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Prez. Clinton vyks į 
Maskvą

Vašingtonas, kovo 20 d. kas ir kuris pirmadienį pareiš-
(NYT) — Po daugiau kaip du 
mėnesius besikeičiančių nuo
monių dėl JAV prezidento vy
kimo į Maskvą gegužės mėnesį, 
Baltieji rūmai pirmadienį pra
nešė, kad prezidentas Bill Clin
ton vyks į Maskvą susitikti su 
prezidentu Boris Jelcinu ir kar
tu švęs Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigos 50-ąją sukaktį.

Kaip rašo Douglas Jehl „The 
New York Times” dienraštyje, 
šis JAV ir Rusijos prezidentų 
susitikimas, kurį B. Jelcinas 
pasiūlė sausio mėnesį, tapo 
tokių karštų debatų tema, kokie 
vykdavo Šaltojo karo metais, 
diskutuojant tokio lygio susiti
kimus.

Vienas dalykas, ilgai trukdęs 
teigiamą atsakymą, buvo tai, 
kad JAV prezidento stebėjimas 
parado Raudonojoje aikštėje, 
kuriame bus demonstruojama 
Rusijos karinė galia, gali 
atrodyti kaip tylus pritarimas 
Rusijos veiksmams Čečėnijoje. 
Prezidento Clinton patarėjai 
taip pat iškėlė faktą, kad 
dalyvavimas iškilmėse Maskvo
je, gali įpareigoti prezidentą 
dalyvauti panašiose iškilmėse 
Londone ir Paryžiuje.

Anot Administracijos parei
gūnų, prezidento sprendimą 
tačiau nulėmė tai, kad jei prez. 
Clinton atmetu šį kvietimą, tai 
atrodytų kaip akibrokštas bu
vusiai Sovietų Sąjungai, kuri 
kovoje su nacių Vokietija 
neteko 20 milijonų gyvybių. 
Nors pernai vykusiuose sąjun
gininkų invazijos į Europą 50 
sukakties paminėjimuose Rusi
ja buvo kaip ir išjungta, 
pirmadienį Baltieji rūmai su 
malonumu pranešė apie prezi
dento Clintono planus vykti į 
Maskvą gegužės 9 d. švęsti 
„Pergalės šventę”.

JAV administracijos prane
šime buvo sakoma, kad prezi
dentas jungsis su kitais pa
sauliniais vadais „minint didelį 
rusų tautos įnašą į nacių Vokie
tijos ir jos sąjungininkų nu
galėjimą Antrojo Pasaulinio ka
ro metu”.

Abiejų šalių prezidentų pasi
tarimuose, vyksiančiuose gegu
žės 9-11 dienomis, pagrindinis 
dėmesys greičiausiai bus tei
kiamas naujausiems įtampą 
tarp JAV ir Rusijos keliantiems 
klausimams, jų tarpe karui Če
čėnijoje ir Maskvos planamš 
padėti Iranui statyti branduo
linius reaktorius.

Ši kelionė taip pat bus pirmo
ji didelės svarbos prezidento 
kelionė prie Respublikonų kont- 
roliuojamp JAV Kongreso. Dėl 
jos prezidentui teks daugiau aiš
kintis tokiems jo politikos kriti
kams kaip senatoriui Jesse 
Helms, kuris yra Senato Užsie
nio santykių komiteto pirminin

Būtingės statyba prasidės 
gegužės mėnesį

Vilnius, kovo 17 d. (Elta) — 
Penktadienį Vilniuje įvyko stei
giamasis akcinės bendrovės 
„Būtingės nafta” akcininkų 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
atstovai šešių bendrovės stei
gėjų — Energetikos ministerijos, 
Mažeikių valstybinės įmonės 
„Nafta”, Biržų naftotiekio, 
Klaipėdos valstybinės naftos 
eksporto įmonės, Palangos savi
valdybės ir Lietuvos akcinio ino
vacinio banko.

Priimti akcinės bendrovės 
„Būtingės nafta” įstatai,

kė, kad prezidento kelionė į 
Maskvą yra neapgalvota („ill- 
advised”).

Senatorius Mitch McConnell 
(KY-R), kuris iki šiol stipriai 
ragine JAV administraciją pa- 
liuosuoti savo ryšius su Boris 
Jelcinu, dar aiškiau pasisakė 
pasikalbėjime pirmadienio va
karą. Nurodydamas karą Čečė
nijoje ir Rusijos branduolinį 
sandėrį su Iranu, šen. McCon
nell pasakė, kad prezidentas 
„turėtų Jelcinui pasiųsti pa
peikimą, ne paskatinimą”.

Respublikonų įtaka buvo jau
čiama, kai administracijos ats
tovas Michael McCurry pabrė
žė, jog savo vizito Maskvoje 
metu prezidentas bandys „pa
siekti platų diapazoną Rusijos 
politiniame gyvenime”. McCur
ry taip pat pranešė, kad ke
lionės metu B. Clinton lankysis 
Ukrainos sostinėje Kijeve.Tuo 
vizitu norima pabrėžti, jog pre
zidento dėmesys nėra sukauptas 
išimtinai į Rusiją.

Britų vyriausybės pareigūnai 
pareiškė nusivylimą žinia, kad 
prezidento Bill Clinton kelionė 
į Maskvą atšvęsti Antrojo Pa
saulinio karo pabaigą bus vie
nintelė jo kelionė šiai sukakčiai 
paminėti. Jo vietoje iškilmėse 
Londone, Paryžiuje ir Berlyne 
dalyvaus viceprezidentas Albert 
Gore. Gegužės 8 d., kai ši sukak
tis bus minima visur, išskyrus 
Maskvą, prezidentas Clinton 
bus JAV Arlington karinėse ka
pinėse Vašingtone, „pažymėti 
JAV Antrojo Pasaulinio kąr,o 
veteranų ir jų kritusių draugų 
didžiulę auką”, pareiškė Baltie
ji rūmai.

Prezidento sprendimą įtakojo 
įvairūs politiniai motyvai, nors 
praėjusius du mėnesius jis buvo 
pakartotinai pareiškęs, jog vy
kimu į Maskvą nenori sukurti 
vaizdo, kad remia Rusijos veiks
mus Čečėnijoje. Administracijos 
pareigūnai, smulkiau nurody
dami aplinkybes, privedusias 
prie dabartinio sprendimo, sakė 
jog susitikime pereitą rudenį 
prezidentai Clinton ir Jelcin susi
tarė vėl susitikti šių metų pir
mąjį pusmetį. Bet vykstant ka
rui Čečėnijoje ir Rusijai viešai 
protestuojant prieš NATO plėti
mą, Baltieji rūmai neteko noro 
šių metų pradžioje vykti į 
Maskvą. Bet Rusijos pasiūly
mas susitikti gegužės mėnesį 
taip pat turėjo komplikuojančių 
problemų.

Vasario vidury, prezidento 
Clinton patarėjai jau buvo priėję 
vieningos nuomonės, kad prezi
dentui švęsti Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigą bet kur kitur, kaip 
Jungtinėse Valstijose būtų poli
tiškai neišmintinga. Bet savo 
memorandume prezidentui jie 
pripažino, kad nors prezidentui

išrinkta valdyba, jos pirmi
ninku patvirtintas Energetikos 
ministerijos sekretorius, įmonės 
„Nafta” generalinis direktorius 
Bronislovas Vainora.

Tą pačią dieną pirmame val
dybos posėdyje nutarta paskelb
ti statybinėms organizacijoms 
konkursą Būtingės naftos ter
minalo statybos paruošiamie
siems darbams. Konkursas vyks 
iki šių metų gegužės 1 dienos. 
Vieningai nutarta Būtingės naf
tos terminalo statybą pradėti 
gegužės viduryje.

Kovo 8 d. Vilniuje, Amerikos Centre JAV privačiųjihvestavimų užsienyje korporacijos OPIC 
prezidentė Ruth Harkin (vidury) pasirašė sutartį jog GI IC apdraudžia 10.8 milijonų dol. privačios 
JAV įmonės investiciją Kupiškyje statomoje lentpjūvėje. Kartu su ja Lietuvoje viešėjo 21 JAV 
firmos i.tstovai. To vizito metu Lietuvos energetikoJTBlinistras Algimantas Stasiukynšs (kairėje) 
ir JAV Prekybos ir plėtros agentūros direktorius Joe Grandmaison (dešinėje) taip pat pasirašė 
sutartį dėl negrąžintinos 350,000 dol. dovanos, kuri bus skirta Būtingės terminalo reikmėms ir 
pervesta į terminalo projektuotojos JAV įmonės Fluor Daniel sąskaitą.

Landsbergis: Kelionė į 
Maskvą gali pakenkti 
Baltijos šalių vienybei

Vilnius, kovo 16 d. (LA) — 
„Jeigu kurios nors vienos ar 
visų trijų Baltijos valstybių 
vadovai dalyvautų Maskvoje 
įvyksiančiame Antrojo pasau
linio karo pabaigos minėjime, 
atsidurtume satelitinėje pa
dėtyje, savotiškoje politinėje 
erdvėje, kurią Rusija nuolat 
bando fiksuoti kaip NVS plius 
trys Baltijos valstybės”, pabrėžė 
Tėvynės Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis kovo 15 
d. įvykusioje spaudos konferen
cijoje. Jo nuomone, tai gilus 
konceptualaus Lietuvos apsis
prendimo klausimas, tuo labiau 
kad pastaruoju metu jis jau įgijo 
tarptautinį skambesį.

Kaip rašo Eivydas Radvila 
„Lietuvos aide”, V. Landsbergis 
priminė, jog Sovietų Sąjungos 
pergalė Antrajame pasauli
niame kare įtvirtino Lietuvoje 
sovietų okupaciją — čia nebuvo 
įgyvendinta Atlanto Chartija, 
turėjome 45 metų okupacijos 
laikotarpį. Todėl jis pavadino 
negalimu prezidento dalyvavi
mą minėjime Maskvoje, kur pa
radą rengs „nenugalimoji ir iš
vaduotoja” raudonoji armija,

būtų įmanoma gegužės 8 d. su
kaktį atšvęsti JAV, o gegužės 9 
d. Maskvoje, jie pripažino, .kad 
dalyvavimas Maskvoje, bet 
niekur kitur Europoje būtų 
labai rizikinga diplomatiniu at
žvilgiu.

Tik šio mėnesio pradžioje, kai 
Rusija sutiko į Čečėniją įsileisti 
tarptautinius stebėtojus pri
žiūrėti žmogaus teisių gerbimą 
krašte atsirado galimybė Clin- 
tonui vykti į Maskvą, nors ir 
rizikuotų užgauti Europos šalių 
vadus. Ir tik tuomet, kai B. 
Jelcinas užtikrino — pirma dip
lomatiniais kanalais, paskui ir 
pasikalbėjime — kad jis modifi
kuos paradą Raudonojoje aikš
tėje, kad nebūtų demonstruoja
ma karinė galia, dauguma pre
zidento patarėjų sutiko, kad jau 
įmanoma jam vykti į Maskvą.

„Jie (rusai) jaučiasi laimėję 
karą”, pareiškė aukštas Vals
tybės departamento pareigūnas, 
aiškindamas kodėl prez. Clin
tonas pagaliau nusprendė, kad 
būtų klaida atmesti Boris Jel
cino kvietimą švęsti šią pergalę. 
„Jie jaučiasi padarę daugiau, 
nei bet kuri kita šalis. Jie jau
čia, kad tai yra pagarbos klau
simas”, aiškino JAV Valstybės 
departamento pareigūnas.

ALTas patvirtino 
komisiją

Karaliaučiaus krašto 
reikalams

šiuo metu pergalingai kariau
janti Čečėnijoje, ir Grozno 
griuvėsiuose jau pastačiusi 
paminklą miesto „išvaduoto
jams”.

Prof. Vytautas Landsbergis 
sakė, jei Baltijos valstybės 
prezidentų įsipareigojimas vykti 
į Maskvą arba visiems trims ar
ba nė vienam yra rimtas, tai 
Estija gali išgelben Lietuvos 
garbę, kadangi jos prezidentas 
Lennart Meri kategoriškai pasi
sako prieš kelionę į Maskvą.

Tačiau Landsbergis neatmetė 
kitokios galimybės ir pažymėjo 
prezidento patarėjų vaidmenį 
priimant svarbius sprendimus: 
„Patarėjas teisės klausimais 
(t.y. iš pareigų atleistas R. An- 
drikis; žr. kovo 10 d. „Draugą”. 
— Red.) buvo savotiškų kvali
fikacijų, jis jau atliko savo darbą 
formuodamas Generalinės pro
kuratūros vadovybę bei Aukš
čiausiąjį Teismą. O užsienio po
litikos patarėjas (J. Paleckis — 
Red.), manau, padarys viską, 
kad „supakuotų” A. Brazauską 
ir nugabentų į Maskvą švęsti 
pergalės’’.

Profesorius pastebėjo, kad net 
tarptautinė spauda rašo, jog 
skirtingas karo rezultatų ver
tinimas trijose Baltijos vals
tybėse iš naujo iškelia jų vie
nybės problemą.

„Jeigu žmogus skęsta — ar 
reikia įstatymo norint suteikti 
pagalbą, jeigu vaikai miršta — 
ar reikia įstatymo?”,klausė V. 
Landsbergis, apibūdindamas 
vyriausybės atsisakymą pri
glausti čečėnų vaikus Lietuvo
je, motyvuojant reikiamos ju
ridinės bazės nebuvimu. Jis taip 
pat stebėjosi A. Šleževičiaus 
žodžiais, kai pastarasis apkal
tino įstatymų laužymu Seimo 
narius, kalbėjusius apie prie
globstį čečėnų vaikams, nors 
pats tuo pat metu tvirtina, jog 
tų įstatymų nėra. V. Landsber
gis sakė, jog yra visuomeninių 
organizacijų, partijų, šeimų 
kurios sutiktų priglausti vai
kus. Profesorius citavo Algirdo 
Patacko Seime pasakytus žo
džius: „Naciai draudė gelbėti 
žydų vaikus, premjeras drau
džia gelbėti čečėnų vaikus”.

Komentuodamas antradienį 
Seime įvykusį incidentą, kai 
Seimo posėdžiui pirmininkavęs 
Juozas Bernatonis jau ne pirmą 
kartą pernelyg įžūliai manipu
liavęs savo kaip pirminin
kaujančio galimybėmis, nenorė-

Čikaga, kovo 20 d. — ALTo 
valdybos š.m. kovo 17 d. posė
dyje, be kitų organizacinių 
reikalų, buvo svarstyti Kara
liaučiaus krašto reikalai ir 
padaryta praėjusių Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimų 
apžvalga.

Kaip praneša ALTo informa
cija, pagal surinktas spaudoje 
iki šiol paskelbtas žinias, 
Vasario 16 proga Amerikoje 
buvo surengtas 31 minėjimas, iš 
kurių keturis surengė ALTo 
skyriai, šešis surengė ALTas 
kartu su Lietuvių Bendruome
ne, 12 surengė Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė ir 9 minėji
mus — kitos organizacijos bei 
klubai.

ALTo valdyba patvirtino dr. 
Jono Valaičio pasiūlytą Kara
liaučiaus krašto reikalams ko
misiją, kuri yra tokios sudėties: 
komisijos pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis, nariai: Jonas Dai- 
nauskas, Algis Regis, Vilius 
Peteraitis, Ramūnas Buntinas 
ir Algimantas Gureckas.

Komisijos pirmasis tikslas yra 
Karaliaučiaus krašto klausimu 
paruošti memorandumą, kurį, 
ALTo valdybai patvirtinus, nu
matyta įteikti Amerikos vyriau
sybei.
damas, kad būtų tęsiamas rezo
liucijos dėl politinės pagalbos 
Čečėnijai svarstymas, šį kartą 
nutraukė Seimo posėdį. Pro
fesorius tai apibūdino kaip 
„mažą Seimo išvaikymą”. Po to 
įvykusiame Seimo narių pasi
tarime buvo nutarta sudaryti 
grupę, kuri pradėtų interpe
liacijos J. Bernatoniui proce
dūrą.

