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Žinios iš Lietuvos — Elta

Svarbiausia — kova 
su valdžios korupcija

LDDP apvylė Lietuvos 
lenkus

Vilnius, kovo 1 d. (Elta) — 
Lietuvos Demokratų Partijos ta
ryba savo pareiškime „svar
biausiu šio laikotarpio uždavi
niu” laiko kovą su valdininkų 
korupcija ir organizuotų nusi
kalstamų grupuočių įsigalėjimu.

Demokratų nuomone, versli
ninkai, pasinaudodami korupci
ja muitinėje bei paviršutinišku 
mokesčių inspekcijos darbu, pa
teikia apmokestinimui tik labai 
mažą pelno dalį. Be to vyriau
sybė ir Seimo dauguma nenori 
sustabdyti investicinių čekių ir 
jau įsigytų akcijų visiško nuver
tėjimo.

Lietuvos Demokratų Partija 
paragino kuo skubiau indeksuo
ti privatizuojamų įmonių įstati
nį kapitalą iki realios vertės, 
atitinkamai indeksuojant ir ne
panaudotus investicinius če
kius. Partijos nuomone, didėjan
ti korupcija ir mafijos įtaka eko
nomikos procesams — tai „šian
dieninės tragiškos situacijos 
priežastys”.

Todėl Lietuvos žmonės kvie
čiami „nebūti abejingais ir pra
nešti apie visus korupcijos ir 
mafijos pasireiškimo faktus”. 
Lietuvos Demokratų Partija 
siūlo ir kitoms partijoms imtis 
panašios iniciatyvos.

Socialistų Internacionalas 
dar nesvarstys buvusių 

komunistų priėmimo
Tarptautinis socialistinių par

tijų centras — Socialistų Inter
nacionalas — Seimo vicepirmi
ninkui Aloyzui Sakalui, dalyva
vusiam jų posėdyje Genevoje 
pasakė, jog „svarstyti poko
munistinių partijų priėmimą — 
dar per anksti”, kai jis paprašė 
jų pasisakymo, spaudoje pasi
rodžius žiniai, jog LDDP nori 
stoti į Socialistų Internaciona
lą. Lietuvos Socialdemokratų 
partija, kurios pirmininku yra 
Sakalas, šį LDDP siekį vertina 
skeptiškai.

Kovo 1 d. spaudos konferenci
joje, sugrįžęs iš Genevoje įvy
kusio Socialistų Internacionalo 
Ekonominio plėtojimo politikos 
ir gamtos apsaugos komiteto po
sėdžio, Sakalas sakė, kad jame 
buvo svarstomos bendrosios pa
saulio ekonomikos plėtojimo 
problemos. Socialistų Interna
cionalas siūlo prie Jungtinių 
Tautų sukurti Ekonominio sau
gumo tarybą.

Socialistų Internacionalo na
riai diskutavo apie įvairių, 
dažnai viena kitos darbą dub
liuojančių tarptautinių ekono
minių struktūrų veiklą. Posėdy
je pritarta pasiūlymui sujungti 
Tarptautinį Valiutos Fondą ir 
Pasaulio Banką, o tarptautinę 
muitavimo ir tarifų organizaciją 
GATT ir kitas tarptautines or
ganizacijas priskirti minėtos JT 
Ekonominio saugumo tarybos 
kompetencijai. Aloyzas Sakalas 
mano, kad šiuos Socialistų In
ternacionalo pasiūlymus Jung
tinėse Tautose turėtų palaikyti 
daugelis besivystančių šalių.

Patvirtintas Socialinio 
draudimo biudžetas

Vyriausybė patvirtino Lietu
vos 1994 valstybinio socialinio 
draudimo biudžetą. Jame numa
tomos 1.81 bilijono litų pajamos 
ir 1.8 bilijono litų išlaidos. Tai 
sudaro beveik pusę viso Lietu
vos 1994 m. valstybinio biudže
to. Didžiąją valstybinio socia

linio draudimo biudžeto pajamų 
dalį sudarys draudėjų ir ap
draustųjų įmokos.

Socialinio draudimo biudžete 
numatyta, kad nedirbančio pen
sininko senatvės pensija turėtų 
padidėti nuo 103.74 lito per mė
nesį pirmajame ketvirtyje iki 
175.95 lito ketvirtajame šių me
tų ketvirtyje.

Numatoma, kad vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje 1994 
m. turėtų būti apie 343 litai per 
mėnesį.

Laikinojo nedarbingumo pa
šalpoms iš socialinio draudimo 
lėšų šiemet skiriama 113.7 mili
jonai litų. Medikamentams ir 
medicinos pagalbos priemonėms 
kompensuoti socialinio draudi
mo biudžete planuojamas išlai
dų padidėjimas vidutiniškai vie
nam gyventojui nuo 7.52 lito 
pernai iki 12.59 lito šiemet.

Vaistai iš Kanados 
Lietuvos vaikams

Kanados vyriausybė paskyrė 
1 milijono JAV dolerių labdarą 
vaikų gydymui Baltijos šalyse. 
Kaip pranešė Lietuvos Raudo
nojo kryžiaus draugija, du 
trečdaliai minėtos sumos turėtų 
atitekti Lietuvai.

Per pastaruosius dvejus metus 
Kanados vyriausybė jau tris 
kartus yra skyrusi lėšų vaikų li
goms gydyti Baltijos šalyse. Lie
tuva yra gavusi medikamentų 
už 1 milijoną dolerių.

Vaistų pirkimu, jų atgabeni
mu ir įteikimu rūpinasi Kana
dos Raudonasis kryžius. Nese
niai Lietuvoje viešėję šios orga
nizacijos atstovai domėjosi, kaip 
paskirstyta ir naudojama anks
tesnė labdara.

Netrukus į Lietuvą atvyks 
Kanados gydytojų grupė, kuri 
aplankys ligoninių vaikų ir gim
dymo skyrius, specializuotas 
vaikų ligonines. Abiejų šalių 
medikai tarsis, kokių medika
mentų labiausiai reikia mažie
siems pacientams, svarstys ki
tas humanitarinės pagalbos vai
kams galimybes.

Kanada žada padėti ir Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus drau
gijos gailestingosioms seserims, 
nupirkti joms specialių medici
ninių rinkinių. Šiuo metu Lie
tuvoje dirba apie 100 gailestin
gųjų seserų, kurios globoja 
1,400 vienišų senelių ir invali
dų.

Kaune paaugliai negalės 
patarnauti vairuotojams
Kauno miesto taryba nutarė 

uždrausti nepilnamečiams teikti 
paslaugas vairuotojams prie ga
zolino stočių, gatvėse ir aikštė
se. Tarybos narių nuomone, tai 
kelia grėsmę vaikų sveikatai, 
eismo saugumui, skatina tarpu
savio vaidus dėl aptarnavimo ir 
įtakos zonų, paauglius reketuo
ja vyresnieji. x

Šiam sprendimui pritarė hi
gienos specialistai, darbo 
inspekcijos ir policijos pareigū
nai. Policininkai tikrins, kaip 
vykdomas nutarimas, nusižen
gusieji bus baudžiami administ
racine tvarka.

Kaunas — pirmasis šalies 
miestas, priėmęs tokį sprendi
mą. Mašinų plovimas, benzino 
įpylimas — pastaraisiais metais 
vienas labiausiai paplitusių Lie
tuvos vaikų uždarbiavimo būdų. 
Sostinėje Vilniuje, uždarbiau
jančių nepilnamečių kol kas ne-

JAV kareiviai Mogadišu, Somalijoje, pirmadienį uždengia plastika „Kobra” puolamąjį malūn
sparnį, kad apsaugotąjį nuo jūros vandens kelionėje namo lėktuvnešiu. Šiandien Somalijoje be
liko tik 3,228 JAV kareivių ir jie visi pakuojasi į namus. Kelių savaičių laikotarpyje visi bus 
sugrįžę Amerikon, o Somalija bus palikta pati išsispręsti savo problemas. JAV kariai šiuo metu 
laikosi tik aerodrome ir jūros uoste, bet ir čia somaliečiai tebešaudo į jų sargybinius.

Komunistinė Lenkija 
pardavinėjo sovietinius 

ginklus
VVashington, DC, vasario 14 

d. (Reuter) — Šaltojo karo 
metais Lenkija buvo didžiausia 
modernių sovietinių ginklų tie
kėja Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms, teigia „The VVa
shington Post”, remdamasis 
vyriausybiniais bei žvalgybi
niais šaltiniais JAV ir Rytų 
Europoje.

Tai, kad JAV tarptautinės, 
žvalgybos įstaiga ČIA koor
dinavo ginklų pirkimą iš Rytų 
bloko pareigūnų, pasiruošusių 
išduoti sovietines paslaptis, 
buvo žinoma jau prieš daug

įsileidžia tik pavyzdingai įreng
tos Suomijos firmos „Nešte” de
galinės.

Krinta valdžios pareigūnų 
populiarumas

Iš visų visuomenės instituci
jų, Lietuvos gyventojai pradėjo 
labiau pasitikėti tik masinės in
formacijos priemonėmis ir Lie
tuvos Banku. Visų kitų visuo
menės institucijų populiarumas 
krito.

Tai liudija kompanijos „Balti
jos tyrimai” surengta sociologi
nė apklausa, vykusi vasario
11-18 dienomis. Dauguma ap
klaustųjų (75%), kaip ir anks
čiau, pasitiki Bažnyčia, bet tai 
yra 3% mažiau, nei praėjusį mė
nesį. Pasitikėjimas masinėmis 
informacijos priemonėmis paau
go trimis procentais — jomis 
pasitiki 70% apklaustųjų. Pre
zidento tarnyba pasitiki 36% 
(-5%), Lietuvos vyriausybe — 
36% (-8%), Lietuvos Seimu — 
34% (-2%), Lietuvos Banku — 
33% (+5%), krašto apsauga — 
33% (-1%), teismais — 28% (-1%), 
policija — 28% (-1%), savivaldy
bėmis - 27% (-5%).

Iš apklaustųjų 56%, arba 2% 
mažiau, nei praėjusį mėnesį,yra 
palankios nuomonės apie Lietu
vos prezidentą Algirdą Brazaus
ką. Ministrą pirmininką Adolfą 
Šleževičių teigiamai vertina tik 
33% (-4%) apklaustųjų. Krito ir 
opozicijos vado Vytauto Lands
bergio populiarumas: apie jį pa
lankiai atsiliepia 35% (-5%) ap
klausos dalyvių.

Šie duomenys paskelbti dien
raštyje „Respublika”.

metų. Tačiau apie esminį Len
kijos vaidmenį niekas iki šiol 
nekalbėjo.

Per šią šalį ėjo dešimtys 
sandėrių, kurių vertė buvo tarp 
150 ir 200 milijonų dolerių, rašo 
laikraštis. Pentagonas šių san
dėrių pagalba gaudavo sovieti
nes oro gynybos sistemas, rada
rus, karinius malūnsparnius, 
torpedas, tankus ir savaeigę ar
tileriją.

JAV pareigūnai teigia, jog 
„aukščiausieji Lenkijos gynybos 
ministerijos sluoksniai turėjo 
duoti nebylų sutikimą” tokio 
masto ir pobūdžio slaptai pre
kybai. Krovinys, laivais gaben
tas į JAV, turėjo praeiti visas 
kontrolės sistemas — nuo minis
terijų iki muitinių. „Vienintelis 
kelias buvo iš viršaus žemyn. Iš 
apačios į viršų nieko nebūtų 
įmanoma padaryti”, laikraščiui 
pasakė vienas iš pareigūnų.

TRUMPAI
— Vytautas Skuodis neis 

Genocido centro direktoriaus 
pareigų, kol Seimas nepatvir
tins centro nuostatų, vasario 25 
d. paaiškino Seimo atstovas 
spaudai. Kol kas tas centras 
neturi patalpų — buvę KGB 
rūmai nėra centro patalpos. 
Kaip žinia, buvę politiniai 
kaliniai dabar budi Genocido 
centro vadovo kabinete buvu
siuose KGB rūmuose. (AGEP)

— Sąjūdininkai vasario 24 d. 
pirmą kartą piketavo prie 
LDDP būstinės Vilniuje. Jie 
protestavo prieš partinės no
menklatūros provokuojamus 
konfliktus, ūkininkų žlugdymą, 
leidimą dirbti saugos tarnybose 
buvusiems KGB darbuotojams, 
sulaužytą susitarimą dėl Geno
cido centro vadovo. (AGEP)

— Vilniaus universitetinės 
„Raudonojo kryžiaus” ligoninės 
darbuotojai išplatino kreipimąsi 
į Prezidentą, Seimą ir Lietuvos 
Respublikos piliečius. Kreipi
mesi nesutinkama su leidimu 
Rusijos kariškiams važiuoti per 
Lietuvos teritoriją. Medikai 
kviečia visus Lietuvos žmones 
juos paremti ir reikalauja, kad 
dėl karinio tranzito būtų su
rengtas referendumas. (AGEP)

Valdžia pradėjo sekti 
advokatus

Vilnius, vasario 26 d. (AGEP) 
— Lietuvos Advokatų taryba va
sario 22 d. įteikė prezidentui 
Algirdui Brazauskui kreipimą
si, dėl to, kad Vidaus Reikalų 
Ministerija pradėjo preventyviai 
sekti advokatus. Kreipimesi 
prašoiha, kad taikant Prevenci
nio sulaikymo įstatymą nebūtų 
pažeidžiamos konstitucinės tei
sės į gynybą ir nebūtų ribojama 
advokatų veikla.

Didelį advokatų nepasitenki
nimą sukėlė 1993 metų gruo
džio 21 d. Vidaus Reikalų Mi
nistro Romasio Vaitekūno 
nurodymas „Dėl prevencinio 
sulaikymo tvarkos”, skirtas kri
minalinės policijos bei tardymo 
izoliatorių vadovams. Šiame do
kumente nurodoma, kad polici
jos komisariatai privalo teikti 
duomenis apie advokatus, atsto
vaujančius prevencine tvarka 
sulaikytiems asmenims.

Advokatų tarybos pirminin
kas K. Lipeika mano, jog tai yra 
visiškai nesuprantama: advoka
tai tampa sekimo subjektais. 
Advokatai taip pat nesutinka, 
kad sulaikytojo pasimatymas su 
advokatu būtų fiksuojamas, pa
naudojant technines priemones. 
Pasak jų, tai pažeidžia žmogaus 
teisę į gynybą.

Seimo pirmininko pavaduoto
jas Egidijus Bičkauskas teigė, 
jog tai, kas užfiksuota žinybi
nėje Vidaus Reikalų Ministe
rijos instrukcijoje, yra ir 
pačiame įstatyme. Jis taip pat 
sakė, jog ši advokatų reakcija 
yra nauja banga puolimų prieš 
Prevencinio sulaikymo įstaty
mą.

LDDP frakcijos seniūno Jus
tino Karoso nuomone, šis 
triukšmas yra inspiruojamas tų 
mafijinių struktūrų, kurios ne
suinteresuotos šio įstatymo ga
lia ir veiksmingumu.

