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Dėl Lietuvos narystės 
NATO reikia veikti 

kaip 1990 metais

Rusai ir čečėnai sutarė dėl 
ribotų paliaubų

Vilnius, vasario 9 d. (LA- 
AGEP) — Seimo Užsienio reika
lų komitetas vasario 8 d. 
pagaliau susirinko apsvarstyti 
sausio 30 d. Jungtinių Ameri
kos Valstijų Atstovų rūmų 
Užsienio reikalų komiteto 
pasiūlymo pakeisti Naciona
linio saugumo aktą. Kaip rašo 
Kęstutis Žičkus ,,Lietuvos 
aide”, kongresmanui Robert 
Torricelli (D-NY) pasiūlius, ko
mitetas pritarė, kad iš minėto 
akto būtų išbrauktos kandida
tės į NATO nares — Baltijos 
šalys ir Ukraina, išbraukta 
NATO išplėtimo data (buvo 
pažymėta iki 1999 m.) ir 
įtraukta nuostata apie NATO 
bendradarbiavimą su Rusija.

Kongresmano Torricelli argu
mentai buvo tokie: (a) komiteto 
nariai nėra įsitikinę, kad kai 
kurios šalys pasirengusios stoti 
į NATO, nepasirengę plėtimui 
ir kai kurie NATO nariai; (b) 
konkrečių šalių pavadinimų 
išbraukimas sudarytų joms vie
nodas sąlygas stoti į NATO, be 
to, komiteto nariams neaišku, 
kodėl Vyšegrado šalims (t.y., Če
kijai, Lenkijai, Slovakijai ir 
Vengrijai) turėtų būti suteiktas 
prioritetas, kurį numato rinki
mų į Kongresą išvakarėse pri
imta rezoliucija; (c) neaišku, 
kodėl NATO išplėtimui numa
tyta 1999 m. data, anot jų, jos 
išbraukimas netgi paspartintų 
plėtimąsi; (d) punkto dėl NATO 
bendradarbiavimo su Rusija pa
geidauja prezidento Bill Clinton 
administracija.

Su visais šiais Torricelli ar
gumentais komitetas sutiko. 
Tada kongresmanas dar pasiūlė 
išbraukti ir punktą apie pa
galbą Vyšegrado šalims, liku
sioms kandidačių į NATO sąra
še, bet šis pasiūlymas buvo 
atmestas. Dabar šiam spren
dimui turėtų pritarti Atstovų 
rūmai, paskui jis bus perduotas 
į Senatą. Abejuose Kongreso rū
muose daugumą turi respubli
konai. (Atstovų rūmuose balsa
vimas dėl šios pataisos numa
tytas vasario 16 d. — Red.)

Sausio 8 d. Seimo Užsienio 
reikalų komitetui reikalą 
nušvietė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška. Pasak jo, 
Amerikos ir Europos nuomonės 
dėl NATO plėtimosi pastebimai 
išsiskyrė. Lengvai respublikonų

Gali būti panaikinta Rusijos 
derybų su Lietuva delegacija

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) — 
Lietuvos derybų su NVS šalimis 
darbo grupės vadovas ambasa
dorius Virgilijus Bulovas antra
dienį Vilniuje susitiko su Rusi
jos derybų delegacijos su Lietu
va vadovu ambasadoriumi Vik- 
tor Isakov ir aptarė paketą 
rengiamų sutarčių bei susita
rimų, numatė ekspertų susiti
kimus.

Tai buvo „labai darbinis” 
susitikimas, kurio metu atlikta 
daugybės rengiamų susitarimų 
inventorizacija, kalbėdamasis 
su BNS korespondentu pažymė
jo Bulovas. Lietuvos derybi
ninkų vadovas sakė, kad susi
tikime buvo numatyti įvairių 
dvišalių reikalų sprendimus 
rengiančių ekspertų susitiki
mai. Tačiau apie Lietuvos ir

priimtas demokrato pasiūlymas 
riboti NATO plėtimąsi reiškia, 
kad Amerika „nemato” Baltijos 
valstybių, kai kalbama apie 
Sąjungos plėtimąsi. Yra signa
lų, kad to plėtimosi apskritai 
gali nebūti arba jeigu jis įvyktų 
greitai ir pasibaigtų Vyšegrado 
šalių priėmimu, Baltijos šalys 
apskritai būtų pamirštos. Todėl 
Europa norėtų išvengti konkre
čių šalių vardijimų, kad asoci
juotų Europos Sąjungos narių 
sąrašui plečiantis, Vidurio 
Europa apimtų ir Baltijos šalis.

Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) sekretoriaus nuomone, 
galimybės paveikti tokią padėtį 
yra ribotos. Dar 1994 m. Kon
gresui priimant NATO plėtimo
si aktą, iš pradžių jame tebuvo 
įrašytos tik Vyšegrado šalys, bet 
vėliau pavyko pasiekti, kad 
jame atsirastų prierašas „ir 
kitos šalys”. Ypač kelia nerimą 
JAV administracijos prašymu 
paminėtas bendradarbiavimas 
su Rusija.

Sekretorius Januška sakė, 
kad URM turi planą, ką daryti, 
ir prašė Seimo Užsienio reika
lų komiteto taip pat nesnausti, 
o kreiptis į kolegas Atstovų 
rūmuose ir Senate, kad Ameri
ka jau antrą kartą šį šimtmetį 
nepaliktų Lietuvos nežiniai. 
Itin svarbus, sekretoriaus 
nuomone, būtų JAV Lietuvių 
Bendruomenės lobistinių gali
mybių išnaudojimas. (Kaip jau 
rašėme vasario 14 d. „Draugo” 
numery, Seimo komitetas nuta
rė nesvarstyti šio reikalo. — 
Red.) Po ambasadoriaus St. Lo
zoraičio atšaukimo ir jo mirties 
neaiškiomis aplinkybėmis, san
tykiai su užsienio lietuviais 
atvėsę, tačiau ambasadorius 
Alfonsas Eidintas dabar vėl 
gavęs patikinimą, kad bendruo
menė „mobilizuosis”.

„Reikia veikti kaip 1990 
' metais”, kalbėjo Januška, 

siūlydamas Seimo nariams pasi
kviesti į Lietuvą JAV kongres- 
manų delegaciją arba važiuoti 
pasišnekėti į Vašingtoną 
patiems. Seimo narys (Kon
servatorių frakcija) Emanuelis 
Zingeris buvo paprašytas 
pasinaudoti savo ryšiais žydų 
bendruomenėje. Tikimasi, kad 
savo įtaką Jungtinėse Valstijose 
išnaudos ir prof. Vytautas Land
sbergis ir Algirdas Saudargas 
(Krikščionių Demokratų parti
ja).

Rusijos derybų grupių susiti
kimą nebuvo kalbėta.

Bulovo vertinimu, toks susiti
kimas apskritai daugiau gali 
nebeįvykti. Tai priklauso nuo 
Rusuos, nes ji dabar sprendžia 
delegacįjos likimą, sakė am
basadorius. Pasak jo, Rusijoje 
dabar liko vienintelė tokia 
derybų delegacija — tik su 
Lietuva, todėl gali būti, kad bus 
ieškoma kitų formų.

Bulovas sakė, kad susitikime 
su V. Isakov nebuvo apeitas ir 
turto grąžinimo Lietuvai 
klausimas, tačiau, pasak amba
sadoriaus „čia dar bus proble
mų”.

Kalbėdamas apie vasario 
24-tąją įvyksiančio Lietuvos ir 
Rusijos premjerų susitikimą, 
Bulovas sakė, kad greičiausiai

namus. Rusai sako, kad jie pilnai kontroliuoja Grozną dienos metu, bet prisipažįsta, kad naktį 
nekontroliuojamai vyksta susišaudymai.

Brazauskas: Lileikio reikalas 
nepakenks Lietuvos-Izraelio 

santykiams
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 

„Nemanau, kad tai gali pakenk
ti mano vizitui į Izraelį. 
Lietuvos ir Izraelio santykiai — 
ne vien Antano Lileikio proble
ma,” pasikalbėjime „Lietuvos 
ryte” pareiškė Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, ko
mentuodamas Pasaulio Žydų 
Kongreso vykdančiojo direkto
riaus pareiškimus. Pastarasis 
teigė esą dėl Lietuvos atsi
sakymo kelti bylą žydų geno
cidu įtariamam iš Lietuvos emi
gravusiam JAV piliečiui Alek
sandrui Liliekiui, šį mėnesį pla

Susitiks Lietuvos ir Rusijos 
premjerai

Vilnius, vasario 9 d. (LA- 
AGEP) — Lietuvos ir Rusijos 
premjerų susitikimas įvyks 
vasario 24 d. Maskvoje, pasakė 
premjeras Adolfas Šleževičius, 
kalbėdamas Lietuvos radijo lai
doje. Pasak jo, susitikimo su 
Rusijos premjeru Viktor Černo- 
myrdin data nustatyta „vakar”, 
t.y., sausio 8 dieną.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
Šleževičius nenurodė, kokius 
reikalus jis ketina aptarti su 
Čemomyrdin. Tačiau diplomati
niai šaltiniai nurodo, kad bus 
svarstomi įvairūs dvišalių san
tykių aspektai. Vyriausybių va
dovai galbūt pasirašys tris jau 
parafuotus Lietuvos ir Rusijos 
susitarimus, įskaitant susitari
mą dėl sienos perėjimo punktų. 
Neabejojama, kad bus aptarti 
energetinių žaliavų — pirmiau
sia naftos ir branduolinio kuro 
— pirkimo reikalai ar pasirašyti 
atitinkami vyriausybiniai susi
tarimai.

Kaip žinoma, anksčiau Šle
ževičius inįcįjavo šį susitikimą 
pirmiausia dėl neveikusio 
palankiausios prekybos susita
rimo ir karinio tranzito proble
mų. Pernai metų pabaigoje Lie
tuvos premjeras pranešė, kad

bus pasirašyti trys susitarimai: 
dėl tarpusavio kelionių, mui
tinių bendradarbiavimo ir sie
nos perėjimo punktų. Tačiau 
dar neaišku, ar susitarimus pa
sirašys premjerai. Jeigu eksper
tams iki šio susitikimo pavyks 
išspręsti kai kuriuos niuansus, 
gali būti, kad bus pasirašytas 
ketvirtasis susitarimas dėl lai
kinos darbinės veiklos, sakė Bu
lovas.

nuojamas Lietuvos prezidento 
vizitas į Izraelį taps „dip
lomatine katastrofa”.

Pasak Lietuvos prezidento, 
minėta problema turi būti 
grindžiama teisiniais reikala
vimais, o ne emocijomis. Lie
tuvos teisininkams nepavyko 
surasti nė vieno A. Lileikio 
kaltės įrodymo. Algirdas Bra
zauskas taip pat pažymėjo ne
gailėsiąs laiko ir paskatinsiąs 
visas žinybas rimtai išnagrinėti 
kai kurių lietuvių, tautos atska
lūnų, dalyvavusių žydų tautos 
genocide, bylas.

susitikimas su premjeru Čer- 
nomyrdin turi įvykti sausio 
viduryje, tačiau jis buvo atidė
tas.

Paskutinį kartą Šleževičius 
buvo susitikęs su Černomyr 
dinų 1993 m. lapkričio 18 d. Vil
niuje, kuomet buvo pasirašytas 
dvišalių ekonominių susitarimų 
paketas. Vienas svarbiausių iš 
tada pasirašytųjų buvo susita
rimas dėl prekybinių ir ekono
minių santykių. Kaip žinoma, 
jame numatytas didžiausias 
palankumas abiejų šalių 
prekyboje. Tačiau Rusija šio 
susitarimo įsigaliojimą siejo su 
karinio tranzito per Lietuvą į 
Karaliaučių tvarka, ir tik šių 
metų sausio viduryje Rusijos 
Užsienio reikalų ministerija 
pranešė, jog didžiausias palan
kumas prekyboje įsigalioja.

Tokį žingsnį Rusįja žengė po 
to, kai Lietuvos vyriausybė 
pratęsė Rusįjai esamą karinių ir 
pavojingų krovinių vežimo per 
Lietuvą tvarką. Lietuvos ir Ru
sijos vyriausybės nustatė šią 
tvarką 1993 m. lapkričio 18 d. 

1 susitarimu dėl Rusijos ginkluo
tųjų pajėgų kariuomenės ir ka 
rinių krovinių, išvedamų iš Vo- 
kietįjos, tranzitinių vežimų per 
Lietuvos teritorįją. Šios tvarkos 
galiojimas Rusįjai pratęstas iki 
1995 m. gruodžio 31 d. su gali
mybe pratęsti tolimesniems 
metų periodams, tačiau pati 
tvarka iki šiol laikoma paslap
tyje. Pasak vyriausybės atstovo 
spaudai, ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ir užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
sausio 20 d. pasirašė vyriau
sybės nutarimą, kuriuo kitaip 
reglamentuota Rusijos karinio 
tranzito tvarka.

Premjeras apsilankė
pas S. Bačkį

Vilnius, vasario 10 d. (Elta) — 
Penktadienį ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ap
lankė dabar Vilniuje gyvenantį 
Lietuvos Respublikos diploma
tą, ilgametį mūsų valstybės ats
tovą Prancūzijoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Stasį Bač
kį. Kaip informavo vyriausybės 
atstovas spaudai, susitikimo 
metu kalbėta apie Lietuvos is
torijos ir šiandienos problemas, 
demokratijos pagrindų kūrimą.

Stasiui Bačkiui kelia nerimą 
kai kurių JAV politikų nenoras 
dabar paremti Lietuvos stojimą 
į NATO, todėl jis pasiūlė 
suaktyvinti Lietuvos diplo
matinių atstovų veiklą pro
paguojant šią idėją. Kongreso 
nariams, S. Bačkio nuomone, 
įtakos galėtų turėti ir jų apygar
dose gyvenantys lietuviai linkė
jai. Vyriausybės vadovas pasvei
kino Lietuvos diplomatinės tar
nybos veteraną Stasį Bačkį su 
90-ties metų jubiliejumi palin 
kėjo sveikatos ir energijos.

Lietuvos konsulate
Varšuvoje minėta

Vasario 16-oji
Vilnius, vasario 13 d. (Elta) — 

šeštadienį Lietuvos Generali
niame konsulate Lenkijoje pa
minėta Vasario 16-oji — Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo 77-osios metinės. Šiai kiek
vienam lietuviui brangiai datai 
skirtą pranešimą perskaitė Vil
niaus Valstybinio universiteto 
istorijos dekanas docentas 
Alfredas Bumbliauskas.

Gausiai susirinkusiems Var
šuvoje gyvenantiems ir dir
bantiems lietuviams Kauno 
styginių kvartetas atliko Franz 
Schubert, Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio, Vidmanto Bar
tulio, Samuel Barber ir Juozo 
Naujalio kūrinius.