Svarstytoje rezoliucijoje vy
riausybei siūloma kreiptis į 
Jungtines Tautas, kad šios orga
nizacijos Dekolonizacijos komi
tetas imtų talkinti sprendžiant 
Čečėnijos problemą. Profesorius 
sakė, kad šia rezoliucija norima 
padėti, priversti Rusiją paklusti 
tvirtai tarptautinės opinijos 
nuomonei, reikalaujančiai baig
ti karą ir sėsti prie derybų stalo.

Seimo pirmininko Česlovo Jur
šėno atsiprašymą (už komunistų 
nusikaltimus; žr. kovo 14 d. 
„Draugą”. — Red.) V. Lands
bergis pavadino „neadekvačių” 
padarytai skriaudai bei „nenuo
širdžiu”. Jo nuomone, jei 
Lietuvos Komunistų partija iš 
tikro jautė savo kaltę ir norėjo 
atsiprašyti tautos, ji turėjo

Gore užtikrina, kad 
nebus skirstymo į 

įtakos zonas
Vilnius, kovo 15 d. (LR) — 

Spaudos konferencijoje da
lindamasis įspūdžiais apie 
Taline vykusį Baltijos šalių 
premjerų susitikimą su JAV 
viceprezidentu Albert Gore. 
premjeras Adolfas Šleževičius 
patvirtino, kad nėra jokio vals
tybių sąrašo ar slaptų sąrašų, 
ką pirmiausia priimti į NATO. 
Anot jo, sprendimas dėl kiek 
vienos šalies narystės bus pri
imamas individualiai.

Kaip aprašo spaudos konfe 
renciją Rita Grumadaitė „Lie 
tuvos ryte”, pokalbiuose Taline 
daug reikšmės toliau plėtojant 
NATO buvo teikiama progra 
mai „Partnerystė taikos labui", 
kurią pasirašė ir Lietuva. Dar 
šiemet kiekviena Baltijos šalis 
gaus po 1.75 milijonų dolerių 
minėtai programai remti.

JAV viceprezidentas Al Gore 
pažadėjo, kad šiais metais Balti 
jos taikos palaikymo batalionui 
JAV taip pat skirs 10 milijonų 
dolerių, kitais metais Kongresui

Lenkų Sąjunga 
nebenori būti politinė

organizacija
Vilnius, kovo 17 d. (Elta) — 

Lietuvos Lenkų Sąjunga (LLS) 
kovo 18 rengia suvažiavimą. Jo 
tikslas — pakeisti organizacijos 
statusą. Iki šiol buvusi visuo
meninė politinė organizacija, 
LLS nutarė tapti tik visuomeni
ne, nes praeitų metų spalio 
mėnesį Teisingumo ministerija 
užregistravo Lietuvos Lenkų 
Rinkimų Akciją, kaip politinę 
organizaciją, kuri dalyvaus 
savivaldybių rinkimuose.

Suvažiavime pakviesti da
lyvauti Seimo nariai, taip pat 
daugiau nei 200 delegatų iš 
įvairių šalies miestų bei rajonų. 
Lenkų Sąjungos susibūrė 1989 
metais. Pirmasis sąjungos suva
žiavimas įvyko 1991 metais. 
LLS turi apie 10,000 narių. 
Aktyviausi skyriai veikia 
Vilniaus, Šalčininkų, Švenčio
nių rajonuose, neseniai nauji 
skyriai įsisteigė Visagine ir 
Zarasuose.

likviduotis, o individualią 
atgailą daugelis žmonių jau 
padarė, išeidami iš partijos. 
Pasak profesoriaus, šie Juršėno 
žodžiai yra tam tikras atsakas 
į priekaištus, pasigirdusius vi
suomenėje dėl to, kad prezi
dentas atsiprašė žydų tautos, 
tačiau partija nėra atsiprašiusi 
dėl skriaudų savo (?) tautai.

Atsakydamas į klausimą apie 
konservatorių nuostatą dėl 
žemės pardavimo užsienie
čiams, Vytautas Landsbergis 
pažymėjo, jog svarbiausia yra 
tai, kad svarstant šią problemą 
imama suprasti, jog pagrindi
niai valstybės klausimai turi 
būti sprendžiami ne vienos par 
tįjos viršūnėje, o turi būti for
muojama nacionalinė politika. 
Jis pastebėjo, kad problema yra 
dvipusė: visų pirmajai tam 
tikrų valstybės įsipareigojimų 
priėmimas, dėl to galimas visų 
partijų sutarimas; tai nėra ne
priimtina ar bauginanti pro
blema opozicijai kaip bandoma 
pateikti; antra vertus, tai val
dančiosios partijos kai kurių 
grupių noras pasinaudoti susi
dariusia padėtimi „pasitvarkyti 
savo prichvatizacinius (t.y. 
neteisėto privatizavimo — Red.) 
reikalus”.

numatoma pateikti siūlymą dėl 
5 milijonų dolerių paramos.

Tai detaliau bus aptarta JAV 
gynybos ministro William Per 
ry vizito į Lietuvą metu birželio 
mėnesį.

Pasak spaudos konferencijoje 
dalyvavusio Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
Kazio Bobelio, viceprezidentas 
Gore teigė esąs gerai infor- 
muotas apie pavojus, kurie 
atsirastų, jeigu Europa būtų 
padalyta į Rytų ir Vakarų Įta
kos zonas. Jis patikino, kad 
tokio skirstymo nėra, o Baltijos 
valstybės yra svarbus ir reikš
mingas regionas, kurio, anot K. 
Bobelio, niekad neužmirš.

JAV viceprezidentas taip pat 
pažymėjo, kad integravimas į 
NATO yra siejamas su saugumo 
ir bendradarbiavimo procesais 
visame regione ir su geros kai
mynystės politika, anot A. Šle
ževičiaus.

A. Šleževičius spaudos kon
ferencijoje atkreipė dėmesį, kad 
„santykiai su Rusija buvo labai 
pozityviai vertinami”. Ministro 
pirmininko tvirtinimu, A. Gore 
palankiai atsiliepė apie tai, jog 
Lietuva ir Rusija surado abipu
siai priimtiną sprendimą dėl ka
rinio tranzito.

A. Šleževičius Taline buvo su
sitikęs su kai kurių Estijos 
partijų, sėkmingai dalyvavusių 
rinkimuose, vadovais ir aptarė 
galimas bendradarbiavimo 
kryptis ir būdus. „Labai džiugu, 
kad nesikeis nei Estijos ekono
minė politika, nei kils papil
domu problemų dėl bendradar
biavimo”.

A. Šleževičius buvo paklaus
tas, kaip vertinami Seimo nario 
Algirdo Patacko tvirtinimai, 
kad į Lietuvą nelegaliai jau 
atvežta Čečėnijos našlaičių ir tai 
numatoma daryti ateityje, nors 
vyriausybė priėmė sprendimą 
neapgyvendinti šalyje čečėnų 
vaikų. Vyriausybės vadovas tai 
pavadino beprecedentiniu atve 
ju, nes Seimo narys demonstruo- 
ja nepagarbą įstatymams. 
Premjeras tvirtino, kad Latvi
joje ir Estijoje šis klausimas ap 
skritai nesvarstomas. Norą tap
ti populiariais, pasinaudojus 
kitų tautų tragedija, jis pa 
vadino politine spekuliacija, kai 
kur sutampančia su provokaci 
ja.

„Lietuvos rytas” pasiteiravo, 
kaip premjeras numato konsti
tucinės pataisos, numatančios 
suteikti teisę užsienio kompa- 
nijoms įsigyti žemę, svarstymą 
Seime. Šleževičius sakė tikįs 
sėkme. „Nemanau, kad Lietu 
voje atsiras politinių jėgų, 
kurios apsispręstų Lietuvą 
palikti neapibrėžtoje būsenoje”, 
pažymėjo jis. „Pasirašius sutartį 
dėl asocijuotos narystės su Eu 
ropos Sąjunga, kartu su Balti 
jos kaimynais būtume visiškai 
išėję iš Rusijos artimų interesų 
teritorijos”.

KALENDORIUS

Kovo 22 d.: Kotryna, Benve- 
nutas, Oktavianas, Gedgaudas, 
Gante. 1388 m. įsteigta Vil
niaus vyskupija. 1868 m. gimė 
Vilius Storasta-Vydūnas.

Kovo 23 d.: Šv. Turibijus iš 
Mogrovėjo, vyskupas (1538-1606 
Peru); Domas, Akvilė, Galigin- 
tas, Vismantas. 1939 m. nacių 
Vokietijos kariuomenė užėmė 
Klaipėdos kraštą.
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skautybės
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SVEIKINAM SESĘ LAIMĄ 
KILIULIENĘ

I.S Seserijos ir LS Brolijos 
Vyriausiems skautininkams pri

stačius, LSS Pirrnija savo 5-ta- 

me korespondenciniame posė
dyje GELEŽINIO VILKO or

dinu nupsrendė apdovanoti 

Atlanto rajono ilgametę vadovę 

v s iii. Laimutę Kiliulienę. LSS 

Pu nujos pirmininkas v.s. fil. Jo
čius LSS larvbos pranešime 

tokiais žodžiais sveikina Laimu 

tę ir kitus apdovanotuosius:

. .S vei k indam i pagerbt uosius, 

reiškiame didelį ačiū už jų įnašų 
Lietuvių Skautų sąjungoje auk 

lėjant lietuvių kilmės jaunimų 

skautiškais principais ir tinka

mai ruošiant jaunesnius vado

vus Tikimės, kad pagal išgales, 

savo pavyzdžiu ir darbais jie ir 

toliau talkins lietuviškosskau

tuos tikslų siekime”.

Bostono lietuvių skautija, 

džiaugdamasi savo sesės Laimu 

tęs įvertinimu, š.m. kovo 5 d. 

Kaziuko mugės proga vykusioje 

sueigoje nuoširdžiai jų sveikino.

LS Seserijos Vyriausioji skau

tininke v.s. Birutė Banaitienė, 

perskaičiusi Pirmijos protokolų 

ir LSS Tarybos pirmininko v.s. 

fil. Kęstučio Ječiaus sveikinimų, 
šitaip apibūdino sesę Laimų:

„Šiandien man tenka ypa
tinga garbė pagerbti mūsų ilga
metę „Baltijos” tunto sesę ir 
vadovę v.s. fil. Laimų Kiliulie
nę.

Sesės Laimos skautavimo is
torija plati. Nuo pirmų dienų ji 
pasireiškė kaip gabi, sumani ir 
labai sąžininga vadovė, vado
vaudama „Baltijos" tuntui Bos 
tone ir dirbdama su keliomis

Vyriausiomis skautininkėmis 
daugiau negu 30 metų. Ypač 
pasižymėjo skaučių ir vadovių 
lavinimu. •

1970-75 m. VS Lilės Milu- 
kienės kadencijoje sesė Laima 
vadovavo „Gintaro” vadovių 
mokyklai ir kartu su broliu 
Česlovu Kiliuliu pravedė 
tuntininkų,-ių konferencijas.

1976-81 m. VS Irenos Kerelie- 
nės kadencijoje sesė Laima pasi 
reiškė lavinime ir buvo paskir
ta „Miško Ženklo” vadove. Tas 
pareigas vykdė ir VS Danutės 
Eidukienės kadencijoje, o taip 
pat ir 1985-90 m. VS Stefos Ged
gaudienės kadencijose. Sesė 
Laima „Miško Ženklo” kursų 
patarėja buvo 1987 m. Man 
perėmus Vyriausios skautinin- 
kės pareigas, sesė Laima buvo 
mano pavaduotoja, o taip pat ir 
patarėja „Miško Ženko” kur
suose 1991 m.

Sesė Laima vykdė svarbias 
pareigas Tautinėse ir Jubilie
jinėse stovyklose, sustatydavo ir 
koordinuodavo programas ir kt.

LS Seserija ir LS sąjunga 
džiaugiasi turėdamos tokią 
puikių vadovę, kuri daugiau 
negu 30 metų lavino mūsų 
jaunas seses eiti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tarnavimo 
keliu. Kai pažvelgiu į 10 skau
tų įstatų — mano akyse stovi 
sesė Laima, kuri per savo ilgų 
skautavimą vadovaujasi ir 
gyvenimų grindžia skautybės 
įstatais”.

Uždėjusi sesei Laimai Kiliu 
lienei aukščiausiąjį LSS žymenį 
- GELEŽINIO VILKO ordiną,

Bostono skautai plojimu sveikina Geležinio Vilko ordinu apdovanotą v.s. fil. Laimutę Kiliulienę 
ir ordiną įteikusią LS Seserijos Vyriausią skautininkę v.s. Birutę Banaitienę.

VS Birutė Banaitienė nuošir
džiai ją pasveikino, o VS 
pavaduotoja s. Valentina „Visatos Kūrėjau, Visagalis 
Čepienė Seserijos vardu įteikė Tėve!

Dėkojame Tau už tėvynės 
nepriklausomybę, kuri vėl, kaip 
mažas daigelis, stiepiasi į viršų.

SIETUVOS” DRAUGOVĖJE

GEDIMINO DRAUGOVES 
IŠKILMINGA SUEIGA

Šeštadienį, sausio 28 d., Čika
gos Gedimino draugovės broliai 
suruošė iškilmingą draugovės 
sueigą. Penki vilkiukai kan 
didatai — Linas Aleksiūnas, 
Marius Andrejevas, Danius 
Čarauskas, Paulius Trimakas, 
ir Jonas Vaičikonis išlaikę 3-jo 
patyrimo laipsnio egzaminus 
gavo teisę duoti įžodį ir dėvėti 
raudoną kaklaraištį. Vilkiukus 
pasveikino ir jiems kaklaraiš
čius įteikė Gedimino draugovės 
draugininkas sk. vytis Andrius 
Panaras ir „Lituanicos” tunto 
tuntininkasj.ps. fil. dr. Marius 
Naris. Taip pat 7 broliai — Da 
rius Aleksiūnas, Linas Mila- 
vickas, Jonas Genčius, Julius 
Griauzdė, Gintaras Rudis,
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gėles.
Sesę Laimų pasveikino ir 

gėles įteikė jos vedamus 
skiltininkių ir draugininkių 
kursus lankiusios sesės. Su 
geriausiais linkėjimais ir 
gėlėmis sesei Laimai kairę 
spaudė „Gintaro” vadovių 
mokyklą baigusios, o taip pat 
sesės Laimos vestoje Tun 
tininkų konferencijoje dalyvavę 
broliai ir sesės. Neatsiliko ir 
lankiusieji „Miško ženklo” kur
sus, kuriose sesė Laima buvo 
patarėja. Prie sveikinimų jun
giasi ir visi sesės Laimos skau
tavimo dienų bendrakeleiviai, 
linkėdami jai laimingo gyve
nimo ir dar daug sėkmingų 
skautavimo metų.

Sesė

SKILTININKŲ KURSAI

Saulius Fabianovich ir Emilis 
Marčinskas, išlaikė II patyrimo 
laipsnio egzaminus ir įsigijo 
teisę dėvėti atitinkamą ženklelį.

Po sueigos oficialios dalies, 
mamytės, tėveliai, ir svečiai, 
susirinkę Jaunimo centro 
kavinėje, turėjo progos susi
pažinti draugovės adjutanto si. 
Dainiaus Dumbrio ir draugovės 
padėjėjų, psl. Pauliaus Genčiaus 
ir Gito Jameikio paruoštomis 
vaišėmis.

