kada jums pasako
jau apie lietuvišką bakūžę. Štai 
j ums t i k r a s vaizdas". 

O koks t a i buvo vaizdas? Tai 
buvo Rietavo dvaro rūmai . Toli 
gražu nuo lietuviškos bakūžės. 
Bet skau tų vadovas norėjo pa
rodyti patį gražiausią Lietuvos 
vaizdą. Gal tokį, kurį jis išne
šiojo per dešimtmečius savo šir
dyje. J a m Lietuva puiki , ka ip 
tie Rietavo dvaro rūmai . Ir 
m u m s visiems ji tokia . Su 
kryžiais, koplytėlėmis pakelėse, 
su pil iakalniais, švelniai te
kančiomis upėmis, su debesė
liais plaukiojančiais padangėje. 

J a m širdyje susipynė prisimi
nimai apie Lietuvą. J am bakūžė 
ar dvaro rūmai — t a s pat. J a m 
Nemunas, kaip Mississippi upė. 

Buvau bepasinešąs pataisyti 
skautininką, bet susilaikiau. Ir 
kaip gerai padariau. Tegul j am, 
ir jo skau tukams, Lietuva išlie
ka šviesi, didinga. Bet t ikrovė 
šiek tiek skiriasi. Bakūžė ne
tampa Rietavo rūmais. Kar ta i s 

da r blogiau. Tiek dešimtmečių 
kentusi okupaciją dar ir šian
dien neišsivaduoja. Rankose iš
graužtas retežių žymes sunku 
panaikint i . 

O gal su t ik ime su skau
t in inku ir, kada nors, jis paro
dęs Rokefelerio centrą New 
Yorke. pasakys: „ar atsimenate, 
kada jums pasakojau apie Lietu
vą? Tokių pasta tų Lietuvoje 
pilna panemunia is" . 

Bet ar mums reikia tų didžiu
lių pastatų? Mums reikia lietu
viškos dvasios , kur i gimdė 
galiūnus, kur ie skelbė kilnius 
idealus. O jų buvo nemažai. J ie 
visi atnešė savo duoklę stip
rinant lietuvišką dvasią. Prie jų 
pr iskai tau ir tą skautininką, 
kur is taip nuoširdžiai skiepijo 
l i e t u v y b ė s i d e a l u s savo 
skautukų širdyse. 

Nežinau to skautininko pa
vardės. Nežinome ir daugelio 
ki tų nuoširdžiai dirbusių a r te
bedirbančių skaut iško jaunimo 

auklėjime. Tai vis neapdainuoti 
didvyriai. Tik nedidelei daliai 
darbuotojų tenka garbė patekti 
į laikraščių skiltis. į istoriją, o 
ki t i pal ieka atsiminimuose. 
Man neteko sutikti skauto, 
kuris blogai atsilieptų apie savo 
buvusį vadovą. Atvirkščiai! Su 
pasididžiavimu balse sako: ,Jis 
buvo m a n o d r a u g i n i n k a s , 
tun t in inkas" . 

v.s . V l a d a s Vijeikis 
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B a l a n d ž i o 10 tl. — 
Lietuviškos skautijos veiklos 75 
metų pabaigtuvės — akademija 
koncertas, pietūs ir pabend
ravimas 2 v. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

Spalio 15 d. ..Puota jūros dug
n e " — metinis jūrų skautų.-čių 
r e n g i n y s L ie tuv ių cen t re , 
Lemonte. 

Kiekvienas žmogus t epag ina 
tiltą, kuriuo pereina. 
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Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0253 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Mills. IL 
1 myl a j vakarus nuo Ha'iem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas fKalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 St St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Canter. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3 6 v v 

Tel. (708)448-1777 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir kotv 12 4 

6 9 ,mtr 1? f, pfnkf 10 1? 1 h 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p 
Šeštd pagal sus'tanmą 

Vizitą, apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Canter 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave . Sulte 310. 

Napervllle IL 60543 
* Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 589-3166 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Mums nereikia jūsų atgailos — 
Teatleidžia Motina — Tėvynė. 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos, 
Kurią daugsyk iidavėt pamynę. 

Klaupkitės prieš kaulus tremtinių, 
Prieš Rainių miškelio siaubą nykų, 
Prieš klajones Lietuvos vaikų, 
Kur pasauly išblaškyti liko. 

Klaupkitės ant miesto akmenų, 
Kur dega brolių kraujo žymės. 
Klaupkitės prieš neviltį dienų, 
Kurios buvo daug kam paskutinės. 

Neįpratę niekam lenkt galvos, 
Tiktai tyčiotis, įsakinėt ir teisti 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos 
Ji viena tegali jums atleisti 

Tremtinė N. Rimkienė 

LIETUVOS KOVŲ IR 
KANČIŲ ISTORIJA 

BRONIUS NAINYS 
Paruošiamųjų darbų padėtis 

Vos tik savo kadenciją pra
dėjusi, dabartinė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba užsimojo įvykdyti vieną 
didelį ir lietuvių tautai bei 
Lietuvos valstybei labai svarbų 
uždavinį: paruošti ir išleisti 
Lietuvos kovų ir kančių istoriją 
ir taip neleisti pasauliui užmirš
ti jos didžiosios dvidešimtojo 
amžiaus tragedijos, kainavusios 
lietuvių tautai apie trečdalį 
žmonių. Maždaug prieš metus, 
pasitarusi su daugeliu tos srities 
žinovų Lietuvoje ir išeivijoje, 
PLB valdyba paruošė to darbo 
planą, jo vykdymo kalendorių, 
sąmatą, paskelbė jį visuomenės 
žiniai ir prašė pritarimo ir, 
žinoma, paramos lėšomis. 

Tuo pačiu laiku pradėjom tar
tis su žinomais Lietuvos ir 
išeivijos istorikais ir kitais spe
cialistais, o taip pat su „Mokslo" 
leidykla Vilniuje dėl šio 
uždavinio įvykdymo. Pamažu 
buvo surastas ir pasikviestas is
torijos vyriausias redaktorius 
bei visų paruošiamųjų darbų 
koordinatorius ir pradėjo telkti 
bendradarbius. 1993 m. vasario 
mėnesį Vilniuje buvo pradėtas 
pirmųjų tomų ruošimas. Pirma
sis tomas buvo pažadėtas išleis
ti praėjusią vasarą. 

Deja, taip neišėjo. Leidykla, 
nors ir žadėdama pirmąjį tomą 
atiduoti PLB valdybai 1993 
metų liepos-rugpjūčio mėnesį, 
sutartį pasirašydama, jo išlei
dimo datą nukėlė į gruodžio 
pabaigą. Taip mes skelbėme 
tos istorijos ankstyviems 

prenumeratoriams ir pirmie
siems aukotojams. Bet ir taip 
neišėjo. Pažadas buvo nukeltas 
į 1994 metų vasario mėnesį. 
Jaudinomės, nerimavome, klibi
nome leidyklos duris, prašėme, 
raginome, pabrėždami leidyk
lai, kad laiko vilkinimas daro 
mus lietuviškos visuomenės ap
gavikais. 

Ne mes vieni, PLB valdyba, 
tai išgyvename. Labai jaudinasi 
ir vyriausias redaktorius bei 
darbų koordinatorius Lietuvos 
istorijos instituto narys istorijos 
mokslų daktaras Gediminas Ru
dis, su kuriuo nuolatinius ryšius 
palaiko PLB atstovybė Vilniu
je ir labai rūpinasi laiko kalen
doriumi. PLB valdybos papra
šytas, prieš pat Kalėdas dr. 
Gediminas Rudis atsiuntė 
mums pranešimą apie darbų ei
gą. Praleidę grynai asmeniškas 
pastabas, pranešimą skelbiame 
ištisai, tikėdami, kad jis padės 
skaitytojams, ypač istorijos 
leidimą parėmusiems lėšomis, 
susidaryti aiškesnį padėties 
vaizdą. 

Pranešimą, deja, turiu pradėti 
ne pasigyrimais, o apgailestavi
mais dėl netesėtų pažadų ar 
perdėto optimizmo. Dokumentų 
rinkinį apie trėmimus leidykla 
žada išleisti kitų metų vasario 
mėnesį. Mums aiškinama, jog 
lėtai sukasi spaustuvė. Prašau 
patikėti Jog man nuo to nė kiek 
nelengviau. Puikiai suprantu, 
kaip Jums svarbu kuo greičiau 
turėti bent šiokius tokius 
pirmuosius darbo rezultatus, 

Kaunas — 1920 m. vasario 16 d. Valstybės prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštųjų karo 
vadų, sveikina įgulos dalis. 

todėl jaučiuosi labai nesmagiai. 
Dabar apie tai, kaip vyksta 

kiti darbai. Po kelių savaičių 
bus baigtas tomas „Tragiškieji 
Lietuvai 1939-1941 metai". Jo 
autoriai: R. Žepkaitė (Lietuvos 
tarptautinė padėtis ir užsienio 
politikos poslinkiai ir sukrė
timai 1933-1939 m.), V. Žalys 
(Lietuvos užsienio politika 
1939-1940), G. Vaškelis (Lie
tuvos ekonomikos būklė 
1939-1940), G. Rudis (Vidaus 
politinio gyvenimo raida 
1939-1940, sovietinė okupacija), 
J. Matusevičius (Lietuvos sovie
tizacija 1940-1941). 

Kitų metų pradžioje E. Grun-
skis žadėjo baigti knygą apie 
trėmimus. Deja, jis buvo pakliu
vęs į bėdą. Spalio pradžioje pasi
gavo plaučių uždegimą su gana 
sunkiomis pasekmėmis ir porą 
mėnesių pragulėjo ligoninėje. 
Dabar jis jau dirba ir žada baig
ti darbą 1994 metų kovo 
mėnesį. 

Tomą, skirtą karo laiko
tarpiui, rengia V. Brandi-
šauskas (LAF-c atsiradimas, 
1941 m. birželio sukilimas), R. 
Žizas ir A. Bubnys (Nacių 
okupacinis režimas, antinacinė 
rezistencija, Lietuvos žydų tra
gedija, Armijos krajovos veikla). 
Jie pagrindiniai darbininkai. 
Labiausiai pasistūmėta, tiriant 
sukilimą ir antinacinę rezis
tenciją. Galvojame, kad darbas 
galėtų būti baigtas 1995 m. 
vasarą. 

Antisovietinei rezistencijai 
tirti subūrėme jaunų, veržlių 
žmonių kolektyvą. Pagrindiniai 
darbininkai yra A. Anusauskas, 
V. Kučinskas, A. Kašėta, D. 

Kuodytė. Visi turi savo „įtakos 
sferas". E. Grunskis pasižadėjo 
parašyti apie sovietinių repre
sinių sąrangos tikrą kovą su 
rezistentais. Buvome numatę ir 
daugiau žmonių, tačiau vieni, 
smarkiai dirbę archyvuose, 
nelabai sugeba analizuoti ir api

bendrinti sukauptą medžiagą, o 
keletas, nepakėlė materialinių 
nepriteklių, metė istoriko pro
fesiją. 