Penktadienį Lietuvos valsty
bės Atkūrimo sukaktis buvo pa
minėta ir Seinuose.

Baltarusija statys
atominę elektrinę
Vilnius, vasario 10 d. (Elta) — 

„Aš neabejoju, kad atominė 
elektrinė bus statoma Baltaru
sijoje, pareiškė Baltarusijos 
kuro ir energetikos ministras 
Valentin Gerasimov Baltijos 
šalių energetikos ministerįjų 
vadovų susitikime, kuris vyko 
Vilniuje šį penktadienį. „Ato
minės energetikos kūrimui

Maskva, vasario 13 d. 
(Reuters) — Rusų ir čečėnų 
kariuomenių vadai pirmadienį 
sutarė dėl sunkiosios artilerijos 
paliaubų, tuo tarpu kai iš 
Jelcino veiksmų buvo matoma, 
kad jis bando atsitolinti nuo 
rusų visuomenėje nepopuliarios 
represijos Čečėnijoje. Anot Ru
sijos Gynybos ministerijos, toli
mesnėmis derybomis bus siekia
ma praplėsti paliaubų sutartį.

Prezidentas Boris Jelcinas, 
kuris dėl karo Čečėnijoje yra 
spaudžiamas ir iš užsienio, ir iš 
vidaus, ruošiamoje kalboje Rusi
jos parlamente šią savaitę žada 
griežtai vertinti kariuomenės 
veiksmus Čečėnijoje, pranešė 
Rusijos žinių agentūra Interfax.

Clintonas paskambino 
Jelcinui

Vašingtonas, sausio 13 d. 
(NYT) — JAV prezidentas Bill 
Clinton pirmadienį paskambino 
Rusijos prezidentui Boris 
Jelcinui, pirmą kartą nuo 
Čečėnijos karo pradžios jau 
asmeniškai ragindamas jį rasti 
taikų sprendimą tam konfliktui. 
Anksčiau prez. Clinton kreipėsi 
į Rusijos vadovą raštu, o taip pat 
ir viešai kalbėdamas ragino 
Jelciną baigti karą Čečėnijoje.

Baltųjų rūmų paskelbtame 
pranešime buvo rašoma, jog 
prez. Clinton ragino prez. Jel
ciną dirbti su Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organiza
cija „siekiant palengvinti ken
tėjimą Čečėnijoje ir artėti prie 
politinio sprendimo tam-konflik- 
tui pagal tarptautinius stan
dartus”.

JAV ir Rusijos prezidentai pa

Opoziciniu partijų atstovai 
mokėsi iš

Vilnius, vasario 8 d. (BNS 
AGEP). Krikščionių Demokra 
tų Partijos vadovas Povilas 
Katilius bei šios partįjos narys 
Jonas Šimėnas, konservatorius 
Mečys Laurinkus, demokratas 
Valdas Petrauskas bei opozicijos 
spaudos atstovė Rasa Rastaus 
kienė sausio pabaigoje ir vasa 
rio pradžioje lankėsi Vokietijo
je pažintinėje kelionėje, kurią 
surengė ir finansavo Konrado 
Adenaurio fondas.

Daugiausia domėtasi šioms 
dešiniosioms Lietuvos politi
nėms jėgoms giminingų Vokie 
tįjos partijų veikla įvairiose 
valdymo struktūrose, rinkimi
nės kampanijos patirtimi. Ne
mažai laiko Lietuvos atstovai 
praleido buvusioje Rytų Vokie- 
tįjoje, kur domėtasi šios Vokieti
jos dalies tiek politinio, tiek eko-

Baltarusįja neturi alternaty
vos”, pabrėžė jis kalbėdamas su 
Eltos korespondentu. „Savi 
ištekliai respublikos kuro ir 
energetikos balanse sudaro tik 
13%, visa kita tenka įsivežti iš 
kitur”.

Valentin Gerasimov teigė, 
kad šiuo metu yra plati bran
duolinių medžiagų rinka ir šios 
medžiagos palyginti pigios. Mi
nistras patvirtino, kad atominės 
elektrinės statyba numatyta 
Baltarusijos energetikos vys
tymo generaliniame plane. „Aš 
įsitikinęs, kad ši atominė 
jėgainė bus aukštesnio saugumo 
lygio, negu dabar pasaulyje vei
kiančios atominės elektrinės".

Rusijos gynybos ministerijos 
pareigūnas sakė, kad paliaubų 
sutartis buvo pasiekta Slep 
tovsk, Ingušijoje, po derybų tarp 
Rusijos pajėgų vado pulkininko 
generolo Anatolij Kulikov ir če
čėnų pajėgų vado generolo Aslan 
Maschadov. Kalbėdamas su ko
respondentais generolas Aslan 
Maschadov pabrėžė, kad derybo
se dalyvauja, čečėnų prezidento 
Džochar Dudajev įgaliotas. Gy
nybos ministerijos pareigūnas 
sakė, kad paliaubos lies „sun
kaus pobūdžio ginklus” ir kad 
tolimesnės derybos bandant 
praplėsti paliaubas, kad apimtų 
ir karo belaisvių pasikeitimus, 
greičiausiai tęsis Ingušijos 
sostinėje Nazran.

skutinį kartą kalbėjosi gruodžio 
mėnesį Budapešte, ir tuo metu 
Jelcinas priekaištavo, kad 
Vakariečių sąjunga nenorėjo jo 
šalies priimti į praplėstą gy- 
hybos sąjungą. Tai, kad Glinto- 
nas išreiškė Amerikos prie
kaištus dėl Rusijos invazijos į 
Čečėniją tik raštu, buvo inter- 
pretuojma kaip ženklas, kad 
anksčiau buvę šilti santykiai 
tarp abiejų prezidentų atšąlo.

Aukštas Baltųjų rūmų 
pareigūnas sakė, kad B. Clin
ton skambinimas B. Jelcinui iš 
dalies buvo paskatintas ir 
praėjusią savaitę įvykusio pasi
kalbėjimo su Vokietijos kancle
riu Helmut Kohl. Tuo metu abu 
sutarė, kad labai svarbu aiškiai 
ir stipriai pareikšti savo pozici
jas Rusijos vadovui.

Vokietijos
, norninio pertvarkymo patirtimi. 

Sausio 8 d. spaudos konferenci
joje Mečys Laurinkus pastebėjo, 
kad pertvarkydami tiek politinį, 
tiek ekonominį gyvenimą, vo
kiečiai susiduria su panašiomis 
problemomis, kaip ir Lietuva.

Jonas Šimėnas pastabėjo, kad 
po 80 milijonų markių investicijų 
iš Vakarų pasiekia mažus mies
telius rytinėje Vokietijos daly
je. Tuo tarpu, pastebėjo Ši
mėnas, visos investicijos į Lie
tuvą siekia 80-90 milijonus dole
rių.

Lietuvos atstovai taip pat 
atkreipė dėmesį į vokiečių 
patirtį pritaikant buvusias 
sovietų karines bazes žmonėms 
gyventi, įkuriant jose butus.

KALENDORIUS

Vasario 15 d.: Zygfridas, 
Faustinas, Jovita, Jurgita, 
Girdenė, Kintibutas.

Vasario 16 d.: Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Juli
jonas, Julijona, Julija, Vasaris, 
Laisvė, Tautis. 1613 m. mirė 
rašytojas Mikalojus Daukša. 
1801 m. gimė vysk. Motiejus 
Valančius. 1927 m. mirė 
Lietuvių tautos patriarchas 
Jonas Basanavičius. 1922 m. 
Kaune įsteigtas Lietuvos Uni
versitetas, kuris 1930 m. buvo 
pavadintas Vytauto Didžiojo. 
1923 m. Ambasadorių konferen
cija Lietuvai pripažino Klai
pėdos kraštą. 1944 m. VLIKas 
pradėjo veikti, paskelbęs dek- 
laracįją tautai.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

GERIAU JUOKTIS NEGU 
VERKTI

Skautininkas Vladas Vijeikis „ugniakariu”. 
tarp savo stambių Lietuvos is- Visos problemos narpliojamos 
toriją keliančių veikalų, knygų Florijono draugystėje, spren- 
jaunimui ir vaikams, bei įvairių džiama gyvenimo prasmė, 
skautiškų leidinių, pernai Ir šios knygos atsiradimo min- 
jrikiavo naują, 288 puslapių tis net kelis kartus buvo
savo humoristinių apmąstymų, 
pastebėjimų, patyrimų ir 
patarimų knygą „Geriau 
juoktis, negu verkti”. Knyga la
bai vijeikiška — tiesi, papras
ta, be jokių pretenzijų, atsklei
džianti autorių tokį, koks jis 
kasdienybėje sutinkamas. 
Knygoje reiškiamos mintys 
paryškinamos ir paties au
toriaus iliustracijomis. O sąmo
ningai paliktos korektūros ir 
įvairios kitos klaidos, išryškina 
autoriaus norą prajuokinti 
skaitytoją.

Knyga džiugina humoro mė
gėjus ir po ilgos, varginančios 
darbo dienos pesimizman grims- 
tančius. Norint pilnai ją įver
tinti, skaitytina ne vienu ypu 
nuo viršelio iki viršelio, bet kas
dien po kelis trumpus epizodus. 
Gera dovana ir vaistas nuo 
melancholijos. (Knygą įsi
gyti galima „Draugo” administ
racijoje).

Nebrįsdami į recenzijos balas, 
skaitytojui leisime trumpai 
žvilgterėti į knygoje slypinčią 
išmintį pro užuolaidų kamputį, 
kurį pravėrė v.s. Janina Miku- 
taitienė š.m. vasario 5 d. 
Jaunimo centre Čikagos skau
tuos v.s. Vladui Vijeikiui su
rengtame pagerbime.

Sesė Janina (perskaičiusi visą 
knygą) šitaip porino;

Brolio Vijeikio knyga „Geriau 
juoktis negu verkti” yra kaip 
tas vandens paviršius, apaugęs 
ajerais, apkritęs medžių 
šakelėmis, lapais. Praskleidi 
visus šapus ir randi smagių, 
humoristinių gabaliukų, iššau
kiančių tylų šypsnį ar net ir gar
sų juoką.

Brolis Vijeikis labai jau 
šmaikščiai teisinasi, kodėl jis 
nedavė savo knygos kalbos žino
vams ištaisyti.

Vienas draugas jam patarė: 
„Vladai, duok knygą patikrin
ti kalbos žinovams. Nepaklau
siau. Aš nenoriu, kad mano 
kalbą kas nors nudailintų. Čia 
kalbu aš ir noriu, kad mane 
suprastų. Dideliam blusinėtojų 
džiaugsmui, turiu pripažinti, 
kad ras vieną kitą klaidą. Ir 
tegul džiaugiasi. Ir man 
malonu, kad suteikiu kam nors 
džiaugsmo”.

Knygos autorius rašo, kad 
paklausė savo draugo Florijono 
patarimo: „Neduok kalbos žino
vams taisyti. Kalbu iš patyrimo. 
Savo uošvei rašytą laišką da
viau kalbos žinovui. Sakau, 
tegul sudeda visus kabliukus, 
nosines, dvitaškius ir kitus 
mažai reikalingus ženklus. Tik 
dėl prestižo. Kalbininkas patai
sė. Gavęs atgal — neatpa
žinau”...

Taigi, pats knygos autorius 
rašo, kad jis taip nori, jam 
patinka ajerai ir šapai, tai mes 
tik turime kaip nors nekreipti 
dėmesio į visus maurus ir 
žaliaukes, nubraukti viską į šalį 
ir ieškoti to vijeikiško humoro, 
kuris kartais mus visus gerokai 
pabado, aiškiai parodo mūsų 
ydas ir, svarbiausia, priverčia 
pasišaipyti iš savęs.

Matome, kad brolis Vijeikis 
paklausė savo labai gero 
draugo, gal geriausio, gal savo 
antrojo aš, draugo Florijono, 
ugniagesio, dabar vadinamo

apkalbėta su Florijonu ir jo 
patarimo buvo ieškota.

Brolis Vijeikis rašo: 
„Apsilankymai pas Florijoną 

man labai patinka. Florijonas, 
buvęs ugniakarys, mano geras 
draugas. Jis didelis patriotas, 
nors kartais ir nukalba kažkur 
pro šalį, bet pagrindinės mintys 
yra sveikos. Jis niekados nesu
tiko su Lietuvos okupacija. Savo 
rankomis sudegintų kiekvieną, 
kuris bent per nago juodymą 
tam priešintųsi, nors jo pareiga 
buvo gesinti, ne deginti. Žodžiu, 
politinėse sferose mes kaip du 
broliai, o gal net dvynukai”.

„Atvažiavau pas Florijoną la
bai skubėdamas ir sutikęs jį, 
šūktelėjau jam džiaugsmingą 
žinią:

— Leidžiu savo raštų knygą!
— Nieko ypatingo, — atsako 

Florijonas. — Tu visada buvai 
garbėtroška. Dabar knyga sau 
nori paminklą pasistatyti. Kai 
pakliūsi į kritikų rankas, tai 
gailėsiesi ne tik kad knygą 
leidai, bet kad iš viso gimei.

„Jau seniai įrodyta, kad 
knyga geriausias paminklas. 
Niekas nesugebės sunaikinti. 
Nei vandalai, nei laikas. Pa
minklai sunyksta. Kapus užaria 
ir miežius pasėja, o dar blogiau: 
automobiliams vietą padaro. O 
knygelės, po pasaulį išplitusios, 
nesunaikinsi. Keli tūkstančiai 
paminklų.

Mano manymu, prakalba 
buvo jausminga ir įtikinanti. 
Bet Florijono nepaveikė.

— Kaip buvai nevisai protau
jantis optimistas, taip ir likai. 
Jeigu keletas tavo knygą 
nupirks, tai uždek žvakę prie 
knygų globėjo šventojo. Kas jis? 
Nežinau. Na, aš gal pirksiu, 
jeigu nemokamai neduosi.

Tai ir tu rikiuojiesi į tą eibę 
visokių knygų autorių. Atsimi
nimai, prisiminimai, autobio
grafijos ir kitokie rašiniai. 
Žinoma, knygos nedingsta. Tai 
nori save įamžinti?

— Ne apie tai norėjau kalbėti. 
Nors įamžinimas nėra jau toks 
nusispjautinas dalykas. Bet šiuo 
tarpu norėjau paklausti ar 
nieko prieš neturėsi, jeigu tavo 
vardą knygoje paminėsiu.

— Minėk, tik rašyk visą 
teisybę apie mano gerą būdą, 
apie mano didelį patriotizmą.

— Florijonas mano geriausias 
draugas, kol dar nesusipykom”.

