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Jelcinas teisino 
Rusijos veiksmus 

Čečėnijoje

Lietuvos prezidento 
metinis pranešimas

Maskva, vasario 16 d. (NYT) 
— Rusijos prezidentas Boris

Jelcinas savo kalboje Rusijos 
parlamente vasario 16 d. gynė 
Rusijos veiksmus. Čečėnijoje, 
‘nors jungtinėje abiejų parla- 

, mento rūmų sesijoje, sėdėjo ir 
daugelis aršiausių £os invazijos 
kritikų. Bet gindamas Čečėnijos 
pavaldumo Rusijai principą, jis 
kaltino kariuomenę nepasi
ruošimu šiam uždaviniui ir dėl 
didelių gyvybės nuostolių ru
sams.

B. Jelcinas šį kartą kalbėjo 
aiškiai ir valandą trukusios 
kalbos metu nepasirodė jokių 
ligos ar kitų sveikatos proble
mų, kaip buvo jau ne kartą ki
tuose jo viešuose pasirodymuo
se. Bet nors ir kaltino kariuo
menę, jis nevardino jokių pa
vardžių, neatleido jokių kari
ninkų už jų „nesėkmes, nuosto
lius ir klaidas kariuomenės va
dovavime” ir sakė, kad nedarys 
jokių greitų išvadų. Jp pavaduo
tojai sakė, kad vėliau, už maž
daug kelių mėnesių jis parla
mente sakys kalbą apie kariuo
menės reformą.

Kaip rašo Steven Erlanger 
„The New York Times” laikraš
tyje, jis nepateisino daugelio 
Vakarų diplomatų vilčių, kurie 
laukė, kad jis Čečėnijai siūlys 
politinį sprendimą ten vykstan
čiam konfliktui su Rusija. (Tą 
dieną Čečėnijoje prasidėjo pa
liaubos, bet kaip jau pirmadienį, 
vasario 20 d. paaiškėjo, jos jau 
suiro. — Red.) „Ginkluoto suki
limo liepsnos dar nėra užgesin
tos čečėnų Respublikoje, ir Ru
sijos kariai vykdo savo uždavi
nius itin sunkiose sąlygose”, 
kalbėjo Jelcinas, prašydamas 
deputatų atsistojimu „pagerbti 
žuvusiųjų tautiečių atminimą”.

„Tokios nudegimo pūslės, 
kaip (narkotikų prekybos) 
Medellin kartelis Kolumbijoje, 
Auksinis Trikampis pietrytinėje 
Azijoje ir kriminalinė diktatūra 
Čečėnijoje, neišnyksta savai
me”, kalbėjo jis, gindamas savo 
sprendimą panaudoti jėgą Čečė
nijoje. „Suverenumui ir vien
tisumui išsaugoti valstybė gali 
ir turi naudoti jėgos priemo- 
nes .

Šioje kalboje, kuri buvo ant
rasis jo metinis pranešimas 
transliuojamas televizijoje, 
Jelcinas monotonu suminėjo 
daugybę Rusijos pergyvenamų 
sunkumų. Kalboje rodė mažai
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Latvija — Europos
Tarybos narė

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) 
— Latvijos užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavs Latvi
jos priėmimo į Europos Tarybą 
(ET) ceremonijoje pasirašė 
Žmogaus teisių konvenciją bei 
perdavė savo valstybės prisijun
gimo prie ET įstatų dokumen
tus. Latvija tapo 34-ąją Europos 
Tarybos nare.

Po to prie ET rūmų Strasbūre 
buvo pakelta Latvijos vėliava ir 
skambėjo valstybės himpas. 
Kipro užsienio reikalų minist
ras, kuris vadovauja ET mi
nistrų komitetui, palydėjo Lat
vijos užsienio reikalų ministrą 
į jam skirtą vietą ET Parlamen
tinės Asamblėjos posėdžių salė
je.

Sausio 31 d. ET Parlamentinė 
Asamblėja vienbalsiai pritarė

Latvijos narystei šioje organi
zacijoje. Lietuva ir Estija į ET 
įstojo 1993 m. gegužės 14 dieną.

Latvija, kurios priėmimas į 
ET užsitęsė dėl pilietybės įsta
tymo, bus priimta aplenkiant 
įprastų tokiu atveju procedūrų

spontaniškumo ir retai tepakėlė 
akis nuo teksto. Jo kalba buvo 
priimta mandagiu plojimu ir 
niekur nepertraukta plojimais, 
ir joje buvo daug raginimų, bet 
mažai nauji| gairių.

Prezidentas Jelcinas pažadėjo 
šaukti rinkimus Konstitucijoje 
nustatytu laiku: naujo parla
mento rinkimus šių metų gruo
džio mėnesį, prezidentinius rin
kimus — 1996 m. birželio mė
nesį. Bet jei Jelcino tikslas buvo 
šia kalba atgaivinti pasitikė
jimą. prezidentu ir įkvėpti sau 
paramą parlamente, tuo atžvil
giu ji nebuvo sėkminga. Kalbą 
parašė būrys liberališkų pa
žiūrų Jelcino patarėjų, tuomet 
taisyta konservatorių. Tad dvi
prasmiškumai joje buvo aikvaiz- 
dūs, rašo „New York Times” 
korespondentas.

Jelcinas vėl pasižadėjo vyk
dyti ekonomines reformas ir su
mažinti infliaciją. Po dviejų ne
pasisekimų, „trečias bandymas 
privalo pasisekti”, nes tiek 
rusai, tiek ir Vakarų įstaigos, 
kaip Tarptautinis Valiutos Fon
das, „to laukia iš mūsų”, 
nemaža dalimi kaip dalis kainos 
už 6.25 bilijonų dolerių paskolą.

Jelcinas vėl pakartojo savo 
priešinimąsi NATO plėtimui, 
kuriuo „Vakarai tariamai žada 
apsaugoti Rytų Europos šalis 
nuo vadinamų pragaištingų 
Maskvos planų”, kalbėjo Jelci
nas. Bet Jokių tokių planų 
nėra”.

Jis įspėjo Vakarus neatidėti 
partnerystės su Rusija „galimo 
konkurento pašalinimo preteks
tu” ir jis šaukėsi „tikros ir 
lygios partnerystės su Jungti
nėmis Valstijomis”.

Nors Jelcinas žadėjo daugiau 
apsaugos pagalbos Rusijos 
pramonei ir žemės ūkiui ir 
kalbėjo apie „naujuosius 
varguolius”, kurie turi darbus, 
kuri toli gražu neuždirba pa
kankamo užmokesčio, jis ne
bandė aiškinti kokie veiksniai 
veda į šią padėtį. Ir nors jis vėl 
pakartojo prieš metus padarytą 
pažadą, kai Žirinovskis ir jo 
šalininkai laimėjo rinkimus 
netikėtai stipriai, kad dabar į 
ekonominę reformą bus įtraukti 
ir socialiniai rūpesčiai, per tuos 
metus jis nieko nepadarė, kad 
sukurtų kokią nors socialinę 
apsaugą nuo ekonominės refor
mos padarinių.

Europos Tarybos generalinis sekretorius Daniel Tarschys sveikina Latvijos 
ministrą pirmininką Maris Gailis (kairėje), Latvijai įstojus į Europos Tarybą.

1994 m. spalio 30 d. Vilniuje minint sostinės atgavimo 55-ąją sukaktį, 
„Geležinio vilko” brigados kariai.

iškilmingai eisenai vadovavo

Čečėnai palieka Grozną
Vilnius, vasario 10 d. (LR) — 

Beveik visi Džochar Dudajevo 
šalininkai pasitraukė ir Grozno 
vasario 9 dieną. Čečėnijos pajė
gų vadas generolas Aslan Maš- 
chadov, tą pačią dieną apsilan
kęs Černorečje mieste, pareiškė, 
jog miesto atidavimas rusams 
nereiškia čečėnų pralaimėjimo 
ar karo su Rusija pabaigos. 
Svarbiausia, jo nuomone, kad 
„žmonės išmoko kariauti, jie 
tampa disciplinuoti”. „Netru
kus atšils, galėsim kariauti kal
nuose”, sakė čečėnų vadas.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Čečėnijos vadovybė nutarė 
ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį 
štabą perkelti iš Grozno į vieną 
jo priemiesčių. Kur bus nauja 
štabo centrinė, nepranešama.

Vasario ir 8 ir 9 dienos naktį 
vyko susišaudymai prie Čečen- 
Aul gyvenvietės, kuri yra į piet
vakarius nuo Grozno. Čečėnų 
teigimu, rusų aviacija šį kaimą 
puolė raketomis ir bombardavo. 
Tokiais pačiais smūgiais rusai 
puolė Šąli miesto pakraščius ir 
Bamuto kaimą Ačchoj-Marta- 
novsko rajone.

Padėtis Argun mieste, esan
čiame į rytus nuo Grozno, ne
pasikeitė. Rusijos kariuomenė 
nepuola, tačiau miestas toliau 
apšaudomas.

Vasario 8 d. Rusijos ambasa
dos Rygoje išreiškė viltį, kad 
Latvijos valdžia neleis jos 
teritorijoje verbuoti samdinių 
kariauti čečėnų grupuotėse. Dėl 
to jie tarėsi su Latvijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nais. Pokalbis rėmėsi Rygoje

tvarką ir sušaukus neeilinį ET 
Ministrų komiteto susitikimą. 
Iki šiol į ET taip pat priimta 
buvo tik Austrija.

Latvijos priėmimo ceremonijo
je dalyvavo ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys.

išplatintu Rusijos ambasados 
pareiškimu dėl samdinių verba
vimo Latvijoje.

Rusijos ambasada informaciją 
apie bandymus verbuoti sam
dinius gavo iš Latvijos spaudos, j 

Tuo tarpu Latvijos spauda teigė, I 
kad samdinius savo iniciatyva 
verbavo neįregistruota Latvijos , 
firma, kuri net neturėjo ryšių su 
čečėnais. Nė vienas firmos už
verbuotas samdinys į Čečėniją 
neišvyko.

NATO generalipis sekretorius 
Willy Claes pasisakė už griež
tesnį elgesį su Maskva dėl 
Čečėnijos ir pareiškė, kad 
Čečėnijos krizė nėra tik Rusijos 
vidaus reikalas. Jis taip pat 
menkai vertino reikšmę JAV 
plano įkurti specialią insti
tuciją, kuri padėtų normalizuoti 
santykius.

„Mes negalime sutikti su tuo, 
kad Rusija laiko Čečėnijos 
problemą savo vidaus pro
blema... Mes nenorime izoliuoti 
Rusijos, tačiau Rusija gali pati 
save izoliuoti”, pasakė W. Claes 
pasikalbėjime Belgijos finan
siniame dienraštyje „Tijd”.

Tokie W. Claeso komentarai 
apie padėtį Čečėnijoje rodo, jog 
Vakarų valstybėš sugriežtino 
savo poziciją Rusijos atžvilgiu. 
Anksčiau Vakarų valstybės Ru
sijos ir Čečėnijos konfliktą 
pripažino Rusijos vidaus prob
lema.

Pasibaigus ginkluotiems su
sirėmimas Čečėnijoje, šis 
regionas iš karo veiksmų židinio 
gali virsti epidemijų židiniu, 
anot Rusijos valstybinio sani
tarinės ir epidemiologinės prie
žiūros komiteto pirmininko J. 
Beliajev.

Jis pranešė, jog dabar sanita
rijos tarnybos imasi priemonių, 
kad iki minimumo sumažintų 
masinių susirgimų cholera, 
hepatitu A, žarnyno infekcijo
mis, difterija, dizenterija ir 
kitomis ligomis tikimybę .

Japonija suteiks humanita
rinės pagalbos čečėnų pabėgė
liams už 500,000 dolerių. Tai 
ketvirtadienį pareiškė šalies 
užsienio reikalų ministras 
Yophey Kono. Lėšos bus suteik
tos per Jungtinių Tautų aukš
tąjį pabėgėlių reikalų įgaliotinį 

1 ir Raudonojo Kryžiaus Tarptau
tinį komitetą, atsiliepiant į šių
organizacijų kreipimąsi.

Y. Kono pareiškė susirūpini
mą dėl augančio Čečėnijos kon
flikto aukų ir pabėgėlių 
skaičiaus. Jis paragino Rusiją 
tęsti politines ir ekonomikos 
reformas.

Vilkinama
„Jedinstvos” vadų 

deportacija

Vilnius, vasario 21 d. (Elta) — 
Lietuvos vidaus reikalų minist
ras Romasis Vaitekūnas dar ne
priėmė sprendimo prievarta 
deportuoti iš Lietuvos proso
vietinės organizacijos „Jedinst
vos” vadą Valerijų Ivanovą ir 
dar tris šios organizacijos akty
vistus.

Sausio pabaigoje R. Vaitekū
nas teigė, kad argumentuotą 
sprendimą jis gali priimti tik 
atidžiai ištyręs visus „Jedinst
vos” lyderių padarytus nusikal
timus. Vidaus reikalų ministeri
jos Migracijos departamentui 
buvo pavesta surinkti ir sugru
puoti kiekvieno asmens, kurį 
ketinama deportuoti, nusikals
tamą veiklą įrodančius doku
mentus.

„Nėra jokios abejonės, kad V. 
Ivanovas ir kiti ’Jedinstvos’ 
veikėjai turi būti prievarta de
portuoti iš Lietuvos, jei išvykti 
nenori patys”, atlikęs šį darbą 
dar kartą konstatavo Migracijos 
departamento direktorius Česlo
vas Blažys. Faktų tokiam griež
tam sprendimui pakanka, ir visi 
prieš Lietuvos valstybę veikusių 
asmenų nusikaltimai yra užfik
suoti Vidaus reikalų ministrui 
pateiktoje medžiagoje, kuri 
ministrui buvo atiduota prieš 
dvi savaites.

A. Lileikiui bus iškelta byla
Vilnius, vasario 21 d. (Elta) — 

Lietuvos generalinės proku
ratūros vadovai antradienį 
nutarė panaikinti sausio 
pabaigoje priimtą nutarimą at
sisakyti kelti baudžiamąją bylą 
JAV gyvenančiam lietuviui 
Aleksandrui Liliekiui, kuris 
įtariamas dalyvavęs žydų tautos 
genocide Antrojo pasaulinio 
karo metu.

Jeigu bus surinkta pakanka
mai A. Lileikio nusikaltimus 
liudijančios medžiagos, Lietu
voje jam bus iškelta baudžiamoji 
byla. Šį darbą atliks generalinio 
prokuroro įsakymu sudaryta 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
trijų prokurorų grupė, kuriai 
vadovauja generalinio pro
kuroro pavaduotojas Aristidas 
Pėstininkas.

Jis informavo, kad pavestą 
darbą planuoja atlikti per 
mėnesį. JAV Teisingumo depar
tamentas, atrodo, turi įrodymų, 
kurių trūko Lietuvos teisėsau

Vilnius, vasario 21 d. (Elta) — 
Antradienį Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas Seime 
skaitė metinį pranešimą. Jis 
buvo pateiktas Seimo nariams 
atskira knyga. Kaip sakoma jos 
įžangoje, tai nėra prezidento 
ataskaita. Jis pasinaudojo 
konstitucine teise išdėstyti savo 
požiūrį į šalies politinį, eko
nominį, socialinį gyvenimą, už
sienio politiką, apžvelgti per
spektyvas.