Tikimės, kad 1995 m. bus 
parengtas tomas, kuriame bus 
kalbama apie ginkluotos anti-
sovietinės rezistencijos formavi
mąsi, suvienijimo ir vieningo 
vadovavimo problemą, partiza
ninio judėjimo sąrangas ir 
mastus, kovos taktiką ir kt. 
bendresnius dalykus. Reikalin
gi archyvai dabar prieinami ir 
šią galimybę stengiamės mak
simaliai išnaudoti. Niekas ne
gali būti tikras, jog taip bus 
visada. 

Iš šio dr. Gedimino Rudžio 
pranešimo matyti, kad vienas 
tomas tikrai pasirodys šį 
(vasario) mėnesį ir dar penki 
ruošiami. Bet jis turbūt pamiršo 
paminėti vieną jau irgi parašytą 
tomą, dabar tikrinamą Ameri
koje ir tiriamas galimybes 
jį čia spausdinti. Tas tomas, 
parašytas Lietuvos ambasa
doriaus Vašingtone, istoriko, 
taip pat Lietuvos istorikų insti
tuto nario dr. Alfonso Eidinto, 
apima buvusio Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulginskio 
gyvenimą. Šį tomą į Lietuvos 
kovų bei kančių istorijos seriją 
įtraukti buvo nutarta apgalvo
tai, nes jis yra apie vieno 
ryškiųjų Lietuvos valstybės 
vyrų — politikų visą tą Lietuvos 
kovų ir kančių pergyventą 
laikotarpį. Aleksandras Stul
ginskis šio šimtmečio pra
džioje buvo ryškus politinis 
kovotojas dėl Lietuvos nepri
klausomybės, vadovaujantis 
politikas — Nepriklausomybės 
laikotarpiu, vėliau — būdingas 
Lietuvos gyventojas-ūkininkas 
ir dar vėliau — sovietų išvežtas 
Sibiro tremtinys-kankinys. 

Taip pat dr. Rudžio nepaminė
tas dr. Kęstučio Girniaus ruo
šiamas (mūsų plane keturiolik
tu pažymėtas) tomas apie rezis

tenciją Lietuvoje po partizaninio 
karo ir visą to laikotarpio po
grindžio veiklą. Šie duomenys 
rodo, kad iš viso dabar yra 
ruošiami jau aštuoni tomai — 
pusė numatyto darbo. Medžiagą 
kitiems tomams teikia „Lietu
vos laisvės kovų archyvas" 
Kaune, kuriam PLB valdyba 
praėjusį rudenį parūpino mo
dernią kompiuterinę įrangą. 

Taigi, nors šiandien visuo
menei ir ypač mūsų rėmėjams 
negalime nieko regimo pasiū
lyti, tai tikimės padaryti gal net 
vasario pabaigoje, bet galime 
užtikrinti, kad darbas visgi 
eina. Ne taip, kaip mes norė
tumėme arba esame įpratę, bet 
Lietuvos sąlygomis gal net ir 
neblogai. Juk ir mūsiškės 
išeivijos spaustuvės retai kada 
pažadus ištesi. Tačiau norime 
darbą paspartinti. Netrukus į 
talką įsijungs neseniai Vilniu
je apsigyvenęs į Lietuvą su
grįžęs išeivis, geras administra
torius bei organizatorius, dargi 
tokį darbą gerai pažįstantis, ir 
visa darbo eiga pasikeis j ge
resnę pusę. Tikėkim... 

Ne be reikalo dr. Rudis sako, 
kad „lietuvius vienyti nėra 
lengvas darbas". Kaip ir ne 
kartą praeity, tai mes vėl 
patyrėme ir vykdydami šį di
džiulį užmojį, vieną grynai 
išeivišką bėdą skubiai perkel
dami į tėvynę: ką vienas daro, 
tai kitas nori jam gadinti. Prieš 
pačias Kalėdas gavome žinių, 
kad atsirado išeivių grupė iš 
Čikagos apylinkių, nežinia' 
kokiais sumetimais pasišovusi 
ruošti beveik tokį pat leidinį, 
pavadintą „Lietuvių tautos 
genocidu" ar kitokiu panašiu 
vardu ir vilioja žmones iš dr. 
Rudžio sukviesto bendradarbių 
telkinio, siūlydama net di
desnius atlyginimus. Kad tai 
tiesa, viliojamieji, kaip mums 
pranešta, „su gėda prisipažino". 

Danutė Bindotdenė 

Daug kartų kartota, 
bet vis nauja 

Kai reikia daug kartų kalbėti 
apie tą patį dalyką, staiga atro
do, kad jau nieko naujo neįma
noma pasakyti. Panašiai yra ir 
su Vasario Šešioliktąja, kurią 
šiandien švenčiame jau sep 
tyniasdešimt šeštąjį kartą. Tai 
nereiškia, kad šios džiaugsmin
gos šventės reikšmė per metų 
metus nubluko, pasidarė nebe
svarbi. Galbūt kaip tik atvirkš
čiai. Net ir dabar, kai šalia 
Vasario Šešioliktosios įsirikia
vo Kovo Vienuoliktoji, pirmoji 
data daugelio pasąmonėje 
gerokai nustelbia pastarąją. 
Vasario 16-oji mums išeivijoje 
buvo tapusi daug daugiau, negu 
tik Nepriklausomybės paskel
bimo diena. I tą datą susikaupė 
ir džiaugsmas, ir širdgėla, ir il
gesinga viltis. Visi tie skirtingi 
jausmai per dešimtmečius, pra
leistus svetimuose kraštuose, 
susijungė į tokį milžinišką ir 
jautrų tėvynės meilės mani
festą, kad jau jokia kita (net ir 
nepriklausomybės atstatymo) 
šventė negalėtų jo sumažinti. 
Atrodo, kad tai jaučia ir jaunieji 
išeivijos lietuviai, kurie li
tuanistinėse mokyklose buvo 
įpratinti iškilmingai švęsti 
Vasario 16-tąją. 

Kartu su Vasario Šešioliktąja 
(kažkodėl patogiau ją vadinti 
šiuo vardu, negu Nepriklau
somybės švente, kuriai paaiš
kinti vis tiek reikia pridėti datą, 
kad nesusimaišytų su Kovo 
11-tąja) prisimename visus svar
biuosius įvykius mūsų tautos 
gyvenime, kuriems pradžią 
davė nepriklausomybės pa
skelbimas 1918 metais: Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesmė" buvo 
paskelbta Lietuvos himnu (1919 
m.); mūsų gražioji trispalvė 
pirmą kartą viešai iškelta prie 
Valstybės Tarybos namų Vil
niuje (1918 m. lapkričio 11 d.); 
savieji litai įvesti 1923 metais, 
sava kariuomenė, savas vals
tybės ženklas, savo pirmasis 
prezidentas ir 1.1. Tų pirmųjų 
įvykių jf.unoje Lietuvos vals
tybėje galime priskaičiuoti 
daugybę. Argi reiktų stebėtis, 

kad Vasario 16-oji yra visko pra
džia, o Kovo 11-oji visuomet liks 
tik „atstatymas, atgaivinimą*, 
sugrąžinimas..." 

Kalbėdami apie 1918 m. va
sario 16 d , mėgstame minėti 
įvykius ir datas, bet kažkaip 
užmirštame žmones, išskyrus 
galbūt tuos, kurie pasirašė 
Nepriklausomybės aktą. Čia 
turime mintyje pirmąjį nepri
klausomos Lietuvos prezidentą 
Antaną Smetoną. Jis tarytum nu
skendo į patį užmaršties dugną. 
Net Tautinės sąjungos spauda 
nepaminėjo (arba menkai tepa
minėjo) 50 metų nuo prez. Sme
tonos tragiškos mirties 1944 m. 
sausio 9 d. Clevelande. Daugelis 
ir šiandien tiki, kad A. Smeto
na pasielgė negarbingai pirmo
sios bolševikų okupacijos metu 
(1940 m. birželio 15 d.) išbėgęs 
iš Lietuvos. Tokiu atveju visi, 
kurie 1943-1944 m, antrą kartą 
bolševikams artėjant prie 
Lietuvos sienų, pasitraukė į 
Vakarus, yra kaltintini ta pačia 
kalte. 

Nors paskutinieji nepriklau
somybės metai nekalba už prez. 
A. Smetonos vadovavimo tautai 
gerąsias ypatybes, vis dėlto pra
džioje jis buvo idealistas, tikras 
Lietuvos patriotas, daug pasi
darbavęs tautos gerovei. Kokios -<* 
aplinkybės jį paskatino ar pri
vertė pasukti diktatorišku 
keliu, čia ne vieta svarstyti. Be 
to, apie tai prirašyta atsimi
nimų, spėliojimų, teigimų, 
teisinimų ir pasmerkimų. 
Tačiau istorija prez. Antaną 
Smetoną turės vertinti ir užtai, 
kaip jis vairavo savo tautą 
pačiais audringaisiais jos gyva
vimo metais. Juk tada, rašalui 
dar nenudžiūvus nuo Nepri
klausomybės akto signatarų pa
vardžių, tauta išgyveno neina-
žesnius pavojus ir ekonomines 
krizes, kaip šiandien. Anuomet 
buvo laimėta, o prie tų lai
mėjimų prisidėjo ir prezidento 
pastangos. Reikia tik palinkėti, 
kad ir šiuo metu Lietuva nuga
lėtų nesėkmes, žengdama nepri
klausomybės keliu. 

Mums nurodyta ir porą pavar
džių: jų savininkai yra dabar 
pagarsėjusių Lietuvos preziden
to žymenimis apdovanotų 
asmenų sąrašuose. Tai lyg ir 
kartojasi ta pati sena „poli-
tikėlė": bet kokia kaina kliudyti 
Bendruomenei atlikti didesnius, 
vertingus ir Lietuvai naudingus 
darbus. Mat gali nebebūti kuo 

girtis. Lietuvą laisvinti buvo 
galima posėdžiais. Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos posė
džiais neparašysi, tad reikia 
daryti taip, kad ir Bendruomenė 
to darbo neatliktų. Nesukame 
galvos dėl to, ką kiti daro. Tegul 
daro, ką tik nori, bet kam 
brautis į mūsų darbo lauką ir iš 
ten išvilioti darbininkus? 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

ĮVADAS 
Dabartinio strateginio planavimo idėja išpopuliarėjo 

JAV, beieškant efektyvumo valstybės ir pramonės or
ganizacijose. Jau pradinės strateginio planavimo pastan
gos valdytojams parodė, kaip užkietėjusios yra jų or
ganizacijų struktūros ir kokia nelanksti jų biurokratija. 

Strateginio planavimo pagrindas yra organizacijos 
„esminis tikslas" ir jo siekimo būdai. Organizacijos tęs
tinumas priklauso nuo to, kaip pavyksta tą tikslą 
įvykdyti. 

Strateginio planavimo idėja skiriasi nuo eilinio 
planavimo. Eilinio planavimo procedūra reikalauja nu
statyti problemas, rasti kiekvienai kelis sprendimo va
riantus, parinkti tinkamiausius sprendimus ir paruoš
ti jų įvykdymą. 