Aie jubiliejus autorius taip 
r&šo j

„JUBILIEJAI, KAM JŲ REI
KIA

Ar pastebėjote, kaip gyve
nimas greit bėga? Atidžiau pa
svarsčius, paaiškėja, kad ne 
gyvenimas, bet metai bėga. 
Sukakus atitinkamam skaičiui 
metų, tavo draugai, pažįstami, 
gal žmona, o gal šiaip paslaugūs 
giminės surengia tau pager
bimą. Pagiria, kad nežiūrint 
visokių gyveimo kliūčių, atsi
laikei prieš tuos, kurie taip 
intensyviai stengiasi sumažinti 
tavo metų skaičių. Ir tu, kaip 
koks legendarinis didvyris, 
kovojai ir laimėjai kovą prieš 
bacilas. Paprastai švenčiama še
šiasdešimt metų. Gražus skai
čius. Kapa. Taip seniau Lietu
voje kiaušinius skaičiuodavo. 
Kartais švenčia septynias-

Nuotr. J. Tamulaičio

TARP LSS APDOVANOJIMŲ
LSS Tarybos pirmininkas fil. 

v.s. Kęstutis Ječius savo š.m. 
vasario 8 d. laiške „Draugo” 
fondo tarybos pirmininkui j. v.s. 
Broniui Juodeliui rašo:

„Mielas Pirmininke,
Vasario 16-osios proga 

Lietuvių Skautų sąjunga ap
dovanoja savo ir lietuviškos 
visuomenės veiklesnius narius.

šia proga nutarėme 'apdova
noti’ ir DRAUGO FONDĄ. Iš 
savo kuklių išteklių, nes išsi
laikome tik iš dalies nario

37-JI KAZIUKO MUGE 
ČIKAGOJE

Tradicinė Čikagos lietuvių dirbinių, margučių, gėlių, gin-
skautijos Kaziuko mugė, šįmet 
jau 37-ji, Jaunimo centre vyks 
sekmadienį, kovo 5 d. Mugė bus 
pradėta 10 vai. r. dalyvavimu 
šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Mugės atidarymas Jau 
nimo centre vyks 11:15 vai. r.

Mugės atidarymuLšįmet vado
vaus Akademinis Skautų sąjū
dis. Mugę atidaryti pakviesti 
Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza ir LSS Tarybos pirminin
kas £11. v.s. Kęstutis Ječius.

Mugę ruošia ir joje dalyvauja
„Aušros Vartų”/„Kernavės” 
skaučių tuntas, „Nerijos” jūrų 
skaučių tuntas, „Lituanicos” 
skautų tuntas, Čikagos skauti- 
ninkių draugovė ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
rius. Mugės tvarka rūpinsis ko
mendantas fil. ps. Ričardas 
Chiapetta.

Didžiojoje salėje bus įrengti 
visų tuntų paviljonai, jų laimė
jimų lentynos ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio Spaudos kios
kas, gausus lietuviškomis kny
gomis, plokštelėmis, dainų kase
tėmis, tautodaile ir k. Tuntų 
prekystaliai ir lentynos vėl 
turės skautų,-Čių ir jų tal
kininkų sukurtų tautodailės

dešimt penkių, dar rečiau 
aštuoniasdešimt. O paskui 
pavargsta bešvęsdami. Švęstų 
šimtą, bet čia retenybė”.

Taigi švenčiame brolio Vi
jeikio jubiliejų, tą septyniasde
šimt penktąjį. Ir linkime, kad jis 
sulauktų jo aprašomos rete
nybės, kad sulauktų ir atšvęs
tų šimtąjį jubiliejų!

Pagal brolio Vįjeikio ketureilį:
„Nuodėmės ir nuklydimai 

dingsta
Užmaršty senų dienų.
0 kai kurios širdy nerimsta,
Su jom ir gyvenu”.

mokesčio ir aukų, skiriame 
DRAUGO FONDUI 50 dol.

Linkime DRAUGUI ir toliau 
tobulai, tolerantiškai ir taikliai 
informuoti lietuvišką visuome
nę, ir remti lietuvišką skautiją 
su SKAUTYBĖS KELIU.

Geriausios kloties DRAUGO 
vyriausiai redaktorei, visam 
redakcijos štabui, adminis
tracijai ir lėšų teikėjams.

Su pagarba,

Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas”

taro puošmenų, keramikos, 
įvairių rankdarbių. Visi tuntai 
savo „dirbtuvėse” ir namuose 
sparčiai dirba, kad jų prekysta
liuose ir lentynose išstatyti 
eksponatai trauktų lankytojų 
dėmesį ir tuomi papildytų 
vienetų iždus, kuriais remiasi 
skautiškoji veikla. Tikimasi, 
kad lankytojai įvertins jaunimo 
organizacijos pastangas savo 
darbu (ne išmaldomis) telkti 
lėšas naudingai jaunimo 
veiklai.

Pirmojo aukšto klasėse bus 
įruoštos tuntų ir Čikagos skau- 
tininkių draugovės kavinės, ži
nomos gardžiausiais tortais ir 
kitais kepiniais. Didžiąją kavinę 
šįmet tvarkys „Aušros Var- 

i tų”/„Kernavės” tunto sesės, o 
valgyklą — „Nerijos” ir „Li
tuanicos” tuntai. Antrame 
aukšte veiks Akademikų kavi
nė su nuolat vykstančia progra
ma, o klasėse — įvairūs žaidimų 
kambariai jaunimui ir vaikams.

Taigi mugė mus įdomi ir visi 
joje dalyvaujantys turės ne tik 
apsčiai darbo, bet ir iš jo išplau- 

i kiančio džiaugsmo. Įtraukime 
visus — nuo mažiausių broliukų 
ir sesyčių iki nesenstančių mo
čiučių ir tėvukų.

Kaziuko mugė yra vienintelis 
metinis ir tradicinis skautų ren
ginys. Išlaikykime jį tokiu. 
Mūsų darbo pastangos ir jomis 
sutelktos lėšos turi, kaip iki šiol, 
išimtinai eiti vienetų veiklai ir 
stovyklavietės išlaikymui, rei
kiamo inventoriaus įsigijimui ir 
kt. veiklai būtiniems reikalams, 
įsileidę įvairius prekijus, patys 
nuskriausime skautiškąją 
veiklą; tą jau vienais metais 
patyrėme, kai kitoje patalpoje 
paskubomis surengta profesio
nalų prieš numatytą laiką su
ruošta paroda su savo ekspona- 

, tais nusiviliojo ne vieną mugės

AUSTRALIJOJE 
„Džiugo” tunte

Naujasis tuntininkas skauti
ninkas Povilas Kviecinskas I 
sušaukė tunto vadijos pirmąjį 
posėdį mūsų parapijos namuose, 
Kensingtone, spalio 27 d. Su
sirinko visi tunto vadovai ir va
dovės ir svečias rąjono vadas s. 
Narcizas Ramanauskas. Tunti
ninkas, pasveikinęs dalyvius, 
pateikė darbotvarkę, o ji buvo 
įvairi: vienetų pertvarkymas ir 
jų vadovai. Visi skautai gaus 
programas i^knygutes, į kurias 
pasirašo kas programas išmoko 
ir egzaminuoja. Raginti vadovai 
vesti sueigų, iškylų, stovyklų 
dienynus, kas buvo atlikta ir 
kur, kiek dalyvauta. Ačįjutantas 
veda tunto dienyną, Įsakymų 
knygą, savo žinioje laiko vėlia
vas. Keletas brolių ir sesių bus 
nusiųsti ir į australų vadų kur
sus.

Jau sudarytas ir tėvų komite
tas, kurį sudaro: Algis Klimas, 
Jurgis Meiliūnas, Gytis Tama
šauskas. Skautybė ir mūsų 
jaunimui įdiegia idealą tarnau
ti kitiems, skatina kūrybingu
mą, lavina asmens charakterį 
visuomet tarnauti Dievui, Tė
vynei, Artimui!

Skautininkų sueiga
Melbourno „Džiugo” tunto 

sueiga vyko parapijos namuose, 
Ken&ingtone, spalio 30 d. 
Dalyvavo visi skautininkai ir 
svečias-Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Kęstutis Ly- 
nikas. Sueigos svarbiausias įvy
kis buvo tai, kad mūsų tunto 
gabi paukštyčių vadovė vyr. 
skautė Onutė Prašmutienė LSS 
Pirmijos yra pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį. Tad visiems 
sustojus ratu, įnešta Lietuvos 
trispalvė vėliava ir Onutė davė

KAZIUKO MUGĖ
* f f.

Detroite — kovo.5 d. „Balti
jos” ir „Gabijos” tuntų Kaziuko 
mugė Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Atidarymas tuoj po šv. 
Mišių. „__

Clevelande — kovo 26 d. 
Clevelando skautijos Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Atidarymas 11 vai. r.

Čikagoje — kovo 5 d. 
Čikagos lietuvių skautijos 37-ji 
Kaziuko mugė Jaunimo centre. 
Atidarymas 11:15 v.r.

New Yorke — kovo 12 d. 
Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Kultūros Židinio 
patalpose.

SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA
Pulk. Juozo Šarausko skautų 

vyčių būrelio sueiga (pagal 
nutarimą praėjusioje sueigoje) 
sekmadienį, vasario 19 d., 12:15 
vai. r. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte, LSS archyvų kamba
ryje. Dalyvavimas privalomas 
visiems būrelio nariams.

lankytoją, prieš tai numačius) 
paremti skautiją. Tais metais 
daug savo neparduotų ekspo
natų gabenomės namo... Jei 
didž. salėje rastųsi tuščia vieta, 
būtų pravartu surengti joje 
skautiškos veiklos nuotraukų ir 
leidinių parodą, kad visuomenė 
pamatytų ir suvoktų skautuos 
esmę ir reikšmę. Praveskime ir 
nauju narių verbavimo vajų.

Visi sukruskime, kad 37-ji 
Kaziuko mugė būtų įdomi ir 
sėkminga. Kvieskime talkon ne 
tik tėvus ir mamytes, bet ir jų 
šeimų narius bei skautybei pri
jaučiančius.

Skaitytojai, norintieji prisidėti 
prie mugės darbų talkos, kreip
kitės į tuntininkus arba at
vykite penktadienių vakarais į 
„Lituanicos” tunto dirbtuvę 
Lietuvių centre, Lemonte. Ten 
jau dūzgia pjūklai ir dirbantieji 
mielai laukia talkininkų. Ypa
tingų talentų nereikia. Meistrai 
visiems ras darbo pagal jų suge
bėjimus.
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JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu
Tik šeštadieninio laida 
Paprastu paštu 
Tik šeštadienio laida

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

skautininkės įžodį. Kiekvienas 
ją pasveikino už jos didelį 
pasišventimą mūsų tunte at
liekant įvairius skautiško jau
nimo auklėjimo darbus ir daly
vaujant ESGAV metinių sto
vyklų ruošime.

Skautininkų Ramovės vadovė 
ir pirmininkė ps. Birutė Praš- 
mutaitė labai vaizdžiai pateikė 
žinių iš Pasaulio lietuvių dainų 
šventės Vilniuje ir mūsų Aust
ralijos dainininkų koncertų 
Trakuose, Kaune. Šios šventės 
įspūdžiais dar pasidalino ir v.s. 
Danutė Lynikienė ir Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Melbourne Kęstutis Lynikas. 
Aptarus daugiau mūsų Ra
movės veiklos darbų, dar pagie

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

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. (1-312) 707-7875
5780 Archer Avo.

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

1
*

Kab. 312-735-4477;
Raz. (706)248-0087; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6446 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Avo., 
Chicogo, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60829
Tai. (312) 436-7700 

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

širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. SS 61. Tat. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penki ir šeštd 9 v r 12 v p.p.

•132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 77S-SSSS arba (312) 400-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

Tat. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė , Hickory Mills, IL

Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avo.

Llolo, IL 80532
Tol. 708-983-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Mariam, tai. 700-504-0400 
BrMgevtevr, IL 00486

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kodzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2860

Namų 708-440-8845
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto; (708)082 4159 
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien t iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMHor 8t„ Klmhurst. IL 00120 

700-041.2000
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 8.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 888-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Oood Samariten Madlcal Centor- 

Nepervllle Campua
1020 8. Ogdon Avo., Bude 310, 

Nepervllle IL 00663
Tol. 708-827-0000

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kedzle. Chicago 00082 
Tol. 312-434-2123

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

Metams
$95.00
$110.00

Mi metų 
$55.00 
$60.00

3 mėn. 
$35 00 
$40 00

$55.00 $4000 $30 00
$60.00 $45.00 $35.00

$500.00 $250.00
$160.00 $85.00

$100.00 $55.00 
$55.00 $55.00

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

dota „Ilgiausių metų”, šven
čiantiems savo gimtadienį — 
v.s. fil. kun. Pr. Dauknys, s. N. 
Ramanauskas ir naujoji skau
tininke Onutė Prašmutienė. Po 
tradicinės „Ateina naktis” buvo 
kavutė ir pokalbiai skautiškos 
veiklos temomis.

P. D.
Iš „Tėviškės aidai”

Dr. ALGIRDAS KA VALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo Ilgos 

5540 8. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

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

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

Priima „Medlcara Aaalgnmant”.
Sumokama po vizito.
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Kauno miesto vaizdas. Nuotr. A. Sutkaus

AR ISSILAIKYS RUSIJOS 
FEDERACIJA?

ZENONAS PRŪSAS

Rusijos federacija susideda iš 
89 administracinių vienetų, jų 
tarpe 21 respublikos ir 10 auto
nominių sričių. Be rusų, kurie 
sudaro 81.5% visos federacijos 
gyventojų, čia gyvena apie 
šimtą tautų ir tautelių. Didžiau
sia yra totoriai, kurių pri
skaičiuojama apie 7 milijonus. 
Tai po rusų didžiausia tauta. 
Kiti administraciniai vienetai 
yra provincijos, distriktai 
(oblasti) ir teritorijos. Respubli
kos turi daugiau savivaldos, 
negu kiti administraciniai 
vienetai.

Rusijai įklimpus Čečėnijos 
kare, daugelis vakariečių poli
tologų pradėjo klausti: o gal ir 
pačios Rusijos laukia Sovietų 
Sąjungos likimas, o gal ir ji su
byrės j daugelį naujų nepriklau
somų valstybių ir valstybėlių? 
Jei vienam milijonui čečėnų 
pavyks atsiskirti nuo Rusijos, 
kaip bus su 7 milijonais totorių, 
kurie vienu laiku valdė beveik 
visą Rusiją? Yra ženklų, kad jau 
dabar daugelis respublikų 
dažnai nebenori klausyti Mask
vos. Pavyzdžiui, Tatarstanas ir 
Karelija atsisakė siųsti savo 
respublikose gimusius karei
vius į Čečėnijos karą. Dauguma 
administracinių vienetų nusto
jo siųsti federalinius mokesčius 
į Maskvą. Pagal ekonomistą 
Gregorijų Javlinskį, Rusijos

Dūmos Jabloko frakcijos vadą, 
pernai Maskva surinko tik apie 
15% jai priklausančių mokesčių. 
Nerusų respublikos kontroliuo
ja 53% visos federacijos terito
rijos, turinčios didžiąją dalį naf
tos, degamųjų dujų, deimantų, 
aukso ir kitų gamtos turtų. 
Dauguma Rusijos ginklų fab 
rikų yra nerusų respublikose.