Nagrinėdamas Seimo darbą, 
prezidentas pabrėžė, kad di
džiausias jo pasiekimas yra tas, 
jog pernai buvo priimti pirma
eilės svarbos įstatymai, įgalinę 
vykdyti įvairių valstybės insti
tucijų reformą. Teismų, proku
ratūros ir kiti įstatymai pa
grindinė teisinės sistemos re
formą. Visas pluoštas įstatymų, 
reguliuojančių savivaldą, įga
lino šį pavasarį rengti naujų 
savivaldybių tarybų rinkimus. 
Prezidento nuomone, dabar 
svarbiausia suteikti pastangas 
tam, kad būtų pagerinta priima 
mų įstatymų kokybė.
_ A. Brazauskas kritikavo vy
riausybę už tai, kad ji nepaten
kinamai vykdė įstatymus ir nu
tarimus. Ypač blogai, sakė jis, 
pernai buvo įgyvendinamas pri
dėtinės vertės mokesčio, o šie
met — pensijų įstatymai. Trūko 
sistemiškumo sprendžiant at
skirus mokesčių politikos klau
simus, pabrėžė prezidentas ir 
pageidavo, kad būtų iš esmės 
pertvarkyta visa mokesčių sis
tema.

Clinton pavasari
nevyks į Maskvą

Vašingtonas, vasario 17 d. — 
JAV vyriausybė pranešė, kad 
prezidentas Bill Clinton at
sisakė Rusijos prezidento kvieti
mo gegužės 8 d. susitikti Mask
voje, ten vykstančiose iškilmė
se, švenčiant II Pasaulinio karo 
pabaigos — Sąjungininkų perga
lės 50-sios sukakties paminė
jimą.

Kaip rašoma „Chicago 
Tribūne” laikraštyje, penkta
dienį aukštas Baltųjų rūmų pa
reigūnas pranešė, kad nutarta 
nevykti į prezidentų susitikimą 
iškilmių metu gegužės mėnesį, 
bet kad yra planuojamas abiejų 
prezidentų susitikimas vėliau 
šiais metais.

gininkams pirmą kartą bandant 
išsiaiškinti, ar Lileikis dalyvavo 
žudynėse, sakė A. Pėstininkas. 
Kiek žinoma Lietuvos generali
nėje prokuratūroje — tai iš 
Vokietijos archyvų gauti duome
nys, įrodantys, kad Antrojo 
pasaulinio karo metais A. Lilei
kio įsakymu ypatingos paskir
ties vokiečių būriui išduoti 
žydai vėliau buvo sušaudyti. 
„Kalbama apie tris ar keturis 
nužudytuosius, bet to pakaktų 
įrodyti, kad JAV gyvenantis 
mūsų tautietis dalyvavo žydų 
tautos genocide”, teigė A. 
Pėstininkas.

Generalinio prokuroro pava 
duotojas taip pat informavo, kad 
Vokietįjos archyvų dokumentu* 
iš JAV Teisingumo departa 
mento bus bandoma gauti dip 
lomatiniais kanalais, nes 
teisinės pagalbos sutarties 
Lietuva nepasirašiusi nei su 
Vokietija, nei su JAV.

„įsijungimas į Europos poli
tines, ekonomines ir gynybines 
struktūras išlieka pagrindinė 
mūsų strategija”, pabrėžė A. 
Brazauskas, kalbėdamas apie 
Lietuvos užsienio politiką. 
Tačiau šio įsijungimo trukmę, jo 
nuomone, nulems ne tik susi
klosčiusi tarptautinė padėtis bei 
Vakarų valstybių noras išplėsti 
narystę, bet ir pačios Lietuvos 
pasirengimas prisiimti įsiparei
gojimus minėtųjų struktūrų at
žvilgiu bei sugebėjimas juos 
vykdyti.

Prezidentas savo pranešime 
akcentavo, kad Lietuva turėtų 
aktyviau imtis iniciatyvos re
gionų pJit’nio, ekonominio ir
gynybii .•<. ..dradarbiavimo
srityse Tš tokių potencialių
regiom -iaurės šalis
ir Vysią *vbes. Regio-
ninių »• A. Bra-
zausko r 11 paspar-
tinti ir uropos
integrr

„Liet žemyno
stabilu ■ ūmo interesų
vardan bendra-
darbia v i , i -u \ Alt), tarp jų ir
aktyvu d<e 'tivim.t Partnerystė
vardan taikos’ programoje”,
sakė A Brazauskds. Esame įsi
tikinę. pažymėjo jis, kad NATO 
plėtimasis i Rytus yra subren
dęs procesas ir nekelia grėsmės 
jokiai kitai valstybei.

Kalbėdamas apie šalies eko
nominę raidą ir jos perspėk 
tyvas, prezidentas pažymėjo, jog 
dabartiniai ūkio rezultatai lei
džia tvirtinti, jog kai kurios 
neigiamos tendencijos pristab
dytos ar net įveiktos. Infliacija, 
lyginant su 1992 metais, pernai 
sumažėjo 26 kartus ir sudarė 45 
procentus. Pirmą kartą per pen
kerius metus pavyko pasiekti, 
kad bendrasis vidaus produktas 
ne mažėtų, o didėtų. Visiems 
gyventojams svarbiausia yra 
tai, kad neblogėja gyvenimo 
lygis, po truputį didėja realusis 
darbo užmokestis bei gyventojų 
indėliai bankuose.

Prezidentas pripažino, kad 
valstybės biudžetas kol kas 
neturi galimybių kaupti reikia
mų lėšų investicijoms, plėsti 
gamybą ir tokiu būdu sparčiau 
kelti gyvenimo lygį. Greičiau 
įveikti bendrą ūkio nuosmukį 
galima būtų vis daugiau lėšų 
skiriant restruktūrizacijai. Tai, 
taip pat užsienio kapitalo 
pritraukimas sakė jis, be kita 
ko, padėtų nemaža dalimi su
švelninti ir gresiantį nedarbo 
padidėjimą. Oficialiais duome
nimis, sakė A. Brazauskas 
nedarbo lygis palyginti žemas, 

— tik 4.5 proc. Tačiau nedirban 
čių, ieškančių darbo žmonių 
skaičius žymiai didesnis, jis 
praėjusiais metais padidėjo net 
3,000 asmenų.

KALENDORIUS

Vasario 22 d.: Šv. Petro 
Sostas; Maksimijonas, Margari
ta, Darvydas, Gintaute. 1387 m. 
Lietuvos krikštas prie Vytauto 
Didžiojo. 1732 m. gimė pirmasis 
JAV prezidentas George Wa- 
shington. 1857 m. gimė skauti- 
jos steigėjas Robert Baden- 
Powell.

Vasario 23 d.: Šv. Polikarpas, 
vyskupas, kankinys (mirė 155 
metais); Romana, Roma, Gan 
tautas, Siga. 1861 m. gimė 
aušrininkas Jonas Šliūpas. 1930 
m. mirt' kalbininkas P '•s Jab 
lonskia
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ASfc, SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SUSIMĄSTYMO DIENĄ
Šių dienų gyvenime žmogus, 

bebėgiodamas tarp darbų, 
namų, krautuvių, įvairių ren
ginių ir pasilinksminimų, 
dažnai neturi laiko net stab
telėti, tuo labiau, atsisėdęs pa
mąstyti.

Skautija kiekvieno vasario 
22-rą dieną skiria susimąs
tymui. Nuo pat jaunų, pirmų 
skautavimo dienų įpratome tai 
dienai siųsti vieni kitiems 
sveikinimus, linkėjimus ir min
timis apibėgti skautų pasaulinį 
sujungtų rankų ratą. Pasidžiau
giame, pasiguodžiame ir vis 
naujai ryžtamės kiekvienoje 
kasdienybėje vadovautis skau
tiškaisiais idealais mylint ir 
dalinantis.

Ta skautiškų širdžių juosta, 
juosianti žemės gaublį, 
gyvenimo pulse kartais susiau
rėja, kartais praplatėja. Vienų, 
išėjusių namo, širdys nustoja 
žemei plakti, kitų — pavogtos 
pavergėjų, plaka labai tyliai, 
vos girdimai, nežinomose vie
tose. Apie jas kalba tik skautiš
kieji gerieji darbai tėvynei ir ar
timui.

Šiemet mes švytime džiaugs
mu, nes skautiškųjų širdžių

SUTEIKĖT DAUG 
DŽIAUGSMO

Pradedu atsipeikėti nuo ano 
sekmadienio popiečio, kai 
buvau pakviestas dalyvauti 
mano sukaktuvinėje šventėje. 
Vadinkite, kaip norite — pami
nėjimu, sukaktuvėmis, knygos 
sutiktuvėmis. Bet man buvo 
šventė. Mano sesės ir broliai 
skautai nepagailėjo daug triūso, 
kad ši šventė būtų labai graži. 
Tokia ji ir buvo. Ir graži, ir iš
kilminga, ir šeimyniškai jauki.

Kalbėjusieji iškėlė mane į 
tokias aukštumas, kad man 
dabar net galva svaigsta žemyn 
žiūrint. Pribijojau, kad kas 
neimtų skaičiuoti mano 
nuodėmes, bet susilaikė. Jų lū
pose mano menki darbeliai vos 
ne iki heroizmo buvo iškelti.

Pripažinsiu, kad ką dariau, 
dariau ne vienas. Visados turė
jau gerų brolių ir sesių, kurie 
buvo pasirengę ištiesti pagalbos 
ranką. Amerikiečiai sako, jeigu 
turi vieną gerą draugą tu esi 
turtingas. O su manim paben
drauti prisirinko didelis būrys. 
Buvau pasveikintas ir apdova
notas, ir dabai jaučiuosi visiems 
skolingas. Kaip galėsiu atsily
ginti? Kalbėdamas norėjau pa
sakyt ką nors nepaprasto, kad 
visi ilgam atsimintų, bet 
nesugebėjau. Nežinau nei 
dabar. Todėl visi rengėjai ir 
atsilankiusieji priimkite mano 
P" dėką. Jūs man suteikėte daug 
džiaugsmo ir stiprybės.

Ačiū visiems ir esu tikras, kad

„Aušros Vartų/„Kernavės” tunto „Šešupės” draugovės sesės ir va 
draugininkė vyr skautė ai. Rima Žukauskaitė ir padėjėja vyr. sk kand
ta Augiūtė Nuotr. M.

juosta, juosianti žemės gaublį, 
vėl praplatėjo, pasipuošusi nau
jom, ryškiom laisvę atgavusių 
tautų skautų spalvom. Jų tarpe 
ir mūsų brangios tėvynės skau
tai, įaudę pasaulinėn juoston 
saulės, miškų ir meilės gijas.

Už juos ir Lietuvą šiandien, 
Susimąstymo dienoje, meldžia
mės: „Visagali Kūrėjau Valdo
ve, mūsų Tėve,

Kuris mylėdamas kuri visa, 
kas gyva ir negyva, kas buvo, 
yra ir bus, nuoširdžiai 
meldžiame Tavęs malonių mūsų 
nedidelės žemės, tėvynės Lietu
vos vaikams.

Te su pavasario tvinkstančiais 
upeliais atbunda 50-tis metų pa
vergėjo žiemoj įšaldytos širdys, 
tegul žuvusių ir kankinių krau
jas išdaigina vaiskius tikrojo 
pavasario želmenis, tegul 
nužengia Tavo Sūnus, mūsų 
Rūpintojėlis, iš gojų ir pakelių 
koplytėlių, tegul pražysta Jo 
erškėčiai kvapiomis lelijomis ir 
tegu Jisai, ištiesęs rankas, 
nuveda savo Motinos Marijos 
žemės vaikus į Tavo padangę, 
į amžinąsias meilės Velykas”.

Irena B.K.

SVEIKINAM!

Mielas Broli Vladai!
1994-ji — Tavo šaunių sukak

čių metai!
Sveikiname pasipuošusį 75 

deimantais, kurių didelę saują 
nubėrei lietuviškajai skautybei.

Gyvuok ir žibėk mums toliau, 
nes „Skautų aidui” dar negana 
Tavo sidabrinės — 25 metų — 
tarnybos!

„Skautų aidas” be brolio
Vlado

Būtų kaip lapas ant slidaus 
ledo,

Būt kaip beržas be šakų,
Būtų kaip knyga be raidžių...
Dar daug našių, skautiškų 

metų linki
„Skautų aido” 

„Pelėdų” skiltis

AKADEMIKŲ BLYNŲ 
POBŪVIS

Tradicinis skautų akademikų 
blynų pobūvis šį penktadienį, 
vasario 24 d., vyks pas t.n. 
Danutę Ankutę: 13547 S. Janas 
Pkwy, Lockport, IL 60441, tel. 
708-301-2342. Kandidatai 
renkasi 7 v.v., o visi nariai — 
8 v.v. Akademikai — pasikvies
kite savo draugus pasigar
džiuoti gardžiais blynais!

mes dar susitiksime lietu
viškuose dirvonuose.

Budėkime!
v.s. Vladas Vijeikis

„Skautų aido” redakcinė „Pelėdų” skiltis Susimąstymo dienos sueigoje. Iš k. — sesės Nijolė Užu- 
balienė, Halina Moliejienė, Dana Dirvonienė, Irena Kerelienė, Halina Plaušinaitienė, Dalia Sruo- 
gaitė ir Janina Mikutaitienė.

PASVEIKINOM SKAUTU AI 
IR SKAUTYBEI 

NUSIPELNIUSĮ BROLĮ
V.s. Vladą Vijeikį pasveikin

ti jo 25 metų „Skautų aido” 
techninio rodaktoriaus ir 75 
metų amžiaus sukakčių proga, 
š.m. vasario 5 d., sekmadienio 
popietę, Jaunimo centro kavi
nėje susirinko daugiau negu 
100 šventiškai nusiteikusių 
asmenų, dauguma jų — gausios 
Čikagos skautiškos šeimos na
riai.

Pakvietęs susėsti už baltomis 
staltiesėmis ir gėlėmis papuoštų 
stalų, pobūvio vadovas vs.lžl. Si
gitas Miknaitis kreipėsi į su
kaktuvininką ir svečius:

„Su=i 'fonu pagerbti kau- 
tininką Vladą Vijeikį už jo 
atliktus darbus skautams, lie
tuvybei, ką simbolizuoja jo 25 
metai „Skautų aido” techninio 
redakt' s iaus sukaktis. Iš tik
rųjų, Vlado skautiški darbai dir
bami jau daugiau negu 50 metų. 
Vlado gimtadienį (kaip mums 
visiems neišvengiamą sukaktį) 
švęsime linkėdami jam dar 
daug sveikiausių ir darbingų 
metų.

