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Rrez. Lukašenko: 
Baltarusija neteikia 
ginkluotės pasienyje

su Lietuva

Ozolas: Sutartis laužo 
1920 m. sutartį

o

Vilnius, vasario 7 d. (LA- 
AGEP) — Kaip jau pranešėme, 
sausio 6 d. su oficialiu vizitu i 
Lietuvą atvykęs ‘Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenko su Lietuvos* prezidentu 
Algirdu Brazausku pasirašė 
tarpvalstybines sutartis dėl 
draugiškų santykių bei dėl vals
tybinės sienos. Abiejų šalių 
užsienio reikalų ministerijų 
sekretoriai pasirašė susitarimus 
pripažįstant „Baltarusijos” 
sanatoriją Druskininkuose Bal
tarusijai ir „Objektą 500” — 
Drūkšių ežero vandens lygio 
reguliavimo stotį Lietuvai.

Kaip rašo Rimantas Var
nauskas „Lietuvos aide”, 
spaudos konferencijoje preziden
tai sutartis įvertino kaip abiem 
šalims naudingus ir seniai lauk
tus žingsnius. Prez. A. Luka
šenko žurnalistams sakė valsty
binės sienos sutartį laikąs 
pavyzdžiu kitoms valstybėms, o 
geros kaimynystės susitarimą 
siejo su viltimi plėtoti prekybinį 
ir ekonominį bendradarbiavi
mą. Prez. A. Brazauskas pabrė
žė, kad geros kaimynystės su
tartis atveria galimybę ruošti 
palankios prekybos su Baltaru
sija susitarimą bei plėtoti 
„Rytų-Vakarų” tranzito kori
dorių automobilių ir geležinke
lio keliais per abi šalis iki Klai
pėdos uosto.

Pasak A. Lukašenko, jo šalis 
labai suinteresuota investuoti į 
„statybas Lietuvos pajūryje”, 
kad galėtų užsitikrinti alter
natyvius energijos žaliavų šalti
nius. „Mums rūpi alternatyvūs 
apsirūpinimo nafta ir mazutu 
keliai. Ne todėl, kad nepasi
tikim Rusija, bet norime turėti 
atsarginę galimybę”, sakė A. 
Lukašenko.

Baltarusijos prezidento ne
trikdo skirtinga Lietuvos ir 
Baltarusijos orientacija — 
lietuvių į Vakarus, o baltarusių 
— ten, kur reintegruojasi dalis 
buvusių sovietų respublikų. Lie
tuvos siekį tapti Europos Sąjun
gos nare jis vadina „normaliu” 
ir sako, jog ir Baltarusija apie 
tai galvoja. O dėl NATO, tai, 
pasak Lukašenko, „irgi lietuvių 
reikalas. Jei jie nori sieti savo 
likimą su NATO, tai į sveika
tą”, liaudiškai tarė Baltarusijos 
prezidentas.

„Laimei, mūsų tautos „Pa
smerktos” gyventi greta ir pa
laikyti gerus santykius. Kiek
vienas turi teisę pasirinkti 
draugus, o mes su lietuviais 
visuomet gyvensim kartu ir 
suprasim vieni kitus”, sakė 
Aleksandr Lukašenko. Kartu jis 
pabrėžė, kad žurnalistai jo ne
klausė, o jis nesakė, ką apskri
tai mano apie NATO planus plės
tis į Rytus. Kaip žinoma, šiuo 
požiūriu Maskvos ir Minsko 
pozicijos faktiškai sutampa.

Baltarusijos prezidentas 
spaudos konferencijoje teigė 
nustebęs dėl „per didelio 
žurnalistų žinojimo”, kai buvo 
paklaustas apie Rusijos siūlo
mas drauge saugoti sienas su 
Baltijos valstybėmis. Kaip 
žinoma, tokį pasiūlymą sausio 
pabaigoje iš Maskvos parsivežė 
Baltarusijos parlamentarai, 
dalyvavę Rusijos parlamento — 
Dūmos svarstymuose dėl Rusi
jos ir Baltarusijos santykių. 
Prezidento Lukašenko teigimu, 
Maskva Minskui to nesiūliusi, o I

,jei pasiūlys, tada ir svars
tysimi Tačiau pridūrė: „mūsų 
pasieniečiai — pakankamai 
aukšto lygid, ir gal pasienyje su 
Lietuva to nereikės”.

Aleksandr Lukašenko pana
šiai stebėjosi ir dėl klausimo 
apie puolamosios ginkluotės 
sutelkimą pasienyje su Lietuva. 
Jis užtikrino, kad ginkluotė 

pasienyje neteikiama, nes tai 
„būtų absurdiška daryti”. Ka
riuomenės koncentracija turi 
būti' pakankama pagal kitos 
valstybės karines pajėgas, sakė 
prez. Lukašenko. „Mes žinome, 
kad Lietuvoje nėra tiek kariuo
menės, kiek Baltarusijoje. Man 
vadovaujant, jūs net krustelėji
mo prie sienos nepastebėsite”, 
teigė A. Lukašenko. O jei koks 
Baltarusijos vadovas kada nors 
taip darytų,, jis būtų nušluotas 
nuo šalies politinės arenos, nes 
mes žinome, kas yra karas”.

Baltarusijos delegacijoje 
buvęs generolas teigė, kad 
Pastovių karinis aerodromas, 
kuriame dislokuota puolamoji 
aviacija nuolat pažeidinėja 
Lietuvos oro erdvę ties Adu
tiškiu, nebeveiks — dabar iš ten 
išskrenda paskutiniai lėktuvai. 
Prezidentas A. Lukašenko ža
dėjo šiemet ir kitais metais 
vykdomos reformos metu suma
žinti šalies ginkluotąsias 
pajėgas nuo 180,000 iki maž
daug 70,000 karių.

Prezidentas Lukašenko taip 
pat žadėjo, kad jo šalis netrukus 
pasirašys tarptautinį įsiparei
gojimą dėl trečiųjų šalių atsa
komybės už branduolinių ava
rijų likvidavimo padarinius. 
Pasak jo, tuo užsiima aukšti Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnai, ir netrukus prisijun
gimą prie atitinkamos konven
cijos galės ratifikuoti Baltarusi
jos parlamentas. Kaip žinoma, 
dėl baltarusių delsimo ratifi
kuoti šį dokumentą buvo iškilę 
kliūčių teikti tarptautinę pa
galbą Ignalinos atominei elek
trinei, užtikrinant jos saugumą.

Baltarusijos prezidentas vadi
na „nenormaliu” dabartinį 
Lietuvos ir Baltarusijos vizų 
režimą, nes tai neatitinka jo 
pozicijos dėl buvusių sovietų 
respublikų integracijos. Jis esąs 
pasiryžęs nedelsiant atsisakyti 
„dirbtinių kliūčių”, jei ir 
lietuviai to pageidaus.

Didžiausia problema
— vyriausybė ir jos 

vadovas
Vilnius, vasario 2 d. 

(„Apžvalga”) — LDDP frakcijos 
įvykusiame posėdyje buvo 
svarstomos partijos problemos. 
Kaip „didžiausia problema” 
buvo įvardinta vyriausybė ir jos 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, kuris, Seimo savivaldybių 
komiteto pirmininko A. Sad- 
kausko žodžiais tariant, „be 
reikalo yra partijos pirmininkas 
ir veda į bedugnę”. A. Sad- 
kauskas sakė A. Šleževičiumi 
netikįs, nes „nuo jo ir prasideda 
partijos problemos”.

Vyriausybės vadovas, jo nuo
mone, yra didesnis demagogas 
už Gediminą Vagnorių. Kalbė
tojas premjerui pareiškė ne
pasitikėjimą ir pridūrė: „po 
metų ir jūs ateisite į protą”.

Lietuvos ambasadorius Alfonsas Eidintas ir JAV Federalinio Tyrimų biuro — FBI direktorius 
Louis Freeh po jo vizito pernai Lietuvoje. Po šio vizito Lietuvos teisėsauga gauna reikalingą ir 
tikrai didelę JAV paramą. Kasmet FBI Akademijoje Vašingtone stažuojasi po 25 Lietuvos 
teisėsaugos bei policijos kriminalinių skyrių darbuotojų, šių metų sausio ir vasario mėnesiais 
žinomi specialistai FBI kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu skaito paskaitų ciklą 
Lietuvos Policųos Akademijoje.

Baltarusijos prezidentas 
kalbėjo Seime

Vilnius, vasario 7 d. (Elta) — 
Antradienį Seimo plenariniame 
posėdyje kalbą pasakė Baltaru
sijos prezidentas Aleksandr Lu
kašenko. Jis viešėjo Lietuvoje su 
dviejų dienų oficialiu vizitu. 
Išvakarėse prezidentai A. Luka
šenko ir Algirdas Brazauskas 
pasirašė šalių geros kaimynys
tės ir bendradarbiavimo sutartį 
dėl valstybinės sienos nusta
tymo tarp Baltarusijos ir Lie
tuvos.

„Ši sutartis”, pasakė Seime 
Aleksandr Lukašenko, „yra dar 
vienas liudijimas, jog mūsų 
tautos siekia nustatyti civili
zuotus geros kaimynystės san
tykius, padėti stiprų pamatą il
galaikiam politiniam ir eko
nominiam bendradarbiavimui”.

A. Lukašenko akcentavo vals
tybių sienos sutarties svarbą 
abiems šalims. Jis pastebėjo, jog 
kai kurie žurnalistai, linkę 
ironizuoti, jau pakrikštijo šį 
aktą Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės ketvirtuoju padali
jimu. Atsakydamas į tai, A. Lu
kašenko pareiškė: „Mūsų kur

JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovai lankosi JAV 

Kongrese
Vašingtonas, vasario 7 d.— 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkė Re
gina Narušienė ir Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas 
prof. K. Paulius Žygas, vasario 
2 ir 3 dienomis lankėsi JAV 
Kongrese ir valstybinėse įstai
gose Vašingtone. Jų tikslas 
buvo Kongreso nariams iškelti 
JAV LB narių rūpestį dėl Lie
tuvos saugumo ir JAV pagalbos 
Lietuvai. Tarpe kitų pasimaty
mų, R. Narušienė ir P. Žygas 
aplankė ir Lietuvos Ambasadą 
Vašingtone, kur įvyko atviras 
nuomonių pasikeitimas, pra
neša JAV LB Visuomeninių rei
kalų raštinė Vašingtone.

Šiuo metu yra iškilęs didelis 
pavojus, kad Lietuva gali būti 
nepriimta į NATO. JAV Kong
reso Užsienio Reikalų Komite
tas praėjusią savaitę priėmė

sas nesikeičia. Mes gerbėme ir 
gerbsime Lietuvą kaip nepri
klausomą valstybę, gerbėme ir 
gerbsime sienas tarp mūsų vals
tybių, ir jų nustatymą laikome 
nedalomu suverenumo atribu
tu, kaip aktą, kuris mūsų tautas 
tik suartins, tačiau neatitolins, 
leis civilizuotu būdu plėsti mū
sų santykius ateityje”.

Baltarusijos prezidentas ap
gailestavo, jog iš esmės nutrūko 
ankstesni ryšiai tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos ūkio šakių. Jis 
pasiūlė pradėti konkretų dialo^ 
gą dėl tolesnio bendradarbiavi
mo.

Baltarusija domisi Klaipėdos 
uosto galimybėmis, „Vakarų - 
Rytų” transporto koridoriaus 
projekto kūrimu, dalyvavimu 
Būtingės naftos terminalo staty
boje. Įdomi Baltarusijai yra Lie
tuvos ekonominių zonų kūrimo
si programa, kurioje Baltarusi
ja taip pat norėtų dalyvauti, 
kalbėjo A. Lukašenka.

Vasario 7 d. Baltarusijos 
prezidentas baigė dviejų dienų 
vizitą Lietuvoje.

įstatymo projektą — H.R. 7 — 
kurio turinys esą stiprins JAV 
gynybos struktūras ir JAV sau
gumą. Bet per šiame komitete 
įvykusį balsavimą planas gali
mai greičiau įtraukti visas 
Centrines ir Rytų Europos šalis 
į NATO struktūras, buvo iš
brauktas, ir artimoje ateityje 
priimamų šalių sąraše paliktos 
tik Vyšegrado šalys, išbrau
kiant Baltijos šalis. Taip pat 
buvo pridėtas straipsnis nuro
dant JAV vyriausybei „artimai 
kooperuoti” su Rusija saugumo 
klausimais.

Šitoks straipsnis ir Lietuvos 
išbraukimas yra nepriimtinas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ragina savo narius 
pasisakyti savo kongresme
nams šiuo klausimu, pasakė 
pirmininkė Regina Narušienė.

Černobylio atgarsiai
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 

Sausio 21 d. lenkų pasieniečiai 
Kalvarijos poste sulaikė iš Lie
tuvos važiavusį krovininį 
automobilį, kuris skleidė spin
dulius, siekiančius daugiau 
kaip 500 mikrorentgenų per 
valandą. Didžiausia leistina 
spinduliavimo norma aplinkoje 
yra 60 mikrorentgenų per va
landą.

Automobiliu važiavę trys Lie
tuvos piliečiai sakė vykę į 
Lenkiją pirkti baldų, o radio
aktyviosios antklodės buvo skir
tos jiems įvynioti.

Kaip informavo Aplinkos 
apsaugos ministerija, šios 
paklodės užterštos radioak
tyviuoju ceziu ir kitais dirbtinės 
kilmės radionuklidais.

Tokie nuklidai susidaro vei
kiančiuose reaktoriuose. Ma
noma, kad radioaktyviosios me
džiagos, kuriomis užterštos 
Kalvarijos pasienio poste 
sustabdytų keliautojų antklo
dės, susidarė maždaug prieš 10 
metų, todėl, kaip spėjama, jos 
galėtų būti Černobylio avarijos 
produktai.

Lietuviai remia
S. Kovalev Nobelio 

premijai
Vilnius, vasario 1 d. (Elta) — 

Lietuvos Mokslo Taryba nu
siuntė laišką Nobelio taikos 
premijos komiteto prezidentui, 
kuriame jie remia Rusijos Dū
mos įgaliotinio žmogaus teisių 
klausimu Sergej Kovalev kan
didatūrą Nobelio taikos premi
jai gauti.

Laiške primenama, kad Kau
no Medicinos Akademija sutei
kė S. Kovalevui garbės daktaro 
vardą už jo mokslinius pasie
kimus ir drąsiai ginamas žmo
gaus teises bei paramą Lietuvos 
disidentams Sovietų Sąjungos 
okupacijos metais. Už tai S. 
Kovalev 1974 m. buvo nuteistas 
Vilniuje.

Lietuvos Mokslų Akademija 
laiške rašo, kad „S. Kovalev 
šiuo metu yra pavojuje kartu su 
Čečėnijos žmonėmis”.

Prieš kelias dienas S. Kovalev 
kandidatūrą Nobelio taikos 
premijai gauti taip pat parėmė 
12 Lietuvos kūrybinių organiza
cijų.