- Lietuvos bankų biržoje 
pastarosiomis savaitėmis ban
kai faktiškai nustojo prekiauti 
valiuta. Pasak biržos direkto
riaus, gali būti, kad bankai, 
pasitikėdami vienas kitu, va
liuta prekiauja tiesiogiai tar
pusavyje. Kita priežastis — ma
žėja valiutos įplaukos į Lietuvą, 
nes vis daugiau Lietuvos firmų 
registruojamos užsienyje ir pi
nigai, daugiausia už reeksportą, 
aplenkia Lietuvą. (AGEP)

Vilnius, vasario 26 d. (AGEP)
— Lietuvos Lenkų Sąjungos su
važiavime, vykusiame vasario 
19d., kuriame dalyvavo Lenki
jos Seimo bei vyriausybės atsto
vai ir Lenkijos ambasadorius 
Lietuvoje Jan Widacki, sveiki
nimą atsiuntė ir Lenkijos mi
nistras pirmininkas. Suvažiavi
mo darbe dalyvavo ir Lietuvos 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas bei LDDP frakcijos se
niūnas Justinas Karosas.

Sąjungos, turinčios 6,750 na
rių, pirmininkas informavo, kad 
Švenčionių rajone liko tik treč
dalis buvusių narių, Vilniuje — 
ketvirtadalis. Trakų rajone na
rių skaičius nepasikeitė, o Drus
kininkuose steigiamas naujas 
skyrius. Sąjungos narių suma
žėjimą, pirmininkas sieja su 
mokyklų depolitizavimu, nes 
Šalčininkų rajone net trečdalis 
sąjungos narių buvo jaunuoliai 
iki 18 metų.

Pranešėjas teigė, kad Lietuvos 
valdžia nepateisino lenkų lūkes
čių, nors dauguma lenkų balsa
vo už LDDP, palaikę Algirdą 
Brazauską. Suvažiavimo daly
viai nutarė, kad Lietuvos lenkų 
sąjunga liks politine visuomeni
ne organizacija ir faktiškai 
veiks kaip partija.

Naujuoju pirmininku išrink
tas Seimo narys, lenkų frakcijos 
pirmininkas R. Maceikianec. 
Lenkų spauda su pasitenkinimu 
ta proga rašo, kad naujasis pir
mininkas palaiko labai glau
džius ryšius su JAV ir Kanado
je gyvenančiais lenkais, moka 
labai gerai organizuoti ir suge
ba pinigus veiklai iškasti iš 
žemės.

Suvažiavime priimtose rezo
liucijose reikalaujama, kad 
lenkų gyvenami rajonai Lietu
voje sudarytų vieną teritorinį

Jelcinas atleido 
slaptosios policijos 

vadovą
Maskva, vasario 28 d. (NYT)

— Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas pirmadienį staiga iš parei
gų atleido Rusijos slaptosios po
licijos viršininką ir atšaukė 
televizijoje numatytą trans
liuoti kalbą. Tai laikoma ženk
lais, kad parlamentui paleidus 
buvusius pučistus iš kalėjimo, 
Jelcino vyriausybėje įvyko ski
limas.

Slaptosios policijos direktorius 
Nikolaj Goluško, matyt, buvo 
atleistas, nes atsisakė vykdyti 
prezidento prašymą, kad pučis
tų paleidimas būtų atidedamas, 
kaip pasakė Rusijos pareigūnas 
su sąlyga, kad jo pavardė nebū
tų skelbiama.

Nesusipratimas dėl televizijo
je transliuosimos prezidento 
kalbos iškilo, kai vienas pre
zidento pavaduotojų Georgij Sa- 
tarov Rusijos parlamento žemes
niuosiuose rūmuose — Dūmoje 
pirmadienį pasakė reporte
riams, kad prezidentas tą vaka
rą sakysiąs kalbą, trąnsliuosi- 
mą televizijoje visai šaliai, 
kurioje bus paskelbtas dekretas 
„nuraminti aistras”, sukeltas 
amnestijos paskelbimu pučis
tams.

Bet pirmadienio vakarą prezi
dentas nesakė jokios kalbos ir 
žinių programoje buvo praneš
ta, kad nebuvo numatyta trans
liuoti prezidento kalbos. Televi
zijos centro atstovai tačiau pri
pažino, kad iš tikrųjų buvo nu
matyta transliuoti prezidento 
kalbą, bet prezidentas ją atšau
kė.

administracinį padalinį, leisti 
juose vartoti gimtąją kalbą kaip 
antrą valstybinę kalbą. Taip 
pat reikalaujama Vilniaus kraš
te paspartinti žemės grąžinimą 
buvusiems savininkams, iškelti 
bylą buvusiam vyriausybės įga
liotiniui Vilniaus rajone A. Mer
kiui dėl žemės sklypų skyrimo.

Suvažiavime pareikalauta, 
kad rengiamoje Lietuvos-Lenki
jos sutartyje būtų specialiai ap
tarta lenkų mažumos padėtis 
Lietuvoje.

Sąjungos pirmininkas, Seimo 
narys J. Mincevičius teigė, jog 
nors lenkai rinkimuose ir rėmė 
LDDP, tačiau vėliau LDDP ki
tataučius apgavo: neįkurtas len
kų universitetas, negrąžinami 
buvusių lenkų organizacijų pa
statai, trūksta lenkiškų vadovė
lių. Jis pasidžiaugė, kad paga
liau ketinama panaikinti Regio
ninių problemų komisiją, tačiau 
apskritai lenkų padėtį įvertino 
netgi blogesne, negu prie V. 
Landsbergio.

Su Lenkų Sąjungos Lietuvos 
vardu siejama dauguma anti
valstybinių veiksmų pietryčių 
Lietuvoje 1989-1991 metais. 
Pasak J. Mincevičiaus, kaip tik 
dėl valdžios „persekiojimo”, nu
kreipto prieš Lenkų Sąjungos 
aktyvistus, sąjungos narių skai
čius per pastaruosius pora metų 
sumažėjo perpus.

Kokios frakcijos 
Lietuvos Seime

Vilnius, vasario 25 d. (AGEP) 
— Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas vasario 21 d. spaudos 
konferencijoje pranešė, jog 
priėmus naują Seimo statuto re
dakciją jau įsiregistravo aštuo
nios frakcijos.

Kaip rašo savaitraštis „Am
žius”, didžiausioje valdančioje 
LDDP frakcijoje yra 72 nariai, 
jos seniūnu perrinktas Justinas 
Karosas. Frakcija neteko trijų 
narių — A. Baško, V. Bubnio ir 
K. Gaškos, prie jos prisijungė 
buvęs socialdemokratas J. Pan
gonis.

Antra pagal dydį Seime yra 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcija — 24 
nariai, seniūnas Andrius Kubi
lius. Jos pagrindą sudaro Seimo 
nariai, atėję iš Sąjūdžio, Piliečių 
Chartijos bei Politinių Kalinių 
ir Tremtinių partijų.

Krikščionių demokratų frak
cijoje yra 11 narių, seniūnas I. 
Uždavinys; Petras Miškinis į 
frakciją atėjo iš Demokratų par
tijos. Socialdemokratų frakcijoje 
yra šeši nariai, seniūnas Aud
rius Rudys. Politinių kalinių ir 
tremtinių „Laisvės” frakcijai 
priklauso penki Seimo nariai, 
jai vadovauja Balys Gajauskas. 
Lenkų frakcijoje yra keturi na
riai, jos seniūnu tapo Richard 
Macejkianec.

Dvi frakcijos — Tautininkų ir 
Demokratų — turi po tris na
rius, t.y. minimalų narių skai
čių, kurio reikalauja naujasis 
Seimo statutas. Jų seniūnais iš
rinkti L. Milcius ir Saulius 
Pečeliūnas. Seime dar liko 11 
frakcijoms nepriklausančių Sei
mo narių.

KALENDORIUS
Kovo 2 d.: Simplicijus, Elena, 

Marcelinas,Eitautas, Naida.
Kovo 3 d.: Pal. Kotryna Dre- 

xel; Kunigunda, Ticijanas, Uo
sis, Tulė. Rašytojas Jonas Biliū
nas gimė 1879 metais.
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS VADOVYBEI 
KEIČIANTIS

(Tęsinys) •

ŠV. MIŠIOS

LSS vadovybės pasikeitimo 
programa š.m. sausio 30 d. buvo 
pradėta 11:15 v.r. šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė LSS dvasios 
vadovas vs. fil. kun. Juozas 
Vaišnys, S.J. Mišių skaitinius 
skaitė s. Vida Jankauskienė iš 
New Yorko. Aukas atnešė 
Vyriausi skautininkai — vs. 
Birutė Banaitienė, vs. Gedi
minas Deveikis ir vs. fil. Albi
nas Sekas. Mišiose dalyvavo 
LSS vadovybės nariai ir gausus 
būrys Čikagos skautijos narių.

IŠKILMINGA PAREIGŪNU
PASIKEITIMO SUEIGA

1994-96 metų laikotarpiui iš
rinktoji Lietuvių Skautų są
jungos vadovybė savo pareigas 
vykdyti pradėjo š.m. sausio 30 
d., 12 vai. Jaunimo centro maž. 
salėje vykusioje iškilmingoje 
sueigoje „valdžią” perėmusi iš 
kadenciją baigusių LSS vadovy
bės pareigūnų.

Sueigoje dalyvavo arti 200 
asmenų — praėjusios ir naujo
sios kadencijos LSS vadovybės 
pareigūnai, jų vadijos, LSS 
Tarybos bei Pirmijos nariai, va
dovai,-ės ir gausiai susirinkę 
vietiniai skautininkai,-ės.

Neaukštoje scenoje prie puoš
naus prezidiumo stalo susėdus 
pareigas perduodantiems ir jas 
perimantiems: LSS Tarybos ir 
Pirmijos pirmininkams — vs. fil. 
Sigitui Miknaičiui ir vs.fil. Kęs
tučiui Ječiui, LS Brolijos Vy
riausiems skautininkams, — vs. 
Gediminui Deveikiui ir s. fil. 
Albinui Šėkui, antrai kadencijai 
išrinktai LS Seserijos Vyriau
siai skautininkei vs. Birutei 
Banaitienei, Akademinio 
Skautų sąjūdžio vadijos pirmi
ninkams — vs. fil. Edmundui 
Korzonui ir s. fil. Gediminui 
Leškiui, dvasios vadovams - 
katalikų — vs. fil. kun. Juozui 
Vaišniui, SJ, ir evangelikų liu
teronų — vysk. s. Hansui Dum- 
piui, Kontrolės komisijos pirm. 
— vs. Antanui Jarūnui ir jvs. 
Broniui Juodeliui, JAV Vidurio 
rajono vadėms — vs. Marytei 
Utz ir s. Julijai Taorienei, 
sueigą pradėjo vs. Marytė Utz, 
pakviesdama visus pagerbti

buvo pagerbti skautiškos spaudos ilgamečiai darbuotojai. Iš k. — JAV Vidurio 
rąjono vadė vs. Marytė Utz, LSS Pirmijos pirmininkas vs. fil. Sigitas Miknai
tis ir ordinais apdovanojami jvs. Irena Regienė, vs. Juozas Toliušis ir vs. 
Albina Ramanauskienė.

vėliavas ir sugiedoti Lietuvos 
himną.

Sueigą atidarydamas LSS 
Tarybos pirm. vs. Fil. Sigitas 
Miknaitis pakvietė Lietuvių 
evangelikų vyskupą s. H. 
Dumpį sukalbėti invokaciją. 
Susikaupimo minute pagerbti 
Amžinybėn išėjusieji.

Pasveikinęs visus dalyvius vs. 
fil. S. Miknaitis pareiškė: „Pra
ėjusioje kadencijoje stengėmės 
vykdyti gausius Sąjungos 
reikalus ir Deimantinio Jubilie
jaus uždavinius. Padarėme, kas 
buvo įmanoma šiose aplin
kybėse. Šiandien privalome 
žvelgti į ateitį ir visokeriopai 
talkinti naujai išrinktai vado
vybei. Su ja į priekį išeina kiti 
asmenys su naujomis idėjomis ir 
energija dirbti. Sąjungos stip
rybė glūdi periodiniuose 
vadovybės pasikeitimuose ir 
prisitaikyme prie besikeičiančių 
gyvenimo sąlygų.

Pareigų perdavimo reikalais 
pradėjome tartis tuojau išrinkus 
pirmininką. Šios dienos iškil
mingu pareigų perdavimu už
baigiame vakarykščius vadijų 
pasitarimus ir skautiškos vaka
ronės pabendravimą.

Už nuolatinį ilgametį darbą 
Sąjungoje, paskirtą talentą jau
nam broliui, sesei, skautiškai 
spaudai, ar pastangas neseniai 
įvykusios Jubiliejinės stovyklos 
pravedimui, Tarybos Pirmija 
apdovanojo garbės ordinais eilę 
pareigūnų”.

Sueigą vedusi vs. Marytė Utz 
perskaitė Pirmijos protokolų iš
traukas, liečiančias apdo
vanojimą ordinais Lietuvių 
Skautų sąjungos veikloje 
nusipelniusius asmenis.

Iškviesti ir apdovanoti: Lelijos 
ordinu — s. fil. Aleksandra 
Likanderienė; Už Nuopelnus or
dinu — ps. Dalia Januškienė; Už 
Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu 
— Jurgis Augius ir Vidas Kaz
lauskas. Ordinus prisegė ir 
pasveikino vs. fil. S. Miknaitis.

Prieš sceną pusračiu sustojus 
Geležinio Vilko ordinais apdo
vanotiems LSS nusipelniusiems 
skautininkams, į jų tarpą įsi
jungti buvo pakviesti skau
tiškos spaudos ilgamečiai dar
buotojai — jvs. Irena Regienė, 
arti 30 metų redaguojanti 
„Skautybės kelią” „Draugo” 
dienraštyje, vs. Albina Rama
nauskienė — „Skautų aido”

Nuotr. J. Maleiškos

LSS vadovybės pasikeitimo sueigoje prie prezidiumo stalo pareigas perduodantys ir jas 1994-96 
metų kadencijoje tęsti įsipareigoję. Iš k. — vs. Marytė Utz, s. Julija Taorienė, vs. fil. kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, vs. Gediminas Deveikis, vs. fil. Albinas Sekas, vs. fil. Kęstutis Ječius, vs. fil. Sigitas 
Miknaitis, vs. Birutė Banaitienė, fil. Gediminas Leškys, vs. fil. Edmundas Korzonas, vs. Antanas 
Jarūnas ir jvs. Bronius Juodelis.

KANADOJE
TORONTO SKAUTAI 

ŠVENTĖ VASARIO 16-JĄ

„Rambyno” ir „Šatrijos” tun
tai vasario 6 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje šventė 
76-tą Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Dalyvavo organizuo
tai su vėliavom Mišiose, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. J. Staškus. Gražiai giedo
jo muz. D. Viskontienės ir N. 
Benotienės vadovaujamas 
jungtinis vaikų choras. Solo 
„Avė Maria” giedojo Pet
rauskas ir jo draugas kana
dietis. Skaitinius skaitė si. L. 
Narušis, aukas nešė skautai,- 
tės. Aukų skaitinius atliko ps. 
D. Gurklytė. Mišios užbaigtos 
Lietuvos himnu.

Iškilminga sueiga Anapilio 
salėje vyko tuojau po pamaldų. 
Komendantas ps. A. Saplys, 
priėmęs raportą, jį perdavė 
tuntininkams, o pastarieji ra
jono vadui j.ps. R. Sriubiškiui. 
Buvo išrikiuoti 176 skautai bei 
skautės. Po jo pasveikinimo 
„Budėk”, gerbiant mažuoju 
saliutu, įneštos vėliavos ir 
uždegtos trijų spalvų žvakės. 
Tuntininkas v.s. A. Senkus 
priminė šventės reikšmę ir 
pakvietė minutės tyla pagerbti 
visus lietuvius, kurie paaukojo 
savo gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Po to buvo LSS-gos vyriausių 
skautininkų įsakymai.

administratorė ir vs. Juozas 
Toliušis ilgametis skautiškos 
spaudos darbuotojas, žurnalų 
redaktorius, įvairių leidinių pa- 
ruošėjas. Kiekvieno jų darbą 
aptaręs ir pasveikinęs, v s. fil.
S. Miknaitis uždėjo jiems aukš
čiausią LSS Garbės žymenį — 
Geležinio Vilko ordiną.

