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Prezidento sveikinimas, 
einant penktuosius atkurtos 

Nepriklausomybės metus

Čečėnai atstūmė rusus nuo 
Grozno

Vilnius, sausio 2 d. (Elta) — 
„Nenumaldomai metus skai
čiuojančiai istorijai — tai 
penktieji mūsų atkurtos Nepri
klausomybės metai. Senai ir 
kartu jaunai Lietuvos valstybei 
— dvylika jos kūrimo ir stiprini
mo mėnesių. 0 mums visiems — 
įtempto, sunkaus, atkaklaus 
darbo mėnesiai”, kalbėjo prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
sveikindamas Lietuvos gyvento
jus Naujaisiais Metais.

Jis pažymėjo, kad „ir šiemet 
mes visi mokėmės demokratijos 
meno, siekėme sutarimo ir rim
ties”. Prezidentas savo kalboje 
priminė, kad nuo sausio 1 die
nos įsigalioja naujoji socialinės 
apsaugos nuostatų sistema. Jo

Keičiant Aukščiausiojo 
Teismo pirmininką 

prasilenkta su Konstitucija
Vilnius, sausio 2 d. (Elta) — 

Seimo nario Vidmanto Žiemelio 
nuomone, kurią jis išdėstė pir
madienį spaudos konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) vardu, vis dar 
neaišku, kiek Lietuvoje yra 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkų. Komentuodamas praėju
sią savaitę priimtą Konstitu
cinio Teismo sprendimą, kuria
me Pranas Kūris skiriamas 
Aukščiausiojo Teismo pir
mininku, jis priminė, kad pagal 
jį Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Mindaugas Lošys neten
ka įgaliojimų, tačiau Aukščiau
siojo Teismo pirmininką galėjo 
atleisti tiktai Seimas, o to juk 
nebuvo padaryta.

Tėvynės Sąjunga, sakė Vid
mantas Žiemelis, neturi jokių 
argumentų prieš Prano Kūrio 
paskyrimą Aukščiausiojo Teis
mo pirmininku. Jis yra labai 
kvalifikuotas teisininkas, 
tačiau Tėvynės Sąjungos nuo

Seime kalbėta apie teisinę 
reformą

Vilnius, sausio 3 d. (Elta) — 
Antradienį Seime įvykusioje 
spaudos konferencijoje apie 
teisinės sistemos reformos eigą 
kalbėjo Seimo vicepirmininkas 
Juozas Bernatonis ir Teisin
gumo ministras Jonas Prapies
tis.

Juozas Bernatonis pažymėjo, 
kad pirmasis reformos etapas, 
prasidėjęs užpernai, baigėsi 
sėkmingai. Priimtas 51 įstaty
mas. Pagrindiniais jis laiko

Į Kroatiją vyks antras 
būrys Lietuvos karių

Vilnius, gruodžio 29 d. (Elta)
— Lietuvos Seimas trečiadienį 
priėmė nutarimą siųsti antrąjį 
Lietuvos būrį į taikos misiją 
Kroatijoje. I dislokavimo vietą 
Skanjos miestelyje serbų pro
vincijoje Krajinoje, kur pakeis 
penkis mėnesius Danijos batalio
no sudėtyje tarnavusį pirmųjų 
Lietuvos „žydrųjų šalmų” būrį, 
jis vyks vasario pradžioje.

Prieš tai mėnesį šis būrys 
mokysis Danijoje, gruodžio 
mėnesį kariai jau mokėsi Ruk
los kariniame poligone. Seimo 
nariai beveik vienbalsiai nutarė 
leisti kariams vykti į Kroatiją
— iš 67 balsavusiųjų nutarimui 
pritarė 61 deputatas.

nuomone, tai gyvybiškai svar
bus klausimas pensininkams — 
„labiausiai pažeidžiami, jaut
riausiai gyvenimo negandoms ir 
daugiausia nusipelniusiai mūsų 
tautos daliai”.

1994 metai — tai aktyvios už
sienio politikos, tarptautinių 
iniciatyvų metai, kuriuos vai
nikavo vizitas į Vatikaną ir 
Šventojo Tėvo palaiminimas, sa
kė prezidentas.

Algirdas Brazauskas pabrėžė, 
kad Lietuva aktyviai dalyvavo, 
stiprinant Baltijos jūros šalių 
bendradarbiavimą, atkakliai 
siekė svarbiausiojo savosios už
sienio politikos tikslo — integ
ruotis į Europos Sąjungą ir kitas 
tarptautines organizacijas.

mone, vargu ar galės atlikti 
pareigas Europos žmogaus tei
sių teisėjų teisme ir kartu 
vadovauti Lietuvos Aukščiau
siajam Teismui. Lietuvoje buvo 
galima surasti į šį postą ir kitų 
teisininkų, pabrėžė prelegentas.

V. Žiemelis atkreipė žurnalis
tų dėmesį į tai, kad iš buvusių 
38 Aukščiausiojo Teismo narių 
16 paskirti naujai reformuoto 
Aukščiausiojo Teismo, po devy
nis — Apeliacinio ir apygardų 
teismų teisėjais, vienas — Seimo 
kontrolieriumi ir vienas Res
publikos generaliniu prokuroru. 
Jokio paskyrimo negavo keturi 
buvę Aukščiausiojo Teismo tei
sėjai, tarp jų ir Mindaugas 
Lošys. Visi jie, sakė prelegentas, 
pagal Konstitucinio Teismo 
sprendimą galėtų ir toliau dirb
ti Aukščiausiojo Teismo teisė
jais. Tačiau, pabrėžė jis, nė 
vienas nebuvo atleistas iš pa
reigų, kaip numatoma Konsti
tucijoje.

Konstitucinio Teismo, Teismų, 
Prokuratūros, Advokatūros 
įstatymus, kurie tapo teisinės 
sistemos reformos pagrindu.

Bene sudėtingiausias, Juozo 
Bernatonio nuomone, buvo 
Aukščiausiojo Teismo refor
mavimas. Tačiau ir šis procesas, 
sakė jis, praėjo sklandžiai. 
Seimui priėmus nutarimą dėl 
Aukščiausiojo Teismo narių 
sumažinimo, pabrėžė J. Berna
tonis, nepasiūlytiesiems į nau
jojo Aukščiausiojo Teismo teisė
jus buvo pasiūlytos kitos parei
gos, atitinkančios jų kvalifika
ciją.

Jonas Prapiestis, komentuo
damas pirmadienį spaudos kon
ferencijoje Seimo nario Vidman
to Žiemelio teiginį, jog esą 
neaišku, kiek dabar yra Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkų, 
pasakė: „Gruodžio 31 dieną 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, buvęs Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas Mindaugas 
Lošys ir Seimo paskirtasis 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Pranas Kūris dokumen
tu užfiksavo, kad M. Lošio 
įgaliojimai pasibaigė gruodžio 
31 d., o Prano Kūrio įgaliojimai 
prasideda sausio pirmąją”.

Kalbėdamas apie Konstituci
nio Teismo sprendimą, kuriame 
konstatuota, kad Aukščiausiojo

Sausio 1 d. Sarąjevo aerodrome susitiko Bosnijoje esančių kariuomenių vadai tartis apie keturių 
mėnesių paliaubas. Bosnijos serbų karių vadas gen. Ratko Mladič (kairėje) sveikino vyriausią 
Jungtinių Tautų pajėgų vadą Įeit. gen. Sir Michael Rose, pasirašius laikinų paliaubų sutartį. 
Su tuo pasirašymu prasideda serija būsimų tokių susitikimų, kuriuose bus ieškoma visoms pusėms 
priimtinos taikos sutarties.

Tranzito taisyklės turi 
trūkumų, pripažįsta 

A. Januška
Vilnius, sausio 2 d. (Elta) — 

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo 
Lietuvos vyriausybės patvirtin
tos karinių ir pavojingų krovi
nių vežimo per Lietuvą taisyk
lės. Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Albinas Januška 
dienraščiui „Respublika” duo
tame pasikalbėjime užtikrino, 
kad Rusija laikysis taisyklių, 
„nors kai kurių problemų, be 
abejo yra”.

A. Januška pažymėjo, kad 
Rusijos vyriausybei dar ne
išsiųsta nota, jog taisyklės 
taikomos nuo šių metų pradžios, 
nes dar yra neaiškumų dėl pro
cedūros ir taisyklių taikymo. 
„Taisyklės turi trūkumų, jų 
praktinis įgyvendinims — taip 
pat”, teigia Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius.

Svarbiausia praėjusias metais 
Lietuvos užsienio politikoje A.

Maskva paskelbė klaidingą 
informaciją apie Lietuvą

Vilnius, sausio 2 d. (Elta) — 
Gruodžio 30 dieną daugelis in
formacijos priemonių išplatino 
pranešimą iš Maskvos, kuriame 
rašoma, kad Lietuvos valdžia 
neva yra nutarusi nesuteikti 
teisės gyventi šalyje keletui 
šimtų Lietuvos gyventojų, 
pirmiausia rusų tautybės, ir yra 
nutarusi juos deportuoti iš 
šalies. Pranešime taip pat 
sakoma, kad Rusijos vadovai 
bus priversti dėl to kreiptis į 
tarptautines organizacijas, kad 
šios padėtų iškilusius klausi
mus spręsti žmogiškoje plotmė
je.

Prezidento atstovas spaudai 
Nerijus Maliukevičius pareiškė 
„didelį Lietuvos prezidento nu
sistebėjimą šia iš piršto laužta

Teismo teisėjų įgaliojimų nu
traukimas prieštarauja Respub
likos Konstitucijai, J. Prapies
tis sakė, jog tai „labai įžvalgus 
nutarimas”. Konstitucinis Teis
mas, jo nuomone, siekė užtik
rinti teisėjų neliečiamumą. Tai 
būtinas dalykas, turint galvoje, 
kad politinių jėgų santykis 
šalies parlamente gali keistis ir, 
be abejo, ateityje keisis. Po šio 
Konstitucinio Teismo sprendimo 
į valdžią atėję politikai negalės 
diktuoti valios teismams, kurie 
turi būti nepriklausomi, pa 
brėžė Teisingumo ministras.

Januška pavadino laisvosios 
prekybos sutartį su Europos 
Sąjunga ir prasidėjusias dery
bas dėl asocįjuotos narystės 
joje. Oficialaus pareigūno 
nuomone, svarbūs ir darbai kar
tu su Krašto apsaugos ministe
rija įgyvendinant „Partnerystės 
vardan taikos” programą. Abi 
ministerijos pasiekė, kad 
Lietuva ne tik neatsiliko, bet 
dažnai net pirmavo tarp vals
tybių, bendradarbiaujančių su 
NATO, sakė A. Januška ir pa
brėžė, kad „sugebėjome išlai
kyti aktyvaus partnerio įvaiz
dį”.

Iki pavasario į Lietuvą turėtų 
atvykti 14 aukšto rango parei
gūnų iš Vakarų, o per pirmus šių 
metų mėnesius tikimasi išspręs
ti ginčytinus klausimus su Bal
tarusija, sakė Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius.

provokacinio turinio informaci
ja”. Pasak pareiškimo, „tokio 
pobūdžio klausimai, apie ku
riuos kalbama pranešime iš 
Maskvos, apskritai nebuvo 
svarstomi jokiose Lietuvos val
džios institucijose”. Kokiuose 
koridoriuose yra gimęs šis 
pranešimas, pavesta išsiaiškinti 
Lietuvos Užsieno reikalų mini
sterijai ir pirmosiomis Naųjųjų 
Metų dienomis paskelbti atitin
kamą pareiškimą.

Nauja tvarka 
specialioms vizoms 

į Lietuvą
Vilnius, gruodžio 28 d. (Elta) 

— Nuo sausio 2 d. į Lietuvą dirb
ti atvykstantys užsieniečiai tu
rės gauti specialias vizas Lie
tuvos diplomatinėse atstovybėse 
ar konsulinėse įstaigose užsie
nyje.

Iki šiol vizos buvo išduodamos 
pasienio postuose, o NVS šalių 
piliečiai į Lietuvą galėdavo 
atvykti su iškvietimu. Spe
cialiąsias vizas minėtos tar
nybos galės išduoti tik gavusios 
Migracijos departamento prie 
Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos leidimą.

Migracijos departamento pa
reigūnai informavo, kad spe
cialiosios vizos galios visą dar-

Seimo narė prašo 
JAV pagalbos 

Čečėnijai

Vilnius, sausio 2 d. (Elta) — 
„Man gėda, kad pasaulio parla
mentarai nepriverčia savo va
dovų vieningai sustabdyti tai
kių gyventojų genocidą Čečėni
joje”, laiške JAV prezidentui 
Bill Clinton teigia Seimo narė 
Romualda Hofertienė.

Ji mano, kad dar žiauriau yra 
trukdyti gelbėti sužeistus ne
kaltus vaikus, moteris, neleisti 
gydytojams atvykti į šią šalį su 
humanitarine parama.

Seimo narės nuomone, Rusija 
jau pralaimėjo prieš Čečėniją — 
„tai visų didžiųjų valstybių, 
rėmusių planingą ir žiaurų tai
kių gyventojų naikinimą, pra
laimėjimas”. Romualda Hofer
tienė kreipiasi į JAV prezi
dentą, prašydama pareikalauti 
sustabdyti „įžūliausią šimtme
čio ar tūkstantmečio taikių 
gyventojų išnaikinimą ar bent 
įtakoti sudarant galimybes su
teikti humanitarinę pagalbą”.

Vilniuje pradėjo 
veikti žydų

kultūros klubas
Vilnius, gruodžio 28 d. (Elta) 

— Prie Lietuvos Žydų Bendruo
menės pradėjo veikti Žydų 
Kultūros Klubas. Pirmajame 
renginyje jo nariai susitiko su 
Vilniaus mažojo teatro akto
riais.

Klubo vadovas teatrologas 
Markas Petuchauskas sakė, jog 
susitikimuose norima suburti 
ne tik žydų bendruomenės 
narius, bet ir kitų tautybių 
žmones kultūros veiklai. „Mes 
propaguosime žydų kultūrą, 
mokslą bei meną ir šalies 
tautinių bendrijų dvasines ver
tybes tarp žydų”, pabrėžė jis.