Vladą Tvėrėjas apdovanojo 
daugybe talentų, o jis juos 
gyvenime labai veiksmingai 
naudoja: jis humoristas (todėl 
šiandien derėtų vien juokingai 
kalbėti, bet esu labai menkas 
juokdarys, todėl humorą palik
siu kitiems kalbėtojams).

Vladas yra dailininkas, visuo
menininkas, politikas, VI VI 
spaustuvės savininkas ir knygų 
leidėjas. Asmeniškai labiausiai 
vertinu Vlado vaizdines knygas 
apie Tėvynę, tai: „Lietuva mano 
tėvų žemė”, „Lietuvos istorijos 
vaizdai „Lithuania — My 
Heritage”. Nemažai jo sukurta 
irilius* uotą knygų jaunimui ir 
vaikam ■, o naujausia jo humoro 
knygą „Geriau juoktis negu 
verkti” galima įsigyti šiame 
pobūvyje su autoi iaus parašu.

Vladas yra buvęs mokytojas, 
teatro direktorius, Lietuvos 
kariuomenės karys ir, pagaliau, 
skautas (skiltininko pareigose) 
Kauno tunte nuo 1930-jų metų.

Užsienio lietuvių skautavime 
Vladas yra buvęs LS Brolijos 
Vyriausiu skautininku, — jis 
vadovų vadovas, anksčiau už 

skautiškus darbus pakeltas į 
v.s. laipsnį ir apdovanotas 
aukščiausiu LSS Geležinio 
Vilko ordinu. Jis yra ir „Li- 
tuanicos” tunto garbės narys, 
daug padėjęs ypač jaunesniųjų 
skautų ir stovyklų darbuose.

Vadovavo Vladas anksčiau, 
dirba jis skautams ir dabar. Jau 
daug metų spausdina Tautinių 
ir Jubiliejinių stovyklų 
leidinius, skautiškos veiklos 
programas, Gintaro Plačo kons
pektus, nesuskaitomą daugybę 
dainynėlių, tuntų sukaktuvinių 
leidinių ir gausybę kitų. Be 
Vlado pasišver* ‘ no di 
tam žodžiui ii \ant :s su

mumis, spaudos darbuose nepa
tyrusiais, skautai nei finan
siniai, nei techniniai nebūtų 
pajėgę išleisti tokį srautą 
neperiodinių leidinių.

Manau, kad svarbiausias 
Vlado nuopelnas LS Sąjungai 
yra 25-ri metai paaukoti 
„Skautų aido” techninio 
redaktoriaus pareigose. Anks
čiau buvę LSS pirmininkai ir 
dabartinis Sąjungos pirminin
kas žinome, kiek daug Vladas 
šiame darbe yra Sąjungai 
nusipelnęs ekonominiai ir savo 
talentų panaudojimu . Taigi, 
techn. redaktoriaus darbo 
įvertinimas yra simbolis Vlado 
atliktame milžiniškame skau
tiškos spaudos darbe.

Gerbiame Tave, Vladai, dėko
jame ir prašome skautų šventų
jų pas Aukščiausiąjį, kad Tave 
ilgai laikytų sveiką, stiprų ir vis 
dirbantį skautams ir lietuvy- 
bei”.

Lietuvių Skautų sąjungos var
du sukaktuvininką sveikino ir 
už jo darbus Sąjungai dėkojo 
LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. 
v.s. fil. Kęstutis Ječius.

„Skautų aido” redakcinės 
„Pelėdų” skilties narė v.s. 
Nijolė Užubalienė nuotaikingu 
rašiniu pasvėrė ir karatais įver
tino v.s. Vlado Vijeikio gausius 
talentus ir darbus.

Kita „Pelėda” — v.s. Janina 
Mikutaitienė gražiai aptarė 
brolio Vlado naująją knygą 
„Geriau juoktis negu verkti”.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas su
kaktuvininką sveikino Lietuvių 
Tautinės sąjungos vardu.

„Sietuvos” vyr. skaučių ir 
sk mtininkių draugovės vardu 
sveikino buv. „Skautų aido” 
redaktorė v.s. Alė Namikienė.

„Lituanicos” skautų tunto 
vardu žodį tarė fil. ps. Donatas 
Ramanauskas. Jo žodį lydėjo 
„Lituanicos” tunto dovana.

Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos vardu sveikino Alek
sas Jankūnas.

ALTo vardu linkėjimus pa
reiškė ALT Čikagos skyriaus 
pirm. Antanina Repšienė.

Fil. v.s. Jonas Dainauskas 
sveikino brolį Vladą už jo 
nuopelnus skautybei ir lietu
vybei, o ypač už savo raštais 
Lietuvos istorijos propagavimą.

Raštu gauti sveikinimai iš 
„Margučio” radijo vedėjo Petro 
Petručio, Čikagos jūrų skauti
ninkų „Grandies”, aktoriaus 
Vitalio Žukausko, LSB Vyriau
sio skautininko vs. fil. Albino 
Seko ir ASS vadijos pirminin
ko fil. Gedimino Leškio.

Buvo perskaityti j.v.s. Leopol
do Kupcikevičiaus sukurti kup
letai, o j.s. Antanas Levanas 
sukaktuvininkui užkabino „Se
nųjų trijų bebrų” aukščiausią 
įvertinimą — didžiulį „Raudono
jo gaidžio” ordiną.

Nuotr. J. Tamulaičio

Kokia būtų Čikagos skautų 
šventė be „Tauro rago” orkestro, 
įsteigto sukaktuvininko Vlado 
Vijeikio? Salės durims prasivė
rus su trankia muzika ir „Li
tuanicos” tunto daina įžygiavo 
raguotais šalmais pasipuošę 
orkestrantai — v.s. Jonas Paro
ms, s. Modestas Jakaitis, s. 
Algimantas Kezys ir ps. Regi
mantas Vedegys. Sustoję prieš 
sukaktuvininką — savo dirigen
tą ir maestro, sudainavo v.s. 
Albinos Ramanauskienės ir s. 
Ritos Fabijonienės parašytus 
kupletus ir dar kelias dainas, 
dainaviman įtraukdami ir pobū
vio dalyvius. Iškvietę sukaktu
vininką, aprengė jį „Tauro 
rago” uniformine liemene, įtei
kė didžiulį kardą ir gero katilo 
dydžio šalmą su pavydėtino il
gumo ragais.

LSS Tarybos pirm. v.s. fil. 
Kęstutis Ječius įteikė v.s. 
Vladui Vijeikiui didelio formato 
sveikinimo adresą, pasirašytą 
visų pobūvio dalyvių. Sukaktu- 
vinikas buvo apjuostas tautine 
juosta, atgabenta Regimanto 
Vedegio, tą dieną grįžusio iš Lie
tuvos ir tiesiai iš aerodromo 
atskubėjusio į pobūvį.

Poškėjo atidaromų šampano 
butelių kamščiai ir „Ilgiausių 
metų” linkint už sukaktuvi
ninką buvo pakeltos šampano 
taurės.

Nepratęs būti giriamas ar ger
biamas, v.s. Vladas Vijeikis 
labai nuoširdžiai padėkojo 
visiems už jam surengtą įverti
nimo pobūvį. Pastebimai buvo 
sujaudintas tokio jam teikiamo 
dėmesio. Jautėsi paskatintas, 
kol jėgos leis, darbuotis lie
tuviškos skautybės labui.

Oficialiai programai pasibai
gus, visi buvo pakviesti prie sko
ningai paruošto vaišių stalo. 
Prasidėjo malonus bendravi
mas, o prie garbės stalo ri
kiavosi sukaktuvininką ir jo 
žmoną asmeniškai norėdami 
pasveikinti sesės ir broliai.

Pobūvis buvo sėkmingas. Visi 
dalyvavę džiaugėsi proga 
pabendrauti ir pasveikinti skau
tybei ir lietuvybei nusipelniusį 
brolį. Pobūvį, LSS Pirmijos pir
mininko pavedimu, organizavo 
ir pravedė v.s. fil. Sigitas Mik
naitis. Jam talkino v.s. Halina 
Plaušinaitienė, v.s. Albina Ra
manauskienė, v.s. Janina Miku
taitienė, j.v.s. Leopoldas Kup- 
cikevičius, v.s. Nijolė Užuba
lienė, v.s. Antanas Paužuolis, s. 
Renata Borucki, j.v.s. Irena 
Regienė, s. Nijolė Balzarienė ir 
„Tauro rago” orkestras. Be abe
jo, turbūt buvo ir daugiau tal
kininkų, kurių pavardžių nete
ko sužinoti.

Baigiant, broliui „Apuokui” 
— v.s. Vladui Vijeikiui linkima 
sėkmingos darbuotės skautijoje 
dar daug, daug metų, kad dar 
nuotaikingiau galėtume švęsti 
jo 100 metų amžiaus ir 50 metų 
„Skautų aido” techn. redakto
riaus sukaktis.

IR
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.(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00

JAV ............................... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . ... 
Užsakant į Lietuvą

..(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
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$55.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončiua 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

KAZIUKO MUGĖ

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.

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

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

Kab. 312-735-4477;
Rsz. (708)246-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 99 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
Irečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p
4132 S. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Nariam, tai. 708-594-0400 

BrMgavlew, IL 00485
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SehMor St., ilmhurat, IL 80120 

708-841-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio. Chicago <0882 
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 - 6 v v

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaakl Rd.
Tol. 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 Asslgnment”. 
Sumokama po vizito.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 707-7575 
5780 Archer Avė.

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnoele, Lt d. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Mills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llele, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
8165 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 700-827-0090 

Valandos pagal susitarimą
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Prof. Vytautas Landsbergis su Maironio lituanistinės mokyklos mokinių grupe š.m. vasario 11 d.

ATVIRAS LAIŠKAS 
VYTAUTUI 

LANDSBERGIUI
JONAS VALAITIS

Prasidėjus naujiems 1995 me
tams yra laikas pažvelgti į 
Vytauto Landsbergio dabarties, 
praeities ir ateities veiklą ir tos 
veiklos galimybes.

Kreipiuosi į Vytautą Lands
bergį, „Aušros” gadynės 
atgimimo veikėjo Gabrieliaus 
Landsbergio-Žemkalnio — 
šeimos atžalą. Vytautas Lands
bergis, tęsdamas savo šeimos 
tradiciją, aktyviai įsijungė, šalia 
savo muzikinio pašaukimo, į vi- 
suomeninį-politinį darbą, atsta
tant Lietuvos valstybės nepri
klausomybę. Nepaisant labai 
sudėtingų sąlygų okupuotoje 
Lietuvoje, Vytautas Landsber
gis savo darbu ir talento dėka 
pasiekė nemažai okupuotoje 
Lietuvoje ir dabartinėje 
nepriklausomoje Lietuvoje. Bū
damas idealistas romantikas, 
pasirinko muziko profesiją. 
Pasirinkęs profesinę kaijerą 
muzikoje, netapo Lietuvos ko
munistų partijos (LKP) nariu. 
Nepaisant savo nepartinio 
statuso, dėstydamas muzikos is
toriją konservatorijoje, ypatingą 
dėmesį atkreipdamas į Čiur
lionio kūrybą, buvo apdovano
tas Lietuvos valstybine premįja. 
1988 metais Vytautas Lands
bergis įsijungė į Lietuvos persi
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvine 
grupę. Tų pačių metų istori
niame Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio protesto mitinge Vingio 
parke, pasisakydamas prieš Rib-

• j

bentropo ir Molotovo Lietuvos 
pardavimo aktą, kalbėjo: „Bet 
kai šiandien esame čia, respub
likos vadovybei pritariant ir 
dalyvaujant, kada mūsų tiek 
daug ir ir galime svarstyti tokį 
valstybinį klausimą, matome, 
kad nugalės protas ir žmoniš
kumas. Protas ir žmoniškumas 
laimėjo. Susirinkę lietuviai Vin
gio parke ne tik skandavo 
„Lietuva, Lietuva, Lietuva”, bet 
taip pat išdrįso pasisakyti, kad 
jų galutinis tikslas yra Nepri
klausomos Lietuvos Respub
likos atstatymas”. LP Sąjūdis, 
įgyvendindamas Lietuvos žmo
nių pageidavimą, savo tolimes
niuose suvažiavimuose ne tik 
pasisakė už Lietuvos ekonominį 
savarankiškumą, bet taip pat už 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą. LP Sąjūdžio nepartiniai 
nariai ir partiniai komunistai, 
šio tikslo siekdami, buvo vienin
gi nepaisant nepalankių sąlygų. 
Iniciatyvinė LP Sąjūdžio grupė, 
kuriai priklausė Vytautas 
Landsbergis, siekė galimai grei
tesnės laisvės Lietuvai. Tenka 
tuo pačiu prisiminti, kad jau 
1988 metais Uchtos kalinys 
poetas Gintautas Iešmantas, 
vėliau Sąjūdžio narys ir Kovo 11 
dienos Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo akto signa
taras, šias savo poezijos eiles pa
skyrė Lietuvos laisvei:

Ko vertas gyvenimas, laisvės 
neturint?

Dabar arba niekad! Mūs
ginklas tiesa.

Liepsnotom krūtinėm
sustokim į būrį.

Kova — žygio takas, o meilė — 
šviesa.

Nepriklausomybės atstatymo 
LP Sąjūdžio partiniai komunis
tai, turėdami įtaką į LKP, jos 
1989 metų suvažiavime, žengė 
žingsnį į priekį, atskirdami 
LKP nuo TSKP. Nuo to laiko 
prasidėjo sutartinis darbas tarp 
LPS seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio ir LKP sekre
toriaus Algirdo Brazausko, 
privedusio prie 1990 metų kovo 
11 dienos Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo ir pirmos 
vyriausybės sudarymo. Ją su
darė, Aukščiausios Tarybos pir
mininko siūlymu, ministrė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė, o jos vicepirmininku tapo 
LKP sekretorius Algirdas Bra
zauskas. Algirdo Brazausko 
įtraukimas į pirmą vyriausybę 
buvou neatsitiktinis, nes 
Vytautas Landsbergis 1990 m. 
kovo 12 d. pranešime Aukščiau
sioje Taryboje, pozityviai 
įvertindamas Algirdą Bra
zauską, LKP sekretorių, kal
bėjo: „Tuo aš noriu padėkoti ir 
buvusiai respublikos vadovybei 
ir dar kartą išreikšti viltį, kad 
mes konstruktyviai bendradar
biausime. Ypač noriu padėkoti 
gerb. Algirdui Brazauskui. Ne 
visi žino, ir aš ne viską žinau, 
ką tekdavo jam patirti mūsų 
(suprask, Sąjūdžio) spaudžia
mam ir susiduriančiam su daug 
brutalesne jėga (suprask, 
Maskva). Ačiū!”