Tuntininkas brolis Naris ir 
susirinkę tėveliai džiaugiasi 
Gedimino draugovės veiklumu 
ir jos vadovų sugebėjimu pri
traukti ir sudominti skautybe 
besidominčius vilkiukus.

KV

Skiltininkų kursus jaunie 
siems Čikagos skaučių,-tų vado
vėms,-ams ruošia „Aušros 
Vartų”/„Kernavės” tunto Mor 
tos Zauniūtės vyresnių skaučių 
būrelis.

Kursai š.m. kovo 26 d. (šešta
dienį) ir balandžio 2 d. (sek
madienį) vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Kursus ves šioje sri
tyje didelį patyrimą turįs vs. fil. 
Gintaras Plačas.

Kursuose kviečiami dalyvauti 
nuo 13 metų (tuntininkų patvir
tinti) skautai ir skautės. Regist
racija — 30 dol. asmeniui per 
vienetų vadovus,-es.

Šeštadieni, kovo 25 d. kur 
sai tęsis nuo 2:30 v. p.p. iki 9 
v.v. Visi dalyviai dėvi darbo uni
formomis. Bus ir užkandžiai bei 
vakarienė.

Sekmadienį, balandžio 2 d.,
kursai prasidės 8:30 vai. v. ir 
baigsis 4 vai. p.p. Visi dėvi 
tvarkingomis išeiginėmis uni
formomis.

11 vai. r. visi organizuotai 
dalyvaus šv. Mišiose Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. Bus ir užkandžiai bei 
pietūs.

Visiems dalyviams privaloma 
atsinešti norą mokytis, to
bulėti ir puoštis gera skautiška 
nuotaika.

Prašome, apglėbk tą daigelį 
meilės spinduliais, kad iš 
giliuko vėl išaugtų tvirtas 
ąžuolas, kurio šakų pavėsyje 
galėtų susėsti ainija”. (Iš s. 
Ifenos Šerelienės maldos š.m. 
vasario 17 d. „Sietuvos” d vės 
sueigoje, Lemonte).

Skautininkių ir vyr. skaučių 
sueigai vadovavo ps. fil. Svajonė 
Kerelytė, pradėdama ją šiai 
šventei tinkančiais Maironio žo
džiais.

Pirmoje sueigos dalyje — drau
govės reikalai, vadovių pra
nešimai. Iždininkė ps. fil. Vili
ja Kerelytė jau užregistravo 
draugovę ir pasiuntė narių 
mokestį Skaučių Seserijos vadi- 
jai; metinė d vės šventė bus 
kovo 26 d., visos narės prašomos 
užsiregistruoti. Dvi draugovės 
sesės — Danutė ir Teresė, gy
jančios po operacijų, prisimintos 
geru žodžiu ir nuoširdžiais 
linkėjimais,r pasveikti; labai

apgailėta, susikaupimo minute 
pagerbta a.a. sesė Olė Likande- 
rienė. Sesė s. fil. Jolanda 
Kerelienė gavo laišką iš Ukmer
gės Caritas vadovės Zitos Mika
lauskaitės, kuriame sakomas 
ačiū draugovei už atsiųstus 
devynis siuntinius vargstan
tiems.

Antroji sueigos dalis — 
Vasario 16 ir Susimąstymo 
diena. Programą paruošė ir pra
vedė vs.Sofija Jelionienė. Išdai- 
navom mums brangias, savas 
dainas, išklausėm Putiną 
(...„Tave svajoju, tave dainuoju, 
tolima brangi, Tėvų šalie!”), Ieš
mantą, Degutytę ir skaučių 
Susimąstymo dieną užbaigėme 
sesės Sofijos žodžiais ir praves
tu šūkiu: „Tiesiam ranką, jun
giam širdis, susišaukiam su vi
somis pasaulio sesėmis skau
tėmis mūsų šūkiu — vis budžiu!, 
vis budžiu! VIS BUDŽIU!”

Buvo. .labai graži sueiga. 
Nuoširdus ačiū sesėms Svąjonei, 
Irenai, Sofijai, Ramonai ir 
visoms dalyvėms, su kuriomis 
buvo miela vėl susitikti.

Alė Namikienė
■Eta

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams ti metų 3 mėn
JAV..................................... ...........  $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur .(U.S.) $110.00 $60.00 $40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45 00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)......................... $100.00 $55 00
Tik Šeštadienio laida ........... $55 00
Užsaksmt i užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

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.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

„Lituanicos” tunto Čikagoje „Gedimino" vilkiukų draugovės broliai ir vadovai Iš k.: 1-je eil. 
- psl Paulius Genčius, sk. vytis Andrius Panaras, Danius Čarauskas, si. Druni-" n 
Marius Andrejevas, Gitas Jameikis 2-je eil. — Saulius Fabianovich, Gintaras Rudis, u.na ma 
viekas, Jonas Genčius, Julius Griauzdė, Juozas Račiūnas ir Jonaa Vaičikonis 3-je eil - Linas 
Aleksiūnas, Paulius Trimakas, Emilis Marčinakas ir Darius Aleksiūnas

Nuotr R. Aleksiūnienėa

„Dubysos” dr vės sesės puošia namelius. 
Norkutė, Cyra Trėjo ir Tara Mikužytė.

k. — Nina Connolley, Laura

GRAŽI ŠVENTIŠKA TRADICIJA

Pasiruošimas šv. Kalėdom 
užkrečia visus — jaunus ir 
senus, o ypač mūsų „Aušros 
Vartų”/,.Kernavės” tunto 
„Dubysos” draugovės paukš
tytes.

Gruodžio mėnesio pirmą sa
vaitgali, tuoj po pamokų litua
nistinėje mokykloje, visos 
paukštytės sulėkė i Jaunimo 
centro kavinę kur sesės Onutė 
Utz Ir Larana von Braun jau 
buvo stalus padengusios ir 
skanius „papuošimus” paruošu- 
sios. Abi sesės prieš kelias 
dienas savo namuose „sukli
javo” sausainių namelius ir juos 
atvežė į Jaunimo centrą paukš
tytėms puošti. Visos paukštytės 
atsivežė po maišelį saldainių ar 
sausainių puošimui. Na, ir pra
sidėjo rn«, .bus! Sesė 
Onutė virtuvėje iš kiaušinių ir 
cukraus pudros plakė „klijus”, o 
sesytės j dubenėlius krovėsi įvai

KAZIUKO MUGE 
WORCESTER, MA

Skautai ir skautės Worces- 
teryje savo tradicinę Kaziuko 
mugę ruošia š.m. balandžio 9 d. 
Maironio Parke, Shrewsbury, 
MA. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, pabendrauti su skau
tais ir skautėmis, papietauti, 
pasigėrėti ir įsigyti lietuviškų 
rankdarbių, gintaro papuošalų, 

,(įšbandyti laimę įvairių laimikių 
loterijoje. Visi kviečiami

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,

,^i i - Chicago, III. 60652

KAZIUKO MUGĖ

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

Worcesteryje — balandžio 9 
d. Tradicinė skautų,-čių 
Kaziuko mugė Maironio Parke, 
Shrewsbury, MA. Atidarymas 
12 vai.

Dr. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2602

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 „Medicare Asslgnment”.

rius saldainiukus, sausainiu
kus. Tepdamos saldžius klijus 
ant namukų, klijavo ir puošė 
savo namuką pagal asmenišką 
skonį. Žinoma, nebūtų smagu, 
jei nebūtų galima ir paragauti 
tų „papuošalų”, tai teko — tiek 
i burnytes, kiek ant namukų. 
Įdomu buvo stebėti kiekvienos 
asmenišką puošimo talentą ir 
skonį. Buvo dar įdomiau stebėti 
kaip visos gražiai skautiškai ir 
draugiškai dalinosi saldainiais, 
idėjomis ir juokais.

Tėveliams atvažiavus , sesy
tės užbaigė namelius ir susikro
vusios likusius „papuošalus” iš
važiavo namo, prižadėdama pa
likti namelius nepaliestus iki 
pačių Kalėdų. Deja, girdėjome, 
kad kažkokios „pelytės” ar gal 
„se ės” »s namelius po 
truputi graužė dar prieš 
Kalėdas!

Sesė Dana Mikužienė

Sumokama po vizito.

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)245-0087; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINĖS LIGOS ’
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marųuatta Madlcal Bulldlng

5132 S. Kedzie
Chicago, IL 50529

Tai. (312) 439-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St Tai. (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 vpp 

penkt ir šeštd 9vr-12vpp

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

5132 S. Kedzie Avė.. Chicago 
(312) 778 8969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-96^-1410

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 susilarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

Chirurgija ir gydymas
6132 S. Kedzie

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

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

Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kablnato Ir buto: (708)052-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50«h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bai chirurgija
172 Schlllar 81., Elmhurst, IL 80126 

708-941-2809
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-934-1120

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

Kalbame lietuviškai
5165 S. Archer Ava. (prie Auslin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Semerlten Madlcal Center- 

Napervllle Campus 
,020 E. Ogdan Ava.. Sulte 310, 

Napervltfe IL 60563
Tai. 706-927-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadsla. Chicago 90952 
Tai. 312-434-2123

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

METAS

EDMUNDAS SIMANAITIS
Lietuvos Politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos (LPKTS) ne
eilinis suvažiavimas, įvykęs 
1994 m. liepos 16 d. Kaune, 
nutarė paskelbti sąjungą politi
ne organizacįja. Šis nutarimas 
negalėjo nesukelti tam tikro 
sąmyšio sąjungos narių gretose, 
nes nebuvo atsakyta į daugybę 
gyvybiškai svarbių klausimų, 
staiga iškilusių sąjungai pakei
tus statusą. Vilniaus politinių 
kalinių ir tremtinių bendrija 
tuo reikalu surengė konferenci
ją, kuri įvyko lapkričio 12 d. 
Žemės ūkio ministerijos rūmuo
se. Joje dalyvavo gerokai per 
tris šimtus bendrijos narių-dele- 
gątų ir svečių.

Bendrijos tarybos pirminin
kas V. Miliauskas kalbėjo, kad 
„keičiant organizacijos įstatus 
buvo būtina pasitarti su jos 
nariais, nekalbant jau apie 
statuso pakeitimą, išsiaiškinti 
visus ‘už’ ir ‘prieš’ ir tik po to 
priimti sprendimą. Daugelis 
sąjungos narių seniai pasirinko 
kitas partijas. Vyko natūralus 
procesas. Turime pakankamai 
dešiniųjų partijų ir jų progra
mos labai panašios. Ar dar vie
nos partijos atsiradimas nėra 
žala Lietuvai? Paskelbta, kad 
naujoje politinėje organizacijo
je yra 85,000 narių. Abejoju ir 
manau, kad tai tam tikrų jėgų 
sumanyta politinių kalinių ir 
tremtinių diskreditacija. Mes 
dar neapsisprendėm, o mus jau 
apkaltino, kad vykdome ‘pilvo 
politiką’, kad griauname orga
nizaciją, bet sąjungos taryba, 
anksčiau išskyrusi bendrijai 
5,000 litų iš užsienio lietuvių 
paaukotų pinigų, dabar jų neda
vė. Tai kas vykdo, ‘pilvo po
litiką?”

Politinės organizacijos turi 
vieną privalumą — gali kelti 
kandidatus į visų lygių renka
mą valdžią. Tačiau tai gali da
ryti ir visuomeninė organizaci
ja per dešiniąsias partijas, kvotų 
principu. Kokie politinio statuso 
minusai? Organizacija negali 
imtis ūkinės veiklos, praranda 
teisę gauti neapmokestintą lab
darą, jokia valstybinė įstaiga 
negali jai padėti. Štai, savival
dybė mums išskyrė lėšų dan
tims protezuoti, tai kodėl to 
nedaryti ir DDP nariams. Netie
sa, kad visuomeninė politinių 
kalinių ir tremtinių organizaci
ja atsisakė politinės veiklos. 
Atvirkščiai, turėdami daugiau 
laisvės ir lankstumo, nebūsime 
konkurentai dešiniosioms parti
joms. Tapę politinės organizaci

jos nariais, nebūsime didesniais 
patriotais, o tik įsivelsime į 
politines rietenas. Turėtume ar
timiau bendradarbiauti su Lie
tuvos Politinių kalinių sąjungą 
(LPKS), vienytis su jais”.

Tremtinių grįžimo fondo pir
mininkas V. Cinauskas aiškino, 
kodėl „mums reikalingas pen
sionatas? Jame nusenę mūsų 
žmonės galėtų užbaigti savo die
nas tarp draugų ir bendra
minčių”.

Seimo nario P. Jakučionio 
nuomone, „atsirado skaudi pro
blema tiems politiniams kali
niams ir tremtiniams, kurie jau 
yra kitų partijų nariai. Sąjungos 
taryba šio reikalo nesvarstė 
nors apie tai žinojome prieš 
metus. Tai klaida. Kitą klaidą 
padarė mūsų bendrija, po neeili
nio suvažiavimo laikinai nu
traukusi savo veiklą są
jungoje. Tai lyg ir susiprieši
nimo pradžia. Jei nuspręsime, 
kad bendrija — visuomeninė or
ganizacija, tai nereikėtų skubėti 
atsiskirti nuo sąjungos, o siųsti 
delegaciją į Sąjungos tarybą ir 
ieškoti tokios organizacinės for
mos, kuri leistų likti drauge 
visiems”.

Iš Baltijos Asamblėjos sesijos 
atskubėjęs Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis, pa
sveikinęs konferencijos daly
vius, pasakė, kad „jūs, visi 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
turite didesnį balsą, nes kalbate 
ir už tuos, kurie nesulaukė 
laisvos Lietuvos. Jūsų moralinė 
įtaka buvo ir lieka labai svarbi. 
Prieš keletą dienų Seime pirmą 
kartą buvo nebeatmesta, neati
dėta, nenustumta, o pritariamai 
balsuota už įstatymo papildy
mą, kuriuo Lietuvos partiza 
nams būtų pripažinti jų kariniai 
laipsniai ir apdovanojimai. Pa
pildymas dar nepriimtas, jis 
buvo visus metus blokuojamas. 
Nepakilo kai kam rankos ir 
kairiojoje pusėje. Tai nėra 
didelis pasisekimas. Čia pat 
Seimo dauguma atmetė mūsų 
siūlytas santaupų kompensavi
mo lengvatas politiniams kali
niams ir tremtiniams. Artėja 
savivaldybių, o po to Seimo 
rinkimai. Mes nuolat siūlome 
rengti juos kartu. Valdantieji 
nesutinka. Mūsų kvietimas vie
nytis nesusilaukia platesnio 
palaikymo. Padėtį savo organi
zacijoje esate svarstę anksčiau 
ir savo nuostatas taip pat. Ga
limi du sprendimai. Vienas, ku
ris kelia problemų bendrijos 
nariams ir nepriklausomybinių

organizacijų solidarumui, nes 
neleistų mūsų nariams būti 
tokio solidarumo veiksniu — 
telkti, jungti, veikti įvairias 
politines partijas pagal jūsų 
patirtį, teisę ir didelio Lietuvos 
piliečių sluoksnio reikalų supra
timą. Tada įtaka partijoms su
mažėtų, o žmonės būtų verčiami 
rinktis tas partijas, kurioms jie 
priklauso arba tik sąjungą. Ki
tas sprendimas, keliantis pro
blemų — ar sąjunga išlieka kaip 
vientisa organizacija, ar bendri
jos randa kitokius sprendimus. 
Galbūt tą problemą sukėlė su
kūrė pati sąjungos vadovybė. 
Manau, kad rasite protingą, lo
gišką politinį sprendimą, kuris, 
jūsų nuomone, naudingesnis da
bar esamai politinių partijų 
visumai, jų veikimui esamomis 
sąlygomis”.