Netrukus klube įvyks susi
tikimas su lietuviais kino reži
sieriais, pasirinkusiais žydų 
temas savo filmuose. Sausio 
mėnesį įvyks vakaras, skirtas 
poetui Grigorijui Ošerovičiui.

bo ar mokymosi Lietuvoje laiką, 
bet ne ilgiau, kaip dvejus metus. 
Norintieji gauti tokią vizą turės 
pateikti prašymą su viena foto
nuotrauka, galiojantį užsienio 
piliečio pasą ar jį atitinkantį 
kelionės dokumentą. Dirbti ar 
mokytis kviečianti įstaiga turės 
pateikti tą liudijantį dokumentą 
(pažymą apie priėmimą arba 
mokymąsi joje, darbdavio kvie-

Argun, Čečėnija, sausio 2 d. 
(LAT) — Pergalingi čečėnai pir
madienį privertė rusus gėdingai 
atsitraukti ir aiškiai turėjo at
siėmę savo sostinę Grozną, rašo 
„Los Angeles Times” korespon
dentai Carey Goldberg ir Sonni 
Efron.

Laisvės aikštėje prie preziden
tūros keli išdeginti rusų šarvuo
čiai liudįjo rusų pralaimėjimą. 
Netoliese gulėjo apdegę rusų 
karių lavonai.

Šeštadienį prasidėjęs Rusijos 
kariuomenės nepavykęs bandy
mas užimti Grozną yra galbūt 
tik laikinas čečėnų laimėjimas, 
rusams tebebandant jėga pasi
imti nafta turtingą Čečėnų Res
publiką. Bet čečėnų pergalė 
atrėmė Rusijos pasigyrimą, kad 
gali lengvai paimti Grozną ir 
parodė Kremliaus vadus kaip 
nevalas, pasiuntusius nepa
ruoštus karius į skerdynes.

Pirmadienio popietę čečėnai 
gynėjai Argun miestelyje, pen
kias mylias į rytus nuo Grozno, 
sakė, kad Grozne liko tik keli 
būreliai rusų. Rusų šaltiniai pa
tvirtino, kad Rusijos daliniai 
atsitraukė, bet sakė, kad atve
žama daugiau kareivių.

Oficialioji Rusijos žinių agen
tūra atsiėmė ankstyvesnį teigi
nį, kad Rusija jau kontroliuoja

Kauniečiai demonstravo 
už Čečėniją

Kaunas, gruodžio 19 d. (KD) 
— Karo muziejaus sodelyje Kau
ne gruodžio 17 d. įvyko demon
stracija Čečėnijai paremti, rašo 
„Leonas Žalys dienraštyje 
„Kauno diena”. Ją surengė 
Sąjūdžio Kauno taryba ir Če
čėnijos rėmimo iniciatyvinė gru
pė.

Kauno meras Arimantas Rač
kauskas pasakė, jog būtina įsi
sąmoninti, kaip dabar svarbu 
bent morališkai paremti kovo
jančią čečėnų tautą. Jis priminė 
susirinkusiems rezistencijos lai
kotarpį, kai Lietuva laukė 
nesulaukė pagalbos iš Vakarų. 
Taip dabar visas pasaulis abe
jingas ištisos Kaukazo tautos 
tragedijai. Šia savo demon
stracija turime pademonstruoti, 
kad mes nesame abejingi, sakė 
A. Račkauskas, pažymėjęs, jog 
visi konfliktai turi būti 
sprendžiami derybomis, o ne 
ginklo pagalba.

Seimo narys Algirdas Patac
kas dar kartą griežtai kritikavo 
prezidento Algirdo Brazausko 
poziciją, kuri suformuluota taip: 
„Lietuva pripažįsta Rusijos Fe
deracijos teritorijos nedalo
mumą, nepripažįsta Čečėnijos 
nepriklausomybės ir linki, kad 
sprendžiant šį konfliktą būtų 
pralieta kiek galima mažiau 
kraujo”. Šią poziciją kalbėtojas 
pavadino „bailia, prorusiška, ci
niška, nekrikščioniška”, pažy
mėdamas, kad Lietuvos žmonių 
ir valdžios požiūriai į Čečėnijos 
problemą diametraliai priešin
gi-

Seimo narys Vladimiras Jar- 
molenka teigė, kad tai, kas 
dabar vyksta Čečėnijoje, nėra 
grynai Rusijos vidaus reikalas. 
Vakaruose dažnai kalbama apie 
žmogaus teises. O šios teisės

timą, darbo sutartį), taip pat 
įmonės, įstaigos ar organizaci
jos registracįjos dokumentus. Už 
specialiosios vizos išdavimą teks 
mokėti konsulinį ar žyminį mo
kestį.

Grozno centrą ir pripažino, kad 
čečėnai atsispiria jų puolimams. 
Bet rusai paneigė, kad 600 jų 
karių žuvo ir 300 paimti nelais
vėn, kaip skelbia čečėnai. Jei 
oficialiai praneša tik, kad „kai 
kurie” kariai paimti nelaisvėn.

Tačiau į Maskvą iš Grozno su
grįžę prieš šį karą nusistatę 
Dūmos nariai pasakoja, kad 
rusai buvo visiškai nugalėti. „Į 
miestą įžengę daliniai buvo 
žiauriai sumušti”, jie rašė 
pareiškime, sakydami, kad iki
100 Rusijos šarvuočių buvo su
naikinti.

Televizijoje buvo matyti, kad 
Rusijos karinį Galiotą sudaro 
apstulbę atrodantys paaugliai, 
o čečėnų „dovydai” yra 20-30 m. 
vyriškiai, daugelis Rusijos ka
riuomenės veteranai.

Nors čečėnai skundžiasi trū
kumu ginklų, daugelis džiaugs
mingai šoko sostinės gatvėse, 
džiaugdamiesi pergale prieš 
rusus, kurių nekenčia jau nuo 
caro laikų.

Neaišku, kodėl Rusijos ka
riuomenė nutarė bandyti paimti 
Grozną, siųsdama tankus ir šar
vuočius, neparemtus reikiamu 
pėstininkų skaičiumi. Rusijos 
valdžia pranešė, kad karo va
dovybė atitinkamai pataisė savo 
karo taktikas.

būtent ir paminamos mažytėje 
Respublikoje, tauta žudoma 
vien todėl, kad ji panoro būti 
laisva, sakė Seimo narys.

Seimo narys A. Katkus patei
kė išvadas, kurias galima 
padaryti jau dabar. Viena iš jų: 
mažos tautos tebeskriaudžiamos 
iki šiol. Antra, Rusija ir toliau 
lieka valstybe su imperinėmis 
užmačiomis. Todėl reikia prie
šintis Maskvos kėslams, liečian- 
tiems Rusijos karinį tranzitą 
per Lietuvą. Čečėnijos pavyzdys 
rodo, koks pavojingas gali būti 
tas tranzitas, sakė Algirdas 
Katkus.

Čečėniją parėmė ir kiti kalbė
tojai, kartu smerkdami Lietuvos 
valdžią už jos prorusišką pozi
ciją. Demonstracijoje priimta 
rezoliucija, kurioje akcentuo
jama, jog „Rusijos veiksmai 
Čečėnijoje - tarptautinio tero
rizmo aktas”.

Buvo renkamos aukos Čečėni
jos rėmimo iniciatyvinės grupės 
štabo veiklai finansuoti. Kai 
kurie žmonės metė po penkias
dešimt litų.

Demonstracijoje, kuri buvo 
negausi, prisiminta istorinė 
1926 m. gruodžio 17-oji. Tada, 
pasak Sąjūdžio atsakingojo sek 
retoriaus A. Staugaičio, Lietu 
vos karininkai ir studentai savo 
pastangomis neleido žlugti 
valstybei, kuriai buvo iškilęs 
didelis pavojus. „Gruodžio 17-oji 
gali būti mums pavyzdys. Ar jis 
tinka, ar ne, spręskime patys”, 
sakė kalbėtojas.

KALENDORIUS

Sausio 4 d.: Šv. Elzbii 
Seton, JAV Karitiečių vienui 
jos steigėja, pirmoji Amerik 
gimusi paskelbtoji švent 
(1774-1821); Hermas, Titas, A 
mantas, Švitrė.

Sausio 5 d.: Šv. Jon 
Neumann, JAV vyskupas (18 
1860); Telesforas, Simonas, 1 
tautas, Gedutė.

I
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6. Visa apglėbiantis dangus

Žiūrėjimas į dangų — vienin
telė teisinga laikysena, kai no
rima iškilti iš menkumo, ankš
tumos, virš smulkmeniškumo, 
skurdo, silpnybių, niekšybės, 
pasipūtimo ir žiaurumo.

Si daugiau ar mažiau įsisąmo
ninta mintis visur lydėdavo ber
niuką. Neapleidžianti jo audro
je ir nakty, pliaupiant lietui, 
kepinant saulei. Kai tik galė
davo, žiūrėjo į savo sielą, jos 
gilųjį dangų, ir į tą, kuris gau
bia tėvynę.

Pievoje ar laukuose guldavosi 
aukštielnikas ir žvelgdavo aukš
tyn. Koks jis begalinis! Viską 
apsiaučia savo paslaptinga 
gerąja mėlyne. Jo globojami po 
beribes erdves klajoja debesys ir 
maži debesiūkščiai. Iš kur? Kur 
link? Klausimai kyla ir vėl už
simiršta.

O debesys žiūri iš tolumų, 
vienas per kitą kildami aukš
tyn, spiesdamiesi į didelius 
nuolat kintančius pavidalus. 
Aukštai danguje lėtai, atsargiai, 
tarsi susimąstę apie tolimą 
tikslą, plaukia maži debesiukai. 
Kitąsyk visas dangus iki pat 
horizonto užtrauktas puriais de
besimis. Dangaus šviesa ir 
mėlis gaiviai liejasi žemyn, į 
žolę.

Kitąsyk didesni ir mažesni 
debesys vaiko vienas kitą, sku

PAKĖLIMAI LSS SESERIJOJE

LSS Tarybos Pirmijos nu
tarimu, lapkričio 1 d. proga, į 
aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius pakeltos LSS Seserijos 
narės:

Į paskautininkės:

vyr. sk. vsl. Gailė Butts —
„Aušros Vartų/Kernavės” tn.,
Čikaga

vyr. sk. vsl. Kristina Li- 
kanderytė — „Aušros Var
tų/Kernavės” tn., Čikaga

vyr. sk. vsl. Kristė Vedegytė 
- „Neringos” tn., Clevelandas.

I skautininkės:
ps. Jūratė Aukštikalnienė — 

„Baltijos” tn., Bostonas
ps. Laima Bagdonavičienė —

„Aušros Vartų/Kernavės" skaučių tunto sesės rikiuojasi iškilmingai sueigai.

ba tolyn čia nubalę, čia vėl 
papilkėję. Įdomu, ką gi jie neša? 
Tuojau paaiškės: štai atslenka 
tamsesni debesys ir uždengia 
visą dangų.

Tai smarkus lietus. Erdvę 
užpildo nesuskaičiuojami lašai, 
vydamiesi vienas kitą ir nepa- 
ilsdami jie krinta vis greičiau ir 
greičiau. Visa erdvė pilna lašų, 
į juos žiūrėdamas net pavargs
ti. Jie krinta ant žemės, rieda 
per akis. Akys prisimerkia, o 
žemė atsiveria. Tokia ji visuo
met — belaukianti dangaus.

Net žiemą? Krinta sniegas. 
Dabar jau ne lašai, o snaigės 
sklendžia erdvėje. Jų apaustas, 
pranyksta dangus. Net tada 
žemė laukia. To balto apkloto 
reikia joje glūdintiems daigams 
ir želmenims. Žemė ilsisi po juo 
ir neužmiršta dangaus.

Kai virš žemės ūžauja audra, 
kryžiuojasi žaibai, trankosi 
perkūnas, o dangaus nematyti 
nei lopinėlio, žemė jo ilgisi. Ir 
tada dangus apglėbęs laiko 
žemę.

Dangaus saulė kaip visuomet 
kupina paguodos. Nesuvokiama 
dangaus begalybė kartais 
vargina, o saulė visad patikima 
tėvynės bičiulė. Nusileisdama ji 
siunčia žemei mėnulį su žvaigž
dėmis. Saulė teikia tėvynei 
ramybę ir taiką, sklindančias iš 
dangaus.

„Laisvės Varpo” vt., Philadel- 
phia

ps. Vida Juškienė — „Gabijos” 
tn., Detroitas

ps. Rasa Karvelienė — „Gabi
jos” tn., Detroitas

ps. Livia Jodišiūtė Pollock — 
„Neringos” tn., Clevelandas

ps. Nijolė Simonavičienė — 
„Rambyno” tn., Torontas

ps. Lina Subatienė — „Bal
tijos” tn., Bostonas.

Visas pakeltąsias seses nuo
širdžiai sveikinu.

Budėkime,
v.s. Birutė Banaitienė 

Seserijos Vyriausia
Skautininke

„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovės vadovės. Priekyje Jazminą Baukytė. II eil. 
— Svajonė Kerelytė, draugininke G. Garunkštytė, Irena Šerelienė. III eil. — Ramona Kaveckaitė, 
Irena Garunkštienė, Vilija Kerelytė, Zina Pocienė, Jolanda Kerelienė ir Danutė Bilaišienė.

Nuotr. Ir.Garunk&tienės

»» SIETU V O I ii KEIČIASI VADOVĖS
pirmininke buvo v.si. fil. Gina 
Garunkštytė.

Artimo meilės darbai, drįstu 
sakyti, įsilieja į visų užsienio 
lietuvių noĮ-ą padėti tolimos 
Tėvynės žmonėms. Draugovėje 
yra arti 40 narių ir jų dovanos 
Alytuje ir Ukmergėje vargstan
tiems užpildo pusę kambario, 
kai sesės ruošia siuntinius.

Šalia gražių metinių švenčių, 
draugovėje buvo penkios ypa
tingos sueigos — trys vyresnio
sios skautės ir du skautininkės 
įžodžiai. Šibip sueigos vyksta 
kiekvieną rbėnesį Lemonte ar
ba ps.dr. Vilijos Kerelytės 
„Amber” klinikoje. Vasaros.me- 
tu pasidžiaugiama dvejose iš
kylose pas Jolandą ir Alfonsą 
Kerelius Michianoje ir pas s-kus 
Sofiją ir Ričardą Kunstmanus 
Indianoje. Šiais metais vasarą 
dar prisidėjo viena ypatinga, 
linksma iškyla pas sesę Baniutę 
Kronienę — šventėme draugi
ni nk''s gimthdienį. Vasario 16 1 
šventėje d-vė dalyvauja pamal
dose ir minėjime Lemonte, o 
prieš Kalėdas Lemonte, Lietu
vių centro ' mugėje, vaišina 
svečius prie gausaus saldumyno 
stalo.