Vilnius, vsario 7 d. (LA- 
AGEP) — Pirmadienį buvo iš
platintas Seimo nario Romualdo 
Ozolo pareiškimas, kuriame 
apie Lietuvos ir Baltarusijos su
tartį dėl sienų sakoma: „Sutar
tis dėl sienų parengta, neatsi
žvelgiant į vienintelę teisėtą 
Lietuvos pietryčių sienas nusta
tančią 1920 metų Lietuvos-Ru
sijos taikos sutartį. Pasirašomoji 
sutartis yra parengta, Lietuvos 
visuomenei, jos partijoms ir Sei
mui nežinant jos turinio, ji 
parafuota tik su vykdomosios 
valdžios atstovų žinia ir ne
išreiškia tautos požiūrio į sutar
timi sprendžiamas problemas. 
Pasirašomą sutartį galima lai
kyti tik vykdomosios valdžios 
susitarimu”.

Kaip rašo Rimantas Varnauskas 
„Lietuvos aide”, Romualdas Ozo
las, komentuodamas šį pareiškimą, 
paaiškino: „1920 metų sienos 
klausimas turi keletą aspektų. 
Visų pirma, tais metais Rusija 
sudarė sutartis su Lietuva, Lat
vija ir Estija dėl valstybių 
pripažinimo ir sienų nustatymo 
po šimtametės okupacijos. 
Lietuvai tai buvo dar daugiau — 
ji pirmą kartą pažymėjo sieną ir 
su Lenkija, su kuria labai 
aiškiai — aiškesne, neunijine, 
sutartimi — jos nebuvo apibrėž
tos. Kaip tik dėl sienos buvo ir 
Lenkijos agresija. Mes mąstome 
visiškai neistoriškai, todėl 
lenkai ir iškėlė reikalavimą ne
žiūrėti į istoriją, t.y. nežiūrėti, 
kaip buvo, kad nesuprastum, 
kas buvo”, kalbėjo Seimo narys, 
Centro Sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas.

Estija ir Latvija kelia 1920 
metų sienos klausimą ne tik 
kaip teritorinį, bet kaip juridinį, 
primena Ozolas. „Tą pačią 
nuostatą siūliau, siūlau, ir 
siūlysiu laikyti mūsų pačių 
svarbiausiu santykių su Balta
rusija ir Rusija kriterijumi. 
Tiek, kiek jos sugebės pripažinti 
1920 metų sutartį kaip tarp
tautinės teisės aktą ir jo metu 
nustatys sienas, tiek mes 
galėsime rasti nekonfliktinį 
savo tolesnių santykių atspir
ties tašką”, sakė Ozolas.

Baltarusija visą laiką manė, 
kad 1920 metų sutartis ir jos 
nustatyta siena yra labai rimtas 
dokumentas, priminė Seimo na
rys. Kai Vytautas Landsbergis 
važiavo susitikti su buvusiu

Skirtos lėšos
mokyklų statybai

Vilnius, sausio 31d. (Elta) — 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
kolegijos posėdyje patvirtinta 
1995 m. švietimo objektų staty
bos programa. Joje numatyta, 
kad iš valstybės biudžeto paskir
tos lėšos — daugiau kaip 16 
milijonų litų — bus panaudotos 
16 objektų, pradėtų ar baigiamų 
statyti, taip pat rekonstruoti.

Šiais metais Lietuvoje bus 
pradėta statyti tik viena švie
timo įstaiga — Eišiškių vidurinė 
mokykla, po kurios stogu ruo
šiamasi priglausti ir kultūros 
centrą. Toliau buB statomos vi
durinės mokyklos Šalčinin
kuose ir Jašiūnuose, pagrindinė 
mokykla Riešėje, rekonstruo
jama Vilniaus Antano Vienuo
lio vidurinė mokykla, taip pat 
bus statomi priestatai bei pa
talpos uždiėmimams prie švieti
mo įstaigų Radviliškyje, Čiobiš
kyje, Švenčionėliuose, Rusnėje, 
Švėkšnoje, Kėdainiuose, Kaune, 
Šiauliuose.

Baltarusijos parlamento pir
mininku Stanislav Šuškevič, tai 
pastarasis jį priėmė Baltarusi
jos teritorijoje, anoje 1920 metų 
sienos pusėje, pastebėjo Romu
aldas Ozolas.

„Suprantu Lietuvos įsitvir
tinimo pasaulio bendrijoje 
sunkumus ir pripažįstu, kad 
pretenzijos dėl teritorijų būtų 
komplikavusios mūsų nepri
klausomybės įtvirtinimo bylą, 
tačiau dėl šito anuliuoti pačią 
problemą yra ne tik netoliare
giška, bet abusdiška. Niekas 
mums nedavė teisės atsisakyti 
tautos žemių, vienu mostu pri
pažįstant okupacinės valdžios 
mums nustatytas sienas”, 
argumentavo Centro Sąjungos 
pirmininkas.

„Kur tai matyta!” — stebėjosi 
R. Ozolas. „Priimdami šitokią 
poziciją, mes prarandame toles
nes galimybes bendrauti su Bal
tarusija, ypač atsimenant jos 
pastoviai augantį ekspansio
nizmą. Baltarusijoje vis labiau 
plėtojama Rusijoje sukurta 
teorija, kad Baltarusija yra ’Lit- 
va’, o Lietuva yra Žemaitija, t.y. 
ilgam laikui jaunai nacijai duo
damas žaisliukas, kuris rodys, 
kad jų žemės yra už sienos — 
Vilnius, visa vidurio Lietuva. 
Na, Žemaitijoje su Telšiais gal 
ir gali gyventi lietuviai, bet visa 
kita yra ’Litva’, o gyvena ’lie- 
tuvisai’ ”, kalbėjo Romualdas 
Ozolas.

Anot Ozolo, ką Lietuvos val
džia „savo pasiteisinimui ne tik 
galėjo, bet ir privalėjo pada
ryti”, tai — „1920 m. sienos 
teritoriją, kaip mūsų etninių 
žemių problema, fiksuoti kokiu 
nors šios teritorijos ypatingu 
statusu”. Jis priminė, kad toje 
sienos teritorijoje „gyvena lie
tuviai ir, kad Vilnius neapsau
gotas nuo Rusijos ir Baltarusi
jos kariuomenės — problemų 
yra marios”. Ozolas statė 
Latviją ir Estiją pavyzdžiu, kaip 
vadovautis 1920 m. Tartu sutar
timi, pasakydamas jos dabarti
nės Baltarusijos pasienio pro
blemos „galėjo būti spren
džiamos 1920 m. sutarties, kaip 
vienintelio juridinio ir teisėto 
akto, įvedimu į apyvartą. Lygiai 
taip elgiasi estai ir latviai. Jie 
nesako, kad būtinai reikia teri
torijas atsiimti, bet argumen
tuoja tuo, kad toks susitarimas 
buvo ir, norėdami dabar su 
Rusija nustatyti santykius, jie 
privalo išspręsti šitą problemą 
ir rasti sutarimą”.

„Jeigu mes galvojame apie 
Baltijos gynybinę sąjungą”, 
kalbėjo Romualdas Ozolas, „tai 
išduoti savo kaimynus šiaurėje, 
atsisakant bendro supratimo 
dėl sienų yra net tik trumpa
regiška, bet nusikalstama ap
skritai. Mes turime vienintelę 
galimybę pasiekti gynybines 
garantijas — per gynybinę su
tartį su Baltijos šalimis”, 
kalbėjo Seimo narys. „Per ją 
galime išeiti į Šiaurės šalių 
gynybinę sąjungą, o per ją — į 
NATO”.

KALENDORIUS

Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani, išpažinėjas, vargingo 
jaunimo gelbėtojas (1481-1537); 
Saliamonas, Salys, Daugvilė, 
Nirma. 1919 m. žuvo pirmasis 
Lietuvos savanoris-kūrėjas Po
vilas Lukšys.

Vasario 9 d.: Apolonija, 
Marijus, Erikas, Algė, Girvy- 
das.
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11. Didysis skundas
Yra žmonių, įsitikinusių, kad 

jie girdi, kaip gamta kenčia ir 
dejuoja. Kiekvienas gyvas 
esinys dažniausiai apsireiškia 
skausmo šūksmu. Ir iš tiesų, 
regis, džiaugsmą ir linksmumą 
žvėrys daug rečiau išreiškia gar
sais.

Kai kuriems gyvūnams tie
siog skirta savo balsais skelbti 
kančią. Apie tai mąstė vienuoli
kos ar dvylikos metų berniukas, 
vieną vėlų rudens vakarą ilgai 
žingsniuodamas iš miesto per 
laukus. Jau temo. Kai išėjo iš 
miesto, namuose jau žiebė švie
sas.

Greit iš didžiojo kelio jis turėjo 
sukti į taką, vingiuojantį per 
gilią daubą. Šalikelėje stovėjo 
sena tuščia daržinė, priešais sty
rojo seni gluosniai. Iš trumpų 
storųjų kamienų žėlė liaunų at
šakų kuokštai. Visa atrodė kiek 
neįprastai ir paslaptingai. Prie 
tos vietos besiartinantį, jį pasi
tiko širdį veriantis klyksmas, 
skambėjęs vis šaižiau.

Kas tai? Dejavusiajam turėjo 
atsitikti kažkas baisaus. Vaikas 
skubėjo artyn. Galbūt kažkam 
reikėjo pagalbos. Tikriausiai už 
kokio nors medžio guli pasikly
dęs vaikas arba nelaiminga mo
teris. Lyg ir priėjo, bet ne, 
šauksmas vėl nuaidėjo iš aukš
tesnės vietos.

LOS ANGELES AKADEMIKAI 
PAGERBĖ FIL. JONĄ DAINAUSKĄ

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus narių 
sueigą — vakaronę š.m. sausio 
šeštą dieną suruošė skyriaus 
pirmininkė ps. fil. Birutė 
Viskantienė.

Sueigą pradėjo ir ją pravedė s. 
fil. Gediminas Leškys, paskai- 
tydamas gautus sveikinimus iš 
Kauno, Vilniaus ir Šiaulių 
skautų akademikų, ASS 70 
metų įsteigimo sukakties proga.

Kalifornijos St. Aquinas kole
gijoje studijuojantiems šešiems 
studentams iš Lietuvos Vydūno 
Fondas paskyrė po 500 dol., 
kuriuos jiems įteikė Birutė Vis
kantienė. Padėkos žodį studentų 
iš Lietuvos vardu tarė Gintau
tas Vyšniauskas.

Gediminas Leškys pasveikino 
garbingą prelegentą Joną 
Dainauską, kuris prieš 70 metų 
su 16-ka kitų skautų studentų 
pasirašė Vilniaus universitete 
įkūrimą skautų draugovės, kuri 
išaugo į didelį akademikų 
skautų sąjūdį. ASS pirmininkas 
Leškys įteikė mūsų steigėjui 
adresą, sveikindamas kaip

Akademinio Skautų sąjūdžio Los Angeles skyriaus pirmininkė fil. ps. Birutė 
Viskantienė įteikia Vydūno fondo stipendiją studentui ift Lietuvos Gintau
tui Vyftniauskui.

Pagaliau prieblandoje įžvelgė: 
ant sutrūnijusio gluosnio kniūb- 
sojo kažkas pilkas. Tai buvo 
pelėdikė. Ji verkė ir dejavo taip, 
tarytum jos širdelė veržte verž
tųsi laukan. Jau buvo visai ar
ti, beveik pasiekiama ranka. 
Bet dejonė nenutilo. Iš sielvar
to pelėda tikriausiai nepaste
bėjo kažką esant netoliese.

Vaikas stovėjo tylėdamas. Jis 
jau žinojo, kaip gamtos mokslas 
paaiškina pelėdos ūbavimą. Bet 
jam atrodė, kad tie garsai — iš 
didelio skausmo. Jis pirmąsyk 
girdėjo tokią raudą. Gal prabė
gęs pavasaris ir praėjusi vasara 
išmokė ją suprasti? O gal to 
paukštelio krūtinėje tvinksėjo 
visos tėvynės sopulys?

Žmonių sakoma: jei pelėda 
ūbauja, kas nors mirs. Bet 
aplinkui nebuvo nieko, kas 
galėtų numirti. Gal tai lietė 
tolėliau gyvenančius? Ten tik
riausiai kas nors mirė. Kas nors 
piktadariškai nužudytas. Pa
saulyje tiek daug žmonių. Ir 
kiekvieną minutę kas nors turi 
mirti. Todėl ir dejavo pelėdukė.

Ji vaitojo, tarsi jau daugiau 
čia jos niekas nebeišgirs. 
Pelėdukės dūsavimai dar ilgai 
sekė nueinančiajam pavymui. 
Kartais tos dejonės nuaidi jau 
suaugusiojo sapnuose. Sako, 
kartais pelėdos juokiasi. Tik 
jam neteko girdėti. Užtat jis įsi
tikinęs, kad daugybė raudų nu
aidi neišgirstos.

vieną iš ASS iniciatorių ir vieną 
iš aktyviausių narių.

Prelegentas J. Dainauskas 
kalbėjo valandą apie ASS įkū
rimą, berdamas datas ir pavar
des, o susirinkusieji buvo nuste
binti devyniasdešimtmečio 
skautininko energija ir atidžiai 
klausėsi įdomios jo paskaitos.

Skautininkas Dainauskas 
priminė kilnią skautybės ideolo
giją ir jaunų įkūrėjų idealizmą. 
Pirmieji akademikai skautai 
atėjo su idėja, kad jiems politika 
neįdomi; jiems rūpėjo tik 
atgimstanti Lietuva. Skautybė 
moko jaunimą rimtai gyventi, 
svarbiausiai — būti geru žmo
gumi. Tada ir prasidėjo Lietuvos 
karių kapų priežiūra iš kur ir 
liko kapinių lankymo tradicija.

Prelegentas yra „vaikščiojanti 
enciklopedija” ir buvo malonu 
turėti jį savo tarpe. Sekė disku
sijos, vaišės ir kultūringas 
bendravimas skautiškoje aplin
koje, Santa Monikoje, filisterių 
Aldonos ir Laimio Venckų 
namų bibliotekoje.

D.B.S.

Į leitenantus pakeltam Vyliui Leškiui karininko ženklus prisega jo tėvai, Jina ir Gediminas 
Leškiai.

DVIGUBAS DŽIAUGSMAS LEŠKIŲ 
ŠEIMOJE

UCLA universitetas š.m. sau
sio mėnesį Vyliui Leškiui su
teikė biologijos bakalauro laips
nį. Tuo pat metu Vylius užbaigė 
sunkią bei sudėtingą 18-kos 
mėnesių ROTC treniruotę ir 
buvo pakeltas į leitenantus.