Užuot sprendęs atskiras problemas, strateginis pla
navimas siekia pagerinti tikslų struktūras ir užtikrin
ti jų pasiekimą. Po to, kai išryškėja dabartiniai tikslai, 
strateginiame planavime yra ieškoma naujų horizontų. 
Tų horizontų akivaizdoje ne retai reikia apeiti esamas pro
blemas, jas ignoruoti, arba daryti ką norą kita, negu 
iki šiol buvo daroma. Pramonės organizacijos dainai 
apleidžia nesėkmingas gamybos sritis ir pereina prie 
kitokios produkcijos sudėties. Techniškai žiūrint, stra

teginio planavimo horizontams nėra ribų, nors praktiko
je jos atsiranda. Benagrinėjant naujus horizontus, gali 
išryškėti veiksniai, su kuriais neišvengiamai reikia susi
durti, ir tie veiksniai gali nukreipti tolesnę planavimo 
eigą. Panašiai kaip upelio tėkmėje atsiradę rąstai gali 
pakeisti jo srovę. 

Tolimose vizijose ir horizontuose gali glūdėti 
reiškiniai, sukeliantys nesaugumą ir grėsmę. Nemažai 
planuotų organizacijų pasimetė tose grėsmėse ir priėjo 
liepto galą. Iš gan didelio skaičiaus subankrutavusių 
pramonės organizacijų galima spręsti, kad jų strateginis 
planavimas per daug dėmesio skyrė tikslų vykdymui, 
o per mažai slypinčioms grėsmėms išvengti. Iš esmės 
kiekvienoje vizijoje yra nuolatinės grėsmės elementų. 
Trumpalaikiai pasisekimai gali būti tokie patrauklūs, 
kad apie tolimos grėsmės galimybes nebesinori galvo
ti. Tačiau viskas keičiasi ir kai kas gali keistis visiškai 
netikėtai. 

Šios studijos tikslas yra paruošti metmenis išsilais
vinusių valstybių planavimui. Tie metmenys sudaro 
bendrą krašto atsistatymo organizacinį modelį. Kiek
viena valstybė gali suprasti savo problemas, lyginant 
jas su šiais organizaciniais metmenimis. 

NUOLATINES GRĖSMĖS ŠALTINIAI 
Grėsmė išsivysto kai dviejų ar daugiau organizacijų 

vizijos susikerta. Atsikuriančios valstybės, kurios tik 
prieš porą metų išsilaisvino iš sovietinės sistemos, jaučia 
intensyvėjančius imperinių jėgų spaudimus. Keletą 
šimtmečių jų „didysis kaimynas" plėtė savo imperiją ir 
daugelis tos imperijos piliečių vis dar gyvena didelės ir 
galingos valstybės, tarp dviejų vandenynų vizijomis. 

Tokios vizijos susikerta su atsikuriančių valstybių 
nepriklausomo ir laisvo gyvenimo vizijomis. Mažoms 

tautoms tas vizijų susikirtimas yra nuolatinės grėsmės 
šaltinis. Tarptautinės organizacijos iki šiol neturi jokių ' 
reglamentų, pagal kuriuos mažos tautos galėtų žinoti, 
ko tikėtis. Apsigynimas nuo imperinių dominavimų ir 
kolonistinių spaudimų vis dar yra silpnųjų tautų 
problema. 

Tarp visų kitų viena atsikuriančių kraštų strateginio 
planavimo užduočių yra atidengti ilgalaikes grėsmes ir 
nurodyti, kaip jų saugotis, planuojant trumpalaikes pro
gramas, kurios įsijungtų apsaugos elementus il
galaikiams netikėtumams išvengti. 

Peter Drucker atkreipia dėmesį į tai, kad tolimų 
perspektyvų planavimas nesprendžia ateities problemų; 
toks planavimas svarsto ateities pasekmes, kurių galima 
tikėtis ateityje dėl dabartinių problemų sprendimo. 
Klausimai, kuriuos ateities planuotojai bando išrišti, 
nėra ką mes turėtume daryti rytoj. Tie klausimai 
reikalauja atsakymo, kaip mes turime spręsti šiuo
laikinius klausimus, kad tie sprendimai mus paruoštų 
nesaugiam rytojui. 

IMPERINIŲ JĖGŲ DINAMIKA 
Atsikuriančių valstybių laisvinimosi eigoje, 

nepriklausomybės iliuzijose buvo užmaskuoti įvairūs 
dominavimo ir kolonizavimo pasiruošimai. Praėjus vos 
metams, užmaskuotos kolonizavimo priemonės viena po 
kitos pradėjo lįsti į paviršių ir reikštis ginkluotomis in
tervencijomis, ekonominėmis blokadomis, kišimosi į 
atsikuriančių valstybių vidaus reikalus, propaganda, 
vienos grupės gyventojų kiršinimu prieš kitą ir įvairiais 
grasinimais. 

Dominavimo reiškiniai sukelia tautoje kolonizacinės 
grėsmės jsusmą ir nesaugumą. Kad būtų galima ką nors 

daryti prieš imperinį dominavimą ir kolonizacinius 
pažeidimus, yra reikalas jiems pasiruošti. 

Šiuolaikiniai imperiniai dominavimai ir kolonis
tiniai veiksmai iš vienos pusės ir jų pasipriešinimai iš 
kitos pusės yra pavaizduoti ILIUSTRACIJOJE sekan
čiame puslapyje. Toje iliustracijoje galima matyti ką 
imperinės jėgos nori atsiekti, ką reikia daryti tų jėgų 
pasipriešinimui, ir kokios būtų besikuriančioms tautoms 
pasekmės, jeigu imperinės įtakos nugalėtų pasi
priešinimus. 

Gyvename naujoje istorijos epochoje, tačiau 
imperinės jėgos siekia perkelti savo godui] iš senosios 
į naųįją epochą. Tas kolonines užmačias reikia nuolat 
atskleisti ir sulaikyti. Svarbiausia reikia išvystyti im
perinio pavojaus sąmoningumo jausmą taip, kad tas 
jausmas nuolatos primintų reikalą saugotis imperinių 
jėgų užmačių. 

IMPERINIŲ DOMINAVIMŲ SPAUDIMAI 
Visus imperinių dominavimų spaudimas, kurie gali 

įvykti, vargiai būtų galima numatyti. Kiekviename 
laikotaryje pasitaiko keletas spaudimų tipų, kurie yra 
dažnesni negu kiti. Bet valstybei reikia atsilaikyti ne 
tik prieš žinomus spaudimus, bet ir prieš kitus, kurie 
dar gali pasireikšti. Todėl įmanomus spaudimus reikia 
apibendrinti taip, kad būtų galima galvoti apie spau
dimų grupių pavojų, o ne apie atskirus spUMHmue. 

Jeigu viršutinę grupe sudaro „fizmiai, oJdniai ir ben
druomeniniai" spaudimai, tai Žemutine grupe galima 
pavadinti „organizaciniais ir propagandiniais" 
spaudimais. 

(Bus daugiau} 
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KUNIGAS GELBĖJO 
ŽYDUS 

PREL. SIMONAS MORKŪNAS 

Nuo neatmenamų laikų žy
dams Lietuvoje buvo suteikta 
daug įvairių laisvių ir privile
gijų. J i e turėjo savo reikalams 
net ministeriją, nemažai pra
džios mokyklų , gimnazijų, 
seminariją ir daug kitų kultū
rinių įstaigų. Apie 75 procentus 
prekybos buvo jų rankose . 
Lietuvoje žydai buvo žudomi ne 
lietuvių, bet Hitlerio įsakymu. 
Lietuviai gelbėjo žydus. Vokie
čiai juos už tai baudė, šaudė 
drauge su žydais. Kad lietuviai 
gelbėjo žydus, prisipažįsta ir 
patys bolševikai. Štai ištrauka 
iš knygos „Masinės žudynės 
Lietuvoje". (1941-1944). Doku
mentų rinkinys, I dalis, Vilnius 
1965. PSL. 51-52, Nr. 32 Iš arki-
vyskupo-metropolito J. Skvi
recko dienoraščio. 1941 m. 
birželio 28 d. 

„Buvo pas mane atvykę pik 
gydytojas Matulionis d raug su 
kunigu Morkūnu kalbėtis apie 
žudomus žydus ir rasti prita
rimo akcijai, kur ia žydai būtu 
užtariami pas galios turinčius 
asmenis. Jie papasakojo tiesiog 
šiurpą sukeliantį užmušimą 
kelių dešimčių žydų, suvarytų 
vienan kieman". 

Pik. gydytojui Boliui Matu
lioniui esant Kauno Tuberkulio
zinės ligoninės. Aukštaičių 4, 
direktorium, man ūkio ir admi
nistracijos skyriaus viršininku. 
1941 m. birželio 28 d., apie 11 
valandą rytą j is man papasak-
jo apie sužinotą iš ten buvusių 
ir mačiusių labai patikimų ir 
padorių pažįstamų, kelių dešim
čių žydų nepaprastai žiaurų 
užmušimą viename Kauno Vy
tauto prospekto kieme. Kad 
ateities istorija neapkaltintų 
l ie tuvių visuomenės ir jos 
dvasinės vadovybės žydų gel
bėjimo neveiklumu, nutarėm 
vykti pas Kauno arkivyskupą 
Metropolitą Juozapą J. Skvi
recką ir įtaigoti, kad jis Lietu
vos katalikų vardu kreiptųsi j 
vokiečių vadovybę, prašydamas 
sustabdyti žydų žudymą Lietu
voje. Arkivyskupas mudu labai 
maloniai priėmė ir pažadėjo 
daryti žygių pas vokiečius. Ta
čiau arkivyskupo kreipimasis į 
vokiečius nedavė vaisių, kadan
gi A. Hitlerio buvo įsakyta ne 
t ik Lietuvoje gyvenančius, bet 
ir v isos Europos žydus 
sunaikinti . 

Mudu su pik. gydytoju Bolium 
Matulioniu buvome vieni pir
mųjų, kurie a t l ikome savo 
pareigą žydų gelbėjimo reikalu. 

1943 m. balandžio mėnesio 
viduryje, popiet man skambino 
jėzuitas tėvas Antanas Bie
l i ū n a s , kuris gi rdėjęs iš 
vokiečių, kad kun. S. Morkūnas 
padedąs getos žydams. Vokie
čiai rengiasi mane areštuoti. Jis 
patarė man nenakvoti namuose. 
Tą naktį nakvojau pas parapie-
čius, ku r i e dabar gyvena Čika
goje. Anksti rytą nuvykęs į li
goninę, pakviečiau pas save la
bai patikimą seselę vienuolę 
kotrynietę Bronę Greičiūtę, 
kuri dabar yra Vakarų Vokie
tijoje, i r pranešiau jai , kad 
šiandien galiu būti vokiečių 
areštuotas už žydų gelbėjimą. 
Kadangi tada minėta Tuberku
liozinė l igoninė jau buvo 
pavad in ta Kauno Infekcine 
l igoninė , ga lvodamas, kad 
vokiečiai, atėję manęs areštuoti, 
nedrįs lankytis užkrečiamų 
ligonių kambariuose, nuvykęs i 
ketvirto aukšto vieną laisvą 

ligonių kambarį, pasislėpiau. Po 
pusvalandžio ateina ta pa t i 
sesuo ir praneša man, kad anks
čiau buvęs ligonines gydytojas 
Benjaminas Zakarinas, a tvyko 
į ligoninę iš getos s" g inkluotu 
būriu vokiečių kareivių ir norįs 
su manimi pasimatyti. Paklau
siau sesers, kur dabar yra dr. B. 
Zakarinas. Ji atsakė: „ Jūsų 
kabinete, o vokietis koridoriuje 
sėdi". Labai pavojinga situacija. 
Atrodė, kad provokacija. 