Labai malonu priklausyti to
kiam vienetui. Sueigose išgirs
tame svečių pašnekesius arba d- 
vės narės pasidalina savo suge
bėjimais. Daug linksmumo vi
soms suteikia sesių Ritos Fabi- 
jonienės ar Irenos Šerelienės pa
rašytos dainos, Alės Karaliū
nienės vadovaujamas kavos 
k; mp< s. Prisimena labai se- 

loviu kursuose girdėti 
žouz.iai: „geras vadovas yra tas, 
kurio vadovaujamieji džiaugiasi 
savo gerai atliktu darbu”, 

vos” draugovėje esame 
nd. ui jame visos kartu — vyr. 

skautės, skautininkės, gintarės, 
jūrų skautininkės iš visų Čika
gos skaučių tuntų, iš kelių vie
tovių ir jau iš dviejų skautiškų 
kartų.

Lapkričio 18 d. „Amber” kli
nikoje įvyko iškilminga „Sie
tuvos” d-vės sueiga. Sesė Nijolė 
Kaveckienė davė vyr. skautės 
įžodį. Ordiną Už Nuopelnus 
draugininkei sesei Jolandai pri
segė Vidurio raj. Atstovė v.s.fil 
R. Penčylienė. „Sietuvos” 
draugovę Lemonte įsteigusi ir 
keturis metus jai labai sėk
mingai vadovavusi s. fil. Jolan
da Kerelienė perdavė draugi- 
ninkės pareigas v.si. Ginai Ga
ru nkštytei.

Naujoji mūsų draugininke 
sesė Gina skautybėje užaugo 
Atlanto rajone, New Yorke, kur 
buvo skiltininkė, tunto adju-
♦,,*,žė, drr V/ T varmas

&. tvnuusžii.^ u. v iuuno rajone
ft buvo 1968 m., LSS auksinio Ju

biliejaus V Tautinėje stovyklo
je, vykusioje Rako stovykla-

Puošiam Kalėdų eglutę. Dau
gelis žaislų ir šiaudinukų yra at
mintiniai. Tai vaikų Pirmųjų 
Komunijų metai, tai vyčio ar 
vyr. skautės įžodi pi is ointi, 
nauji nariai šeimoj, p mieji 
anūkėliai... Paimu baltą gražiai 
nertą žvaigždę ir 1 . oinu ant
žalios šakelės. T -. T 1 an-
dos dovana. 1991 .uti-
ninkių ir vyr. skatu tų’ Ji ; < iąovė
„Sietuva” šventė š• į v . > Y eiklos
pirmąjį gimtadi- ,,.nin-
kė s. fil. Jolanda K lieti’ "kiek-
vienai mūsų ntr .i-ž-
dę.

Ką gi primęų- ,.r . irta
baltą .žvaigždei- . td..i ,

Ketvertų ntr* u ,.Si .. ? 1f • t 1 J ' t i
d-vės veiki >je i i ki trys la
bai ryškus darbai, kel1 >rtimo
meilės tyl ris dnrbrt t irk;i-,', labai
mieli skautiškojo gyveninio i i
įvairinintai. Ps 1Iii. Svajonė
Kerelyte „Draugo” pusilapiuo
yra kruopščiai aprašiusi cPvės
veiklą, <’' • ap,,. .tižėlu yriyski
riama vadovių pareigų pas»k< ; 
tinto proga

Vos metus laiko veikianti 
draugovė, buvo paprašyta glo 
boti LSS Tarybos posėdį-sūva 
žiavimą, 1991 m. lapkričio 2-3 
d., vykusį Lemonte. Šį darbą 
atliko draugovės sesės, vado
vavo s.fil Giedrė Penčylienė. LS 
sąjungai švenčiant 75 metų ju
biliejų 1993 m., Tarybos pirmi
ninkas vėl kreipėsi į „Sietuvos” 
draugininkę. Sesė Jolanda, su
šaukusi d vės vadovių posėdį, 
sudarė dvi komisijas ir buvo 
atlikti du žymūs Jubiliejiniu 
metų darbai: paruoštas Jubilie
jinės stovyklos leidinys, kurio 
vyr. redaktorė buvo ps. fil. 
Svajonė Kerelytė ir surengta 
didžiulė skautiško gyvenimo 
nuotraukų paroda J ibilie y 
stovykloje ir veiiau pa, ,dyta 
Lemonte; šios parodos komisijos

IŠKILMINGA SUEIGA

Sausio 22 d. — Tradicinė jūrų 
skautų ir skaučių iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte.

KANADOJE
SKAUTININKŲ SUEIGA 

TORONTE

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
namuose įvyko skautininkų,- 
kių sueiga. Vadovavo draugi
ninkai v.s: V. SkTinskas ir s. V. 
Grybienė. Maldą, parašytą Si
bire 35 m. iškentėjusio p. 
Paulausko, perskaitė v.s. D. 
Keršienė. Apie gerąjį darbelį 
kalbėjo vts. V. Skrinskas. Ant
rąjį pašnekesį apie būklę Lie
tuvoje skaitė v.š. I. Lukoševi
čienė, įsijungiant ir dr. P. Luko
ševičiui. Jų pašnekesys buvo 
įdomus. Po vakarinės maldos 
„Ateina naktis” vaišintasi 
kavute ir pasikalbėta įvairiais 
klausimais bei Kaziuko mugės 

‘ Reikalais.
rupliu

PAGARBA MIRUSIAM 
SAVANORIUI - KŪRĖJUI

Pagerbtas amžinybėn iškelia
vęs paskutinis Toronte kūrė- 
jas-savanoris Liudas Vaštokas, 
sulaukęs 97 m. amžiaus. 1994 
m. gruodžio 14 d. Turner & Por- 
ter laidotuvių namuose garbės 
sargyboje budėjo Toronto 
skautininkai: K. Batūra, V. 
Turūta, V. Sendžikas, F. Moc
kus ir VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Skautininkų,-kių, skautų,-čių 
vardu atsisveikino v.s. F. Moc
kus ir pareiškė užuojautą jo 
sūnums Romui ir Stasiui su šei
momis bei visiems velionio 
artimiesiems.

vietėje. Se3ė Gina buvo Atlan
to rajono, kurį vadinome „Že
maitija”, komendante. Toliau 
gyvenimas atvedė ją į Detroitą: 
sesė Gina įsijungė į skautišką 
darbą ir ten — buvo „Liepsne- 
lių-Giliukų” vadovė, dirbo tėvų 
komitete, o 1988-90 m. vadova
vo „Gabijos” tuntui. „Sietuvos” 
draugovės nare sesė Gina yra 
nuo 1992 m. Už ypatingai gerai 
paruoštą LSS jubiliejaus paro
dą, 1993 m. buvo apdovanota 
Tėvynės Dukros žymeniu.

Draugininkės pavaduotoja v. 
sl.fil. G. Garunkštytė pakvietė 
ps fil. Svajonę Kerelytę. Kitos d- 
vės vadįjos narės yra: ps.fil. Vili- 
ja"Kerelytė, jps. Danutė Bilai
šienė, s. Zina Pocienė, v.s. Irena 
Šerelienė, v.si.fil. Ramona Ka
veckaitė, v.si. Jazminą Bauky
tė, v.si. Irena Garunkštienė ir 
s.fil. Jolanda Kerelienė, kuri 
naujai draugininkei užkabino 
raktą į „Sietuvos” sesių širdis.

Ačiū’ vua d-kei T landai 
ir sveikinimai naujai d-kei Gi
nai.

A. Namikienė
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,

ketvd. 10 v.r, - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

1 EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

I Pirmas apyl. su Northwestern un-to
I diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už1 prieinamą kainą Pacientai priimami
I absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;1 Raz. (708)248-0087; arba (708)248 6581
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
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Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2870

1185 Dundea Ava., Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
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DR. K. A. JUČAS
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IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
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DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (312) 478-2112'
9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Uito, IL 60532

Tel. 708-963-14101 Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1855I 172 Schlller St., Elmhurst, IL 60128 
708-841-2608

Valandos pagal susitarimąI Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
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Valandos pagal susitarimą
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DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p p - 7 v.v., antr 9 v.r. -12, 
ketvd 12-4 v p p . penktd 12-6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

akių ligos
Kafa. tol. (312) 471-3300I VIDAS J. NEMICKAS, M.D.I KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzle Avc., 
Chicago, III. 6OS52

Good Semarttan Medlcal Center- 
Napervllle Campus

1020 .. Ogdei . /«., Sulte 310, 
Napervtlle IL 60563
Tel. 700-527-0090

Valandos pagal susitarimą1 " ■■ 1 " 1 ■ i -1

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

-r—

išduodami pagal gydytojų recep 
tus nemokamai, o vaikams nui 
3 iki 7 metų — kompensuojami 
80 proc. vaistų kainos.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5750 Archer Avė.

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

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 80415 

708-838-8822 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709
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,,Lietuvių fondas” II dalis knygos sutiktuvėse susitiko ir pirmasis LF valdybos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas (kairėje) su dabartiniu pirmininku Stasiu Baru. Viduryje — vyriausias nau
josios knygos redaktorius žurn. Antanas Juodvalkis. Nuotr Jono Kuprio

LENKIJOS - RUSIJOS 
SANTYKIAI

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

SAVUOJU JAUNIMU 
BESIRŪPINANT

IGNAS MEDŽIUKAS
Jaunimas vadinamas tautos 

žiedu, jos ateitimi ir kitokiais 
gražiais epitetais. Todėl tėvai ir 
lietuviškoji visuomenė nori, kad 
tas jaunimas būtų paruoštas ne 
tik asmeniniam gyvenimui, bet 
ir ateities uždaviniams, perimtų 
vyresniųjų atliekamus visuome
ninius bei politinius darbus. 
Suprantama, kad, gyvenant ne 
savo kilmės krašte, lankant mo
kyklas, draugaujant su kita
taučiais, tautines savybes išlai
kyti yra labai sunku. Stengia
masi tam sudaryti sąlygas, kad 
jaunimui būtų palengvinta šį 
tikslą pasiekti.

Ypač didelį dėmesį jaunimui 
skiria Lietuvių Bendruomenė, 
kad jis, nors svetur gimęs, 
išlaikytų lietuvišką sąmonę ir 
protėvių kalbą. Geriausia, kai 
vaikas šeimoje išmoksta 
lietuvių kalbą, kuri tampa jam 
gimtoji kalba. Jei tėvai nesi
stengia tarp savęs ir su vaikais 
lietuviškai kalbėti, tai jų 
neišmokys ir lituanistinė mo
kykla, kalbos jie neišmoks ir 
vėliau, nors domėtųsi savo 
šaknimis.

Kad jaunimas nenutrauktų 
ryšių su Lietuvių Bendruo
mene, steigiamos lituanistinės 
mokyklos. Tik gaila, kad, nepai
sant didelių pastangų, palygin
ti kas buvo prieš du ar tris 
dešimtmečius, jose mokinių yra 
sumažėję. Atrodo, kad ir peda
gogai, ir tėvai ima pavargti, 
entuziazmas atslūgsta.

Šalia mokyklos veikia 
jaunimui skirtos organizacijos

— skautai ir ateitininkai. 
Pagaliau įvairiuose užsienio 
kraštuose veikia Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga. Lietu- 
viškumui stiprinti veikia 
jaunimui skirtos vasaros 
stovyklos. JAV ateitininkai 
ruošė (ir dabar teberuošia) 
ideologinius kursus. Labai svar
bus veiksnys — jaunimo įsijun
gimas į tautinių šokių ir dainų 
grupes, ansamblius. Stovyklos 
sudaro progą jaunimui susipa
žinti, nors jis gyventų už keleto 
šimtų ar net tūkstančių njylių. 
Jaunimo ryšiai stiprinami ir 
kongresuose, kuriuose daly
vauja įvairių kraštų jaunimas. 
O damų ir šokių šventės su
traukia jaunimą, suveda į vieną 
vietą, ir visa tai daroma 
jaunimo tautiniam auklėjimui 
ir apskritai, kad mūsų jaunimas 
būtų geresnis, pasižymėtų kil
niomis ypatybėmis, kad mes 
galėtume juo didžiuotis.

Deja, kartais jaunimas, 
kažkokio šėlsmo pagautas, 
linkęs į negražias išdaigas, pasi
elgia nekultūringai ir net nusi
kalstamai. Prieš keletą metų 
Kanadoje vyko jaunimo susi
būrimas, kuriame kai kurie jau
nuoliai pasižymėjo negražiais, 
tikriausiai neapgalvotais, išsi
šokimais, padarydami nuostolių 
viešbučiui, kuriame buvo apsi
stoję. Tas nemalonus įvykis 
nuskambėjo spaudoje ir sukėlė 
neigiamas nuotaikas.

Gyvendami miestuose, dažnai 
matome gatvėse aprašinėtas 
tvoras ir namų sienas. Tai yra

vandalų darbas, kurį atlieka 
dažniausiai paaugliai. Gyven
damas netoli mokyklos, matau, 
kad policija dažnai sulaiko 
mokinius, daro kratas, juos 
areštuoja, nes jie vartoja narko
tikus ir ginklus, o dėl to įvyksta 
nelaimių, sužalojimų ir net 
nužudymų. Lietuvių visuomenė 
stengiasi, kiek galėdama, 
apsaugoti savo jaunimą nuo 
tokių iškrypimų. Tačiau išimčių 
ir čia pasitaiko.

Praėjusią vasarą Lietuvoje 
vyko dainų ir šokių šventės. 
Mes, užsienio lietuviai, 
džiaugėmės matydami, kad jose 
dalyvavo ir daugelis įvairių 
kraštų jaunimo, JAV, Kanados 
ir kitų valstybių. Malonu buvo 
matyti juos gražiai žygiuo
jančius gatvėmis į aikštes 
Kaune ir Vilniuje, kur vyko tų 
švenčių ppųgramos. Bet ne visur 
jaunimas pasižymėjo gražiu 
elgesiu. Iš Lietuvos ateina žinių 
ir nusiskundimų, kad kai kurie 
užsienio lietuvių jaunuoliai, 
dalyvavę tose šventėse, netin
kamai elgėsi, tartum būtų 
atvykę ne iš kultūringo Vaka
rų pasaulio, bet iš džiunglių.