Kariškose ceremonijose nau
jasis karininkas tarė žodį, 
išreikšdamas padėką savo tėve
liams, Jinai ir Gediminui Leš- 
kiams, auginusiems jį lietuviš
koje dvasioje. Ypač pabrėžė, kad 
lietuviška skautiška mokvkla ir

KULTŪRINĖS VYR. SKAUČIŲ 
IŠKYLOS

Žvilgsnis į Čikagą
iš Michigan ežero

; • , „> r
„Aušros Vartų”/„Kernavės” 

tunto Mortos Zauniūtės būrelio 
vyresnės skautės rugsėjo 25 d. 
rinkosi prie Jaunimo centro 
esančioje lietuvių jėzuitų koply
čioje. Išklausiusios šv. Mišias 
skubėjome į automobilių pasta
tymo aikštėje mūsų laukiančią 
sesės Marytės „mini van”. Pa
togiai susėdusios mums gerai 
pažįstamoje mašinoje, išvykome 
į Čikagos miesto centrą, norė
damos pažvelgti į miestą iš ki
tos perspektyvos.

Atvykusios į vidurmiestį pie
tų metu, sustojome „Benni- 
gans” restorane. Jaukioje aplin
koje valgėme linksmai besišne- 
kučiuodamos. Paskui, besidairy- 
damos ėjome garsiąja Michigan 
Avenue, kol pasiekėm Čikagos 
upę ir mūsų išvykos tikslą — 
„Wendell’ laivų prieplauką. 
Laivui atplaukus, susiradome 
patogią vietą laivugalyje, at
virame denyje. Pirmoje kelionės 
dalyje plaukėme upe tarp Čika
gos dangoraižių. Gidas apibūdi
no architektūriniai žymius pa
status. Plaukiant atgal link Mi
chigan ežero, turėjome įplauk
ti į šliuzą (įtaisinys laivams 
išvesti iš vieno vandens ploto į 
kitą, kuris nuo pirmojo skiriasi 
vandnes lygiu). Žvelgiant iš eže
ro, Čikaga yra labai gražus ir 
įspūdingas miestas.

Saulutės bučiuojamos ir vėjo 
glostomos sesės smagiai klegėjo. 
Gaila, kad ši maloni kelionė per 
greit pasibaigė ir teko grįžti į 
krantą ir skubėti namo.

Elytė Žukauskaitė

Lankėmės dail. Petravičiaus 
sodyboje

Norėdamos praplėsti savo lie
tuviškos kultūros pažinimo aki
ratį, nutarėm spalio mėn. 
paskutinį sekmadienį aplankyti 
dviejų mūsų būrelio sesių — La- 
ranos ir Lisanos von Braun se
nuolio, žymaus lietuvių grafiko, 
a.a. Viktoro Petravičiaus namą 
ir studiją Union Pier, Michigano 
valstijoje.

Prieš išvyką susirinkome nuo
stabiai atnaujintoje Svč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje. Po Mišių, linksmai dai
nuodamos, išvažiavome susipa

vadovavimas joje padėjo jam 
susiorganizuoti moksle ir atlikti 
sudėtingus kariškus apmoky
mus.

Vylius Leškys nuo pat mažens 
skautavo Los Angeles lietuvių 
skautų tunte ir buvo sumanus 
vadovas skiltininko ir draugi
ninko pareigose.

•• 11
Vylius entuziastingai pradeda 

trejų metų karinę tarnybą. Lin
kime jam sėkmės ir ištvermės.

i D.B.S.

žinti su a.ą. dail. V. Petravičiaus 
darbais. Pušyno apsuptoje sody
boje mūsų laukė dailininko duk
tė Izida i? jos vyras Leopoldas 
Von Braun. Sesė Larana ir jos 
mama aprodė mums Petravičių 
namą ir ;kiemą, kurį puošė 
įvairūs menininko kūriniai. Pa
rodė jo darbus ir studiją, api
būdino jo kūrybinę eigą ir dar
bo metodai.

Dail. Viktoras Petravičius, žy
mus Lietuvos grafikas, mokėsi 
Paryžiuje. Amerikoje dėstė 
meno kursus. Jo darbai buvo iš
statyti įvairiose meno galerijo
se Čikagoje ir Indianos valstijo
je. Savo kūrybingumą reiškė ne 
vien grafika, bet ir tapyba, 
skulptūra bei vitražais. Kū
riniuose atsispindi jo gyvenimo 
eigos vertybės bei pergyveni
mai. Vieną skulptūrą jis sukūrė 
po savo žmonos mirties.

Namuose ir jų aplinkoje ma
tosi dailininko meniška įtaka. 
Staliukai sukurti iš mažų spal
voto stiklo gabalėlių; namo lan
guose ir išorinėse sienose 
nutapyti įvairūs Lietuvos isto
riniai vaizdai. Kiemą puošia 
skulptūros ir drožiniai. Gerbda
mas gamtą ir medžius, jais 
puošė ir savo kūrybą. Aiškino, 
kad medžiai turi savo dvasią.

Baigdamos malonią viešnagę, 
dėkojome Izidai Von Braun ir 
sesei Laranai, kad su mumis pa
sidalino savo prisiminimais ir 
įspūdžiais.

Krista Augiūtė

DETROITO SKAUTŲ 
STOVYKLA

Pirmieji apie savo vasaros sto
vyklą pranešė Detroito skautai 
ir skautės. Jų stovykla vyks 
Dainavos stovyklavietėje š.m. 
birželio 17-25 d.

SIETU VIEČIŲ
SUSIKAUPIMO SUEIGA
„Sietuvos” skautininkių ir 

vyr. skaučių draugovės susi
kaupimo sueiga, minint Vasario 
16-ją, vyks penktadienį, vasario 
17 d., 7 v.v. Lietuvių centre, Le- 
monte. Visos dalyvės prašomos 
atnešti maišelį velykinių sal
dainių ir dovanėlių našlaičiams. 
Visos narės prašomos dalyvau
ti. Laukiama ir viešnių.

VADOVŲ
SEMINARAS

„Žemaičių saulutė” išspausdi
no skautininko Žydrūno Pili- 
tausko straipsnį „Respublikinis 
skautų vadovų seminaras”, ku
riame apie Telšiuose vykusį va
dovų suvažiavimą rašoma:

„Neseniai Telšių katalikiško
je vidurinėje mokykloje įvyko 
respublikinis skautų vadovų se
minaras. Jo dalyviai — busimie
ji aukščiausieji organizacijos va
dovai, susirinkę iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Kybartų, Jo
niškio ir kitų Respublikos vie
tų. Jie tris dienas mokėsi, klau
sėsi paskaitų, sprendė įvairias 
užduotis, aptarinėjo organiza
cijos statutą ir dabartinę jos pa
dėtį.

Šį seminarą organizavo skau
tų mokymo skyrius, kurio na
riai pavasarį tokius kursus bai
gė Danijoje, Pasaulio skautų 
mokymo centre. Telšiuose įvy
kęs seminaras — tik pirmas iš 
numatytų ir jau organizuojamų 
trijų seminarų. Tikimasi, kad 
dalyviai, išklausę visų trijų 
seminarų paskaitas ir išsprendę 
pateiktas jiems užduotis, taps 
profesionaliais Lietuvos skautų 
vadovais.

Seminare JAV-Baltijos savi
valdybių mokymo centro rėmi
mo fondo direktorius Lietuvai 
Ričardas Malkevičius supažin
dino Lietuvos skautų vadovus 
su ilgalaikiu planavimu ir ad
ministraciniu skautiškos veik
los organizavimu. Kauno karo 
muziejaus mokslinis bendradar
bis Valdas Rakutis skaitė pra
nešimą apie demokratiją skautų 
organizacijoje, Pasaulio skautų 
organizacijos principus, tikslus, 
metodus, supažindino su jos 
Konstitucija ir struktūra. Kaip 
reikia dirbti su suaugusiais va
dovais, aiškino Dainius Urba
navičius, Klaipėdos universite
to politologijos fakulteto III kur
so studentas.

Šių eilučių autorius aiškino 
„Jaunimo programą”: kaip rei
kia dirbti su jaunimu, kokie yra 
„Jaunimo programos” tikslai, 
metodai, kokios veiklos kryptys. 
Taip pat išsiaiškinta skautų or
ganizacijos auklėjimo sistema.

Po paskaitų seminaro dalyviai 
mokėsi sudarinėti įvairias veik
los programas, planavo, aiški
nosi dabartinių Lietuvos skau
tų sąjungos statutą, ieškojo ne
demokratiškumo požymių jame 
ir tuoj pat siūlė naujus, demo- 
kratiškesnius pakeitimus.

Seminaro dalyviai (jų buvo 51) 
gavo daug užduočių, kurias 
reikia išspręsti iki kito semi
naro, t.y., sausio 6 d.

Organizacijos mokymo sky
rius, pasibaigus šiam seminarų 
ciklui, Žemaitijoje, Kaune ir 
Vilniuje planuoja įkurti moky-

' mo centrus.
Kaip prasitarė vienas iš 

organizacijos tarybos narių, 
malonu, kad Žemaitijos skautai 

* aktyviai veikia ir kad šis pir
masis tokio pobūdžio seminaras 
įvyko būtent Žemaitijoje — Tel
šiuose.

DRAUGAS
(usps-ieiooo)
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KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

Detroito „Gabijos” skaučių ir 
„Baltijos” skautų tuntų nariai 
sparčiai ruošiasi tradicinei Ka
ziuko mugei, ruošiamai š.m. ko
vo 5 d., sekmadienį, Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose. Mu
gės atidarymas — tuoj po šv. Mi
šių. Skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti į šį metinį jų 
renginį. Atvykę galėsite gar
džiai pavalgyti, išbandyti savo 
laimę laimėjimuose, įsigyti 
gražių rankdarbių. Bus ir įvai
rūs žaidimai vaikams, o vyres
niems gera proga su draugais 
susitikti, jaukioje aplinkoje 
kelias valandas maloniai pra-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)248-0087; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 93 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šešld 9 v.r -12 v p p

8132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-8989 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALI AS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 478-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTČ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 t. Mariem, tel. 708-594-0400 

Brtdg«vlaw, IL 60455
, Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 *cMNor 8t., Elmhurel, IL 90126 

704-941 2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

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

♦

gavus prašymą.

------------------------------------ -I
leisti ir skautišką jaunimo veik
lą paremti. Lauksime.
Detroito skautai ir skautės

KAZIUKO MUGĖ

Kovo 5 d. — Čikagos skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Jau
nimo centre.

Kovo 26 d. — Kaziuko mugė 
CIevelande. Atidarymas 11 vai.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 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 Aaalgnmant".
Sumokama po vizito.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava.

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

Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60852

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marųuetta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. POREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd , Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (706) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

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 Commumty ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 706-527-0080 

Valandos pagal susitarimą
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RYTAI SUSITINKA SU 
VAKARAIS

VACYS BOC1ŪNAS
(Pabaiga)

Kalba JAV prezidentas 
Bill Clinton

Rytmetinės konferencijos se
sijoje sausio 13 d. kalbėjo ir 
Amerikos prezidentas. Stipriai 
akcentavęs šios konferencijos 
svarbą, prezidentas žadėjo ir 
toliau remti Centrinės ir Rytų 
Europos šalių vystimąsi. „Svar
bu išsaugoti jų suverenitetą. Ne
prarasti taikos, kuri atėjo su šal
tojo karo pabaiga”, sakė jis. 
Taip pat pranešė, kad skiriama 
340 milijonų dolerių paskolų ga
rantija, vykdant Amerikos ir to 
Europos regiono prekybines bei 
gamybines tranzakcijas. Bill 
Clintonas ragino tapti NATO 
nariais, nes tai užtikrintų Cen
tro ir Rytų Europos kraštams 
įgyvendinti taikią demokratiją, 
vystant laisvą rinkos eko
nomiką. Kraštai, parodantys 
ekonomini progresą ir politines 
reformas, galės įsijungti į 
NATO, kuri suteiks tautoms 
daug galimybių besikeičiančioje 
globalinėje ekonomikoje. Jung
tinės Amerikos valstybės turi ir 
toliau būti įsipareigojusios tarp
tautiniuose reikaluose.

Po to prezidentas susitiko su 
įvairių grupių delegacijomis.

♦ » Vilniaus arkikatedros varpinė. Nuotr. Alberto Kerelio

Spaudos konferencijoje dalyva
vo ir „Dirvos” redaktorius Ani
cetas Bundonis. Dalyvaujančiu 
14 valstybių vadovus preziden
tas priėmė vėliau. Lietuvai at
stovavo pirm. Algirdas Šakalys 
ir amb. Eidintas. Tautybių dele
gacijoje su prezidentu kalbėjosi 
1B Communications prezidentė 
Ingrida Bublienė ir LB Krašto 
valdybos ekonominės tarybos 
pirmininkas Algirdas Rimas. 
Čia prezidentas paskyrė dau
giau laiko, su kiekvienu pasi
sveikindamas ir trumpai 
pasikalbėdamas. JAV komer
cijos sekretorius R. Brown su 
delegacija praleido net 45 minu
tes.

Čia taip pat dalyvavo ir amb. 
Richard Holbrook, valstybės 
sekretoriaus asistentas Europai 
ir Kanadai.

Žemės ūkis ir energetika

Popietiniuose darbo posė
džiuose buvo paliestos gyvy
binės šiems kraštams — žemės 
ūkio ir energetikos problemos. 
Pranešėjai — didžiųjų korpora
cijų egzekutyvai. Čia kalbėjo 
Midland bendrovės prezidentas, 
Land Lakęs tarptautinio sky
riaus viceprezidentė, Atlanta

Corp. prez., Botanicals prezi
dentė, American Breeder Ser
vice direktorius. Apie energijos 
problemas kalbėjo BP America 
prezidentas, Westinghouse 
Energy sistems, prez. Com- 
munity Energy Alternatives 
viceprezidentas ir Honeywell 
viceprezidentas, Amerikos 
Energijos sekretoriaus pavaduo
tojas. Telekomunikacijos svars
tymuose kalbėjo Orion Network 
Systems Ine. prez., Advanced 
Fiber Communications vicepre
zidentas ir Jonės, Day, Reavis 
& Pogue advokatūros firmos 
atstovai.

Asapas — International fir
mos prez. Kazimieras Samulis 
iš Conn., jau 30 metų sėkmingai 
vykdąs statybas čia Amerikoje, 
Lietuvoje ir kituose kraštuose, 
aktyviai dalyvavo šioje tarp
tautinėje konferencijoje. Jis su 
„Tėvynės garsų” radijo pro
gramos vedėja Aldona Stempu- 
žiene turėjo įdomų pasi
kalbėjimą. ALTui šioje konfe
rencijoje atstovavo dr. J. Genys 
ir V. Jokūbaitis. Nationalities 
Service vykdomasis direktorius 
Algis Rukšėnas daug talkino or
ganizuojant Clevelando miesto 
programas bei priėmimus sve
čiams, atvykusiems iš Europos 
šalių ir Amerikos.

Apskritai ši dviejų dienų kon
ferencija buvo gerai organizuo
ta ir programa įvykdyta, kaip 
buvo užplanuota. Gal nepasi
tenkinimų reiškė čia gyve
nantieji lietuviai, kuriems la
bai mažai teliko laiko kiek il
giau pabendrauti su savo tautie
čiais. Taip buvo ir su Lietuvos 
delegacija, kuri tiktai prabė
gomis turėjo progos susidurti su 
užsienio lietuviais, nes pra
nešimai, susitikimai su val
džios, bendrovių atstovais jų 
laiką negailestingai trumpino. 
Taip fir susitikime „Gintaro” 
restorane, kur dalyvavo ir Cle
velando Plain Dealer žurnalis
tas W. Miller, daug informuojąs 
apie tautybes Clęvelande, turėjo 
mažiau negu porą valandų, nes 
delegatai jau sekančios dienos 
ankstų rytą turėjo „pakelti 
sparnus” skrydžiui Lietuvon.