Nuėjus kalbėtis, būsiu areš
tuotas. Sesuo tiesiog ve rkdama 
man kalbėjo: ..Kunige, neik 
kalbėtis. Būsi areštuotas. Žinai, 
kad laukia mirt is už žydų 
gelbėjimą". Nepaisant pavo
jaus , pasiryžau eiti kalbėt is , 
manydamas, gal galėsiu j a m 
kuo nors padėti. Manau, kad ne
daug kas iš žydų šiuo atveju 
būtų ėjęs kalbėtis, kada gresia 
areštas ir mirtis. 

Įėjęs į savo kabinetą, r andu 
gyd. B. Zakariną, sėdintį ir ver
kiantį: „Kunige, gelbėk. Ryt su 
žmona būsime sunaikint i . Pa
skolink 2.000 markių, kur ias 
duosiu minėtam sargybiniui, 
kuris pažadėjo mudu su žmona 
šiąnakt iš getos išleisti pa
bėgti". Minėtą markių sumą 
daviau ir dar pridėjau gražius 
aulinius batus, kuriuos buvau 
pasisiuvęs trauktis iš Lietuvos. 
Mat. jo batai buvo visai suplyšę. 
J is mane pabučiavo, ir pareiškė: 
..Jeigu mudu su žmona išlik
sime gyvi. tai mano kliniką 
paaukosiu Šv. Vincento drau
gijos Prisikėlimo skyriui ir 
pinigus grąžinsiu". Palinkėjau 
j am laimingai pabėgti, išlikti 
g y v a m . Pasko lą u ž m i r š k . 
Dovanoju. 

Mano dovana juos išgelbėjo. 
Po karo juodu grįžo į Lietuvą. 
Getoje buvę. išlikę gyvi žydai jį 
apskundė bolševikams, kad j is , 
būdamas getoje, išdavinėjo savo 
tautiečius žydus, buvo vokiečių 
šnipas, todėl buvo suimtas , 
nuteistas ir išvežtas į Sibirą, 
ku r ir mirė. 

Po apsilankymo Lietuvoje pik. 
gyd. B. M a t u l i o n i s , m a n 
papasakojo apie gyd. B Zaka-
rino likimą. 

Minėtoje l igoninėje buvo 
slepiama viena j a u n a žydaitė, 
apie 20 metų amžiaus. Vieną 
r y t ą ji a tė jus i pas m a n e 
pareiškė, kad norinti grįžti 
atgal j getą. nes ligoninėje slaps
t y t i s jai nuobodu. Po ilgo 
pasikalbėjimo pavyko ja įtikinti. 
kad negrįžtų atgal į getą. Ne
grįžo, buvo išgelbėta. O jeigu 
būtų grįžus ir papasakojus, kur 
slapstėsi, tai labiausiai aš ir 
seserys vienuolės, kurios ligoni
nėje dirbo, b ū t ų skaudžia i 
nukentėjusios. 

1944 m. būnant Kaune. Vili
jampolės Šv. Juozapo parapijos, 
kur i buvo prie geto, klebonu, 
vieną dieną valgant pietus su 
buvusiu sekretorium -Jeronimu 
Sipavičium, pastebėjau pro 
langą, kad viena jauna žydaitė 
išlindusi pro tvorą, bėgioja po 
klebonijos daržą kaip sumišusi 
ir nežino, kur bėgti. Paprašiau 
minėtą J .S. parodyti jai kelią. 
J a m nubėgus pas ją ir parodžius 
kelią pabėgti, tuo pačiu metu 
pro bažnyčią, Panerių gatve, 
buvo varoma sugaudytų iš geto 
rūsių kelios dešimtys žydų. Savo 
akimis mačiau, kaip vienas 
žydus varančių vokiečių ka
reivių parodė r anka j bėgančią 
žydaitę k i tam kareiviui, kuris , 

matyt, buvo geresnės širdies, 
pamojo j am r a n k a , pa l iko 
žydaitę ramybėje. Išsigelbėjo. 
Keletai žydų daviau mirusiųjų 
ligonių pasus, kad galėtų pa
b ė g t i . Še lp i au ge to žydus 
maistu. 

Ne aš vienas gelbėjau žydus, 
b e t ir d a u g i a u l i e tuv ių , 
padėjusių žydams. Tačiau buvo 
ir žydų Lietuvoje, kurie padėjo 
komunistams lietuvius žudyti. 
Negalima kaltinti žydų tautos, 
visų žydų, dėl pavienių asmenų 
nusikalt imų, kaip negal ima 
kalt inti lietuvių tautos, visų 
lietuvių, ypač pabėgusių nuo 
sovietų, negirdėtų istorijoje, 
žiaurumu, dėl pavienių asmenų, 
t a lk in inkavus ių vokiečiams 
Lietuvoje žydus žudyti. 

SUKAKTUVININKAS 
P R E L . S. M O R K Ū N A S 

Prelatas Simonas Morkūnas 
gimė 1902 m. vasario 16 d. Uk
mergės apskr i t i es , Žemait
kiemio valsč., Val tūnų kaime. 
Taigi šiemet j is jau švenčia 
brandaus — 92 metų — amžiaus 
sukaktį. Prel. Morkūnas gyvena 
Sioux City. Iowa. kur j is labiau
siai ir ilgiausiai pasidarbavo Šv. 
Kazimiero vardo parapijoje. 
Prel. Morkūno nuopelnu, ši 
parapija tapo visos valstijos 
lietuvių centru, buvo atnaujin
ta bažnyčia ir kiti parapijos 
pastatai, nes klebonas — prel. S. 
Morkūnas — pasižymėjo ypa
tingais administraciniais gabu
mais, sukaupdamas lėšų vi
siems sumanytiems pagerinimo 
darbams. 

Sioux City prel. Morkūnas 
pasirinko savo antrąja tėvyne, 
ten įsikurdamas nuo pat at
vykimo j JAV 1949 metais. Šv. 
Kaz imie ro pa rap i jo je j i s 
klebonavo iki 1990 m. birželio 
24 d., kuomet išėjo į tikra* 
užtarnautą pensiją. 

Kunigu įšventintas 1933 m., 
baigęs Kauno kunigų semina
riją, ypač pasižymėjo šalpos 
srityje. Kaune įkūrė seneliu 
prieglaudą, tris vaikų darželius. 

CLASSIFIED GUIDE 

Prel. Simonas Morkūnas. 

padėjo neturt ingiems studen
t a m s . Sute lkus r e i k a l i n g a s 
lėšas, 1939 m. Kaune pasta
tydino vieną moderniausių Bal
tijos šalyse seneliu prieglaudą, 
kuri pirmosios bolševikų okupa
cijos metu buvo per tvarkyta j 
tuberkuliozės ligoninę. Kun. S. 
Morkūnas buvo paskirtas tos 
ligoninės administracijos vir
šininku. 

J is sugebėjo išvengti NKVD 
arešto, nors ligoninėje buvo 
įs ikūręs sukilėlių š tabas, o 
rūsyje kaupiami ginklai. Kun. 
Morkūno sesuo Apolonija buvo 
iš t remta i Sibi-a. kur ir mirė . 
Brol i s J o n a s n u k a n k i n t a s 
kalėjime, todėl, artėjant antra
jai bolševikų okupacijai, kun . 
Morkūnas pa? rauk' į Vaka 
rus . 

Artimo meiles darbai neužsi 
baigė vien lietuvių tarpe. Kun. 
S. M o r k ū n a s buvo v i e n a s 
p i rmųjų, gelbėjęs L i e tuvos 
žydus nuo sunaikinimo nacių 
laikais. Cia spausdiname pluoš
telį jo atsiminimų iš anų baisių 

dienų, kuomet ar t imo meilės 
l iepsnelė švietė nelaimingie
siems vieninte le viltimi. 

Kai Amerikoje buvo rodomas 
filmas , ,Holocaust" ir iškilo 
p r i eka i š t a s , kad niekas jų ne
gelbėjo, kad Lietuvoje ir lietu
v i a i ž u d ė ž y d u s , p r e l . S. 
M o r k ū n a s parašė savo atsimi
n imus apie žydų gelbėjimą ir 
s t r a i p s n į i š spausd ino , ,The 
Sioux City Jou rna l " . 1933 m. 
L ie tuvos Respubl ikos prezi
den tas a t s i un t ė padėkos raštą 
prel . Morkūnu i už pagalba žy
d a m s v o k i e č i ų okupac i jos 
meta i s . 

Spausd indami prel. Morkūno 
a t s i m i n i m u s apie anas šiurpo 
d i e n a s , g i m t a d i e n i o p roga 
l inkime j a m ilgiausių ir palai
mingų metų! 

Joh 0 

• D e š i m t i e s , iici tol 
n e ž i n o m ų , U r a n o p l a n e t o s 
mėnu l iu n u o t r a u k a s erdvių 
t y r i n ė t o j a s Voyager p i rmą 
kar tą pers iun tė į Žemę 1986 m. 
sausio 24 d. 

To C U T YOUR RISK HERE... 

NIW JERSEY, NEW YORK - „U«tuvos Atsiminimai", 
Hluna«lillaU — 1 Hcl 2 v. p.p. IsSeton Hali Unlversl-
tsto mmm W.S FM banga. „Mušte of Uthuanla" pro-
Į — ą m&mmt sngfų kJlba, I i tos pačios stotis*, 
taip p * ••himiMiiilsla glrdhnos nuo 12 v. lai 1 v. p.p. 
Dr. X J. Stoikas - direktorius, 234 SunlK Dr., Wat-
ehung, N.J. O7M0. Tol. 808-753-5636. 

FREE 
CHOLESTEROL TĘST 

$I0VALUE 
HOLY CROSS HOSPITA!. 

Heart Care Services 
Good on 2/19/94 only. No actual cash value 

FREE BLOOD 
PRESSURE TĘST 

$10 VALUE 
HOIYCROSSHOSPITAI. 

Heart Care Senices 
Good on 2! 19/94 only. No actual cash value. 

...START CUTTING HERE. 
ŠEŠTADIENĮ. VASARIO 19 D. 
šv. Kryžiaus ligoninė skelbia 

SVEIKOS ŠIROIES DIENĄ 
1 vai. p.p.—4 vai p.p. 

širdies liga — pagrindinė mirties priežastį Amerikoje Tačiau daugelyje atvejų galima 
jos išvengti, atkreipiant dėmesį į tvarkingą matinimąsi. pasinaudojant patobulintomis me

dicinos procedūromis ir, bendrai 

šv. Kryžiau* ligoninėje. 

daugiau apie šią ligą sužinant. 

"asarlo 19 d. Jūs galite 

VELTUI pasitikrinti cholesterolį 
VELTUI pasitikrinti kraujo spaudimą 
VELTUI gauti žiedą raktams su širdele 

OjpIŠGIRSTI svarbius paaiškinimus, kaip iš
laikyti širdj sveiką: kaip suplanuoti širdžiai 
sveiko maisto patiekalus, kaip pažinti 
ligos simptomus. 