Seimo narė V. Briedienė, ne
ginčydama bendrijos narių tei
sės apsispręsti, pabrėžė, kad 
„priimtas sprendimas sąjungai 
reikš tai, ar sąjunga stiprėja 
kaip organizacija ar ištirpsta 
tarp kitų politinių partijų. Tai 
pats pagrindinis klausimas. Są
junga kelia politinių reikalavi
mų: neišspręstas turto grąžini
mo klausimas, dar negalutinai 
sutvarkyta reabilitacija, nepri
imtas desovietizacijos įstaty
mas. Nė viena partija to nepa
darys, nes tų partijų gretose yra 
buvusios komunistų partijos na
rių ir jie to nesiims spręsti. An
tra, Sąjūdis 1992 m. buvo sukū
ręs iniciatyvinę grupę „Niurn- 
bergas-‘2” komunizmo ideologi
jos teismui organizuoti. Po dvie
jų posėdžių buvo pasiųstas atsto
vas į forumą Čekoslovakijoje, ir 
po to viskas užgeso. Sąjungos, 
kaip politinės organizacijos, po
litiniai reikalavimai tokie:tarp- 
tautiniu mastu išreikalauti re
patriacijų ir vidaus mastu nu
teisti Lietuvos gyventojų geno
cido vykdytojus. To nėra įrašyta 
nė vienos politinės partįjos pro
gramoje. Vien pats sąjungos eg
zistavimo faktas rodo, kad ji 
nesuiro, nelikviduota. Ji nepa
siskelbė partija. Prašau ne
aštrinti padėties. Esame to 
paties likimo žmonės, tad ieško
kime sąlyčio taškų”.

LPKS pirmininkas, Seimo na
rys, A. Stasiškis, pasamprotavęs 
apie ypatingą tremtinio sąvokos 
reikšmę, tapusią kovotojo už 
laisvę ir demokratiją sinonimu, 
apie tremtinio dalią, teku
sią kiekvienam iškilesniam 
žmogui.

Kalbėtojas teigė, kad tremti
nių vaikų susigrąžinimas į 
tėvynę, jų mokymas lietuvių kal
bos, rūpinimasis pasenusių par
tizanų ir politinių kalinių bei 
tremtinių ramia senatve yra ti
kroji politinė veikla. Lietuvos

vidaus padėtis labai trapi. Tad 
„pirmasis rūpestis turi būti — 
kaip išsaugoti valstybės nepri
klausomybę”.

Geraširdiškai šypsodamasis 
monsinjoras A. Svarinskas pa
sakė, kad „mūsų tikslai tie 
patys, o nesutartam tik dėl 
taktikos. KGB dar veikia. No
rima galutinai suskaidyti poli
tinius kalinius ir tremtinius. Jei 
turėsime proto, tai to neleisime 
padaryti. Kadaise siūliau — su
kurti vieną organizaciją, kurioje 
būtų trys skyriai: politinių ka
linių, tremtinių ir partizanų. 
Skyrių vadovai būtų buvę pre
zidento pavaduotojais. Deja, 
nepaklausė. Jei bus dvi organi
zacijos, gerbkime vieni kitus. 
Kur žmonės, ten ir klaidos. O 
klaidas reikia ištaisyti”.

Bendrijos atstovas St. Žukas 
pasipiktino bendrijos ir PKS ben

dru pareiškimu, kuriame ragi
nama palaikyti visuomeninį or
ganizacijų statusą ir siekti jų 
susivienijimo. Jis pareiškimą 
pavadino „proklamacija”.

Bendrijos ir Seimo narė E. 
Kunevičienė mano, kad LDDP 
iniciatyva priimtas partijų 
įstatymas buvo kabliukas, ant 
kurio „užkibo” sąjunga. Kalbė
toja atmetė partijos šalininkų 
argumentą, esą, būdami visuo
menine organizacija, negalėsi
me imtis politinės veiklos. „Ar 
Vyzentalio centras, tiriantis žy
dų genocido vykdytojus ir visa
me pasaulyje ieškantis jo vykdy
tojų, yra politinė partija?” 
retoriškai klausė ji ir suabejojo, 
kad sąjunga, pasiskelbusi poli
tine organizacija, galės apginti 
valstybę. „Kokiomis priemonė
mis apsaugosime griaunamą 
valstybę? Ne tik plėšikai ją 
griauna. Buvęs vyriausybės va
dovas B. Lubys nusipirko skolon 
strateginį objektą - Jonavos 
įmonę „Azotas” ir ciniškai 
kalba per radiją, kad parduos jį 
Rusįįos „Gazpromui”. Šis po to 
pareikš, kad „Azotas” jo nuosa
vybė ir jos apsaugai atsiųs 
kareiviukų, mat, vietinių ap
sauga nepasitiki. Jei jėgų nesu
jungsime, viena partija nieko 
nepadarys.

Balys Gajauskas turi turėti 
partiją, bet ją organizuoti taip, 
kaip visos partijos organizavosi, 
t.y., parengiant įstatus, pro
gramos metmenis ir šaukiant 
steigiamąjį suvažiavimą. 
Asmenys, norintys tapti jos 
nariais, užpildo anketas. O jei 
norima visą sąjungą padaryti 
partija, tai reikia surengti 
referendumą — apklausti visus 
130,000 sąjungos narių”.

Bendrijos Pašilaičių skyriaus 
atstovas V. Samys pasiūlė kom
promisą. Politinė organizacija 
jau paskelbta. Kas nori būti jos

nariais, tebūnie, o kas ne — 
tepasilieka bendrijoje, kuri, kal
bėtojo manymu, pasiliks visuo
menine organizacija. Joje galės 
likti ir politinės organizacijos 
nariai: Keiktų spartinti susijun
gimą su PKS. „Mus vienija tra
giški likimai, daugybė nepažen
klintų kapų šiapus ir anapus 
Uralo”, užbaigė savo trumpą 
žodį V. Samys.

Atėjo balsavimo metas. Už 
visuomeninį bendrijos statusą 
mandatus pakėlė 283, už politi
nį — tik 10 balsų dalyvavę 
suvažiavime.

Sunkių išmėginimų metas są
jungai dar nepasibaigė. Politi
kai, arba pretenduojantys į juos, 
turi gebėti numatyti savo siūlo
mų, o dar labiau — priimamų — 
sprendimų pasekmes. Antraip 
sumaišties ir nerimo nemažėja, 
o atvirkščiai — staigiai padau
gėja. Konferencijos organizato
riai pasielgė demokratiškai — 
prieš konferenciją apklausė vi
sus narius — kokio bendrijos sta
tuso pageidautų. Todėl konfe
rencijoje dažniau girdėjosi 
svečių balsai. Tačiau bendrijos 
vadovybė ignoravo teisinę pro
blemos pusę. Tarp kviestinių 
svečių buvo LPKTS Garbės teis
mo pirmininkas L. Simutis. 
Jam žodis nebuvo suteiktas. 
Nepasvarstė delegatai ir kito 
nemažiau svarbaus visiems są
jungos nariams klausimo — kas 
laimės, jei vienintelis sąjungos 
laikraštis „Tremtinys” taps tik 
vienos politinės organizacijos ar 
partijos organu?

Nerimo iš tiesų padaugėjo ir 
apie tai tylėti negalima.

AR KEISIS KRYŽIŲ 
KALNAS?

Šiaulių rajone, šalia Kryžių 
kalno ketinama sukurti Kris
taus kančių kelio stotį. Apie tai 
buvo kalbėta Šiaulių miesto 
kultūros darbuotojų susitikime, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
kultūros fondo prezidentas Jur
gis Dvarionas. Svečias pritarė 
idėjai šventąjį kalną praturtin
ti stotimis, siūlė rūpintis 
ąžuolais, meistrais, gal net 
surengti kūrybinę stovyklą.

šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonas, monsinjoras Kleopas 
Jakaitis priminė, kad Kristaus 
stotys buvo ir senajame kalne. 
Taigi Kryžių kalnui suteiktų 
dar didesnę prasmę. Architek
tas Algimantas Černiauskas 
siūlė surengti konkursą.

Diskusijoje buvo ir prieštarau 
jančių — prieš tokias stotis 
Kryžių kalne pasisakė architek
tė A. Nistelienė. Jos manymu, 
didelis žmonių antplūdis nioko 
tų kalną.

(LA, 02.23)

Auksinės” iškilmės 
Maskvoje

Sukakčių svarbą visi suprari 
ta. Net ir mūsų asmeniniame 
bei visuomeniniame gyvenime 
nuolat susiduriame su įvai 
riomis sukaktimis. Vienos svar 
besnės didelei grupei žmonių, 
kitos reikšmingos mažai gru 
pelei, o dar kitos turi visuotinės, 
pasaulinio masto reikšmes. 
Galima sakyti, kad prie pasta 
rųjų priklauso Antrojo pašau 
linio karo pabaiga, nuo kurios
— nuo 1945 tųjų šiemet 
sueina pusšimtis metų

Kiekviename žingsnyje tebo- 
galime sutikti žmonių, gerai 
prisimenančių ir to karo pra 
džią, ir jo vyksmo baisumus, ir 
pabaigos pasekmes. Nors ofi
ciali pabaiga įvyko prieš 
penkiasdešimtmeti, mūsų tė
vynei ir daugeliui kitų Rytų bei 
Vidurio Europos tautų reikėjo 
laukti beveik tą visą pokario 
laikotarpį, kol taika ir laisvė pa
galiau atėjo į tas šalis, kol jos 
išsivadavo iš vergijos, primestos 
anuometinių nugalėtojų, besi
dalinančių tarp savęs „karo 
grobį”.

„Geriau vėliau, negu niekad”,
— kaip toje patarlėje sakoma, 
todėl reikia tik džiaugtis ir 
dėkoti Aukščiausiajam, kad 
daug mūsų tautiečių, karo 
šmėklos išvytų iš savo namų ir 
kone 50 metų sielvartavusių dėl 
pavergtos savo tautos kančių, 
galėjo sulaukti nepriklausomy
bės atstatymo. Artėjant prie šį 
pavasarį Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos „auksinio jubilie
jaus”, jį paminėti ruošiamų 
iškilmių, kyla daug priešingų 
jausmų. Galbūt iš visų ryškiau 
sias: dar ne viskas užbaigta, 
išlyginta, atsiteista.

Nepaisant paliaubų datos, 
lietuviams Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga įvyko vos prieš 
penkerius metus. Anuomet di
diesiems karo nusikaltėliams — 
Vokietijos naciams — laimėtojai 
suruošė teismus ir skyrė ati
tinkamas bausmes. Mūsų tėvy
nėje prieš visas žmogaus teises 
nusikaltimus vykdęs okupantas 
bei jo pataikūnai, savi tau
tiečiai, ne tik nenubausti, bet 
šiuo metu gyvena geriau kaip 
tie, kurie buvo persekiojami. 
Tautai padaryta skriauda 
neatitaisvta, todėl ir gijimo pi n 
cesas dar neprasidėjęs arba 
vyksta labai lėtai.

• Jeigu „Draugas” į namus, 
tai gali būti ramus

Danutė Bindokienė

Tarp sukaktuvinių iškilmių 
labiausia dėmesį patraukia 
gegužės 8 d. planuojamos 
Maskvoje. Jau nuo šių metų 
pradžios skraido spėliojimai, ar 
JAV prezidentas vyks į Maskvą, 
<> lietuviams dar labiau knieti 
klausimas: kaip su prez. Bra
zausku, ar jis dalyvaus? Pagrin
dine Bill Clinton neapsispren
dimo priežastis buvo karas 
Čečėnijoje. Kai 1980 m. Mask
voje buvo ruošiamasi vasaros 
olimpiadai, tuometinis JAV 
prez. Jimmy Carter, protes
tuodamas prieš rusų armijos 
įvedimą į Afganistaną, 
pareiškė, kad Amerikos atletai 
olimpiadoje nedalyvausią. Nors 
buvo daug nepasitenkinimo, bet 
principų neatsisakyta ir jie 
suteikė garbę prez. Curteriui bei 
Amerikai Afganistano invazija 
iš dalies buvo dengiama paslap
ties uždanga, nes Sovietų 
Sąjunga labai saugojosi neigia
mos propagandos. Čečėnijos 
karo jokia paslaptis nedangsto, 
o vis dėlto net ir akivaizdūs 
smurto veiksmai prieš nedidelę, 
narsią tautą toleruojami. Boris 
Jelcinas vis dar laikomas 
geriausiu Rusijos demokra
tėjimo laidu, nepaisant nuolat 
rodomo nekompetingumo, nesu
gebėjimo tvarkytis savo krašto 
viduje ir remtis demokratijos 
princip /" santykiuose su kai 
mynais.

Bill Clinton į Maskvą buvo 
viliojamas pažadais ir užuomi
nomis, kad nedalyvavimas iš
kilmėse „įžeis rusų tautą”. Tad 
pagaliau apsisprendimas nukry 
po Jelcino naudai. Prez. A. Bra
zauskui galbūt <r tų vilionių ne
reikėjo, nors oficialiai dar 
niekur nepareikšta, kad ge
gužės 8 d. jis sėdės tribūnoje ša
lia Jelcino. Juk sakoma: „Var
nas varnui akies nekerta”, o iš 
visų nuolaidžiavimų, iki šiol 
Lietuvos vyriausybės darytų 
Maskvai, kitokią išvadą sunku 
susidaryti. Vadinasi, čia jokios 
staigmenos neverta laukti. 
Būtų tikrai sukrečianti staig
mena, jeigu Lietuvos Res
publikos prezidentas atsisakytų 
Maskvoje švęsti „išvadavimo” 
sukaktį, ne tiek dėl Čečėnijos, 
bet dėl visų skaudžių pasekmių, 
kurias raudonieji „išvaduotojai” 
atnešė mūsų tautai.

• 1818 m. gruodžio 3 d. Il
linois lapo 21-a JAV valstija.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Toks šautuvas pats galėjo žmogų užtrenkti. 

O ypač, jeigu iš karto iš abiejų vamzdžių šovė. Juozu
kas kantriai išklausė mano pasakos, bet gale papurtė 
galvą. „Taip galvoji, kad ne viską žinai. Ne tėvas 
šautuvą parsinešė. Zuikiai atnešė. Milijonai zuikių, jie 
atsivijo tėvą jau su apgraužtu. Kai atidariau duris, keli, 
dideli tokie, beveik kaip tu, man šautuvą padavė ir 
pasakė: „Šį sykį buvo jūsų laimė mūsų nelaimė, bet dar 
ne paskutinis kartas”. Iš tikrųjų ne padavė, bet meste 
numetė ir patys išnyko, išnyko ir visa kita daugybė. 
Jeigu šautuvo rankose nebūčiau turėjęs, būčiau manęs, 
kad taip akyse pasirodė, bet dabar žinau, kad nepasi
rodė. Kai pasidarysiu šautuvą, vieną vamzdį užsitaisysiu 
tais sidabriniais ir taip laikysiu. Jeigu tik pamatysiu 
baltą zuikį, tai ir dėsiu. Tegu pasirodo kas po baltu 
kailiuku yra palindęs”. „O jeigu jis bus palindęs po 
kitokiu?” — nepasijutau paklausęs. Juozukas nusišypsojo 
„Tada bus jo laimė, o mano gal ir nelaimė. Nieko nepa
darysi. Vienam nueinant, kitam pareinant, bet gyven
ti vis tiek reikia”. Mano nerami galvelė vis suko ir suko 
visokius klausimus, kurių net pats sarmatinausi, bet 
vieną išdrįsau: „O ko tiems velniams reikėjo pasiversti 
žmonėmis ir čia apsigy ventf? Kodėl čia, o ne kitur? Ar 
kad tavo tėvas nušautų?” Juozukas nusijuokė: „Kad tu 
ir klausi tokius klausimus, į kuriuos net kunigas 
klebonas gal negalėtų atsakyti. O kas juos žino, ko jie 
čia atlindo. Gal norėjo iš čia pradėti velnių karalystę 
žemėje kurti, tik visa bėda, nežinojo, kad mano tėvas 
gali juos nušauti. Jeigu būtų žinoję, būtų čia neatsiradę.