Lietuvos žmonės labai džiau
giasi nuostabiomis švenčių 
akimirkomis. Dideliu pasi
šventimu rengėjų Lietuvoje. 
Taip pat ir meninių vienetų or
ganizatorių pastangomis užsie
nyje. Bet minėtinos ir juodos 
dėmės, užtėkštos užsienio 
svečių. Tai peiktinas elgesys 
užsienyje gimusio lietuvių 
jaunimo, blogai kalbančio 
lietuviškai ir blogai besi
elgiančio. Vieno viešbučio tar
nautojai skundėsi, kad svečiai 
kambariuose girtuokliavo, mėtė 
butelius pro langus, keikėsi, 
užgauliojo tarnautojus, lovose

„Šiandieną Lenkįja beveik 
stovi ant NATO slenksčio”, — 
pasakė užsienių reikalų min. A. 
Olechovvski 1994 m. pradžioje. 
Deja, padėtis pasikeitė, nes 
pasikeitė ir NATO nuomonė, 
kadangi, priėmus Rytų ir 
Vidurio Europos valstybes į 
savo tarpą, bus išvesta nauja 
siena tarp Rusijos ir likusios 
Europos. Tuo tarpu daugumas 
diplomatų galvoja, kad kaip tik 
pirmiausia reikia priimti Len
kiją ir tik vėliau likusias Rytų 
Europos valstybes, neišgąsdi
nant tokiu posūkiu Kremliaus.

Kodėl dalis diplomatų rodo to
kią didelę „meilę” Lenkijai?

Jų atsakymas yra labai pap
rastas: paskutiniais metais Len
kija dėjo didžiausias priėmimo 
pastangas , pildydama visus 
NATO reikalavimus, dirbdama 
labai uoliai ir rūpestingai su šia 
karine organizacija. Be to, 
Lenkija su 38 mil. gyventojų yra 
stipriausias kandidatas. Taip 
pat ji yra svarbioje strateginėje 
padėtyje.

Miuncheno dienraščio „Sued- 
deutsche Zeitung” Varšuvos ko
respondentas plačiai atžymi 
Lenkijos svarbią rolę Europoje, 
primindamas 1830-1860 m. su
kilimus, „Varšuvos karalystę”, 
kuri iki 1918 m. buvo persona
linėje sąjungoje su carine 
Rusija.

Tačiau didžiausiu aspektu 
Lenkijai yra JAV vidaus poli
tika, kadangi „Dėdės Šamo” 
žemėje gyvena 12 mil. lenkų

gulėjo su batais. Esą buvęs 
tikras siaubas! Ir taip elgėsi 
jaunimas, dalyvavęs meno an
sambliuose. Tai leido spėlioti, 
koks gi užsienio lietuvių 
jaunimas neįsijungęs į meno 
vienetus. Sako, jog lyginant 
jaunimą, gimusį Lietuvoje ir 
užsienyje, Lietuvoje gimę jau
nuoliai yra tikri ,.Dievo 
avinėliai”.

Žinoma, iš vienos tokios 
triukšmingos grupės negalima 
daryti išvadų apie visą užsienio 
lietuvių jaunimą. Bet vienos 
grupės negražus elgesys yra blo
ga reklama užsienio lietuvių 
jaunimui. Išvengti tokiems išsi
šokimams, ansamblių vadovai 
turėtų paskirti vyresnio am
žiaus seniūnus, kad jaunuolių 
išsišokimai būtų sutrukdyti. 
Vadovams apie incidentų iš
vengimo priemones reikėtų iš 
anksto gerai pagalvoti, kad 
ateityje tokie dalykai nesikar- 
totų.

kilmės amerikiečių, daugiausia 
aplink Čikagą, New Yorką. Jie 
laikomi darbščiais gyventojais, 
turi didelę ekonominę įtaką, 
galėdami milijonus balsų ati
duoti demokratų ar respubliko
nų partijoms. Ne veltui prez. B. 
Clinton į Varšuvą pasiuntė 
lenkų kilmės ambasadorių N. 
Rey, tolimą lenkų rašytojo gi
minaitį (reikia spėti, kad tai yra 
Vladislovas Reymont. Jo svar
biausias veikalas „Chlopi - 
kaimiečiai”, yra apdovanotas 
Nobelio premija — K.B.)

JAV ambasadorius yra geras 
„biznierius”. Jis deda dideles 
pastangas Lenkijos ekonominio 
gyvenimo pakėlimui.

Be Lenkijos savo eilės su 5.3 
mil. gyventojų laukia Slovaki
ja, Čekija — 10.3 mil., Vengrija
— 10.2 mil. Atrodo, kad čekai 
bendro įstojimo mintį atmetė. 
Be to, didžiausiam lenkų nuste
bimui, vengrai pasiūlė pirmiau
sia tartis su Maskva! Bet Lenki
ja nenusimena ir džiaugiasi, ga
lėdama pati viena įstoti į NATO 
eiles. Suprantama, nes Rusijos
— Lenkijos santykiai yra labai 
blogoje padėtyje, tad Varšuva iš 
anksto ieško paramos Vakaruo
se.

Lenkijos užs. reik. min. A. 
Olechovvski pasakė, kad Varšu
vos posūkis į Vakarus nėra 
peilio smogimas į pečius Rusijai. 
Tai patvirtino ir Lenkijos pa
siuntinys Maskvoje Stanislovas 
Ciosek, taip pat pareikšdamas 
Varšuvos dienraštyje „Trybuna 
Ludu”: rusai klaidingai galvo
ja, kad mes atsuksime jiems 
nugarą. Ne. Mes ir toliau nori
me palaikyti gerus ir taikingus 
santykius su Maskva.

Tad nėra ko stebėtis, kad Ru
sijos min. pirm. V. Čenomyrdin 
atšaukė savo viešnagę Varšu
voje. Tuo akstinu buvo Maskvos 
traukinio „pogromas”, Var
šuvos rytinėje stotyje (daugu
mas keleivių spekuliantai), vo
kiškoje spaudoje rašant, kad 
prie „puolimo” prisidėjo len
kiškai ir lietuviškai kalbantie
ji „biznieriai”.

Kodėl įvyko šios peštynės? 
Mat Varšuvos senas futbolo sta
dionas yra antri „Gariūnai” 
(mačiau televizijoje), kuriuose 
prekiauja taip pat įvairių tautų 
atstovai, jų tarpe rusai, gudai, 
ukrainiečiai, konkuruodami su 
vietiniais spekuliantais. Atrodo, 
kad prie lenkų prisijungė ir 
lietuviai. Dabar Maskvos - Briu
selio traukinį nuo Gudijos sie
nos iki Vokietijos saugoja lenkų 
policija.

Danutė Bindokienė

Laiškų rašytojai ir 

skaitytojai

Metų pradžioje žmonės žvelgia 
ne tik į ateitį, bet ir atgal, 
skaičiuodami geras ir blogas 
dienas, tikėdamiesi, kad blogy
bės nepasikartos, o visa, kas 
buvo teigiama, keleriopai pasi
daugins. Jau nekalbant apie 
pasaulinius įvykius, praėjusiais 
metais savo tarpe, t.y. lietuviš
koje visuomenėje, gyvenimas 
atnešė daug pasikeitimų: gerų 
ir ne taip gerų.

Tam tikra dalis mūsų gyve
nimo įvairovės ryškiai atsispin
dėjo ir „Draugo” laiškų sky
riuje. Pasirodo, kad jau iš
mokome griebtis rašomosios 
mašinėlės ar kurios kitos 
rašymo priemonės, kuomet kas 
suerzina, norime pataisyti pasi
taikiusią klaidą, išsakyti savo 
nuomonę ar tik „pasigarsinti”, 
kad.tebegyvename šioje plane
toje ir tebesidomime savo aplin
ka. Malonu, kad „Draugas” tu
ri progą šiuo atveju pasitarnau
ti savo nuolatiniams — ir kar
tais tik proginiams — skaity
tojams.

Peržvelgus buvusių metų laiš
kų skyrių, galime iš įvairiausių 
kitų išskirti dvi temas, 
susilaukusias daugiausia dėme
sio ir komentarų. Turbūt pir
maujančią kiekvienas skaity
tojas, be jokios abejonės, pasa
kytų. Taip, taip atsiliepimai 
apie „Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją”. Iš tikrųjų spausdintieji 
šia tema laiškai sudarė gal tik 
dešimtąją atsiųstųjų dalį 
(gauname jų dar ir dabar), o ir 
pasisakymai juose buvo bene 
„švelniausi”. Nepaisant kai 
kurių mums kaltinimų, piktais 
žodžiais drabstytis — ne laiškų 
skyriaus paskirtis. To laiky
simės ir toliau.

Antroji opi laiškų tema — 
lietuvių kalba. Svetimžodžiai, 
nevykę vertiniai, hibridai, 
prikabinant lietuvišką galūnę 
kitos kalbos žodžiui, tebeerzina 
užsienio lietuvius. Nors su ta 
neigiama skaitytojų nuomone 
visiškai sutinka „Draugo” 
redakcija, problemų išvengti 
yra daug sunkiau, negu bet kas 
įsivaizduoja.

I mūsų kasdienybę nuolat 
veržiasi naujos sąvokos, pro
duktai, technologijos priemonės. 
Viskas vyksta tokiu greičiu, kad 
kalbininkai nespėja atrasti, 
sukurti visai tai informacijai 
tinkamų, tikslių, lietuviškų 
pavadinimų. Kartais susidaro 
įspūdis, kad niekas net nemė
gina, o eina lengviausiu keliu.

Geriausias pavyzdys — Lietuvos 
spauda ir tenykščių žmonių 
kalba. Užsienio lietuvius jie lai
ko atsilikusiais, „senoviškais”, 
sako, kad mes kalbame per 
paprastai, o gal tiesiog „muži
kiškai”. Tarytum grįžta A. 
Baranausko laikai, kai lenkai 
profesoriai tvirtino, kad lietuvių 
kalba tinkanti tik piemenims, o 
ne literatūros ar mokslo 
veikalams.

Su pavydu aną dieną teko 
skaityti apie vieną Kalifornijos 
profesorių-kalbininką, kuris 
savo mokslą ir talentus vartoja, 
padėdamas žmonėms taisyti 
kalbos klaidas. Susidūrus su ke
blumais šioje srityje, tereikia 
jam paskambinti ir pasiklausti: 
problema bematant išspren 
džiama. Gaila, kad mes ne
turime nei vieno „parankaus” 
lietuvio kalbininko (turime tik 
kritikų — „žinovų”), kuris pa
dėtų spręsti kasdienines lingvis
tines painiavas. Kaip būtų 
puiku vėl spausdinti „Drauge” 
savaitinį kalbos skyrelį, 
kuriame būtų rašoma apie pasi
taikančias klaidas, jos prak
tiškais patarimais taisomos... 
Būtų idealu, kad autoritetingas 
kalbininkas pateiktų atitik
menų tiems nevykusiems 
„naujadarams”, apie kurių dau
gumą .įgalima pasakyti: „nei 
velnias, nei gegutė”. Redakcija, 
nors ir kaip besistengdama, 
kalbinių klaidų išvengti negali, 
ypač iš tėvynės nuolat mus 
skandinant „naujadarų” potvy
niui. Kai reikia trijų kalbų žo
dyno, kad būtų galima supras 
ti, kas rašoma laikraštyje iš 
Lietuvos, tai prasti reikalai. O 
dar prastesni, norint tą žinią 
suprantama, „nemodernia” 
kalba perduoti savo skai
tytojams.

Šiaip ar taip, žinome, kad 
laiškų skyrius yra įdomus, lau
kiamas. Kai kas pageidauja 
kasdieninio laiškų skyriaus, bet 
juk laiškai „iš dausų” nekrinta. 
Reikia, kad juos mūsų skai
tytojai rašytų, siųstų. Taisyklės 
tos pačios, kaip ir anksčiau: 
trumpumas, aiškumas, asme
niškumų ir ginčų su kita lietu
viška spauda vengimas. Būtina 
pasirašyti vardu (nepakanka 
inicialo), pavarde ir įrašyti savo 
adresą. Anoniminių ar slapy
vardžiais pasirašytų laiškų ne
spausdinsime.

Linkime visiems laimingų ir 
„laiškingų” 1995-tųjų metų!
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SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS

Šiemet jau suėjo penkiasdešimt metų, kuomet mes 
palikome Lietuvą ir pasitraukėme į Vokietiją. Penkias
dešimt metų žmogaus gyvenime yra gana ilgas laiko tar
pas, tad galėtų ir žaizdos užgyti. Tačiau gal ne visos 
žaizdos yra užgyjančios: daugelis jas su savimi į kapus 
nusinešė — daug mūsų bendrakeleivių jau išėjo.

Laiko migla ir ūkanos daug ką uždengia, vaizdai ir 
įvykiai nustoja savo ryškumo ar įtampos. Blėsta seniai 
matytų veidų kontūrai, kurių prisiminti jau negalima. 
Nežinia, kažkur matyti, gal geležinkelio stotyje? O gal, 
sirenoms kaukiant, teko kartu į slėptuvę bėgti?

Jau beveik užmirštame tuos laikus, kuomet mes pa
tys buvome tame ekrane aktoriai. Nutolome nuo to ne 
tik laiko erdvėje, bet ir geografine prasme. Baimės ir 
siaubo daugiau nebejaučiame. Ir seniai jau nustojome 
savo sapnuose, sirenų kaukimus girdėti. O tuomet mirtis 
buvo kasdieninis mūsų svečias, kai griuvo, degė miestai 
ir gaisrai nakties padangę švietė.

Mes jau Vokietijoje

Vokietis, tariamasis palydovas, kurio ant platformų 
nematėme, pervedęs per sieną, Eitkūnuose mus savo 
nuožiūrai paliko. Teko pradėti bandyti vokiškai kalbė
ti ir esamoje situacijoje susiorientuoti. Kadangi norėjome 
važiuoti per Karaliaučių, tad reikėjo tvarkaraštyje

pasižiūrėti, kuomet traukinys išeina. Pradėjome su 
Vokietijos geležinkeliais ir jų tvarka susipažinti. Iki 
traukinio išėjimo turėjome dar keletą valandų, tad ėjome 
į banką savo turimas Ostmarkes į Reichsmarkes išsi
keisti. Be jokių klausimų po 1,000 markių iškeitė, o ki
tus užrašė ir išdavė pakvitavimą, pagal kurį nuvykimo 
vietoje turėjo mums likusius iškeisti. Nors Eitkūnai nėra 
didelis miestukas, bet mes toli nuo stoties nedrįsome 
nuklysti. Pradėjome susipažinti su restoranais ir 
„štamais” (maistu, kuriam kortelių nereikėjo).