LS Brolijos pareigų 
perdavimas

LS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs. Gediminas Devei
kis trumpai apibūdino Brolijos 
veiklą, pasidžiaugė gražiu 
bendradarbiavimu su LS Seseri
ja, padėkojo visiems vadovams, 
Rėmėjams ir savo kantriai 
žmonai sesei Irenai. Įteikė 
dovanas Pirmijos pirmininkui, 
Seserijos Vyr. Skautininkei ir 
savo vadijos nariams, o sesei Ir
mai — porą raudonų rožių. Pri
segė ordinus jais apdovanotiems 
jo kadencijos vadijos nariams — 
sekretorei sesei Elytei Snars- 
kytei ir dr. s. Ramūnui Vana- 
gūnui. Perskaitęs iš pareigų 
pasitraukimo ir vadijos nuo 
pareigų atleidimą, prašė 
vienetų vadovus likti pareigose 
iki jų įsipareigojimo termino. 
Pasveikinęs naująjį Vyr. 
skautininką s. fil. Albiną Seką, 
perdavė jam LS Brolijos vėlia
vą ir Vyriausio skautininko 
ženklą.

Trumpą žodį tarė ir naujasis 
Brolijos vadovas vs. fil. Albinas 
Sekas, kviesdamas visus dirbti 
kartu, kad pasiekti užsibrėžtą 
tikslą ir atlikti įsipareigojimus.

(Bus daugiau)

Seserija Pažangumo žymeniu 
apdovanojo — A. Wilkinson, 
Tėvynės dukros žymeniu — R. 
Jonaitytę-Gast ir I. Pivoriūtę, o 
į paskautininkės laipsnį 
pakeltos — K. Dambarai- 
tė-Janowich, S. Kišonienė, O. 
Narušienė, D. Petrauskienė, V. 
Puzerienė, J. Yčienė, D. Gurk
lytė. Pastaroji pasveikinta su 
baigimu Gilvelio kursų. Į skau- 
tininkės laipsnį pakelta J. Nei
manienė ir tuntininkė V. Sen
kuvienė.

Brolijos už Nuopelnus žymenį 
gavo ps. A. Saplys. Pakelti į pa- 
skautininkus: A. Kaminskas, A. 
Simonavičius, A. Kišonis, A. 
Paškus ir v.s. tuntininkas A. 
Senkus. Į vairininko laipsnį 
pakeltasj.sk. M. Genys. Skautų

LSS vadovybės pasikeitimo iškilmingoje sueigoje, Čikagoje, š.m. sausio 30 
d. kadenciją baigęs Tarybos ir Pirmijos pirmininkas vs. fil. Sigitas Miknai
tis Lietuvių Skautų sąjungos vėliavą perduoda naujajam pirmininkui vs. fil. 
Kęstučiui Ječiui.

Nuotr. J. Maleiškos

TRYS GRUPĖS
Visuomeninėje veikloje, o taip 

pat skautų susibūrimuose, 
pastebimos trys grupės dalyvių.

Pirmoji. Tai darbininkai. 
Kaip tos skruzdėlės — nešančios 
po žabelį į namus. Vieni didesnį, 
kiti mažesnį. Bet jie dirba. Bėga 
ten, bėga šen. Laiko taip maža, 
o darbų tiek daug. Jie nesustoja 
poilsiui. Čia draugovės sueiga. 
Čia tuntas renkasi. Reikia suor
ganizuoti skautukus, kad gerai 
pasirodytų. O kaip kitos 
lietuviškos šventės? Reikia 
dalyvauti, reikia organizuoti, 
reikia raginti. Ne tik raginti, 
bet techniškus darbus atlikti, 
kurių pasižadėję neatliko. Ir 
taip bėga ir pluša, neskaičiuo
dami nei valandų, nei dienų. 
Užtenka tik pamoti pirštu ir jie 
atsiranda, neklausdami kodėl. 
Jie žino, kad reikia.

Antroji. Tai pasyvūs nariai. 
Jie atsilanko, kur reikia at
vykti. Bet nekalbink prie darbo. 
Jie turi pasiteisinimų. Tai 
šeimos reikalai, tai atostogos, 
tai svarbūs kitokie dalykai. Ir 
nekvaršink galvos. Matai, 
atėjau. Tai ko daugiau iš manęs 
nori? Džiaukis matydamas 
mane. Aš lojalus. Aš netrukdau, 
ką tu darai. Pritariu ir palai
kau. Tu dirbk, o aš tau paplosiu. 
Nesikreipk pagelbėti. Aš 
visiškai neturiu laiko.

Trečioji. Tai grupė, kuri 
nepajudina piršto, bet turi 
didelę burną. Kiekvienas
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Nuotr. J. Maleiškos

įžodį davė D. Karka, jūros beb
rų — S. Kulikauskas, A. Dun- 
phy, K. Dunphy, D. Juknevčius, 
P. Sergautis, D. Šileika, J. Bir- 
giolas, A. Pacevičius, A. Jukne
vičius.

DLK Vytauto draugovės vil
kiukai: L. Pilipaitis, J. Tar
vydas, G. Valiulis, M. Tirilis, T. 
Yčas ir R. Žilinskas. Visiems 
davusiems įžodį kaklaraiščius 
užrišo draugininkai. Tėvynės 
mazgelį užmezgė rajono vadas, 
gerojo darbelio — tėveliai.

Skautininkų įžodį pravedė v.s. 
D. Keršienė, žalius kaklaraiš
čius uždėjo tuntininkai. Naujus 
paskautininkus pasveikino 
draugininkai — s. V. Grybienė 
ir v.s. V. Skrinskas, paukštytės 
apdovanojo gėlėmis. Užbaigi-

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams & metų 3 mėn.

JAV.......................................... $90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........
Tik šeštadienio laida:

.(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00

JAV ............................. ........... $50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur .... 
Užsakant į Lietuvą —

. .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00

Oro paštu ................... ........... $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . ............ $160.00 $85.00
Paprastu paštu ........... .......... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . . ......... $55.00 $35.00

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

mui, visiems niūniuojant, vos> visiems sustojus ratu, 
skaučių skiltis dainavo „Stoviu sugiedota „Lietuva brangi” ir 
aš parimus...”. Išneštos vėlia-' „Ateina naktis”.

veiksmas turi būti pakritikuo
tas, persijotas per jo kiaurą 
sietą. Viskas buvo blogai. Kodėl 
toks nuosmukis mūsų veikloje. 
Tai ne veikla, bet nusižengimas. 
Reikia daryti visai kitaip. Kodėl 
jie nesupranta, kad tokie 
veiksmai atneša ne naudą, bet 
žalą. Jeigu taip dalykai vyks 
toliau, viskas pražus.
Tai štai trys grupės: Darbi

ninkai, pasyvūs, kritikai. Į ku
rią grupę įsijungti? Būtų gera, 
kad pirmoji grupė būtų pati 
gausiausia.

Teko pasikalbėti su skautų 
darbuotoju. Paaiškinęs apie tris 
grupes, klausiu: kuri grupė tau 
labiausiai įstrigo į atmintį? Ir 
štai ką jis atsakė:

Pradėkime nuo trečios. Kriti
kai. Kažkur skaičiau: „Miestų 
aikštėse yra paminklai didvy
riams. Bet ar matei bent vieną 
paminklą kritikui?” Tas atsako. 
Antroji grupė, pasyvioji. Ji 
reikalinga. Gal jie neturi 
veržlumo nei talento, bet nori 
būti su kitais. Priimkime. Pir
moji grupė, Darbininkai. Mano 
mylima. Tai pamatas ant kurio 
laikosi visas pastatas. Per
kelkime juos į antrą ir trečią 
grupę, ir ką tu turi? Nieko! 
Pasyviems nėra kur prisiglaus
ti, kritikams nėra kas kritikuo
ti. Tad aš balsuoju už pirmąją — 
darbininkų grupę.

vs. Vladas Vijeikis

M.
„Tėviškės žiburiai”

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802

Pirm., antr.. penktd. 9 v.r.-3 v p.p.. 
ketv. 10 v.r.-7 v.v., trečd.. 
šeštd 10 v.r — 2 v.p.p.

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd. 
Sumokama po vizito

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4547 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
labai žemą kainą. Pacientai priimami

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 Cardiac Diagnosis, Ltd. 

Marąuette Medical Building
6132 S. Kedzie

Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos i
Valandos pagal susitarimą

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

)J 7915 W. 171st
V V Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą į
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777
DR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė . Hickory Hills. IL.

Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai. p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 9. antr 12 6. penkt 10-12. 16

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS :

6745 VVest 63rd Street
Vai., pirm. antr.. ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą

pakeltasj.sk


Dar apie Lietuvos 
mediciną

Gražiai nudegusi, pailsėjusi 
pora sugrįžo į Čikagą iš atosto
gų Meksikoje. O’Hare aero
drome juos sutiko būrys fotogra
fų, korespondentų ir Illinois 
valstijos policija, kuri juos 
suėmė, uždėjo antrankius ir 
nuvežė į kalėjimą. Tačiau, 
galima sakyti, kad šita nelai
minga porelė lyg nieko blogo ne
buvo padariusi. Ji išvažiavo sa
vaitei atostogų ir nepasirūpino, 
kad kas prižiūrėtų jų mažame
čius vaikus. Mergaitės, atrodo, 
gražiai susitvarkė ir nieko blogo 
neįvyko. Tačiau jų tėvai buvo 
apkaltinti, teisti ir nubausti už 
šeimyninės atsakomybės aplei
dimą.

Pažvelkime dabai- į nepriklau
somos Lietuvos ligonių ir eilinių 
gydytojų padėtį. Ar galima būtų 
teigti, kad vyr. gydytojai li
gonius apleido? Ar pakanka 
duomenų bylos iškėlimui gydy
tojams, kurie apleido Lietuvos 
ligonius?

Išeivijos žurnale „Medicina” 
(1993 m. Nr. 2, p. 10) dr. Dalia 
Giedrimienė aprašo dabartinę 
Lietuvos mediciną: „Chirur
ginio skyriaus gydytojai ner
vinasi, apgailėtinos sąlygos juos 
irgi įvarė į kampą, tapo 
neįmanoma dirbti. Atveža 
senelius iš kaimo sužalotus, 
traumuotus, visi nesiprausę, 
nėra nei eterio, nei jodo; 
nuskausminti novokaino, anti
biotikų, tvarsčių, yra tik 
minimalus kiekis. Per dieną 
reikia operuoti kelis ligonius, 
tai lakstyk su puodais karšto 
vandens. Prieš operaciją ran
koms paruošti nėra reikiamų 
skiedinių. Chirurgė 10 minučių 
rankas laiko šaltame van
denyje, šveičia jas kažkokiu ba
tų šepečiu su ūkišku muilu, 
paskui užgeltomis rankomis 
ima skalpelį. Situacija liūdna”.

Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvos Sveikatos ministru 
buvo išrinktas sąjūdietis gydy
tojas Oleka, Lietuvos Gydytojų 
sąjungos pirmininku dr. Algi
mantas Marcinkevičius. Abu 
laisva valia užėmė šiuos postus 
ir pareigas. Abu rašė jau
dinančius straipsnius į Lietuvos 
spaudą, kaip jie žada pakeisti ir 
pagerinti Lietuvos medicinos 
sistemą. Tačiau abu nieko 
nepakeitė ir, kas blogiausia, 
nematėme, kad būtų rimtai 
dirbę, įvedant reformas. Abu 
turėjo neblogus ryšius su 
išeivijos gydytojais, bet šių re
sursų nepanaudojo. Blogiau, 
abu naudojo savo autoritetą, 
blokuojant jaunų gydytojų 
pastangas prasilaužti pro no
menklatūros monopolį. Yra

duomenų, kurie rodo, jog abu 
žinojo, kad vyksta kriminaliniai 
nusižengimai Lietuvos me
dicinoje, bet nieko nedarė, kad 
juos sustabdytų.

Gydytojas Oleka, būdamas 
sveikatos ministru, nesudarė ki
tiems progos steigti privačias 
praktikas; dabar pats verčiasi 
pelninga privačia praktika 
Vilniuje. Gyd. A. Marcin
kevičius dabar, rodos, užima 
Lietuvos chirurgų draugijos 
pirmininko pareigas. Negana 
to, prof. Marcinkevičius, kartu 
su ministru Oleka, pasirašė 
atsišaukimą, kuriame bandė 
uždrausti išeivijos organiza
cijoms priimti jaunus Lietuvos 
gydytojus stažuotei be jų lei
dimo. Toks mokslo varžymas ir
gi nepriimtinas demokratinėje 
sistemoje.

Anksčiau prof. Marcinkevi
čius vadovavo širdies chirurgijos 
skyriui Santariškių ligoninėje. 
Šioje ligoninėje buvo kilęs 
triukšmas, kai sužinota, kad be 
eilės operuojami gruzinai, kurie 
moka didelius kyšius, o tuo tar
pu Lietuvos piliečiai, nesulaukę 
eilės operacijai, miršta. Kiek ži
nau, niekada nebuvo viešai pa
skelbta, kam tie kyšių pinigai 
atiteko ir kodėl nepriklausomos 
Lietuvos pacientų, sergančių 
širdies ligomis, teisės buvo 
pažeistos.

Toje pačioje Santariškių ligo
ninėje nebuvo rūpinamasi defi
citiniais, labdaros atsiųstais 
vaistų buteliais, kurie sušalo ir 
susprogo. Vaistai buvo neprižiū
rėti ir nežinomas skaičius li
gonių nukentėjo, nes nesulaukė 
reikiamų vaistų. Kiekvienoje 
valstybėje nelegalių vaistų pla
tintojai yra suimami ir teisiami, 
nes jie savo veikla sudaro pa
vojų visuomenei. Visai panašiai 
Santariškių vyr. gydytojas, 
kuris nesirūpino gauta labdaros 
vaistų siunta, turėtų būti areš
tuotas ir teisiamas, nes jo neat
sakingumas pražudė vaistus, 
kurie buvo būtini ligonių svei
katai. Taip pat per jo neatsa
kingumą Lietuva prarado — 
nežinia kiek šimtų tūkstančių 
dolerių vaistų — nes užsienie
čiai pamatė, kad neverta auko
ti ir siųsti vaistus į šalį, kur jais 
nesirūpinama.

įsitikinsim, kad tikra medi
cinos reforma prasideda Lietu
voje, kai Lietuvos vyr. gydy
tojai, grįžę iš Palm Springs ato
stogų, iš slidinėjimo ir medžiok
lės iškylų, bus sutikti Vilniaus 
aerodrome fotografų, korespon
dentų ir policininkų su 
antrankiais.

Linas Sidrys

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, atlikę programą LB apylinkės ruoštame Vasario 16-sios
minėjime Pasaulio lietuvių centre vasario 20 d. ...Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

KOVO VIENUOLIKTĄJĄ PASITINKANT
Kremliui paskelbus persitvar

kymo ir viešumo šūkius, rusų 
pavergtos tautos skubėjo atsika
binti nuo Maskvos komunis
tinės priespaudos ir atstatyti 
nepriklausomybę. Pradžioje žo
dis NEPRIKLAUSOMYBĖ bu
vo grėsmingas ir nenaudojamas, 
o buvo rašomas tik SUVERENI
TETAS. Maskvai ir perestroi
kos metu nepriklausomybė kėlė 
baimę.