O jeigu ir būtų atsiradę, tai nebūtų mano tėvui po kojų 
maišęsi. „Tai kokie jie velniai, kad nežinojo, ką žmogus 
rengiasi daryti?”, nenusileidau. „Kad, matai, ir velniai, 
matyt, nežino, ką žmogus pats sau vienas galvoja, ar ką 
kur užsikniaubęs dirba. Tą, Ipatėli, težino tik pats žmo
gus ir Dievas, o daugiau niekas kitas. Tai ir mudu, ką 
šiandien padarėm ir ką prišnekėjom, težinom tik mes 
patys. Gal ir Dievas, jeigu jis nori tokius menkus 
reikalus žinoti. Užtat tegu ir pasilieka tik tarp mūsų. 
Ar mokėsi nė puse žodžio niekam neprasitarti?” 
„Mokėsiu! — tvirtai atsakiau. — Ir apie vyžą tylėsiu, — 
dar pridėjau. „Apie vyžą gali pasakoti, kiek tik nori. Juk 
gal ir kaime kas nors matė dūmus. Tegu visi žino, iš kur 
tie dūmai atsirado”, — jau net nusijuokė Juozukas. Nusi
juokiau ir aš: jau iš karto žinojau, ką namie apie tą vyžą 
pasakosiu, tik dar negalėjau sumesti, ar tuoj pradėti 
pasakoti apie vyžą, ar palaukti, kol jie ims klausinėti 
apie tuos juodus dūmus. Bet ir laukti nereikėjo. Kai tik 
peržengiau per slenkstį, Rudienė tuoj paklausė: 
„Vaikuti, ar tu sveikas?” „Sveikas, mamute, - atsakiau 
ir dar savo pridėjau: — Net nosis nebebėga. Rytą bėgo, 
o dabar nebebėga. Visiškai sausa”. „O Juozukas turbūt 
savo šautuvą susprogdino. Daug vaikui reikės visko 
pamatyti, kol į savo tėvo nagines įstos. Ar nesusižeidė?” 
„Kad jis šautuvo dar nepasidirbo. Abu vamzdžiai kampe 
jau stovi, bet buožę dar tepradėjo tik drožti, - pasakiau, 
ką pats buvau matęs ir vėl pridėjau: - 0 kirvį, va, ne 
tik užmetė, bet ir išgalando. Sakė, kad barzdą, galėsi 
skustis”. Rudis paėmė kirvį, nykščiu pabandė ašmenis. 
„Barzdą kaip barzdą, bet kuolus tašyti ir malkas kapoti 
tai galėsiu, jeigu tik užmetimas neatšoks, — ir į mane 
akis pasukęs paklausė: - Tai iš kur buvo tas kamuolys, 
juodų dūmų? iŠ pradžių manėm, kad gaisras, jau norėjom 
bėgti, bet kai kamuolys pakilo ir nuplaukė į pelkių pusę, 
susilaikėm. Kas atsitiko? Bernas sako girdėjęs net pokš
telėjimą. Ar Juozukas ką susprogdino?” „A tas. ..” - net

ligi ausų išsišiepiau ir viską papasakojau apie vyžas 
Tokias dideles, kad net ir mūsų bernui būtų per didelės. 
Dvi kojas į vieną galėtų sustatyti. Gulėjo šalia kelio. 
Viena aukštielninka, kita kniūbsčia. Abi storu juodu 
milu palopytos, tik jau sunkios, kad negali supr asti, kaip 
koks žmogus galėjo jomis ir avėti. O tokių tikrai niekas 
nebegalėjo apsiauti: visos uros, net ir pačių vyžų 
pakraščiai buvo nugraužti. Gal žiurkių, o gal ir zuikių. 
Tik tas juodas milas tebebuvo sveikas. Norėjau numes
ti ir palikti, kur buvau radęs, bet vėl pagalvojau, kad 
tas milas gali būti dar kam nors geras. Nunešiau ir 
parodžiau Juozukui, o jis tik apžiūrėjo apvartė, pasakė 
„Padumk” ir įmetė į žaizdrą. Kai padūmiau, tai ir 
užsiliepsnojo, ir sprogo, ir dūmų buvo tiek daug ir tokių 
karčių, kad manėm, jog nė pro duris nespėsim išbėgti. 
Juozukas sakė, kad kas nors tyčia jas buvo taip užtaisęs. 
Gal parako pripylęs, o nuo savęs dar pridėjau, kad gal 
ir tas juodas milas vien parakas tebuvo. „Gerai, kad 
neparnešei, — įterpė Rudienė, — aš tai tikrai jas būčiau 
į krosnį įmetusi”. „Gal tam jas kas nors ir buvo užtaisęs. 
Kad krosnį kam sugriautų. O kaip kalvės žaizdras. Ar 
liko kas?” Kai pasakiau, kad žaizdras sveikas, kad net 
žarijų iš žaizdro neišbarstė, abu Rudžiai į vienas kitą 
pažiūrėjo, paskum į mane, o Rudienė stačiai ir paBakė: 
„Tai kažin, vaikuti, ar ne pasaką čia mums sugalvojai”. 
Man pasidarė nei šis, nei tas. Toks jau apsigimiau. Ir 
tada jau daug šnekėdavau, bet niekada nemelavau. 
Pagražinti tai pagražindavau, bet visada sakydavau 
teisybę, o dabar žinojau, kad meluoju. Ir tą patį melą 
dar pagražinau. Buvau besižiojąs pasakyti, kad meluo
ju, bet tuoj akyse atsistojo Ameriko ir Morčiukės dra
bužiai ir žodžiai, kuriuos pasakė Juozukas, ir piano pa 
ties prižadas tylėti. Susilaikiau. „Jeigu man netikit, pa 
klauskit Juozuko. Jis vyžas ant žaizdro užmetė. Norėjau 
sušukti, kad nemestų. Galvojau, kad su tuo juodu milu 
galėčiau savo vyžas pasilopyti, bet jis užmetė ir sudegino

ir abu dūmais k<> ueuždusiuo. Man ak is ir dabar dar tebe- 
pi-ršti" Rudienė pasivedė mane prie lango ir pažiūrėjo 
į akis Snkė, kad akys paraudusios ir Rudis sakė, kad 
pp’-nuduaios, bei kitą dienų neliepei Atėjo ir paraudusios 
nebebuvo, bet tą vyžų pnsaką greitai visi žinojo, o senis 
Bamblys ėmė pasakoti, kad žiemą pamiškėje matęs 
kažin kieno labai dideles pėdas Manęs, kad kokia meš
ka ar koks kitas gyvulys vyžlojęs, bet dabar būsią ne 
kitaip, kai bus anų laikų koks milžinas sugrįžęs. Gal 
tik taip pasidairyti, o gal ir apsigyventi. Jam niekas 
netikėjo, o kad vyžos dūmais išėjo, patikėjo visi, nes 
Juozukas irgi tą patį sakė.

— Ir niekam, niekam tikros teisybės nepasakei? — 
iš jo pasakojimo kiek atsitokėjęs paklausiau.

— Niekam. Tikrai niekam Iš pradžių buvo sunku 
tokį didelį atsitikimą nutylėti, bet paskum pripratau ir 
nebebuvo sunku. Šiandien, tave pamatęs, pagalvojau, 
kad jau būtų laikas pasakyti. Pasenau jau, ir giltinė gali 
bet kada atėjusi išsivesti. Kai išsives, nebepasakysiu 
niekam. O tu dar jaunas. Jeigu nori pasilaikyti, 
pasilaikyk, o jeigu ne, gali ir dabar kam nors papasako 
ti. Jeigu, tavęs pasiklausę, dar manęs klaustų, pa
sakysiu, ką ir kaip mačiau. Juozuko nebėra, jo mamos 
jau kada. Jeigu kas ir norėtų, neras ko kaltinti. Nebent 
mane. Bet aš tam amžiuje jau nieko nebebijau. Einam 
parinkaim mamai rūgštynių.

Pakilo. Pakilau ir aš. Paėjęs patvoriu, perlipo per 
tvorą.

— Lipk ir tu, — pasakė, — nebijok. Jeigu Natalija 
ir pamatytų, nieko nesakys. O jeigu ką sakys, mes ir 
jai paskinaim.

Rūgštynių čia buvo tikrai daug ir tokios didžialapės. 
Ipatėlis nusiėmė kepurę, padėjo ant žemės.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

OMAHA, NE

VASARIO 16-JI

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą vasario 19 
d. suruošė LB Omahos apylin
kės valdyba, talkinama organi
zacijų ir pavienų asmenų.

Šventė buvo pradėta 11 vai. r. 
šv. Mišiomis Šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Visų džiaugs
mui Mišios buvo lietuviškos, 
aukojamos neseniai iš Lietuvos 
atvykusio kun. Edmundo Atko
čiūno, vos prieš dieną atvažia
vusio Omahon iš viešnagės Či
kagoje. Kun. Atkočiūno tėvynės 
ir tikėjimo meilę skatinantis 
pamokslas sušildė visų jausmus. 
Jis kvietė visus jungtis bendron 
maldon prašant Aukščiausiąjį 
globoti ir neapleisti mūsų Tė
vynės. Pamaldų puošmena — 
choras, vadovaujamas Alg. To- 
tilo, giedojo patriotines giesmes. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu.

Po pamaldų parapijos salėje 
tęsiant minėjimą,visus pasvei
kino LB apylinkės valdybos 
pirm. Gediminas Murauskas. 
Pagerbus skautų įneštas vėlia
vas ir visiems sugiedojus JAV 
himną, invokaciją anglų kalba 
sukalbėjo lietuvių draugas kun. 
L. Lubber, S.J., o lietuvių kalba 
— svečias, kun. E. /■ očiūnas. 
Programai vadovavęs G. Mu 
rauskas supažindino su kvies
tais svečiais. Sekė sveikinimai, 
rezoliucijų ir proklamacijų skai
tymas (per ilgai nusitęsęs). Šil
tus sveikinimus ir linkėjimus 
Qmahos lietuviams ir lietuvių 
tautai išreiškė latvių ir ukrai
niečių atstovai.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
miela viešnia, buvusi Omahos 
gyventoja, dr. Dalia Katiliūtė 
Boydstun. Jos anglų kalba 
paskaita buvo įdomi ir įžvalgi, 
ypač mažai žinantiems apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Kal
bėtoja nušvietė mūsų tautos 
skaudžią dvasinę, materialinę ir 
ekonominę padėtį ir tos būklės 
priežastis. Paskaita buvo baigta 
optimistiškai, reiškiant viltį, 
kad Lietuva ištvers ir kelsis iš 
ją slegiančių sunkumų. Oficia
lioji minėjimo dalis buvo užbaig
ta Lietuvos himnu.

Po pertraukos meninę dalį 
pradėjo choras „Rambynas”, va
dovaujamas Ąlg. Totilo. Akom
panuojant Aldonai Tanner, bu
vo sudainuotos trys dainos. Po 
padėkos katučių, sceną pripildė 
draugiškų Kansas City lietuvių 
tautinių šokių grupės „Aidas” 
šokėjai, vadovaujami Anitos M. 
Stramila. Visi gėrėjomės jų 
atliktais keturiais šokiais. Prog
ramos pabaigai scenoje pasirodė 
šeštadieninės lietuviškos mo
kyklėlės mokiniai. Programėlei 
vadovavo mokytoja Violeta 
Rotella. Mažieji labai nuošir 
džiai atliko savo vaidmenis Ei
lėraštį deklamavo broliukai

Andrius ir Collin Matz. Mažųjų 
būrelis dainuodami suvaidino 
„Šaltyšių” ir „Aguonėlę”. „Lie
tuviais esame mes gimę” dek
lamavo Aleksas Rotella, eilė
raštį „Šv. Kazimieras” paskai
tė Rose Kisinger, o Andrėja 
Rotella — „Lietuva Tėvynė 
mūsų”. Programėlė buvo už
baigta keturių mažų sesučių 
Grigaityčių gražia „Geltona, 
žalia ir raudona” deklamacija.

Po programos buvo pabendra
vimas ir vaišės, kurias paruošė 
LB apylinkės valdyba, talki
nant kai kurioms Moterų klubo 
narėms.

Šventės proga buvo renkamos 
aukos Lietuvių Bendruomenei 
ir ALTui. Visus pradžiugino LB 
Švietimo tarybos mokyklėlei 
atsiųstas 500 dol. čekis, kurį 
mokyklos vedėjai Aušrelei Sa- 
kalaitei įteikė Gražina Reške- 
vičienė.

LB APYLINKES 
VALDYBOS VEIKLA

LB Omahos apylinkės val
dybą jau treji metai sudaro: pir
mininkas dr. Gediminas Mu
rauskas, Nijolė Sičiūnaitė 
McCallum, Algirdas Mackevi
čius, Aušrelė. Sakalaitė, Eugeni
jus Radžiūnas ir Dalia Sudavi- 
čiūtė. Dvejus metus valdyboje 
dirbo ir Angelika Sičiūnaitė. 
Pradėdami darbą valdyboje visi 
šie asmenys neturėjo didelio 
patyrimo bendruomeninėje lie
tuvių veikloje. Tačiau jie savitu 
būdu gražiai pasiekia užmojus, 
kurių išdavos neginčytinai ge
ros. Nėra abejonės, kad visuo
menė vertina jų darbą, ypač 
dabar, kai jau tikrai sunku rasti 
žmones norinčius dirbti LB val
dyboje.

Dabartinė valdyba gražiai 
bendrauja su amerikiečių 
mokslo įstaigomis ir jų aka
demikais, kurie domisi mūsų 
tautos istorija ir jos dabartine 
padėtimi.

Valdyba turi artimus ryšius ir 
su Creigton universitete studi
juojančiais penkiais studentais 
iš Lietuvos. Valdyba juos su
tinka atvykstančius, sudaro 
sąlygas susipažinti su Omahos 
lietuviais, kurie mielai pasi
kviečia juos į šeimas, parodo 
miesto žymesnes vietas ir kt. 
Šių metų Vasario 16-osios šven
tėje gražiai bendravome su 
studentais iš Lietuvos.

Jadvyga Povilaitienė

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje, Omahoje. Iš k. — svečias iš Lietuvos kun. Edmundas 
Atkočiūnas, paskaitą skaičiusi dr. Dalia Katiliūtė Boydstun ir LB Omahos apylinkės pirmininkas 
Gediminas Murauskas.

Antroji šventės dalis 3 vai. 
p.p. buvo tęsiama Kultūros 
Židinyje.

Vėliavų įnešimui vadovaujant 
uniformuotam šauliui Algirdui 
Jankauskui, vėliavnešiai Petras 
Juknys ir Petras Laučiškis 
scenon atnešė šio krašto ir 
Lietuvos vėliavas. Sugiedojus 
abiejų valstybių himnus, 
susikaupimu pagerbus visus žu
vusius Lietuvos laisvės gynėjus, 
susirinkusius pasveikino ir įva
dinį žodį tarė New Yorko ALTo 
skyriaus pirmininkas Vacys 
Steponis.

Kun. dr. prof. Vladui Jas- 
kevičiui sukalbėjus invokaciją, 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose dr. Oskaras Jucys, 
sveikindamas ir įvertindamas 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
Lietuvos gerovei atliekamą poli
tinę veiklą, kalbėjo: „...Aš ak
centuočiau tokį momentą: jeigu 
lietuviai, gyvenantieji šioje 
Atlanto pusėje, ir nieko daugiau 
nebūtų padarę, o tik, kad ALTo 
dėka, buvo pasiekta Lietuvai 
Amerikos pripažinimas (1923 
metais, — Aut.), jau šito darbo 
būtų pakakę”.