• # VELTUI lankstinukai su informacija, kaip 
išlaikyti sveiką širdį 

„Physlclan Dlrec?'' 312-471-8600. Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Iki pasimatymo! , T 

HOLY CROSS 
H O S P I T A L 

2701 VVcsr 68th Street 
Chicago, !!';nois 60629 

šv. Kryžiaus ligoninei vadovauja šv. Kazimiero Sesers 

HELP W A N T E D REAL E S T A T E 

Am«rlkl*čių tolmai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 31/2 ir 
11/2 metu. Šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su „cable" TV, video ir tel $250 
I u v 
1 Skambinti 

9 v. r. —7 v.v. 
(Philadelphia) 

Tel.: 215-664-4727 

MISCELLANEOUS 

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

FRAHK ZAPOU9 
320tVi WMt 9Sth Street 

TaL — (706) 424-8654 
(312)581-8654 

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

Turiu Chieagos mt8Sto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

ftE/MAX 
REALTORS 

4312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veNnl 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumat City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje: 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą. 
Tel 708-868-0049, , Fax 
708468-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

REALMART.^C 
6602 S. Pulasii, 

Chicago, l t 60629 
312-385-6100 

BALYS BUDRAITIS 
jflįsmenišlui patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfcm:esčiuo«e. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100/ tęi, 312-778*3.971*-

FOR R E N T 

^ 

U.S.SAVINOS BONOS 
' H E GREA1 AMERICAN iNVESTMEN:' 

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

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. An
tanas Alekna. 300 psi. 

OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psi. 
ELDORADO, apysakos. Juozas Švaistas. 150 psi. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psi. 
PRAEITIES PABIROS, rinkinys straipsnių iš Lietuvos praei

ties. Vaclovas Biržiška. 352 psi. 
ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas. Al. Baronas. 206 

psi. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas O. Nendrė 365 psi. 
RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psi. 
ANGLŲ NOVELĖ, anglų raš. nov. antologija. Sudarė Povilas 

Gaučys. 459 psi. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P Karvelienė. 360 

psi. 
ALUOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 

87 psi. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas 221 psi. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. Al. Baronas. 71 psi. 
VAINIKAS, KRYŽIUS, LELIJA, Kazimierinė grožinės litera

tūros antologija. Red. Alf. Tyruolis. 328 spl 
KALBININKAS JUOZAS SENKUS, biografija, prisiminimai. 

Red. Pr. Naujokaitis. 77 psi. 
DR. KAZYS DRANGELIS, jo gyvenimas ir darbai. K. A. Gir-

vilas. 214 psi. 
GĘSTANTI SAULĖ, metmenys. Jurgis Gliaudą. 216 psi. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lotynų Amerikos rašytojų 

novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys 480 psi 
ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas Šimutis. 227 

psi. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai turi 
pridėti 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. 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann Frank). vvhich begins in 1941 when 
a group of Uthuanlans were loaded in cattie cars and dispatch-
ed to the wastelands of Siberia. This diary is a record of a woman 
— a people-a nation, ravaged by a VICIOUS occupymg force. but 
resisting and surviving 

Translated by Raimonda K. Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book price $13 00 Shippmg and hand-
ling in USA $2.00. Canada — $3 00 Illinois residents add $114 
forsaletax. Send ordersto: Draugas, 4545 W 63rd St. Chicago. 
IL 60629-5589 

-
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BALTŲ STUDIJŲ 
PROGRAMA WASHTNGTON 

VALSTIJOS UNIVERSITETE 
University of Washington 

žada pravesti Baltų Studijų 
vasaros kursus (1994 Baltic 
Summer Studies Institute). 
Lietuvių kalbos kursų dėstytoja, 
profesorė Karilė Vaitkutė, 
atvyksianti iš University of Illi-
nois-C hicago ir profesorius Gun
tis Smidchens iš Indiana Uni
versity. Pabaltijo istorijos kursą 
dėstys Bradley Woodworth, isto
rijos daktarato kandidatas, iš 
Indiana University .(Woodworth I 
gyveno visose Pabaltijo šalyse; 
jo specialybė tautinių mažumų 
padėtis caro laikais bei sovietų 
laikotarpyje). Yra galimybė, 
kad bus ir kursas apie Baltų 
liaudies istoriją, bet tai pri
klauso nuo šio projekto finan
sinio pajėgumo, kuris dar nėra 
nustatytas. Vasaros kursų 
metu University of Washington 
patalpose veiks ir lietuviškų 
audinių paroda, kurioje, tarp 
kitų, būtų rodomi vietinės audė
jos Emilijos Tutlienės meno 
darbai. 

Programos steigėjai tikisi 
gauti iš valdžios pakankamai 
lėšų, kad ligi 1995 metų Baltų 
Studijų vasaros kursų programa 
jau veiktų penkių bendradar
biaujančių universitetų globoje. I 
Šalia University ofWashington, 
Baltų studijų įgyvendinimu 
Amerikos universitetuose domi
si Indiana University, Univer
sity of Michigan, University of 
Wisconsin-Madison, ir Univer
sity of Illinois-Chicago. Pagal 
numatytą planą, vasaros kursai 
kas metai būtų vedami skirtin
goje vietoje, bendradarbiaujan
čių universitetų priežiūroje. 
1995 metais numatoma dėstyti 
lietuvių kalbos kursus ne vien 
tik pradedantiems studijuoti 
kalbą, bet taip pat ir pažan
gesniems studentams; tuo laiku 
taip pat numatoma dėstyti 
įžanginį latvių arba estų 
kalbos kursą. Nepaisant, kad 
vasaros kursų pagrindinis 
dėmesys skirtas kalbos greitam 
vystymui, tikimasi įjungti 
istorijos, politikos, kultūros, bei 
kitus kursus. 

Baltų Studijų vasaros kursų 
programą suprojektavo du Uni
versity of Washington pro
fesoriai: Daniel Waugh, istori
jos profesorius bei direktorius 
rusų, rytų Europos ir Azijos 
studijų skyriaus, ir Thomas 
DuBois, skandinavų kalbų ir li
teratūros dėstytojas. Profesorius 
Waugh išspausdino projekto ap-
rašymą, kuriame aiškina: 
„Išskyrus kilusius iš Baltijos 
kraštų, dauguma amerikiečių 
mažai ką yra girdėję apie Pabal
tijo kraštus ir kultūras. Šio 
mokslo stygius per dažnai iš
ryškėja mūsų valdžios politiko
je; Baltijos šalių rūpesčiai 
dažnai neaptariami mūsų val
džios įvairiose programose. Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
išsilaisvinimas iš sovietų val
džios, šių kraštų ir jų kaimynų 
ekonominis vystymam paveiks 
visą Europą ir jos bendravimo 
ateitį. Amerikiečiai turėtų 

jamą Baltų Studijų programa, 
nes ruošėsi žymiam valdžios 

»» 

U i kiekvieną auką „Drau
go" vadovybė yra labai dė
kinga savo nuoširdiems rė
mėjams: be J ū s ų dosnumo 
tolimesnė dienraščio gyvybė 

DRAUGO" RĖMĖJAI 

paramos sumažinimui. Vis dėl . būtų pavojuje. 
to, Inai Bertulytei-Bray tarpi
ninkaujant, buvo gauta 4,000 
dol. parama iš Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Fondo, 
kad šią programą „pastatyti ant 
kojų". (Ina ilgą laiką buvo 
Washington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė, o 
dabar dirba JAV LB Visuome
ninių reikalų taryboje). 

University of Washington ski
ria pirmus vasaros kursus 
lietuvių kalbai, nes estų kalbos 
vasaros kursai jau veikia India
na University, o latvių-Western 
Michigan University. Antroji 
įdomi priežastis: JAV valdžios 
duomenimis, Washington vals
tijoje gyvena 8,530 lietuvių 
kilmės gyventojai, nors tik 165 
jų gimė ne Amerikoje. (Dėl įdo
mumo, pranešame, kad Wa-
shington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės sąrašuose yra 
užsiregistravę maždaug 150 na
rių). 

Trečioji reikšminga priežastis, 
tai vietinės Lietuvių Bendruo
menės nuolatinis dalyvavimas 
Seattle visuomenėje: politinia
me gyvenime, sporte, kultūri
niuose įvykiuose ir moksle. 
Praėjusį dešimtmetį ši nedidelė 
bendruomenė pasižymėjo gan 
žymiais darbais. Bendruomenės 
santykiai su universitetu turė
jo įtakos įvairiems projektams: 
kalbos profesorius Lew Mickle-
son dėstė lietuvių kalbos kursus 
(1987 m.); Lietuvos irkluotojai 
atvyko į Seattle rungtyniauti su 
universiteto komanda (1989 ir 

| 1992 m.>, universiteto knygynas 
ir dabar keičiasi knygomis su 
Vilniaus universitetu: univer
sitetas suruošė Pabaltijo Rene
sanso 10 paskaitų seriją, kurio
je kalbėjo ambasadorius Stasys 
Lozoraitis (1991); University of 
Washington patalpose buvo pra
vesta Washington girininkystės 
ir agronomijos fundacijos vadova
vimo konferencija, kurioje visas 
dėmesys buvo kreipiamas Pa
baltijui (1992); ekologas7 bei 
Lietuvos ornitologų organiza
cijos vicepirmininkas Rimas 
Budrys bendradarbiavimo su 
universiteto mokslininkais 
(1992). 

Washington valstijos Lietuvių 
Bendruomenė įsipareigojo pra
nešti lietuvių visuomenei apie 
Baltų Studijų vasaros kursų 
programą. Bendruomenė taip 
pat žada surengti lietuviškų 
audinių parodą, kuri veiks 
vasaros metu universiteto pa
talpose, o „Ūkanos" dainininkai 
ir „Lietučio" šokėjai sutiko 
dalyvauti kultūriniuose pobū
viuose kursų metu. 

Lietuvių kalbos kursai 
(Lithuania 150) bus vedami bir
želio 20 — rugpjūčio 19 d. 
Pamokos vyks tris kartus per 
savaitę, 8:30 -11:50 vai. ryto, ir 
nuo 1:20 iki 2:20 vai p.p. Istori
jos kurso laikas dar nenustaty
tas. 