Išskyrus Dagestaną, kuriame 
rusų yra tik 9,2%, visos tauti
nės, daugiausia musulmonų, 
respublikos yra gerokai atmieš
tos kolonistais rusais: rusų pro
centas svyruoja tarp 22% (Čečė 
nija) ir 79.5% (Kazachija). Pavyz
džiui, Tatarstane gyvena 43.3%, 
Baškirijoje 39.3%, o Karelijoje 
net 73.6% rusų. Kareliją rusai 
kolonizavo po Suomijos karo. 
Rusijos federacijoje priskaičiuo
jama apie 18 milijonų musulmo
nų, kurių didelė dalis negyvena 
savose respublikose ir yra išsi
sklaidę po visą federaciją. Pa
vyzdžiui, totorių priskaitoma 
apie 7 milijonus, bet iš jų 
pačiame Tatarstane tegyvena 
tik 2.1 milijonai. Iš didesniųjų 
tautų savose respublikose gyve
na: baškirai (2.4 milijonai), 
dagestanai (1.8 mil.), čuvašai (1 
mil.), čečėnai (0.8 mil.), udmur- 
tai (0.7 mil.), kabardino-bal- 
karai (0.5 mil.), jakutai (0.5 mil.) 
ir komiai (0.5 mil.). Kitose tau
tinėse respublikose nerusai

sudaro mažiau negu po pusę 
milijono. Tai osetai, mordovai, 
karelai burijatai, ingušai, 
kalmykai ir kiti.

Maskvai neklusnumo atvejų 
pasitaiko ne tik tarp nerusų 
respublikų, bet ir beveik vien 
rusais apgyventose provincijose. 
Juo provincija yra toliau nuo 
Maskvos, tuo labiau ji nenori 
klausyti. Geras pavyzdys yra 
Tolimųjų Rytų provincija prie 
Ramiojo vandenyno. Jos valdžia 
tiesiog atsisako priimti 
įsakymus iš Maskvos ir daugiau 
orientuojasi į Japoniją ir Kiniją. 
Japonija pasidarė artimiausias 
prekybos partneris, ir gatvėse, 
užuot Maskvoje taip populiarių 
„Volvo” ir „Mercedes” automo- 
biliii, daugiau pamatysi „Tojo- 
tas”. Dėl Kinijos prekybininkų 
antplūdžio kiniečių čia padau
gėjo iki 10%. Ne tik Rusijos pro
vincijos, bet ir didesnieji mies
tai, ypač Maskva ir Petrapilis, 
turi labai plačias autonomijas.

Tarp vadinamųjų respublikų 
per praėjusius 3 metus Jelcinas 
turėjo daugiausia bėdų su Čečė
nija, Tatarstanu ir Baškirija. 
Čečėnija iš karto pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe ir da
bar gina ginku savo nepriklau
somybę. Tatarstanas 1992 
metais atsisakė pasirašyti fede
racijos sutartį su Jelcinu ir pasi
skelbė, kad Tatarstanas yra ne
priklausoma valstybė, bet 
savanoriškoje sąjungoje su Rusi
ja, su teise atsiskirti, kada pano
rės. Bet visgi 1994 metų vasario 
mėnesį po trejų metų derybų Ta
tarstanas pasirašė sutartį su 
Rusija, pasilaikydamas savo

AR NAUJAS ĮSTATYMAS, 
„IŠVALYS” KALBĄ?

Laikinai einanti Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos pirmi
ninkės pareigas D. Mikulėnienė 
pasakė, kad jokių netikėtumų 
ar siurprizų naųjąjame valsty
binės kalbos įstatyme nebus. 
Jame numatyti tie patys kalbos 
reikalavimai, kurie yra dabar 
galiojančiuose dokumentuose.

Pasak jos, įstatyme sakoma, 
kad valstybinė kalba yra priva
loma Lietuvos įmonių, įstaigų ir 
organizacįjų antspauduose, do
kumentų blankuose, iškabose, 
tarnybinių patalpų ir kituose 
užrašuose, Lietuvos gaminių pa
vadinimuose bei aprašuose.

Užrašų kitomis kalbomis for
matas negali būti didesnis negu 
užrašas lietuvių kalba, šie rei
kalavimai nėra taikomi prekių 
ženklams, nes jų užrašai nėra 
keičiami. Užsienio firmos, ku
rios investuoja savo kapitalą 
Lietuvoje, atsineša ir savo pa
vadinimą.

Pvz., danų firma „House of 
Prince” padovanojo Vilniui 
spaudos kioskelius, kuriuos

konstituciją. Baškirija pasirašė 
sutartį, bet išsiderėjo daug 
teisių. Ir Tatarstanas, ir Baški
rija Maskvai nemoka mokesčių. 
Kai kurių privilegijų yra 
išsiderėjusi ir deimantais tur
tinga Jakutija. Ji nesiekia 
nepriklausomybės: 50.3% jos gy
ventojų yra etniniai rusai.

Ar su Rusįjos federacija atsi
tiks kaip su Sovietų Sąjunga? 
Lietuviams žinomas politologas 
Paul Goble pranašauja, kad per 
keletą ateinančių metų 16 
respublikų ir viena provincija 
pasitrauks iš federacijos. Jos 
visos sudaro 25% Rusijos teri
torijos. Goble sąraše yra Čečė
nija ir kitos šešics Kaukazo 
respublikos, šešios pagal Volgą 
esančios respublikos, taip pat 
Tuva, Buryatija, Karelįja ir 
Tolimųjų Rytų provincija. Ši jo 
pranašystė atrodo per daug 
optimistiška. Pavyzdžiui, 
Kaukazo Dagestanas iki šiol 
neparodė jokių ženklų, kad no
rėtų nepriklausomybės. Ingu- 
šetija turi tik 228,000 gyven
tojų, iš jų tik 175,000 yra ingu
šai. Volgos respublika Mordo- 
vija turi 61% etninių rusų. 
Pačių mordovų yra tik apie 
375,000. Karelijoje beveik trys 
ketvirtadaliai gyventojų yra 
etniniai rusai. Pačių karelų yra 
tik apie 200,000. Sunku patikė
ti, kad etniniai rusai panorėtų 
atsiskirti nuo Rusijos ir pasi
skelbti nepriklausomais, ypač 
jei tai reikėtų pirkti kraujo kai- 
|na. Ateitis parodys, ar Goble 
I yra geras pranašas.

papuošė gražiu „Prince” užrašu. 
Kalbininkams „užkliuvo” nelie
tuviški užrašai ir jie pasiūlė 
verčiau atsisakyti dovanos, 
nei taikstytis su „visokiais 
princais”.

Pasak D. Mikulėnienės, čia 
buvo ir kita bėda, nes buvo pa
sigesta užrašo „Lietuvos spau
da”. „Dabar ant šių kioskų yra 
‘Lietuvos spaudos’ emblema bei 
lietuviškas užrašas, ir, regis, 
problema išnyko”, sako ji.

D. Mikulėnienė sako, kad nė 
viena norma, kurią priima kal
bininkai, neprieštarauja 1883 
metų Paryžiaus konvencijai 
„Pramonės nuosavybei saugo
ti”. Joje prašoma registruoti 
prekės ženklą, o tai Lietuvoje 
nebuvo anksčiau daroma. Todėl 
prekės ženklams buvo taikomi 
tie patys reikalavimai kaip ir 
užrašams.

Prekės ženklas, pasak D. Mi
kulėnienės, niekada neverčia
mas. Pavyzdžiui, „Coca eolą” 
visame pasaulyje rašoma vieno
dai, o jei dar yra paveiksliukas, 
tai kokie paaiškinimai gali būti 
rašomi. D. Mikulėnienė sako, 
kad neverčiami ir užsienio fir
mų pavadinimai — pakanka lie
tuviško paaiškinimo, pvz., 
„įgaliotasis atstovas”.

Kalbininkės manymu, įvairių 
nesusipratimų turėtų sumažėti, 
nes Vyriausybė firmų nuosta
tuose įrašė kalbos taisyk
lingumo reikalavimą. Jie aptar
ti ir firmų vardų darymo 
taisyklėse.

„Su firmų užrašais susijusius 
dalykus, kurių anksčiau niekas 
negalėjo nė numatyti, mes jau 
lyg ir baigėme išspręsti. Dabar 
didžioji problema — „hotdogų”, 
„pampersų”, „bardačiokų” ir 
kitų invazija į lietuvių kalbą”, 
sako D. Mikulėnienė..

Pasak jos, Lietuvoje paskelb
tas neteiktinų naujųjų skolinių 
sąrašas, turėjęs gana veiksmin
gą poveikį. D. Mikulėnienės ma
nymu, kuo skubesnis valstybi
nės lietuvių kalbos įstatymo pri
ėmimas ir reikalingas tam, kad 
kol kalbos dalykai nėra regla
mentuojami įstatymu, tol kiek
vienas juos aiškina kaip 
tinkamas.

(LR, sausio 27 d.)

KLAIPĖDOJE KEIČIAMI
TELEFONŲ NUMERIAI

Nuo vasario 4 d. Klaipėdos 
miesto telefonų numeriai bus 
šešiaženkliai. Prie visų Klaipė
dos telefono numerių priekyje 
pridedamas skaičius ,,2”. 
Skambinant iš kitų šalių, 
Klaipėdos kodas bus „3706”.

Laiko nedaug — 
paskubėkime!

Po 1990 m. kovo 11-tosios, 
kiek nuslūgus gaivališko 
džiaugsmo bangai, kad mūsų 
tėvynė vėl laisva ir nepriklau
soma, svetur gyvenančius lietu
vius buvo apnikęs tarytum ne
tikrumo, pasimetimo jausmas. 
Juk visos mūsų veiklos, galbūt 
viso gyvenimo, kryptis, pasibai
gus II pas. karui, buvo sutelkta 
į Lietuvos laisvės siekius. Kiek
vienas lituanistinės mokyklos 
mokinys, kone nuo darželio iki 
paskutiniųjų klasių, žinojo, kad 
užsienio lietuvių didžioji misija 
yra padėti savo tėvų žemei, skel
biant laisvojo pasaulio tautoms 
okupantų daromas skriaudas, 
apeliuojant į kiekvieno jaut
resnio politiko sąžinę, ieškant 
užtarėjų ir draugų Lietuvai.

Tas nuolatinis „lašas po lašo”, 
barbenantis į kiekvienas duris, 
vis dėlto buvo efektingas. 
Lietuva, o tuo pačiu kitos dvi 
Baltijos respublikos, buvo gerai 
žinomos ir Vašingtone, ir Ota
voje, ir daugelio kitų miestų bei 
valstybių galvoms. Vasario 
16-sios proga JAV Kongrese bei 
Senate buvo priimamos ati
tinkamos rezoliucijos ir iš nau
jo pareiškiama, kad Amerikos 
vyriausybė niekuomet nepri
pažino ir nepripažins Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Tai 
buvo vienas svarbiųjų užsienio 
lietuvių laimėjimų.

* * *

Nuo 1990 m. daug pasikeitė 
pasaulio politika ir politikai. 
Šiuo metu JAV Kongrese ir 
Senate yra nemažai jaunesnio 
amžiaus žmonių, kurie anais 
laikais per daug nesidomėjo 
įvykiais Rytų ar Vidurio 
Europoje, o šiandien stokoja pa
grindinio supratimo, ką reiškia 
Europos Sąjungos ar NATO 
narystė neseniai iš sovietų 
išsivadavusioms respublikoms. 
Jiems svarbiau patogiai įsi
taisyti naujose pareigose, įsigyti 
„vardą” savo valstijos balsuo
tojų tarpe. Visą gyvenimą gir
dėję, kad Rusija esanti jėga, su 
kuria reikia skaitytis, o jos val
dovams — nuolaidžiauti, tos 
politikos laikosi ir šiandien. 
Kaip kitaip būtų atsiradusi 
kongr. Torricelli pasiūlyta 
pataisa išbraukti Baltijos vals
tybes ir Ukrainą iš NATO na
rystės sąrašų?

Reikia džiaugtis, kad JAV LB 
Krašto valdyba, ALTas, Lietu

Danutė Bindokienė

vių respublikonų partija ir daug 
susipratusių tautiečių sukruto 
rašyti ar skambinti savo Kon 
greso nariams, prašyti jų 
pagalbos, kad balsavimų metu 
ta pasiūla netaptų įstatymu 
Gerai, kad ir Lietuvos amba
sada Vašingtone susisiekė su 
lietuvių žiniasklaida ir orga 
nizacijomis, vos tik ši pavojinga 
naujiena išlėkė iš Atstovų 
rūmų.

Greita Amerikos lietuvių, 
ypač JAV LB Visuomeninių 
reikalų raštinės Vašingtone, LB 
Krašto valdybos ir kitų reakei 
ja, o taip pat nuolatinio lietuvių 
draugo kongr. Richard Durbin 
pasiūlyta tam įstatymui patai 
sa, galbūt padės į sąrašą vėl su 
grąžinti išbrauktąsias vals
tybes. Balsavimai Kongrese 
vyksta vasario 16 d. Tai reikš 
minga data lietuvių tautai. 
Nors 1918 m. tą dieną buvo iš
kilmingai pasirašytas Nepri 
klausomybės paskelbimo aktas, 
bet reikėjo ir Amerikos lietuvių, 
kad „žodis taptų kūnu”. Kiek 
anuomet buvo belstasi į Vašing
tono vyriausybės duris, kiek 
parašų surinkta, laiškų para 
šyta... Ypač tada pasidarbavo 
Lietuvos vyčiai, o tų pastangų 
rezultatai — 22 metai laisvo ir 
prod tingo gyvenimo laisvoje 
Lietuvoje.

* * *

Šiandien su tvirtu įsitikinimu 
galime sakyti, kad užsienio 
lietuvių paskirtis svetimuose 
kraštuose dar nepasibaigė ir 
nepasikeitė. Galbūt mūsų iš
svajotoji tėvynė per daug 
lengvapėdiškai numojo ranka į 
„išeiviją”, nenorėdama net pri
pažinti pilietybės tiems, kurie 
ne savu noru atsidūrė už jos 
ribų, bet dabar vėl girdime iš 
ten balsus: „Tegul išeivija ką 
nors daro, tegul ateina į 
pagalbą!” Mes ir skubame 
veikti — rašyti, skambinti į 
Vašingtoną, neieškodami pa 
dėkos ar paraginimo iš Lietu
vos, o dėl tos pačios priežasties, 
kaip ir 1918 metais, kaip ir po 
1949-tųjų — dėl to, kad mylime 
savo šalį ir norime matyti ją 
laisvą, demokratišką, saugią.