Lietuvių fondo vardu pa
sveikino New Yorko LF atstovė 
Lilė Milukienė. Ji, New Yorke 
veikiančiai šeštadieninei Mai
ronio mokyklai, LF vardu įteikė 
800 dolerių čekį.

Pagrindinę kalbą pasakė 
buvęs Lietuvos vyriausias 
prokuroras, dabartinis vyriau
sio prokuroro pavaduotojas 
Artūras (vardas programoje 
atspausdinta — Arvydas) 
Paulauskas. Prelegentas savo 
kalboje palietė nelengvą Lietu
vos valstybes kūrimo darbą, 
kuris nesusilaukiąs didesnio

entuziastų antplūdžio, Lietuvos 
tikrovė esanti labai kontras
tinga, kupina įvairių pokyčių, 
permainų ir įkaitintų nuomo
nių. Jis, kaip teisininkas, ne
vengė pažvelgti ir į teisinės 
reformos reikalus. Bloga krimi
nalinė padėtis atbaidanti 
užsienio investitorius. Jis 
suabejojo, jog Dekanidzės byla, 
vargu ar suduosianti didesnį 
smūgį nusikaltėliams. Esąs 
pavojus, kad nusikaltėliai gali 
paimti ir politinę valdžią. Pozi
tyvius žmonių pokyčius lydi ir 
tam tikri nusivylimai. Tai eko
nomika, socialiniai bei eko
nominiai reikalai. O besiar
tinantieji savivaldybių rinki
mai, būsią politinių jėgų 
patikrinimas. Ryžtingai žen
giama į Europos bendrijų są
jungą, o pastangoms dėl įstojimo 
į NATO, didelis nuopelnas 
priklausąs ir esantiems šioje 
salėje ir visiems Amerikos 
lietuviams. Kalbą baigė buvusio 
Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus citata, kurioje buvo iš
reikšta šviesi, garbinga ir 
didinga Lietuvos ateitis.

A. Paulausko kalba buvo ati
džiai išklausyta ir palydėta plo
jimais.

Akademinę minėjimo dalį už
baigė New Yorke naujai įsikū
rusių trijų asmenų grupė, su 
kanklių palyda, atlikdama lie
tuviško žodžio ir dainų pynę. 
Grupę sudaro Asta Barkauskie
nė (vadovė), Gabija Veličkaitė ir 
Petras Sandanavičius.

Koncertinę programos dalį 
atliko pianistė Aldona Kepa- 
laitė, smuikininkas Wilhelmas 
Čepinskis ir pianista3-akompa- 
niatorius William Smiddy.

Pianistė Aldona Kepalaitė

CLASSIFIED GUIDE
FOR RENT REAL ESTATE

Itnuomojamaa 8 kamb. 2 mlag.
aptlMytaa M.; Aaldytuvaa, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 8428 Į

♦ 1 mėn. „aacurtty dap” Ir 
”. Kreiptis | Almą: 312-478-8727.

HELP WANTED

per du išėjimus skambino po 
dvi: Vlado Jakubėno, Juliaus 
Gaidelio ir Frederick Chopin 
kompozicijas. Po vieną — 
Jeronimo Kačinsko ir M. K. 
Čiurlionio.

Smuikininkas Wilhelmas Če
pinskis, jau dabar užsitarnavęs 
virtuozo vardą, smuiko studijas 
tęsia garsiojoje Julliard muzikos 
mokykloje, New Yorke. Jis 
atliko Ludwig von Beethoven ir 
Antonin Dvorak veikalus, o taip 
pat aranžuotą lietuvių liaudies 
dainą „Tik neverk, motušėle” 
smuikui su fortepijono 
pritarimu. Smuikininkui for
tepijono palydą suteikė pianis
tas William Smiddy.

Visi programoje dalyvavę 
menininkai buvo apdovanoti 
gėlėmis ir gausiais plojimais.

Išreiškęs padėką visiems 
programos atlikėjams >r į 
minėjimą gausiai atsilankiu
siems (dalyvavo daugiau negu 
400 asmenų), minėjimą užbaigė 
LB NY apygardos valdybos 
vicepirmininkas prof. dr. Rimas 
Vaičaitis.

Gauta aukų — 7,5-17 dolerių.
Programai vadovavo Sonata 

Petravičiūtė. Sceną dekoravo 
Paulius Jurkus, o salę papuošė 
Ramutė Česnavičienė.

Minėjimą rengė: Amerikos 
Lietuvių Tarybos New Yorke 
skyrius, JAV LB, NY apygardos 
valdyba ir Tautos fondas.

Pagal eilę šiais metais 
minėjimo rengimu rūpinos ir 
jam vadovavo ALT NY skyrius.

P. Palys

• 1984 m. vasario 8 d. Sara
jevo mieste, tuometinėje Jugos
lavijoje, prasidėjo keturioliktoji 
Žiemos olimpiada.

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers

Tat. 312-237-0076

Many happy 
returns.

Give ihe gilt thal gives back 
more ihan you’ve given. For as 
liltle as $25. you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
ccrtificate upon purchase.

inAmericaVZ U. BONDS
A public service of (his new spaper

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

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

MISCELLANEOUS

E LEKTROS 
{VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208Vt West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8854

Irena Silkaitienė Lietuvos Dukterų 
drauguos ruoštoje madų parodoje St. 
Petersburg, FL modeliuoja Monikos 
Andrejauakienės sukurtą suknelę

Nuotr Leono Sodeikos

NEW YORK, NY

MINĖJOME 
VASARIO 16-JĄ

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 77 metų ir Lietuvos 
valstybingumo 744 metų su
kakčių minėjimas New Yorke 
š.m. vasario 19 d. buvo pradėtas 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
šv. Mišiomis už Lietuvą ir visus, 
kurie žuvo kovodami dėl jos 
laisvės.

JAV, Lietuvos ir organizacijų 
vėliavas išrikiavus altoriaus 
šonuose, šv. Mišias su kitais 
keturiais kunigais aukojo ir pa
mokslą pasakė kunigas prof. dr. 
Vladas Jaskevičius. Apreiškimo 
parapijos bažnytinis choras, 
vadovaujamas Astos Barkaus
kienės, giedamas Mišių 
dalis atliko lotyniškai, o intar
puose giedojo lietuviškas, 
patriotiškas giesmes. Parapijos 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas Mišių gale, pagerb
damas 1918 m. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo akto 
signatarus ir perskaitęs jų pa
vardes, žodį tarti pakvietė 
buvusį Lietuvos ambasadorių, 
dabartinį specialų patarėją 
Jungtinėse Tautose, Anicetą 
Simutį.

Besiskirstančius iš bažnyčios 
choras išlydėjo giedodamas T. 
Brazio — „Dangaus tėvynė".

1InfrnJliicing tl.e “1P,.o-lIree Morf<j«<je |

Mortgage Oparatlons Centai 1-•00-757-7786 __
Restricttons apply Not available on alt mortgage* joj. tiit

No points, no application fee, 
no origination fee, no credit fee. 

No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Call 1-8OO-757-7786 now.
Great for first time home buyers, too!

Standard Federal Bank
/rx so vrx/*>

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

NUO DUSIOS IKI TIBERIO, III tomas. Atsimi
nimai. Ladas Tulaba. 391 psl. '.....___ $10.00

KAZYS BIZAUSKAS, Antroji knyga. Monografija.
Pranas Zundė. 430 psl............................ $12.00

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULĮ,
Apysaka, Dan. Bindokienė. 63 psl............ $6.00

MANO ŽODYNAS. Paveiksluotas lietuvių-anglų
kalba. Richard Scarry. 92 psl..................... $20.00

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Kūrinių
rinktinė. I t. Solinės dainos. 161 psl. ... $12.00

ŠALTINĖLIS 95 etiudai fortepijonui. Lietuviškų
dainų motyvais. Nij. Dėdinienė. 116 psl. $16.00 

GYVENIMO CIKLAI. Straipsnių rinkinys 1994 šei
mos metų proga. Irena Lukoševičienė. 40
psl....................................................................... $3.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944
KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl................... 4.00

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Julija Švabaitė.
86 psl................................................................ $7.00

RUDUO MĖNULYJE. Eilėraščiai. Aleksandras
Radžius. 111 psl............................................ $8.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.
Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. An
tanas Klimas. 82 psl..................................... $3.00

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

VIDURNAKČIO SARGYBOJE II. Rinktiniai raštai.
Vytautas Vaitiekūnas. 375 psl................... $10.00

LIETUVIŲ FONDAS II. 1962-1982-1992. Antanas
Juodvalkis. 585 psl....................................... $25.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
tremtinio atsiminimai. Pov. Šilas. 320 psl. $8.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai.
Ant. Garmutė. 127 psl.................................. $6.00

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

VYTAUTAS LANDSBERGIS

ATGAVĘ VILTI
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Įžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas, šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.86 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA - 2 dol., Kanada- 3 dol.

Užsakymus siųsti:
Draugas

4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629



Iš užsienio lietuvių 
spaudos

„KAS NAUJO?”

„Tėviškės žiburiai”, Ont., 
Canada.

Kas naujo išeivijoje? Ar rūpėjo 
Lietuvos laikraščiams, ar rūpi 
dabar? Atsakymas greičiau nei
giamas. Ne kartą jau buvo 
reikšta nuomonė, kad išeivių 
nuotaikos Lietuvai per daug 
nerūpi. Prieš porą metų Lietu
voje vieno iškilesnio veikėjo tai 
buvo užginčyta, spaudoje pa
neigta, sakyta, kad išeivija 
Lietuvai svarbi. Panašiai paaiš
kina ir čia besilankantys 
valdžios žmonės. Bet kažkaip 
visa tai atrodo, kad viskas tik 
dėl to, nes nėra kaip kitaip 
sakyti.

Iš tikrųjų — kas kam labai 
rūpi, apie tai daug dažniau ir 
plačiau kalbama. Viena aišku, 
kad išeiviai apie Lietuvos gyve
nimą daug daugiau žino, negu 
tenykščiai apie išeivius. Mūsų 
periodinė spauda labai daug ra
šo apie Lietuvą, o kiek mes skai
tome didžiuosiuose Lietuvos 
laikraščiuose apie išeivių gy
venimą? Nereikalinga būtų čia 
aiškinti, kaip žinios ar kita 
rūpima spaudos medžiaga su
renkama ir skelbiama. Laikraš
čių leidėjai tai puikiai žino ir tuo 
pasirūpina. Plačioji Lietuvos 
visuomenė, jei ką apie išeiviją 
sužino, tai tik ne per savąją 
spaudą. „Gimtasis kraštas” išei
vijos korespondentams šiek tiek 
jau praveria duris, bet vis tiek 
laikosi senos tvarkos — infor
muoti išeivius apie Lietuvą, o ne 
Lietuvos gyventojus apie iš
eiviją.

Apie tas spragas kalbant, 
sveikintini atskirų asmenų ar 
grupių užmojai užsakyti išei
vijoje leidžiamus laikraščius 
skaitytojams Lietuvoje. Metinę 
prenumeratą apmokant dole
riais, toji paslauga kiekvienam 
išeiviui yra įmanoma. Užsimo
jus ta linkme plačiau, kartu 
paremsime ir savąją spaudą. 
Laikas tikrai pagalvoti apie 
tokią dvigubą naudą,stiprinan
čią ryšius, galbūt ir nuotaikas 
vienodinančią.

INŽ. VYTAUTO ŠLIŪPO 
KALBA

(Pasakyta Nepriklausomy
bės šventės proga Denveryje, 
Colo. 1995 m. vas. 12 d.)

„Tėvynė”, New York, NY

Čečėnijos skaudūs ir smerk
tini įvykiai parodė, kad Rusija 
ir jos neoimperialistiniai 
vadovai toli gražu nesiruošia 
įeiti į civilizuotųjų tautų tarpą. 
Įvykiai Čečėnijoje turi būti pa
moka mums lietuviams, kad ne
atidėliodami turime vienytis; 
turime greičiau jungti jėgas 
prieš gresiantį pavojų iš rytų.

Stabtelėkime, pagalvokime. 
Pamatysime, kad mums di
džiausias priešas yra rytuose, 
tas pats, kuris neskrupulingai 
žudo savo piliečius tiek Kau
kaze, tiek palei Afganistano 
sieną, tiek Moldovoje, tiek ir 
pačiame Rusijos viduryje...

Žvilgterėkime, kaip mūsų val
džios vyrai šiandieną elgiasi 
Lietuvoje. Kiekvienas jų pir
miausia rūpinasi tiktai savimi. 
Priėjęs prie valdžios, kuo sku
biausiai apsirūpina turtais, 
vilomis, liuksusiniais automo
biliais; kiek galimai daugiau 
važinėja po pasaulį, žinoma ne 
savais, bet valdiškais pinigais. 
Kad tokiais apvogimais nuken
čia kraštas, prispaudžiami ir 
nužmoginami piliečiai, kad ri
zikuojama net nepriklausomy
bės praradimu — jiems nesvar
bu.

Nepateisinu nei „opozicijos”, 
kuri atsitolina nuo normalių 
Seimo procesų. Kada priimami 
svarbesnieji įstatymai, ar tvir
tinami pareigūnai, „opozicija”

išeina iš salės ir tuo duoda 
laisvą valią LDDP. Tai ne atsa
komybės parodymas, kada kapi
tuliuojama be kovos. Ne tam 
Seimo nariai buvo išrinkti!

„ESTAI IRGI ŠVENČIA”

„Darbininkas”, Brooklyn, 
NY.

Tik aštuonios dienos praslin
ko po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo, kai 
tais pačiais, 1918 metais vasario 
24 dieną, ir Estija paskelbė savo 
krašte nepriklausomybę. Kartu 
su Lietuva ir Latvija džiaugėsi 
laisvės dienomis ir Estija. Visos 
trys Baltijos šalys vėliau vėl 
buvo rusų okupuotos, po ilgo 
vergijos laikotarpio vėl išsilais
vino, o dabar vis dar tebesigali- 
nėja su grėsme iš Maskvos.
Estai, kaip ir jų kaimynai bei 

Baltijos pamario broliai, latviai 
ir lietuviai, visada buvo Vakarų 
kultūros įtakoje. Rytuose jie 
neturėjo nei pavyzdžių, nei gali
mybės ką nors aukštesnio pa
siekti. Nėra atsitiktinis daly
kas, kad milžiniškame plote 
tarp Baltijos jūros ir Tolimųjų 
Rytų (Ramiojo vandenyno), ta
me žemyne, kuris kartais vadi
namas Eurazija, pirmasis uni
versitetas buvo įsteigtas Vilniu
je (Lietuvoje), o antrasis Tartu 
(Estijoje); tik žymiai vėliau 
įkurtas Maskvoje (Rusijoje). Net 
rusams užėmus ir carams val
dant Baltijos šalis, pabaltiečių 
kultūrinis lygis ir gyvenimo 
standartas buvo aukštesnis, ne
gu visoje Rusijoje.

„POLITOLOGAS AIŠKINA
TARYBINĖS LIETUVOS 

LAIMĖJIMUS”
„Lietuvių balsas”, 

Chicago, IL

Politologas aiškina apie 
tarybinės Lietuvos laimėjimus, 
bet nutyli, kokią kainą už tokią 
„pažangą” Lietuva užmokėjo? 
Tik paklauskime, ko okupantas 
siekė, ištremdamas šimtus tūks
tančius lietuvių Sibiran? Ar ne 
to, kad išnaikinti lietuvius, o 
Lietuvą kolonizuoti rusais? Jis 
ištrėmė mūsų tautos veikėjus, 
valstybininkus, mūsų kari
ninkus, mūsų kunigus ir vysku
pus, ūkininkus, paprastus dar
bininkus. Jų dauguma buvo su
naikinti, jų kūnai užkasti neži
nomose vietose, kurių kaulų jau 
niekas nesuras. Ir kodėl „poli
tologas” apie tą baisią tautos 
tragediją savo pranešimuose 
neatskleidžia, o kalba tik apie 
okupanto Lietuvai atneštą 
„pažangą”?