Iš Clevelando lietuvių 
plačiausius ryšius su Lietuva 
turi Ingridos Bublienės vado
vaujama firma IB Communi
cations, kuri ir JAV komercijos 
departamento tarptautinės 
prekybos informacijos leidinyje 
įregistruota kaip tarptautinė 
konsultacijos firma importui ir 
eksportui, kaip Lietuvos preky
bos centro „Litexpo” atstovė 
JAV-se, kaip importuojanti į 
Baltijos kraštus, daugiausia į 
Lietuvą, kompiuterius, kopija
vimo mašinas, apšvietimo 
įrangą, baldus ir pan. Iš Lietu
vos į JAV: eksportuojami elekt

ros laidai, tekstilė, spiritas, 
stiklo produktai ir t.t.

■ Ekonomistas Vytautas Staš- 
kus su amerikiečių firmomis 
mėgina įsteigti bendrą Lietuvos 
- JAV kepyklų įmonę, kur mo
dernioje gamykloje būtų gami
nami įvairių rūšių sausainiai ir 
kiti produktai, tinkami ir 
eksportui. Gražina Kudukienė 
kovo mėnesį atidarys restoraną 
Vilniuje „American Chicken in 
Vilnius”.

Kiek konkrečių sutarčių ar 
kitų susitarimų Lietuvos dele
gacija padarė su Amerikos ar 
kitais Rytų ir Centrinės Eu
ropos kraštais, dar sunku 
pasakyti. Bet užmegzti ryšiai, 
asmeninės pažintys labai padės 
plečiant prekybinius bei gamy
binius sandėrius. Plačiau kalbė
ta su didžiausių JAV bankų 
atstovais investicijų, paskolų 
reikalais. Teigiama, kad dery
bos su firmomis dėl Lietuvos 
geležinkelių modernizavimo 
buvusios sėkmingos. Susiti
kimai su „Baltic Fund” atsto
vais duoda vilčių, kad iš šio fon
do, palikto besivystančioms 
šalims remti, Lietuvai turėtų 
atitekti tam tikra dalis.

Žingsnis po žingsnio Lietuva 
žengia pirmyn sunkiame eko
nominiame, dvasiniame ir so
cialiniame gyvenime.

Tokios tarptautinės konfe
rencijos yra ne tik moralinė do
vana laisvę atgavusiems kraš
tams, bet ir finansinė viltis. 
Amerikos valdžios ir įvairių 
fondų konkreti dovana buvo ir 
šių keturiolikos kraštų atstovų 
atvykimo finansavimas. Tie 
kraštai nebuvo priversti apsun
kinti savo kuklių biudžetų 
kelionės išlaidomis.

„Praverti langą” Lietuvai po 
penkių dešimčių metų okupa
cijos tamsos, yra reikšmingas 
įvykis. Clevelandas jau antrą 
kartą tokį patarnavimą sėk
mingai įvykdė. Prieš beveik tre
jus metus, 1992 metais, Lietu
va (su didele I. Bublienės pa
galba) sėkmingai dalyvavo tarp
tautinėje parodoje didžiuliuose 
Parodų centro patalpose Cleve- 
lande.

Lietuva tarptautiniame 
forume

Kiekvienas oficialus Lietuvos 
delegatas gavo Baltųjų Rūmų 
paruoštus plačios informacijos 
paketus — bylas: The White 
House Conference on Trade and 
Investment in Central & Eas- 
tern Europe ir U.S. Trade & 
Development Opportunities ir 
Central Europe. Šie didžiuliai 
informacijų leidiniai buvo nepa
mainomi šaltiniai, kuriuose 
galėjo rasti duomenų, reikalin
gų mezgant prekybinius ryšius. 
Apie kiekvieną kraštą pateikta

plačios informacijos.
Nurodant rinkos dydį apie 

Lietuvą rašoma: gyventojų 
skaičius — 3.8 mil.; bendra 
vidaus gamyba 12 bil. dolerių,, 
jos kiekvienam gyventojui 
tenka 3,200 dol., importas iš 
užsienio siekia 1 bil. dol., 
eksportas į JAV — 57 mil. dol. 
Pramonės produkcija nuo 1990 
metų nukrito daugiau, negu 70 
proc., bet rodo stabilizavimosi 
ženklų. Infliacija — 2 proc. per 
mėnesį. Bedarbių skaičius labai 
žemas, mažiau negu 15 proc. 
Vidutinis uždarbis per mėn. - 
65 dol. Verslo galimybės paleng
va pradeda atsirasti. Reformų 
tęsimą kliudo infliacija; 
sumažintos kainų kontrolės. 
Mažasis verslas jau privatizuo 
tas, didžiosios įmonės pasilieka 
valstybės rankose. Atsargios 
ekonominės reformos bankuose, 
kainų struktūrose, žemės nuo
savybės, fiskalinės ir užsienio 
prekybos įstatymuose. Korpora
cijų mokesčiai siekia 29 pro
centus.

JAV su 35 milijonų dol. inves 
ticijomis bendroje užsienio in
vestavimo programoje yra 
didžiausias investitorius. Čia 
yra investavusios šios firmos: 
Philip Morris, Computerland, 
IBM, Brown and Sharpe, Digi
tal Eųuipment, Caterpillar and 
Eli Lilly. Didžiausių galimybių 
turi: sunkvežimiai, įstaigų 
mašinos, medicinos ir dantų 
kabinetų įranga, dažai, pig
mentai, fotografavimo aparatai, 
elektros mašinos ir teleko
munikacija.

JAV prekybos ir vystymosi 
galimybių Centrinėje Europoje 
duomenų rinkinyje apie Lietu
vą nurodyti keli pagrindiniai 
punktai. Ministrui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui 1992 m. 
atėjus į valdžią, Lietuvoje buvo 
privatizuota daugiau kaip pusė 
pramonės ir žemės ūkio įmonių, 
butų. Seimas lapkričio mėn. 
leido parduoti žemę užsie
niečiams. Dauguma kainų kon
trolių panaikinta. Valdžia 
vykdo griežtą monitarinę ir 
finansų politiką. 1993 ir 1994 
m. turėjo nedidelį biudžeto per
teklių. Centrinis bankas laikosi 
griežtos emisijos kontrolės. 
Litas surištas su Amerikos dole
riu. Spaudžiama IMF, Lietuva 
sumažino importo tarifus 
daugeliui žemės ūkio produktų. 
Infliacija, kuri 1993 m. buvo 410 
proc., sumažinta iki 71 proc. 
1994 m. Lietuvos bendras 
vidaus produktas pakilo tiktai 
pusę procento, nors 1993 metais 
nukrito 16 procentų.

Aplamai ne visi šaltiniai pa
teikia tokių dučmenų, kuriais 
pilnai vargu ar būtų galima 
pasitikėti, pvz., ČIA World Fact- 
book - Europa World Yearbook

Danutė Bindokienė >

Ar kritika tikrai 

kenksminga?

Lietuva yra mūsų nuolatinio 
dėmesio centras. Sielojamės jos 
vargais, būkštaujame galimais 
pavojais, džiaugiamės kiekvie
nu laimėjimu. Kartais apima 
bejėgiškumo jausmas, kad kas
dienybė ten nerieda lygiu keliu 
— ieškome kaltininkų ir dai
romės išeičių. Savaime supran
tama, kad lietuviškoji spauda 
užsienyje atspindi visą šį mūsų 
jausmų kaitaliojimųsi. Spauda 
juk yra gyvenimo veidrodis ir jo
je neįmanoma, nors kartais ir 
nemalonios tikrovės paslėpti. 
Pastaruoju metu pasigirsta ir 
priekaištaujančių balsų: kode) 
tiek daug rašoma apie nei
giamas gyvenimo apraiškas 
tėvynėje, kodėl spaudos pus
lapiuose randama daugiau kri
tikos kaip gerų žodžių Lietuvos 
adresu?

Šie klausimai jau seniai pra
šyte prašosi atsakymo ir „Drau
go” redakcijoje. Praeityje, 
susidūrę su panašiais priekaiš
tais, ypač išreikštais lankytojų 
iš Lietuvos, mėgindavome 
ieškoti išeičių. Kiekvienam 
lankytojui, nepaisant, kuriai 
valstybinei, mokslinei ar kitai 
institucijai atstovaujama, mes
davome iššūkį: jeigu pastebite 
(ar atliekate) kokį pozityvų 
darbą, reiškinį, prošvaistę, įves
tą pagerinimą, malonėkite 
mums pranešti ir bus bematant 
paskelbta artimiausioje dien
raščio laidoje, kad visi „Draugo” 
skaitytojai galėtų kartu pasi
džiaugti. Lankytojai iškeliau
davo namo su karščiausiais 
pažadais prašymą išpildyti. De
ja, atrodo, kad mūsų tautiečių 
tėvynėje mėgstamiausias po 
sakis yra: „Pažadėsi 
patiešysi, neištesesi...”

Prieš kiek laiko kreipėmės t 
vieną redakcijos narę, kuri vos 
prieš porą metų čia atvykusi iš 
Lietuvos, kad specialiai skai
tytų visus, mūsų gaunamus, 
laikraščius iš tėvynės ir išrinktų 
tik gerąsias žinias: tokiu būdu 
galėsime pozityviomis naujie
nomis pasidalinti su savo skai
tytojais. Po kelių dienų kruopš
taus darbo ji nusiskundė, kad 
Lietuvos spaudoje gerų žinučių 
sunku rasti — nusikaltimai,

1994 skelbia, kad Lietuvos 
infliacija sudaro 188 proc., o 
Baltųjų Rūmų šaltiniai rodo 
tiktai 71 proc., o ekonominį 
augimą —- 10 procentų.

partijų ginčai, kaltinimai, skun 
dai, alkoholizmas, sukčiavimai, 
kyšiai, trūkumai... žodžiu, visur 
tamsu ir juoda.

Štai tau, kad nori! Žmonės te 
bejaučia nepasotinamą alkį 
žinių iš tėvynės. Gaila, kad jos 
negali būti tinkamiau balansuo
tos tarp pozityviųjų ir nega
tyviųjų polių. Iš tuščio gi nepa
semsi. Tad tie, kurie labiausiai 
burnoja dėl pasitaikančios kri
tikos, turėtų stengtis, kad kri
tiką atsvertų pagirtini reiški
niai.

Mes nenorime — ir negalime 
— tikėti, kad Lietuvoje visas 
gyvenimas tikrai beviltiškas, 
visi žmonės „sugadinti”. Kaip ir 
visur kitur, blogieji žiniasklai- 
dai yra „įdomesni” ir susilaukia 
daugiau dėmesio. Tie, kurie 
savo gyvenime vadovaujasi 
doros, žmoniškumo, artimo 
meilės, tikėjimo principais, 
paprastai į laikraščių puslapius 
ar televizijos žinių laidas nepa
tenku. Juk ir mūsų čia vietinėje 
spaudoje — milijoninių tiražų 
dienraščiuose — labai retai pasi
taiko straipsnelis apie kokį 
gerą, pozityvų įvykį ar žmogų, 
o jeigu pasitaiko, tai vos Kelios 
eilutės, kai tuo tarpu šiurpių 
nusikaltimų aprašymai kasdien 
tęsi per kelias skiltis.

Gaioūt pagrindinis skirtumas 
nuo lietuviškos spaudos yra tas, 
kad vietinėje nesidrovima 
iškelti nusikaltimus, politikie 
rių (net labai įtakingų) sukčia
vimus, vyriausybės aplaidumą. 
Nėra nei vieno asmens — pra
dedant aukštąja dvasininkija, 
krašto prezidentu, sporto ar 
filmų žvaigždėmis, baigiant 
patiltėje susitraukusiu valkata, 
kuris turėtų imunitetą nuo kri
tikos. Tai įprasta, o kartais net 
labai naudinga, nes daugelis 
aukštų pareigūnų neiškrypsta 
iš tiesaus kelio kaip tik dėl tos 
viešumos baimės.

Spauda, kaip minėjome, yra 
kasdienybės veidrodis. Ji turi 
paglostyti,kur reikia; „užkirs
ti”, kai kas to vertas. Vien prie
kabių ieškoti būtų žema, bet pro 
neigiamas apraiškas praeiti 
užmerktomis akimis taip pat 
netikslu.

• Dinamito išradėjas, švedų 
mokslininkas Alfred Nobel mirė 
1896 m. gruodžio 10 d., o iš jo 
palikimo yra įsteigtos Nobelio 
premijos.
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— A, tada... Se, imk tą, ne tokia apdegus. Reikėjo 

storiau pelenais apžerti, — padavė bulvę. — Sakai, kur? 
Ir aš negalėjau spėti kur, o ji per miestelį tiesiai į 
bažnyčią. Pradėjom lipti laiptais prie didžiųjų durų. 
Durys pačios atsidarė. Abi pusės. Bažnyčioje šviesu. Nei 
žvakės, nei lempos nedega, bet šviesu. įėjusi tuoj pasuko 
į dešinę pusę ir tiesiai prie švento Lauryno altoriaus. 
Čia ant laiptelio, paskum ant altoriaus. Ji užlipo lengvai, 
o aš stoviu apačioje. Altoriaus man ligi kaktos, bet ji 
paėmė mane už rankos, kilstelėjo, ir aš atsistojau šalia 
jos.

— Žiūrėk, čia mūsų niekas neras, — pasakė. — Aš 
meldžiausi į šventą Lauryną, kad priimtų pas save, ir 
matai, kad priima.

Tada pažiūrėjau ir aš. Priešais nebebuvo paveikslo, 
bet didelė aikštė, pilna žmonių, ponų ir kareivių. Priešais 
po geležiniais pinučiais kūrenosi ugnis, ant pinučių 
surištas gulėjo šventas Laurynas ir kepė, čirškėjo, net 
degėsių kvapas ėjo į bažnyčią. Mane suėmė baimė. 
Motina tą altorių man rodė ir sakė, kad ciesorius 
Lauryną gyvą iškepė tik todėl, kad tas mylėjo vargšus, 
ligonius ir neatsisakė garbinti Dievo. Tada žiūrėjau į 
paveikslą ir darėsi baisu, o dabar reikėjo eiti pas jį. 
Vienas kareivis priėjo artyn, padavė Saliutei ranką ir 
ji, kaip niekur nieko, lyg nematytų spirgančio švento 
Lauryno, nuo altoriaus, per tabernakulio viršų nužengė 
į aikštę. įsikibau jai į skarą, tempiau atgal ir šaukiau:

— Neik, neik, jie ir tave sudegins.
Bet ji, net galvos į mano pusę nepasukus, ėjo paskui 

kareivį ir mane su visa skara tempė kartu. Spyriausi

kiek begalėdamas, jau net vieną koją į aikštę buvau 
įkėlęs, kai kareivis atsigręžė, pamatė mane, šmaukš
telėjo kardu per skarą, nukirto jos kampą, ir aš su visom 
altoriaus žvakėm nuvirtau į bažnyčią. Nuvirtau, 
pašokau ir kiek tik kojos leido pasileidau iš bažnyčios. 
Didžiosios durys tebebuvo atviros. Pakniubstom nurie
dėjau laiptais į šventorių. Vis rodėsi, kad tas kareivis 
atsiveja. Atsisukau pažiūrėti tik kai jau buvau išbėgęs 
gerai iš miestelio, bet buvo tamsu ir nieko negalėjau 
matyti. Gerai, kad jau žinojau kelią namo. Ne per mišką, 
bet vieškeliu.