Kviečiame visus pasinaudoti 
vakarykščiame (vasario 14 d.) 
„Drauge” paskelbta plačia 
informacija ir skambinti savo 
Atstovų rūmų nariams. Laiko 
nedaug. Paskubėkime!

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Paglostė ant audinio padėtą moters ranką ir išėjo. 

Uršulė greitai pašoko iš staklių, pribėgo prie lango. 
Žmogus sėdo į dailų vežimėlį. Įsėdęs paragino gerai 
nušertą juoduką, išdulkėjo iš kiemo, pasuko į vieškelin 
einantį kelutį, lėkdamas pro kryžių, kepurę pakėlė ir 
nudardėjo pakalnėn. Vežimėlio seniai nebebuvo matyti, 
o moteris vis tebežiūrėjo pro langą į tuščią kelutį ir vis 
matė pilną saują raudonųjų. Ne tik matė, bet ir girdėjo, 
kaip jie skamba netikėto svečio kišenėje.

Kelias dienas Uršulei buvo neramu. Apčiupinėdavo, 
apžiūrėdavo, pirštų galais paglostydavo žibančius penk- 
rublius ir vėl padėdavo į kuparo prieskrinio kamputį. 
Vieną rytą apsitvarkiusi į stakles nebesėdo, bet dailiau 
apsirengė, kasas apie galvą apvyniojo ir išėjo pas 
kleboną.

Klebonui buvo irgi įdomus žmogus, kuris nešiojasi 
pilną kišenę auksinių ir pro kryžių pravažiuodamas 
kepurę pakelia, bet jis dar norėjo žinoti, kam tokiam 
piniguočiui galėjo prireikti našlės šešių dešimtinių. Kai 
to ir Uršulė nežinojo, klebonas liepė ateiti kitą savaitę, 
nes jis dar nori pasikalbėti su gudresniais už save.

Uršulė išėjo namo su didesne mįsle, negu buvo 
nuėjusi: ji niekaip negalėjo suprasti, kad galėtų būti dar 
kas gudresnis už kleboną. Nebent tik pats Ponas Dievas, 
bet ką Ponui Dievui gali rūpėti jos žemė...

Kitą sekmadienį zakristįjonas susirado ją bažnyčioje 
ir pašnibždėjo, kad po visam užeitų pas kleboną. „Tur

būt ką išausti prašys”, — dar pašnibždėjo. Uršulės net 
kojos ėmė tirpti: žinojo kam ją kviečia ir dar taip grei
tai. Staiga taip labai panoro niekam savo žemės nepar
duoti. Akyse švysčiojo pinigai, bet spyrėsi ir prieš tuos. 
Kai karvės nebebus, kai reikės ir pieną, ir sūrį, ir svies
tą pirkinėti, jie tirps ir tirps su kiekvienu pieno lašu, 
su kiekviena sviesto kruopa. Bet pas kleboną nueiti 
reikėjo. Kaip čia dabar sykį šnekėjusi, nė akių 
nebenorėsi parodyti. Kažin ką pagalvos ir kalėdodamas 
gali iš tolo jos trobelę aplenkti, nors šiaip visada užei
davo ir net jos marginiais pasigrožėdavo. Ir pusrublį 
paimdavo.

Po mišparų dar pasidairė po rinkelę, paskum, pati 
save peikdama, kad leidosi auksiniais apsukama, pasi
dairydama, kad iš pažįstamų kas nepamatytų, nuslinko 
į kleboniją. Kai šeimininkei pasisakė, kad pats klebonas 
šaukė, ilgai laukti nereikėjo. Klebonas irgi buvo geras, 
net į minkštą kėdę pasodino, nors Uršulei toji kėdė 
atrodė pilna adatų. Būtų įmaniusi, būtų tuoj pašokusi 
ir namo išdulkėjusi. Bet kaip iš klebono...

Klebonas sakė pasitaręs su geriau pirkimo ir par
davimo reikalą išmanančiais, ir patarė parduoti. Sakė, 
kad jaunyn nebeeinanti, o po keletos metų ir apie namus, 
ir apie daržus bus vis sunkiau apeiti, o su pinigais galėtų 
ir miestelyje namuką nusipirkti. Net pasakė, kad 
visiškai netoli bažnyčios Bakiai namą kelinti metai 
leidžia nuomon... „Galėtum nusipirkti ir gyventum kaip 
ponia. Net ir audimo Čia galėtum daugiau ir už geresnį 
pinigą gauti. Tik žiūrėk, kad neapsuktų. Kad žmogus 
ir patikimai atrodo, vis tiek nieko ant žodžio nedaryk”. 
Ir susakė, kur eiti, kokius popierius surašyti, kiek 
prašyti ir, jeigu derėsis, ligi kiek nusileisti. „Jeigu, kaip 
sakei, pinigų turi, o vieta patinka, tai ir mokės. Tik nė 
kiek neduok skolon. Nė rublio. Rublį paskolinsi, už 
dešimt turėsi vargo, kol atgausi”, - išleisdamas dar

pamokė.
Grįžo namo Uršulė, pati nebežinodama kaip. Ir 

namie buvo net sunkiau negu tada, kai sugrįžtančio vyro 
nebegalėjo sulaukti. Viena nematoma ranka kėlė 
aukštyn. Kas nenorėtų turėti auksinių, pačiam mies
tely savo nuosavam name gyventi ir, jeigu kas, nubėgti 
pas kleboną patarimo pasiklausti. Kita traukė žemyn. 
Gaila buvo karvės ir poros avelių, gaila namo, į kurį 
dar visai kvailą jaunyklę vyras parsivedė. Nors kartu 
gyventi ir neteko, valdžia vyrą tuoj į rekrutus išjojo; atėjo 
vidurnaktį ir pasiėmė kaip savo, bet vis tiek ji gyveno. 
Ir nei savo,nei vyro garbės nenuplėšė. O galėjo. Galėjo 
nuklysti, bet buvo kieta, ir visų gerbiama. Visi ją pažįsta 
ir ji visus, o kaip bus miestelyje... Ligi paaušrių 
nesudėjusi bluosto, ėmė galvoti, jog gal reikėtų čia 
pasilikti. Jeigu tik kaimas už kiek nors išganytų karvę 
ir avį. Tik kažin ar sutiks, kai ganyklą kitam atiduos. 
O gal tas piniguočius ir jos karvę priimtų, bet tada 
lakstyk kiekvieną dieną į galulaukę po du sykius karvės 
pasimilžti. Suko, suko moteris galvą ir nieko negalėjo 
išsukti. Pagaliau jau snūduriuodama pagalvojo, kad 
kažin koks pasaulio paplakūnas tik vargšę moterį pa
erzinti tenorėjo. Ko gera kurią dieną ateis ir pareikalaus 
atiduoti rankpinigius.

Bet jis nepareikalavo. Atėjo, nusivežė pas notarą ir 
surašė popierius. Net nesiderėjo. Kiek paprašė, tiek 
sumokėjo. Ir viską auksiniais. Net ir rankpinigius 
užmiršo. Uršulės sąžinė knietino priminti, bet išsilaikė 
ir nepriminė, o jis ne tik nepriminė, bet dar nusivedė 
į užeigą ir pietumis pavaišino.

Dabar Uršulę užgulė rūpestis: kur tuos auksinius 
dėti. Grįžusi namo, nors dar ir nebuvo visiškai sutemę, 
užsidangstė langus, užsižibino mirklę, atsirišo nosinę, 
į kurią buvo auksinius įrišusi, ir ėmė skaičiuoti. 
Auksiniai buvo visi. Prie jų pridėjo dar tuos užmirštus

rankpinigius ir pagalvojo, kad ko gera galėjo ir daug dau
giau užsiprašyti. Jeigu be žodžio davė tiek, būtų gal be 
žodžio ir daugiau davęs. Kas žino, gal toje jos žemėje 
kokia laimė yra užkasta, gal Napoleono ar kokio kito 
kariaunos turtai. Suras, išsikas ir paliks laukus dirvo
nuoti, piemenims karves pokaičio suguldyti. Bet kas 
žino, ką gali kitas žinoti. Gal tik kokia laimė žmogų į 
tą kraštą traukia, o gal, ginkdie, ir nelaimė. Nuo tos 
minties Uršulei net širdis pašiurpo. Tokiam geram žmo
gui. Bet ar ne gerus žmones nelaimė tik ir persekioja.

Su tom mintim pasitiesė nosinę ant stalo, dailiai 
sudėliojo auksinius į patį vidurį, surišo į mazgą ir 

, valandėlę galvojo, kur saugiausia būtų juos padėti, kol 
geresnę vietą suras, paskum išėjo į priemenę. Ten po 
girnomis laikė krūvelę smėlio trobai pabarstyti. Pagal 
ją — nebe krūvelę, bet krūvą. Vasarą nuo kalnelio net 
penkis puskibirius parsinešė ir pagirny supylė, kad būtų 
kuo šventėms aslą nors truputį pašviesinti. Pakrapštė 
krūvos vidurį ligi pat žemės, įdėjo mazgelį ir vėl rūpės 
tingai užžarstė. Ligi sekmadienio tikrai niekas neužuos. 
o sekmadienį vėl užeis pas kleboną pasitarti. Jis žinos 
ką daryti, kai palaidų atsiranda. Sugrįžusi trobon 
atkalbėjo dalį rožinio, dar pridėjo maldą į šventą Antaną, 
kad saugotų jos turtelį, dar sumetė trejus poterius, kad 
Dievas padėtų tam geram žmogui jos žemėje gerai
įsikurti.

Kitą dieną apie pietus atvažiavo du vežimai vyrų į 
Uršulynę. Pasirinko tą patį kalnelį, kur mudu sėdim, 
vieni matavo, kiti kasė, kiti vežė akmenis pamatams. 
Piemenys nebe tiek savo karvių žiūrėjo, kiek aplink 
sustoję žiopsojo, ką nepažįstami žmonės daro Net ir 
užaugusių vienas kitas iš kaimo nuėjo pažiopsoti.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
WORCESTER, MA

VALDYBOS PRIESAIKA IR 
SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d. per šv. Mišias Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
kurias aukojo parapijos vikaras 
kun. Antanas Nockūnas.MIC, 
buvo prisaikdinta ALRK Mote
rų sąjungos 5-tos kuopos valdy
ba. Kun. A. Nockūnas pasveiki
no ir valdybos narėms palinkėjo 
geriausios sėkmės ateities dar
buose.

Valdyba: dvasios vadovas 
kleb. kun.V. Parulis,MIC. Pir
mininke Aldona Jakniūnaitė. 
Vicepirmininke Angelė Garsie- 
ne. Sekretorė ir lietuvių kalbos 
korespondentė Janina Miliaus
kienė (23 metai). Iždininkė Ber
nadeta Miliauskaitė-Harris. Fi
nansų raštininkė Elzbieta Ala 
vošienė. Iždo globėjos — Helen 
Banis ir Mary Dugan. Veikian
tysis komitetas — Ona Kildišie- 
nė, pasirenka padėjėjas. Nomi
nacijų komitetas — Izabelė Pa- 
rulienė ir Vanda Ramonienė.

Po šv. Mišių važiavome į pir
mininkės A. Jakniūnaitės na
mus (nes parapijee-salė po baž
nyčia atnaujinimas dar neuž
baigtas). Ji ir vicepirm. A. Gar- 
sienė suruošė puikias vaišes. 
Vaišinomės prieš ir po susi
rinkimo, kurį malda pradėjo 
naujoji kuopos firmininkė. 
Visas pasveikino ii ūdžiaugė, 
kad arti 30 susirinkome. Diena 
buvo puikiausia. Temperatūra 
siekė 60 laipsnių šilumos, gė
rimės šių metų malonia žiema.

Buvusi kuopos pirmininkė 
Jadvyga Spirauskienė, naujai 
pirmininei Aldonai Jakniūnai- 
tei įteikė plaktuką, Lietuvos 
tautinę vėliavą (kuopos tiuo- 
savybė, globojama kiekvienos 
pirmininkės) ir kitus raštus. 
Padėkojo už jos darbo įverti
nimą jai esant kuopos pirmi
ninke ir už įteiktą gražią 
dovanėlę — gintarinį Aušros 
Vartų Marijos paveikslą.

Iždininkė perskaitė lietuvių ir 
anglų kalbomis laišką nuo Wor- 
cesterio lietuvių Organizacijų 
Tarybos, kuri š.m. vasario 12 d. 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 77 metų sukakties 
minėjimą ir kviečia jame daly
vauti. Dalyvausime ir „Dovana 
Lietuvai” įteiksime 50 dol. 
auką.

Perskaitė ir antrą laišką nuo 
ALRK Moterų s-gos centro val
dybos, kuriame ypatingas dėme
sys teikiamas vienuolynams 
Lietuvoje, kurie prašo atsiųsti 
Mišiolų, o jų dar nemažai*yra 
pas Nekalto Marijos Prasidė
jimo vienuolijos seseles Put- 
name ir jos persiuntimui į Lie
tuvą ne tik duoda didelę nuolai
dą, bet pačios mūsų užsakytus 
Mišiolus ir persiunčia. Susirin
kimas greitai reagavo į šį pra
šymą ir narės suaukojo 130dol. 
šiam reikalui.

Šiais metais vyks ALRK Mo
terų sąjungos seimas. Pirmi
ninkė Dale Murray nusiskundė, 
kad neatsiranda kuopų norinčių 
seimą globoti. Paskutiniu laiku 
pasisiūlė 76-ta kuopa iš saulėtos 
Floridos būti seimo ruošėja. Su

sirinkimas vienbalsiai nepritarė 
seimo rengimui Floridoje.

Kuopos pirm. A. Jakniūnaitė 
informavo, kad praėjusiais 
metais ALRK Moterų sąjunga 
šventė 80 metų įsteigimo su
kaktį, kurią kitos kuopos jau 
šventė, bet mūsų kuopa tą 
sukaktį švęsime šiais metais, 
nes praėjusiais nebuvo kada dėl 
daugybės kitų renginių, ypač 
Šv.Kazimiero parapijos 100 
metų įsteigimo sukaktuvių, o 
sukaktuvių rengimo šventės 
komitete dirbo ir kelios kuopos 
narės.

Paskyrėme 100 dol. auką pa
rapijos biuleteniui (ją skiriame 
jau eilė metų, kad biuletenyje 
ištisus metus būtų skelbimas, 
kviečiantis moteris ir mergaites 
stoti narėmis į ALRK Moterų 
sąjungos 5-tą kuopą). Susirin
kimą užbaigėme malda už ser
gančias nares, kurią sukalbėjo 
kuopos pirmininkė. Vėl buvome 
kviečiamos vaišintis, nes, šalia 
įvairių skanumynų, vicepirm. 
A. Garsienės keptas tortas 
puošė stalą ir žadino apetitą.