Deja, šitas bendradarbiavimas 
tarp Vytauto Landsbergio ir 
Algirdo Brazausko neilgai 
tęsėsi: 1991 metais išryškėjęs 
Vytauto Landsbergio ir Algirdo

Brazausko nesutarimas pasi
darė viena pagrindinių priežas
čių Aukščiausioje Taryboje 
prasidėjusios ir dabartiniame 
parlamente tęsiamos politinės 
poliarizacijos, ne tik nenau
dingos Lietuvos valstybingumo 
išlaikymui ir Lietuvos ūkiniam 
atstatymui, bet taip pat Lietu
vos demokratizacijos procesui. 
Jeigu Algirdui Brazauskui, 
Lietuvos Respublikos preziden
tui, nepasisekė įgyvendinti savo 
inauguracinėj kalboj padaryto 
pažado apjungti visas Lietuvos 
politines partijas, judėjimus ir 
pavienius Lietuvos žmones į 
taip Lietuvai reikalingą politinę 
vienybę, tai Vytautas Lands
bergis, pasiremdamas Anglijos 
ir kitų įsitvirtinusių demokra
tijų patirtimi, perėjo į Lietuvai 
neįprastą radikalią opoziciją 
dabartinei vyriausybei, suda
rytai didele dauguma iš LDDP 
narių. Vytautui Landsbergiui 
nepavyko įgyvendinti jo 1990 
metų kovo 11d. kalboje pareikš
to tikslo: „Norėčiau ir sieksiu 
santarvės tarp skirtingų žmonių 
grupių ir politinių jėgų Lietu
voje”. Tenka pastebėti, kad 
tame Vytauto Landsbergio pa
reiškime nėra minimos tra
dicinės politinės partijos Lietu
voje. Šia proga tenka prisimin
ti Vytauto Landsbergio, Sąjū
džio pirmininko, kalbą 1990 m. 
vasario 3 d. „Nepasitikėjimu, 
visuotinu įtarimu serganti 
tauta taip graudžiai norėtų 
tikėti kuo nors vienu, gal kokiu 
švystelėjusiu sąjūdžiu, gal kokia 
geresne apsiskelbusia partija, 
gal kokiu vienu asmeniu... Yra 
atsikuriančių tradicinių Lietu
vos partijų, kurioms, kaip regis, 
būtina gaivinti tradicijas, prisi
minti savo istoriją, savo ideolo
giją, kad vėl galėtų užimti is
torinę vietą... Visas tas partijų 
formavimo procesas yra prasi
dėjęs. Ar jis, tikras, ar jis per
spektyvus parodys ateitis, o gal 
praėjo partijų laikai?”

Tenka taip pat prisiminti 
Vytautą Landsbergį, Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką, 
1990 metais Čikagoje susitin
kantį su išeivijos atstovais. 
Vytautas Landsbergis, paklaus
tas kokios jis yra nuomonės apie 
politinę diferencijaciją ir apie 
politines tradicines Lietuvos 
partijas, atsakė: „dabar 
nelaikąs politinei diferencija- 
cijai”. Kyla klausimas, kada 
Lietuvai bus laikas diferencijuo- 
tis į politines partijas, 
sudarančias pagrindą politinei 
demokratijai. Dabartinis Čeki
jos respublikos prezidentas, 
dažnai Vytauto Landsbergio mi
nimas, Vaclav Havel, Masa- 
riko pasekėjas, ir nebūdamas 
politinės partijos nariu, nepar

tinis, remia visas tradicines ir; 
netradicines politines partijas, 
išreiškiančias Čekijos piliečių 
valią. Šiuo metu prezidento Ha
velo remiama ir Čekijos parla
mento patvirtintą vyriausybę 
sudaro trįjų partijų koalicija, 
susidedanti iš tradicinių ir nau
jai įsisteigusių politinių partijų. 
Vytautas Landsbergis kovo 11 
d. Nepriklausomybės atstatymo 
ir sausio mėn. 13 d. kruvinojo 
sekmadienio metu savo bekom- 
promisine laikysena yra įgijęs 
Lietuvai reikšmingo valstybi
ninko vardą.

1992 m. Lietuvos prezidento 
rinkimuose iškilo Vytauto 
Landsbergio kandidatūra į 
Lietuvos prezidentus. Ar 
Vytautas Landsbergis per atei
nančius 1997 m. prezidentinius 
rinkimus bus kandidatas į 
Lietuvos prezidento postą, jam 
pačiam teks apsispręsti. Norė
tųsi Vytautą Landsbergį paly
ginti su aušrininku Jonu Basa
navičium, kuris, tapęs 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signataru, 
nesiekė Lietuvos Respublikos 
prezidento posto ir sugrįžo atgal, 
į jam taip reikšmingą ir sėkmin
gą, tautinės Lietuvos kultūros 
kėlimo darbą, susilaukdamas 
visuotinės Lietuvos žmonių 
pagarbos. Atrodo, kad panašiai 
galėtų pasielgti Vytautas 
Landsbergis, nesiekdamas 
Lietuvos Respublikos pre
zidento posto ir pasitrauk
damas į jam labai reikšmingą 
ir sėkmingą tautinės Lietuvos 
kultūrinį ir klasikinės muzikos 
kūrybinį darbą.

Šis mano asmeninis laiškas 
yra skiriamas Vytautui Lands
bergiui, turinčiam svarbią vietą 
profesiniame ir politiniame 
Lietuvos gyvenime. Vytauto 
Landsbergio pasitraukimas iš 
aktyvaus politinio gyvenimo 
būtų geras Lietuvai, nes, kas 
gera Lietuvai, turėtų būti gera 
ir Vytautui Landsbergiui.

Tuo pačiu metu, kai aš 
kreipiuosi į Vytautą Landsbergį 
šiuo atviru laišku, aš taip pat 
kreipiuosi atskiru atviru laišku 
į Algirdą Brazauską.

Pavojai gimtajai kalbai
Į šimtmečio pabaigą daugelis 

šios planetos gyventojų, bent 
pažangesniuose kraštuose, pra
dėjo suprasti atsakomybę už 
gyvąją ir negyvąją gamtą savo 
aplinkoje. Žmogus pagaliau 
įsisąmonina, kad jam nėra su
teikta privilegija tik naudoti ir 
sunaudoti, o gamta kažkokiu 

I magišku būdu vis atsinaujins, 
apsišvarins. Supratus, kad tik 
patys žmonės yra atsakingi už 
planetą, pavadintą žeme, susi
rūpinta ir jos ekologija. Jau tvir
tinama, kad kiekvienas gyvis 
turi savo vietą nustatytoje gyvy
bės grandinėje. Jam išnykus, 
grandinė susilpnėja, sutrūki- 
nėja, ilgainiui paveikdama 
komplikuotesnius organizmus, 
o galutinai — patį žmogų.

Pastaruoju metu pasigirsta 
vis daugiau perspėjimų ir ki
tokio mokslo sluoksniuose: pra
deda prabilti pasaulio kalbi
ninkai, kad kai kurioms 
kalboms gresia išnykimo pa- 

: , vojus. Priežastys įvairios: vienas 
kalbas naikina smurtas, kitas 
svetimžodžių tarša, dar kitos 
nyksta dėl natūralių priežasčių.

Svetimi okupantai visuomet 
žinojo, kad efektingiausias 
būdas sunaikinti pavergtos tau
tos etninę tapatybę, yra atimti 
iš jos gimtąją kalbą ir įpratinti 
vartoti atneštinę. Tuo 
pasižymėjo Sovietų Sąjunga, 
vertųsi okupuotų kraštų gyven
tojus ne tik išmokti, bet vis 
plačiau vartoti rusų kalbąt Ko 
nebuvo galima pasiekti prievar
ta, įpiršta gudrumu. Valsty
binėse įstaigose, mokyklose ir 
kitose viešose vietose įvedus 
rusų kalbą, okupuoto krašto 
gyventojai buvo priversti moky
tis rusiškai, kad galėtų atlikti 
kasdieninius reikalus.

Net Vakarų pasaulyje tam 
tikrą laiką vyravo nuomonė, 
kad visoms tautoms bendra 
kalba ugdo taiką, tarpusavį 
bendravimą ir bendradarbia
vimą. Tačiau ši teorija jau ne 
kartą pasirodė klaidinga. Tos 
pačios kalbos vartojimas nesu
stabdė nesutarimo tarp airių ir 
anglų, žudynių buvusioje Jugo
slavijoje, baisaus smurto veiks
mų Ruandoje ir daugelyje kitų 
pasaulio vietų.

Du ryškūs kalbos nykimo pa
vyzdžiai šiuo metu yra Ameri
kos indėnai ir Čečėnija. Anglų 
kalba gaivališkai veržiasi į ; 
indėnų kasdienybę, net tuo Į 

atveju, kai jie susitelkę

LIETUVIUI - 
AUSTRALIJOS ORDINAS

Sausio 26 d. „Australijos 
dienos” šventės proga Australi
jos ordinu (Order of Australia) 
apdovanotas vietinis lietuvis 
Antanas Viktoras Kramilius. 
Australijos vyriausybė ordiną 
jam suteikė už vaisingą darbą 
Australijos lietuvių bendruo
menės labui. A. Kramilius apdo
vanotas kartu su kitais austra
lais, nusipelniusiais tautos ir 
bendruomenės gerovei.

Danutė Bindokienė

specialiuose draustiniuose. 
Jaunesnieji ne tik nemoka, bet 
nenori savo tautelės kalba 
kalbėti, o vyresnieji, kurie ją te
bemoka, baigia išmirti. Čečėnija 
prieš rusų užpuolimą turėjo 1.2 
mil. gyventojų, kalbančių savo 
kalba, neturinčia atitikmenų 
kitose Kaukazo kalnyno tau
tose. Jeigu Maskvai pavyktų 
čečėnus išžudyti, būtų sunai
kinta ir jų kalba.

Kalbininkai teigia, kad kiek
viena kalba turi savitą būdą iš
sakyti ja kalbančiųjų pasaulė
jautą ir pasaulėžiūrą, suteik- , 
dama žmonėms tam tikrą įžval
gumą ir priemonę jam išreikš
ti. Juk ir pirmasis Didžiosios 
Lietuvos rašytojas Mikalojus 
Daukša 1599 m. savo „Postilla 
Catholicka” prakalboje rašė: 
„Ne žemės derliumi, ne drabu
žių įvairumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos 
savąją kalbą, kuri didina ir 
palaiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę”. Toje pačioje 
„Postilėje” jis dar priduria, kad 
„Nėra tautos tokios menkos, 
nėra žemės sklypelio tokio 
mažo, kur nebūtų vartojama 
sava kalba”.

Tai, ką Mikalojus Daukša 
rašė šešioliktame šimtmetyje, 
šiar'lien kartoja garsieji Ameri
kos Sei Europos kalbininkai: 
ryškiausias tautinės tapatybės 
bruožas yra kalba. Manoma, 
kad šiuo metu angliškai kal
bančiųjų yra apie vienas milijar
das. Tai tarytum tarptautinė 
kalba, kuria galima susikalbėti 
beveik visame pasaulyje. Tačiau 
kyla pavojus, kad ji, lyg labai 
vislus augalas, nors patrauklus 
ir iš dalies (ypač savo vietoje) 
naudingas, gali užgožti visus ki
tus. Koks neįdomus būtų pasau
lis, jeigu jame augtų tik vienos 
rūšies augalai; kokia pilkai 
vienoda būtų žmonija, jeigu 
visuose jos sluoksniuose aidėtų 
tik viena kalba...

Mūsų didžiausias paveldas 
yra lietuvių kalba, šimtmečiais 
išsaugota ir laikinai į mūsų 
globą patikėta, kad ilgainiui 
perduotume būsimoms kartoms. 
1979 m. Lietuvos pogrindyje lei
džiamoje „Aušroje” (vasario 
mėn.) tarp kita ko rašoma: „Ne 
pamirškime, kad mūsų kalbos 
likimas — tai mūsų tautos 
likimas. ... Padarykime viską, 
kas įmanoma, gimtajai kalbai 
apginti”.

i
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Gerokai sutemus, kai jau laikas buvo skirstytis, ji paėmė 
Kirkilų Mataušą už rankos ir pasakė:

— Ateinantį šeštadienį susirinkite pas mane, tai ne 
tik padainuosim, bet ir pašoksim. Mano broliai at
važiuoja pažiūrėti, kaip aš čia įsikūriau. Kai susirinksit, 
tai ir jie pamatys pas kokius gerus žmones patekau. At
sivesk visus, kurie pas tave šiandien susirinko. Tegu 
ateina ir daugiau. Vietos užteks. Troboj netilpsim, yra 
kiemas.

Mataušas buvo nebe šlapnosis, jau traukė į tris
dešimtuosius, ir taip gražiai pakviestas nebesumišo.

— Dėkui, ateisim. Padainuoti, pažaisti, tikrai 
ateisim, tik su pašokimu tai nežinau, neturim grojiko. 
Reikės pasidairyti kitur. Gal ką prisiprašysiu iš Šilutėlių 
ar Nagaičių.

— Dėl grojimo nesirūpinkit. Mano broliai labai gerai 
groja, tik reikės pasakyti, kad atsivežtų kuo groti.

Šeštadienį beveik visas kaimas sugužėjo į Uršuly- 
nę. Ne tik jaunimas, bet ir nemaža senių sunešė pypkes. 
Moterys, pačios smalsiausios, rinkosi labai iš lėto. Joms 
juk reikėjo ir kiaules apžiūrėti ir iš ganyklos grįžtančių 
karvių sulaukti. Nemilžto gyvulio juk nepaliksi, nors 
padai ir kažin kaip degtų.

Ir Morčiukės broliai atvažiavo. Daug anksčiau už 
kitus. Kontrabosas ir du smuikai jau nuo pusdienio 
smagiu ritmu pradėjo kaimą ūkčioti. Nė kiek neblogiau, 
kaip per pačias geriausias vestuves. Sunku buvo net prie 
darbų nustigti.

Nepąjuto, kai net aušra atėjo, ir tą rytą net ne vienai 
šeimininkei akis praplėšti buvo nelengva, o ką bekalbėti

apie piemenukus. Net vienas kitas šeimininkas, pats 
akis pasitrindamas, išsivarė gyvulius. Daugumas 

jaunimo kaip gulė,taip ligi gerų pietų ir nekėlė. Jie ėmė 
kilti tik tada, kai kiti vieškeliu jau iš bažnyčios grįžo. 
Dar mieguisti rinkosi prie pietų stalo. Tėvai pyko, barė, 
o jie tik pečiais traukė: argi nė vienos dienos per metus 
nebegalima pasilinksminti.

Kitą šeštadienį buvo vėl tas pat, o ir kitą tas pat. 
Ne tik šeštadieniais, bet ir šiokiomis dienomis vyrai ėmė 
traukti pas Morčiukę pavakaroti, o vienas kitas net 
apsinakvindavo.

Daug kas pradėjo galvas kraipyti, motinos ir kai 
kurios žmonos, vyrų ligi paryčių nesulaukdamos, ėmė 
net piktokai šnekėti, nors patys vyrai irgi atsikirtinėjo: 
ar jau jiems nė kortomis palošti nevalia. Ypač, kad ji 
ir nauju lošimų juos pramokė. Kurie nelošė, tiems smagu 
buvo pažiūrėti, kaip kiti lošia. Pati Morčiukė irgi kar
tais palošianti, bet skubinanti savo vietą kam kitam 
užleisti, o pati sėdasi į stakles arba prie ratelio. Ėmė 
eiti kalbos, kad ji kartais pakylanti nuo darbo ir dings
tanti kamaroje, netrukus dingstąs ir kuris iš vyrų. Kai 
senoji Kirkilienė čiupo į nagą Mataušą, jis tik akis 
išplėtė:

— Tai ką, ar jau ir už daržinės nebevalia nueiti? 
Gal reikia tiesiai gryčioj? — atsikirto.