Rytprūsiai pro vagono langą

Nusipirkę bilietus į Karaliaučių, su savo lagaminais 
įsikraustome į vagoną. Vokiečiai, kurie vagone važiuoja, 
tai vis senukai — jaunų vyrų nei stotyje, nei gatvėje 
neteko matyti. Pro vagono langus matyti gražūs vaiz
dai, atrodo, ūkiai stambūs, kadangi sodybos viena nuo 
kitos gana toli. Matomi pastatai gražūs, mūriniai. Visur 
elektros ar telefono laidai. Žodžiu, iš karto matyti, kad 
jau esame kitame krašte. Geležinkelio stotelės švarios, 
taip pat ir žmonės, kuriuos matėme, tvarkingai apsi
rengę. Kadangi vagone esantieji vyrai visi jau žymiai 
senesnio amžiaus, tad į mus atkreipia dėmesį ir prade
da kalbinti. Kuomet pasisakome, kad esame lietuviai, 
teiraujasi, kodėl ir kur mes važiuojame.

Žinoma, mes nesakėme, kad ir jiems jau reikėtų 
bėgti. Jau buvome matę visur išlipintus šūkius: „PST! 
Feind hoert mit” („PST! Priešas klausosi kartu)”. Pora 
vyresnio amžiaus moterėlių pasisako, kad jos „lietuv- 
ninkės, laukininkės, nuo Stalupėnų”. Jų kalba — dar 
suprantama lietuvių kalba. Joms pasakome, tegu ren
giasi ir jos greitai bėgti. Jos žiūri į mus išsigandusiais 
veidais ir tik „Mein Gott, alles verloren” teatsako.

Pastebime, kad traukinys artėja prie didesnio mies

to. Privažiuojame Įsrutį. Dar jokių karo pėdsakų nema
tyti, bet netoli stoties pastebėjome keletą priešlėktuvinių 
pabūklėlių. Peronuose maišėsi kariai ir karo policija. 
Tik kiek vėliau sužinojome, kad kažkur netoliese buvo 
Hitlerio vadovietė. Traukinys stotyje ilgai neužtruko, 
porą sykių švilptelėjo ir vėl tolyn važiavome. Pagaliau 
atvažiavome į Karaliaučių. Iš karto matome, kad į did
miestį patekome. Lagaminus atidavėme į apsaugą, o 
patys ėjome po miestą pasidairyti. Pastebėjome, kad 
žmonės į mus įtartinai žiūri. Turbūt todėl, kad esame 
nesiskutę ir rūbai per lietų, kuris mus užklupo Kazlų 
Rūdoje miškais važiuojant, yra gerokai suglamžyti, be 
to, aš su savimi turėjau portfelį, kuriame buvo šeimos 
nuotraukos ir pora žodynų. O galbūt ir dėl to, kad mes 
daug dairėmės.

Ne per toli nuo geležinkelio stoties naujos statybos 
kvartalas, gerokai sudaužytas. Kai kurių namų tik pa
matai telikę, o keletas keturaukščių pusiau perskelti. 
Pamatęs šį vaizdą, susidariau įspūdį, kad slėptuvės po 
namais didelio saugumo negarantuoja. Tą patį vakarą 
geležinkelio stotyje sužinojau, kad ne per seniai Kara
liaučių anglų bombonešiai bombardavo. Buvo daug už
muštų, nes puolimas buvo beveik netikėtas. Kadangi 
bombonešiai puolė iš jūros pusės, tad per vėlai jie buvo 
pastebėti.

Visur sutinkame lietuvius

Bevaikštant po miestą, ištroškome, tad pamatę 
„Bierstubę” užėjome troškulį nuraminti ir vokiško alaus 
paragauti. Kadangi ištroškę, tad ir karo meto alus geras. 
Vokiškas alus gal kiek geresnis už kaunietišką, jau
čiamas apynių skonis, bet alkoholio vis tiek neturi. 
Mums alų begurkšnojant, užkalbina turbūt to baro šei
mininkas. Jis kreipdamasis į mus sakė: „Turbūt esate

lietuvninkai?” Mes kiek nustebome, pasirodo ir jis yra 
„lietuvninkas”, nuo Goldapės. Tik, žinoma, kol šalia 
mūsų vokiečiai sėdėjo, tai jis mūsų nekalbino. Pasitei
ravo, kur mes važiuojame ir kur apsistoję. Pasakėme, 
kad važiuojame į Tiuringiją, o mūsų daiktai stotyje. 
Mums pasakė, jeigu norime stotyje pavalgyti, tad turime 
būti prieš 8 vai. vakaro, nes 9 vai. viską uždaro.

Turime dar beveik pusantros valandos, tad šiek tiek 
su tuo „šinkoriumi” pakalbame. Jo supratimas apie 
frontą yra gana menkas, dar vis mano, kad rusai į Vo
kietiją neįeis. Negi visiems išaiškinsi. Be to, mes neži
nome, kas jis yra. Tad reikia atsargiai kalbėti: Su tuo 
„lietuvninku” atsisveikiname ir einame į stotį. Mes jau 
ne naujokai, žinome, ką galime ir be kortelių gauti. Ta
čiau tik į vietą nuvykę, po kiek laiko sužinojome, kad 
galėjome gauti „Reisekarten”. Bet, tai jau buvo šaukštai 
po pietų. Nors ir be kortelių, bet keletą dienų gyventi 
galima. Stoties bufete gavome morkų su žirniukais, 
bulvę, lašišos paštetą ir kavos. Ar tai buvo lašiša, ar ne, 
tai negalėčiau tvirtinti, bent taip buvo parašyta. Bet 
reikia žinoti, kad vokiečiai yra visokių „erzacų” 
išradėjai.

Pavalgę ėjome susirasti vietą, kur būtų galima naktį 
prasnausti. Tokių, norinčių naktį stotyje praleisti, buvo 
gana daug. Pasirodė, kad karo metu Karaliaučiaus stotis 
nakties metu beveik jokio traukinių judėjimo neturėjo.
Visi, kurie stotyje buvo, tai tie, kuriems vietos nakvynei 
reikėjo. Visos vietos, atrodė, jau anksčiau atvykusių 
užimtos. Viduryje grindų negi miegosi. Vis reikėjo kaip 
nors pasienyjė įsitaisyti. Taip mums besidairant, grupė 
apyjaunių vokiečių mus pakvietė pas save. Jie buvo už 
siėmę gana didelį priesienio tarpą ir sakė, kad ir mums
vietos užteks. ,n. , . ,(Bus daugiau)

t
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Ii partizanų istorijų (12)

50-mečio
REZISTENCIJOS

SUKAKČIAI
HENRIKAS KUDREIKIS

Jei ne patys rezistentai ir 
buvę tremtiniai, Lietuvos „Į 
Laisvę” fondo komitetas ir 
vargu ar daug kas šią svarbią 
Lietuvių tautai sukaktį būtų 
prisiminęs. Bet ar taip derėtų 
tautai rezistencijos sukaktį 
atšvęsti? Tikrų partizanų vos 
trys šimtai belikę, jie seni, 
daugumas ligoti. Paskutiniais 
savo gyvenimo metais jiems 
tenka kovoti sunkią kovą su 
buities bėdomis.*

’ Kai jų kovos draugai dešimt
mečio laikotarpy krito sunkio
je kovoje su keturiomis Raudo- 
' nosios armijos šaulių ir dvejomis 
• NKVD divizijoms. Kiti buvo sa- 
,'vųjų išdavikų komunistų-stribų 
grupuočių susprogdinti, kurie 
pakliuvo sužeisti, žiauriai nužu
dyti, kiti, nenorėdami išduoti 
savo draugų, nusišovė ar susi
sprogdino. Jų daugumos lavonai 

lir šiandien paslėpti pelkėse ar 
"grioviuose. Gyvieji perėjo ne 
lengvesnius Prokrusto kankini- 

;mo kelius.
I Partizanų gyvenimas ir da
bartinėje Lietuvoje ne rožėmis 
-klotas. Bolševikinis elementasK
jaučiasi stiprus, kiekviename 
žingsnyje, kad ir koki v tažo 
miestelio įstaigose buvus* Kom
jaunuolė su reikalais at
vykusius partizanus išvadina 
banditais.

Liepos 21 d. Seimas svarstė 
įstatymo „Dėl asmenų represuo
tų (kodėl nenubaustų?) už pasi
priešinimą okupaciniams reži
mams teisių atstatymo papildy
mus. Buvo nutarta įstatymo pir
mojo straipsnio antrąją dalį pa
pildyti sakiniu: „Ginkluoto pa
sipriešinimo (rezistencijos) 
dalyviai skelbiami Lietuvos ka- 
riais-savanoriais ir pripažįstami 
jų laipsniai ir apdovanojimai. Jų 
socialines garantijas nustato 
kiti įstatymai”.

Buvęs Sovietų Sąjungos ko
munistų, dabar LDDP partijos

narys, A. Kunčinas, pasiūlė šį 
įstatymą blokuoti-atidėti. Už šį 
antipartizaninį pasiūlymą bal
savo 39 buvę Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos nariai ir du 
buvę tremtiniai, dabar LDDP 
nariai — A. Albertynas ir A. 
Bendinskas. Šiame balsavime 
buvusių komunistų (ir kai kurių 
KGB) sąraše skaitome: buv. Vil
niaus universiteto rektorius 
prof. J. Kubilius, Lietuvos ko
munistų partijos CK narys, 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas, 
rašytojas V. Bubnys, akademi
kas A. Kairys žurnalistas V. 
Kanapeckas, kovo 11-tos signa
taras B. Genzelis, lenkų komu
nistų partijos CK narys R. Ma- 
ceikenec, kovo 11-tos signata
ras M. Stakvilevičius, LDDP 
pirmininko pavaduotoja S. Bur
bienė, buvęs fabriko direktorius 
J. Kolosauskas, komunistų par
tijos CK narys P. Popovas, aka
demikas J. Požėla, didelis būrys 
buv. kolchozų pirmininkų ir 
kitų bolševikinių pareigūnų. Šis 
sąrašas (41 asmens) įrodo, kad 
balsavusieji už partizanų pripa
žinimą Lietuvos kariais įstaty
mo užšaldymą — tvirtai susieti 
su Sovietų Sąjungos komunistų
ir LDDP partijų istorine drau
gyste.

Sveikiname Jus „draugai”, 
pagaliau nusiėmėte kaukes, ir 
mes pamatėm jūsų rausvus 
veidus.

Štai ką pareiškė Seimo atsto
vas A. Albertynas: „Didžiausi 
kovotojai prieš okupantus buvo 
tarybiniai partizanai ir jų vadas 
Sniečkus. Dabar reikia išsiaiš
kinti, ar Sniečkui suteiksime 
rezistento pažymėjimą.” Lietu
vių tautos žudikui ir išdavikui 
pažymėjimą?. „Draugo” Alber- 
tyno „didvyriai” beveik neužka
bino vokiečių, o žudė tik lietu
vius patriotus, vėliau tapo stri
bų vadais ir NKVD ar MGB ka
rininkais. Jų skelbiami ne

Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

paprasti kovos žygiai buvo tik 
muilo burbulas — melas. Sovie
tų Sąjungos atsiųstas į Švenčio
nių apskritį Apyvala šaltu krau
ju nužudė Lietuvos patriotą Me- 
lagėnų viršaitį Jankauską, ir 
Adutiškio gaisrininką Banelį, 
kuris neva nušovęs tris raudon
armiečius. Sovietų Sąjungos 
didvyrių Apyvalos ir Urbonavi
čiaus gaujos išžudė visą eilę 
Vilnijos patriotų, nieko bendro 
neturinčių su vokiečiais.

50-ties metų rezistencijos pra
džios minėjimai vyko daugely
je Lietuvos miestų ir miestelių. 
Juos suruošė patys partizanai ir 
tremtiniai. Prie scenos pakviesti 
žuvusiųjų partizanų vadų vai 
kai, vaikaičiai ar giminės. Žu
vusius nelygioje kovoje po mir
ties apdovanojo ne vyriausybė ir 
ne prezidentas, o Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos vadovybė!.. Šis faktas liudi
ja, kokiomis nepagydomomis li
gomis serga Lietuvos visuome
nė, valdžia ir Seimas.

Graudu skaityti, kai radviliš
kiečiai partizanų žuvimo vieto
je suklaupė ant žemės, sukalbė
jo maldą. Kalbą pasakė partiza
nų leitenantas Viktoras Šniuo- 
lis, kurio brolis poetas-partiza- 
nas Vytautas žuvo šioje apy
linkėje.

Tuo tarpu lapkričio mėnesį 
Anapilin vėl nukeliavo šie par
tizanai: Dainavos rinktinės 
Žaibo būrio-Jonas Vaivada, pa 
laidotas Karmėlavos kapinėse; 
Dzūkijos partizanas Teofilius 
Gurčius, palaidotas Domeikavos 
kapinėse ir Jungtinės Kęstučio 
apygardos, Lydžio rinktinės, Ro
lando partizanų būrio vadas 
Stasys Plienaitis, palaidotas

No One Of fers You 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 

strategic hub. The netvvork is conveniently linked 

vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev, Lviv, 
Mensk and VILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv international terminai at Warsaw 

Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the officės of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
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Dviejų kartų savanoriai dabartinėje tėvynes apsaugos tarnyboje.
Nuotr. E. Jakimavičiaus

Kauno miesto Panemunės ka
pinėse.

šiandien jau beveik nėra nie
ko, kuo galėtumėm pasididžiuoti. 
Tik partizanai — mūsų ugnį 
nis žiburys, tautos didvyriai, 
kurie pasirinko sunkiausio gy
venimo kelią, nenuėjo su tau
tos dauguma garbinti sa
vo tautos budelių: Stalino, 
Chruščiovo, Brežnevo. Gaila, 
kad ne tik jų amžini priešai — 
LDDP, bet ir pirmoji Lietuvos 
vyriausybė beveik nekreipė dė
mesio ir partizanų nekvietė į 
vyriausybę nei 7 kariuomenės

dalinius.
Nors „Drauge” daviau adre

sus, kviečiau pasiųsti jiems 
lietuviškos spaudos, užsakyti 
Lietuvos patriotinių žurnalų, nes 
tlėl neturto ir ligų jie nepajėgia 
užsisakyti patys, taip pat kai 
kuriems reikalinga finansinė 
pagalba. Kęstučio apygardos 
štabo narys Vytautas Slapšins- 
kas tik pergyveno insultą. De
ja, j mano prašymą beveik nie
kus nekreipė dėmesio.

Žiauru rašyti, kad mūsų tau
tos karžygiai — partizanai greit 
bus tik Lietuvos „dinozaurai”.