RENKAME MAISTĄ 
BENAMIAMS

Kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį ir šeštadienį po vakari
nių šv. Mišių Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios prieangyje 
renkame ir pačios aukojame 
maistą benamiams, kurį žmo
nės apsčiai aukoja.

METINIS SUSIRINKIMAS 
IR KALĖDINIS POBŪVIS

Gruodžio 4 d. Maironio Parko 
patalpose įvyko ALRK Moterų 
Sąjungos 5-tos kuopos metinis 
susirinkimas ir kalėdinis po
būvis. Susirinkimas praėjo labai 
sklandžiai. Elzbieta Rudienė 
supažindino su ateinančių metų 
valdyba. Susirinkimą greit 
baigėme, nes iš virtuvės sklin
dantys malonūs kvapai žadino 
apetitą, o akis viliojo sklidinos 
vyno taurelės. Malonu buvo 
mūsų tarpe matyti Šv. Kazi
miero parapijos vikarą kun. An
taną Nockūną, MIC, kuris 
sukalbėjo maldą prieš vaišes, 
kun. Albiną Yankauską, Mai
ronio Parko pirmininką Kazį 
Adomavičių ir jo žmoną Teresę. 
Kuopos pirmininkė Jadvyga 
Spirauskienė visas ir visus pa
sveikino. Atsilankė ir viešnių.

Programai vadovavo Berna
deta Miliauskaitė- Harris. Ji pa
reiškė, kad kuopa labai apgai
lestauja, nes aštuonerius metus 
pirmininkės pareigose išbuvusi 
J. Spirauskienė iš pareigų pasi
traukia. Per savo vadovavimo 
kuopai laikotarpį, ji suorgani
zavo šešias Madų parodas, pati 
įdėdama daugiausia darbo. Su 
dideliu pasiaukojimu ir meile 
atliko visus kitus organizacijos 
darbus. Moterų sąjungos isto
rijoje ji bus prisimenama, kaip 
Madų parodų organizatorė. 
Kuopos vicepirm. Aldona 
Jakniūnaitė kuopos vardu 
įteikėjai dovanėlę. Pirmininkė 
buvo giliai sujaudinta.

Prasidėjo vaišės, kuriomis bu
vo nuklotas pilnas, ilgas stalas. 
Na ir vaišinomės. Nesirūpi-

Omahos lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojos. Kairėje — mokyklos vedėja Aušrelė 
Sakalaitė ir mok. Violeta Rotello. III eil. mok. Ramutė Mitchell.

CLASSIFIED GUIDE
■ . . ... ,

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 95th Street 

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

GRE/T 
PARDUODA> —

RE/MAX 
REALTORS 

(3T2) 588-5959
(708) 425-7161

Loe Angeles Lietuvos Vyčių susirinkime Iš k. — susirinkimo šeimininkė Stasė 
Bajalienė, kun Aloyzas Volskis ir 133 kuopos pirm Marytė Sepikaitė.

-o

nome nei cholesteroliu, nei 
aukšto kraujo spaudimu, viskas 
buvo labai skanu.

Po vaišių prasidėjo Janinos 
Miliauskienės suruošta progra
mėlė, kurią jai pačiai vado
vaujant, pradėjome Kalėdų 
giesmėmis. Ona Kildišienė su 
padėjėjomis rūpinosi vaišių 
patiekalais. Petronėlė Anta- 
kauskienė padeklamavo eilėraš
tį „Kūčios”. B. Miliauskai
tė-Harris paskaitė straipsnelį 
„God’s EternaI Plan For Us”. 
Helen Banis ir Elzbieta Ala- 
vošienė skoningai papuošė 
stalus. Pobūvį baigėme visų mė
giama giesme — daina „Jingle 
Bells”. Buvo labai smagu. 
Neskubėjome į namus.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Kovo 5 d., — sekmadienį, 
švęsime Lietuvos, jaunimo ir 
mūsų parapijos globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Šv. Mišios 10 
vai. ryte, o 1 vai. p.p. Maironio 
Parke tradiciniai parapijos pie
tūs, kuriuos ruošia parapijos 
taryba ir kviečia ne tik parapi
jiečius, bet ir svečius atsi
lankyti. Parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos 
Valinskienės, atliks programą.

„TRAKŲ” RINKTINĖS
SUKAKTIS

• - •
Balandžio 23 d. — sekmadienį, 

LŠS Išeivijoje „Trakų” rinktinė 
švęs 20 metų įsteigimo sukaktį. 
Koncelebruotos šv. Mišios 10 
vai. ryte, Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Šauliai dalyvaus 
su vėliavomis ir uniformuoti.

1 vai. p.p. minėjimas ir kon
certas Maironio Parke. Rengėjai 
kviečia visuomenę šį sekma
dienį praleisti su šauliais ir būti 
jų svečiais.

PAVASARINIS
KONCERTAS

Gegužės 21 d. — sekmadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos pavasarinis koncertas ir 
vaišės Maironio Parke 1 vai. 
p.p. Atsilankykime ir parem
kime jų tolimesnę veiklą, nes 
šauliai aktyviai prisideda prie 
įvairių mūsų telkinio darbų ir 
renginių. J.M.

HOT SPRINGS, AR

KONCERTAS

Vilniaus valstybinės operos 
solistai — Vitalija Šiškaitė ir 
Bronius Tamašauskas su pia
nistu Robertu Bekioniu, šiuo 
metu gastroliuojantys JAV, 
lankysis ir mūsų gyvenvietėje. 
Koncertas bus vasario 25-tą, St. 
John’s bažnyčios parapijos salė
je, 589 West Grand Avė., 2 vai. 
po pietų. Koncertą rengia radi
jo valandėlė „Leiskit į Tėvynę” 
pagelbstint vietos lietuviams. 
Nepraleiskite progos išgirsti 
aukšto lygio koncertą, juk tai re
tenybė mūsų vietovėje.

LB SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės, Hot 
Springs apylinkės visuotins me
tinis susirinkimas sausio 29 d. 
vyko St. Michael’s mokyklos 
bibliotekoje 11šsamų protokolą 
perskaitė seltr. Irena Sirutienė, 
pranešimus atliko ižd. Frina Že- 
ruolienė, pirm. Regina Sabaliū- 
nienė ir revizijos pirm. Pranas 
Švilpa. Iš pranešimų paaiškėjo 
valdybos darbšti veikla ir kasos 
stovis. Renginiai ir ruoštos 
gegužinės su pagamintu maistu 
davė gražaus pelno, kurį val
dyba paskirstė labdarai, 
spaudai bei radijui „Leiskit į 
Tėvynę”. Prieš Kalėdas pasiųs
ta „Draugo” fondui 200 dol., 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
remontui 100 dol. „Betania” 
senelių ir vargšų valgyklai Lie
tuvoje 100 dol., „Saulutei”, 
našlaičio išlaikymui, 150 dol., 
Mercy Lift — 100 dol., „Lietuvos 
Vaikų viltis” — 100 dol., Trem 
tinių ir politinių kalinių sąjun
gai 100 dol. ir „Caritui” Lietu
voje 100 dol. Prieš šventes ap
lankytos trys moterys, esančios 
slaugymo namuose, nuvežta 
joms dovanų giltos kambarinės 
šlepetės. Susirinkusieji stipriu 
plojimu įvertino valdybos veiklą 
ir prašė tęsti darbą dar vieną 
kadenciją. Visų nusivylimui vi
sa valdyba atsistatydino, o nau
jos sudaryti nepavyko. Visi žada 
padėti, bet nebenori įsipareigoti, 
visų jėgos senka, trūksta entu
ziazmo. Iš tos keblios padėties 
rasti išeitį — pavesta Stepui In-

gauniui, patyrusiam bendruo- 
menininkui.

ŠV. MIŠIOS LIETUVIAMS
Sekmadieniais St. Michael’s 

seselių vienuolių koplyčioje, šv. 
Mišias laiko kun. Andrevv Du- 
fault, pramokęs maldų įžangas 
lietuviškai. Paskutinį mėnesio 
sekmadienį šv. Mišias aukoja 
kun. Jonas Rusteika, gyvenan
tis Hot Springs Village. Prieš 
pamaldas jis klauso išpažinčių. 
Šv. Mišių skaitinius, pasikeis
dami skaito: Marytė Radienė, 
Jonas Miežinskas ir Juozas Ki- 
buras. Pastarasis yra bažnyti
nių reikalų koordinatorius — ry
šininkas su kunigais. Lietuviš
ku giesmių giedojimui vadovau
ja Regina Sabaliūnienė, kartais 
pagiedodama solo ar duetu su 
Maryte Dumbriene. Prieš pa
maldas visada kalbamas rožinis 
ir litanija, vadovaujant Pranui i 
Radžiui. Tą įsipareigojimą jis 
atlieka labai nuoširdžiai, o 
gegužės mėnesį Pr?Radis atlie
ka giedotines gegužines pamal
das po sekmadienio šv. Mišių. 
Be to jis turi Little Rock vysku
puos pažymėjimą, kaip „Spėriai 
Minister of Communion” ir nu
veža ligoniams šv. Komuniją į 
namus.

MIRUSIEJI

Gruodžio 20 d, mirė Jonas 
Aukštuolis, 102 metų amžiaus, 
gimęs Trakų apskrityje, Valki
ninkų valsčiuje, Dargužiu 
kaime. Gyveno Kaune, Hot 
Springs vietovėje anksčiau buvo 
Birch motelio savininkas.

Gruodžio 28 d. staigiai mirė 
Juozas Rastenis, gimęs 1911 m. 
Kirdeikių kaime, Utenos apskr., 
Lietuvoje buvo mokytojas. Gy
veno Kanadoje, vėliau Detroite. 
Buvo Amerikos Lietuvių Tary
bos Hot Springs skyriaus val
dybos narys.

Sausio 14 d. slaugymo namuo
se mirė Salomėja Nikantienė, 
sulaukusi 90 metų amžiaus. Vo
kietijoje gyveno Hanau stovyk
loje. Prieš 14 metų persikėlė iš 
Detroito į mūsų vietovę. 
1987-aisiais palaidojo savo sūnų 
Vytautą Grudzinską, žinomą 
Detroito sportininką.

Salomėja Šmaižienė

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME

$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International

Many happy 
returns.
Give the gift that gives back 

more than you’ve given. For as 

little as $25, you can give a piece 

of America to someone you care 

about. Ask your banker fof a gift 

certificate upon purchase.

Take 
Stock 
In Americamerica

SAVINGS t 
BONDS

A public service of (Mt new»pkper

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

• •
Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
„security dep." Kreiptis [Almąnuo 8 v.r. 
ik! 3 v. p.p., tai. 312-478-8727.

BUTAI PENSININKAMS, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite proga, 
kreipkitės: Vilta Maria, P.O. Box 188, 
Thompson, CT 08277.

HELP VVANTED

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 V.R. - 2 P.P.
ERA EMPLOYMENT 

AGENCY
33 - 4 STR. N. SUITE 210 

St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

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

Take advantage of LOT's lovv (arei, the luxury of 
LOT’s fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today!

11^
Information, reservations and tiekei sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

ior Nevv York 212-069-1074.
Chicago 312-236-3388.
Los Angeles 213-934-5151.

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

Toli free 800-223-0593.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universl- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 83rd St.,
Chicago, IL 60629

VYTAUTAS LANDSBERGIS

ATGAVĘ VILTI
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir į tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas, šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 ct. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada— 3 dol.

Užsakymus siųsti:
Draugas

4545 VV. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
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AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
A.A. STASĮ BARAUSKĄ

Š. m. sausio mėn. vienuolikto
sios dienos ankstyvą rytą Day- 
tona Beach lietuvių telkinyje 
suskambėjo telefonai: liūdna, 
skaudi žinia ir vėl sukrėtė mūsų 
gražų talkini — po palyginti 
neilgos, bet nepagydomos ligos, 
mylimos žmonos Marijos ir šei
mos globotas, ligoninėje mirė 
a.a. Stasys Šarauskas, taurus 
tėvynės sūnus, karštai mylėjęs 
savo šeimą, Lietuvą ir žmonės. 
Dar taip neseniai mielas a.a. 
Stasys džiugino mus savo nuo
širdumu, paslaugumu, draugiš
kumu, o štai taip staiga jo 
netekome.

A.a. Stasys Šarauskas gimė 
1913 m. spalio 13 d. Kaune. 
Gyvenimui ruošėsi, besimoky
damas Jonavoje. Pradžioje dir
bo pašte, vėliau Mokesčių in
spekcijoje. Čia gyvendamas su
sipažino, pamilo Mariją Lučin- 
skaitę ir 1940 m. rugsėjo 2 d. 
sukūrė šeimą.

1944 m., antrą kartą bolševi
kams užimant Lietuvą, Marija 
ir Stasys Šarauskai, išėjo į trem
tį, vildamiesi, kad dar sugrįš 
į gimtinės namus. Deja, jų sva
jonės teišsipildė beveik po pusės 
šimto metų, kada Marija ir Sta
sys Šarauskai galėjo aplankyti 
savąją tėvynę.

Karą praleido Vakarų Vokie
tijoje, dirbdami įvairius darbus, 
o po karo gyveno Eichstate, kur 
susilaukė pirmojo sūnaus Jur
gio. Amerikon atvyko 1949 m., 
apsigyveno Čikagoje. Čia dirbo 
fabrikuose, ilgesnį laiką iki 
pasitraukė į poilsį dirbo „Na
bisco” bendrovėje.

Čikagoje Šarauskų šeimą pra
džiugino gimęs sūnus Arūnas ir 
dukrelė Lina.

Marija ir Stasys Šarauskai ne
paprastai darbštūs žmonės, o 
velionis Stasys sumanus, na
gingas ir savo jėgomis lėmė jų 
gražų įsikūrimą Čikagoje. Šei
mos rūpesčiu ir meile vaikams 
sūnus Jurgis baigė aukštuosius 
mokslus, universitetuose įsigijo 
du doktoratus — iš teologijos ir 
administracijos. Jis savo gyve
nimą pašventė Kristaus vynuo
gyno tarnybai ir žmonių ge
rovei: tapo kunigu, dirbo Čika-. 
gos arkivyskupijoje.

Vėliau buvo paskirtas Ameri
kos vyskupų konferencijos di
rektorium Washington, DC,

A/
Stasys Šarauskas.

pakeltas į prelatus. Prel. dr. 
Jurgis Šarauskas lydėjo kardi
nolą Bernardin į Lietuvą, tvar
kė jo kelionės reikalus, o taip 
pat dalyvavo ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionėje į Lietuvą. 
Prel. dr. Jurgis Šarauskas, bū
damas aukštose pareigose, ke
liauja po Lietuvą, Rytų Europą, 
rūpinasi Katalikų Bažnyčios pa
galbos reikalais, daug padeda ir 
Lietuvos Bažnyčiai.