— Ne kamaroj? — nepaleido senoji.
— Kamaroj? — dar labiau išplėtė akis Mataušas. — 

Argi aš jau, kaip kokia neraliuota kiaulė, eisiu lengvin- 
tis į kamarą. Su mėšlina šluota per akis gaučiau.

— Na pamatysim, pamatysim, — galvą linkčiodama, 
lyg ir grasino senoji, o Mataušas tik numojo:

— Būta kas matyti. Kaip vyrai už daržinės^ 
lengvinasi?

Ir vis tiek kalbos nenutilo, ir moterys ėmė tartis 
nueiti pažiūrėti, kaip vyrai ten kortomis lošia, bet susi
tarti nespėjo: Amerikas visą kaimą pakvietė į vestuves.

Ir ne per kitus, bet pats perėjo per kaimą, į kiekvieną 
trobą užsuko ir labai gražiai visus kvietė. Visus, nuo 
mažiausio ligi seniausio. Sakė, kad jo troboj vietos 
visiems kaimynams užteks. Ir pabrolius visus iš savo 
kaimo susikvietė. Net devynis. Visi šnekėjo, kad 
vestuvės bus didelės ir niekas neatsisakinėjo, tik 
Deveikio Juozukas nuo pabroliavimo atsisakė.

— Tai ką? Gal mano troba per prasta. Juk matei, 
su piemenimis ne sykį trainiojais aplinkui. Per prasta? 
— spyrė akimis įsirėmęs Amerikas.

— Prastumo tai neprasta, tik kad, matai, aš ligi jos 
dar neužaugęs, — iš lėto tas atsakė.

— Toks vyras ir neužaugęs. Kaip čia dabar?
— Koks čia vyras, jeigu su piemenim apie Tamstos 

trobą trainiojasi. Ne, dėkui. Neisiu, — ramiai ir kiek šyp
sodamasis atsakė Juozukas.

— Bet į vestuves ateisi?
— Kartu su piemenimis, žinoma, — šyptelėjo pirš

tais per geltonus ūsiukus pabraukdamas.
— Kada nors juk ir į vyrus reikės išeiti, — šyptelėjo 

ir Amerikas, — o tam geriausia proga būtų vestuvės. 
Pagalvok, — dar pridėjo ir nusisuko.

Juozukas irgi nusisuko — ir nuėjo pas tėvą, kuris 
daržinėje kratė kratinį. Abu daržinės tarpdury pastovėjo, 
pažiūrėjo kaip Amerikas atsirišo arklį, įsėdo į brikelį 
ir nudardėjo keliukais.

— Tai ką, tave dar ir atskirai į vestuves kvietė? — 
po valandėlės paklausė tėvas.

— Į pabrolius.
— Eisi?
- Ne.
Tėvas neatrodė nustebęs, bet paklausė:
- Kodėl?
— Nežinau. Nenoriu.
— Būtum pamatęs, iš kokio dvaro jaunamartę 

parsiveš.

— Kiti pasakys.
Tėvas įvertė šakę kratinio į doklą ir vėl atsisuko į 

vaiką.
— O gal reikėjo, — pasirėmęs ant šakės pasakė. — 

Daug kur ir jis man nepatinka. Tas švaistymasis 
auksiniais, ir ta jo Morta. Kas žino, iš kur čia atėjo ir 
ko atėjo. Tie pinigai ir tokios trobos ne tom nusususiom 
Uršulės dešimtinėm. Ar teisybė, kad Morčiukė irgi kar
tais prišoka su vyrais kortom palošti.

— Sako, kad prišoka. Labiausiai pamokyti kokio 
naujo žaidimo. O kartais su kortomis parodo visokių 
juokų. Aną sykį belošiant, jai kortą nukrito po stalu, 
vyrai šoko ieškoti, o ji tik apsidairė ir sako: „Vyrai ne 
ten ieškot, ten tik mano kojos, o korta va kur!” Pasakė 
ir paėmė kortą nuo čia pat sėdinčio senio Rukuižos 
plikės. Visi pradėjo juoktis, o ji numetė kortą ant stalo, 
nuėjo į stakles ir kaip niekur nieko pradėjo toliau aus
ti. Aš ten tik tą sykį ir tebuvau užėjęs, bet kiti sako, 
kad ji taip dažnai padaro. Kartais po stalu nukritusią 
randa net kieme.

Tėvas prikimšo doklą, ir kai Juozukas kėlė jį mes
tis ant pečių, vėl pasakė:

— O būtum galėjęs ir eiti.
— Būčiau, bet kad nenoriu. Man nepatinka, kai jis 

toks ponas, į visus iš viršaus žiūri, visus galvoja pini
gais papirkti. Net piemenims duoda po auksiną, kad 
vienas kitą primuštų. Kažin ar ne jis ir Uršulės auksą 
nugriebė, o Bumį tik be reikalo tampo. Visi taip pradeda 
šnekėti. Ateis diena, kad niekas kitaip ir negalvos.

— Žinau, žinau. Ir girdžiu ir pats galvoju, tik kai 
niekas už uodegos nenutvėrė, tai pyktis gal ir nereikė
tų. Kad būtų toliau, o dabar žemė su žeme tik per ežią. 
Nenusaugosi. Ir jo gyvulys pereis į mūsų pusę ir mūsų 
į jo. Niekada nežinai nuo kokio niekniekio gali pragaras 
užsikurti. Jeigu kortą randa kieme, ką žinai, kur ką kitą 
«ali rMti . (Bus daugiau)

I
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VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

1

„Kelias tolimas bet mielas...” 1 
— taip skamba lietuvių dainos 
žodžiai.

Dalis iš mūsų jau atlikome 
savo lietuvišką pareigą ir įsi
jungėme į Draugo fondo vajų. 
Padaryta graži pradžia. Tačiau 
laikas bėga ir dar yra toli gražu, 
kol pasieksime galutinius 
rezultatus.

DF Direktorių Tarybos pirmi
ninkas Bronius Juodelis yra 
realistas. Jo teisingi žodžiai: 
„Mums trūksta daugiau fondo 
narių, daugiau dolerių ir dau
giau noro bei pasiryžimo, kuris 
reikalingas pasiekti galutinį 
tikslą.

Kitas linkėjimas yra „Drau
go” redaktorės D. Bindokienės, 
pirmo suvažiavimo metu, 1994 
m. lapkričio 16 dieną, pasakyti 
žodžiai: „Tikiuosi, kad kitais 
metais šiuo laiku turėsime su
rinktą, jei ne visą milijoną, tai 
bent tris ketvirtadalius”.

Linkiu, kad šie jos pasakyti 
pranašavimai pavirstų tikrove.

Mano turimomis žiniomis, DF 
iki šių metų sausio 16 dienos, 
turėjo iš viso 315,000 dolerių 
įnašų.

Dar taip toli iki milijono.
Jeigu neklystu, turime apie 

6,000 „Draugo” prenumerato
rių. Pirmojo suvažiavimo metu 
Čikagoje, Vaclovas Momkus 
pranešė, kad DF iš :30 turi 
1,234 narius. Papra .s arit
metinis skaičiavimas parodo, 
kad iki šio laiko pasiekti rezul
tatai yra gana menki.

Jeigu 5,000 „Draugo” pre
numeratorių ar skaitytojų 

^aukotų po 200 dolerių tai turė
tume vieną milijoną. Iš 
reikalingų 5,000 skaičiaus 
aukotojų turime tik apie 1,300. 
Dar trūksta apie 3,700. Žinoma, 
šis skaičius gali sumažėti, jeigu 
atsiras daugiau narių. Su tūks
tantinėmis ar keliomis 
šimtinėmis.

Į šį skaičių neįeina paveldė
jimai ar keliasdešimt tūks
tančių įnašų mecenatai. Deja, jų 
dar neturime. Šį planą įgyven
dinti, t.y. pasiekti vieną mili
joną dolerių, dar trūksta apie 
685,000 dolerių.

Pasiekti galutinį tikslą yra 
įvairių būdų. Pirmiausia, 
visiems žinomiems profesio
nalams, verslininkams ir 
kitiems pasiturintiems asme
nims. Mums reikalinga steigti 
daugiau DF komitetų Ameriko
je. Jeigu turime 10 komitetų, tai

“ yra per mažai.
Jie turėtų būti visose dides

nėse Amerikos vietovėse, kur 
gyvena keliasdešimt ar daugiau 
lietuvių ir skaito lietuvišką 
spaudą.

Visi DF komitetai savo vie
tovėse turėtų surengti per 
metus bent vieną banketą — 
renginį „Draugui” paremti. 
Atvykusiems į banketą, kurie 
įstos DF nariais reikia, pvz., vy
rui ir žmonai duoti nemoka
mus bilietus. Meninę pro
gramą atlikti reikėtų pri
traukti, ypač didesniuose telki

niuose, geriausias menines 
jėgas, kurie paaukotų savo 
honorarą „Draugui”.

Šiuo keliu eidami, susilauk
sime daugiau publikos. Pvz., 
Los Angeles komitetas gali di
džiuotis, turėdamas vyrų kvar
tetą, kuris yra žinomas ne tik 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Jie 
per DF vajaus banketą balan
džio 23 d. (per Atvelykį), atliks 
savo puikių dainų programą 
nemokamai, aukodami „Drau
gui” paremti.

Visas gautas pelnas iš 
renginio turėtų būti perduotas 
DF. Vietovės DF komitetui, 
Centras turėtų suteikti nario 
titulą, su atitinkama surinktų 
dolerių suma.

•* Negatyvus reiškinys yra, kad 
mes savo tarpe turime pasitu
rinčių ar turtingų tautiečių, 
kurie savo įsigytus turtus 
skaičiuoja šimtinėmis tūks
tančiais ar milijonais.

Jų daugelis, ir paprašyti, 
nieko neduoda. Kiti veža į 
Lietuvą šimtus tūkstančių 
dolerių, tačiau neremia lietuvių 
išeivijos spaudos ir kultūrinių 
reikalų. Tačiau, jeigu tokio tau
tiečio fotografija patenka į 
„Draugą”, tai jis paprašo 
parodyti laikraštį. O pasiūlius 
užsisakyti „Draugą”, sako, kad 
neturįs laiko skaityti.

Šie „šiandieniniai” lietuviai 
neišlaikys nei „Draugo”, nei 
kitos užsienio lietuvių spaudos. 
Juos jau dabar galima nurašyti 
į nuostolius.

Vienintelė viltis yra 
jaunesnioji karta, jeigu juos pa
vyks pritraukti prie lietuviško 
veikimo.

Čia daug galėtų pasitarnauti 
Amerikoje gimę Lietuvos Vyčių 
organizacijos nariai. Jie yra 
veiklūs, gerai organizuoti ir 
puikūs lietuviai. Jų pagalba 
lietuviškai spaudai yra labai 
reikalinga.

Išeivijos spaudos išlaikymui 
yra ir daugiau kitų būdų. Atėjus 
laikui bus galima iškelti naujus 
projektus ir idėjas.

Šia tema būtų reikalinga 
pasisakyti ir daugiau mūsų 
„Draugo” skaitytojų mėgstamą 
laiškų skyrių.

Šis skyrius yra labai geras 
forumas kelti naujus sumany
mus, idėjas ir mintis, kurios 
būtinai reikalingos išlaikyti 
užsienyje vienintelį lietuvišką 
dienraštį.

Mūsų visuomenėje pesimistų 
visuomet buvo ir bus. Tačiau 
lietuviai Amerikoje ir kituose 
užsienio kraštuose turi pakan
kamai entuziazmo ir noro, esant 
reikalui, įvykdyti didelius 
darbus.

Mums visiems geras pavyzdys 
yra Lietuvių fondas, kuris savo 
kapitalą skaičiuoja per 6 milijo
nų dolerių.

Kodėl mes esame tokie nega
tyvūs ir lėti „Draugui” sukelti 
tik vieną milijoną dolerių? Jei
gu mes nesistengsime šį planą 

1 įvykdyti, tai greitai nustosime 
ir paskutinio lietuvių išeivijos
dienraščio.

I Lietuvių katalikų spaudos draugijos, kuri leidžia „Draugą”, direktorių tarpą 
įsijungė du žinomi visuomenininkai (iš kairės): prof. dr. Leonardas Šimutis 
ir dr. Kazys Ambrazaitis (viduryje vyr. „Draugo”’ redaktorė Danutė 
Bindokienė).

EUROPIETIŠKOS PABIROS
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Kiekvieną dieną užtvara tarp 
Anglijos turtingųjų ir beturčių 
darosi vis aukštesnė. Skaudu 
buvo žiūrėti televizijoje Anglijos 
gyvenimo vaizdus ir komen
tarus pažymint, kad 10 proc. 
turtuolių savo rankose laiko 
visą Anglijos ekonominį gyve
nimą.

Televizijos atstovai aplankė 
26 metų amžiaus išsiskyrusią su 
vyru Lizą Brown. Ji gyvena 
viename kambaryje su maža
mečiu sūnumi vargingoje Lon
dono miesto dalyje. Į savaitę ji 
gauna iš socialinės kasos apie 
120 dol., tačiau jais turi 
apmokėti butą, drabužius, mais
tui paliekant apie 60 dolerių.

Kitas aplankytasis — Colins 
Southgate, yra 56 metų, turi 
gerą tarnybą (Anglijos banke, 
didelėje elektros bendrovėje) ir 
jo metinės pajamos siekia keletą 
milijonų svarų sterlingų.

Martinas Moore yra daktaras 
Londono ligoninėje. Jis dirba 48 
valandas savaitėje, atlyginimas 
— apie 2,500 dol. į mėnesį. Tūks
tančiai tokių yra Londone — 
mokytojų, pardavėjų, tarnau
tojų, kurie gyvena „diena 
dienon”, dažnai pasitenkindami 
žuvim ir „chips”, kadangi Lon
done už trijų kambarių butą 
reikia mokėti daugiau kaip 
1,000 dol. Dviejų uždarbių 
reikia automašinos išlaikymui, 
dviejų uždarbių reikia vaikų 
mokslui. Prabanga vidurinėje 
klasėje yra nežinoma.

Tokių kaip Liza Brown yra 
milijonai. Jų kasdieninį maistą 
sudaro bulvių košė, žuvis, 
kiaušiniai. Kartą į mėnesį 
sūnus ragauja pyragaitį. Kalė
doms ji ilgai svarstė ar galės 
nusipirkti kalakutą. Mat 
didelės krautuvės prieš Kalėdas 
gerokai konkuravo, sumažin- 
damos kainas. Deja, Liza neturi

šaldytuvo, tad turėjo atsisakyti 
ir kalakuto.