1988 m. spalio 23 d. Sąjūdžio 
steigiamajame susirinkime dar 
buvo pasisakyta už „dialogą su 
tarybiniais ir partiniais or
ganais, siekiant įgyvendinti 
valstybinį, ekonominį ir kultū
rinį Lietuvos TSR suverinitetą” 
(!)

Dėl Sąjūdžio veiklos dar ko
munistinė LTSR Aukščiausioji 
Taryba 1989.V. 18 d., XI sesijoje, 
priėmė keletą labai svarbių ir 
radikalių LTSR konstitucijos 
pakeitimų, kurie įteisino Lietu
vos savarankiškumą.

1988 ir 1989 metai Lietuvai 
buvo labai reikšmingi, nes, 
vadovaujant Sąjūdžiui, vyko 
didelės demonstracijos, išju
dinusios visą lietuvių tautą ir 
paruošusios kelią į nepriklau
somybę.

1989 m. kovo 26 d. rinkimuose 
į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
Sąjūdis išstatė savo kandidatus, 
vedė rinkiminę kovą prieš 
LKPartiją ir triuškinančiai 
laimėjo. Išlydint deputatus į 
Maskvą, buvo reikalaujama 
vykdyti Sąjūdžio nutarimus.

Šiuose rinkimuose Vytautas 
Landsbergis buvo išrinktas 
Sąjunginės Tarybos deputatu, 
dalyvavo Maskvos posėdžiuose 
ir reikalavo Lietuvai nepri
klausomybės.

1989 metais Lietuvoje vyko 
nepaprastai gausios demonstra
cijos, buvo nutiestas Baltijos 
tiltas, susikabinusiomis ran
komis apjuosta Ignalinos ato-

ANTANAS JUODVALKIS

minė elektrinė, reikalauta 
panaikinti Ribentropo-Molotovo 
1939.VIII.23 d. sutartį su slap
tais priedais.

1990 m. vasrio 24 d. įvyku
siuose Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos rinkimuose, Sąjūdis, 
vadovaujamas Vytauto Lands
bergio, didžiausia dauguma 
laimėjo rinkimus prieš Lietuvos 
komunistų persikrikštijusią 
partiją LDDP, vadovaujamą 
Algirdo Brazausko.

1990 m. kovo 11 dieną Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatų (atstovų) 
posėdyje Vytautas Landsbergis 
deklaravo Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atstatymą, 
pagal 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
aktą.

Mes jau pradedam pamiršti 
Kremliaus įvestą ekonominę 
blokadą, pasiųstus tankus prie 
TV bokšto užimti komunika
cijos centrą ir parlamento 
rūmus. Tik drąsių ir ryžtingų 
kovotojų aukomis buvo su
laikyti Kremliaus tankai ir iš
gelbėta nepriklausomybė. 
Sunkūs ir netikri buvo pirmieji 
metai, bet Vytauto Landsbergio 
ir sąjūdininkų drąsa bei ryžtas 
sulaikė nuo didesnio kraujo 
praliejimo.

Pradedame užmiršti prieš ket
vertą metų vykusią Lietuvos 
dramą, nes tauta, parodžiusi 
nepaprastą drąsą ir pasiau
kojimą, nesuvokė naujos eros, 
pamiršdama pralietą kraują ir 
grąžino buvusius komunistus į 
valdžią.

Išeivija tiesiogiai nedalyvavo 
simbolių gynime, bet taip pat 
ruošė demonstracijas, rašė 
memorandumus, reikalaudami 
Lietuvos Respublikos pripa
žinimo. Išeivija, kaip ir tauta, iš
gyveno džiaugsmo momentus ir

aktyviai jungėsi į Lietuvos at
statymo darbus.

Prasidėjus vienų pas kitus 
lankymasis šiek tiek atvėsino 
santykius, kai pamatėme, kad 
daugelyje valstybės raktinių 
vietų, pasiliko ankstyvesnieji 
nomenklatūrininkai ir trukdė 
atstatymo darbą, asmeniškai 
pasipelnydami.

Lietuvos seimo ir prezidento 
rinkimus nelauktai laimėjo buv. 
komunistai, persikrikštiję į 
LDDP. Per pastaruosius metus 
akivaizdžiai matome, kaip 
buv. komunistai užima aukštas 
vietas ir veda Lietuvą į netikrą 
ateitį. Ekonominė padėtis 
blogėja, nors didžiuojasi naujo
sios valiutos — lito — įvedimu 
ir infliacijos sustabdymu. 
Bankai ir įmonės bankrutuoja, 
eiliniai žmogeliai gyvena pusba
džiu, nes pensijos ir atlyginimai 
nėra suderinti su produktų 
kainomis. Nepaisant vyriau
sybės pasigyrimų, gyvenimas 
sunkėja ir veda prie suirutės. 
Valstybės skolos užsieniui 
paniekė pusės bilijono dol. ribą, 
o ekonominio pagerėjimo, gamy
bos padidėjimo nematyti, nes 
gautas paskolas pravalgo ar pro 
dūmtraukius išleidžia. Ką 
darys, kai paskolas reikės pra
dėti grąžinti, ar dengs naujomis 
paskolomis, ar skelbs bankrotą?

Artėjant istorinei Kovo 
Vienuoliktosios šventei, pasi- 
ruoškime reikiamai ją paminėti 
ir pagerbti žuvusius drąsuolius. 
Reikia padėkoti Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
valdybai, vadovaujamai dr. Leo
no Kriaučeliūno, už pasiruo
šimą šią šventę paminėti kovo 
13 d. Jaunimo centre pamal
domis ir programa.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
prisiminkime, kaip dalyvavome 
demonstracijose, remdami tau
tos pastangas atgauti Lietuvos 
nepriklausomybę, tad dabar

Danutė Bindokienė

Ne gintaras dabar 
šiuo keliu keliauja

Senovėje per Lietuvą ėjo vadi
namieji „gintaro keliai” ir tuo 
būdu Europa pirmą kartą 
pažino tą uždarą, sunkiai pasie
kiamą kraštą prie Baltijos jūros. 
Atrodo, kad Lietuva ir dvide
šimtojo amžiaus pabaigoje, ne
seniai vėl nusikračiusi sve
timųjų okupacijos, tapo mėgs
tamu keliu iš rytų į vakarus, iš 
vakarų į rytus. Tik ne geltonas 
gintaras tuo keliu keliauja, o 
keliauninkai vengia aprašyti 
kelius per Lietuvą savo užra
šuose. Kai kalbama apie laisvą 
rusų tranzitą į Karaliaučiaus 
sritį, kai minimas „perei
namasis koridorius” per Lie
tuvą, problema yra ne vien poli
tinė ar valstybinio nepriklauso
mumo laužymas. Problemą su
daro kontrabanda.

Nepaisant įtikinėjimų, kad 
Lietuvos sienos su kaimyni
nėmis valstybėmis yra saugios, 
atrodo, kad jas lengviau paly
ginti su kiauromis tvoromis, pro 
kurių plyšius švilpauja vėjai, 
negu su užtvaromis, apsaugan
čiomis kraštą nuo nepageidau
jamo elemento.

Jau ir dabar lengva rasti 
Lietuvos spaudoje žinučių, apie 
konfiskuojamus narkotikus, 
šaunamuosius ginklus ir kitą 
pavojingą kontrabandą, keliau
jančią per Lietuvą į Rusiją ar iš 
Rusijos į kitus Europos kraštus. 
Kol kas visa ši kontrabanda re
tai sustoja Lietuvoje, nes vietinė 
rinka duoda mažai pelno. Pagal 
„Lietuvos ryto” informaciją 
(vasario 8 d.), labiausiai mėgs
tamas narkotikas, ir gan plačiai 
paplitęs Lietuvoje yra opijus, 
kurio vienas gramas kainuoja 
apie 10 dol. (vasario pradžioje 
Vilniuje viename bute konfis
kuotas kilogramas opijaus — tai 
didžiausias kiekis, vienu metu 
užtiktas Lietuvoje. Jo vertė — 
apie 10,000 dol.). Narkotikų 
susekama ne tik Vilniuje, bet ir 
kituose miestuose.

„Christian Science Monitor” 
(1993.XII.31) pažymi, kad Ita
lijos mafija atrado naują 
pereinamąjį punktą narkoti
kams iš Kolumbijos į Europos 
valstybes: Anglijos bankai ir 
kitos finansinės įstaigos yra 
plačiai vartojamos mafijos

dalyvaukime prasmingame mi
nėjime. Dar neužmiršome, kaip 
buvome sujaudinti, išgirdę džiu
gią žinią apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą ir liū- 
dėjome, kai beginklius žmones

pajamų, gautų už narkotikus, 
„perplovimui” ir legalizavimui.

Sienų perėjimo lengvatos, per
nai pasirašytos 12 Europos kraš
tų, kad skatintų tarptautinę 
prekybą, paskatino ir narkotikų 
pirklių veiklą. Nors Anglija la
bai nenoriai sutiko su šia su
tartimi, bet minėtų kraštų 
keleiviai Londone jau tikrinami 
specialiose muitinėse, kur jų ba
gažas retai net atidaromas. 
Pradžioje britų Scotland Yard 
vadovybė buvo įsitikinusi, kad 
mafija labiau stengsis Kolum
bijos narkotikus nukreipti tie
siai į Rytų Europą, bet pra
ėjusiais metais Anglijoje kon
fiskuota apie 5,000 sv. kokaino, 
galbūt tik menka dalelytė 
kiekio, siunčiamo per Angliją. 
Didžiausia šios prekybos prie
žastis — Londono bankų pri
einamumas ir lengvas pinigų 
pervedimas iš banko į banką.

Tuo tarpu „New York Times” 
(1993.XII.30) koncentruojasi į 
kitą „narkotikų kelio kryptį” — 
Lenkiją. Įdomu, kad Lenkijoje 
narkotikų turėjimas „asmeniš
kam vartojimui” nėra nusi
kaltimas, nors kontrabanda 
narkotikais ir viešas jų pardavi
nėjimas yra įstatymais drau
džiamas.

Daug narkotikų kelių veda į 
Lenkiją, o per ją į kitas Rytų ir 

j Vakarų Europos valstybes. Iš 
Afganistano, Pakistano, Thai- 
land, Burmos atkeliauja heroi
nas, kuris per Rumuniją, Bulga
riją, Vengriją ir Čekiją patenka 
į Vokietiją ir kitur; iš Azijos 
sunkvežimiais per Rusiją, Uk
rainą, Lenkiją vežamas haški- 
šas ir marijuana; iš Afrikos, 

Pietų Amerikos — heroinas ir
t.t.

Organizuoti nusikaltėliai iš 
Rusijos ir buvusiųjų sovietų res
publikų atrado pelningą verslą, 
o Lietuva, Lenkija ir kitos vals
tybės, nepajėgdamos, kontro
liuoti narkotikų siuntų per savo 
teritoriją, padeda jiems plisti vi
soje Europoje ir net Amerikoje. 
Reikia tikėtis, kad ši pavojinga 
vilkstinė nesustos mūsų 
tėvynėje ir nepradės dairytis 
naujų rinkų tarp tenykščių 
gyventojų, kurie ir be narkotikų 
turi pakankamai vargų.

puolė priešo tankai, norėdami 
sunaikinti tik ką išsiskleidusį 
gležną žiedelį.

Dalyvaukime ir pagerbkime 
gyvybes atidavusius drąsuolius.

REQUIEM TĖVUI IR JO 
DRAUGAMS

DALIA SADZEVIČIŪTĖ-VABALIENĖ
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— Aš atsiklaupiau prieš kankinį už Lietuvą!
Sužinojome, kad tėvą teisė 1941 m. lapkričio mėnesį, 

kad su juo buvo nuteisti mirti dar šeši kaliniai (vėliau 
paaiškėjo, kad septyni). Apie pačią bylą, apie rezistenci
nę veiklą V Nasevičius daug papasakojo. Tuo metu jį 
tebepersekiojo MGB. Jis tvirtino, kad jų byla jau per
siųsta į Vilniaus saugumo rūmus. Dabar gailiuosi,kad 
iš to vienintelio gyvo liudininko neišklausinėjau 
daugelio dalykų. Bet tada mums su mama daug ko buvo 
per skaudu klausyti, o jam pasakoti. Atmintyje liko tik 
jo pasakojimo nuotrupos...

1990 metais sulaukėme tėvo reabilitacijos. Tada 
birželio mėnesį pirmąsyk pravėriau sunkias Vilniaus 
saugumo komiteto duris. Labai rūpėjo daugiau sužinoti 
apie tėvą — už ką jį ir kitus sušaudė, pažiūrėti, ar jo byla 
iš tiesų yra Vilniaus saugume. Eiti į šiuos siaubo namus 
ragino ir jau mirties patale gulinti mama. Nors džiau
gėmės Nepriklausomybe, bet čia tebešeimininkavę sau
gumiečiai man parodyti tėvo bylos nenorėjo. Pasakiau,
kad noriu parsivežti tėvo palaikus, sužinoti, kuo jis buvo 
kaltinamas. Po savaitės bylą man parodė tik iš tolo, 
perskaitė, kad tėvas buvo sušaudytas „už kontr
revoliucinę veiklą, už tėvynės išdavimą”. Nurodė Gorkio 
kalėjimo numerį. Apskritai saugumiečiai buvo gana 
paslaugūs: pamokė, kur teirautis tėvo palaidojimo vie

tos, nuplėšė nuo bylos ir atidavė tėvo — kalinio fotogra
fiją, paprašius, perskaitė kitų drauge sušaudytųjų pavar
dės. KGB jautė savo galą.

Galimybė susipažinti su tėvo ir jo draugų byla atsi
rado tik perėmus KGB archyvus. Manau, kad ši byla 
turėtų sudominti žuvusiųjų ir drauge kalėjusiųjų 
artimuosius, istorikus, kariškius.

Byla „Bulvičius, Kilius I drugije”
Taip rusiškai užrašyta ant visų keturių bylos tomų. 

Tai šešiolikos lietuvių likimas: kova, kančia ir mirtis. 
Iš jų — devyni Lietuvos karininkai:

Kavalerijos kapitonas Izidorius Andriūnas;
Majoras Vytautas Bulvičius;
Kapitonas Juozas Kilius;
Leitenantas Balys Puodžiūnas;
Leitenantas Juozas Sadzevičius;
Kapitonas Jonas Vabalas;
Leitenantas Aleksas Vainorius;
Lakūnas Leonas Žemkalnis.
Kiti septyni bendrabyliai buvo civiliai:
Vilniaus geležinkelio stoties viršininko pavaduotojas 

Jurgis Gobis;
Advokatas Aleksas Kamantauskas;
Ekonomistas Jonas Markūnas;
Mokytojas Stasys Mockaitis;
Teisininkas Vladas Nasevičius;
Finansų inspektorius Antanas Petkelis;
Mokytojas Antanas Skripkauskas.
Vilniaus štabui vadovavo gen. št. majoras Vytautas 

Bulvičius, jo pavaduotoju paskirtas kapitonas Juozas 
Kilius. Vilniaus pogrindžio centre darbavosi ir civiliai. 
Jų vadovas — Aleksas Kamantauskas. Iš bylos matyti, 
kad jo pavaduotoju buvo mokytojas Antanas Skrip

kauskas. 1941 m. sausio mėn. A. Kamantauskas pasiūlė 
į Vilniaus vadovaujantį centrą A. Petkelį, daugelį metų 
kalėjusį lenkų kalėjimuose už lietuvišką veiklą, ir J. 
Markūną, tačiau jie nebuvo įtraukti, nes neturėjo sovie
tų valdžios pasitikėjimo. Nuo 1941 m. pavasario iki savo 
arešto A. Kamantauskas ir A. Skripkauskas vadovavo 
ir Kauno centrui. Ryšį palaikė per mokytoją iš Lentvario 
Stasį Mockaitį. Susidaryti apytikrį vaizdą, kokie buvo 
Vilniaus LAF štabo planai ir veikla, galima iš tardymo 
protokolų.