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO DARBO REAL ESTATE

Lietuvė, turinti patyrimo kūdikių prie
žiūroje, Ieško darbo lietuvių arba 
amerikiečių šeimoje. Skambinti po 7
v.v. tai. 708-836-4473.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

NAMŲ ŠILDYMAS
Taisau visų rūšių apšildymo įrengimus 
ir pakeičiu vandens šildytuvus. Papi
gintai gaunu visas atsargines dalis. 
Kreiptis: A. Banys, 1-708-447-8806.

VILEIŠIAI
TRIJŲ BROLIŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučya

Inž. Petro, adv. Jono irgyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas, Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų.

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis.

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go” administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., Į Kanadą — 
4,00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL

£ GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(3T2) 586-5959
(708) 425-7161 T
RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

IEŠKO BUTO

Greit atvykstančiai siekti magistro 
laipsnio universitete merginai reika
lingas kambarėlis.

Siūlyti: (312)927-3845.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir WashtenawAve., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-476-8727.

HELP WANTED

Ieškoma 4 ar 6 jaunų vyrų ar/ir moterų so
dinti daržoves ir nuimti jų derlių nuo 1995 
m balandžio iki lapkričio (imtinai). Galime 
padėti gauti darbo leidimą. Alga, maždaug, 
$900 į mėn. Apgyvendinsime dideliame 
ūkio trobesyje. Dėl daugiau informacijos ir 
„interview" rašykite: B. Stankus, P.O. 
Box 21, VVanatah, IN 46390.

Lietuvių kompanija „DAZZLE" Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse. Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 1-813-379- 
9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

štais metais pagalvok pirma apie kitus.
Pasidžiauk Šios žemės grožiu.

Parašyk meilės laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam.

Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai.

Sutaikink besiginčijančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą.

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

Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas.

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

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

Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti!

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią.
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 

Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje.
Pradėk juos daryti!

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

šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą!

—♦—

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, vadovybė ir tarnautojai.

Standard Federal Banklot sovings
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pasidžiaukite gera
sėkme!

6.50%”-7-
Rate effective as of 12-27-94
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Gera sėkmė jus lydės, kai septyniems mėnesiams investuosite pinigus aukš
tu procentu Laimingai 7 mėnesių certifikatą dabar galite atidaryti 
Standard Federal banke Aukščiau pažymėtas nuošimtis gali keistis. 
Pabauda gali būti už pinigų išėmimą prieš terminą Mažiausias indėlis 
12,500
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„DRAUGE” GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

VAIKAS — DIEVO DOVANA. D. Petrutytė.
317 psl........................................................ $10.00

LIETUVOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE.
Atsiminimai. Vacį. Sidzikauskas. 351 psl. $10.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404
psl............................................................... $17.00

GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vi-
jeikis. 288 psl............................................ $8.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsimi
nimai. Povilas šilas. 319 psl................... $8.00

LIETUVIŲ PERIODIKA VAKARŲ EUROPO
JE 1944-1952. J. P. Palukaitis. 287 psl. $20.00

KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai.
Henrikas Stasas. 276 psl......................... $12.00

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS
IŠEIVIJOJE. D. Bindokienė. 361 psl. ... $15.00

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪ
VYJE. Dr. P. Jonikas. 454 psl................. $20.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. A. Nori
mas. 207 psl.............................................. $10.00

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminimai.
L. Tulaba. 443 psl................................... $10.00

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai.
L. Tulaba. 428 psl................................... $10.00

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika.
Vincas šalčiūnas. 335 psl....................... $13.50

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177
psl............................................................... $12.00

HELL IN ICE. Sibiran tremtines atsiminimai.
Onutė Garbštienė. 255 psl....................... $12.00

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH.
803 psl...................................................... $20.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyvento
jai prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau 
visi, tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai 
dar turi pridėti supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.
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LIETUVOS PREZIDENTO A. 
BRAZAUSKO VIZITAS 

ROMOJE IR VATIKANE
PREL. LADAS TULABA

Seniai numatytas, lauktas ir 
vis atidėtas, prez. Algirdo Bra
zausko vizitas Romoje ir Vatika
ne pagaliau įvyko. Lapkričio 30 
d. prezidento lėktuvas nusileido 
Romos Leonardo da Vinci aero
drome. Atvyko su gausia-oficia- 
lia ir neoficialia-palyda: iš viso 
apie 50 asmenų. Oficiali palyda 
buvo — Užsienio reikalų minis
tras Gylys, diplomatinis prezi
dento patarėjas J. Paleckis, Sei
mo atstovas N. Germanas, at
stovė Šiaulienė, Vilniaus uni
versiteto rektorius Povilonis, N. 
Maliukevičius, prezidento sek
retorius, na ir prezidento dukra 
dr. Audronė Usonienė. Neoficia
li palyda — žurnalistai, preky
bininkai, finansininkai, in
dustrijos vadovai.

Juos pasitiko mūsų diploma
tai Romoje — K. Lozoraitis ir 
Morkvėnas, šv. Sosto nuncijus 
prie Kvirinalo ir kolegijos 
vadovybės žmonės. Oficiali pa
lyda su prezidentu apsistojo 
viešbučiuose. O neoficiali — 
buvo apgyvendinta kolegijos Vil
ią Lituania. Juos daugiausia 
globojo mons. A. Jonušas, 
kolegijos ekonomas.

Susitikimus su Italijos vyriau
sybės atstovais ir su prezidentu 
organizavo Morkvėnas, Lietu
vos atstovybės prie Kvirinalo 
laikinas vadovas. Tiesa, jau yra 
paskirtas naujas ambasadorius 
prie Italijos vyriausybės prof. 
Podalgis. Jis pradės eiti parei
gas ateinančių metų pradžioje.

Po apsilankymo pas Italijos 
senato pirmininką, prezidentas 
su savo oficialiais palydovais 
aplankė šv. Kazimiero kolegiją. 
Pradžioje buvo sutiktas su visa 
kolegijos šeima, Romos lietu
viais ir visa neoficialia at
vykusia iš Lietuvos palyda Vilią 
Lituania patalpose. Svečią pa
sveikino kolegijos ir Italijos 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
kolegijos rektorius prel. A. Bart
kus. Po to prabilo pats preziden
tas. Kalbėjo gana atvirai ir pa
sakė tai, ko buvo galima laukti. 
Pabrėžė, jog buvo išrinktas de
mokratiniu būdu. Atlieka savo 
pareigas, siekdamas krašto ge
rovės ir užtikrintos ateities. 
Pripažino, kad ekonominėje sri
tyje, nors daroma visa, kas 
įmanoma, tuo tarpu yra neiš
vengiama priklausomybė nuo 
Rusijos. Čia pat užtikrino, jog 
nėra jokios politinės priklauso
mybės nuo Maskvos. Pakar
totinai pageidavo visų didesnės 
vienybės ir sutarimo dėl bendro 
Lietuvos gero. Baigdamas pa
brėžė, jog prezidento galios 
pagal Konstituciją yra pietos, 
tačiau ne viską gali ir preziden
tas. Seimas ir vyriausybė turi 
savo autonomines kompetenci
jas. Kai visi susirinkusieji buvo 
vaišinami Vilią Lituania, prezi
dentas ir jo palydovai buvo pak
viesti į Kolegijos patalpas. Čia 
buvo progos asmeniškai pasikal
bėti ir su prezidentu, ir su jo 
palydos autoritetingais asmeni
mis. Nuotaika iš abiejų pusių 
buvo šilta.

Gruodžio 1 d. — lankymasis 
italų įstaigose, politiniai kon
taktai, vizitai, priėmimai. Va
kare prezidentui ir jo palydai- 
priėmimas pas Žemaičius. A. 
Žemaitis yra Lietuvos am
basadorius prie F.A.O.

Priėmimas Vatikane, nors ne
žinau kodėl, buvo laikomas pri
vačiu, o ne valstybiniu, buvo 
iškilmingas. Prezidentas atvyko 
su palyda 11 vai. Buvo pasitik
tas San Domaso kieme ir paly
dėtas į apaštališkų rūmų popie
žiaus puošnius apartamentus. 
A. Brazauskas buvo įvestas į 
studiją privačiam pokalbiui, ku
ris tęsėsi apie pusę valandos. Po 
to buvo įvesti ir pristatyti oficia
lūs palydovai, su prezidento 
dukra dr. A. Usonienė priešaky

je ir Užsienių reikalų ministru 
Gyliu bei kitais. Visus lydėjo 
Lietuvos ambasadorius prie šv. 
Sosto K. Lozoraitis.

Popiežius prabilo lietuvių kal
ba. Po popiežiaus kalbėjo prezi
dentas A. Brazauskas. Abi kal
bos svarbios. Pacituosiu, duoda
mas santrauką, bei kai kurias 
svarbesnes ištraukas.

Pradžioje popiežius pasveikino 
prezidentą ir palydą. Išreiškė 
džiaugsmą vėl sutikti šio oficia
laus vizito proga Vatikane ir 
padėkojo už jo vizito Vilniuje at
minimui pavadintą jo vardu vie
ną aikštę. „Esu dėkingas, — tęsė 
Jonas Paulius H, — už šį malonų 
mostą, o taip pat už visos lietu
vių tautos ir jos vadovų svetin
gumą, parodytą per visas ketu
rias dienas mano buvimo Vil
niuje ir Lietuvoje. Tarp svarbių 
šios apaštalinės kelionės aki
mirkų, trokštu prisiminti apsi
lankymą Kryžių kalne. Tie žmo
nių pastatyti kryžiai lieka liu
dyti apie totalitarinio režimo 
metu patirtą siaubingą išbandy
mą, tuo pat metu jie yra dvasios 
didybės ženklas, žmonių, suge
bėjusių savo kultūrinėse ir 
dvasinėse tradicijose rasti drą
sos nepalūžti, viltis geresne 
ateitimi”.

„Kilni lietuvių tauta, — tęsė 
popiežius Jonas Paulius II, — 
gyvena laisvės ir vilties metą. 
Dėkodamas Dievo Apvaizdai, 
reiškiu ypatingą pasitenkinimą, 
kad atgavus konstitutines lais
ves, buvo reikiamai pripažinta 
religijos laisvė... Bažnyčiai tai 
leidžia išskirtinu būdu tarnauti 
visuomenei, padėti jaunimui su
rasti per ilgus amžius Lietuvo
je išvystytų tikėjimo ir civiliza
cijos paveldu bei formuoti tikras 
dvasios vertybes...

Totalitarinio komunistinio re
žimo žlugimo pagimdytas pava
saris daugelio žmonių širdyse 
pagimdė lūkesčius ir viltis. Šiuo 
metu didžiausią pavojų indivi
dams ir visuomenei sudaro apsi
ribojimas siekti netikrų idealų 
ir apgaulingų medžiaginės gero
vės perspektyvų, paliekant nuo
šalyje daugiau pastangų reika
laujantį, rūpestį dvasinėms 
vertybėms. Tokiu atveju, būtų 
nepasinaudota Apvaizdos ir is
torijos duota proga... kurti ateitį 
ant tvirtų žmogaus gerbimo ir 
nuoširdaus laisvos bei solidarios 
pažangos siekimo pamatų. Rei
kia šalyje užtikrinti tvirtą 
socialinį teisingumą..., remian
tis visų lietuvių nuoširdžiu 
dialogu. Katalikų Bažnyčia yra 
pasirengusi bendradarbiauti 
šioje srityje, kaip tai esu 
priminęs savo atsisveikinimo 
kalboje Vilniuje”.

Dėl Bažnyčios ir valstybės 
santykių, popiežius pareiškė, 
jog atėjo laikas juos sureguliuo
ti, gal net oficialiais susitari
mais. Viena svarbiųjų problemų 
yra bažnytinės nuosavybės at
gavimas. Šv. Petro Vietininkas 
užtikrino, kad Bažnyčia, atga
vusi visas pirmiau turėtas sie
lovadinės veiklos priemones, 
savo įnašu švietimo, labdaros ir 
gailestingumo srityse atneš 
naudos visam kraštui.

Prieš baigdamas, šv. Tėvas 
sakė: „Bažnyčia gerai supranta, 
kad tiesioginė politinė veikla 
nėra jos misijos dalis. Tuo pat 
metu, vis dėlto ji taipgi suvokia, 
jog negali atsisakyti dalyvauti 
krašto gyvenime, duodant savo 
įnašą į krašto atkūrimą”.

Po to prabilo prezidentas A. 
Brazauskas. Jis pasakė gana 
ilgą, gerai paruoštą kalbą. 
Pradžioje priminė, kad jis yra 
pirmas Lietuvos prezidentas, 
kuris turi laimės aplankyti šv. 
Sostą. Čia pat pareiškė padėką 
už atsilankymą pereitais metais 
Lietuvoje. Pabrėžė, jog šis at
silankymas lieka visam atmin-

Kiekvienam lietuviui mielas ir pažįstamas Vilniaus arkikatedros vaizdas.
Nuotr. Alberto Kerelio

tinas. „Jo Šventenybės tartas 
žodis su meile ir įsitikinimu 
padarė mus, — pabrėžė prezi
dentas, — tvirtesnius ir vieni 
kitiems pakantresnius. Tai la
bai svarbu. Lietuva išgyvena 
sunkų ir džiaugsmingą kūrybos 
laikotarpį. Mes atkuriame 
demokratinę, socialiniu teis
ingumu pagrįstą, savo valstybę. 
Mes atkuriame papročius ir tra
dicijas, universalius krikščioniš
kus pradus turinčią kultūrą, 
taip pat ir ryšius su kitomis 
Europos ir pašalimis”.

Toliau jis nusakė dabartinę 
Lietuvos politinę padėtį ir 
siekimo kryptį. Užtikrino, kad 
Lietuva respektuoja visų pilie
čių ir etninių mažumų teises ir 
visišką tarpusavį sugyvenimą. 
Artimas Lietuvos siekis“yra in
tegruotis Europos Bendrijoje. 
Nors gyvename labai sunkius 
transformacijos laikus, bet 
turime viltį, kad pagaliau visas 
ateis į gera. Privalu tačiau 
visame ir visada paisyti ir 
laikytis doros. Toliau pasidžiau
gė, kad santykiai su šv. Sostu 
yra geri, ir jie turi teigiamos 
įtakos krašto gyvenimui. Sie
kiant tampresnių ir našesnių 
santykių su Bažnyčia, Lietuvos 
vyriausybė yra pasirengusi 
pasirašyti su šv. Sostu 
atitinkamas sutartis.