Baltų Studijų vasaros kursų 

80 dol. Vladas Kezys, An-
caster, Kanada; 

70 doL Pranas Pargauskas, 
Otterville, Kanada; 

00 doL dr. Mary Daugėla, 
Washington, DC; Juozas Brie
dis, W. Bloomfield, MI; Antanas 
Makaras, Hot Springs, AR; Ro-
bert S. Boris, Bloomfield Hills, 
MI; Juozas Zvynys, St. Peters-
burg Beach, Fl; 

50 doL Valė Manelis, Davis, 
CA; Vincas ir Ramunė Lukas, 
Evergreen Park, IL; Jonas Do
vydėnas, Lenox, MA; Liucija 
Stasiūnienė, Vilnius, Lietuva; 
Ray Masiliūnas, Oak Lawn, IL; 
O. Jameikis, Palm Beach Sho-
res, FL; J. Rugys, Toronto, Ka
nada; Genovaitė Ažubalis, Fox 
River Grove, EL; M. Vaškevi
čius, Toronto, Kanada; 

Kuras, Union Pier, MI; M. Pau-
liukonis, Worcester, MA; St. 
Vaškys, St. Petersburg Beach, 
FL; Paulina Konstas, Chicago, 
IL; Henrikas Idzelis, Cleveland, 
OH; Stasys Mockus, Omaha, 
NE; Birutė Žemaitis, Oak 
Lawn, IL; 

25 dol. Julia Vaitkus, Chica-

Hinsdale, IL; George Likander, 
Kankakee, IL; Algimantas V. 
Bublys, Bloomfield Hills, MI; J. 
Rugienius, Li vonia, MI; Izabele 
A. Laučkienė, Bethesda, MD; 
Kazys Ulevičius, Crystal Lake, 
IL; Pranas Šalkauskas, Oak 
Lawn, IL; Sofija Bražionienė, 
Oak Lawn, IL; Alfonsas Petru-
tis, W. Hayannisport, MA; V. 
Palunas, Akron, OH; Ilona 
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go, IL; Vanda Stinburienė, Wil- Baranauskas, So. Boston, MA; 
lowick, OH; Vito V. Vai. Oak Rimas Dumbrys, Chicago, IL; 
Brook, IL; Aleksas Kikilas, (a.a. Jurgis J. Lasinskas, St. Peters-
Aldonos Dagienės atminimui), burg Beach, FL; Jonas Balskus, 
Evergreen Park, IL; Peter Dir- Oak Lawn, IL; Povilas Okin-
da, Oak Lawn, IL; Gediminas cinas, Cicero, IL; Stanley Ber-
Deveikis, McHenry, IL; Dalia notas, Vista, CA; Frank Šapa-
Korte, Madison, AL; A. Masai- las, Lemont, IL; T. Rudaitytė, 

Mikaliunas, Oak Lawn, IL; M. 
Židonis, New Haven, CT; Aloy
zas Kuolas, Toronto, Kanada; 
Konstantinas Lasaitis, Wauke-
gan, IL; B. Stockus, Los Ange
les, CA; Vladas Vismantas, Chi
cago, IL; T. Mališauskas, New 
BufTalo, MI; Antanina Galinai-
tis, Chicago, IL; kun. B. A. 
Rutkauskas, O.P., River Forest, 

IL; Koste Ancerevicius, Chica
go, IL; Donna Kamm, Seminole, 
FL; M. Anene, St. Pete Beach, 
FL; Stasys Darzinskis, Ponce In-
let, FL; Stasė Mikelevičius, 
Hometown, IL; Kristina ir Jo
nas Nakas, Stevensville, MI; St. 
Vaškys, ST. Petersburg Beach, 
FL; Vincas Višniauskas, Gard 
ner, MA. 

tia, Delran, NJ; Martin Rakaus
kas, Kenosha, WI; Ruth Z. Gri
cius, Agoura Hills, CA; dr. 
Birutė A. Balčiūnas, Baltimore, 
MD; Kristina Karvelis, Nort-
ville, MI; K. Pažemenas, Ran-

Berwyn, IL; Antanas Kavaliū
nas, Cleveland, OH; E. J. Žilio
nis, Baltimore, MD; P. Neva-
rauskas, Toledo, OH; K. A. Keb-
lys, Baton Rouge, LA; Albinas 
Karsokas, Cleveland, OH; A. R. 

cho Palos Verdes, C A; Jadvyga Šlapkauskas, Glen Ellyn, IL; 
Kliorienė, Euclid, OH; Rimas 
Gulbinas, Moorestovvn, NJ; 

20 dol. K. Daunys, Toronto, 
Kanada; dr. R. Senkus, Stillwa-

50 dol. Vita Kemezys, Fair- ter, MN; Vytautas Montvilas, 
view Heights, IL; dr. St. Strase- Toronto, Kanada; Ona Remei-
vičius, Chicago, IL; Romas Ter- kis, Cicero, IL; J. Gelum-
vydis, Pleasanton, CA; kun. bauskas, VVaterbury, CT; Ursu-
John Tamulis, Cadillac, MI; K. lė Bubelis, Oak Lawn, IL; Zina 
ir EI. Gudinskas, Hamilton, Ka- Katiliškis, Lemont, IL; Bronius 
nada; Victor Lapatinskas, Seat- Užusienis, Chicago Ridge, IL; 
tie, WA; dr. Domas ir Jadvyga dr. Justinas Pikūnas, Nortville, 
Giedraitis (a.a. Angeles Matule- MI; Pijus Mitkus, Bridgeview, 
vičienės atminimui), Sara- IL; B. ir P. Andriukaitis, Chica-
sota.^FL; go, IL; Ignas Bumelis, Hot 

45 dol. Adolfas Ruibys, Palos Springs, AR; Sigutė K. Mikrut, 
Heights, IL; Lake Bluff, IL; Ramas ir Reda 

35 dol. Kazys Kazlauskas, Pliūra, Racine, WI; Regina Spi-
Gurnee, IL; rauskas, Los Angeles, CA; Mar-

30 dol. Joana Sabaliauskas, ta Jurksaitis, Chicago, IL; 
Blairstown, NJ; Jonas Bakan, 
VVbrcester, MA; Albinas Reske-

Mykolas Biknaitis, Santa Moni-
ca, CA; Kazė Brazas, Oak Lawn, 

vicius, Omaha, NE; S. Reima- IL; L. ir B. Petrusaitis, Kimber-
nas, Cicero, IL; Jonas Kernagis, ley, Kanada; Tadas Meckaus-
Chicago, IL; Bronė Arminienė, kas, Lansing, IL; P. Šukys, 
Mountain Dale, NY; Vacys Mit
kus, Tinley Park, IL; Šarūnas P. 
Tauras, Valparaiso, IN; 

30 dol. B. Kasperavičius, 
Seven Hills, OH; Algis Liseckas, 
La Habra, CA; S. Romanauskas, 
Hallandale, FL; V. Regina, Ro 
chester, NY; V. Mišelis, Mon-
roeville, PA; Jonas Grigaitis, 
Chicago, IL; L. Juodelis, Chica
go, IL; Vladas Staskus, Redford, 
MI; dr. A. Janačienė, Yonkers, 
NY. 

25 dol. M. Jakaitis, Hillside, 
IL; A. Rimas, Chicago, IL; Bro
nė Bužinskas, Union Pier, MI; 
Paulina Heiningas, Detroit, MI; 
T. Gustainienė, Toronto, Kana
da; Sofija Bražionienė, Oak 
Lawn, IL; Vanda Sherksnis, 
Gardner, MA: Isabella Am
brasas, Montreal, Quebec, Ka
nada; Vytas Jokubauskas, 
VVorth, TL; 

20 dol. Elena Frejeris, Grand 
Rapids, MI; Mary Pratkelis, 

Kearny, NJ; 
15.50 dol. Ona Rutkauskienė, 

Livonia, MI; 
15 dol. M. Matulionis, Cleve

land Heights, OH; Y. Leleiva, 
Richmond Hill, NY; M. Karas-
ka, Fredericksburg, VA; Joseph 
Zygas, Oak Lawn, IL; Ruth Kaz
lauskas. Eagle River, WI; Petras 
Delinis, St. Petersburg, FL; Ig
nas Beleckis, Hot Springs, AR; 

15 dol. G. Lapenas, Daytona 
Beach Shores, FL; Marija Guo-
bužis, Chicago, IL; Jonas Andra-
šūnas, Los Angeles, CA; Bronė 
Stončius, Nashua, NH; Bronė 
Česnauskas, Alexandria, VA; 

15 dol. Jonas Narusas, Eu
clid, OH; E. Kuodys, So. Boston, 
MA; Vincas Žebertavičius, Sun-
ny Hills, FL; Stasys ir Elena 
Mickus, Superior CO; Jonas 
Vengris, Osterville, MA; Danie
lius Liutikas, Orland Park, IL; 
Elena Miknienė, New London, 
CT; Anthony Thomas, Woodrid-

pagilinti savo žinias apie šiuos programa tikisi gauti dotaciją, 
kraštus ir jų kalbas". Waugh per kurią lietuvių kalbos stu-
toliau teigia, kad kol kas Ame- dentai galėtų prašyti stipen-

Boulder, CO; Birutė Prašaus- ge, IL; Adelaida Strijauskas, St. 
kas, Lomita, CAi Adele Sliazas, Petersburg, FL; Elena Baltru-
Chicago, EL; Kostas Vaičaitis, šaitienė, Bloomfield Hills, MI; 
St. Pete Beach, FL; Ignas Ban- Elena Mekys. St. Charles, IL; J. 
džiulis, Los Angeles, CA; Birutė Ribinskas, Westland, MI; Stasė 
Strouse, Sun City, AZ; Anelė A. Malenas, Long Beach, IN; B. 
Bliujus, Cicero, IL; Stasys Kasperavičius, Seven Hills, OH; 
Aliusius, Westchester, EL; Vin- V. Kasniūnas. Beverly Shores, 
cas Ankus, Oak Lawn, IL; Ben IN; Birutė Svera, Bloomfield 
Serapinas, Oak Lawn, IL; Alfo- Hills, MI; A. P. ir V. Keblinskas, 
nsas Tamošiūnas, Cicero, EL; J. 
Brizgys, Chicago, EL; L. Ba
jorūnas, Pompano Beach, FL; A. 

Juozas Sau r ūsaitis, Baltimore, 
MD; V. Kolycius, Toronto, Ka- Į 
nada; Ray Tamoshunas, Webs-
ter, NY; Irena Šerelienė, Forest 
Park, H.; Dalia Woss, Fox River 
Grove, IL; Kazė Balukas, Brigh-
ton, MI; Petras Stravinskas, 
Chicago, EL; dr. A. A. Kudirka, 
La Crescenta, CA; Zigmantas 
Mockus, Ontario, Kanada, An-
na Kroli, Stickney, TL; Kęstutis 
Miliūnas, Chicago, IL; Rimas 
Karklys, Los Angeles, CA; An
drius Butkunas, Farmington, 
MI; Julius Raulinaitis, Glen-
dale, CA; J. Prisas, Toronto, 
Kanada; Kunigunda Vaitonis, 
Waterbury, CT; Vladas Sonda, 
Toronto, Kanada. 

12 dol. Vytautas Čižauskas, 
Detroit, MI; 

10 dol.Gražina Mikėnas, 
Woodridge, EL; Magdalena Pe
travičius, Sykesville, MD; Vita 
Valadka, Elmwood Park, IL; 
Emilija Jurgela, Glendale, NY; 
Benediktas Povilavičius, Ar-
lington, MA; Vincas Maciūnas, 
Philadelphia, PA; Martynas 
Rakauskas, Kenosha, WI; Biru
tė Kožicienė, Daytona Beach 
Shrs, FL; Vytautas Ramanaus
kas, Chicago, IL; dr. V. Bieliaus
kas, Cincinnati, OH; Stasė Mac
konis, Chicago, IL; Algis Žemai
tis, Edgewater, MD: Elena Sa
balis, Los Angeles, CA; John 
Serafinas, Elizabeth. NJ; Frank 
Jakaitis, N. Miami, FL; Stasė 
Levanas, VVaterbury, CT; John 
Kazlauskas, Brockton, MA; Be
nediktas Dapkus, Colchester, 
CT; Stepas Smalinskas, Livo
nia, MI; Albertas Matulis, Chi
cago, IL; Kazys Daulys, Chica
go, IL; Juozas Sakevicius, Chi
cago, IL; Irene Vinclovas, May-
field Village, OH; Aldona Dabri-
la, Dorchester. MA: Magdalene 
Akelaitis, Palos Park, IL; 
Sigitas Kaunas, Benvyn. IL; 

10 dol. Vacys Rutkauskas, 
Chicago, IL; Teofile Grigelai-
tis, Elmhurst, n,.; Algis Šimkus. 
Surfside, FL; Vytautas Matulio
nis, Cleveland Heights. OH: 
Stasė Vaišvila. Oak Lawn, IL; 
Stephanie Mikaliukas. Chicago. 
IL; Algimantas Zubrickas, St. 
Catharines, Kanada; E. ir J. 
Biskis, Placitas, NM: Aleksas 

rikos universitetuose veikia tik 
saujelė Baltų studijų programų, 
ir, kad „vasaros kursai turėtų 
pažadinti dėmesį vystymui pa
našių programų per ištisus 
metus". Baltų vasaros studijų 
kursų programa bus pati pirmo
ji Amerikoje. 