Sūnus Arūnas baigė magistru 
Čikagos universitete biologiją. 
Dukra Lina, sukūrusi gražią 
šeimą, irgi pasiekė magistro 
laipsnio iš „Collage student per
sonai service”. O močiutė ir 
senelis a.a. Stasys džiaugėsi 
savo šeimos pasiekimais, dviem 
dukraitėm ir vienu vaikaičiu.

Prieš gerą dešimtmetį, pasi
traukę į poilsį, Marija ir Stasys 
Šarauskas gražiai įsikūrė Day - 
tona Beach lietuvių telkinyje, 
pasistatydino arti Atlanto van
denyno namus ir planavo čia 
praleisti savo likusį amžių. Čia 
tėvelius ir senelius lankė sūnūs 
ir dukrelės šeima, kuo labai di
džiavosi ir a.a. Stasys.

Deja, aukščiausias lėmė kitą 
lemtį. Stasys jau kiek anksčiau 
skundėsi negaliomis, bet laikėsi 
ryžtingai. Visur dalyvavo, buvo 
aktyvus Lietuvių klubo narys 
ALT s-gos Daytona skyriaus na 
rys. Nepaprastai domėjosi Lie 
tuvos likimu, prenumeravo 
skaitė daug lietuviškosios spau 
dos, žurnalų. Jis buvo mielas 
draugiškas, paslaugus dėl to vi 
sų gerbiamas. Savo sunkiai už 
dirbtu doleriu dalinosi, rem

damas kitų organizacijų veiklą, 
buvo Lietuvių fondo narys.

Su a.a. Stasiu Šarausku šio 
telkinio gausi lietuvių šeima at
sisveikino Volusia Memorial 
laidotuvių namuose š.m. sausio 
13 d. Atsisveikinimui vadovavo 
Gediminas Lapenas, drauge tar
damas a.a. Stasiui paskutinį su- į 
die draugų ir artimųjų vardu. , 
Lietuvių klubo vardu at
sisveikino pirmininkas Jonas 
Daugėla, o ALT s-gos Daytona 
skyriaus vardu Vytautas Abra- 
tis. Kalbėjusieji prisiminė 
velionio gyvenimo ryškesnius 
bruožus, jo draugiškumą, akty
vumą, meilę šeimai ir drau
gams. Apgailestavo šią netektį 
ir pareiškė žmonai Marijai, 
sūnums ir dukrai bei vaikai
čiams gilią užuojautą.

Po kiekvienos kalbos aidėjo 
šiai liūdnai progai choro „Siety
no”, vadovaujamo muz. Antano 
Skridulio, giesmės.

Religinėje atsisveikinimo da
lyje maldas skaitė velionio 
sūnus prel. dr. Jurgis ir 
Gediminas Lapenas.

Atsisveikinimas baigtas „Ma
rija, Marija” giesme.

Sausio 14 d. Prince of Peace 
bažnyčioje, Ormond Beach, įvy
ko gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą.

Koncelebruotas šv. Mišias au
kojo sūnus prel. dr. Jurgis 
drauge su atvykusiais svečiais: 
prel. Robert Lynch, General 
Secretary National Conference 
of Catholic Bishops, Washing- 
ton, kun. Daniel Montalbano, 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
iš Čikagos ir kun. Patrick Pol- 
lard, direktorius katalikų kapi
nių Čikagoje.

Pamokslo metu prel. dr. Jur
gis Šarauskas nepaprastai jau
triu žodžiu įvertino savo myli
mo tėvelio a.a. Stasio Šarausko 
visą gyvenimą tėvynėje, tremty
je, Čikagoje, Daytonoje. Išsakė 
tėvelio meilę šeimai, rūpestį 
išmokslinti vaikus, didžiąją 
tėvelio meilę tėvynei ir žmo
nėms. Jis padėkojo a.a. Tėveliui 
už viską, ką Jis padarė savo 
gyvenime.

Aukas nešė dukraitės, A. Ma
žeikienė ir Stasys Daržinskis.

Skambėjo choro „Sietyno”, va
dovaujamo muziko Antano 
Skridulio gražios, šiai liūdnai 
progai parinktos, giesmės.

Po iškilmingų gedulingų pa
maldų a.a. Stasio Šarausko pa
laikai palydėti į Volusia Memo
rial kapinių mauzoliejų, kur

KINAS MUZIEJUJE

Kaune, Mykolo Žilinsko dai
lės galerijoje kiekvieną trečia
dienį pradėti demonstruoti fil
mai apie meną. Nuo sausio 11 
d. čia prasidėjo filmų ir pokalbių 
ciklas „8 šimtmečiai su vokiečių 
menu”, apimantis viduramžius 
bei vertinantis šiuolaikinį me
ną.

paskutines religines apeigas at
liko svečiai kunigai, o „Sietynas 
giedojo „Marija,' Marija” 
giesmę.

Po to šeima visus pakvietė ge
dulo pietums į Holliday restora
ną. Atsisveikinime, pamaldose 
ir pietuose dalyvavo beveik visi 
šio telkinio lietuviai, ir tarė 
paskutinį sudie mielam a.a. 
Stasiui.

Jurgis Janušaitis

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUOZAS SAKAVIČIUS

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo Vyrą ir Tėvą, kurio netekome 1975 m. vasario 
16 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę.

Už velionį šv. Mišios bus aukojamos vasario mėn. 19 d. 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Juozą savo 
maldose.

Nuliūdę: žmona, dukterys su šeimomis, Lietuvoje 
seserys su šeimomis ir mirusių brolių šeimos.

Ilgametei ir darbščiai Jaunimo centro Tarybos narei 
ir Valdybos pirmininkei

A.tA.
SALOMĖJAI ENDRIJONIENEI

•
mirus, liūdime ir reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
jos vyrui VIKTORUI, dukrai DANUTEI, sūnums 
AUDRIUI ir GINTARUI su šeimomis, vaikaičiams 
GINTARUI ir KRISTEI bei visiems kitiems giminėms 
bei artimiesiems.

Jaunimo centro Taryba, Valdyba 
ir Moterų Klubas

PAGERBTAS 
A.A. JUOZAS VĖBRA

Vasario 9 d. sukako metai, kai 
JAV, Durham, NC, mirė Lie
tuvos savanoris kūrėjas, profe
sorius, chemijos mokslų dakta
ras, pulkininkas Juozas Vėbra.

Gimęs 1901 m. Rokiškio ap
skrityje, gimnazistas savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavo kovose su rusų bolše
vikais bei lenkais, studijavo 
Kauno, Toulouse universite
tuose, buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto organinės technolo
gijos katedros vedėjas, 1941 m. 
birželio sukilimo karinis vadas. 
Nuo 1949 m. JAV laboratorijose 
dirbo sprogalų tyrinėtoju. Buvo 
rezistencinės Santarvės išei
vijoje steigėjas, VLIKo tarybos 
narys, pirmininkas.

Palaidotas Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse.

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. vasario mėn. 15 d.

A.tA.
ESTELLA McNAMEE

MICKEVIČIŪTĖ

Mirė 1995 m. vasario 11d., sulaukusi 80 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdusi liko duktė Natalie A. McNamee.
Velionė buvo duktė a.a. Carl ir a.a. Natalia.
Velionė pašarvota šeštadienį, vasario 18 d. nuo 8:30 vai. 

ryto iki 10:15 vai. ryto Egan laidojimo namuose, 3700 W. 63 
St., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 18 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėta j St. Rita of Cascia parapi 
jos bažnyčią, 6243 S. Fairfield, Chicago, kurioje bus aukojamos 
11 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Šv. Kazimiero Seserims, 
2601 W. Marųuette Rd. arba St. Rita of Cascia bažnyčiai.

Nuliūdusi duktė.

Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 312-582-2000.

A.tA.
Kun. VINCENTAS J. 

KAMARAUSKAS

DVIDEŠIMT PENKERIŲ 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą brolį, kurio netekome 1970 
m. vasario 17 d.

Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę.
Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 19 d., 

sekmadienį, 9:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir Michigan 
bei Floridos valstijų parapijose.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
kun. Vincento vėlę.

Nuliūdusios SESERYS

A.tA.
ELENAI VAIČIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui 
JONUI, sūnums RIMUI ir VITUI ir dukteriai 
AUDRONEI su šeimomis.

Juozas ir Bronė Šlajai

KĄ DARYTI, JEI...?

„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

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

CHICAGO PALOS HILLS

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

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

CICERO

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

LEMONT

A.tA.
VALERIJONUI KUTKUI

Australijoje mirus, broliams VYTAUTUI ir 
LEONARDUI bei visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Stepas ir Stasė Smalinskai

A.tA.
OLGAI ALEKSANDRAI 

ANDRIUŠAITYTEI-LIKANDERIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui 
EUGENIJUI ir seseriai JANEI, dukterims RITAI ir 
KRISTINAI, ir sūnui ANDRIUI bei kitiems artimie
siems.

Dana ir Vytas Gyliai

Mylimai Žmonai ir Motinai

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, joa vyrui EUGENIJUI, dukroms RITAI ir 
KRISTINAI, sūnui ANDRIUI su šeima ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Liūda ir Albertas Geviai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 
Edmundas Korzonas

Mūsų brangiai „AUŠROS” mergaičių gimnazijos 
klasės draugei

A.tA.
ALEKSANDRAI ANDRIUŠALTYTEI 

LIKANDERIENEI

mirus, reiškiam gilią užuojautą jos vyrui EUGENI
JUI, dukroms RITAI ir KRISTINAI, sūnui ANDRIUI 
su šeima ir seseriai JANINAI MAČIULIENEI.

Liūdime su Jumis,

Aldona Ragauskaitė-Lipskienė 
su vyru Antanu ir 
Baniutė Mašiotaitė-Kronienė 
su vyru Romualdu

Klausyk ir girdėsi švelnią dainą tolumoj. 
Raminančiai ji kviečia sugrįžti namo...

Mylimai draugei RITAI, seseriai KRISTINAI, broliui 
ANDRIUI ir jų Tėveliui, brangiai Mamai ir Žmonai

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą. Meilė ir atsiminimai liks širdyse 
amžinai.

Vida Vizgirdaitė 
Irena Jasulaitytė 
Asta Spurgytė 
Rasa Miliauskaitė

1



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. vasario mėn. 15 d. (

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
vasario 21 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kuopos nariai kviečiami 
į susirinkimą atsinešti neseniai 
visiems išsiuntinėtus laiškus dėl 
„by-laws” pakeitimo. Bus dėl to 
balsuojama. Susirinkime taip 
pat bus kuopos nariai pakelti į 
pirmo ir antro laipsnio narius. 
Po susirinkimo — pasivaiši
nimas. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Jaunimo centro Moterų klu
bas vasario 26 d. pradeda švęs
ti Užgavėnes. Po kiekvienų šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje, Jau
nimo centro kavinėje kviečia 
visus pasivaišinti skaniais 
blynais ir namuose virta 
uogiene. Nenuogąstaukit dėl 
cholesterolio — mūsų blynuose 
jo ir su žiburiu nerasite. 
Laukiame!

Buvusi Sibiro tremtinė, ra
šytoja Antanina Garmutė kar
tu su tremtinių vokaliniu vie
netu kovo pradžioje atvyks į 
Čikagą. Ją bus galima sutikti 
koncertų metu: Lemonte — kovo 
10 d., Jaunimo centre, Čikagoje 
— kovo 12 ir Cicero — kovo’l7 
d. Bilietus į šį ypatingą kon
certą (kovo 12 d.) galima įsigy
ti „Seklyčioje”.

Marija Dailidė, Brookfield, 
IL, „Draugo” knygyne nusi
pirko nemažai knygų. Ačiū už 
aplankymą mūsų lietuviško 
knygyno, įsigyjant ten esančios 
spaudos.

x LB Lemonto apylinkės 
VASARIO 16 d. minėjimas 
bus vasario 19 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre. 11 vai. 
iškilmingos pamaldos, dalyvau
jant organizacijoms su vėlia
vomis. Mišių metu giedos 
„Dainavos” ansamblis. Tuoj po 
pamaldų, didžiojoje salėje bus 
akademinė dalis. Pagrindinis 
kalbėtojas bus dr. E. Ringus, o 
meninę dalį atliks „Dainavos an
samblis. Visus kviečiame daly
vauti. (8k)

„Dainavos” ansamblio 50 
metų auksiniam jubiliejui 
rengti komitetas yra išsiun
tinėjęs organizacijoms ir pavie
niams asmenims laiškus su 
aukų prašymu, kad visi galėtų 
prisidėti prie minėjimo išlaidų 
sumažinimo. Komitetas malo
niai prašo ir primena, kad auko
tojai, norintys patekti j specialų, 
ta proga leidžiamą, leidinį, 
pavardes ir aukas turi atsiųsti 
iki kovo 10 d. Komitetas 
kreipiasi į visus „Dainavos” an
samblio gerbėjus ir rėmėjus: 
paremkite savo auka šį svarbų 
jubiliejų. Aukas siųsti: Oskaras 
Kremeris, 1005 Sherwood Dr., 
La Grange Park, IL 60525.

Dr. Arvydo Žygo paskaitų 
ciklas visuomenei lietuvių 
kultūros klausimais prasideda 
vasario 18 d., 1 vai. po pietų, 
Pedagoginio Lituanistikos ins
tituto patalpose, Jaunimo cen
tre. Kviečiame susidomėti šiuo 
ciklu ir gausiai paskaitas lanky
ti.

Danutė Bindokiene, „Drau
go” vyriausioji redaktorė, bus 
pagrindinė kalbėtoja Cice
ro—Vakarinių priemiesčių 
lietuvių Vasario 16-osios mi
nėjime. Minėjimas šį sekma
dienį, vasario 19 d., prasidės šv. 
Mišiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje 11 vai. ryte. Specialų 
pamokslą pasakys kun. Kęstu
tis Trimakas. Po Mišių (apie 12 
vai.) parapijos salėje bus kavutė 
su akademine ir menine pro
grama. Visi apylinkių lietuviai 
kviečiami į minėjimą — kartu 
atšvęsti šią šventę ir pasi
klausyti originalių, provokuo
jančių minčių apie šiandieni
nius mūsų uždavinius Vasario 
16-osios šviesoje.

Našlių, našliukų ir pavienių
klubo susirinkimas įvyks 
vasario 24 d., 1 vai. po pietų, Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
kviečiami dalyvauti.