* * *

Kas atsitiko Boris Jelcinui? 
Kad jis yra alkoholikas — tai 
vieša „paslaptis”. Manau, kad 
ir JAV televizija parodė B. 
Jelciną, vedant jį svyruojantį į 
Almą-Atoje vykusį posėdį. 
Maskvoje jau seniai sklando 
gandai, kad jis bus pašalintas iš 
Kremliaus sosto ir jo vietą 
užims gen. Lebed. Vokiečiai 
rašė, kad jis tiki horoskopu ir 
yra didelėje aiškiaregės J. Davi- 
tašvili — „Malboro” cigarečių ir 
kramtomos gumos mėgėjos — 
įtakoje. (L. Brežnevas taip pat 
buvo jos įtakoje). Gruzinė sako, 
kad B. Jelcinas yra labai švel

/i

Bronius Juodelis

nus, ramus, paprastas žmogus. 
Pakviesta į jo užmiesčio vilą, jie 
diskutuoja įvairius klausimus, 
38 m. gruzinė masažuoja B. 
Jelciną.

Boris Jelcin spaudos rei
kalams atstovas Voščanov Lon
dono laikraščiui „Sunday 
Times” pasakė, kad B. Jelcin 
yra labai prietaringas. Prieš 
darydamas kokius nors svarbius 
nutarimus, jis tuoj pat žiūri į ho
roskopą.

Mano artimo miesto „Mann- 
heimer Morgen” dienraštis 
vasario 11 d. pranešė, kad 
Mannheimo kriminalinė polici
ja išaiškino didelę ir gerai or
ganizuotą kriminalinę gaują. 
Aukomis buvo 16-24 m. moterys 
iš Lietuvos, Rusuos, Lenkijos, 
kurias įvairiais darbo pažadais 
vokiečiai, rumunai, rusai 
atveždavo į Mannheimo miestą 
ir jo apylinkes. Garuos vadeiva 
buvo 36 metų rumune.

Nuvažiavę, pvz., į Lietuvą, 
gaujos nariai suklastotais dar
bo pažymėjimais suviliodavo 
jaunas lietuvaites darbams 
kavinėse, valgyklose, išrū
pindami joms net trims mėne
siams įvažiavimo vizą. Atvežę 
jas į Mannheimą, gaujos nariai 
tuoj pat pranešdavo, kad 
kavinėse laikinai darbų nėra. 
Tačiau kiekviena moteris už 
atvažiavimą darbams yra sko
linga po 2,000 dol., tad ji privalo 
dirbti naktiniuose klubuose, 
baruose. Joms buvo atimti 
pasai, moterys negalėjo išeiti į 
miestą, o už seniausią pasauly
je moterų profesijos 
patarnavimą, pinigais pasi
dalindavo gaujoa nariai. Po 
kurio laiko moterys buvo „par
duodamos” kitų miestų gaujų 
nariams, garmant po 3 iki 6,000 
dol., priklausomai nuo moters 
amžiaus ir grožip^Lietuvos 
spauda turėtų plačiai infor
muoti jaunas Lietuvos moteris, 
patariant joms vengti įvairių 
darbo agentų vilionių, siūlant 
darbą kavinėse ar valgyklose, 
kadangi tikrovėje šis kelias 
veda į viešuosius namus.

BRIGHTON PARK LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA,

ragindama balsuoti už šiuos kandidatus:

RICHARD M. D ALE Y—Chicagos miesto meras

MIRIAM SANTOS—Chicagos miesto iždininkė

JAMES LASKI—Chicagos miesto raštininkas, 
(City derk)

turės lemiamos reikšmės šios apylinkės ateičiai.

Kadangi Brighton Park apylinkės ribos buvo pakeistos, 
aldermano pozicijai raginame balsuoti už:

PATRICK HUELS—11 Ward 

FRANK CUMMINGS-12 Ward 

EDWARD BURKE-14 Ward

Visi mūsų nariai, draugai ir visi Brighton Parko 
apylinkės piliečiai, balsuokit už šiuos kandidatus.

Paid for by Victor Utara, prea. Brighton Pert Uthuantan Homeownera for Rtchard M. Datoy

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive network of 
destinations in Eastem Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The network is conveniently linked 
with LOT's transatfantic raute, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access

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

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations todayl

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

MNMM 4UMNM
New York: 212-869-1074.

Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-51 SI.

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

Toll-free: 800-223-0593.
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LAMCO LANDSCAP1NG 
& MAINTENANCE CO. 

VVaahlngton, O.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373
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FORRENT
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tas, apyl.71 St. ir Washtarnw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiam aąpenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep?’ Kreiptis Į Almą nuo S v.r. 

jlM 1 v. p.p., lai. 312-47S-97ŽJ.

VILEIŠIAI
TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučys

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

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

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

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

RE/MAX
REALTORS-

(3T2) 888*8889
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS ;ompiutertųir FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus 
■ Apartmentus Ir žema
• Pąnsininkams nuolaida

L

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

112-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—*30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208V« W«st 98th Street 

Tel. (708)424-8884 
(312) 881*8894

Pigiai, greitai valome rūsius, ga 
ražus, išvežame šiukšles, parve
žame baldus, daroma visus namo 
remontus. Tel. 312*448*7391

DRAUGE GAUNAMOS 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS 

KNYGOS

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Vyt. Alantas.
242 psl........................................................... $5.00

ITALIJOS BALSAI. Poezija. 200 psl.................. $3.00
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $3.00
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br.

Vaškelis. 260 psl......................................... $4.00
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.

Vyt. Bagdanavičius. 365 psl...................... $2.00
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. A. Gailiušis.

381 psl........................................................... $3.00
DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. ... $6.00
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb.

Baranauskas. 230 psl................................ $3.00
TAI JUMS KALBĖJAU. I, II, III, IV, V t. Ladas

Tulaba. Visi tomai po............................... $2.00
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN

KANT. Edvardas Turauskas. 280 psl. ... $5.00
ERELIŲ KUORAI. Romanas. P. Orintaitė. 384

psl................................................................... $3.00
VILKAS IŠ GALŲ. Romanas. Vyt. Volertas.

304 psl........................................................... $5.00
BALTASIS BANGINIS. Romanas. Vertė P.

Gaudys. 347 psl.......................................... $3.00
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Ma

ziliauskas. 311 psl................................ $3.00
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Pasakojimai

apie Vilnių. Paulius Jurkus. 159 psl.......... $3.00
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas

Baronas. 71 psl........................................... $1.00
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 115 psl. $1.00 
LUKšlŲJAI. Kaimo praeities pasakojimai. A.

Giedrius. 231 psl.......... ......................... $1.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai.

Aid. Zoborienė. 60 psl................................ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230

psl................................................................... $1.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.



PAGALBA NAŠLAIČIAMS 
LIETUVOJE

Lietuvos našlaičių globos 
komitetas (pinp. dr. Albina 
Prunskienė) turėjo pirmą 1995 
m. posėdį sausio 13 d. „Sekly
čioje”. Komiteto tikslas yra 
rinkti aukas ir surasti asmenis 
čia, Amerikoje, kurie pasižadė
tų remti vaiką — našlaitį % bu
voję, arba šeimas, kurios augina 
našlaičius. Komitetą dabar 
sudaro: A. Prunskienė, pirm. ir 
nariai: Dana Bazienė, dr. Al
bina Domanskienė, Jūra Ga
linis, Birutė Jasaitienė, Aldona 
Kaminskienė, Irena Kaz
lauskienė, Nijolė Maskaliū- 
nienė, Vanda Prunskienė, Ma
rija Radzevičienė, dr. Edmundas 
Ringus, Aldona Šmulkštienė, 
Algirdas Stepaitis, Laimutė 
Stepaitienė ir dr. Vida M. 
Tumasonienė. Komitetas yra 
JAV LB Soc. reikalų tarybos 
padalinys.

Šiuo metu Lietuvoje glo
bojamų našlaičių skaičius jau 
viršija 300, jų tarpe yra ir 15 
našlaičių studentų. Lietuvoje 
našlaičių globa rūpinasi ir 
gautą iš Amerikos paramą 
paskirsto bei kontroliuoja šie 
talkininkai: kun. Viktoras 
Aukštakalnis, Viduklės kle
bonas, kun. Liudvikas Dam
brauskas, Mosėdžio klebonas, 
kun. Petras Linkevičius, 
Kaltinėnų klebonas, Gražina 
Landsbergienė, Našlaičių 
globos komiteto Lietuvoje pirm. 
(Vilniuje), kun. Kęstutis Ralys, 
Naujojo Daugėliškio (Ignalinos 
raj.) klebonas, kun. Romual
das Ramašauskas, Krakių 
klebonas, „Valstiečių laik
raščio” red. Jono Švobos įkurto 
„Kaimo vaikai” fondas (pirm. 
Švobienė), kun. Steponas 
Tunaitis, TvAečiaus klebonas. 
Iš kun. Ričardo Repšio lau
kiama anketų su informacija, 
kad tuoj galėtų būti remiami jo 
globojami vaikai.

Globojamų našlaičių skaičiui 
augant, plečiasi ir Lietuvos 
našlaičių globos komiteto 
veikla. Sausio 13-os posėdyje 
kaip tik ir buvo aptariama kaip 
galima būtų dar tiksliau 
tvarkyti šelpiamųjų vaikų są
rašus, paramos Lietuvoje skirs
tymą bei atskaitomybės 
tvarkymą, o ir Amerikoje 
gaunamų aukų kuo stropiausią 
registraciją. Kartais sunku 
išpildyti geradarių aukotojų 
pageidavimą, kad jo šelpiamasis 
našlaitis būtų iš tos pačios vie
tovės, iš kurios ir pats aukotojas 
yra kilęs.

Dr. A. Prunskienė pranešė, 
kad įsigijo faksą, kuriuo per
duos žinias ir sąrašus į Lietuvą, 
nes ten ne visada yra gaunami 
mūsų siunčiami laiškai. Ji taip 
pat džiaugdamasi pabrėžė, kad 
žmonės pasitiki komitetu ir ver
tina jo darbą, nuolat siųsdami 
aukas ir paskatinančius 
laiškus. Ypač gausus aukomis 
buvo prieškalėdihis laikotarpis. 
Dr. Prunskienė reiškė savo ir 
viso komiteto dėkingumą talki
ninkams: Jeanne Dorr, kuri 
rašo į „Bridges” apie našlaičius 
ir taip gauna daug aukų iš 
lietuvių kilmės amerikiečių. 
Pirmininkė dėkojo Arianai 
Kumpienei, kuri jau pasiuntė 
daug siuntinių, o iš paskutinio 
labdaros vakaro pelno planuoja 
ir ateityje remti našlaičius 
Lietuvoje. Ji dėkojo ir labai 
daug padedančioms savo 
gausiomis aukomis bei siun
tiniais Lietuvos Dukterims 
(pirm. Marija Noreikienė), o ir 
Mercy Lift (pirm. Jurgis Lend- 
raitis), kuris vis suranda ir per
siunčia vežimėlių ir kitų medi
cininių priemonių. Dėkojo ir 
Idai Vakauskienei užjos didelę 
pagalbą ir rūpesti našlaičiais 
bei Janušienei ir Petrauskienei 
(Pompano Beach) už paramą 
našlaičiams.

Kartotekas labai rūpestingai 
tvarko Dana Bazienė, kompiu
terinį sąrašą daro Juozas 
Kregždys, Nįjolė Maskaliūnienė

sekretoriauja ir tvarko našlaičių 
bylas, kuriose kaupiama įvairi 
informacija apie kiekvieną 
našlaitį. Laimutė Stepaitienė ir 
dr. A. Domanskienė siuntinėja 
našlaitį parėmusiems globoti 
asmenims padėkos laiškus ir in
formaciją apie jų globojamą naš
laitį. Irena Kazlauskienė 
laiškais primena globėjams, kad 
metams praėjus, vėl malonėtų 
atnaujinti metinę paramą (150 
dol.). Birutė Jasaitienė labai 
rūpestingai veda aukų sąrašus. 
Jos didelėje, storoje knygoje yra 
visi pateisinamieji dokumentai. 
Algirdas Stepaitis tikrina 
atskaitomybę su Lietuva, 
peržiūri atsiųstus dokumentus 
ir juos tvarko.

Aukos į Lietuvą siunčiamos 
kas 3 mėnesiai čekiais. Lietu
voje anksčiau minėti talki
ninkai čekius iškeičia ir pinigus 
litais paskirsto globojamiems 
našlaičiams.

Nors visi komiteto nariai 
gražiai sutaria ir įvairiais 
būdais talkina vieni kitiems, 
kad darbas sklandžiausiai eitų, 
bet gal sunkiausia darbo našta 
tenka dr. A. Prunskienei, B. 
Jasaitienei ir D. Bazienei.

Nors šis sausio 13-os posėdis, 
aptariant įvairius darbus, 
užtruko 3 vai., bet dar ne viską 
suspėta išspręsti. Dėl to sausio 
18 d. buvo vėl posėdžiauta Atei
tininkų namuose, Lemonte, nes 
posėdžius stengiamasi daryti 
vieną kartą Čikagoje, „Sekly
čioje”, o kitą — Lemonte.

Sausio 18-os posėdyje Laima 
Stepaitienė supažindino su 
padėkos laiško forma (vienoje 
pusėje lietuvių k. kitoje — 
angliškai). Irena Kazlauskienė 
siūlė išspręsti padėkos skelbimų 
„Drauge” reikalą. Po diskusijų, 
buvo nutarta, kad skelbimus 
bus bandoma, kur galima, 
grupuoti ir skelbti porą kartų 
savaitėje, bet buvo pabrėžta, 
kad aukotojus paskelbti ir jiems 
padėkoti būtinai reikia. Buvo 
svarstyta ir specialios bei sku
bios paramos teikimas jos 
reikalingiems, pvz., specialus 
padidinamasis stiklas skaity 
mui vienai mergaitei Lietuvoje. 
Aldona Kaminskienė pažadėjo jį 
parūpinti.

Dr. A. Prunskienė perskaitė 
keletą laiškų iš Lietuvos. Ypač 
graudu buvo klausytis kokie 
vargai slegia vieną senelį, 
grįžusį su keliais anūkais iš 
Sibiro. Daugumoje laiškuose 
buvo aprašomi vargai daugia
vaikių šeimų ir tų šeimų, kurios 
globoja našlaičius vaikus. Biru
tė Jasaitienė paprašė daugiau 
žinių apie šias vargstančias 
šeimas, kad šias žinias galėtų 
išsiuntinėti LB apylinkėms, ku
rios galėtų padėti siuntiniais, ar 
pinigine auka.

Pirmininkė dr. A. Prunskienė 
dar kalbėjo ir apie kelis labai 
vargstančius pavienius našlai
čius. Pvz., vaikutis keliauja su 
ryšulėliu drauge su savo padie
niais dirbančiu tėvu. Jiems 
buvo nutarta pasiųsti po 150 
dol. metinės globos.