Waugh ir DuBois prašo finan
sinės paramos ne vien iš 
University of Washington, bet 
taip pat ir iš Amerikos valdžios 
per Sočiai Science Research 
Council ir Strategic Language 
Fund. 

Praėjusį lapkričio mėnesį 
Washington valstijos gyvento
jams nubalsavus Initiative 801 
(naujų mokesčių apribojimą), 
University of Wa*hington be
veik atšaukė visą projektuo-

dijos. 
Daugiau žinių apie kursus bei 

stipendijas gali suteikti profe
sorius Tom DuBois, Departa 

ment of Scandinavian Languages 
and Literature, DL-20, Univer
sity of Washington, Seattle, WA 
98195, tel. 206-543-0645. 

Zita Petkienė 

AME MCAN TRAVEL 
SERVICE 

ir ktt»s BalriJ^ 
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212^ 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
— — i naująpMleugą mOsųMtentama. Iki kovo 31 d.. 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš VHntaus į (vairius 
Amerikos mietus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų rastinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje. Vilniuje. 

Mew YOfk $721.00 
$021.00 
$000.00 
HM 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-700-422-3000. Darbo vai.: pkmd., 
errtrd., ketvirto. Ir p#nktd. v v.r.—S v. p.p. Ir trocd. 0 
v.r.—7 v. p>p. American Trsvel Service, 0430 8. K#d* 
d e A ve., Kv#ffljre#n Park, IL 00042. 

Š. m. vasario 20 dieną, sueina lygiai penkeri metai 
nuo 

A.tA. 
Dr. PRANO SUTKAUS 

mirties. Tą dieną bus atlaikytos šv. Mišios ui jo vėlę 
kun. Valdemaro Cukuro, Putname. Prašome draugus 
ir pažįstamus prisiminti jį maldose. 

Nuliūdę vaikai ir žmona. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONEI ŠKIRPIENEI, 

pulk. Kazio Škirpos našlei, mirus, sūnui KAZIUI, 
marčiai KRISTINAI, anūkams - ALEKSANDRUI ir 
VIKTORIJAI bei giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Aldona Aistienė 
Elena ir Jonas Baliai 
Gražina ir Domas Krivickai 
Sigita ir Saulius Naujokaičiai 
Laima ir Aleksandras Flateriai 
Joana Vaičiulaitienė 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

Brangiai motinai 

A.tA. 
ALEKSANDRAI VIDUGIRIENEI 

mirus, liūdesiu ir paguodos žodžius su bičiuliu VY
TAUTU VIDUGIRIU ir jo šeima dalijasi 

Los Angeles frontininkai 

A.tA. 
ONAI KENIAUSIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, dukterį ROMA BIELSKIENE 
su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Futbolo klubo „Lituanica" valdyba 

ANTHONY B. PETKUS • DON ALD A. PETKUS • 
DONALD M. PETKUS IR ŠEIMA 

nuoširdžiai kviečia jus atsilankyti į jų naujos 
laidotuvių įstaigos atidarymą 

š.m. vasario mėn. 20 d., 12-4 vai. p. p. 

P E T K U S L E M O N T 
F U N E R A L H O M E 

12401 S. Archer Ave. at Derby Rd. 
Lemont, IL 60439 

708-257-6667 
800-994-7600 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. vasario mėn. 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" didysis koncertas 
įvyks kovo 20 d., 3 vai. p.p., 
Marijos mokyklos auditorijoje. 
Programoje: „Dainavos" an
samblis, vadovaujamas muziko 
Dariaus Polikaičio ir solistė 
Vizgirdienė iš Houston, TX. 
Organizacijos ir visuomenė 
k iečiama atkreipti dėmesį ir tą 
popietę skirti savo draugiškam 
.,Draugui". Bilietus jau dabar 
galima įsigyti „Draugo" admi
nistracijoje, J. Vaznelio preky
boje ir Cicero po lietuviškų šv. 
Mišių pas Kostą Dočkų. 

Šį penktadieni, vasario 18 d., 
6 vai. vakare, Jaunimo centro 
vakaronėje kalbės Lietuvos am
basadorius Vašingtone dr. A. 
Eidintas, tema „Du Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimai ir 
išeivija". Po vakaronės bus pro
ga dalyvauti ir Virgo choro 
koncerte. 

Čikagos ateitininkų dva
s in i s susikaupimas Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
vyks šeštadienį, vasario 26 d. 
Pradžia 10 vai. ryto. Vedėjas — 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Kadangi bus pietūs, svarbu 
žinoti tikslų dalyvių skaičių, 
todėl apie dalyvavimą prašoma 
pranešti Onai Baužienei, tel. 
708-460-1621, arba Onai Abro-
maitienei, tel. 708-257-6675. 
Visi kviečiami dalyvauti, ne 
vien ateitininkai. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba kviečia 
apylinkės gyventojus ir svečius 
iš kitų vietovių į Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą, 
rengiamą vasario 20 d. Mi
nėjimas pradedamas Mišiomis 
10 vai. r. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Mišių metu giedos 
sol. Dalia Eidukaitė-Fanelli ir 
parapijos choras. Organizacijos 
su vėliavomis ir moterys, dė
vinčios tautinius rūbus, 
prašomos rinktis 9:30 v. parapi
jos salėje rikiuotei ir procesijai 
į bažnyčią. 

Po Mišių mokyklos salėje vyks 
akademinė ir meninė dalis. 

Illinois gubernatorius Jim 
Edgar, kaip ir kiekvienais 
metais, išleido proklamaciją, 
paskelbdamas vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena, kuri visų lietuvių su 
džiaugsmu švenčiama jau sep
tyniasdešimt šeštą kartą. 

„Kernavės" skaučių tunto 
iškilminga sueiga bus šį šešta
dienį, vasario 19 d., 2 v. p.p. 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Visos dalyvauja uniformuotos. 
Švęsime Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami. 

x Jaunimo Sąjunga šaukia 
susirinkimą penktadienį, vasa
rio 18 d. 7 v.v. Informacijai 
skambinti Nidai: 708-686-3721. 

(sk) 

Jei lankote gimnaziją ir 
renkatės universitete, arba jau 
esate universitete, bet galvoja
te, kad kitame universitete būtų 
geriau, kviečiame susirinkti 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
sekmadienį, vasario 27 d., 12:30 
vai. po pietų, kur bus pasako
jama apie universitetinį 
gyvenimą ir mielai atsakoma į 
klausimus. „Universitetų 
popietę" rengia studentai atei
tininkai. Laukiami visi, ku
riems įdomu, „kaip ten bus 
universitete", t.y. mokomųjų 
dalykų pasirinkimas, gyve
nimas bendrabutyje ar kitur, 
kiek kas kainuoja ir 1.1. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje praneša, kad 
konsulatas bus uždarytas 
vasario 16 ir kovo 11d. Ateityje 
konsulatas švęs visas priva
lomas JAV ir Lietuvos valsty
bines šventes ir tomis dienomis 
bus uždarytas. 

Lietuvos vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus vasario 21 d., 
7 vai. vakare, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Viešnia-kalbė-
toja yra Kriminalinio teismo 
teisėja Loretta Douglas. Susi
rinkime taip pat bus naujosios 
kuopos valdybos pristatymas. 
Šių metų valdybą sudaro: 
Evelyn Oželis — pirmininkė, 
Ray Wertelka, Victor Utara, 
Sabina Henson. Mary Kinčius, 
Frances Urnazus. Vai Vilūnas, 
Lil Micka, Steve Rudokas, Vy
tautas Dijokas, Frank Grigaliū
nas, Frank Zailskas; patikėti
niai — Anthony Stakėnas, Vin
ce Samaska ir Irene Norushis. 

Kun. A. Saulaitis skaitys 
paskaitą penktadienį, vasario 
18 d., 7 v.v. Lietuvių centre. 
Lemonte, vyksiančioje „Sie
tuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės sueigoje. Bus 
minima Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis ir skaučių Mąs
tymo diena. Visos narės daly
vauja uniformuotos. 

Kaziuko mugės lankytojai, 
sekmadienį, kovo 6 d., galės 
skaniai papietauti „Kernavės' 
ir „Aušros Vartų" tuntų skau 
čių valgykloje, Jaunimo centro 
maž. salėje. Visi kviečiami ir 
laukiami. Valgykla pradės veik
ti tuoj po mugės atidarymo, 
kuris bus 10:15 vai. ryto. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Ave. 

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

Virt 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

Te!. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

x „Nuosavybės mokesčiai 
ir jūs" — šia tema kalbės Cook 
apskrities iždininkas Echvard 
Rosewell vasario 18 d. 6:30 
v.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave. ir paaiš
kins nuosavybės mokesčių 
įstatymą. Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacijos valdyba kviečia ne 
tik savo narius, bet ir visos 
Chicagos lietuvius atvykt ir 
pasiklausyt p. E. Rosewell. Apie 
kitus mūsų apylinkės, 15-to 
„Ward", reikalus kalbės Alder-
man Virgil E. Jonės. Susi
rinkime dalyvaus taip pat 11-tos 
apygardos, Cook apskrities 
Commissioner John Daley ir 
Commissioner John Stroger, 
Cook apskrities tarybos kan
didatas į prezidentus. Po susi
rinkimo — vaišės. Atsineškite 
savo nuosavybės mokesčių są
skaitas! 

(sk) 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaite: 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) 

GALITE LAIMĖTI 
VERTINGAS DOVANAS 

Draugo fondas tebeauga, nors 
dar nėra tinkamai įsibėgėjęs. 
Kad jis 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 į 
namus. 

5 premijos po 100 dol. siun
tinių persiuntimo išlaidoms pa
dengti. Siuntinius parūpina 
pats siuntėjas. 

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 

Čikagos arki diecezijos lei
džiamas laikraštis „The New 
World" vasario 11d. laidoje iš
spausdino straipsnį apie Čika
gos gyventojų, kuriuos sudaro 
daugybė skirtingų etninių 
grupių, papročius, atsivežtus iš 
savo kilmės kraštų („Returning 
to Their Roots"). Tarp kitų yra 
aprašomos ir lietuviškos ves
tuvės, išspausdinant net tris 
nuotraukas, kuriose, tautiniais 
drabužiais pasipuošę, jaunuoliai 
šoka tautinius šokius — „Sadu
tę" ir „Rezginėlę". 