Man atrodo, kad, kalbant apie 
okupanto Lietuvai atneštus 
„laimėjimus”, reikėjo tą mūsų 
tautos tragediją sugretinti su 
žydų tautos naikinimu. Žydai 
iki šiai dienai nekalba, ką na
cinė Vokietįja „davė” gero žydų 
tautai, bet jie ieško nusikaltėlių 
ir po 50 metų. Juk lietuvių

tauta nemažiau nukentėjo, ją 
Maskvai pavergus.

Kodėl šis „politologas” nutyli, 
kad Lietuva per 20 nepriklau
somo gyvenimo metų padarė 
tiesiog stebuklus. Ji tapo 
Europos tautų šeimos nare, kaip 
nepriklausoma valstybė. Ji 
turėjo gana stiprią valiutą, 
aukštą ekonomuos lygį. Jos 
laukai nešė gausų derlių. Jos 
mokyklose mokėsi masės moki
nių bei studentų. Pavergimas 
atnešė Lietuvai didelį kultūrinį 
nuosmukį ir vergiją.

„PENKERI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
METAI, IR VIS DAR NE 

Į TĄ PUSĘ”

„Pasaulio lietuvis”, 
Chicago, IL

Daug metų kovojom ir darba
vomės dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Jau penkeri metai, kai 
ją turime. Ar dar vis neišmoko
me jos vertinti ir branginti? „Ar 
ne laikas mums pradėti laisva 
Lietuva džiaugtis?” — klausia 
Dana Čipkienė „Drauge”. Jeigu 
nepatinka valdžia, ją pakeis- 
kim. Tam tikslui yra rinkimai. 
Bet kol ji yra, ji yra Nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
vadovybė, ir mūsų pareiga ją 
tokia laikyti. Lietuvos valstybė 
yra mūsų visų valstybė, todėl jos 
gerovės rūmą visi ir privalome 
statyti. Jeigu matom, kad 
valdžia kreivą plytą į jį deda, 
parūpinkime jai tiesią plytą. 
Jeigu manom, kad plytą deda iš 
blogos pusės, parodykim jai gerą 
pusę. Taip pat elgtis pasiūlykim 
ir opozicijai. Neigiamu nusi
teikimu valstybės rūmo nepa- 
statysim: nei Lietuvos, nei 
užsienio lietuviai.

Gal ir čia yra dalis priežasties, 
kodėl per penkerius nepriklau
somo gyvenimo metus daugiau 
žengėm atgal negu pirmyn. 
Šiemet, Kovo Vienuoliktąją 
švęsdami, atidžiau apie tai 
pagalvokim ir sukim kita kryp
timi. Pas mus iš Lietuvos 
atvykusius politikus, pozicijos 
ar opozicijos atstovus, papra- 
šykim mums papasakoti kas 
tenai gero padaryta, o, juos 
išklausę, pasvarstykim, kaip 
daugiau to gero mes galėtumėm 
padaryti.

Tokios nuotaikos telydi mūsų 
šiemetinį Kovą.

„KODĖL ELGETAUJAME?”

„Laisvoji Lietuva”, 
Chicago, IL

Peršasi mintis, kodėl mes 
tapome elgetomis tokiam gra
žiam ir turtingam krašte? Ir ar 
tai buvo ir yra neišvengiama, 
dėl susidėjusių aplinkybių?

Iš anksto žinojome, jog teks 
pereiti iš centralizuotos į laisvos 
rinkos sistemą ir kad šis pro
cesas pareikalaus iš mūsų val
džių gero suplanavimo ir nuo
seklaus planų įgyvendinimo. 
Užuot mūsų valdžia taip elgtų
si, leido, kad netvarka ir 
spekuliacija išspręstų šią pro
blemą. Na ir „išsprendė” ap
vogdami tautą, susikraudami 
milijonus dolerių, kuriuos laiko 
ne šalies, bet užsienio bankuose.

Mielai sesutei

A.tA.
PRANUTEI IVANAUSKIENEI

mirus, skausmo paliestiems velionės broliui JURGIUI 
JANUŠAIČIUI, brolienei VERONIKAI, ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jadvyga Gečiauskienė 
Teresė ir Algimantas Gečiai

Kaip gali pasiteisinti Bra
zauskas ir Šleževičius dėl jų 
nesugebėjimo ar nenoro rimtai 
valdyti? Pasiteisinimo jie 
neturi. Jei iš pradžių būtų ad
ministravę normaliai kraštą, 
neturėtumėm dabar tokio skur
do nei tiek skolų užsienio ban
kams.

Prieš privatizuojant kolūkius, 
reikėjo surašyti jų turtą — 
pastatus, gyvulius, mašinas bei 
baldus. Reikėjo numatyti, kiek 
žemės galima privatizuoti tuo
jau, turint galvoje, kad nauji 
ūkininkai turės būti aprūpinti 
ne tik pastatais, bet ir 
technologija. Pati privatizacija 
neturi būti valstybės turto 
grobstymas vienos mažos 
grupelės naudai. Valstybės tur
tą reikia parduoti už tvirtą 
valiutą ir kuo aukštesnę kainą.

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

60.00 dol. Vladas Kezys, An- 
caster, Ont., Kanada;

55.00 dol. Walter Maciuns- 
kas, Glendale, CA; Jonas Kru
tulis, Chicago, IL; dr. A. Broel- 
Plateris, Bethesda, MD; Linas 
Raslavičius, Huntington Beach, 
CA; Ona Venclovas, La Grange, 
IL; Marius Sodonis, Juno Beach, 
FL; Vita Valadka, Elmvvood 
Park, IL; dr. Žibutė Zaparackas, 
Chicago, IL; Irena Sirutis. Hnt 
Springs Nat. Pk., AR; A. Alek
sandravičius, Hot Springs, AR;

50.00 dol. Lietuvių Bendruo
menės Clevelando apylinkės 
valdyba (per iždininką V. Žilė
ną), Euclid, OH; dr. Justinas 
Dėdinas, Oakbrook Terrace, IL; 
dr. T. Kisielius, Winnetka, IL; 
Elena Kairienė, Munchen, Ger
many; Liucija Kurkulienė, Ro- 
chester, N Y; Regina Gasparo- 
nienė, Los Angeles, CA; kun. L. 
Musteikis, Sunny Hills, FL; Bi
rutė Kasparavičius, Seven Hil
ls, OH; Permanent Mission of 
Lithuania to the United Na- 
tions, New York, NY; Vytautas 
Linartas, Harbert, MI; Jonas 
Grigaitis, Chicago, IL;

40.00 dol. Ben Dunda, Cicero,
IL; Z. Girdauskas, Toronto, 
Ont., Kanada; Albinas Smilgys, 
Vancouver, B.C. Kanada;

35.00 dol. Alfonsas Tamo
šiūnas, Cicero, IL; Antanas Stu- 
ronas, Los Angeles, CA; Jonas 
Dainauskas, Chicago, IL; Juo
zas Žvynys, St. Petersburg 
Beach, FL; Kazimiera Indreika, 
Chicago, IL; dr. Gedas Grinis, 
St. Petersburg Beach, FL;

30.00 dol. Stasė Mackonis, 
Chicago, IL; dr. Vladas Lelis,

Rochester, NY; Rita ir Andrius 
Rušėnas, Worth, IL; Donatas 
Kisielis, Upper Darby, PA; 
Adolfas Lingis, Miami Beach, 
FL; Jonas Suopys, Brock- 
ton, MA;

25.00 dol. Natalija Kamins
kas, Euclid, OH; Juozas Agur- 
kis, Omaha, NE; Juozas Sake- 
vičius, Chicago, IL; Valentinas 
Račiūnas, Chicago, IL; Irene 
Vinclovas, Mayfield Village, 
OH; Vitas Bernadišius, Orland 
Park, IL; Sofija Holiusa, East 
Chicago, IN; Kazimieras Čiur
lys, North Brunswick, NJ; An
thony Shlikas, Dovvners Grove, 
IL; Donatas Uogintas, Oak 
Lawn, IL; Zenonas Buinevičius, 
Burbank, IL; Jonas Cinkus, 
Dovvners Grove, IL; Aldona 
Paškevičius, Vista, CA; Kazi
mieras Paliulis, Waterbury, CT; 
K. Daugirdas, Wilmette, IL; S. 
Reimanas, Cicero, IL; S. Roma- 
nauskas, Hialeah, FL; J. Augu
tis, St. Pete Beach, FL; Teklė 
Bogusas, So. Boston, MA; V. 
Šeštokas, Los Angeles, C A; Vita 
Kemezys, Fairvievv Hts., IL; 
Henrikas Laucius, Paterson, 
NJ; Genovaitė Tunkunas, St. 
Pete Beach, FL; K. Daulys, Chi
cago, IL;

20.00 dol. Veronika Misiūnas, 
Elizabeth, NJ; Vanda Stim
burys, Willowick, OH; Vytautas 
Žiaugra, Roslindale, MA; Albi
na Lingienė, Redford, MI; Ona 
Daškevičienė, Chicago, IL; Ona 
Jankauskas, Algonac, MI; Vai
tiekus Kazlauskas, Hamilton, 
Ont., Kanada; Jurgis Kriauče- 
liūnas, London, Ont., Kanada; 
Stella Jurgilas, Rancho Santa 
FE, CA; Genovaitė Sprainaitis, 
Mississauga, Ont., Kanada; B. 
Papaurelis, Montreal, Quebec, 
Kanada; Benediktas Povilavi- 
cius, Arlington, MA; Margaret 
Serelis, Michigan City, IN; 
Leonas Daukus, Chicago, IL.

Ačiū, ačiū, ačiū!
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A.tA.
Agr. dr. JONUI ŠUMSKIUI

mirus, žmoną NEMIRĄ, sūnų VYTAUTĄ ir dukrą 
DALIĄ giliai užjaučia

Elena ir Vytautas Čižauskai

A.tA.
VLADUI VIŽINUI

pasitraukus į Amžinuosius Namus, netektį pergyve
nančią žmoną JULIJĄ, mūsų narę, sūnų EDMUNDĄ 
ir jo šeimą nuoširdžiai guodžia

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
dr. RIMVYDUI BUDRIUI

tebūna šviesu Viešpatyje!
Guodžiame žmoną ALDONĄ, dukrą AUDRĘ.

Skausmu dalinamės su velionio seserim GRAŽINA, 
mūsų nare, ir broliu IGNU.

Lietuvos Dukterų Draugija

No One Offers You 
More of Eastern Europe!
Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the mosi comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

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

Take<advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new international terminai at Warsaw 
Okecte Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales a, the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
«X/fW 4*1*#1ior New York: 212-869-1074.

Chicago: 312-236-3388 
Los Angeles 213-934-S151.

Montreal, PQ.: SI4-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toli free 800-223-0593. □

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių jstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
j 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 šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus 
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų Šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

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
708-4304455

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

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

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

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kun. Ričardas Mikutavi
čius, Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios klebonas Kaune, pra
ves misijas-rekolekcijas Šv. An 
tano parapijoje, Cicero, Ilk, šią 
savaitę, vakarais, pradedant 
ketvirtadieniu, kovo 23 d. 
Iškalbingas pamokslininkas ir 
poetas rekolekcijų tema pasi
rinko „Išganymo vyksmas 
pasaulyje ir žmogus”. Ketvirta
dienį, penktadienį ir šeštadienį 
rekolekcijos vyksta 6:30 vai. v.; 
baigiasi sekmadienį, kovo 26 d., 
Mišiomis 11 vai. ryte. Kas vaka
rą bus Mišios kartu su įvairio
mis tradicinėmis Gavėnios 
pamaldomis: ketvirtadienį — 
Kryžiaus keliai, penktadienį — 
Susitaikinimo sakramento 
pamaldos, tai bus proga asme
niškai prieiti išpažinties, šešta
dienį — „Graudūs verksmai”.

Antaniną Garmutę daugelis 
pažįsta iš straipsnių spaudoje, iš 
labai įspūdingai parašytų 
knygų apie jos išgyvenimus 
tremtyje, o pastaruoju metu ir 
iš „Šilo” koncertų, kur ji sceno
je pasirodė su mūsų partiza- 
nų-tremtinių dainuojančia 
grupe. A. Garmutė mūsų tarpe 
turėjo progos susipažinti ir su 
„Draugu”, todėl būtų labai 
dėkinga, jeigu kas iš skaitytojų 
jai galėtų užprenumeruoti šį 
užsienio lietuvių dienraštį, 
kuriame galėtų sekti mūsų nuo
taikas, įvykius ir rūpesčius. Jos 
adresas Antanina Garmutė, 
Studentų gatvė 32-1, Kaunas 
3028, Lithuania/Lietuva.

• x Marija Remienė, visuome
nininke, įvairių gerų darbų 
rėmėja, jau trys metai remia 
našlaičius Lietuvoje. Dabar 
atsiuntė $150 našlaičio metinį 
globos mokestį, paramai naš
laičio Tabariškėse, prie Kauno 
globojamo kun. Ričardo Repšio. 
Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x A.a. Jonui Šumskiui pri
siminti, iš laidotuvių metu 
surinktų aukų, šeima paaukojo 
$300 Lietuvos našlaičiams. Taip 
pat a.a.Joną Šumskį pagerb
dami Agronomų sąjungos na
riai, per Kristiną Martinkutę, 
aukoja $50 našlaičiams. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas našlaičiu vardu reiš
kia užuojautą velionio šeimai ir 
giminėms, o aukotojams dėkoja.

(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.

(s*

„Faith in Action Internatio
nal” (FIA) katalikų pasauliečių 
savanorių programos įstaigai 
Vilniuje reikalingas vedėjas ar
ba vedėja. Darbą būtų galima 
pradėti net nuo š.m. balandžio 
mėn. šios organizacijos tikslas 
yra skatinti pasauliečių apaš
talavimą ir įsijungimą į 
Bažnyčios veiklą Vidurio bei 
Rytų Europoje. FIA įkurta Čekų 
Respublikoje, o Lietuvoje pra
dėjo veikti 1993 metais. Savano
riai daugiausia dėsto anglų 
kalbą ir padeda katalikiškose 
mokyklose bei organizacijose. 
Įstaigos vedėjo pareigos yra: ap
šviesti savanorius, atvykstan
čius dirbti į Lietuvą ir juos 
visapusiškai remti, besidar 
buojant tame krašte; keturis 
kartus per metus suorganizuo
ti visų dirbančių savanorių 
suvažiavimą-rekolekcijas; išvys
tyti programas, kurios geriau 
pasitarnautų Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai ir tikintiesiems; vado
vauti įstaigai Vilniuje; palaiky
ti ryšius su įstaigomis JAV. 
Besidomintys šiuo darbu, 
prašomi siųsti laiškus ar faksą: 
Rosemarie Chybik, Director, 
7600 S. Country Line Rd., Ste 2, 
Burr Ridge, II 60521, tel. 
708-789-9768; fax 708-789-9762. 
Šiuo adresu galima gauti ir 
smulkesnių informacijų.

Dr. Genovaitė Židonytė- 
Vebrienė mirė kovo 20 d. Ma
tulaičio Globos namuose, Put- 
nam, CT. Ji buvo pik. Juozo 
Vėbros našlė ir Vaivos Vėbrai- 
tės-Gust motina. Laidotuvės 
vyks šeštadienį. Daugiau in
formacijų bus pranešta vėliau.