Paaiškėjo, kad po šių posėdžių 
dr. Prunskienė grįžta į Floridą, 
D. Bazienė irgi išvyksta atosto
gų. Visus Lietuvos našlaičių glo
bos reikalus tvarkys likusieji 
komiteto nariai čia, Čikagoje ir 
dr. Prunskienė — Floridoje, nes 
ji nuolat telefonu palaiko ryšį su 
B.* Jasaitiene ir kitais kdmiteto 
nariais. Ji sako, kad darbams su 
našlaičiais nėra atostogų, jie 
vyksta nuolat, nes kasdieną 
ateina laiškai su pagalbos 
reikalingų našlaičių sąrašais, 
aukomis, ką reikia neatidėlio
jant sutvarkyti.

Taigi matome, kad Lietuvos 
našlaičių globos komitetui, pra
dedančiam 1995-sius metus, 
darbo apimtis ir platėja, ir dar
bas nelengvėja. Todėl komitetas 
yra ir bus labai dėkingas 
kiekvienam, kuris supras šio 
šalpos darbo reikalingumą bei

Montessori klasės auklėtinė Šiaulių Logopediniuose vaikų globos namuose.

ŠVENTĖS TOLI NUO SAVŲJŲ

Padvelkus šaltesniam rudens 
vėjui, „Lietuvos Vaikų vilties” 
(LW) globojami vaikai pajuto 
kalėdines nuotaikas. Gražinos | 
Liautaud ir Giedrės Mereckie- 
nės širdingu kvietimu visi iš- į 
vykome į šventiškai papuoštą 
Čikagos miesto centrą stebėti 
įspūdingų renginių. Nepamirš
tamus įspūdžius paliko peliuko 
Mikio pasirodymas, šventiškai 
išpuoštos gatvės. Pakili giedra 
minios nuotaika įtraukė ir mus. 
Tuo mūsų šventiško miesto 
džiaugsmai nesibaigė.

Savanoriai pakvietė mus į 
Kalėdinę eiseną. Mūsų vaiku
čiai su malonumu steigėjo dar 
jiems nematytus vaizdus: 
pripučiamas dideles lėles, jo
jančius policininkus ir skrai- ! 
dančius kilimus. Nors oras buvo 
gana žvarbus, šiltai apsivilkę 
Lietuvių Moterų ^federacijos 
Čikagos klubo dovanomis, 
nupirktais žieminiais rūbais, 
mums stebint tokias įdomybes, 
buvo visai nešalta, nes visi

reikšmę ir ateis talkon savo dar
bu ar auka, nes kai bus sveiki 
kūnu ir siela vaikai ir jaunimas, 
ateis ir mūsų Lietuvėlei tikra
sis atgimimas!

Aldona Šmulkštienė

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

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

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

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

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

PETKUS MARŲUETTE CHAPEL
2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629
312-476-2345

CICERO CHAPEL
5940 W. 35 ST.
CICERO, IL 60650
708-652-1003

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų sesę fil. RITĄ, sesę 
KRISTINĄ ir jų brolį ANDRIŲ bei mylimą Tėvelį 
EUGENIJŲ mirus brangiai Mamytei ir Žmonai. 

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

Kartu liūdime su jumis.

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija

laukėme pasirodant Kalėdų 
senelio.

Pagaliau atėjo ilgai lauktas 
Kūčių vakaras. „Seklyčioje” 
užsidegė žvakelės ir visi susė
dome prie tradicinio Kūčių 
stalo. Po trumpos maldelės, 
kalėdaičių laužymo, šiaudelių 
traukimo visus sugraudino 
negalios paliestų vaikų daina. 
Kūčios Lietuvoje nuo seno — 
šeimos šventė. Kad mes, esan
tys toli nuo savo Tėvynės, 
neliktume užsisklendę gimtų 
namų ilgesy, Kūčių vakarienei 
ir Kalėdų dieną mus visus buvo 
pakvietę ir priėmę į savo šeimas 
mūsų brangūs savanoriai: B. Ja
saitienė, Tamulioniai, Ripskiai.

Asta savo kalėdines atostogas 
maloniai praleido pas Jurgį ir 
Mariją Brusokus. Per šventes 
pasišvečiavusi Mauersbergerių 
šeimoje, Giedrė žvalesnė sugrįžo 
į ligoninę tolimesniam gydy
mui. Savanorės Kiudulienės 
pakviesti Justinas su mama 
praleido šventes Burbų šeimoje. 
Sabina džiugius prisiminimus 
parsivežė iš Gierštikienės ir 
Smolinskų šeimų. Judrusis 
Regimantas iki vėlyvo vakaro 
žaidė su savanorių A. ir E. Hoff- 
manų anūkais. K. ir E. Ma
jauskai savo nuoširdumu ir

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

namų šiluma dalijosi su Gin- 
tariuku, Gintare ir Jolanta. Mes 
labai džiaugiamės, kad visi šie 
nuostabūs žmonės sutiko pasi
dalinti su mumis savo namų 
šiluma ir suteikė mums tiek 
gražių akimirkų, o ypač mūsų 
vaikučiams, nes visur jų laukė 
daug Kalėdų senelio atneštų 
dovanų.

Labai nustebinti buvome 
savanorio P. Šalčiūno vaisių 
kraitele. O ypač įspūdinga buvo ( 
Kalėdinė eglutė pas Gražiną ir j 
Jim Liautaud, kur buvo pa
kviesti savanoriai, komiteto 
nariai ir LW vaikučiai su 
mamytėm ir tėveliais. Nepaste
bimai prabėgo įdomus vakaras, 
iš kurio visi grįžome paveikti 
neišdildomų įspūdžių ir pilnais 
krepšiais dovanų.

Kalėdų šventės tuo dar nesi
baigė. Vaikučius labai pra
linksmino akademinis skautų 
jaunimas. Prie Kalėdų senelio 
raudonais kailiniais ir balta 
barzda, atnešusio daug 
dovanų, nusifotografuoti panoro 
bene kiekvienas.

Kiekvieną rytą po mirksinčia4 
eglute vaikai rasdavo stebuk
lingai atsiradusių dovanų. Ir tai 
vis savanorių G. Maldėnienės,
R. Rimkaus, A. Valavičių, B. 
Vindašienės, A. ir T. Petry ir ki
tų dėka. Gražią šventę prie Ka
lėdinės eglutės savo namuose 
surengė savanoriai K. ir O. 
Paulikai su giminėmis. Nors 

• daugelis vaikų su negalia jaučia 
skausmą, vieni sugipsuoti, kiti 
nešioja langetines karūnas, bet 
jie visi pamiršo skausmą ir 
namų ilgesį kalėdinių švenčių 
laikotarpiu ir iki pat Naujų 
metų, kai Jūratės ir Antano 
Budrių, K. Kuniučio ir A. 
Palionio dėka mes galėjome 
susėsti prie gausaus naujame
tinio stalo.

Pasitikdami Naujus metus, su 
pagarba ir dėkingumu prisimi
nėme pažįstamus ir nepažįs
tamus „Kalėdų senelius”, visus 
gerus žmones, padedančius 
mums, aukojančius laiką ir lė
šas, kad mes neprarastume" 
vilties matyti mūsų vaikučius 
sveikus, bėgiojančius Lietuvos 
takais. Šių metų Kalėdos paliks 
mūsų vaikams neišdildomą 
įspūdį ir grįžus į namus. Už 
nuostabias šventes tariame 
nuoširdų, lietuvišką ačiū!

LVV globojami vaikai, 
mamos ir tėvai;

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. vasario mėn. 22 d. 6

A.tA.
AGNĖ KIŽIENĖ

JASAITYTĖ

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. vasario 20 d., 12:10 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras dr. Juozas, dukterys — Audronė, 

Gintarė, Asta Hannan, žentas Scott, sūnus Juozas; anūkai: 
Aras ir Alana Hannan bei kiti giminės.

Velionė buvo veikli ateitininkė, Korp! Šatruos narė, veik
li N. P. Marijos Seserų rėmėja, ilgametė „Draugo” dienraš
čio tarnautoja ir aktyvi narė Pasaulio Lietuvių Katalikų bend
rijoje.

Velionė pašarvota trečiadienį, vasario 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas trečiadienį 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 23 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių galima aukoti Ateitininkų Fondui, Putnamo 
seselėms arba Lietuvos Našlaičių Globos komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sūnus, anūkai, žentas ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312476-2345 arba 1-800-994-7600,

Ilgametei DRAUGO dienraščio tarnautojai

A.tA.
AGNEI KIŽIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui dr. JUOZUI, 
dukroms - AUDRONEI, GINTAREI, ASTAI su 
šeima, sūnui JUOZUI ir kitiems giminėms reiškia

DRAUGO redakcija, administracija 
ir tarnautojai

1

A.tA.
VICTOR S. BALUNDIS

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. vasario 20 d., sulaukęs 75 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Florence, sūnus Victor J., marti Alice, 

duktė Christine, žentas Andrew Buczkiewicz, anūkai: Ashley, 
Amanda, Victor, Jr.; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionis buvo pašarvotas antradienį, vasario 21 ir trečia
dienį, vasario 22 d. nuo 4 iki 9:30 v.v. Montclair-Lucania laido
jimo namuose, 6901 W. Belmont, Chicago.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 23 d. Iš laidojimo 
namų velionis bus atlydėtas į St. Priscilla bažnyčią 6969 
W. Addison St., kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas St. Adalbert mauzoliejuje, Niles, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Montclair-Lucania. Tel. 312-622-9300.

Mūsų draugės a.a. JOLANDOS ALEKSIŪNIENĖS 

Mamytei
»

A.tA.
KRISTINAI EIGELIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums 
VLADUI ir RIMUI su žmona VIRGA, anūkėms — 
DIANAI SKOUMAL su šeima bei ERIKAI ir RENA
TAI ALEKSIŪNAITĖMS.

Nijolė ir Antanas Mockevičiai 
Aurelija ir Jonas Vaičiuliai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kam įdomu sužinoti apie | 
vizas, imigraciją, „žalių korte
lių” loteriją, deportacijos proce
dūras ir visus kitus teisinius 
klausimus, ateikite į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejų, 6500 
S. Pulaski, kovo 9 d., nuo 7:30 
iki 9:30 vai. vak. Čia bus lietu
vių visuomenės susitikimas su 
Čikagos miesto imigracijos 
advokatais. Įėjimas nemo
kamas, visi kviečiami.

Rima Kašiubaitė Binder jau 
ne pirmą kartą dalyvauja JAV 
LB Švietimo tarybos ruošia
mose darbo konferencijose. Jos 
paskaitos įdomios, nes ji moka 
įtraukti dalyvius, mažomis gru
pėmis pademonstruodama tai, 
ką ji pataria mokinių mokyme. 
Vasario 26 d. Rima Binder 
kalbės tema „Geografija, griež
tieji mokslai, vaiko kalbos tur
tinimas”. Patyrusios pedagogės, 
kaip Rima Binder, Rūta Venclo
vienė, Jūratė (Krokytė) Stir- 
bienė ir biochemike dr. Sytė 
(Strazdytė) Reitz, tikrai pratur
tins darbo konferencijos eigą. 
Lietuviškų mokyklų mokytojos 
ir lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti šių metų konferenci
joje Pasaulio lietuvių centre, Le- 
mont, IL.

a
Minint 50-tąsias metines

nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos, Stutthofo kacete ruošia
mos iškilmės gegužės 8 ir 9 d. 
Norintieji dalyvauti iškilmėse, 
turi užsiregistruoti iki š.m. 
vasario 28 d., šiuo adresu: Mu- 
zeums Stutthof w Stutowie; Od- 
dzial w Sopocie, ui. Kosciuszki 
63; 81-703 Sopot, Poland, Mgr. 
Janina Grabovska-Chalka, 
Dyrektor Muzeum Stutthof. 
Užsiregistravusiems bus at
siųsta visa reikalinga informa
cija. Prisiminkime, kad toje kon
centracijos stovykloje buvo 
sunaikinta 1,100 lietuvių.

Užgavėnių blynai Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, bus 
kepami antradienį, vasario 28 
d., nuo 5 iki 8 vai. vak., Centro 
didžiojoje salėje. Kviečiame at
vykti ir pasivaišinti labai įvai
riais Užgavėnių valgiais.

Nina Liubinas, St. Peters- 
burg Beach, FL, siųsdama 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį, dar pridėjo 110 dol., 
rašydama, kad tą auką skiria il
gesniam laikraščio išlaikymui. 
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
dovaną, kuri tikrai pagelbės 
dienraščio gyvavimui.

Redaguoja J. Platai. Medžiagą siųsti: 3206 W. «th Ptace, Chicago, IL

Paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Piešė Daina Žiaugraitė, 
Bostono lit. m-los mokinė

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 
80629

Laura Petrauskaitė pasiruošusi 
„Žiburėlio” kalėdinei eglutei.

Nuotr. Jūratės Fischer

Dr. Valdas Adamkus, Ame
rikos Vidurio vakarų sričių 
Gamtos apsaugos įstaigos admi
nistratorius, pasakys pagrin
dinę kalbą, minint Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo — 
Kovo 11 d. — sukaktį. Minėji
mas įvyks kovo 12 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Akade
minė ir meninė programa bus 
didžiojoje salėje tuoj po pamaldų 
jėzuitų koplyčioje ir iškilmių 
prie Laisvės kovų paminklo. 
Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
valdyba ir kviečia visuomenę 
dalyvauti.

„Muzikinės Užgavėnės” — 
tai Sonatos ir Roko Zubovų kon
certas, rengiamas 'asario 26 d., 
2 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Programoje 
skambės nuotaikingi Bacho, 
Mozarto, Ravel, Debussy kū
riniai. Švęskite žiemos galą su 
pasaulinės muzikos šedevrais!

Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų ruoštoje vakarienėje dalyvavo 
Čikagos meras Richard M Daley — su juo matome Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos kleboną kun. Joną Kuzinską.

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
vasario 26 d. Baltia Express
priiminės velykinius siuntinius 
į Lietuvą Lemonto Lietuvių cen
tre nuo 9 vai. ryto. Pasiteira
vimui skambinkite nemokamu 
tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624.

(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. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Kovo 8 d. į Čikagą iš Kauno 
atvyksta dainuojančių Lietuvos 
partizanų grupė — iš viso 8 as
menys: Antanina Garmutė — 
korespondentė, Ona Gražulienė 
— okteto vadovė, Ona Daili- 
dienė, Bronė Galinaitienė, 
Juozas Skaržinskas, Juozas 
Šarkauskas, Vytautas Balsys ir 
Klemensas Tamaliūnas. Visus 
juos reikia priimti ir apgyven
dinti keturiolika dienų. Jei kas 
galėtų kurį asmenį pagloboti, 
malonėkite paskambinti į 
„Seklyčią” tel. 312476-2655.

Skautai akademikai kvie
čiami į tradicinį Užgavėnių 
blynų balių vasario 24 d., 8 vai. 
vak. pas t.n. Danutę Ankutę: 
13547 S. Janas Pkwy, Lockport, 
IL 60441, tel. 708-301-2342.