Pagaliau oras Čikagoje pra
dėjo pavasarėti, bet žiema dar 
tebelaiko visus sukausčiusi savo 
apsnūdimu. Geras būdas „žie
mos miego" galutinai atsikraty
ti, tai nuvykti į VIRGO, Vil
niaus universiteto mergaičių 
choro, koncertą, kuris įvyks 
ateinantį penktadienį, vasario 
18 d., 7:30 vai. v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriau* 
Matuoja J. Plačai. Mtritim Chicago, IL 60629 

J 

GALVOSŪKIS NR. 92 

Gavę iš kur nors informacijų, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kurio popiežiaus motina buvo 
lietuvė? 2. Kurie vieni iš 
pirmųjų lietuviai evangelikai 
reformatai oficialiai susitiko su 
popiežiais Vatikane ir kitur? 3. 
Kuri didesnė: Baltijos jūra ar 
Raudonoji jūra? 4. Kurio ilgumo 
yra Nemuno upė: 889 km, 937 
km, 1017 km, 1069 km? 5. Kuri 
upė yra ilgesnė: Lietuvos Ne
munas ar Latvijos Dauguva? 

Kas teisingai ir pilnai į visus 
klausimus atsakys, gaus 10 
taškų, už apytikrius atsakymus 
tik 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 93 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

z A.a. Anelės Puodžiūnie
nės, kuri gyveno Philadelphia, 
PA, ir mirė š.m. sausio 1 d., 
atminimui giminės ir draugai 
aukojo Lietuvos našlaičiams per 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetą: $25 — Gaton, Teresė 
Curione, Fort Charlatte, FL; 
Elena Jonušas, Tamarac, FL; 
John ir Virginia Paima, Tama
rac FL, $20 — Anelė Ru-
gažinskienė, Phila. PA, Teresė 
Barašauskaitė, Phila. PA, Eu
genija Šiugždienė, Phila. PA, 
Jonas Šiugžda ir šeima, Wil-
liamstown, NJ; $10 — Marija 
Bigenienė, Vytas ir Marytė 
Sušinskai, Vaidas ir Kristina 
Verikai, Stasė ir Violeta 
Bendžius, Rose Chellura, V. 
Murašų šeima — visi iš Phila. 
PA! Našlaičių vardu komitetas 
dėkoja! Komiteto adresas: 2711 
West 71 St, Chicago, D 60829. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Gene Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Chipley, FL 32428, tel. 904-
773-3333. 

(sk) 

LIETUVA 

Aš norėčiau nuvykt į Lietuvą, 
Matyti, kur giminės dirbo ir 

vargo, 
Matyti, kur Nemunas plaukia, 
Matyti, kur tėveliai gimė, 
Matyti, kur miškai ramūs 
Ir kur jūra banguoja. 

Vida Žemaitaitvtė. 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinė („Vardan tos 

Lietuvos"). 

MANO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

Aš lankau lituanistinę mo
kyklą, nes aš esu lietuvis ir man 
reikia išmokti lietuvių kalbą, is
toriją, geografiją ir literatūrą. 
Man nelabai patinka lankyti 
lituanistinę mokyklą, nes man 
tenka lankyti dvi mokyklas: 
Marąuette Parko lit. mokyklą ir 
šeštadieninę Čikagos lit. 
mokyklą. Nepatinka Marąuette 
Parko kasdieninę mokyklą 
lankyti, nes kai aš einu į 
lietuvišką klasę, mano anglų 
klasės draugai gali daryti 
visokius kitus darbus. Čikagos 
lit. mokykla nepatinka, nes 
negaliu ilgiau pamiegoti šešta
dieniais ir negaliu kur nors 
važiuoti. 

Žaibas Valaitis, 
Marąuette Parko lit. mokyklos 

6 sk. mokinys. 

UŽGAVĖNĖS 

Tikrasis Užgavėnių džiaugs
mas prasidėdavo tik pritemus 
(saulei nusileidus). Tada kaimai 
atgydavo, tikrosios Užgavėnės 
prasidėdavo. Per kaimą, per 
visas pirkias (kaimo namus), 
eidavo visokiausi „žydai", žvė
rys, baidyklės, ir kiekviena 
grupė su savo išdaigom. Viskam 
vadovaudavo senoji karta. Kar
tais nuvykdavo ir į kaimyninį 
kaimą. Visi dalyviai nueidavo ir 
į kaimo vakaruškas ir čia 
parodydavo savo išdaigas. Prieš 
pusiaunaktį baidyklė* visus ii 
pasilinksminimo išvarydavo, 
nes po 12 vai. nakties jau prasi
dėdavo gavėnia. Taip šie įvykiai 
buvo aprašyti Dusetų apy
linkėje, XX amžiaus dieno
raštyje nr. 47, 1938 metais. 

Iš dr. Jono Balio archyvo 

PERNYKŠTIS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Į Vasario Šešioliktosios 
minėjmą atėjo daug žmonių. 
Programa prasidėjo vėliavų 
pagerbimu. Vėliavą įnešė Linas 
Radžius ir Kristina Vaškytė. Po 
to, p. Landsbergis pasikalbėjo su 
mokiniais apie lietuvių kalbos 
svarbą. Paskiau kiekviena 
klasė deklamavo eilėraščius. 
Programa pasibaigė su pirmo 
skyriaus ir vaikų darželio pra
vestais lietuviškais žaidimais. 
Pasibaigus minėjimui vai
šinomės skanumynais. 

Jonas Bird, 
Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokinys. („Mūsų 

žinios"). 

TĖVYNE 

Dievas ir Tėvynė, kiekviena 
save gerbianti tauta kartoja. 

Dievas, sukūręs pasaulį ir 
žmogų, žmoniją suskirstė pagal 
gamtos dėsnius: rasėmis ir tau
tomis, duodamas kiekvienai 
žmonių grupei — tautai skir
tingą kalbą, būdą, spalvą ir 
kitas savybes. 

Žmonės, apsigyvenę bet 
kuriame krašte, įsikūrė jame, 
padarė jį savo Tėvyne. 

Tauta savo apgyventoje 
žemėje įaugo jon, sukurdama 
skirtingą nuo kitų kultūrą, 
tautines tradicijas, pagristas 
savo būdo savybėmis ir kalba. 
Apgyventas kraštas pasidarė 
tautos namai — Tėvynė. Tuo 
būdu tauta susijungė su kraštu, 
tėvų ir protėvių kapais, 
pasidarydama neišskiriamas to 
krašto ir jo meilės vienetas. 

Kiekviena tauta, jos žmonės, 
myli savo kraštą — Tėvynę ir jai 
aukojasi. 

Tėvynės garbei jos žmonės 
sukuria gražiausią himną, 
giesmes, dainas bei padavimus. 

Kaip geras vaikas myli savo 
tėvus, taip tautos žmonės myli 
savo Tėvynę, jai aukojasi, esant 
reikalui ją apginti, nesigaili dėl 
jos ir gyvybes. 

Nėra kilnesnio veiksmo už 
pasiaukojimą Tėvynei ir dar
bams savo Tautos gerovei ir 
garbei bei Tėvynės ir tautos 
laisvei. Mūsų Tėvynė yra 
Lietuva. Tie pasakyti žodžiai 
tinka ir jai. Švęsdami Tautos 
šventę, prisiminkime ir savo 

Vienas berniukas nupiešė pir
miau vieną piešinėlį, paskiau 
sugalvojo nupiešti antrą pana
šų. Tačiau antrasis nebuvo 
visiškai panašus su pirmuoju, 
atsirado penki skirtumai. 
Suraskite tuos skirtumus ir api
braukite rašikliu ar pažymėkite 
raštu, kur jie yra. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 94 
(Žiūrėkite brėžinį) 
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skaičiais nurodytą tvarką, ryš
kiai apibrauktuose langeliuose 
perskaitysite miesto, kuriame 
įvyko 1992 metų olimpinės 
žaidynės, pavadinimą. 1. 
Graužikas gyvulys gyvenąs prie 
vandens. 2. Nukirsto medžio 
liekana. 3. Gyvuliukas, kuris su 
savimi nešioja ir savo namelį. 4. 
Vieta gamtoje, kur išgaravę 
vandens garai susirenka. 5. 
Paukštis, kuris naktimis nemie
ga, skraido ir sau maistą 
medžioja. 6. Stipriausias medis, 
dažnai vadinamas medžių kara
liumi. 7. Plėšrus žvėrelis. 8. 
Lietuvos paukštis, mėgstąs sau 
lizdus taisyti ant namų stogų. 9. 
Medžio dalis matoma vasarą ir 
ankstyvą rudenį. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 95 

Miškuose aš gyvenu ir pa
baisa vaikų esu. O vieną raidę 
man pakeitęs ir naują žodį 
pasiskaitęs, turėsi daiktą gražų, 
švelnų. O dabar raidę man 
atėmęs, ir vėl gerai įsižiūrėjęs, 
regėsi žemės plotą dailų, kuris 
taip puošia mūsų tėvynę ir ten 
sugrįžti mus vadina. 

Atspėkite ir parašykite tuos 
tris žodžius (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 

1. 1970 m. uraganas užmušė 
300,000 žmonių. Kur tas įvykis 
buvo: Ispanijoje ar Bangladesh? 

2.1965 m. trys didelės audros 
užmušė 57,000 žmonių. Kur tos 
audros buvo: Bangladesh'e ar 
Japonijoje? 

3. 1942 m. 491 žmogus mirė 
Coconut Grove gaisre. Ar tas 
gaisras buvo Los Angeles ar 
Boston'e? (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 66 
ATSAKYMAS 

Atlikę šiuos veiksmus gausi
te vien tik 8 (aštuonetus). 

GALVOSŪKIO NR. 67 
ATSAKYMAS 

1. Lietuvą vizitavęs Vokietijos 
prezidentas R. von Vaiczeker'is 
pareiškė, kad „Albertas Einš
teinas buvo žymus žydų moks
linio instituto Vilniuje valdybos 
narys". („Tiesa", 1993.X.22 Nr. 
206, Vilnius). 2. Škaplieriais 
rūpinosi Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Juozas Stanai
tis (1865-1925). (Liet. Enc, 
28-423, Boston, 1963 m. ir V. 
Šliogerio „Antanas Smetona", 
120 p. Clevelandas, 1966 m.). 3. 
Skautų organizacijos įsteigėjas 
Baden-Powell (1857-1941) buvo 
Klaipėdoje ir Palangoje 
1933.VIII.17 (L.E. 2-36). 4. 
Skruzdės Šv. Rašte yra minimos 
tik du kartu: Patarlėse 6:6 ir 
30:25. 5. Hitleris vizitavo 
Klaipėdą 1939.in.22 (Br. Kvik « 
lio, ,Mums Lietuva", 4-645. Bos
ton, 1968). 

(rašykite vardus nurodytomis 
reikšmėmis į stulpelius pagal 

pareigas. Gražūs žodžiai nepa
remti darbais yra tušti. 
Šiandien Lietuvai reikalingi 
dideli darbai ir pasiaukojimas. 

Pagal Žem Ant 

GALVOSŪKIO NR. 69 
ATSAKYMAS 

Pokylyje dalyvavo: 94 vaikai, 
5 vyrai ir 1 moteris. 

GALVOSŪKIO NR. 70 
ATSAKYMAS 

Jonukas pasakė savo klasės 
draugams piešinio reikime: 
„Beždžione kabo ant medžio 
šakos uodega apvyniojusi šaką". 

http://1939.in.22