Ne visi areštuotieji ištvėrė kankinimus, psichologinį 
spaudimą tardymo metu. Buvo ir tokių, kurie, tikė
damiesi palengvinti savo dalią, patys savanoriškai 
parašė parodymus, papildydami nežinomais veiklos fak
tais jau turimą NKVD informaciją.

Gerai prisimenu V. Nasevičiaus pasakojimą, kaip 
vienas kalinys po tardymo buvo leisgyvis įmestas į 
kamerą. Kiek atsigavęs, jis keliais šliaužiojo ir bučia
vo savo kameros draugų kojas, maldaudamas: „Broly
čiai, neištvėriau, dovanokit... Išdaviau... Pasakiau, ką 
žinojau”. Ir nė vienas iš kaltinamųjų šioje byloje nuo 
jo nenusigręžė, nepasmerkė, nes visi suprato jo kūno ir 
sielos kančios dydį. (Dabar aš žinau ir jo pavardę. Dėkoju 
Dievui, kad tai ne mano tėvas. Tikiu, kad Viešpats šiam 
žmogui atleido, kaip kad jam atleido jo draugai.)

Majoras V. Bulvičius palaikė ryšį ir su kariškiais, 
ir su civiliais atstovais. Kapitonui Kiliui buvo pavesta 
numatyti ir parengti pasipriešinimui žmones iš 29-ojo 

Šaulių korpo. Kaip matyti iš duotų parodymų, tai buvo 
daroma labai atsargiai, stebint karininkų ir karių nuo
taikas, pasikalbant su jais apie tarptautinę padėtį, 
naująją sovietinę santvarką. Pradėjus galvoti apie 
konkrečios Vilniuje stovinčios kariuomenės dalims už
duotis, iškilo reikalas į konspiracinį darbą įtraukti dar

vieną kitą patikimą karininką. Tokie buvo 179 šaulių 
divizijos 234 šaulių pulko I bataliono vadas kapitonas 
Gužaitis, kapitonas Kazys Antanavičius ir leitenantas 
Juozas Sadzevičius.

Pirmiausia reikėjo aptarti, kaip turėtų veikti 
lietuviškos kariuomenės daliniai, prasidėjus SSRS ir 
Vokietijos karui. Todėl 1941 m. sausio mėn. J. Kilius, 
K. Antanavičius ir J. Sadzevičius aptarė pirmąjį ka
riuomenės veiksmų variantą: staigiai paimti Vilniaus 
miestą į savo rankas, o po to organizuotai iš miesto iš
vesti lietuviškas dalis į Rūdninkų girią. Paskaičiavę 
jėgas, jie priėjo išvados, kad tokio uždavinio įvykdyti 
nepajėgs. Lietuviškos kariuomenės kontingentas ne
gausus, o pašonėje buvo gerai ginkluotos, bet kokiam 
lietuvių karių „kontrrevoliuciniam” judėjimui nuslo
pinti rusiškos kariuomenės dalys. Reikėjo galvoti apie 
kitą, paprastesriį variantą, siekiant išvengti skausmingų 
susidūrimų, saugant karius nuo išvežimo į Rusijos 
gilumą. Kol kas kpt. P. Gužaičiui ir ltn. J. Sadzevičiui 
buvo pavesta numatyti savus žmones kariuomenės 
dalyse.

1941 m. vasario pradžioje mjr. V. Bulvičius ir kpt.
J. Kilius suplanavo kitą kariuomenės veiksmų variantą: 
pirmąją naktį, karui prasidėjus, slapta, mažais būreliais, 
„išgaruoti” iš miesto ir aplinkiniais keliais susirinkti 
Rūdninkų (Valkininkų) miškuose. Apsistojus ties šiuo 
variantu, kpt. J. Kilius jį svarstė su kpt. P. Gužaičiu 
ir ltn. J. Sadzevičium. Kapitono K. Antanavičiaus į šio 
plano ruošimą ir svarstymą jie nebeįtraukė, nes jo brolis 
buvo pabėgęs į Vokietiją ir jis galėjo būti sekamas 
NKVD.

(Bus daugiau)
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DVIGUBAS MINĖJIMAS 
HIUTENFELDE

Vasario 16-osios gimnazijai 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimas visuomet yra dviguba 
šventė. Švenčiamas Lietuvos 
valstybės atstatymas ir gimna
zijos gimtadienis bei vardadie
nis. Gimnazijoj vasario 16 pamo
kų nebūna. Taip ir šiais metais 
po pusryčių buvo pakelta vėlia
va, o po ekumeninių pamaldų, 
kurias atliko katalikų ir evan
gelikų kunigai G. Tamošiūnas 
ir M. Klumbys, mokiniai susi
rinko į salę minėjimui. Čia 
trumpai pakalbėjo gimnazijos 
direktorius ir iš Vilniaus vidu
rinės mokyklos „Lietuvių na
mai” istorijos mokytojas Vidžiū
nas, o po to vyko meninė prog
rama, pačių mokinių atlikta, 
lyg generalinė repeticija šešta
dieniui, vasario 19 d., Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės val
dybos rengiamam centriniam 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimui. Šis minėjimas nukeltas 
į šeštadienį, kad daugiau žmo
nių galėtų dalyvauti.

Taip ir buvo. Jau šeštadienį 
pietų metu gimnazijos kiemas 
prisipildė mašinomis, kurių len
telės rodė, kad į minėjimą atvy
ko tautiečiai iš visos Vokietijos 
ir kai kas net iš Lietuvos bei 
Lenkijos. Iš viso minėjime daly
vavo apie 500 žmonių.

2:30 vai. p.p. katalikams Ren- 
hofo pilies salėje šv. Mišias kon
celebravo Vokietijos lietuvių ka
talikų sielovados vadovas prela
tas Antanas Bunga. Labai patrio
tišką pamokslą pasakė gimna
zijos kapelionas kun. Gediminas 
Tamošiūnas. Evangelikams 
Hiutenfeldo bažnyčioje pamal
das laikė kun. Martynas Klum
bys.

Minėjimas prasidėjo 4 vai. p.p. 
Hiutenfeldo „Buergerhaus” sa
lėje. Kadangi šiais metais suka
ko 40 metų, kai gimnazija per
sikėlė į Hiutenfeldą, tai pirmo
je minėjimo dalyje daugiau dė
mesio buvo kreipta į šią mokyk
lą. Todėl po Lietuvos ir Vokieti
jos himnų pirmą žodį tarė gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas, kuris Vokietijos Lietu
vių bendruomenės valdybos var
du pasveikino atvykusius ir su
minėjo pačius garbingiausius 
svečius, ambasadorių Z. Nama- 
vičių, garbės konsulą K. Ro- 
thenberger, federalinio parla
mento narį R. Hiller, Hesseno 
parlamento pirmininką K. Star- 
zacher ir kitus. Po to suglaustai 
papasakojo gimnazijos istoriją 
Hiutenfelde, priminė, dėl ko ši 
gimnazija buvo įkurta, pasi
džiaugė, kad ją lankė mokiniai 
iš 20 pasaulio kraštų ir beveik 
visuose šiuose kraštuose reiš
kiasi buvę mokiniai lietuviškoje 
veikloje ir ne vienas jų dirba 
Lietuvoje. Gimnaziją, kuria iš
eivijos lietuviai gali didžiuotis, 
įkūrė ir išlaikė ne milijonieriai, 
o vargšai pabėgėliai. Nurodė 
rėmėjų būrelių didelį įnašą iki 
šios dienos ir prisiminė didžiuo
sius aukų rinkėjus, kaip a.a. 
kun. Benediktą Sugintą, Liudą 
Tamošauską, pasiaukojusius di
rektorius ir mokytojus, jų tarpe 
į minėjimą atvykusį ilgametį di
rektorių Vincą Natkevičių, taip 
pat nepamiršo steigėjo Prano 
Zundės ir ilgamečio kuratorijos 
pirmininko, a.a. kun. Alfonso 
Bematonio. Padėkojęs vokiečių 
valdžios ir bažnyčios instituci
joms už teikiamą paramą, pa
brėžė, kad gimnazija dabar ša
lia išeivijos auklėja ir Lietuvos 
jaunimą, todėl ši mokykla atei
tyje nemažiau reikalinga, kaip 
lig šiol. Trumpus sveikinimo žo
džius tarė keli garbės svečiai. 
Vidaus reikalų ministro Man- 
fred Kanter sveikinimo raštą 
perskaitė jo atstovas minėjime 
Dieter Schulze. Ministras linkė
jo, kad lietuvių kultūros ir dva
sios centras Hiutenfelde toliau 
klestėtų ir pagyrė lietuvius už 
pavyzdingą veiklą. Taip pat lie

tuvius labai pagyrė Lamperthei- 
mo miesto mero pavaduotojas 
Fritz Goetz, o Hiutenfeldo vir
šaitis Edmund Maul tiesiog di
džiavosi, kad jo miestelis viso 
pasaulio lietuviams žinomas, 
kad tai svarbus centras pasau
lyje.

Daugiau apie nepriklausomy
bės šventę kalbėjo am
basadorius prof. dr. Zenonas 
Namavičius. Jis paaiškino, kad 
Lietuva gyvena pavojingai, ir ji 
savo kaimynų negali pasirinkti. 
Du kartus ji pajėgė atgimti. 
Reikia viską daryti, kad trečio 
atgimimo nereikėtų. Visi 
sunkumai, kuriuos šiuo metu 
Lietuvoje kenčiam, nugalimi.

Pagrindinis minėjimo paskai
tininkas Reinhold Hiller yra 
Vokietijos-Baltijos šalių parla
mentinės grupės „bundestage” 
vicepirmininkas. Jis pasidžiau
gė atgauta Lietuvos nepriklau
somybe ir pabrėžė, kad pasku
tinių metų pasikeitimai Rytų 
Europoje bei atgauta nepriklau
somybė yra pavojuje. Tai paro
do Rusijos parlamento rinkimai. 
Pasirodo, kad Europoje yra 
žmonių, kuriems Hitlerio-Stali- 
no pakto logika dar vis priim
tina. Todėl visai suprantamas 
Lietuvos noras įstoti į Šiaurės 
Atlanto pakto organizaciją. 
Nors NATO šio prašymo nega
lėjo patenkinti, bet pasiūlytas 
bendradarbiavimas yra ženklas 
Rytų Europos valstybėm, kad 
Vakarai jiems padės kovoje už 
nepriklausomybę ir laisvę ir 
padės reformuoti ūkį. Paaiški
no, kad labai svarbu Rytų Eu
ropoje gerbti tautinių mažumų 
teises, norint išvengti buvusios 
Jugoslavijos likimo. Lietuvoje, 
jo nuomone, ši problema pa
vyzdingai išrišta. Pasisakė už 
esamų sienų garantiją, kas ga
liotų ir Karaliaučiaus sričiai. 
Taip pat reikalavo nacių au
koms kompensacijos, kurią tu
rėtų Vokietijos valdžia mokėti. 
Baigdamas pacitavo Vokietijos 
prezidentą von Weizsaecher, ku
ris Lietuvoje yra pasakęs, kad 
kiekvienos valstybės tinkamu
mas priklausyti suvienytai Eu
ropai priklausys nuo to, kiek toji 
valstybė pajėgi savo vidaus ir 
užsienio politikos problemas 
spręsti tolerancijos, atvirumo ir 
susitaikymo dvasioje.

Baigiant pirmąją minėjimo 
dalį, buvo prisimintas ilgametis 
Vokietijos LB valdybos pirmi
ninkas a.a. Juozas Sabas, kuris, 
tesulaukęs 65 metų amžiaus, 
praeitų metų gruodžio 26 d. ne
tikėtai mirė.

Meninę minėjimo dalį atliko 
Vasario 16-osios gimnazijos an
sambliai. Marijos Dambriūnai- 
tės-Šmitienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė pašoko šešis 
liaudies šokius: Ketvirtainį, 
Rolenderį, Per girią girelę, Pu
tinėlį, Vakaruškas ir Audėjėlę. 
Šokėjams grojo, Arvydo Paltino 
vadovaujamas, mokinių orkest
ras, kuris ir atskirai pagrojo 
Čaikovskio „Gėlių valsą” iš ba
leto „Miegančioji gražuolė” ir 
Bramso „Vengrų šokį nr. 5”. 
Taip pat Arvydo Paltino diri
guojamas choras padainavo V. 
Telksnio „Tu mano džiaugsmo 
ir meilės ašara” bei Bethoveno, 
Šilerio „Odę džiaugsmui”. Vo

kalinis ansamblis padainavo L. 
Savinos „Lietuva” ir Gorbuls- 
kio „Prie šaltinėlio”, o skudu
tininkai pagrojo tris liaudies šo
kius. Rūtos Nemunienės vado
vaujami, kanklininkai pagrojo 
tris liaudies dainas. Programa,

Vasario 16 gimnazijos orkestras koncerto metu. Iš kairės: T. Rimašauskas, I. Dubauskas, A. Udrys 
ir E. Venckus.

Nuotr. M. Šmitienės

kurioje dalyvavo pusė gimnazi
jos mokinių, truko valandą ir la
bai gerai pasisekė. Vokietijos 
LB pirmininkas Arminas Lip- 
šys padėkojo visiems programos 
atlikėjams, jų vadovams įteikė 
po dovanėlę.

Trečioji, pati linksmiausioji 
minėjimo dalis, buvo šokių va
karas, kuriam grojo Paulius 
Petrikaitis su draugu bei sve
čias iš Lietuvos.

Šio minėjimo paruošimas ir 
pravedimas pareikalavo daug 
darbo. Mokiniai su minėtais 
meno grupių vadovais keletą 
mėnesių ruošėsi tokiai didelei 
programai. Gimnazijos raštinin
kė Ona Šiugždinienė kelias sa
vaites prieš minėjimą rašinėjo ir 
siuntinėjo kvietimus. Garbės 
svečių priėmimu rūpinosi Euge
nija Lucienė. Salės papuošimu 
rūpinosi pats pirmininkas A. 
Lipšys, kuris visus darbus turė
jo koordinuoti. Salę paruošė ir 
po to išvalė ir sutvarkė gimna
zijos direktoriaus pavaduotojo 
R. Tesnau vadovaujami moki
niai, bendruomenės valdybos 
sekretorė Elena Tesnau rūpino
si papuošimu gėlėmis, aukų rin
kimu ir talonų pardavinėjimu, 
iždininkas Antanas Šiugždinis 
baru, gimnazijos ūkvedė Petro
nėlė Gehbauer su savo štabu 
bufetu, bendruomenės vicepir
mininkas Vincas Bartusevičius 
svečių transportu, jo žmona gar
bės svečių priėmimu minėjimo 
metu ir po minėjimo, Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjunga kavi
ne. Visuose darbuose dar buvo 
nemažai talkininkų. g

ĮVAŽIUOS BE VIZŲ

Vyriausybė uždarame posėdy
je nutarė vienašališkai panai
kinti vizų režimą Japonijos, 
Italijos Respublikos, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Lichtenšteino 
Kunigaikštystės piliečiams, at
vykstantiems, būnantiems Lie
tuvoje ir vykstantiems per ją 
tranzitu.