„Žiburėlio” auklėtinių grupelė. Priekyje iš kairės: Saulė Grybauskaitė, Alexa 
Razmaitė: II eil.: Daina Fischer, Inga Milo.Antanas Kirkus.

Nuotr. Jūratės Fischer

IŠ ARTI IR TOLI

Linas Kojelis, US-Baltic 
Foundation prezidentas, vasario 
17 d. pakviestas pasisakyti JAV 
Kongreso Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijos or
ganizuojamame apklausinėjime 
dėl Amerikos teikiamos fi
nansinės paramos Centro ir 
Rytų Europos kraštams. Nuo 
1990 m. Amerika šiam reikalui 
yra skyrusi 9.4 bilijono dolerių, 
šiems metams — 1.4 bilijono.

Kojelio ir dar kitų trijų tais 
klausimais ekspertų apklau
sinėjimas vyks 10-12 valandą 
Rayburn House Office pastate, 
2200 kambaryje. Dalyvauti 
kviečiami Kongreso nariai, jų 
štabų žmonės, spaudoš atstovai 
ir visuomenė.

Penki Lietuvos miestų savi
valdybių tarnautojai — adv. 
Albina Radzevičiūtė ir archit. 
Algimantas Jukna iš Šiaulių, 
Juozas Adomonis ir Jonas Jag
minas iš Vilniaus ir Marytė 
Rozalienė iš Druskininkų sausio 
mėnesį atvyko į JAV susipažin
ti su Amerikos vidutinio 
didumo miestų ir apskričių savi
valdybių problemomis ir jų 
sprendimais. Du mėnesius 
intensyviai studijuos savi
valdybių Amerikoje veikimą, o 
grįžę Lietuvon savo žinias per
duos kitų miestų savivaldybių 
darbuotojams seminaruose, 
kuriuos organizuoja Savi
valdybių treniravimo centras 
Kaune. Centrą Kaune suorgani
zavo ir Lietuvos savivaldybių 
darbuotojų tobulinimą Ameriko
je ir keliones finansuoja US- 
Baltic Foundation Washingto- 
ne.
ATHOL, MA

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties šventę Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje 
š.m. vasario 26 d. rengia 
Lietuvos Vyčiai. Programą 
atliks Tautinių šokių šokėjų 
grupė iš So. Bostono, vadovauja
ma Naidos Šnipaitės. Po pro
gramos pasivaišinimas kavute 
ir skanėstais.

Šv. Kazimiero diena
Šv. Kazimiero dieną — kovo 

4-ją, Lietuvos Vyčiai švęs 5:30 
v. p.p. šv. Mišiomis ir bendra ko
munija Šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. 

KANADOJE

RUOŠIAMA FILATELINĖ 
PARODA

Toronto Lietuvių filatelistų 
draugija ruošia filatelinę parodą 
balandžio 8-9 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje, Toronte. 
Sudaryta parodos ruošimo komi
sija: pirm. A. Laurinaitis, A. 
Supronas, P. Barbatavičius ir A. 
Sampsonas. Paroda bus paminė
ta draugijos 30 metų veiklos 
sukaktis, paruoštas ir specialus 
vokas, taip pat specialus 
parodos antspaudas. Besido
mintieji šios sukaktuvinės 
parodos leidiniais, gali kreiptis 
į kasininką A. Suproną, 1700 
Bloor St., W. Toronto, Ont. M60 
4C3, apt. 508, Canada.

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., aekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772.

(ak)

x Atminimui sesers a.a. Al
mos Pipiraitės, mirusios 1990 
m. rugsėjo 20 d. ir jos vyro a.a. 
Petro Staniūno, mirusio 1995 
m. vasario 4 d. Sonia Pipi- 
raitė-Tomarienė aukoja $300 
išlaikymui dviejų našlaičių 
Lietuvoje. Lietuvos našlaičių 
vardu reiškiame užuojautą ir 
dėkojame už auką! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St„ Chicago, IL 
60629. (9k)

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

(sk)

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

- (sk)

Žvaigždute
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoa skyriaus 

Redaguoja J. PlaCes. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Švenčiame 77 metines nuo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo (1918). Lietuvoje nedar
bo diena, švenčiama iškilmin
gai. Mes galime minėti tik sa
vaitgaliais, nes tikroji diena yra 
darbo diena. Gal kas ims ir pa
klaus, kodėl kasmet reikia mi
nėti, juk visi žino, beveik atmin
tinai, kas tada įvydo? Kodėl rei
kia žinomus dalykus kartoti? O 
jeigu aš paklausčiau, kodėl ry
tais ir vakarais mes meldžia
mės? Juk „Tėve mūsų” ir kitas 
maldas mokame atmintinai, ko
dėl reikia kartoti? I šį mano 
klausimą lengvai atsakysite, 
kad mes mylime Dievą, todėl ir 
meldžiamės, reikšdami Jam sa
vo dėkingumą už visas malones. 
Dabar palengvės atsakymas ir 
į pirmą klausimą, nes mylime 
Tėvynę, todėl dažnai ją prisime
name. Dar labiau mylime, kai 
prisimename jos sunkius pergy
venimus, skausmus ir dideles 
aukas siekiant laisvės. Kalbėda
mi kasdienines maldas į Dievą, 
tuo pačiu prisiminkite ir Tėvy
nę, kad Dievas ją globotų, sau
gotų nuo priešų ir visada leistų 
lietuviams laisvai gyventi. Mes 
esame laisvi, gal dėl to mažiau 
vertiname laisvę, tačiau rimtai 
pagalvoję suprasite, kad di
džiausia žmonijos nelaimė yra 
vergija. Švęsdami Vasario šešio
liktąją įsidėmėkite ir šias min
tis.

Redaktorius

LIETUVA - VISŲ 
LIETUVIŲ TĖVYNĖ

Lietuva yra mums visiems 
labai brangi. Tai visų lietuvių 
tėvynė. Daug lietuvių žuvo 
įvairiuose mūšiuose, kur jie 
mirė už Lietuvos laisvę. Rusai 
buvo užėmę Lietuvą ir laikė 
daugiau negu 50 metų. Lietu
viai labai norėjo laisvės. Kovo 
mėn. 11 dieną, 1990 metais, 
Lietuva vėl buvo paskelbta 
laisva. Mes visi lietuviai labai 
džiaugėmės. Bet rusai vėl norėjo 
atimti Lietuvos laisvę. 1991 m. 
sausio mėn. 13 d. nemažai 
žmonių atidavė savo gyvybę už 
Lietuvos laisvę. Mes, čia 
Amerikoje, buvome labai liūdni. 
Aš manau, kad tie žmonės, ku
rie mirė tą dieną, buvo tikri 
patriotai. Jie paaukojo savo 
gyvenimą už Lietuvos laisvę. 
Tai pavyzdys mums visiems, 
kaip mes turėtume mylėti savo 
gimtąjį kraštą.

Loreta Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė

MŪSŲ KRAŠTAS - 
LIETUVA

Sakė tėtis ir mamytė —
Mūsų kraštas — Lietuva.
Ženk, sūnau, iškėlęs Vytį,
Ten, kur Baltija melsva.

Plauna žemę gintarinę 
Dieną naktį nerami,
Kur didvyriai už tėvynę 
Žūsta, laisvę gindami.

Kur Aušrinė naktį švyti — 
Ošia liepos ant kalvos.
Ženk, aukštai iškėlęs Vytį, 
Gint nuo priešų Lietuvos!

Jonas Minelga

LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĖ

šį eilėraštį buvo labai įdomu 
skaityti. Tos mintys reiškia, kad 
yra garbė būti lietuviu. Mano 
tėvai mane siuntė į lietuvišką 
mokyklą todėl, kad jie norėjo, 
kad aš sužinočiau apie lietuvių 
kultūrą ir tradicijas.

Mes esame ypatingi. Nėra 
kitos tokios tautos, kaip mes, 
todėl turime išsilaikyti. Lietu
viai neturėtų slėpti savo tauty
bės. Nė viena kita tauta neka
riavo taip smarkiai už laisvę, 
kaip mes, lietuviai.

Be garbės, mes nieko neturi
me. Mūsų meilė Lietuvai yra 
tvirta. Taip ir turi būti amžinai. 
Niekas iš mūsų negali atimti 
tai, kuo tikime. Man yra garbė 
būti lietuviu.

Mindaugas Idzelis, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys

ŠUO, GAIDYS IR LAPĖ
Šuo ir gaidys susidraugavę ėjo 

keliu. Užėjus vakarui, gaidys 
įskrido į medį miegoti, o šuo at
sigulė po drevėtu (išpuvusiu 
viduriu) medžiu. Naktį gaidys 
kaip paprastai užgiedojo. Lapė 
išgirdo jo balsą, atbėgo ir po 
medžiu, sustojusi ėmė prašyti, 
kad pas ją nusileistų: ji norinti 
pamyluoti tokį gražiabalsį 
paukštį. Bet gaidys atsakė:

— Pirmiau pažadink durinin
ką, miegantį po medžiu; kai tik 
jis atidarys duris, aš ir nusilei
siu.

Pradėjo lapė kalbinti šunį, o 
tasai kad šoks: nutvėrė lapę ir 
sudraskė.

Pasakėčia rodo, kad išmintin
gi žmonės puolančius priešus 
nukreipia prieš stipresnius.

Ezopas

GALVOSŪKIO NR. 76 
ATSAKYMAS

Administratorius grąžino 5 
dol. sau pasilikdamas 25 dol. 
Tarnautojas davė kiekvienam 
po 1 dol. ir sau pasiliko 2 dol., 
kas sudaro 5 dol. Tad niekas ne
dingo.

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAS

Skersai: 1. Kybartai. 2. Ura
las. 3. Duona. 4. Italija. 5. Ryk
lys. 6. Kolumbas. 7. Alvitas. Že
myn: Kudirka.

GALVOSŪKIO NR. 80 
ATSAKYMAS

1. Pasaulio bokso čempionas 
Juozas Žukauskas buvo žino
mas Jack Sharkey vardu (L.E. 
3-105, Boston, 1954). 2. Ežeras 
Šarkis yra maždaug už 8 kilo
metrų į pietų vakarus nuo Kal
varijos, Marijampolės apskr. 
(L.E. 29-352, Boston, 1963). 3. 
Manoma, kad pasaulyje yra ar- 4 
ti 350 skirtingų ryklių rūšių , 
(Times, 1993.V.20, „Sharks” by 
Terry Tomalin). 4. Manoma, 1 
kad rykliai sulaukia nuo 75 iki 
100 metų amžiaus. Nelaisvėje ( 
rykliai gyvena trumpiau. 5. Di- | 
džiausią pasaulio žuvis yra 
banginis ryklys — whale shark 
(Rhincodon). Jo ilgis siekia 50 
pėdų arba 15 metrų. Tai švelnus 
milžinas, gyvenantis visuose 
tropikiniuose vandenyse. Ma
žiausi rykliai nykštukai (pyg- 
my, dwarf) yra 8 ar 10 inčų il
gumo.

GALVOSŪKIS NR. 96 

(Žiūrėkite piešinėlius)

1
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Matote nupieštas 6 figūras, 
kurių dvi yra panašios. Para
šykite panašių figūrų raides.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 97
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Amerikoje mėgstama švęsti 
Valentino dieną, čia matote 
pusę mergaitės figūros, kuri lai
ko gėlytę ir nori kam nors įteik
ti ta proga. Pabaikite piešinį su
jungdami taškus. Parašykite, 
kaip vadinasi ta mergaitė.

(5 taškai)

Hamakas yra indėnų išradi
mas. Pietų Amerikos atogrąžų 
miškuose kiekvienas indėnas 
turėjo savo hamaką. Iš jų euro- 

i piečiai ir pasisavino hamaką
kartu su pavadinimu.

GALVOSŪKIS NR. 98

(Žiūrėkite brėžinėlį)
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Matote iš langelių sudarytą 
Gedimino pilies bokštą su 
vėliava stiebe. Reikia į lan
gelius įrašyti raides, kurios, 
pagal duotas reikšmes, sudarys 
žodžius: Žemyn: 1. Senovės lie
tuvių supiltas kalnelis. 5. Lie
tuvos kariuomenės dalinys. 6. 
Maisto produktas. 7. Žmonijos 
nelaimė. 8. Mergaitės vardas. 9. 
Naminio paukščio vardas. 10. 
Kokie žabai (malkos) geriausiai 
dega? Skersai: 2. Senovės lietu
vių ginklas. 3. Lietuvos pinigo 
pavadinimas. 4. Kai kurių žvė
rių ilgi atsikišę dantys. 5. Mer
gaičių plaukų sudėjimo pava
dinimas. 7. Mirusių žmonių po
ilsio vieta (viet. linksn. daugis
kaitoje). 9. Kaip kartais pravar
džiuojamas tinginys mokinukas 
(mažybinis). 11 Kuriais praei
ties įvykiais žmonės labiausiai 
domisi? (būdv.). Už teisingus at
sakymus — 10 taškų, už apytik
rius — 5 t.

GALVOSŪKIS NR. 99

Mama pasiuntė Darių į krau
tuvėlę nupirkti kiaušinių tuzi
ną. Darius krautuvėlėje pama
tė įvairių žaidimų. Jis turėjo ki
šenėje „kvoterių” ir pradėjo žais
ti. Netrukus į krautuvėlę įėjo 
„hipiškai” apsirengęs paauglys, 
kuris nieko nepirko. Priėjęs prie 
Dariaus, pasiūlė sumokėti už 
visus Dariaus žaidimus. Darius 
valandėlę pagalvojo ir atsisakė 
iš jo priimti pinigus. Paauglys 
išėjo iš krautuvės. Darius pama
tęs, kad paauglys tolokai nuėjo, 
greitai parėjo namo ir papasa
kojo įvykį mamai.

Parašykite savo nuomonę apie 
mamos atsakymą ir kaip jūs pa
sielgtumėte panašiu atsitikimu. 
Už visus atsakymus 5 taškai.

GALVOSŪKIS NR. 100

1. Vasario 16 aktą pasirašė 20 
asmenų. Vienas iš jų pasirašė 
lenkiška pavarde: S. Naruto- 
wicz. Kokias pareigas Lenkijo
je ėjo jo brolis Gabriel Naruto- 
wicz? 2. Kur yra brolių S. ir G. 
Narutavičių gimtinė? 3. Kurie 
Vinco Kudirkos, Lietuvos him
no autoriaus, žodžiais yra ori
ginalūs ir kurie — iškreipti: 
„Tegul saulė Lietuvoj tamsu
mus prašalina”, ar „Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus prašalina”? 
4. Kaip ilgai Prancūzija valdė 
Klaipėdą? 5. Kiek žuvo lietuvių, 
vaduojant Klaipėdą 1923 me
tais?

Už teisingus ir platesnius at
sakymus — 10 taškų, už trum 
pus ir apytikrius bus 5 taškai.

Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis

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