Vieškeliu eidamas vis bijojau, kad anas kareivis su 
kardu nepasivytų, tai daugiau bėgau, negu ėjau, o kai 
priėjau savo kaimą, ėmiau bijoti šunų, tai pasukau 
pakluonėmis. Apie Kirkilų kūdrą vaikščiojo žmonės, gar
siai šnekėjo ir švietė su žiburiais. Sustojau pakluonėje 
prie tvoros. Kirkilienė verkė ir prikaišiojo vyrui, kam 
jis taip smarkiai Saliutę kapojo, o Kirkilas nesakė nė 
žodžio, tik su kabliu vis griebė ir griebė į kūdrą. Ir kiti 
vyrai griebė. Norėjau sužinoti, ką jie iš tos kūdros nori 
ištraukti, perlipau per tvorą ir priėjau artyn. Rudžio ber
nas mane pamatė ir paklausė:

— Kieno tas vaikas?
— Kur? — kažin kas ątsiliepė.
Aš ir vėl išsigandau ir kiek kojos neša pasileidau 

namo. Ročpjauny vėl pamačiau Saliutę. Buvo labai tam
su, bet ją mačiau kaip dieną. Ji paėmė mane už rankos.

— Nebėk, — pasakė. — Kai uždusęs į trobą įlėksi, 
visus prikelsi. Einam iš palengva. Čia mūsų niekas nesi- 
veja. Jie ten po kūdrą ieško manęs, bet nieko neras, o 
tu niekam nepasakyk, kur aš. Labai, labai prašau, kad 
nepasakytum. Ir nepyk, kad jie tavęs neįsileido. Aš 
nežinojau, kad tavęs neįsileis.

— Ar jie tavęs neiškepė? — išdrįsau prašnekti.
Saliutė nusišpysojo ir paglostė mano plaukus.

— Vąje, kaip tu suprakaitavęs. Niekas nekepė ir 
niekas nekeps. Tai buvo tik tavo akims, kad žinotum, 
kaip negeri žmonės prieš daug metų šventą Lauryną 
kepė. Dabar jis laimingas ir mane priėmė kaip lauktą 
viešnią. Šiandien tau nebuvo laikas atėjęs, bet jeigu 
kada čia tau pasidarys taip sunku, kaip buvo šventam 
Laurynui, kepamam ant pinučių, ateik, įsileis. Aš visą 
laiką lauksiu. Tik, kai eisi, niekam nesakyk, kur eini. 
Ir kur aš esu, niekam nepasakyk. Kad ir sakysi, vis tiek 
niekas netikės, verčiau tylėti. O pas mane ateiti irgi 
negalėsi, kada tik užsimanysi. Švento Lauryno sargai 
įsileis tik tada, kai čia pasidarys taip sunku, kaip 
sunku buvo pačiam šventam Laurynui ant geležinių 
pynučių, gal net dar sunkiau, negu buvo man.

Net nepąjutau, kad priėjom mūsų trobą, tad ji 
paleido mano ranką, paglostė galvą, liepė tyliai eiti į 
vidų, nusirengti, gulėti ir niekam, niekam nepasakyti, 
kur šiąnakt buvau. Pasakė ir dingo. Čia pat tamsume 
sutirpo. Ką tik norėjau atiduoti skaros kamputį, kurį 
tebelaikiau sugniaužęs kitoje rankoje, bet jos nebebuvo. 
Šaukti nedrįsau, kad kas troboje neišgirstų, ir išėjęs 
nepaklaustų, ko čia vidurnaktį šūkauju. Tyliai įslinkau 
į vidų. Ėjau labai tyliai, bet tėvas išgirdo.

— Kur tu dabar pušinėji? — paklausė.
Nežinojau ką pasakyti, bet greitai sumečiau.
— Už tvarto reikėjo, — pasakiau.
— Ar pilvuką paleido? — dar paklausė.
— Ne, tik taip reikėjo.
Melavau, net nežinodamas, kad meluoju, o kitą rytą 

sužinojau, kad Saliutės tikrai nebėra. Kai su seseria 
nuėjo į klėtį, ji gulti negalėjo, nes visi sukapojimai labai 
skaudėjo, tai užsimetė skarą, pasiėmė rankšluostį, 
pasakė, kad eina į kūdrą kojų nusiplauti, ir išėjo. Sesuo 
laukė, laukė, paskum pati nuėjo pažiūrėti, kur sesuo.

t

Manė, kad sėdi ant kūdros krašto ir verkia. Sakė, jeigu 
taip reikia, abi kad ir visą naktį kartu prasėdės, bet 
nuėjusi rado tik rankšluostį ir tą patį sausą, nešluos
tytą. Suėmė baimė, nubėgusi prikėlė tėvus, tie prisikėlė 
kaimynus, graibė kūdrą, bet nieko išgriebti negalėjo 
Mergaitė dingo, kaip kiaurai žemę prasmego. Ėjo, 
teiravosi, klausinėjo, bet niekas nieko nematė, nieko ne
girdėjo. Po kelių dienų visi išgirdo, kad naktį į bažnyčią 
kažin kas buvo įlindęs ir kažin ko ieškojo, nuo švento 
Lauryno altoriaus net žvakes nuvartė, altoriaus 
užtiesalą purvinom kojom sumynė. Žmonės šnekėjo, spė 
liojo, o aš viską žinojau, bet negalėjau pasakyti. Labai 
norėjau, bet negalėjau padaryti kitaip, negu Saliutė 
prašė. Žinojau kaip buvo, bet galvojau, kad Saliutė dar 
ateis. Ne naktį, bet vidury dienos ir pati pasakys, kaip 
viskas buvo ir kur ji nuėjo pasislėpti. Sekmadienį net 
į bažnyčią kartu su tėvais išsiprašiau. Motina būdavo 
kitoje vietoje, bet tada nusitempiau ją prie švento Lau
ryno altoriaus. Viskas tebebuvo kaip aną naktį: ir Lau
rynas užmestas ant geležinių pinučių, ir ugnis, ir 
kiemas, ir kareiviai. Tik viskas paveiksle, viskas ne
gyva, o tada ir ugnis spragsėjo, ir aikštė buvo pilna gyvų 
žmonių, vaikščiojančių ir garsiai šnekančių. Labai il
gai žiūrėjau į dešinę pusę, kur nuėjo Saliutė. Sakiau, 
gal nors kiek pamatysiu, kad ir ne visą, tai ranką ar 
koją, ar nors kokį drabužio kraštelį. Vienu tarpu lyg ir 
atrodė, kad toje vietoje, kur kareivis nukirto skaros 
kraštą, prie paveikslo rėmo yra prilipę keli skaros 
siūleliai, bet kai artyn negalėjau prieiti, negalėjau ir 
pasakyti, ar tikrai juos matau. Toks mano įsižiūrėjimas 
ir motinai užkliuvo, kad paklausė:

— Ko taip į tą paveikslą įsižiūrėjai?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI CLASSIFIED GUIDE

JUNO BEACH, FL
IŠ TEN, KUR GOLFO 

SROVĖ ŠILDO LIETUVĄ
Kai snaigės pradeda kristi 

Čikagos apylinkėje, tuomet pri
simenam Floridą ir jos malonią 
gamtą žiemos metu. Po Naujų
jų metų gerų draugų globoje 
pirmą kartą teko viešėti Jupi- 
ter-Juno apylinkėje. O kur yra 
lietuvių, ten atostogos smages
nės ir laikas greitai bėga. Nors 
Juno apylinkėje lietuvių nedaug 
ir negalima lyginti su didžiuo
ju telkiniu Floridoje — St. Pe- 
tersburgu, bet ir čia bendruome
ninis gyvenimas gyvas.

Teko pastebėti, kad lietuvius 
jungia Lietuvių Bendruomenė, 
parapija ir labdaros organizaci
jos. Sekmadieniais 2 vai. p.p. 
beveik visi važiuoja į nedidelę 
koplyčią išklausyti šv. Mišių ir 
pasimelsti savąja kalba. Šį ne
didelį lietuvių telkinį aptarnau
ja kun. Vytautas Pikturna. 
Prieš šv. Mišias pats kunigas 
Pikturna padaro įvairius prane
šimus apie šios apylinkės lietu
viškus įvykius bei renginius.

Lietuvių Bendruomenei dabar 
vadovauja dr. Vytautas Majaus
kas. L. Bendruomenės susirin
kimai vyksta sykį per mėnesį. 
Neturint savo nuosavų patalpų, 
LB susirinkimai vyksta vienos 
valgyklos privačioje salėje. Čia 
į susirinkimą suvažif*’r° tautie
čiai gali papietauti aptarti 
visus šios apylinkės einamuo
sius reikalus. Sausio 10 d., po 
įprastinių pietų, vyko sausio 
13-tosios, Lietuvai tragiškos 
dienos, minėjimas. Šiam susi
rinkimui vadovavo LB pirmi
ninkas dr. Vytautas Majauskas. 
Jis savo žodyje pabrėžė šios die
nos tragediją, kaip beginkliai 
patriotai lietuviai, skanduo
dami „Lietuva! Lietuva!”, sto
dami prieš tankus, savo kūnais 
gynė laisvę. Į susirinkimą buvo 
pakviestas svečias iš Kanados, 
Floridon kelioms dienoms atvy
kęs, Lietuvos Seimo narys, bu
vęs ekonomikos komisijos pir
mininkas, prof. dr. K. Antanavi
čius. Ilga paskaita prelegentas 
nušvietė su kokiais sunkumais 
tenka susidurti, valdant LDDP 
partijai, norint bet kokį įstaty
mą pravesti. LDDP politika — 
paprasta: kuo daugiau dabar 
kiekvienam praturtėti, nekrei
piant dėmesio į tautos gerovę, 
nes kitą kartą jie gali būti ne
išrinkti.

Kaip ir visuose lietuvių telki
niuose, taip ir Juno apylinkėje, 
šiuo metu yra skiriamas ypatin
gas dėmesys našlaičiams Lietu
voje, daugiavaikėms šeimoms ir 
vienišiems seneliams. Visi su
pranta, kad neužtenka vien tik 
idealizmo ir kalbų, bet reikia 
darbų ir materialinio pagrindo 
padėti nuskriaustiems Lietuvo
je. Pagalbai jos reikalingiems 
Lietuvoje teikti, Juno lietuviai 
yra susibūrę į BALFo ir Lietu
vos Dukterų draugiją.

BALFo veikloje gyvai darbuo
jasi ilgametis balfininkas — 
direktorius Pranas Budininkas. 
Jis savo patirtį „atsivežė” iš 
Čikagos ir čia sėkmingai dar
buojasi. Šiuo metu BALFo pir
mininku yra dr. Jonas Šalna, 
kuris dabar vykdo sėkmingą pi
niginį vajų. Jo talkininkė ir 
reikalų vedėja yra jo gyvenimo 
palydovė solistė Janina Šalnie- 
nė. Šalnai savo auksinio gyve
nimo laiką dalija tarp Floridos 
ir Wisconsino. Abejose vietovėse 
jie nesėdi rankas sunėrę. Jų gy
venimas pilnas visuomeninių 
planų ir turi aiškią perspektyvą 
kam ir kaip tuos labdaros mate
rialinius išteklius išdalinti, 
kuriam toji pagalba reikalinga. 
Jų bute vyksta dažni visuomeni
niai bei draugiški subėgimai.

Lietuvos Dukterų draugijai 
vadovauja energinga pirminin
kė Dalia Augūnienė. Šiuo metu

ji organizuoja madų parodą, ku
ri sutraukia visos apylinkės tau
tiečius. Tai metinis įvykis. I dar
bą įtraukta daug darbščių ran
kų: vienos modeliuoja, kitos 
vaišes organizuoja bei svečius 
aptarnauja. Viskas atliekama 
talkos ir aukos būdu: tos pačios 
dirba, verda ir paskui tos pačios 
perka ir aukoja. Visa tai iš mei
lės ir pagarbos nuskriaustam 
žmogui Lietuvoje. Dukterys pui
kiai supranta, kad savo pastan
gomis neaprengs visų nu
skriaustų, nepamaitins visų 
alkanų, bet jos daro tai, ką pajė
gia ir ką reikia daryti.

Svetinguose dr. Vlado ir Onu
tės Vaitkų namuose buvo malo
nu išgirsti apie ių įprasminto 
gyvenimo džiaugsmą — trys at
žalos, visi daktarai. Kaip ir 
kiti šio telkinio gyventojai, 
savo užtarnauto poilsio dienas 

jie dalija tarp Floridos ir Cape 
Cod. De. Vladas Vaitkus, bū
damas oftomologas, yra akty
vus narys DAFL organizacijos, 
kuriai vadovauja dr. L. Ragas. 
Dr. V. Vaitkus Lietuvoje veda 
seminarus ir moko Lietuvos 
dantistus naudotis naujausio
mis burnos higienos priemonė
mis. Jis yra pasiruošęs vėl vykti 
į Lietuvą ateinantį pavasarį ir 
rudeniop ilgesniam laikui. Tai 
šeimos auka, nes kelionių ir 
pragyvenimo išlaidų niekas ne
apmoka.

Susitikimas su Lina Žitkiene, 
dr. Vytu ir Aldona Urbais bei 
kitais pažįstamais, atvirais po
kalbiais praturtino tiek mano, 
tiek tikiu — žvilgsnio akiratį. 
Viskas prilimpa ir pasilieka, 
nors yra tik dalis kasdienybės.

Šioje apylinkėje lietuviška 
veikla gyva. Gal ne viskas yra 
tokio „aukšto lygio”, kaip ki
tuose lietuviškuose telkiniuose, 
tačiau čia skamba lietuviškos 
giesmės bažnyčioje, čia kelia
mos tautinės vėliavos Vasario 
16-tos dienos proga, čia yra gy
vas rūpestis konkrečiai padėti 
žmogui Lietuvoje. Viskas daro
ma taip, kas vietos sąlygomis 
įmanoma ir kas yra sava. Tad 
ir iš čia ne tik šiltoji Golfo srovė 
šildo Europos ir Lietuvos klima
tą, bet ir tautiečių teikiama pa
rama Lietuvoje jos reikalin
giems.