Lietuvos URM Konsulinio de
partamento direktorius R. Šid
lauskas Eltai pasakė, kad šis 
sprendimas yra iki Antrojo pa
saulinio karo galiojusių dvišalių 
sutarčių pratęsimas: tuo metu 
tarp Lietuvos ir minėtų šalių 
buvo bevizinis važiavimas.

Iš keturių minėtų šalių Vil
niuje yra tik Italijos ambasada. 
Tačiau ji mūsų piliečiams vizų 
neišduoda. Jų pasiimti tenka 
vykti į Italijos ambasadą Varšu
voje. Šiuo metu Lietuvos pilie
čiai be vizų gali keliauti į devy
nias valstybes: Estiją, Latviją, 
Čekiją, Lenkiją, Slovakiją, Ven
griją, Didžiąją Britaniją, Daniją 
ir Norvegiją.

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

FEDERALINIO IŽDO TAUPYMO 
LAKŠTAI

VIDMANTAS GARLAUSKAS

Vienas pačių saugiausių ir 
konservatyviausių taupymo bei 
investavimo būdų yra fede
ralinio iždo taupymo lakštų 
pirkimas.

Federalinio iždo taupymo 
lakštai skirstomi į 3 rūšis: iždo 
popieriai (Treasury bills) iždo 
blanknotai (Treasury notes) ir 
iždo lakštai (Treasury Bonds).

Iždo popieriai paprastai išlei
džiami 13, 26 arba 52 savaičių 
laikotarpiui. Minimali suma, 
kurią jūs galit investuoti, 
prasideda nuo $10,000 ir gali 
didėti kas penki tūkstančiai: 
$15,000, $20,000, $25,000 ir t.t.

Iždo blanknotai išleidžiami 
dvejų, trejų, ketverių, penkerių, 
septynerių ir dešimties metų 
laikotarpiui ir, nors teoriškai 
mažiausias pinigų kiekis, kurį 
galit investuoti yra $1,000, 
praktiškai jie dažniausiai par
duodami po $5,000, $10,000 ir 
didesnėmis sumomis.

Iždo lakštų investavimo 
terminas gali būti nuo 10 iki 30 
metų. Daugelis šių lakštų yra 
vadinamieji „zero-coupon” lakš
tai. Jie skiriasi nuo kitų inves
tavimo lakštų tuo, kad gausite 
visą lakšto vertę, pasibaigus 
lakšto terminui. Pavyzdžiui, 30 
metų taupymo lakštą su 
$10,000 vertėjus galit pirkti už 
apytikriai $800 arba $900, pri
klausomai nuo rinkos procentų 
(Interest rate). Tai reiškia, kad 
jūs dabar sumokate $800, o po 
30 metų gausite $10,000. Už 
daugelį kitų ne „zero-coupon” 
taupymo lakštų jūsų procentai 
auga virš lakšto vertės. 
,,Zero-coupons” šiek tiek 
primena federalinės valdžios EE 
serijos lakštus, už kuriuos jūs 
užmokate pusę lakšto kainos 
(pavyzdžiui už $50 EE taupymo 
lakštą sumokate $25).

Pagrindinis iždo lakštų trū
kumas yra tas, kad jūs turit 
mokėti federaliniu pajamų 
mokesčius kiekvienais metais, 
tarytum jūs gautumėte pasto
vius procentus. Todėl šiuos lakš
tus geriausiai pirkti tiems, 
kurie investuoja į pensijų 
taupymo fondus — šiuose fon
duose jūs esate apsaugoti nuo 
mokesčių iki to laiko, kol pradė
site pinigus išimti.

Visų rūšių federalinės val

džios taupymo lakštai yra ap
saugoti nuo valstijų ir vietinių 
mokesčių, tačiau dažniausiai 
neapsaugoti nuo federaliniu mo
kesčių. Visus anksčiau minėtus 
iždo taupymo lakštus jūs galit 
pirkti pirminėje rinkoje (tuo 
metu, kai jie būna išleisti), 
pirkti arba parduoti antrinėje 
rinkoje. Antrinėje rinkoje jums 
patarnaus brokeris, pirminėje — 
galit pirkti tiesiog iš valdžios. 
Iždo skyrių telefono numeriai 
Čikagoje 312-322-5111, Nevv 
Yorke 212-720-6134, Los Ange
les 213-683-2903, Bostone 
617-973-3459, Clevelande 216- 
579-3079, San Francisco 
415-974-2163.

Pagrindinis dalykas, kurį 
reikia atsiminti tiems investuo
tojams į ilgalaikius taupymo 
lakštus: investuokite tik tuo 
metu, kai manote, kad rinkos 
procentai (Interest rate) kris 
žemyn. Jeigu jums tai pavyks 
padaryti, jūsų taupymo lakštų 
vertė augs. Jeigu jūs pirksite 
taupymo lakštus ir po to rinkos 
procentai pradės kilti, jūsų lakš
tai neteks dalies vertės. Į iždo 
taupymo lakštus galite inves
tuoti ir perkant bendro taupymo 
fondo, kuris specializuojasi 
taupymo lakštuose, akcijas. 
Šiuo atveju yra daug įvairių 
papildomų išlaidų (fees), todėl 
nėra logiška tokiu investavimo 
būdu naudotis.

Po praeitos savaitės straipsnio 
apie federalinius mokesčius 
vienas skaitytojas pridėjo prie 
paskutinio sakinio tokią pasta
bą: jeigu pensininkai yra 65 
metų ir vyresni, viengungiams 
taikoma suma A turi būti 
$6,950; jeigu vienas iš šeimos 
narių 65 metų ar vyresnis, o ki
tas jaunesnis kaip 65 metų, 
abiejų kartu suma A taikytina 
$11,600; jeigu abu sutuoktiniai 
65 metų ar vyresni, suma A 
taikytina $12,300. Našliams, 
šeimos nariams, gyvenantiems 
atskirai, šeimos galvoms (Heads 
of household) ir kitiems at
vejams taikoma skirtinga A 
suma. Žmogaus amžius skai
čiuojamas pagal 1993 metų pa
baigą. Ačiū už teisingą paste
bėjimą.
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IMEX AMERICA, INC.
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą.
Tel. 708-868-0049, Fdx 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavtmas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida. ' '■

T------------------

i REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy- • 
•bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prlemiesčiuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585^6100,1312-778-3971 >

Parduodamas 5 mieg. namas
ant 3 akrų žemės su prūdu; 5 min. 
iki Pas. Liet. centro; puiki aplinka 
ir privatumas. Kreiptis: tel. 
815-838-5071.

Kauno Žaliakalnyje skubiai 
parduodamas 2 a. namas, 2 
atskiri butai, didelė darbo studija 
šalia. Teirautis: (Detroit) tel. 
313-822-1169.

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE”
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 197 psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, kelionių reportažai. A. Vilainis. 132 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lotynų Amerikos rašytojų

novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. 480 psl. 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun.

Antanas Alekna. 300 psl.
RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl.
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, literatūriniai reportažai. A. Vilianis. 173

psl.
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. Kun. Kazimieras Barauskas. 221

psl.

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

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje
Lithuanian Customs and Traditions

Antroji laida/Second Edition >

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

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

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

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



RENGINIAI ČIKAGOJE
Kovo 6 d. — Čikagos skautų 

ir skaučių Kaziuko mugė Jau
nimo centre.

— Lietuvos Vyčių šv. Kazi
miero šventės minėjimas. Šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero. Pusryčiai ir 
susirinkimas.

Kovo 11 d. — Naujųjų ateivių 
meno parodos Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, atidary
mas 7 v.v.

Kovo 13 d. — Lietuvių Mon
tessori mokyklėlių madų paroda 
„Skambėk pavasarėli” Lexing- 
ton House salėje, Hickory Hills, 
IL.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo — Kovo 11d. paskel
bimo minėjimas Jaunimo cent
re. Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga.

— Fausto Strolios ruošiamas 
jau 25-tas Dubois „Septynių 
Kristaus žodžių” ir kitų reli
ginių kūrinių koncertas 4 v. p.p. 
Brighton Parke, Švč. M. Marijos 
Nek. Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje.

Kovo 19 d. — Smuikininko 
Raimundo Katiliaus koncertas 
5 v. p.p. „Tėviškės” parapijos 
bažnyčioje, Čikagoje.

— Dailininko Alfonso Dargio 
kūrinių parodos atidarymas 7 
v.v. Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lietuvių centre, Lemonte. Paro
da tęsis iki balandžio 4 d.

Kovo 20 d. — „Draugo” 
koncertas Maria Aukšt. mokyk
los auditorijoje.

— „Grandies” koldūnų pietūs 
12 vai. Lietuvių centre, Lemon
te.

Kovo 25 d. — Smuikininko 
Raimundo Katiliaus koncertas 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės muzie
juje, Lietuvių centre, Lemonte.

Kovo 26 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centre.

— Zarasiškių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

— „Vaidilutės” teatro „Nuo
dėmingo angelo” spektaklio 
kartojimas 5 v.v. Jaunimo 
centre.

Kovo 27 d. — LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
12:30 v. p.p. Lietuvių centre, Le
monte.

— Religinis koncertas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, Marąuette Parke, 2 v. 
p.p.

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų metinė vaka
rienė Šaulių namuose, Čikagoje, 
3:30 v. p.p.

Balandžio 3 d. Velykų šokiai 
Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 9 ir 10 d. — Mar
gučių paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių centre, 
Lemonte.

Balandžio 10 d. — Lietuviš
kos skautijos 75 veiklos metų 
pabaigtuvių pobūvis Jaūnimo 
centre.

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

— PLC Velykų stalas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Balandžio 16 d. — „Gran
dies” jaunimo tautinio ansamb
lio 35 metų veiklos sukaktuvi
nis koncertas 2 vai. p.p. Lietu
vių centre, Lemonte.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų gildijos madų 
paroda ir priešpiečiai Palos 
Country klube 11:30 v.r.

Balandžio 17 d. — Lietuvių 
Operos Klovos „Pilėnų” operos 
pastatymas 3 v. p.p. Morton au
ditorijoje.

— East Chicago Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo narių meti
nis susirinkimas Gary, Indiano
je-

Balandžio 23 d. — „Pensi
ninko” žurnalo dešimtmečio su
kakties paminėjimas „Sekly
čioje”. Rengia LB Socialinė ta
ryba.

Balandžio 24 d. Lietuvių 
Operos rengiamas solistų ir

choro koncertas Jaunimo cent
re.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažia
vimas Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Pirmoji Komunija Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemon
te.

Gegužės 1 d. — „Laiškų lie
tuviams” vakarienė Jaunimo 
centro didž. salėje.

— Panevėžiečių klubo geguži
nė Šaulių salėje.

Gegužės 7 d. — Lietuvos 
Dukterų Pavasario pokylis Jau
nimo centre. Pradžia 7 vai. vak.

Gegužės 8 d. — Anglijos lie
tuvių klubo susirinkimas Jau
nimo centre.

Gegužės 14 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje.

Gegužės 15 d. — Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
rėmėjų metinė vakarienė Jauni
mo centre.

Gegužės 29 d. — Prezidento 
Antano Smetonos 120 metų gi
mimo ir 50 metų mirties sukak
čių minėjimas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinė sąjunga.

Birželio 4 d. — Dail. Rimo 
Čiurlionio kūrinių parodos ati
darymas 7 v.v. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių centre, | 
Lemonte. Paroda tęsis iki spalio 
1 d.

Birželio 5 d. — Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose.

Birželio 19 (L — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
salėje.

— Neolituanų gegužinė Lie
tuvių centre, Lemonte.

Birželio 26 d. — PLC geguži
nė Lietuvių centre, Lemonte.

— Tauragės klubo pusmetinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

— „Gintaro” balius Drury 
Lane, Oakbrook Terrace, 4:30 v. 
p.p. Rengia Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas.

Liepos 24 d. — PLC geguži
nė, Lietuvių centre, Lemonte.

Liepos 31 d. — „Draugo” 
metinė gegužinė Marijonų sody
boje, Čikagoje.

Rugpjūčio 7 d. — LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos metinė gegužinė 
Ateitininkų namuose.

Rugsėjo 3 d. — Lietuvių 
gydytojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 4 d. — Lietuvių gy
dytojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 10 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis Montefiori 
salėje.

Rugsėjo 11 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Spalio 2 d. — Koncertas Jau
nimo centre 3 v. p.p. Rengia 
„Margutis”.

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

Spalio 15 d. - „Puota jūros 
dugne” — jūros skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre 
Lemonte.

Spalio 29-30 d. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos kongresas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu 
ziejaus patalpose.

Gruodžio 31 d. — Lietuvii 
Operos Naujųjų Metų sutikima: 
Jaunimo centre.

• 1908 m. sausio 24 d. Sir 
Robert Baden-Powell Anglijoje 
suorganizavo pirmąsias skautų 
skiltis.

• Yra tik viena saulė dan
guje, yra tik vienas lietuviškas 
dienraštis išeivijoje — „Drau
gas”.

APMASTYMAI IŠ TURNIŠKIŲ
(Nuotrupos iš dienoraščio: trečiadienis, sausio 9)

Kiekvieną kartą, kai at
siduriu Seimo posėdžių salėje, 
negaliu atsistebėti, kad atstovai 
taip mažai dėmesio kreipia į 
kalbantį, kuris pristato įstaty
mą ar pataisas. Atrodo, kad jie 
jau iš anksto susidarę savo nuo
monę ir žino, kaip balsuos, taigi 
prieš tai savo tarpe alieka kitus, 
jiems svarbesnius, reikalus. Vis
gi šį kartą salėje vyko didesnis 
judėjimas. Buvo laukiama vė
luojančio premjero, kuris turėjo 
supažindinti atstovus su kan
didatu į Genocido centro vadovo 
vietą. Salėje gausėjo svečių, 
stebėtojų ir man pažįstamų buv. 
politinių kalinių, besimalančių 
tarp atstovų. Savąją literatūrą 
dalino A. Terleckas, impozantiš
ka figūra ir balsu nustelbiąs 
kitus. Abiejuose didžiuliuose TV 
ekranuose gausėjo užsirašiusių
jų kalbėti Seimo atstovų pavar
dės. Taigi, buvo ruošiamasi 
kariauti.

Iš tikrųjų į Genocido centro 
vadovo vietą jau pernai buvo 
pasiūlytas išeivijai pažįstamas 
Vytautas Skuodis. Tačiau jo 
kandidatūra sukėlė didžiausią 
audrą, ypač buv. politinių kali
nių tarpe. Mat jis pernai, kartu 
su kitais septyniais buv. politi
niais kaliniais, kreipėsi į visuo
menę su atsišaukimu, kviečian
čiu ...„Lietuvos Seimą ir visuo
menę į nuoširdų dialogą, pras
mingą darbą mūsų daug kentė- 
jusios Tėvynės gerovei.” Deja, 
tame atsišaukime netrūko kal
tinimų buvusiai valdžiai ir joje 
dirbusiems, kaip „atsitikti
niams istorijos pakeleiviams, 
deklaruojantiems visišką pa
klusnumą ,vado’ politikos kur
sui”. Jie ne tik sugriovę žemės 
ūkį, suardę pramonę, bet ir

Lemonte, Pasaulio lietuvių centre įvykusio Vasario 16-sios minėjimo programą stebi (iš kairės): 
prel. Juozas Prunskis, prof. M. Mackevičius, F. Mackevičienė, sės. Margarita Bareikaitė, dr. An
tanas Razma, Lietuvos gen. garb. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Rimas 
Česonis, A. Česonienė, PLB pirm. Bronius Nainys ir kiti.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

A.tA.
ANTANINA KASPUTIENĖ

Gyveno Bristol, Connecticut. Mirė 1994 m. vasario 16 d., 
trečiadienį, 5:15 vai. ryto Bristol ligoninėje, sulaukus 90 m. 
amžiaus.