Baigdamas prezidentas dar 
kalbėjo: „Šventasis Tėve, Lietu
vos žmonėms buvo lemta kone 
pusę amžiaus (šimtmečio) eiti 
biblinio Jobo keliu. Ir per 
nelaisvės dešimtmečius stiprė- 
jome, patyrėme labai daug, ko 
išorinis pasaulis dažnai neįtarė , 
ir negalėjo suprasti. Kančia, o 
vėliau ir dvasinė įtampa, lėmė 
mums Golgotos kelio pakartoji
mą po daugelio šimtmečių XX 
amžiuje. Tuo tarpu civilizacijos 
pažanga, Vakarų pasaulis judė- ' 
jo priešinga kryptimi. Ir būdavo 
valandėlių, kada atrodydavo, 
kad mes daugiau niekada nesu
sitiksime... Tačiau susitikome 
Apaštališko Sosto Valdytojo 
apaštalinėje kelionėje Lietuvo
je. Taip buvo atstatytas dar 
vienas Europos ir pasaulio'til- 
tas. Atstatytas ir todėl, kad mū
sų sielose jis niekuomet nebuvo 
sugriautas, o tuo labiau — su
griuvęs. Išlikdami Vakarų civi
lizacijos dalimi, mes kūnu, 
krauju ir dvasia aiškiai ir skau
džiai pajutome ribą, ties kuria 
ši civilizacija baigiasi. Tai 
didžiulė — neįkainuojama patir
tis. Ji padės mums pasitikti XXI 
amžiaus išbandymus. Ką mes 
galime — tai žengti kelis žings
nius meilės ir gėrio link... Tai ir 
būtų didžiausia žmogaus, krikš
čionio ir piliečio pareiga”. Šiais 
žodžiais prezidentas baigė savo 
kalbą.

Vyko pasikeitimas dovano
mis. Popiežius padovanojo pre
zidentui didelės vertės leidinį, 
kuris pamini Vatikano Bibliote
kos kai kurias turimas reteny
bes; o taip pat pontifikato me
dalius. Prezidentas Brazauskas 
iš savo pusės padovanojo popie
žiui paveikslą, vaizduojantį Kryžių

kalną. Palydos asmenims po
piežius dovanojo: moterims po 
rožinį, o vyrams po medalį. Po 
to šv. Tėvas palydėjo prezidentą 
ir palydos narius į salęClemen- 
tina, kur susirinkę laukė grupė 
lietuvių iš Lietuvos ir Romos. 
Čia pasisveikino su kiekvienu. 
Iš salės Clementina prezidentas 
su palyda pasiekė valstybės sek
retoriaus apartamentą. Valsty
bės sekretoriui kard. Sodano 
prezidentą Brazauską pristatė 
popiežiaus rūmų prefektas J. E. 
Dino Monduzzi. Po vizito pas 
kard. Sodano prezidentą ir jo 
palydovus Vatikano protokolo 
šefas mons. T. Caputo palydėjo 
į salės Keggia Sikstinos koplyčią.

Po to pasiekė Šv. Petro baziliką 
ir čia trumpai sustojo prie Pieta 
statulos, pasiekė Švč. Sakra
mento koplyčią trumpam susi
kaupimui; po to pasiekė Konfe
sijos altorių ir Šv. Petro karstą; 
pagaliau nusileido į kriptą ir 
aplankė mūsų koplyčią. Tuo 
prezidento vizitas Vatikane 
baigėsi. Jis buvo iškilmingas. 
Tik nežinau, kodėl jis vyko ne 
kaip valstybinis, o kaip as
meninis.

Kitas priekaištas. Nors Vati
kanas priėmė prezidentą A. 
Brazauską su visomis iškilmė
mis, tai Italija mūsų preziden
to vizitą praleido visiškoje tylo- j 
je. Nei laikraščiai, nei televizi- i 

ja, nei radijas, ar kitos žinia- 
sklaidos priemonės nesiteikė šia 
proga kalbėti apie Lietuvą, apie 
besilankantį Lietuvos preziden
tą. Kodėl taip įvyko? Ar italai 
dėl kurių nors priežasčių sąmo
ningai vizitą ignoravo, ar iš 
mūsų pusės nebuvo pasistengta 
pasirūpinti propaganda? At
simenu, kai mes — išeiviai — 
ruošėme įvairius minėjimus, iš 
Italijos spaudos ir televizijos 
sulaukėme didelio dėmesio. Ko
dėl šia proga nebuvo suorgani
zuota bent spaudos konferenci
ja? Žinoma, daug priklausė ir 
nuo to, kad mūsų diplomatinės 
atstovybės dar nėra visai susi
organizavusios, neturi viso per
sonalo, nei reikiamų veiklai 
priemonių dėl finansų stokos. 
Praleista gera proga priminti 
Italijai ir pasauliui Lietuvą ir 
jos turimas dabartyje sun
kenybes.

• „Draugas” mus visus jun
gia į bendrą lietuvišką šeimą.

A.tA.
PETRUI PETRAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, gilaus skausmo prislėgtiems 
— žmonai dr. REGINAI, dukrai ALDONAI ir sūnui 
VYTAUTUI su šeimomis bei kitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime:

B. Čiunkienė 
J. R. Janšauskai 
Ir. Laurinavičienė 
E. A. Osteikai 
V. A. Osteikai 
V. Patalauskienė 
A. Petrauskienė 
N. S. Sližiai 
V. Stoškus 
A. R. Tamulioniai 
R. A. Vaitiekaičiai 
A. Vitkauskienė

Teesie Tavo valia kartodamos, palydime

A.tA.
SOFIJĄ ADOMAITIENĘ,

buvusią mūsų pirmininkę, į Amžinybę. Giliame 
liūdesyje likusį velionės vyrą DOMĄ ir šakotą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
SOFIJAI ADOMAITIENEI

mirus, jos vyrą DOMĄ ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame

Felicija Krumplienė 
Valentinas Krumplis su šeima

A.tA.
kun. PETRUI ŽARKAUSKUI,

Šv. Antano parapijos klebonui, Omaha, NE .mirus, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą jo giminėms, draugams 
ir parapijiečiams.

D. T. Damašauskas

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. sausio mėn. 4 d.

A.tA.
Kun. PETRAS DAUGINTIS, SJ

Po sunkios ligos š.m. sausio 2 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė tėvas Petras Daugintis, SJ.

Jis gimė 1915 m. balandžio 1 d. Bajorėliuose, Kretingos 
apskr. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1938 m. lapkričio 3 d., prieš 
tai mokytojavęs Plungės apylinkėje ir baigęs Karo mokyklą. 
Pabaigęs mokslus Vokietijoje ir Romoje, kunigu įšventintas 
1946 m. liepos 26 d. Įgijęs sociologijos daktaro laipsnį, nuo 
1955 m. dirbo lietuvių parapijose Montevideo, Urugvajuje, ir 
Sao Paulo, Brazilijoje. Nuo 1978 m. Čikagoje ėjo Lietuvos 
jėzuitų provincijos iždininko pareigas, bendradarbiavo spaudo
je, redagavo „Mūsų žinias”, parašė Urugvajaus lietuvių 
istoriją.

A.a. t. Petras Daugintis pašarvotas Jėzuitų koplyčioje, prie 
Jaunimo centro, trečiadienį, sausio 4 d., nuo 2 vai. popiet. 
Laidotuvių Mišios tą patį vakarą, 7 vai. Laidojamas jėzuitų 
sklypelyje, Šv. Kazimiero kapinėse, 9 vai. ryto, ketvirtadienį, 
sausio 5 d.

Liūdi: brolis Antanas Daugintis su šeima, seserėnas 
Romas Navickas su šeima Lietuvoje, svainis Vincentas 
Navickas Michigane ir Lietuvos jėzuitai.

A.tA.
EMILY ZUBRICKAS

Gyveno Pompano Beach, FL, anksčiau Kankakee, IL.
Mirė 1995 m. sausio 2 d., sulaukusi 83 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Elena Venclovienė su vyru Jonu, 

dukterėčia Sigita Hoeppner su vyru George, sūnėnas John 
Venclovas, dukterėčia Mary Kubowicz su vyru Leroy, daug 
dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje ir Kanadoje.

Velionė buvo žmona a.a. dr. Juozo.
Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 4 d. nuo 3 iki 8 vai. 

Hallowell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55 St., Coun- 
tryside, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 5 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Šeimos Vilos Lemonte 
koplyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tau
tinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo, dukterėčios ir sūnėnai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Hallovvell & James Funeral Home. Tel. 
708-352-6500.

Mylimai Sesutei
A.tA.

JADVYGAI NAUJALIENEI

Lietuvoje mirus, mielą ELEGIJŲ KAMINSKĄ ir jo 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

„Kunigaikštienės Gražinos” 
būrelio sesės

Mūsų brangiai Globėjai, Operos Solistei

A.tA.
SOFIJAI ADOMAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą inž. DOMĄ ir 
kartu liūdime.

Katarina ir Jonas Pečkaičiai

Chica8o. a 60^
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kun. Petras Daugintis, SJ,
mirė š.m. sausio 2 d. Šv> Kry
žiaus ligoninėje, ilgokai sirgęs 
sunkia liga. Gimęs 1915 m. 
Bajorėliuose, Kretingos apskr., 
kunigu įšventintas 1946 m. 
liepos 26 d. Kurį laiką darbavosi 
lietuvių parapijose Urugvajuje 
ir Brazilijoje. Nuo 1978 m. 
gyveno Čikagoje, bendradarbia
vo spaudoje, buvo „Mūsų žinių” 
redaktorius. Budynės trečia
dienį, sausio 4 d., nuo 2 vai. po
piet Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje 
(prie Jaunimo centro), tos pačios 
dienos vakare 7 vai. bus auko
jamos šv. Mišios taip pat jėzui
tų koplyčioje. Laidojamas ket
virtadienį, sausio 5 d., 9 vai. r., 
Šv. Kazimiero kapinėse;

Šv. Mišios bus aukojamos
šeštadienį, sausio 7 d., 9:30 vai. 
ryte, Šv. Kazimiero seselių 
vienuolyno koplyčioje, 2601 W. 
Marųuette Rd., prašant Dievo, 
kad Šv. Kazimiero vienuolijos 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišias aukos kun. Jerome 
Listėcki, Mudelein seminarijos 
profesorius. Visi kviečiami daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti 
šia intencija.

Tokios geros kokybės lini
niai audiniai paprastai paruo
šiami tik eksportui į užsienį. 
Juos galima pamatyti ir įsigyti 
„Drauge”. Pagalvėlės, staltie
sės, staltiesėlės, takeliai ir kiti 
audiniai pradžiugins kiekvieną, 
ypač dovanojant kitataučiams, 
jaunoms šeimoms, įvairiomis 
šventinėmis progomis. Atvyki
te, apžiūrėkite, pasirinkite ir 
nusipirkite!

x Živilė Vaitkienė iš Seven 
Hills, OH rašo: „Mudu su vyru 
auginame tris sūnus. Džiaugia
mės mums suteikta Dievo pa
laima ir norėtume atnešti 
trupinėlį džiaugsmo vienam 
našlaitėliui Lietuvoje. Siun
čiame Jums $150 čekį metinei 
pašalpai. Jei įmanoma šelpti 
mergaitę, būtume dėkingi — 
mūsų vaikams būtų sesutė”. 
Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Chicagos Lietuvių Mo

terų klubas paėmė globoti 
vieną našlaitį Lietuvoje: jos 
atsiuntė našlaičio globos metinį 
mokestį $150. Dėkojame. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Čikagos 
lietuvių Moterų klubui už 
$300 auką. Auka skiriama tu
berkulioze sergantiems vaiku
čiams. LML dėkingi už nuola
tinę paramą.

(sk)

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Irena Blekytė Draugo fondo 
įgaliotinė Seattle ir Washington 
valstijoje sudarė fondo lėšų 
telkimo komitetą, į kurį įeina 
Zita Petkienė, Vidmantas Rai- 
šys ir Vytautas Lapatinskas. Su 
maloniu pažadu telkti lėšas 
Draugo fondui, atsiuntė ir 
keturis čekius iš viso 285 
dolerių sumą. Įgaliotinei ir 
visam komitetui Draugo fondas 
reiškia padėką.

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pokylis vasario 4 d. 
ruošiamas Lietuvių centre, 
Lemonte. Informacijai skam
binkite tel. 708-257-7861.

Kas nori dalyvauti „žalio
sios kortelės” — DV-96 viza — 
loterijoje, prašymus reikia siųsti 
nuo š.m. sausio 31 iki kovo 1 d. 
Norintieji gauti daugiau 
informacijų ir blankų, prašome 
kreiptis į Socialinių reikalų 
raštinę („Seklyčią”), 2711 W. 
71st St., Chicago, II60629. Tele
fonas — 312-476-2655.

Įstojamieji egzaminai mergai
tėms, norinčioms ateinančiais 
mokslo metais lankyti Maria 
aukštesniąją mokyklą, bus šeš
tadienį, 1995 m. sausio 14 d., 
Maria High School patalpose, 
6727 S. Califomia Avė. Mokslei
vės prašomos naudoti rytinės 
pastato pusės duris. Egzaminai 
prasidės 8:15 vai. r., reikia atsi
nešti 2 antro numerio pieštukus 
ir 20 dol. egzaminų mokestį. 
Daugiau informacijų teikia 
mokykla, tel. 312-925-8686, ext. 
61. Visos mergaitės, šiais moks
lo metais baigiančios pradžios, 
ypač katalikiškąsias, mokyklas, 
kviečiamos lankyti Maria gim
naziją.

x Vita ir Romualdas Stri
maičiai iš Boca Raton FL, siun
čia $150 vieno našlaičio metinį 
pagalbos mokestį. Dėkojame 
jiems! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Laura Tumosa-Ward iš 

Dublin OH, sužinojusi apie 
Lietuvos vaikų-našlaičių 
sunkias gyvenimo sąlygas siun
čia vieno vaiko metinę $150 pa
ramą, ir sako, „kad galėčiau 
tiems visiems vaikams padėti, 
būčiau laiminga”. Dėkojame jai! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, 11 60629.

(sk)

x Aldona ir Edmundas 
Drukteniai iš Floridos atsiuntė 
$150 globojamos našlaitės Agu- 
tės 1995 metų parama. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Visi produktai 
užsienietiški. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

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

(sk)I
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)

„Draugo” metinis kon
certas įvyks balandžio 2 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Pro
gramą atliks solistai: Dana 
Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė, Jonas Vaznelis ir Čika
gos Lietuvių operos choras. 
Programą koordinuoja, solis
tams akompanuos ir chorui diri
guos Operos dirigentas muz. 
Alvydas Vasaitis. Šiais metais 
Čikagos Lietuvių operos pirmi
ninkas yra Vytautas Radžius. 
Prašome atkreipti dėmesį į da
tą ir balandžio 2 d. neruošti kitų 
renginių, o skirti tą dieną 
„Draugo” koncertui.