Lithuanian Heritage žur
nalo redakcija praneša, kad šio 
žurnalo 1995 m. kovo-balandžio 
numeris bus skirtas Mažajai 
Lietuvai, Klaipėdai ir Kara
liaučiaus kraštui pagerbti. 
Šiame numeryje bus straipsnių 
apie Mažosios Lietuvos istoriją
ir praeitį nuo priešistorinių iki i 
dabartinių laikų; apie Mažosios 
Lietuvos įnašą į Didžiosios ' 
Lietuvos kultūrą ir kovą dėl 
nepriklausomybės; apie Lietu
vos pastangas atgauti Mažąją 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštą; 
apie Mažosios Lietuvos veikė
jus; apie pirmąją lietuvišką 
knygą, legendas ir t.t. Taip pat 
bus aprašyta Karaliaučiaus 
miesto ir krašto istorija ir jų 
padėtis vokiečių, o vėliau rusų 
rankose; Karaliaučiaus univer
sitetas ir su juo surišti lietuviai; 
šio krašto ir jame gyvenančių 
lietuvių padėtis; Rusijos neteisė
tas krašto užgrobimas ir 
valdymas po Antrojo pasaulinio 
karo ir dar daugiau.

Žurnalas yra leidžiamas 
anglų kalba, tad sudarys gerą 
progą parodyti lietuviškai 
nekalbantiems (politikams, 
mokslininkams, mokytojams, 
studentams, draugams ameri
kiečiams ir kitiems) apie 
Karaliaučiaus krašto istoriją ir 
jo dabartinę padėtį. Organi
zacijos, mokyklos ir kiti viene
tai ypač politiniai veiksniai. 
Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos
krašto organizacijos bei rėmėjai 
yra kviečiami iš anksto užsi
sakyti didesnį kiekį šio nume
rio egzempliorių, kad galėtų 
juos išplatinti savo organizacijų 
vardu. Redakcija turi gauti 
užsakymus ne vėliau, kaip iki 
kovo 10 d., kad galėtų laiku 
pranešti spaustuvei. Užsakiu
siems didesnį kiekį, bus sutei
kiama nuolaidos kaina. Prašom 
skambinti į žurnalo redakciją 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. šiuo 
numeriu: 708-257-7546.

Abiturientų tėvų ir LMK
Federacijos Čikagos klubo 
valdybos bendras pasitarimas 
dėl lietuvių abiturientų prista
tymo visuomenei kviečiamas 
vasario 26 d., 12 vai. (tuoj po pa
maldų) Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje.

Jurgis Riškus, Draugo fondo 
direktorių tarybos narys, su 800 
dol. papildė savo įnašus, pasiek
damas visą tūkstantinę. Jis yra 
jaunesnės kartos atstovas Drau
go fonde ir geras pavyzdys vi
siems tos kartos profesionalams, 
parodantis, kaip labai svarbu 
išlaikyti „Draugo” dienraštį dar 
daug metų. O lengviausias bū
das — Draugo fondas.

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šaukia
mas vasario 24 d., penktadienį, 
6 vai. vak., ALTo centro patal
pose, 6500 S. Pulaski Rd. Visi 
valdybos ir tarybos nariai 
prašomi gausiai dalyvauti. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
čiami.

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK .įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 

, Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772.

J (8k)

KNYGA

Aš turėjau knygelę,
Joje juodos raidelės.
Visa graži ir nuostabi 
Mažoji mano knygelė.

Aš ją nešuosi į mokyklą 
Ir skaitau iš jos.
Ir mažoji mano knygelė 
Eina kartu su manim.

Iš jos aš mokausi skaityti, 
Rašyti raideles,
Skaičius skaičiuoti 
Ir groti dūdele!

Rita Ivonytė, 
Utenos „Saulės” gimnazijos 

6 kl. mokinė

LIŪDNI PRISIMINIMAI

1991 metų sausio 13 diena 
buvo labai žiauri diena Lietu
voje. Lietuviai, sužinoję, kad 
rusai nori užimti televizijos 
bokštą, visi ten nuėjo ir nutarė 
saugoti. Jie apstojo, kad rusai 
negalėtų prieiti, bet rusai at
vyko su tankais ir šautuvais. 
Rusai liepė žmonėm pasi
traukti. Tie, kurie nepasi
trauks, bus suvažinėti arba nu
šauti. Niekas nepasitraukė. 
Taip žuvo viena moteris ir tryli
ka vyrų lietuvių. Jie buvo 
suvažinėti arba nušauti. Jie visi 
mirė už Lietuvą. Visi ten esan
tys žmonės buvo labai narsūs ir 
nenorėjo rusams atiduoti tele
vizijos bokšto.

Daina Žiaugraitė, 
Bostono lit. m-los mokinė

ŽUVIS

Kartą plaukiojo žuvytė. Ji 
norėjo pamatyti antrąją 
pasaulio pusę ir aplankyti savo 
pusseserę. Ji pasiruošė ilgai 
kelionei. Plaukė ir plaukė. 
Staiga sustojo. Ji pamatė 
dešimtį ryklių. Vienas ryklys ją 
pradėjo gaudyti. Žuvytė 
stengėsi pasprukti, bet, nebe
turėdama daugiau energijos, 
šmukšt, įlindo į ryklio žiotis.

Staiga žuvytė atsirado žuvų 
pilyje ir susitiko su karaliumi. 
Karalius jai tarė: „Tu esi mūsų 
viešnia”. Tarnai nuvedė žuvytę 
į jai paskirtą kambarį. Staiga 
jos akys sužibo iš nustebimo. 
Viskas buvo padaryta iš aukso. 
Čia žuvytė sužinojo, kad jos pus
seserė gyvena netoli. Ji apsi
džiaugė. Kitą dieną ji nuvyko 
pas savo pusseserę. Plaukdama 
pamatė, kad pilį saugoja daug 
kareivių. Jie nė vienam neleido 
išeiti iš karalystės.

Po kelių savaičių, žuvytė 
nutarė plaukti namo, bet neži
nojo kuriais keliais išplaukti. Ji 
prisiminė, kad kareivių sargyba 
kiekvieną valandą keičiasi. 
Žuvytė apsirengė kareivio uni
forma ir išplaukė iš ryklio. 
Netrukus ji atsirado namuose.

Rasa Dovilaitė,
Rašinėlis rašytas Dainavos 

jaunučių stovykloje, 1994 metų 
vasarą, stebuklingos pasakos 
rašymo konkurso metu.

KĄ AŠ MAČIAU 
KELIONĖJE APLINK 

PASAULĮ

Pakeliui į Valparaisą už
plaukėme į Robinsono Kruzo 
salą, kurioje tikrai gyveno Ro
binsonas Kruzas. Tikriausiai 
visi vaikai yra skaitę knygą 
apie Robinsoną. To žmogaus 
tikras vardas buvo Aleksandras 
Selkirkas, kuris buvo į tą vietą 
iškeltas gyventi už savo 
nesugyvenamą charakterį. Jis 
čia pragyveno septynerius 
metus vienas, o Robinsono 
Kruzo vardas yra literatūrinio 
herojaus vardas.

Sala yra netoli nuo Čilės 
krantų. Ji yra labai graži. Čia 
gyvena tik 600 žmonių, visi 
verčiasi langustų žvejyba. Nė 
vienas nekalba angliškai. Čia 
mes kelias valandas, per labai 
tankias džiungles, kopėme į 
kalnus. Labai pavargome, bet 
pamatėme vietą, kur gyveno Ro
binsonas ir iš kur labai gerai 
matosi abi salos pusės. Kalnas 
yra 800 metrų aukščio, tad 
grįžome sutrumpėję mažiausiai 
pusę pėdos.

Kai atplaukėme į Valparaisą, 
vėl ta pati bėda — niekas 
nekalba angliškai.

Tadas Miniotas

KOPŪSTAS

Pasodino bobutėlė
Darže didį kopūstėlį,
Ji iškart vandens paliejo 
Ir namo nuėjo.

Žiūri — zuikis atkeliauja
Kopūstėlio vogti.
Net zuikučiui galvą skauda,
Kaip kopūsto nori.

Rita Ivonytė,
Utenos „Saulės” gimnazijos 

6 kl. mokinė

VEIVERIAI

Pagal žmonių pasakojimus 
pirmasis šioje vietoje apsigy
venęs Jonas Ilgis, vertęsis kuo 
beišmanydamas. Kaimynai jį 
praminė Vėjavariu, tai 
maždaug reikštų vėjavaikį. 
Piemenys tyčia ar netyčia jo 
vardą iškreipė į Veiverį, o jo 
buveinė buvo pavadinta Vei
veriais.

Žymusis graikų filosofas Pla- 
, tonas visą gyvenimą domėjosi 
technika. Apie 380 metų prieš 
Kristaus gimimą savo moki
niams jis sukonstravo pirmąjį 
technikos istorijoje žadintuvą. 
Tai buvo sudėtingas laikrodis. 
Jis imdavo... švilpti, kai vanduo 
ištekėdavo iš specialios kolbos 
(butelio) ir stumdavo orą per
švilpuką.

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS

Tikras kelias yra pažymėtas 
šiomis raidėmis: ŠIUO KELIU 
EINAME NAMO.

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS

Nupieštoji vėliava yra 1777 
metų, tada žvaigždės buvo 
kitaip išdėstytos, negu dabar.

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAI

Jūs esate girdėję, kad sateli
tai kildami į erdves, gabenasi 
daug įvairių instrumentų ir ma
tavimo priemonių. Tarp jų 
aparatų ir kosminiams spin
duliams tirti, tačiau šie tyrintai 
dar nėra baigti.

Šio amžiaus pabaigoje moks
lininkai patyrė keistą įvykį. 
Uždarame inde esančiame ore 
pastebėjo mažą elektros srovę. 
Tą indą apdengė švinu, kad ne
būtų žemės elektros įtakos, 
tačiau tas elektros kiekis kiek 
sumažėjo, bet neišnyko. Moksli
ninkai pradėjo galvoti, iš kur 
tas spinduliavimas patenka į tą 
indą. Manė, kad iš sausumos, 
bet tyrimai tą patį rodė ir virš 
vandens paviršiaus. Manė, kad 
iš saulės, bet tas spinduliavimas 
vyko dieną ir naktį. Pakilo 
balionu į orą, ten tas spindulia
vimas dar labiau padidėjo. Pasi
rodo, kad tie paslaptingi spin
duliai reiškiasi visur, todėl juos 
ir pavadino „kosminiais” arba 
„universaliniais” spinduliais.

Pasirodo, kad tie spinduliai 
yra atominės dalelytės. Jos 
keliauja erdvėmis virš žemės 
atmosferos maždaug šviesos 
greičiu. Tie spinduliai praeina 
pro atmosferą ir pasiekia žemę. 
Tos dalelės susiduria su ore 
esančiomis atominėmis dale
lėmis ir sukuria naujų dale
lyčių, kurios keliauja tuo pačiu 
greičiu. Ir taip tas atominių 
dalelyčių „lietus” bombarduoja 
žemę. Vienas tos dalelytės 
protonas, atskridęs iš erdvių, 
sukelia radiacijos lį)00 kv. pėdų 
plote. Tik viena žinoma, kad 
kosminiai spinduliai nėra pavo
jingi. Jie bilijonus metų bom
barduoja žemę, bet iki šiol 
nepakenkė gyvybei. Mokslas iki 
šiol negali išaiškinti, kas yra 
kosminių spindulių šaltinis. Gal 
ateityje pasiseks susekti tą 
paslaptį. Gal iš jūsų kuris įspės 
tą mįslę?

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAI 
♦

Žmogui pavojingiausi rykliai 
yra šie: 40 pėdų ilgio baltasis 
ryklys (Carcharodon), 17 pėdų 
ilgio tigras ryklys (Galeocerdo), 
10 pėdų bulius ryklys (Carchar- 
thinus leucas), kuris gyvena ne 
vien jūrose, bet ir upėse, pvz., 
Amazonėje. Šis ryklys ryja net 
savo šeimos narius. 2. Iš ryklių 
greičiausias yra 12 pėdų ilgio 
Mako-shark. Jis trumpuose nuo
toliuose plaukia 35 mylių grei
čiu per valandą. 3. Manoma, 
kad ryklys mato 50 pėdų nuo
tolyje. Ryklio ir žmogaus akys 
turi daug panašumų. Įžvelgti 
tolimesniems nuotoliams, 
rykliui tarnauja jo elektriniai 
impulsai. 4. Ryklys nuostabiai 
įstengia rasti vieną unciją krau
jo viename milijone uncijų jūros 
vandenyse. 5. Rykliui, dančiui 
išlūžus, visada užauga naujas 
dantis. Pvz., 10 metų laiko
tarpyje jam gali užaugti 24,000 
naujų dantų. .

GALVOSŪKIS NR. 101

— Vaikai, kas norite obuolių? 
— kartą pakvietė senelis.

Pirmoji atbėgo Marytė.
— Aš turiu broliuką ir sesutę, 

jie irgi nori, — pasakė ji.
Senelis padavė tris obuolius.
— Visiems po vieną. Dabar 

tegu kiti ateina.
Pribėgo Algiukas.
— Aš turiu dvi sesutes!
Senelis ir jam davė tris obuo

lius.

— Nepamiršk: visiems po 
vieną.

— Nepamiršiu! — užtikrino 
Algiukas.

— Rasele, o kodėl tu neateini? 
— pamatęs nuošaly sėdinčią 
mergytę. Pašaukė senelis.

*- Ačiū, senefi, — atsakė 
Raselė. — Aš jau du gavau.

Senelis sumišo.
Pasakykite, kiek buvo susi

rinkę vaikų ir kurie jų vardai? 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 102
(Žiūrėkite piešinėlį)

Parašykite nupiešto daikto 
pavadinimą ir teisingai perskai
tykite įrašytus žodžius 
(lietuvišką patarlę). (5 taškai)

Dėl aiškumo pakartojami žo
džiai: „Taikakš košis, mažei 
pūtis”.

GALVOSŪKIS NR. 103
(Žiūrėkite piešinėlius)

Tarp šių piešinių suraskite še
šis skirtumus ir juos apibrau
kite. (5 taškai)

Sudarė Kęstutis Šiaulytis

GALVOSŪKIS NR. 104

Paaiškinkite žodį Dumblas. 
Kaip jis atsiranda, kur jo yra ir 
kt. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 105

1. Kiek buvo suvalgyta vėžių 
(lobster) karališkoje Jogailos ir 
Jadvygos vestuvių puotoje? 2. 
Kada Lietuvoje pirmą kartą 
buvo padaryta širdies perso
dinimo operacija? 3. Kiek šir
dies persodinimo operacijų 
Lietuvoje padaryta iki 1994 
metų pradžios? 4. Lietuvoje 
žmonės rinko populiariausią au
tomobilį. Kas laimėjo pirmą 
vietą? 5. Kuri buvo savaitės 
diena, kai Lietuva 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. paskelbė 
pasauliui savo nepriklausomy
bę?

Už visus teisingai ir plačiau 
paaiškintus atsakymus — 10 
taškų, o už trumpus ir apy
tikrius — 5 taškai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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