Esu dėkinga Aldonai ir Min
daugui Klygiams už globą ir 
suteiktą progą susitikti su 
mielais draugais bei užmegzti 
naujas pažintis. Laikas skrieja. 
Nesinorėjo taip greit skirtis su 
Šiuo šiltu Golfo srovės šildomu 
pakraščiu. Važiuodama atgal į 
žiemos sukaustytą Čikagą ir at
minty tebematydama Jupi- 
ter-Juno apylinkės lietuvių 
saulėtus veidus, bandžiau pri
siminti tuos visuomeninius įsi
pareigojimus, kurie prieš kelias 
dienas palikti, tebelaukė 
manęs. Ir pradėjau kurti naujus 
planus.

Marija Remienė

NAUJIEJI GYVENTOJAI

Palm Beach apylinkių lietu
viai sveikina neseniai iš šiaurės 
atsikėlusius Giedrę ir Vytautą 
Kulpas, kurie įsikūrė Palm 
Beach Shores. Jie įstojo į 
„Dainos” chorą ir dalyvauja 
visuose renginiuose.

ATSISVEIKINOM SU 
PETRULIAIS

Išvyko Gražina ir Algis Petru
liai (Algis yra LB XIV Tarybos 
narys), Palm Beach gyvenę 
daugiau 8-rių metų, išsikėlė 
gyventi St. Pete Beach, kur 
netoliese gyvena jų duktė su 
šeima.

Jiems gruodžio 8 d. buvo su
ruoštos išleistuvės, kuriose 
dalyvavo arti 50 asmenų. Susi
rinkę palinkėjo Petruliams 
laimės naujoje vietoje.

Naujųjų Metų sutiktuvėse, Juno Beach, Floridoje. Iš k.: sėdi — dr. K. Ambrozaitis ir dr. V. Ma
jauskas. Stovi — dr. H. Solis, M. Ambrozaitienė, dr. J. Šalna, J. Šalnienė, N. Solienė, V. 
Mąjauskienė, A. Urbienė ir dr. V. Urba.

ŽIEMOS NUOTAIKOS

Žiema jau ir pietinėje Florido
je. Gatvėse vis daugiau auto
mobilių su šiaurės valstijų 
lentelėmis, Atlanto pakraš
čiuose vaikštinėja išbalę 
turistai.

Prasidėjo koncertų, vaidinimų 
ir operų sezonas. Gražiajame 
Kravis centro pastate, kur 
vyksta koncertai bei statomos 
operos, pertraukų metu 
susitinka būrelis lietuvių 
muzikos bei dainos mėgėjų ir 
dalinasi įspūdžiais.

O ir lietuviškų ,;&aurės 
paukštelių” vis daugiau pasi
rodo, kurie pagyvina vietinių 
lietuvių susiėjimus šiaurie
tiškomis naujienomis.

ATSISVEIKINIMAS SU 
A.A. ALGIRDU OLIU

Sunku atsisveikinti su amži
nybėn išeinančiais artimaisiais, 
ypač su tokiais draugiškais ir 
pozityviais žmonėmis kaip 
Algirdas Olis.

Algirdas Olis.

Algirdas Olis gimė 1928 m. 
liepos 9 d. Kaune. 1944 m. kar
tu su tėvais ir seserim pasi
traukė į Vakarus. Gimnaziją 
baigęs, pradėjo studijuoti 
Erlangeno universitete. Atsi
radus galimybei, emigravo į 
JAV, o tėvai dar pasiliko Vokie
tijoje. Mama ten ir mirė.

Algis Olis dalyvavo Korėjos 
kare ir gavęs karo veterano 
stipendiją, studijavo. 1955 m. 
Urbanoj, Illinois, baigęs studi
jas, pradėjo dirbti Rochester, 
NY, Eastman Kodak bendrovės 
administracijoje, kurioje dirbo 
35 metus.

1958 m. vedė Aldoną Arlaus
kaitę, susilaukė dviejų sūnų 
Andriaus ir Arnoldo. Arnoldas 
prieš porą metų žuvo automo
bilio katastrofoje.

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New 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 new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

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

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

Toli free: 800-223-0593.

A.tA.
JADVYGA POŠKIENĖ 

Mirė 1995 m. sausio 8 d., Rochester, N.Y.

Jos dukterys Janė Lapinas ir Marytė Sorokti, pagerbdamos 
mamos atminimą prašė, kad vietoje užuojautų būtų aukojama 
Lietuvos našlaičiams.

Ta proga aukojo: $75 Arūnas ir Jill Lapinai; $50 Vidas ir Živilė 
Tamošiūnai, VVholesale Division of Exxon Co. Teodora 
Čipkus-Gustainis; $40 dr. ir Mrs. J. Kindrat; $35 Regna ir Saulius 
Masionis; $30 p.p. Ramūnas Bliūdnikai, Regina ir Ben Čeponkai; 
$25 Anna Sorokti, Dalia ir Jonas Shiurila, ponai Alphie Paulikoniai, 
Aldona Olis, Birutė ir Vytautas Čypas, Ramunė Krokys; $20 Asta 
Kičaitė, Joseph ir Lucy Laukaičiai, Rūta Mondenko, Jan ir Algis 
Naujokai, Irena Punkris, Peter ir Karen Sorokti, Vaidis ir Nijolė 
Draugeliai, Mr. ir Mrs. Gabriel Vidmantai; $15 Raimund Kirstein; 
$10 Gailė Janušonis, Stefa Bliūdnikas, Angelė Dziakonas, Dana 
Masiulis, Adolfina Musteikis, Genovaitė Saladžius ir šeima, Marija 
Stankus, Mr. ir Mrs. Stanley Ilgūnas, Ona Jankūnas, Valerija Sodis, 
ponai Eugene Vidmantai ir ponai Vytautas Žmuidzinai.

Viso našlaičiams suaukota $785.
Reiškiame užuojautą dukterims Marytei ir Janei, ir kitiems 

giminėms o aukotojams našlaičių vardu dėkojami*. „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629.

Persikėlęs į Floridą, Jupiter 
miestelį, Algis Olis jautėsi labai 
laimingas. Čia jis galėjo skirti 
daug laiko savo pomėgiams: 
žuvavimui ir tenisui. Kaip 
teniso žaidėjas, dalyvavo ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse Lietuvoj. Aktyvus 
Lietuvių Bendruomenės narys. 
Porą metų buvo BALFo Juno 
Beach skyriaus pirmininkas.

Tačiau sunki liga pakirto 
Algio Olio gyvybę, ir 1994 m. 
gruodžio 19 d. Algirdas Olis 
paliko šį pasaulį, o gruodžio 20 
d. Price laidotuvių namuose, 
Palm Beach apylinkės lietuviai 
susirinko atsisveikinti su 
velioniu. Kun. Vytautas Piktur
na pasakė turiningą pamokslą 
ir vadovavo rožiniui. Lietuvių 
Bendruomenės vardu at
sisveikino dr. Vytautas Ma
jauskas, BALFo — dr. Jonas 
Šalna, Lietuvps Dukterų — 
Dalia Augūnienė, draugų — 
Vytautas Grybauskas ir Jonas 
Mildažis.

Gruodžio 21 d. Algirdo Olio 
palaikai buvo nuskraidinti į 
Kanadą, ir buvo palaidoti Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Missis- 
saugoje. Šeimai pageidaujant, 
surinktos aukos vietoj gėlių 
buvo paskirtos Krakės našlaičių 
prieglaudai Lietuvoje. Reikš
dami užuojautą šeimai, Palm 
Beach lietuviai pasiges Algirdo 
Olio.

LANKĖSI
BALYS GAJAUSKAS

A.'-,

Lapkričio l5 d. Palm Beach 
lietuvius, susirinkusius Picadil- 
ly restorane, aplankė Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
s-gos pirmininkas ir Seimo na
rys Balys Gajauskas. Su juo 
atvyko ir BALFo centro valdy
bos pirmininkė Maria Rudienė. 
Svečius pristatė Palm Beach LB 
apylinkės pirm. dr. Majauskas. 
Marija Rudienė papasakojo apie 
BALFo jubiliejinį seimą, veiklą 
ir šalpos rūpesčius. Balys 
Gajauskas kalbėjo apie padėtį 
Lietuvoje, politinių kalinių ir 
tremtinių problemas.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Šiais metais Palm Beach 
apylinkėje nebuvo bendro 

| visuomenės Naujųjų metų su
tikimo, bet buvo keli privatūs.

,,Dainos” choristai ir jų 
svečiai susibūrė pas Albiną 
Tomkienę, kur su dainomis, 
šokiais ir gera nuotaika pasitiko 
1995-sius metus, linkėdami 
geros sveikatos, entuziazmo vi
siems lietuviams ir ypač 
„Dainos” choro vadovei Irenai 
Manomaitienei.

Kita didesnė grupė buvo susi
rinkusi Onutės ir dr. Vlado 
Vaitkų namuose, kur su daino
mis ir šokiais linksmai pasitiko 
Naujuosius 1995 metus.

JUOZAS JUŠKA ŠVENTĖ 
90-JĮ GIMTADIENĮ

1995 m. sausio mėn. 10 d. 
Juozas Juška, anksčiau gyvenęs 
Warren, Mich., ir ilgus metus 
dirbęs General Motors kompa
nijoje, šventė 90-ties metų 
sukaktuves.

Juozas Juška dabar gyvena 
Hutchinson saloje, globojamas 
dukters Vidos. Tad gimimo 
dienos proga, susirinko būrelis 
giminių ir draugų, pasveikinti 
jubiliatą ir palinkėti jam dar 
daug gražių dienų. O

FORT MYERS, FL.
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO MINĖJIMAS

Lietuvos Laisvės Forumas 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą 
kovo 19 d., 2 vai. p.p. Society 
First Federal banko salėje, 7130 
College Parkvvay, Fort Myers. 
Visi apylinkės lietuviai bei 
prijaučiantys amerikiečiai 
kviečiami minėjime dalyvauti. 
Pagrindinę kalbą sakys žinomas 
autorius ir žurnalistas Vilius 
Bražėnas.

LIETUVIŠKA PARODĖLĖ 
BIBLIOTEKOJE

Fort Myers viešojoje bibliote
koje visą kovo mėnesį bus išsta
tyta Irenos Lukauskienės pa
ruošta lietuviškų eksponatų pa
rodėlė (papuošalai, gintaro dir
biniai, medžio drožiniai, knygos, 
ir kt.). Dėl informacijų skambin
kite: (813) 649-0628 (Naples), ar
ba (813) 332-2951 (Ft. Myers).

V. Chainauskas

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

'--------------------------------- --—__ a

MISCELLANEOUS REAL ĖSTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—2O°/o—30 ) pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
320872 West 95th Street

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME

$0.85 PER/MIN
(6I7) 489-5952

AOF International

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

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

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

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

BALTIA EXPRES& CO LTD
Subsidiary of Amber Grot i 

Prez. Vidmantas Rapšys
• Siuntiniai laivu per 45-60 dienų.
• Tik 85e/sv. virš 80 svarų.
• 95(/sv. iki 80 svarų. Minimali siuntimo kainž $25 00.
• Chicagoje ir apylinkėje paimsime siuntinius i. namų.

Keturios patogios pristatymo vietos:
Baltia Express Co., Ltd., 3782 W 79th St., Chicago, IL 60652 
Baltia Express Co., Ltd., 504 Grand Av„ Grand Rapids, Ml, 42505 
Baltia Express Co., Ltd., 3354 Glendale Blvd., LA, CA 90030 
Amber Group, 5210 Wesley Tr., Rosemont, IL 60018

Vienas nemokamas telefonas 
1-800-SPARNAI (1-800-772-7624)

Pristatykite siuntinius į jums patogiausią vietą, arba siųskde UPS

BALTIA EXPRESS,
3782 W 79th St Chicago, IL 60652

_ greit
PARDUODA

>•
RE/MAX

REALTORS 
(3f2) 586-5959
(708)425-7161 I 1

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

Išnuomojama* 3 kamb. apšildomas bu •
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į rršn. + 
„security dep'” Kreipti* j Almą nuo 8 v.r. 
Jkl 3 v. p.p., tol. 312-476-8727.

IEŠKO DARBO

47 m. moteris Ieško darbo pri
žiūrėti ligonį ir gyventi kartu.

Kreiptis: tel. 708-554-9450

FOR SALE

NUMIZMATIKŲ DĖMESIUI!
Parduodamas „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Numizmatika" katalo
gas. Autoriai: S. Sajauskas ir D. Kaub
rys. Kreiptis: 201-796-2239.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

r pubfit servįte of ihls nevvspaper
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Atlikėjai:
sol. Arnoldas Voketaitis 
akomp. Manigirdas Motekaitis 
sol. Lijana Kopūstaitė 
akomp. Gintė Čepinskaitė

pianistai: Rokas ir Sonata Zubovai
prof. Vytautas Landsbergis

KONCERTAS
Rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba 

1995 m. vasario 11 d., šeštadienį 

. 4 vai. p.p. Jaunimo Centre

Po koncerto vaišės kavinėje 
Įėjimas: $10 parteris

$8 balkonas

» »

i ,

renginiai Čikagoje
Vasario 11d.— JAV LB Kul

tūros tarybos Jaunimo centro 
didž. salėje ruošiamas koncer
tas. Programoje dalyvaus ir 
muz. prof. Vytautas Landsber
gis. Pradžia 4 v. p.p.

Vasario 12 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas Maria 
aukšt. mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius.

Vasario 16 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas 7 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Rengia Jaunimo 
centras

Vasario 19 d. - JAV LB 
Brighton Parko apylinkėje Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje.

Vasario 23 d. — Lietuvos foto 
menininkų parodos atidarymas 
2 v. p.p. Du Page kolegijoje, 
Glen Ellyn, IL.

Vasario 25 d. — Tradicinį 
šiupinį Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje rengia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija.

Kovo 5 d. — Tradicinė Čikagos 
Lietuvių skautijos Kaziuko mu
gė Jaunimo centre.

Kovo 10 d. — Sibiro Lietuvių 
Tremtinių okteto koncertas Lie
tuvių centre, Lemonte.

Kovo 11 d. — Kovo 11-osios 
minėjimas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Ameri
kos Lietuvių Meno draugija.

— Sibiro Lietuvių Tremtinių 
okteto koncertas Šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, IL.

Kovo 12 d. — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo — Kovo 
11 d. paskelbimo minėjimas 
Jaunimo centre: 11 vai. r. — 
vėliavų pakėlimas Jaunimo cen
tro sodelyje. 11:15 v.r. — pamal
dos Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
12:15 vai. — Iškilmės prie 
Laisvės kovų paminklo. 12:30 — 
šventės minėjimas su programa 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Minėjimą rengia Amerikos Lie
tuvių Tautinė sąjunga.

— Sibiro Lietuvių Tremtinių 
okteto koncertas Jaunimo 
centre.

— Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos metinė vakarienė para
pijos salėje.

Kovo 17 d. — Solistų 
kiškaitės, Tamašausko ir pia
nisto Bekionio koncertas 7:30 
v.v. Ateitininkų namuose, Le
monte, 127 St. ir Archer Avė.

Kovo 19 d. — „Žiburėlio” ir 
„Vaikų namelių” Montessori

mokyklų ruošiama madų paro
da, Lexington House, Hickory 
Hills, IL.

— Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolijos rėmėjų metinė vakarie
nė 3 v. p.p. Saulių namuose.

Kovo 25 d. — Lietuvių fondo 
narių metinis narių suvažiavi
mas Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 1 d. — Smuiki
ninko Raimundo Katiliaus ir 
pianisto Leonido Dorfmano kon
certas 5 v.v. „Tėviškės” parapi
jos bažnyčioje.

Balandžio 2 d. — „Draugo” 
koncertas 3 v. p.p. Jaunimo 
centre.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkė ruošia pietus Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje.
— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

Balandžio 8 d. — Smuikinin
ko Raimundo Katiliaus ir pia
nisto Leonido Dorfmano koncer
tas Jaunimo centre. Ruošia 
„Saulutė”.

Balandžio 23 d. — Meno an
samblio „Dainava” 50-mečio su
kaktuvinis koncertas ir banke
tas. Koncertas — Maria mokyk
los salėje. Banketas — Condesa 
dėl Mar pokylių salėje.

Balandžio 29 d. — „Gran
dies” jaunimo tautinio an
samblio tradicinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 30 d. — „Laiškai 
lietuviams” žurnalo metinė va
karienė Jaunimo centre.

— Anglijos Lietuvių klubo na
rių susirinkimas ir Motinos 
dienos minėjimas Jaunimo cent
re.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažia
vimas Lietuvių centre, Lemon
te.

— Pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų koncertas 3 v. p.p. „Tė
viškės” parapijos bažnyčioje.

Gegužės 7 d. — Illinois Lie
tuvių Respublikonų lygos pažy
mėjimų pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte.

Gegužės 14 d. — Lietuvių 
Operos Bizet 3-jų veiksmų „Per
lų žvejai” operos spektaklis 3 v. 
p.p. Morton auditorijoje, Cicero, 
IL.

Gegužės 21 d.— Čikagos atei
tininkų Šeimos šventė Atei
tininkų namuose, Lemont, IL.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stan
kūno sodyboje, Pines, Indiana.

gaus ląstelės chromosomų 
darinius, popiežiaus žodžiais, 
leistina tiktai atsižvelgiant į 
pamatines moralės taisykles.

Jonas Paulius II pabrėžė, jog 
tai darant būtina absoliučiai 
gerbti žmonių rūšies ypa
tingumą, jos transcendentinį 
pašaukimą ir jo neprilygstamą 
orumą. Genetiniai tyrinėjimai 
jokiu būdu neturi duoti dings
ties pašalinti embrionus su 
chromosomų anomalijomis. 
Taip turi būti draudžiama at
skleisti asmens „biologinę pa
slaptį” tretiesiems asmenims. 
Neturėtų būti leistina vykdyti 
chromosomų tyrimo prieš as
mens valią ir naudoti jį neme- 
diciniškais ir neterapeutiškais 
tikslais.

Popiežius drauge paragino 
skatinti kruopščius tyrinėjimus, 

susijusius su žmogaus sveikata.

KAS NAUJA PAS 
PRANCIŠKONUS?

Mažesniųjų Brolių ordino Šv. 
Kazimiero provincijos kapitu
loje, kuri lapkričio 22-25 d. vyko 
Kennebunkport (JAV), provinci
jolu perrinktas Placidas Barius, 
OFM. Generalinė kapitula taip 
pat išrinko keturis provincijolo 
patarėjus, definitorius. Pirmą 
kartą definitoriumi tapo Lietu
vos pranciškonų atstovas tėvas 
Sigitas Jurčys, OFM. Tėvas S. 
Jurčys paskirtas ir provincijolo 
delegatu Lietuvai.

Informacijos centrui tėvas S. 
Jurčys, OFM, sakė, kad katali
kų leidyklai „Aidai” pranciško
nai patikėjo dvikalbiu leidiniu 
išleisti šv. Pranciškaus raštus. 
Drauge jis informavo, kad Vil
niaus Bernardinų bažnyčioje 
kiekvieną sekmadienį 10 vai.

! ryto aukojamos šv. Mišios.

ŽMOGAUS GENETINĮ 
PAVELDĄ TURI SAUGOTI 

ĮSTATYMAI

Popiežius Jonas Paulius II pa
reikalavo, kad visos pasaulio 

i šalys įstatymu apsaugotų žmo
gaus asmenį ir jo genetinį pavel
dą. Per audienciją, suteiktą 
1994 m. spalio 28 d. Popiežinės 
mokslų akademijos nariams, jis 
paragino dalyvius dėti pastan
gas, idant šioje srityje visame 
pasaulyje būtų pasiektas visuo
tinis sutarimas. Kištis į žmo- 
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Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
piknikas, Lietuvių centre, Le
monte

Spalio 29 d. — Anglijos 
lietuvių klubo narių susirin
kimas Jaunimo centre. 11:15 
vai. r. šv. Mišios už mirusius na
rius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis.

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius.

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub- 
ūrban Family Funeral Home", Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius.

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose.

Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus 
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

Tačiau ir šiuo atveju neleistina, 
kad tyrinėtoją varžytų klai
dingas „pažangos mitas”. Moks
linių tyrinėjimų kriterijus 
turėtų būti moralinis gėris ir 
tikrasis žmogaus vystymasis. 
Svarbiais tyrinėjimų projektais 
popiežius pavadino alternatyvią 
energijos gavybą, skirtą pir
miausiai besivystančioms ša
lims. Norint paskatinti 
dinamišką pasaulinės eko
nomikos vystymąsi, reikia 
ieškoti realistinių sprendimų. 
Visų pirma dabartinė karta 
privalo rodyti atsakomybę už 
ateitį: energijos nevalia švaisty
ti ir leisti atsirasti ekonomi
niam bei ekologiniam nesta
bilumui. „Solidarumas ir dali
jimasis yra būtini dalykai,
norint sukurti santykius tarp 
gaminančių ir vartojančių 
kraštų”, sakė popiežius.

AJA.
JUOZUI GEDMINTUI

mirus Lietuvoje, reiškiu gilią užuojautą jo šeimos 
nariams bei artimiesiems ir drauge dalinuosi tyliu 
skausmu.

Prisimenu a.a. Juozą Gedmintą, kaip Kalifornijos 
lietuvių radįjo valandėlės vieną stipriausių gaivintojų. 
Jis buvo pareigingas ir sumanus; dirbo su dideliu pasi
šventimu, neskaičiuodamas neapmokamų darbo 
valandų, daug metų lietuvybės palaikymui radijo 
bangomis; buvo draugiškas ir kantrus, sugebėjo dalin
tis rūpesčiais ir juokavimais.

Prisimenu jį, taip simboliškai užbaigusį savo

globstyje, su gilia pagarba prisimenu reto gerumo 
taikingą lietuvį...

. Tegu Viešpaties Malonė suteikia jo sielai Amžiną 
Ramybę!

Stasė V. Šimoliūnienė

Lucerne Valley, CA.

• 1967 m. gruodžio 3 d. chi
rurgai, vadovaujami gyd. Chris- 
tian Barnard, Pietų Afrikos Ca- 
pe Town ligoninėje pirmą kartą 
istorijoje persodino žmogaus 
širdį. Pacientas po to gyveno 18 
dienų.

PADĖKA
Jis sulaukė laisvos Lietuvos, 
Priglaustas svetimam krašte. 
Po sunkios ilgos kelionės 
Atsisveikino palaidotas kape.

A.tA.
Dr. VIKTORAS BULKAITIS

Mirė 1995 m. sausio mėn., sulaukęs 94 metų. Palaidotas 
sausio 21 d. Omaha, NE kapinėse.

Velionis buvo profesorius, mokytojas, kalbininkas, at
sargos karininkas, skautų ir šaulių vadovas.

Dėkojame kunigams atnašavusiems šv. Mišias Omahos 
lietuvių bažnyčioje; kun. Gerard Senecal, OSB, Atchison, KS, 
kun. Daniel Soltys, St. Bemadetts bei patarnautojams — 
anūkams Dovydui ir Richardui Damašauskams ir Danukui 
Drazdžiui.

Dėkingi liekame „Rambyno” chorui ir dirigentui A. 
Totilui už giesmes Šv. Antano bažnyčioje, taip pat p. Eugene 
Radžiūnui, p. Alfai Mikėnui, p. Rūtai Pultinevičienei bei 
moterų klubo narėms, lankiusioms velionį jo ligos metu.

Nuoširdus ačiū visiems parapijiečiams už maldas.

Liūdi; Aldona Bulkaitis, S. Damašauskas, marti T. 
Damašauskas ir anūkai.

MIRTIES METINIŲ SUKAKTIS

Mirė 1994 m. vasario 9 d. Durham, CT.
Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
Velionis gyveno ir dirbo Lietuvai visa savo esybe ir mirė 

su jos vardu lūpose, tvirtai tikėdamas, kad išsilaisvinusioje 
Tėvynėje laisvi lietuviai savo žemėje, aplaistytoje jos ištikimų 
sūnų ir dukterų krauju, sukurs laimingą, šviesų ir tarpų 
rytojų.

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už jo sielą bus auko
jamos Čikagoje, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje š.m. 
vasario 9 d., 7:30 vai. ryto ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 
vasario 12 d., 11 vai. ryto.

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti a.a. 
JUOZĄ VĖBRĄ ir už jį pasimelsti.

Žmona Genovaitė Židonytė-Vėbrienė, vaikai: Evaldas 
ir Aristidas Vėbros su šeimomis, Silvija Lipnickienė ir 
Vaiva Gustienė su šeimomis.

Mielai Prietelei,
A.tA.

BIRUTEI SKRINSKIENEI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame vyrui dr. 
JUOZUI, vaikams — RAMŪNUI, ALGIUI, VITO 
LIUI, RŪTAI ir vaikaičiams, velionės seserims — 
MARIJAI MIKONIENEI, ELVYRAI OŠLAPIENEI, 
broliams - ROMUI ir VINCUI APANIAMS visiems 
artimiesiems ir liūdime kartu.

Jadvygos ir Adolfo Damušių šeima

• Jupiterio planeta yra kaip 
didžiulis termosas. Jo paviršiuje 
taip šalta, kad chloro dujos kie 
tėja, bet viduje penkiskart karš
čiau negu Saulės paviršiuje.

AJA.
Prof. dr.
JUOZAS
VĖBRA

Lietuvos savanoris- 
kūrėjas, pulkininkas

» t

r
A.a. Juozaa Gedmintaa, Kalifornijos lietuvių radijo klubo sekretorius ir Stasė 
V. Pautienienė, klubo pirmininkė — pirmieji apdovanoti radijo emblemos 
žymeniu Sv. Kazimiero parapijos salėje. Los Angeles, CA, 1973 m.

Nuotr. Pauliaus Jasiukonio

PETKUS LEMONT CHAPEL
12401 S. ARCHER AVĖ (AT DERBY RD.)
LEMONT, IL 60439
708-257-6667

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455

PETKUS MARQUETTE CHAPEL
2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629 
312476-2345

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST.
CICERO, IL 60650 
708652-1003

Nationwide Toli Free 
(Nemokamas) Tel. 800-994-7600

I



b DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. vasario mėn. 8 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Viktoras Kučas, JAV LB 
Švietimo tarybos leidžiamo 
vaikams žurnalo ,,Eglutė” 
administratorius, aplankė 
„Lietuvos Vaikų vilties” (LW) 
globojamus Čikagoje vaikus ir 
padovanojo Švietimo tarybos 
išleistų vaikams knygučių bei 
„Eglutės” numerius. V. Kučas 
pažadėjo pastoviai atsiųsti LW 
vaikams „Eglutę”.

Svarbu lietuvių abiturientų 
tėvams. LMKF Čikagos klubas 
organizuoja aukštesniąsias mo
kyklas baigusių (1995 m. pava
sarį) abiturientų pristatymą 
lietuvių visuomenei. Kviečiame 
tėvus registruoti savo sūnus - 
dukras pas Gražiną Vaičaitienę, 
tel. 708-598-5651 iki vasario 11 
d.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biuletenyje (vasario 5 d.) 
skelbiama,kad toje parapijoje 
ruošiasi susituokti Ramutė 
Kemežaitė ir Vidas Kaz
lauskas.

Šį sekmadienį, vasario 12 d., 
10:30 vai. šv. Mišios Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos baž
nyčioje bus ypač iškilmingos, 
nes jos aukojamos Vasario 
16-sios šventės proga. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Antano 
Lino, vargonais akompanuojant 
muz. Ričardui Šokui. Kviečiami 
lietuviai iš apylinkės ir tolimes
nių vietovių dalyvauti šioje 
prasmingoj šv. Mišių aukoje. 
Taip pat primename, kad 2 vai. 
p.p. Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje vyks Nepriklauso
mybės šventės minėjimas, 
kuriame kalbą pasakys prof. 
Vytautas Landsbergis.

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba visuomenę kviečia daly
vauti vakarienėje, kuri bus Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje sekmadienį, vasario 12 d., 
5 vai. vak., tuoj po Nepriklau
somybės šventės iškilmių Maria 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Vakarienėje dalyvaus ir svečias 
iš Lietuvos — prof. Vytautas 
Landsbergis. Vietas galima už
sisakyti, skambinant 708- 
499-2172 arba 312-434-4645.

Čikagos Lietuvių moterų
klubo narės renkasi paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo 77-tąją sukaktį trečia
dienį, vasario 15 d., Oak Lawn 
Hilton viešbučio Windsor salėje. 
Pasisvečiavimas 11:30 vai.; pie
tūs 12:30 vai. Birutė Zalatorie
nė pasidalins įspūdžiais iš savo 
vėliausių kelionių į Lietuvą. Po
pietės šeimininkės kviečia ne 
tik nares, bet viešnias ir svečius 
atsilankyti į šį pobūvį ir rezer
vuoti vietas, skambinant telefo
nais: Josephine Lapinskienei 
312-445-0600, Irene Yonai- 
tytei-708-798-3316.

Cicero, IL, Vasario 16-osios 
paminėjimo iškilmės prasidės 
šeštadienį, vasario 11 d., vidu
dienį, Lietuvos vėliavos pakė
limu prie Cicero miesto rotušės, 
50 Avė. ir 26 St. Šioms iškil
mėms vadovaus Cicero ALTo 
skyrius, vėliavą pakels „Klaipė
dos” jūrų šaulių kuopa.

Po savaitės, sekmadienį, 
vasario 19 d., Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šventė 
prasidės 11 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje šv. Mi- 

i šiomis, kurias aukos ir 
pamokslą pasakys kun. Kęs
tutis Trimakas. Vasario 16-ąjai 
specialiai parinktomis gies- 1 
mėmis, Marijaus Prapuolenio ir 
Jonės Bobinienės vado
vaujamas parapijos choras gar
bins Viešpatį. Po Mišių parapi
jos salėje minėjimą praves 
Cicero apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Pagrindinė 
kalbėtoja bus „Draugo” 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Meninę dalį atliks Lituanistikos 
Pedagoginio instituto studentė 
Elytė Žukauskaitė ir Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokinė 
Dalia Šapaitė.