JAV LB Krašto valdyba per
savo pirmą posėdį, kuris įvyko 
gruodžio 3-4 d. Čikagoje, patvir
tino Tautinių šokių šventės 
tarybą. Tautinių šokių šventė 
įvyks liepos mėnesį 1996 metais 
Čikagoje. Į Tautinių šokių 
šventės tarybą tautinių šokių 
institutas paskiria 4 asmenis, o 
JAV LB Krašto valdybą — šešis. 
Vienbalsiai priimti JAV LB 
Krašto valdybos paskirti 
asmenys į Tautinių šokių 
šventės tarybą: Birutė Jasai
tienė, Bronius Juodelis, Rita 
Kėželienė, Regina Kučienė, 
Linas Norušis ir Reda Pliūrienė.

Vince Derenčius, Sunny
Hills, FL, siųsdamas prenume
ratos mokestį už „Draugą”, 
pridėjo 110 dol. auką. Labai 
malonu, kad iš saulėtos Floridos 
ateina dosni dovana laikraščiui, 
už ką nuoširdžiai dėkojame.

Vaikų Mišios Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nytėlėje bus sausio 8 d., 9 vai. 
ryte.

Dr. Jonas Valaitis, Western 
Springs, IL, yra žinomas lietu
viškoje kultūrinėje veikloje 
pasižymėjęs asmuo. Esame jam 
labai dėkingi, kad jis nepamiršo 
„Draugo”, atsiųsdamas jam 100 
dol. už kalendorių ir kalėdines 
atvirutes.

x Popiežiaus apsilan
kymas Kryžių kalne! Aukštos 
kokybės, dviejų su puse valandų 
ilgumo vaizdajuostę (VHS), 
pirmą kartą galite įsigyti pas 
mus. Taip pat dar turime 
anksčiau siūlomų „Popiežiaus 
vizitas Kaune” vaizduojuosčių. 
Vienos vaizdajuostės kaina yra 
$20 ir $5 už persiuntimą, arba 
abi už $35 ir $5 už persiuntimą. 
Vaizdajuostes galima užsisakyti 
asmeniškai atvykstant į mūsų 
įstaigą arba paštu: Internatio
nal Historic Films, Ine., 3533 
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609, tel. 312-927-2900. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master- 
card kredito korteles. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk)
x Emilija ir Liudas Valan

čiai paaukojo $50 Lietuvos naš
laičiui. Už auką našlaičių var
du dėkoja „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)
x Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja poniai Irenai 
ir dr. Leonui Kriaučeliūnams 
už $250 auką. Jūsų gausi auka 
padės LML toliau tęsti pradėtus 
darbus.

(sk)
x Alekso Lauraičio 70 metų 

jubiliejaus proga draugai pa
aukojo $155 Lithuanian Mercy 
Lift. LML nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams: N. V. Aukštuo
liams, D. V. Bilaišiams, S. A. 
Damijonaičiams, G. P. Narams 
ir S. S. Žilevičiams. Auka ski
riama tuberkulioze sergantiems 
vaikučiams.

(sk)

x Anne J. Whalen iš Sparta 
N.J. ir Carol Lynn Anglin iš 
Nevados siunčia po $150. Abi 
nori globoti po vieną našlaitį 
Lietuvoje. Dėkojame toms 
geroms tetoms! „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

ta. Žvaigždutė
• ’ Įsteigtas Lietuviu Mokytoju Sajunaos Chicaaos skuriautĮsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plača*. Medžiagą siųsti: 3206 W. ®th Place, Chicago, IL 60629

Po ilgos religinės priespaudos, dabar vėl žmonės pradėjo puošti savo gyven
vietes gražiais lietuviško stiliaus kryžiais.

Foto Augustino

KALĖDŲ SENELIS

O — ho — hoo — atėjau!
Aš audros nebijau.
Kai žiemužė puotą kėlė, 
Matot, barzdą man suvėlė!

Keliavau daug dienų,
Su maišu dovanų.
Mano briedžiai eiklūs buvo, 
Rogės lėkė — neišgriuvo.

O — ho — hoo — tai minia! 
Na, visi pas mane!
Gintui dramblį, Mirgai lėlę, 
Augiui — knygą gražuolėlę.

Jonas Minelga

KĄ AŠ MAČIAU
KELIONĖJE APLINK 

PASAULĮ

Kol buvome Fidži sostinėje 
Šuva (Vanua Levu saloje), visą 
laiką lijo, nes ten yra pati lie
tingiausia salos vieta. Šuva — 
labai mažas miestelis, netvar
kingas ir nešvarus. Čia mes 
buvome išsinuomavę mini auto
busiuką ir juo apvažiavome 
beveik visą salą. Iš čia iš
plaukėme į vieną privačią salą 
už šimto mylių nuo Suvos, o 
paskiau į Tongos sostinę Nu- 
kualofą.

Nukualofoje gyvena tiktai 
tongiečiai, jie visi dėvi sijonus. 
Čia vienos turistų agentūros 
kieme prie stulpo su rodyklėmis 
į visus pasaulio miestus mes 
pritvirtinome lentelę su užrašu 
„Vilnius” ir nurodėme kiek yra 
kilometrų iki Vilniaus. Tam rei
kėjo gauti turizmo ministerijos 
leidimą. Iš čia išplaukėme į 
Tahitį.

Tadas Miniotas

ŽEMAIČIŲ PASAKA

Mes klausėmės Žemaičių pa
sakos apie Jėzaus gimimą, apie 
piktą karalių Erodą, apie 
stebuklingus laukus, apie 
mergaitę pavirtusią varle.

Buvo nupiešti paveiksliukai 
apie Šventą Šeimą, ūkininką ir 
jo dukrą, piktą karalių ir ka 
reivius.

Iš „Mūsų žinių”, 
Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los laikraštėlio

NAKVYNĖ PAS KALVĮ

(Kalėdų legenda) 
(Pabaiga)

Vargšas kalvis, kuris savo 
tvartelyje davė Dievui prie
glaudą, buvo apdovanotas ste
buklu. Jis turėjo gerą, bet 
nesveiką dukterį, gimusią be 
rankų. Sunkus buvo jos gyve
nimas. Nelaiminga mergaitė 
patylomis įsimaišė į būrį angelų 
ir garbinančių Jėzų piemenėlių 
ir kartu su jais garbino Kristų. 
Jos žydros akys gailestingai 
žiūrėjo į Jėzų ir stebėjosi 
nedrąsiai su dideliu nusižemi
nimu. Švenčiausioji Marija 
pamatė nelaimingąją ir maloniu 
balsu tarė:

— Mergaite, paduok man iš 
ėdžių Kūdikėlį!

Mergaitės akyse pasirodė 
ašaros. Priėjo arčiau ėdžių ir 
labai liūdnu balsu atsiliepė:

— Kaip aš paduosiu, kad ran
kų neturiu?

— Nagi, pamėgink, vargšele, 
— ragino Dievo Motina.

Mergaitė sujudėjo, prisiglaudė 
prie ėdžių ir... nepajuto, kaip 
išaugo jai sveikos ir stiprios 
rankos, kuriomis paėmė mažutį 
Jėzų, lengvutį kaip pūkelį, ir 
padavė Dievo Motinai Marijai. 
Mergaitė labai apsidžiaugė ir 
pradėjo džiaugsmingai ranko
mis ore mojuoti, bėgioti, juoktis, 
šokinėti. Nubėgusi tėvui ir mo
tinai pasirodė linksmai šaukda
ma:

— Aš jau rankas turiu! Ran
kas turiu, galėsiu dirbti viską, 
kas tik bus reikalinga atlikti, 
kaip ir visi kiti žmonės. Aš esu 
sveika!..

Tai buvo Jėzaus Kūdikėlio 
pirmasis stebuklas.

— Ar jūsų laikrodis pasako 
laiką?

— Ne, reikia į jį pažiūrėti.

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS

Iš raidžių sudarytos dai- 
nos-giesmės tekstas:

Lietuva, tėvyne, mūsų, 
tu didvyrių žemė.
Iš praeities tavo sūnūs, 
te stinrvbe semia.

GALVOSŪKIO NR. 48 
ATSAKYMAS

Reikia manyti, kad Beniaus 
tėvai buvo dėkingi Mikui, kad 
neleido ilgiau su nepažįsta
muoju kalbėtis ir padėjo jam 
sugrįžti į namus.

Kartais reikia atsisakyti ir 
patogumų, nežinant kuo viskas 
baigsis.

GALVOSŪKIO NR. 49 
ATSAKYMAS

Pavyzdys: Akis, antis, arklys, 
abėcėlė, akimirka, admirolas, 
aerodromas, automobilis, ak
menskaldys, apskritaveidė, ad
ministracija, azerbaidžanietė ir 
t.t.

Gali būti ir kiti žodžiai, visi 
bus užskaityti.

GALVOSŪKIO NR. 50 
ATSAKYMAI

1. Mūsų laikų laiko skaičia
vimui „Viešpaties metus” (A.D.) 
įvesti pasidarbavo popiežius 
Jonas I, vadovavęs Bažnyčiai 
nuo 523.IX.13 iki 526.V.18 (E. 
Brit. 13-20) ir teologas, matema
tikas, atsronomas vienuolis 
Dionyzius Exiguus. Jis, bandy
damas nustatyti Jėzaus gimta
dienį, padarė porą klaidų: a) jis 
Jėzų pajaunino keliais metais, 
ir b) jis A.D. laiką skaičiuoti 
pradėjo ne nuo 0, bet nuo 1 
(vieno). Daugumos nuomone, 
Viešpats Jėzus Kristus gimė 
praslinkus 741-749 metams nuo 
Romos miesto įkūrimo, bet ne 
753 m., kaip manė Dionysius 
Exiguus. (E. Brit. 7-465; 
„Kristaus gyvenimas”, 224-242 
psl., G. Ricciotti, London, 1962).
2. Iš lotynų kalbos kilęs žodis 
„karūna” lietuvių kalboje 
reiškia „vainiką” — valdžios 
ženklą, metalinį galvos 
papuošalą. 3. Jeruzalės Golgota 
yra 740 metrų virš jūros lygio, 
o mūsų Šatrijos kalnelis yra 
229 metrų aukščio. 4. Blogajam 
angelui pavadinti lietuvių kal
ba turi daug žodžių: velnias, kip
šas, nelabasis, piktoji dvasia, 
demonas, šėtonas, liuciferis, me
fistofelis. 5. Iš viso buvo 14 apaš
talų. Jų vardai: Petras ir jo 
brolis Andrius, Jokūbas ir jo 
brolis Jonas (sūnus Zebediejaus 
ir Salomės), Pilypas, Baltramie
jus, Tomas, Matas, Jokūbas (sū
nus Alfiejaus), Simonas, Tadas 
(— Judas, Lk. 6:16), Judas Iska- 
riotas, Motiejus ir Povilas (Mt. 
10:2; Mk 3:16; Lk. 6:14-16; 2 
Kar 1:1; Apd. 1:26).

GALVOSŪKIS NR. 66 

(Žiūrėkite piešinėlį)

Kalėdų senelis aplankęs visus 
gerus vaikus ir apdalinęs dova
nėlėmis, iškeliavo į savo namus 
— Šiaurės ašigalį. Keliaudamas 
pro vaikų pastatytą sniego senį, 
paliko tokį užrašą: „Badar ut 
ksinklinm Kaisuv namo tovie- 
je”. Jūsų uždavinys: nupiešti

sniego seniui: kepurę, šaliką, 
lazdą, sagas ir teisingai per
skaityti Kalėdų senelio paliktą 
užrašą.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 67

(Žiūrėkite piešinėlį)

Piešinėlyje matote nupieštą 
žaisliuką ir daug kelių pažy
mėtų raidėmis, vedančių į 
Kalėdų senelio maišą. Sekdami 
abėcėlės raidėmis, suraskite 
žaisliukui tikrą kelią į Kalėdų 
senelio maišą.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 68

Vieno ežero saloje augo ke
letas medžių. Vakare nakvynei 
į salą atskrisdavo keletas 
paukščių. Kai paukščiai tūp
davo po du į medį, tai vienas 
medis likdavo tuščias, o kai 
tūpdavo po vieną į medį, tai 
vienam paukščiui netekdavo 
medžio. Kiek augo saloje me
džių ir kiek atskrisdavo paukš
čių nakvynei?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 69

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides. Pirmąsias raides skaity
dami žemyn, sužinosite vieno iš 
Dzūkijos ežerų pavadinimą. 
Gulsčiai (skersai) brūkšnelių 
vietoje įrašysite raides, iš kurių 
susidarys žodžiai pagal duotas 
reikšmes. Uždavinys vertina
mas 10 taškų: 1.------------------
Lietuvos laukų akmens pavadi
nimas kitu žodžiu. 2.-------------
------Vyskupo Antano Bara-
nausko gimtinė. 3.-----------
Lietuvoje labai mėgiamas ir
naudingas augalas. 4.---------
— Lietuvos upės pavadinimas. 
5.--------------------------- Kuror
tas prie Nemuno upės. 6.----
-------- Vieta .kur sustoja laivai.
7.------------------ Miestas, ku
riame 1920 m. buvo pasirašyta 
Lietuvos sutartis su Lenkija. 8.
------------- Iš medžio padarytas
daiktas, kuriame buvo paguldy
tas gimęs Kūdikėlis Jėzus. 9. 
------------- Ežero Vilniaus kraš
te pavadinimas.

GALVOSŪKIS NR. 70

1. Yra du bumerangai: grįž
tantis ir negrįžtantis. Kurioje 
šalyje vartojamas grįžtantis bu
merangas? 2. Kodėl milžiniš
kiems jūrų laivams užtenka ma
žo propelerio, o žymiai mažes
niems helikopteriams reikia 
didelio propelerio? 3. Kur gar
so bangos greičiau sklinda: 
karštame ar šaltame ore? 4. Kur 
garsas greičiau sklinda: ore, 
vandenyje ar geležyje? 5. Kaip 
greit garso banga lekia oru?

Už teisingus ir plačiau pa
aiškintus atsakymus gausite 10 
taškų, o už trumpus ir apytik
rius — tik 5 taškus.

Atsiuntė
Kun. dr. E. Gerulis