Gimė 1903 m. gegužės 19 d. Pagojo vienkiemyje, Nemakš
čių parapijoje ir valsčiuje, Raseinių apskr. Amerikoje išgyveno 
44 metus.

Dideliame nuliūdime pasiliko sūnūs: Jonas, Pranas ir 
Alfonsas su šeimomis, septyni anūkai, devyni proanūkai, sū
nėnas, penkios dukterėčios Lietuvoje ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Velionė priklausė Waterbury Lietuvių Bendruomenei, 
buvo Lietuvių Fondo narė ir priklausė Šv. Gregorijaus parapi
jai Bristol, CT.

Kūnas buvo pašarvotas O’Brien laidotuvių koplyčioje, 
Bristol, CT. Po gedulingų šv. Mišių palaidota vasario 19 d. 
Šv. Juozapo kapinėse Bristol, CT šalia savo vyro a.a. vargo
nininko Jono.

Nuliūdę sūnūs, dukterėčios, anūkai ir proanūkai.

TRANSPAK

MAISTO SIUNTINIAI
VELYKOMS

$39 — Šventinis maisto siuntinys:
Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, vaisių koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, multivita- 
minai, aspirinas.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA.

$75 — įvairaus maisto be mėsos:
44 svarai = 20 kg.
Cukrus, ryžiai makaronai, margari
nas, aliejus, vaisių koncentratas, 
malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, džiovinti ar švieži vai
siai, sausainiai, konservuoti žir
neliai arba agurkai, majonezas, 
multivitaminai, aspirinas. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA

Talpintuvai į Lietuvą kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — AIR C ARGO.

$98 — įvairaus maisto rinkinys:
55 svarai = 25 kg

Dešra 1.5 kg Mėsos konserv. 1.2 kg
Šprotai 0.5 kg Vaisių kone. 1.5 ltr.
Margarinas 1.2 kg Aliejus 3 ltr.
Sūris 0.6 kg Sausainiai 2 pok.
Tirpi kava 200 g. Tirpi kava 400 g.
Malta kava 300 g. Cukrus 4.5 kg.
Kakava 400 g. Ryžiai 3 kg
Makaronai 2.5 kg Silkė 0.5 kg
Majonezas 
švieži ar

1 kg šokoladas 
Žirneliai ar

1 plyt-

džiovinti vaisiai 1 kg. agurkai 0.7 kg.
Aspirinas 250 tbl. Vitaminai 250 tbl

VISKAS UŽSIENIETIŠKA

Pinigai pervedami doleriais.
Siunčiami automobiliai talpintuvuose.

TRANSPAK
Dirbame nuo 1987

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 312/436-7772

susmukdę kultūrą. Atsišauki
me taip pat buvo aiškinama, 
kad „...Rinkėjai tetroško, kad į 
valdžią ateitų realiai mąstantys 
žmonės, geri savo profesijos ži
novai. Jie tiesiog bijojo patrio
tais pasivadinusių apsišaukė
lių”. Vienoje vietoje atsišauki
me Lietuvos okupacijos laiko
tarpis pavadintas „stagnacijos 
laiku”.

Tad šis atsišaukimas, be to, 
kiti Vyt. Skuodžio pareiškimai, 
ir buvo pagrindinės priežastys, 
sukėlusios opoziciją prieš jo 
kandidatūrą, o vėliau atsirado 
ir kaltinimai dėl jo elgesio poli
tinių kalinių stovyklose. Vy
riausybė, atrodo, buvo paveikta 
tokio didelio pasipriešinimo ir 
pradėjo ieškoti kitų kandidatų. 
Ir į mane kreipėsi keli LDDP at
stovai, klausdami, ką išeivija 
galvojanti apie Vyt. Skuodį. 
Nieko blogo apie jį negalėjau 
pasakyti, juk dėl jo išlaisvinimo 
dirbome ir džiaugėmės jo at
vykimu į JAV.

Ir pagaliau posėdžių salėje, 
tribūnoje, atsirado premjeras A. 
Šleževičius. Jis pristatė kandi
datą Vyt. Skuodį. Buvo ieškota 
kitų, bet grįžta prie jo, dėl jo 
charakterio savybių, išsimoksli
nimo, patirties. Be to, jis re
miamas įvairių grupių. Bekal
bant premjerui, žvilgterėjau į iš 
A. Terlecko gautą literatūrą: 
„Viešą laišką Lietuvos respubli
kos ministrui pirmininkui Adol
fui Šleževičiui”. Paskutinis 
sakinys: „Norime tikėti, kad 
Tamstos troškimas praturtėti 
bet kokiomis priemonėmis galų 
gale turi prieiti savo ribą”.

Prie mikrofono buvo pakvies
tas Vyt. Skuodis, bet kurį laiką 
jis tegalėjo tik stovėti ir 
klausyti, nes iš dešiniųjų pusės

pasipylė kaltinimai, kad prem
jeras prasilenkė su įstatymu, 
nederindamas jo kandidatūros 
su politiniais kaliniais ir trem
tiniais. Pagaliau galėjo prabilti 
pats kandidatas. Jis greitai 
skaitė iš rašto, kad esąs ob
jektyvus, nesusidėjęs su jokia 
politine partija, kad Lietuvos 
genocido tyrimui pasitelksiąs 
kvalifikuotus specialistus, kad 
talkins PLB valdybai, ruošiant 
Lietuvos Kančių ir Kovų istoriją 
ir t.t. Jam beryjant žodžius, salė 
ūžė kaip bičių avilys ir neatro
dė, kad daug kas jo klausė. Po 
jo kalbos prasidėjo klausimai. 
Dešinieji klausė, kodėl jis, 
matydamas tokią opoziciją prieš 
jį iš buv. politinių kalinių ir 
tremtinių pusės, neatsiima savo 
kandidatūros, kaip jis — geo
logas, dirbs teisininko ir istori
ko darbą? Kaip jis, aiškiai pasi
sakąs už vieną partiją, gali save 
laikyti objektyviu ir nešališku? 
Vyt. Skuodis pasirodė kietas 
kaip riešutas. Jis teigė, kad 
prieš jį pasisako tik maža gru
pelė. Badaujantieji yra 
suklaidinti. Būti Genocido cen
tro vedėju nereikia specialių 
mokslų taip, kaip jų nereikia 
būti Seimo nariu. Buvo paklau
simų ir iš kairiųjų pusės. 
Vienas, atstovo A. Albertyno, 
įstrigo į mano atmintį. Jis pa
reiškė abejones, ar sovietai 
vykdę genocidą. Jie tik perse
kioję tuos, kurie kovoję prieš 
valdžią, o Smetona vykdęs geno
cidą. Po klausimų buvo nutar
ta Vyt. Skuodžio kandidatūrą 
svarstyti įvairių komitetų 
posėdžiuose.

Per Seimo posėdžių pertrauką 
tarp atstovų toliau darbavosi A. 
Terleckas. K. Bobeliui jis 
priminė, ką pastarasis, kadaise 
Floridoje, apie Skuodį yra sakęs, 
o kitam būrely jis aiškino, kad 
jis žinąs du „svol...”: Vagnorių 
ir Šleževičių... Man posėdžių sa-
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lę apleidžiant, A. Terleckas sti
priai spaudė ranką, sakydamas, 
kad Lietuvai reikia išeivijos 
pagalbos.

Vakare, grįžęs į butą Turniš
kėse, berašydamas savo įspū
džius, žvilgterėjau į knygelę 
„Kas yra kas Lietuvoje *93”. 
Seimo atstovo Alberto Alberty
no, palyginusio sovietinę tironi
ją su Smetonos režimu, biografi
joje rašoma: „1952 nuteistas 10 
metų laisvės atėmimu už „anti
tarybinę propagandą”. Į laisvę 
išėjo po Stalino mirties. ...Kūrė 
Sąjūdžio grupę... Priklauso 
LDDP frakcijai...” Susimąstau. 
Kas yra pasidarę su mano kraš
to žmonėmis? Šiandieną piketa

A.tA.
VLADAS VAILIONIS

Gyveno Munster, IN.
Mirė 1994 m. vasario 28 d., sulaukęs 71 metų.
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Seirijų mieste. 

Amerikoje išgyveno 37 m.
Nuliūdę liko: žmona Philippine, dukterys — Vida, Biru

tė, Claudia-Aldona, sūnūs — Dieter, Gustav ir jų šeimos; sep
tyniolika anūkų; Lietuvoje trys broliai, viena sesuo ir 
pusbrolis vysk. Sigitas Tamkevičius.

Priklausė Dzūkų draugijai ir Lietuvių Rašytojų draugi
jai; taip pat buvo ilgametis „Draugo” dienraščio bendradarbis.

Velionis pašarvotas kovo 2 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Burns Funeral Home laidojimo namuose, Munster, IN.

Laidotuvės įvyks kovo 3 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų bus atlydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčią, Gary, 
IN, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukterys, broliai, sesuo, jų 
šeimos ir pusbrolis.

Laidotuvių direkt. Burns Funeral Home. Tel. 
219-836-0231 (šeima)

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 
Elena Dambriūnienė 
Gražina ir Domas Krivickai 
Sigita ir Saulius Naujokaičiai 
Laima ir Aleksandras Plateriai 
Joana Vaičiulaitienė 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai

A.tA.
ANTANUI BUTKEVIČIUI

mirus, jo žmoną BARBORĄ, sūnų JULIŲ, seserį 
IRENĄ, brolį STASĮ, jų šeimas, gimines ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Agota ir Vytautas Labanauskai 
Regina ir Mindaugas Labanauskai 

Twisp, Washington

vo minia, kad įstatymais varžo
mos žmogaus teisės, bet Seimo 
posėdyje laisvai dalinama 
literatūra, nukreipta prieš tuo 
metu kalbantį krašto ministrą 
pirmininką. Net aštuoniems 
buvusiems politiniams kali
niams, kalėjusiems Gulage, 
sovietiniai metai tai „stagnaci
jos laikai”. Dešimtį metų pralei
dęs tremty, šiandieną abejoja, ar 
tauta buvo naikinama okupaci
jos metais, bet įsitikinęs, kad 
nepriklausomybės metais buvo 
vykdomas Lietuvos genocidas. 
Atsišaukime visuomenei, iško- 
neveikęs buvusią valdžią, skel
biasi esąs nešališkas...

Juozas Gaila
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Jaunimo centro metinis na

rių susirinkimas įvyko vasario 
22 d., sekmadienį, mažojoje 
salėje. Gili žiema turbūt daugelį 
sulaikė namuose, tad buvo 
mažiau dalyvaujančių, bet 
paštu gauta daug įgaliojimų. 
Susirinkimų atidarė ir pravedė 
Vaclovas Momkus, tarybos 
pirm., sekretoriavo Pranė Masi- 
lionienė. Po praėjusio susi
rinkimo protokolo skaitymo ir 
revizijos komisijos pranešimo, 
buvo pravesti rinkimai. Į tarybą 
perrinkti dr. P. Kisielius, St. 
Džiugas, J. Paronis ir St. 
Žilevičius, kandidate liko A. Ra
manauskienė. Į revizijos komi
siją vienbalsiai perrinkti Salo
mėja Daulienė, A. Valavičius ir
K. Rožanskas. Susirinkimas 
praėjo tvarkingai ir be karštes
nių diskusijų.

Redakcijos dėmesys buvo 
atkreiptas į parašą po nuotrau
ka „Draugo” (vasario 23 d., 3 
psl.) dienraštyje. Iš parašo susi
daro įspūdis, kad Illinois gu
bernatorius Jim Edgar įteikia 
proklamaciją dėl Vasario Šešio
liktosios specialiai Lemonto LB 
apylinkės pirmininkui, tačiau ši 
proklamacija buvo įteikta vi
siems Čikagos ir apylinkių 
lietuviams, nes grupinėje nuo
traukoje yra atstovai iš Alto, 
Lietuvos vyčių, LB ir Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus. 
Nuotrauką — su parašu — at
siuntė mūsų redakcijai guber
natoriaus įstaiga etniniams rei
kalams.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnytėlėje kiek
vieną trečiadienį Gavėnios 
metu aukojamos antrosios Mi
šios 7 vai. v. Po Mišių apeinami 
ir Kryžiaus keliai.

Dail. Kostas (kairėje) ir Antanas Ulevičiai ir Birutė Šontaitė domisi naujai 
išleista Algimanto Kezio knyga „Lithuanian Artists in North America” 
Vasario 16-sios parodos atidaryme ir knygos sutiktuvėse Čiurlionio galeri
joje Čikagoje vasario 11 d. Nuotr. JonQ Tamu,aičio

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir.kriminalinėse bylose •

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

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

LB Cicero apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas įvyks 
kovo 6 d., sekmadienį, tuoj po 11 
vai. r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos salėje. Ta proga bus 
priimamas solidarumo įnašas. 
Kviečiami dalyvauti visi apylin
kės lietuviai. Susirinkimo metu 
bus pateikti praeitų metų LB 
valdybos pranešimai, vyks nau
jos valdybos rinkimai, galima 
bus pareikšti savo patarimus ir 
sumanymus, kaip pagyvinti 
lietuvišką veiklą Cicero 
apylinkėje.

Bronė Prapuolenienė, bu
vusi ilgametė Kr. Donelaičio 
mokyklos mokytoja ir Mar
ųuette Parko lituanistinės mo
kyklos vedėja, vasario 25 d., 
penktadienį greitosios pagalbos 
mašina nuvežta į Šv. Kryžiaus 
ligoninę, nes buvo ištikta širdies 
smūgio. Ji šiuo metu gydoma 
ligoninėje, paguldyta 509 kam
baryje (Bed 1). Buvę mokiniai, 
kolegos mokytojai ir visų, Bro
nės Prapuolenienės mokytų, 
vaikų tėveliai prašomi ligonę 
prisiminti maldomis ir trumpais 
sveikinimais. Numatoma, kad ji 
ligoninėje pasiliks ilgesnį laiką.

Šaunusis „Draugo” koncer
tas, kuriame programą atliks 
„Dainavos” ansamblis su sol. 
Birute Vizgirdiene, bus kovo 26 
d., 3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. „Drau
go” rengiami koncertai dar 
niekada nenuvylė klausytojų ir 
visuomet pasižymėjo išskirtiniu 
meniniu lygiu. Klausytojų 
niekada neapvylė ir „Dainavos” 
ansamblis, ypač vadovaujamas 
jauno muziko Dariaus Polikai
čio. Tikimės, kad ir klausytojai 
neapvils šio koncerto, o gausiai 
jame dalyvaus.

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

(sk)

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

(sk)

x Algis Luneckas, turįs ilgų 
metų patyrimą, padės jums 
užpildyti „income tax” formas. 
Dirba šeštadienais, Marųuette 
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800.