Metinis „Draugo” koncertas 
visuomet pasižymi ypatinga 
programa. Ir šiemet koncerto 
programa bus neeilinė, nes joje 
dalyvauja Lietuvių operos 
choras su visu būriu mums dau
giau ir mažiau žinomų solistų. 
Kur kitur galėtume išgirsti ari
jas iš operų: „Pilėnai”, „Radvila 
Perkūnas”, „Jūratė ir Kas
tytis”, „Norma”, „Carmina 
Burana”, Taiklusis šaulys”, 
„Cavalleria Rusticana”, 
„Likimo galia”, „La Traviata”, 
„Sevilijos kirpėjas”, „Meilės 
eleksyras”, „Nabucco”, „Faus
tas”? Ir visa tai viename 
koncerte! Paskubėkite įsigyti 
bilietus (jie graibstomi, kaip 
„karšti blynai”,..), kurie 
gaunami „Draugo” administ
racijoje ir „Seklyčioje”.

ALTo Čikagos skyriaus
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas kovo 24 d., penkta
dienį, 6 vai. vak., ALTo centro 
patalpose (Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje), 6500 S. Pu
laski. Visi kviečiami dalyvauti, 
nes yra labai svarbių reikalų, be 
to, tai paskutinis posėdis prieš 
Darbo konferenciją. Atskiri 
pakvietimai nebus siunčiami.

x Maria Ročkus, iš Chica
gos, palengvinti Lietuvos naš
laičių likimą paaukojo $100, 
Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 
ras/žmona anksčiau dirbo Vo
kietijoje nemažiau 18 mėn., o 
vėliau dirbote JAV-bėse, jūs 
galite gauti antrą pensiją iš 
Vokietijos. Kreiptis: The tasta 
Agency of USA, P.O. Box 346, 
St. Clair Shores, MI 
48080-0346. Kalbame angliškai 
ir vokiškai. Tel. 810-773-7529.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
kovo 26 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius į Lietuvą 
Lemonto lietuvių centre nuo 9 
vai. ryto. Siuntiniai laivu — ba
landžio 5 d. Pasiteiravimui 
skambinkite nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800- 
772-7624.

(sk)

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

(sk)
x Dėmesio! LB Lemonto 

apylinkės metinis narių susi
rinkimas bus sekmadienį, 
kovo 26 d. po Mišių, Pasaulio 
lietuvių centre. Bus pateikta 
metinė veiklos apyskaita ir ren
kami nauji valdybos nariai. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti.

(sk)
x Keliaujantiems j Lietuvą, 

būtina įsigyti knygą su informa- 
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė; galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.26 Čekį, Travel Advi
sers Ine. 1616 N. Harlem f 110, 
Oak Park, II 60302.

(sk)

METAS VERGIJAI 
SUŽLUGT

Kai tėvynė išsikovot laisvę
bandė,

Prieš neteisybes, smūgius ir 
kirčius,

Iš komunistų pančių išsivaduot 
stengės,

Per sielvarto karčius metus.

Širdis žinojo laiką vergijai 
Sužlugt ir Lietuvą išlaisvint. 
Atėjo laikas Lietuvos jaunimui 
Iš prieblandų į šviesą pažiūrėt.

Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Su Katedros visais šventaisiais, 
Visa tauta sukilo ir pabudo 
Dėl savo tėvynės garbės.

Jūs su dieviška palaima,
ramybe,

Mus vedėte į laisvę per
skausmus,

Jūs nuo tada didvyris esat 
Ir kartos Jus vis taip minės!

Deimantė Žukaitė, 
Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinė ir 
„Geležinio Vilko” istorijos 

būrelio narė.
Red.: Deimantė šį eilėraštį 

skiria Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkui Vytautui Landsber
giui.

MINTYS GAVĖNIAI

Gavėnios metu reikia daugiau 
laiko skirti mąstymui ir dvasi
nio turinio knygų skaitymui. 
Daug jaunų žmonių mažai į tai 
kreipia dėmesio. Esame krikš
čionys, neturime tokie būti tik 
iš vardo. Didieji mokslininkai — 
išradėjai daug laiko skyrė 
mokslui, bet atrasdavo laiko ir 
Kristui. Kai didysis elektros 
srities specialistas, atradėjas 
Amperas susirgo ir grėsė mirtis, 
pas jį atėjo jo draugas Arago ir 
paklausė, ar nenorėtų, kad jis 
garsiai paskaitytų iš religinės 
knygos „Kristaus sekimas” vie
ną kitą puslapį. Amperas nusi
šypsojo ir pasakė Aragui:

— Nėra reikalo. Visą tą knygą 
aš jau esu atmintinai išmokęs.

Tos Kristaus tiesos jam teikė 
paguodos ir sunkiose gyvenimo 
valandose.

Retai kam gyvenimas yra vi
sada linksmas ir laimingas. 
Sunkiose valandose dvasinė pa
guoda daug padeda.

Red.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
aukos šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą Nekalto Prasidėjimo 
Marijos sės. rėmėjų metinėje 
šventėje, kovo 26 d., 3 vai. p.p., 
Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišių 
metu giedos sol. Laimutė 
Stepaitienė, vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
Mišių, 4 vai. popiet, bus vaka
rienė ir meninė programa Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programą atliks mūsų žinomieji 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant muz. 
Ričardui Šokui. Ona Norvi
lienė ilgametė daugelio 
lietuviškų renginių šeimininkė, 
su savo pagalbininkėmis — 
Viktorija Valavičienė, Adelė 
Lietuvninkienė ir Emilija 
Kantienė pavaišins svečius 
skania vakariene. Visus kvie
čiame dalyvauti ir paremti se
selių darbus. Bilietai užsakomi 
tel. 312-778-5154.

x Anatolijaus Šluto „Pat- 
ria” (2638 W. 71 St.) ir Leono 
Narbučio „Lion Frame Gallery” 
(3125 W. 71 St.) galima įsigyti 
bilietus į smuikininko Raimun
do Katiliaus koncertą. Jam 
akompanuos pianistas Leonidas 
Dorfmanas. Labai prašome 
ateiti į labdaros koncertą su 
nauja programa Lietuvos 
vargingiems vaikams šeš
tadienį, balandžio 8 d., 4:00 
vai. p.p. Jaunimo centre. Po 
koncerto užkandžiai ir pabend
ravimas kavinėje. Visus malo
niai kviečia „Saulutė”, Lietu
vos vaikų globos būrelis.

(sk,
x Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja Walgreens 
bendrovei už $750 dol. auką. 
Gausi auka padės LML tęsti 
pradėtus darbus.

(sk)

x A.a. Juzefas Kabliauskie- 
nės atminimui, Vanda Braz- 
džiūnienė atsiuntė „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
$90, kuriuos suaukojo D. ir J. 
Gvidai, J. ir D. Bariai ir H. Z. 
Carter. „Saulutė” dėkoja už 
auką padėti daugiavaikėms šei
moms, invalidams vaikams ir 
našlaičiams ir reiškia užuojautą 
a.a. Juzefas Kabliauskienės 
artimiesiems.

(sk)
x Keliaujantiems į LIETU

VĄ siūlome kainas: kovo mėn. 
$620, balandžio ir gegužės, 
$710, birželio, liepos ir rugpjūčio 
$810 plūs mokesčiai $32.96, 
kainos į abi puses. Bilietą reikia 
nusipirkti iki balandžio pabai-

GALVOSŪKIO NR. 101 
ATSAKYMAS

Buvo trys vaikai: Marytė, 
Algiukas ir Raselė.

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS

Nupieštas būgnas. Jame 
įrašyti šie žodžiai: „Aukštai 
šoksi, žemai tūpsi”.

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS

Dumblas — ežerų, pelkių, 
jūros arba upių vandenyje nu
sėdusios molingos (susidariusios 
iš molio) dalelės, dažnai ištižusios 
(gličios) nuo vandens ir turinčios 
organinės medžiagos. Yra įvai
rių dumblo atmainų: smėlingo, 
molingo, organinio, kuris su
sidaręs stovinčio vandens dug
ne, dažniausiai miškų juostoje. 
Tai organinės liekanos ir mine- 

gos. Skambinkite Birutė Žala- ratinės priemaišos. Spalva pil- 
torienė, tel. 708-524-2244, Tra- ka, rusva arba juoda. Dumblu 
vėl Advisers, INC. tręšiami laukai. Dumblo gausu

(sk) Lietuvos ežeruose ir pelkėse.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3206 W 66th Place, Chicago, IL 60629

BOBO
Bobo yra lahai smalsus šuo, 

kuris yra ir didelis tinginys. Jis 
viską daro, ką jis nori, bet neda
ro, ką kitas nori.

Šiandien Bobo buvo paliktas 
namų saugoti. Apsidairė, kad 
nieko nėra, tuoj surado telefoną. 
Apskambino jam žinomas val
gyklas ir iš ten užsisakė savo 
mėgstamiausius valgius: itališ
kus, kinietiškus, lietuviškus. 
Žinoma, užsakytą maistą jam 
atvežė į namus.

Staiga suskambėjo telefonas 
ir, kaip paprastai, Bobo atsakė. 
Jis išgirdo balsą: „Jūs ką tik 
laimėjote loterijoje dešimt 
milijonų dolerių!” šis pranešimas 
buvo taikytas Bobo savininkui, 
bet Bobo toliau tęsė pasikal
bėjimą:

— Kada aš gausiu pinigus? — 
paklausė Bobo.

— Šiąnakt apie dvyliktą va
landą. Pinigai bus atvežti sunk
vežimiu su sargybos palyda, — 
kalbėjo vyriškas balsas.

Kol Bobo laukė laimėtų pini
gų, jis paskambino keletui savo 
draugų: Spaik, Drūpy ir Fū-Fū. 
Bobo yra prityręs telefono 
naudotojas, nes dažnai stebi, 
kaip jo savininkas daro. Jis ati
džiai klausosi, kokius numerius 
savininkas susuka; jei išgirsta 
šuns lojimą, tai jis prisimena tą 
telefono numerį.

Pirmiausia paskambino 
Spaikui:

— Labas, Spaik!
— Kas čia kalba? — klausia 

Spaik.
— Čia aš, Bobo. Tu tikrai neti

kėsi, kas dabar įvyko! Mano 
savininkas laimėjo dešimt 
milijonų dolerių ir tuos pinigus 
man atveš į namus!

— Tikrai? — paklausė Spaik.
— Taip tikrai, — atsakė Bobo.
— Aš tuojau ateisiu. Uždek 

šviesą.

(Bus daugiau)

NBMBR
Piešė Loreta Kazakaitytė, 

Bostono lit. m-los mokinė

ŽAIDŽIAME IR 
JUOKIAMĖS

Visos mano Kalėdų šventės 
yra įdomios. Tuo metu neinu į 
mokyklą, perku dovanas ir 
rašau sveikinimo korteles.

Man patinka Kūčios, nes 
esame visi kartu. Patinka 
laužyti plotkelę, bet nepatinka 
valgyti žuvį. Kūčių naktį 
einame į bažnyčią, ten būna il
gos pamaldos.

Kalėdų rytą anksti keliamės 
ir bėgame prie eglutės, kur 
sudėtos visos dovanos. Pasi
dalinę dovanomis, mes visą 
dieną žaidžiame ir juokiamės.

Aleksas Hauser,
Bostono lit. m-los mokinys.

GALVOSŪKIS NR. 121

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Padėkite viršutiniam dramb
liukui pasiekti apatinį. Nubrėž- 
kite taką, kuriuo jis turėtų eiti.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 122
(Žiūrėkite piešinėlius)

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAI

•
1. Jogailos ir Jadvygos ves

tuvių puotoje buvo suvalgyta 
75,000 vėžių, viso 3 tonos 
(„Mokslas ir gyvenimas” Nr. 9, 
Vilnius, 1993 m. rugsėjo mėn.).
2. Pirmoji širdies persodinimo 
operacija Lietuvoje, Vilniuje, 
įvyko 1987 m. rugsėjo mėn. 2 d.
3. Iki 1994 metų pradžios 
Lietuvoje buvo padarytos šešios 
širdies persodinimo operacijos. 
(„Tiesa”, Nr. 252, Vilnius, 
1993.XII.29). 4. Lietuvoje, 
žmonėms renkant populiariau
sią automobilį, pirmą vietą 
laimėjo „Ford Mondeo”. Antro
ji vieta atiteko „Citroen Xan- 
tia”, o trečioji — „Mercedes — 
Benz C”. Dešimtoje vietoje — 
„Honda Accord”. 5.1918 metais 
vasario mėn. 16 d., skelbiant 
nepriklausomybę, buvo šešta
dienis.

STOVYKLOS DIENOS 
1994 m. liepos mėn. 29 d.,

penktadienis
Ši diena prasidėjo kaip ir visos 

kitos — skambučiu. Po mankš
tos jr apsiprausimo kalbėjome 
ryto maldą, kurią kasdien 
gražiai praveda Aldona.

Po pusryčių visi stovyklau
tojai išsiskirstė į užsiėmimus.

Laisvalaikiu sportavom, skai- 
tėm ir rašėm pažadėtus laiškus.

Po to stovyklautojai pradė
jo ruoštis „Neringos” pa
rodai ir laužui. Paroda 
buvo įdomi, visiems labai patiko. 
Buvo pakviesti gyventojai iš 
Brattleboro miesto, kad jie 
pamatytų, ką mes šiais metais 
atlikome. Po parodos įvyko 
laužas. Stovyklautojai buvo pa
ruošę įdomių vaidinimų ir kito
kių programos dalykų.

Nors viskas šiandien praėjo 
smagiai, visi labai pavargome ir 
nuliūdome žinodami, kad arti
nasi paskutinė stovyklavimo 

, diena.
Emilija Bušinskaitė,

11 namelis.
(„Neringa” 1994.25 metai).

GALVOSŪKIS NR. 123
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Čia nupiešti trys namai. 
Apveskite liniją tuos namus, 
kurie yra panašūs.

(5 taškai)

Į šiuos devynis langelius 
reikia įrašyti po raidę. Skai
tydami žemyn turime gauti: 1. 
asmeninį įvardį (3 asm.), 2. Kitą 
es. laiko 3 asm. veiksmažodį, 3. 
taip pat gerai žinomą I asm. es. 
laiko veiksmažodį. Skersai: 1. 
asm. įvardis 3 asm. daug, 2. būs. 
laiko 3 asm. veiksmažodis, 3. 
sangrąžinis įvardis.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 124

Žemiau yra surašyta dešimt 
lietuviškų žodžių. Viena tų 
žodžių raidė yra pabraukta ar 
tamsiau išspausdinta. Reiškia, 
kad tą raidę tame žodyje reikės 
pakeisti kita raide, kad gautu
me naują kitos reikšmės žodį, 
vartojamą lietuvių kalboje. Ki
tos raidės turi likti tos pačios, 
reikalui esant jas galima su
keisti vietomis. Pavyzdys: tėvas 
— tavas arba tęvas (laibas, plo
nas). Tinkamus žodžius jūs pa
tys sugalvosite. Už šį darbą — 
5 taškai. Žodžiai: 1. Viršus, 2. 
ranka, 3. žiurkė, 4. kuris, 5. 
rašalas, 6. žinia, 7. savas, 8. 
ašara, 9. mėsa, 10. parašas.

GALVOSŪKIS NR. 125

1. Kur yra karaliaus Min
daugo kapas? 2. Ar bado 
streikas yra naujųjų amžių 
„išradimas?” Ką apie tai sako 
Šv. Raštas? 3. Kiek kartų apaš
talas Povilas buvo plaktas bizū
nu? 4. Jau iškilmingai 
atidarytas tunelis tarp Anglijos 
ir Prancūzuos. Kokio ilgumo tas 
tunelis ir kaip giliai jis yra po 
jūros dugnu? 6. Kada pirmą 
kartą žmogus nusileido ant 
mėnulio?

Už pilnus ir teisingus atsaky 
mus 10 taškų, už trumpus ir 
apytikrius — 5 taškai. 

Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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