Lietuviška radijo valandėlė
„Lietuvos aidai” praneša, kad 
programa bus transliuojama 
penktadieniais 7 vai. vak. iki 8 
vai. vak. 1450 AM banga. „Lie
tuvos aidų” adresas yra 2646 W. 
69th St., Chicago, IL 60629, tel. 
ir fax — 219-696-7760.

Sibiro tremtinių vokalinis 
vienetas „Šilas” iš Kauno kovo 
mėn. atvyksta į Ameriką ir kon
certuos PLC Lemonte kovo 10 
d., Jaunimo centre Čikagoje 
kovo 12 d., Cicero kovo 17 d., 
Clevelande kovo 19 d., o Detroi
te kovo 26 d. Tai pirma 
tremtinių vokalinio vieneto 
išvyka į užjūrį, nes iki šiol 
niekas jais nesidomėjo. Šio 
vieneto iškvietimu rūpinasi LB 
Socialinė taryba. Reikia tikėtis, 
kad mūsų visuomenė jiems pa
rodys daug šilumos ir gausiai 
lankysis koncertuose.

„Grandies” vyrai ne tik šoka, bet ir virti moka... Pasaulio lietuvių centre 
ruoštų „virtinukų pietų” metu grandiečiai (iš kairės) Petras Ramanauskas, 
Dainius Brazaitis ir Marius Tijūnėlis „inspektuoja” savo kulinariją.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

x Pildau pąjamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-656-2550.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
998. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Prof. Vytautas Landsber
gis kalbės National Public 
Radio laidoje (WBEZ 91.5 FM) 
ketvirtadienį, vasario 10 d., tarp 
12 ir 1 vai. p.p. Su svečiu iš 
Lietuvos pasikalbėjimą aktua
liomis politinėmis temomis pa
darys Jerome McDonald. Kvie
čiame pasiklausyti.

Viena „Draugo” bičiulė yra
labai dėkinga adv. Vyteniui Lie
tuvninkui, kuris jai sudarė 
testamentą nemokamai. Kaip 
prisimename, adv. Lietuv
ninkas yra pasižadėjęs nemoka
mai sudaryti testamentą vi
siems, kurie dienraščio fondui 
testamente užrašys bent 1,000 
dol. palikimą. V. Lietuvninko 
įstaiga yra: 4536 W. 63rd Sty., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
284-0100 . Jis kviečia visus pa
sinaudoti šia paslauga.

IŠ ARTI IR TOLI

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Rimas ir Danutė Gečai, St. 
Petersburg Beach, FL,- sausio 11 
d. susilaukė sūnelio Augustino- 
Sauliuko. Juozas ir Eugenija 
Gečai džiaugiasi tapę senoliais, 
Bronius ir Juzė Krokiai — jau 
ketvirtą kartą senoliai. Nauju 
pusbroliuku džiaugiasi Rasytė, 
Gintautas ir Gajutė Stirbiai.

VASARIO 16 
VENECUELOJE

Venecueloje Nepriklausomy
bės šventė bus iškilmingai pa
minėta Caracas mieste. Vasario 
16 dieną Lietuvos ambasadorius 
dr. Vytautas Dambrava rengia 
priėmimą užsienio diplomatams 
ir Venecuelos valdžios parei
gūnams. Viešas minėjimas 
lietuviams bus sekmadienį, 
vasario 19 d. Jį rengia Vene
cuelos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Henrikas Gavorskas. Šiame 
minėjime pagrindiniu kalbėtoju 
bus niujorkietis Kęstutis K. 
Miklas. Šiose iškilmėse taip pat 
dalyvaus vysk. Paulius Balta
kis, OFM, Lietuvos konsulas 
New Yorke Arnoldas Milukas ir
BALFo pirmininkė Maria
Rudienė iš Čikagos.

Antanas ir Julija Janoniai, 
Sunny Hills, FL, siųsdami 
„Draugo” prenumeratos 
mokestį, dar pridėjo 105 dol. 
Mūsų laikraščio rėmėjams, 
neseniai įsikūrusiems saulėtos 
Floridos gražaus ežero pakran- 

1 tėję, linkime geros sėkmės ir 
nuoširdžiai dėkojame ųž dosnią 
pagalbą dienraščiui, kuri yra
tikrai reikalinga.

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)

Redaguoja J. PlaCa*. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629

Paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę Kaune Karo muziejaus sodely
je.

Piešė Aleksas Hauser, 
Bostono lit. m-los mokinys

LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĖ

Šie žodžiai yra labai 
reikšmingi lietuviams. Tos 
eilutės mus moko, kad reikia 
visada likti lietuviu ir būti 
tokiais, kokie buvo mūsų 
seneliai ir proseneliai. Juk mes 
gimėme lietuviais, tad ir turime 
tokiais išlikti — nepražūti.

Štai antras šios giesmės pos
melis:

„Kaip ąžuols drūts prie
Nemunėlio,

Lietuvis nieko neatbos.
Kaip eglė ten prie Šešupėlio
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos”.
Mums reikia stovėti taip tvir

tai, kaip ąžuolas prie Nemuno 
ir nieko nebijoti. Taip pat 
stovėti, kaip eglė prie Šešupės, 
kuri ir vėtroje ir žiemą nepražū- 
na. Mūsų lietuvybė ir kalba turi 
būti išlaikyta. Kai mes turėsime 
vaikų, mes norėsime, kad jie 
kalbėtų lietuviškai. Kai mūsų 
tėveliai ragina mus kalbėti 
lietuviškai, aš suprantu kodėl, 
jie nori, kad mes išlaikytume 
savo lietuvybę.

Venta Civinskaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė.

SAUSIO TRYLIKTOJI

1991 m. sausio mėn. 13 d. 
Vilniuje lietuviai protestavo 
prie televizijos bokšto. Rusai 
liepė visiems iš ten išeiti, bet 
lietuviai niekur nėjo. Tada rusai 
į juos šaudė ir su tankais į 
žmones važiavo. 14 žmonių žu
vo ir buvo daug sužeistų. Ši 
diena buvo labai žiauri, žmonės 
mirė už Lietuvą, nes nenorėjo 
vėl atiduoti rusams savo 
tėvynės.

Alvydas Knašas,
Bostono lit. m-los mokinys.

EGLUTĖ

Turėjau eglutę didelę ir mažą, 
Kaip aš jas mylėjau,
Nes man jų reikėjo.
Aš jas papuošiau žaisliukais 
Ir jas visas palikau,
O išėjus į mokyklą 
Aš verkiau, verkiau, verkiau.

Rita Ivonytė, 
Utenos „Saulės” gimnazijos 

6 kl. mokinė

Dabartiniai matavimo viene
tai: metras ir kilogramas, gy
vuoja jau daugiau kaip šimtas 
metų. Šiuos vienetus pasiūlė 
vartoti garsus prancūzų diplo
matas Taleiranas — Napoleono 
laikų užsienio reikalų minist
ras.

KĄ AŠ MAČIAU
KELIONĖJE APLINK 

PASAULĮ
Iš Havąjų atvykome į San 

Francisco. Praplaukėme pro 
Golden Gate tiltą, garsųjį 
Alkatraz kalėjimą ir sustojome 
netoli miesto centro. Čia mes 
pabuvę savaitę laiko, įsitiki
nome, kad San Francisco mies
tas, yra ko gero, pati šalčiausia 
vieta Califomijoje. Kai tuo tar
pu, maždaug, už 20 mylių 
žymiai šilčiau, todėl nutarėme 
kuo greičiausiai iš čia pasi
traukti.

Los Angeles mieste mes iš
buvome daugiau kaip mėnesį 
laiko. Čia susipažinome su 
vietos lietuviais, kurie mums 
aprodė visą miesą. Buvome 
nuvykę į lietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokslo metų 
pradžią ir mokyklai padovano
jome keletą lietuviškų knygų ir 
plokštelių. Mes taip darėme 
Brazilijoje, Argentinoje ir kitur. 
Apžiūrėjome Holywoodą, Uni- 
versal studijas, kur susi
pažinome su Kin Kongu ir iš
bandėme žemės drebėjimą. 
Nuvykome į Disneyland, 
kuriam viską apžiūrėti pritrūko 
Jaiko. Apžiūrėjome Long Beach 
stovintį „Queen Mary” laivą.

San Diego mes buvome užimti 
nuo ryto iki vakaro. Čia mus 
Valdas Graužinis visur ap
vežtojo ir aprodė beveik viską, 
kas įdomiausia. Buvome Sea 
World, kur dalyvavome pasiro
dyme. Matėme keletą jachtų, 
kurios dalyvavo varžybose — 
Americas Cup.

Nuvažiavęs į Las Vegas, pa
mačiau, kad čia panašu į Dis
neyland tik suaugusiems ir žy
miai brangesnis. Ponia Lišaus- 
kienė mus nuvežė į Meksiką, 
kuri ląbai skiriasi nuo JAV. Visi 
viską parduoda, bet nieko 
nenori pirkti. Gatvių kampuose 
stovi asilai, nudažyti kaip zeb
rai ir siūloma prie jų nusifoto
grafuoti. Aš manau, jei kas nors 
jų šeimininkus taip nudažytų, 
tai atsirastų daugiau norinčių 
fotografuotis.

Iš San Diego išplaukėme į Ro
binsono Kruso salą.

Tadas Miniotas

STEBUKLINGAS
RECEPTAS

Labas! Mano vardas Rima. Aš 
turėjau penkis brolius. Viskas 
prasidėjo Dainavoje. Buvo 
stebuklingų pasakų diena. Mes 
rašėme stebuklingus receptus į 
laikraštėlį. Aš sugalvojau 
receptą, kaip pakeisti penkis 
brolius į penkias jūros 
kiaulytes.

Kai grįžom namo iš stovyklos, 
aš vieną dieną nutariau išmė
ginti savo receptą. Aš 
nemaniau, kad tikrai veiktų, 
nes neturėjo būti tikras. Kai aš 
baigiau, aš daviau savo 
broliams paragauti. Aš labai 
nustebau, kai jie pavirto jūros 
kiaulytėmis. Mano mama turėjo 
grįžti už penkiolikos minučių, 
tai reikėjo man sugalvoti, kaip 
pakeisti jūros kiaulytes į savo 
brolius. Dariau viską ką galė
jau, bet niekas neveikė.

Kai mano mama grįžo ir 
klausė kur broliai, aš jai 
pasakiau teisybę: vieną minutę 
jie buvo virtuvėje, vėliau jie 
dingo. Bet kai mama klausė 
apie jūros kiaulytes, tai buvo 
kita pasaka.

Rima Kuprytė,
Rašinėlis rašytas Dainavos 

jaunučių stovykloje 1994 metų 
į vasarą stebuklingos pasakos 

rašymo konkurso metu.

GALVOSŪKIO NR. 71 
ATSAKYMAS

i Tai mažiausi gyvūnų pasaulio 
padarai. Jie yra tik vienos ląs
telės. Jie dar neturi nei tikrų 
audinių, nei organų. Daugiau
sia — tai mikroskopinio dydžio 
gyviai. Iki šiol apskaičiuota, kad 
tokių primityvių yra arti 15,000 
atskirų rūšių.

GALVOSŪKIO NR. 72 
ATSAKYMAS

i Brėžinyje yra nupiešta dvyli
ka lėlių suknelių.

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAS

Lietuviškų žodžių, kurie 
prasideda ir pasibaigia raide A 
yra daug. Pvz.: ašara, aušra, 
asla, audra, aguona, auka, 
anga, atgaila, anyta, ašaka ir 
daug kitų.

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAS

Piešinėlyje vaizduojamas JAV 
prezidentas Monroe.

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAI

1. Garso banga kambario tem
peratūros vandenyje per 
sekundę nulekia maždaug 1,500 
metrų. 2. Jėzus Kristus apaštalo 
Judo nesudraudė, bet paragino, 
tardamas: „Ką darai, daryk 

i greičiau!” (Jn 13-27 - Č. 
Kavaliausko vertimas). 3. 
Hitleriui 1938 m. okupuojant 

, čekų Sudetų kraštą, Lenkija 
užgrobė čekų Moravijos Tešino- 
Teschen-Cieszyn sritį, kuri yra 
prie Ostravos miesto (E. Brit. 
6-971; L.E. 4-161 ir 14-413). 4. 
Paskutiniais gyventojų sura
šymo duomenimis, Lietuvoje 
buvo našlių vyrų 36,110, našlių 
moterų — 238,837. („Respubli
ka”, 1994.IV.30, Vilnius). 5. 
Šarkos plunksnos yra dviejų 

i spalvų: juodos ir baltos. (L.E. 
29-350).

GALVOSŪKIS NR. 91 
(Žiūrėkite piešinėlį)

jo pavadinimą. (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 92
(Žiūrėkite brėžinėlį)

kurie yra reikšmingi ir varto
jami bendrinėje kalboje. 
Negalima pridėti daugiau rai
džių ir ženklų. Kas sudarys 10 
žodžių, gaus 5 taškus, o daugiau 
negu 10 žodžių — 10 taškų.

GALVOSŪKIS NR. 93

Greitojo lėktuvo lakūnas iš
skrido lėktuvu iš jam paskirtos 
vietos ir skrido šiaurės kryptimi 
657 mylias. Čia nusileido vieno 
nedidelio miesto aerodrome. Iš 
čia skrido į rytus 1,078 mylias 
ir nusileido didelio miesto aero
drome. Čia atliko jam duotus 
uždavinius ir išskrido į pietus, 
atgal, iš kur pradėjo skridimą. 
Kaip tas galėjo atsitikti, ir kuri 
buvojo pradžios skridimo vieta? 
(5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 94
(Žiūrėkite brėžinėlį)

1
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I langelius įrašykite raides, iš 
kurių susidarys žodžiai pagal 
duotas reikšmes. (5 taškai).

1. Suvalkijos miestelis. 2. 
Lietuvos poetas, miręs Seinuose. 
3. Suvalkijos miestas, kuriame 
mokėsi daug žymių senesniosios 
kartos Lietuvos veikėjų — auš
rininkų. 4. Vienas narsiausių 
1863 metų sukilimo vadų. 
Uždaviniui išspręsti padės 
Lietuvos žemėlapis ir litera
tūrinės žinios.

GALVOSŪKIS NR. 95

1. Kuriame kontinente gimė 
Jėzus Kristus? 2. Kuriame kon
tinente yra mažiausiai krikš
čionių? 3. Ką reiškia turkiškas 
„žodis” „Mahomet” arba ara
biškas „Muhammad’as? 4. Kiek 
metų pranašas Mahometas bu
vo jaunesnis už savo pirmąją 
žmoną Kadidžą? 5. Žodis 
„Fatima” katalikams yra gerai 
žinomas, nes primena 1917 
metais Portugalijoje apsireiš
kusią Mariją. Ką žodis „Fati
ma” reiškia islamo išpaži
nėjams musulmonams?

Visi, kurie teisingai ir plačiau 
paaiškins atsakymus, gaus 101. 
Už trumpus ir apytikrius at
sakymus, gaus tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

Kur gyvensi, ten namai, kur 
numirsi, ten kapai.
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