(sk)

Nuo kovo 26 iki balandžio
10 d. Čikagos šiltnamiuose, Lin
coln Park Conservatory, vyks 
pavasarinių gėlių paroda. 
Paprastai parodoje išstatoma 
šimtai ar net tūkstančiai tulpių, 
velykinių lelijų, narcizų ir ki
tokių gėlių. Tai gera proga pajus
ti pavasarį dar gerokai prieš jo 
pradžią.

Keliautojai Vladas Vitkaus
kas ir Julius Gudavičius, tikė
jęsi slidėmis pereiti per Berin
go sąsiaurį, atvyksta iš Ancho
rage Alaskos į Čikagą ir penkta
dienį, kovo 4 d., 7:30 vai. v. 
dalyvaus Jaunimo centro kavi
nėje rengiamoje vakaronėje. Su 
svečiais supažindins Valdas 
Adamkus. Vakaronę rengia 
Jaunimo centro moterų klubas. 
Visuomenė kviečiama atvykti.

TREČIADIENIO POPIETĖ
SU FAUSTU STROLIA

Vasario 23 d. popietė įvyko, 
nors sniego pusnys buvo 
užvertusios visas gatves. Pro
gramų vadovė Elena Sirutienė 
pasidžiaugė tais ištikimaisiais 
Seklyčios mylėtojais, kurie ir 
tokią dieną atbrido Seklyčion. 
Jie tikrai nesigailėjo. Pasi
rodžiusį muziką Faustą Strolią 
sutiko entuziastingi plojimai, o 
jis tuoj iš savo portfelio ištraukė 
Gavėnios giesmių tekstus ir juos 
išdalijo. Pirmiausia apibūdino 
kiekvieną giedamą giesmę, o 
pats sėdo prie pianino. Pirmoji 
giesmė tikrai lietuviška — „Aly
vų daržely”, o antroji irgi buvo 
visur Lietuvoje giedama, tai 
„Šventas Dieve”. Pagiedojus 
giesmes, jis vėl ištraukė kitus 
lapus su populiariomis daine
lėmis. Prieš pradedant pirmąją 
dainą „Lakštingalėli”, jis paly
gino lakštingalą su tėvyne 
Lietuva, nes kaip lakštingalai 
vanagas išdraskė lizdelį, taip ir 
Lietuvai „vanagai” iš rytų iš
draskė sodybas. Po šios daina
vome kitą dainą. F. Stroliai 
pianinu palydint, visi traukė 
dainą po dainos.

Tikrai tos dainos ir giesmės 
visus sujungė tarsi į vieną 
šeimą, kuri Gavėnios metu 
vakarais giedodavo po savo kas
dienių darbų. Dabar, sunaiki
nus kaimą, ar šiandien begieda 
kas, tie naujai atsikūrę ūki
ninkai, kaip tai darė jų tėvai ir 
seneliai?

Pabaigai E. Sirutienė padėko
jo muz. F. Stroliai ir iš
tikimiesiems Seklyčios lanky
tojams, pakviesdama visus 
pietų. Taip laikas greit prabėgo 
ir 4 vai. visi skirstėsi, tikė
damiesi vėl susitikti kitą trečia
dienį pasižiūrėti vaizdajuostės, I 
kurią parodys dr. Seibutis.

Apol. P. Bagdonas

x „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetas yra labai 
dėkingas visiems geriems lietu
viams apsiimantiems globoti 
Lietuvos našlaičius. Po $100 at
siuntė Msgr. Leon J. Peck iš 
Warminster, PA ir Antanas 
Jaras iš Kenoshos WI; $5 Kris
tina Balten iš Huntingdon Val
ley, PA.

(sk)
x Virginija Bruožis, Alice 

Stephens vokalinio stipendijų 
fondo konkurse laimėjusi I-ją 
premiją, atliks dalį programos, 
padainuodama solo ir keletą 
duetų su garsiuoju sol. Arnoldu 
Voketaičiu koncerte š.m. kovo | 
13 d. 3 v. p.p. Marijos Aukštes-' 
niosios mokyklos auditorijoje. 
Bilietai gaunami: PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, tel. 
312-778-2100.

(sk)

x Adolfas ir dr. Ona Balio
nai rūpinasi Lietuvos ateitimi 
— Lietuvos jaunimu. Jie at
siuntė $30 auką Lietuvos Naš
laičių Globos komitetui, prisi
dėdami palengvinti gyvenimą 
vargstantiems Lietuvos našlai
čiams. Komitetas dėkoja.

(sk)

KAZIUKO MUGĖ
Mūsų mokyklos mokiniai 

kovo mėnesį suruošė Kaziuko 
mugę. Visi vaikai ką nors 
paruošė. Vaikai pirko daug 
prekių. Mūsų klasė turėjo pašto 
ženklų. Mes tvarkėme banką — 
išdalinome pinigus. Pirmas sky
rius paruošė popierinius 
lėktuvus ir staigmenas. Buvo 
maisto stalas. Smagu!

Jonas Grigaliūnas

Kiekviena klasė padarė kokį 
nors darbelį Kaziuko mugei. 
Tuos daiktus mugėje galėjome 
nusipirkti. Buvo ir maisto. 
Penkto skyriaus berniukai 
tvarkė banką, darželio mokiniai 
pardavinėjo korteles, pirmas 
skyrius — lėktuvus, antras sky
rius — gėles, trečias ir ketvirtas 
— lipinukus, kaspinėlius, ver
bas ir linų segtukus. Man la
biausiai patiko pirkti — aš visko 
prisipirkau!

Rita Bradūnaitė

Mūsų mokykloje buvo Kaziu
ko mugė. Ji nebuvo labai pana
ši į tą, kuri būna Vašingtone, 
nes nebuvo loterijos ir pro
gramos. Bet vis tiek buvo 
smagu. Ketvirtas skyrius 
padarė Vilniaus verbas ir 
linelių segtukus. Antras sky
rius pardavinėjo popierines 
gėles. Pirmas skyrius paruošė 
lėktuvus ir staigmenas, trečias 
skyrius — kaspinėlius ir lipinu
kus. Penktas skyrius par
davinėjo gintarą, ženkliukus ir 
vokus. Buvo maisto.

Lina Šeštokaitė 
Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokiniai („Mūsų

žinios”)

Žvaigždutė
33 * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
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ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA

šv. Kazimiero bažnyčia yra 
mano antra bažnyčia. Aš ten 
buvau pakrikštytas ir ten pri
ėmiau Pirmąją Komuniją. 
Todėl aš esu sujungtas su šia 
bažnyčia per Dievą. Aš irgi esu 
sujungtas per savo kilmę, nes 
esu lietuvis.

Šv. Kazimiero parapija ir 
mokykla yra viena iš svarbiau
sių mūsų mieste, nes ten galima 
angliškai ir lietuviškai mokytis. 
Aš lankau tą mokyklą kiek
vieną šeštadienį, nes man yra 
labai svarbu išmokti lietuviškai 
kalbėti ir rašyti.

Aš tikiu, kad mūsų parapija 
vis dar bus svarbi mano 
gyvenime ir po 50 metų.

Jonathan Dudor, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinys. („Vardan tos

Lietuvos”).

Red. Kovo mėn. 4 d. katalikai 
švenčia šv. Kazimiero šventę. 
Kas mums yra šv. Kazimieras 
— gerai žinote iš Lietuvos is
torijos pamokų. Jis yra aprašy
tas istorijos puslapiuose, sukur
ta daug poezijos, padavimų. Iš 
padavimų ir kitų šaltinių 
sužinome, kad jis yra padėjęs 
Lietuvai sunkiuose laikuose. 
Šiandien Lietuva pergyvena 
pavojingus laikus, jie grėsmingi 
nepriklausomybei iš mūsų 
kaimynų. Esame reikalingi šv. 
Kazimiero pagalbos. Švęsdami 
Jo šventę, pasimelskime į Jį, 
kad Jis paprašytų Dievą Lietu
vai palaimos ir apsaugos, kad 
Lietuva ir toliau galėtų laimin
gai tęsti nepriklausomas dienas. 
Lietuvai turime teikti pagalbą 
ne vien gražiais žodžiais, bet ir 
reikalingais darbais.

Šventasis Kazimieras — lietuvis šventasis, myli Lietuvos žmones, 
ypač pagalbos prašančiuosius.

Piešė Beatričė Sturonaitė

BAŽNYTĖLĖJ

Žvelgia Kristus nuo altoriaus 
Į mane, į tėtį...
Dievulėli, nebenoriu 
Niekad nusidėti!

Gieda Rimas, gieda Eglė,
Kai mama užgieda,
Net nušvinta angelėliai 
Pro lelijos žiedą.

Kai palinksta rožių puokštė 
Prie Jėzulio kojų,
Už tėvynę Jam širdelę 
Ir maldas aukoju.

Jonas Minelga

B. BRAZDŽIONIO
„ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ”

Šiame Brazdžionio eilėraštyje 
poetas reikšmingai kalba apie 
Lietuvą.

Pirmame posme jis rašo, kad 
Lietuva yra jo gimtoji žemė, kur 
gėlės sidabrinių rytų puošia Lie
tuvos žemę. Čia jis klausia Lie
tuvos, kodėl ji verkia prie 
kryžkelės? Čia jis pareiškia 
stiprią meilę Lietuvai. Jis 
darytų ką gali, kad padėtų 
Lietuvai.

Antrame ir trečiame posme 
siekia savo tėvynę Lietuvą 
apkabinti ir sugrįžti prie 
Nemuno krantų.

Paskutiniame posme džiau
giasi, kad jis yra lietuvis.

Audra Ricci 
Detroito „Žiburio” aukšt. 

lit. m-los abiturientė
I KAIP LEDO KARALYSTEI 

GALAS ATĖJO
(Tęsinys)

Neišsigando jaunuolis, žengė 
į mišką ir pradėjo lipti į tą 
kalną.

Temstant (artinantis vaka
rui), priėjo kažkokią trobelę. 
Atidaręs duris, pamatė senelę 
sėdinčią.

— Labas vakaras, senele! Ar 
priimsi nakvynės?

— Sūnau, mielai tave pri
imčiau, bet greit sugrįš mano 
duktė. Ji nepakenčia svetimo 
žmogaus savo trobelėje, gali 
tave pražudyti.

— O kas tavo duktė?
— Saulė... Ji kasdien apeina 

žemę, o vakare sugrįžta pailsėti.
— Norėčiau su ja pasikalbėti.
— Pasislėpk, kad tavęs nema

tytų. Anksti rytą tave prikelsiu 
ir pasikalbėti.

Jaunuolis pasislėpė. Saulė 
grįžo namo, pavakarieniavo, 
senelė paguldė ją poilsiui. 
Vidurnaktį Saulė apsivertė ant 
antro šono, ir žemėje pradėjo 
švisti.

Senelė pažadino jaunuolį. Kai 
Saulė ruošėsi iškeliauti, atsi
stojo jaunuolis ant slenksčio ir 
žemai nusilenkė. Saulė 
prašneko:

— Greičiau, sakyk ko nori, 
nes aš labai labai skubu.

— Pasigailėk, saulele, pašil- 
dyk Ledo kraštą, į kurį aš einu. 
Be tavo pagalbos nepasieksiu to 
krašto.

— Kiekviena minutė man 
i brangi. Daug kartų prašė 
karalius, iš kurio tu čia atėjai, 
bet vis neturėjau laiko. Ne
gaišink manęs ir dabar. Pažiū
rėsiu vėliau, gal ir galėsiu tau 
padėti. — Taip pasakius, skubiai 
išbėgo pro duris. Tuoj ir diena 
prasidėjo.

Jaunuolis pavalgė pas senelę 
ir vėl pradėjo lipti į kalną.

(Bus daugiau)

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAI

1. Apie adatą Šv. Rašte rašė 
Matas 19:24, Morkus 10:25 ir 
Lukas 18-25. 2. Apie blusą Šv. 
Rašte rašoma du kartu: pranašo 
Samuelio pirmoje knygoje 24:14 
ir 26:20. 3. Jėzus Kristus, 
slėpdamasis nuo Judėjos žydų 
karaliaus Herodo, kuriam 
laikui buvo išvykęs į Egiptą, 
kurį tuomet valdė romėnai. 4. 
Jėzus Kristus yra kalbėjęs apie 
lapę, žiūrėkite Lk 9:58,13:32 ir 

|Mt. 8:20. 5. Aliochinas yra 
žaidęs šachmatais Vilniuje 1912 
m. („Tiesa” nr. 207, Vilnius.
L.E. 29-293, Boston 1963 m. 
Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas, 392 psl., Vilnius, 1972).

GALVOSŪKIO NR. 79 
ATSAKYMAS

Skaitant žemyn bus Stelmužė. 
Skersai — Utena.

GALVOSŪKIO NR.80 
ATSAKYMAS

Pirmame vagone buvo 42 ke
leiviai; antrame — 27 ir trečia
me — 21 keleivis.

—r——--------r-------------J

GALVOSŪKIS NR. 102

Ar galima iš 7,5 atimti 2,5 tris 
kartus? 5 taškai.

GALVOSŪKIS NR. 103

Pasiinformavę atsakykite į 
šiuos klausimus: 1. Jei Žemės 
planetos paviršių visai suly
gintume, kalnus nukastume ir 
daubas užpiltume, kiek Žemės 
paviršiaus tektų žemei ir kiek 
liktų jūroms? 2. Kokio amžiaus 
buvo dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II, kai mirė jo motina 
Emilija Kačarauskaitė Wojtylo- 
wa? 3. 1993 m. lapkričio mėn. 
22-23 dienomis suėjo 100 metų 
nuo garsiųjų Kražių sker
dynių. Kiek žuvo lietuvių, 
minėtų skerdynių metu? 4. Kur 
Šventame Rašte pirmą kartą 
rašoma žodis Amen? 5. Kur 
Šventajame Rašte žodis Amen 
pavartotas paskutinį kartą?

Už pilnus ir teisingus at
sakymus gausite 10 taškų, už 
apytikrius, tik — 5 taškus.

Kun. dr. E. Gerulis

GALVOSŪKIS NR. 104
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Berniukas išjojo į didelį parką 
pasijodinėti. Padėkite jam su
rasti kelią, kad parke nepaklys
tų ir iš parko išjotų namo, kur 
rodo strėlė (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 105

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides. Pirmoje eilutėje stat
menai turite gauti vardą Lietu
vos poeto, kūrusio dar prieš 
Maironio laikus (5 taškai)
1.------------------------------------- .
Vietove, kurioje gimė rašytoja
Žemaitė. 2.-------------------------
—. Pietų Amerikos valstybė. 3. 
--------------------- Vieta, kur bol
ševikai nužudė daug lietuvių. 4. 
------------------------------------Me
talas labai plačiai vartojamas
pramonėje. 5.----------------------
--------- Miestas, kur gyveno ir
kūrė dr. V. Kudirka. 6.---------
--------------------- Vilniaus mies
to dalis. 7. — — — — — — 
Metalas, dėl kurio kasyklų dau
giausia varžosi pasaulis, ne
auksas. 8. —*-----------------------
----- Žymus Lietuvos kompozi
torius, miręs. 9.-------------------
— — — Žymiausias Lietuvos
vandenų tyrinėtojas. 10.--------
---------------- Nedidelė Europos
valstybė. 11.-----------------------
-------- Vokiečių koncentracijos
stovykla, kurioje buvo kalinami 
ir kankinami lietuviai.

GALVOSŪKIS NR. 106

Sode auga 6 eilės vaismedžių. 
3 eilės po 12 medžių ir 3 eilės po 
14 medžių. Trečioji dalis visų tų 
medžių vaisių dar neveda. Kiek 
yra medžių, kurie vaisius jau 
veda? (5 taškai)




