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Landsbergis nemato 
pasikeitimų naujos 

vyriausybės politikoje 
Vilnius , vasario 26 d. (TSST) 

- Tėvynės Sąjungos 'Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
/ytautas Landsbergis pirmadie-
uo spaudos konferencijoje pri-
ninė, kad Mindaugas Stankevi-
ius, prieš tapdamas premjeru, 
usitikime su Tėvynes Sąjungos 
rakcija žadėjo geresnius santy
kius, tar imąsi . ieškoti bendro 
•utarimo — konsensuso. 

Prisimindamas ankstesnes A. 
Sleževičiaus vyriausybės veikla, 
curioįe M. Stankevičius buvo 
•aldymo reformų ir savival-
lybių min is t ru , profesorius 
•akė. kad buvusi vyriausybe 
•ibodavo savivaldybių teises 
;udarant biudžetą, valdant 
teme ir stengėsi savivaldybes 
sukompromituoti prieš rinki 
nūs. „Ir kol kas naujos tikrovės 
įematome". pažymėjo V. Land.-> 
>ergis. ..Nematyti noro bendra-
larbiauti". 

Kaip praneša Tėvynes Sąjun
gos spaudos tarnyba, konserva
torių pirmininkas apgailestavo, 
-tad valdymo reformų ir savival 
iybių reikalų ministro kandi
datūra nebuvo aptariama su Sa
vivaldybių Asociacija. ..Ministro 
aarinkimas tikrai ne pats ge
riausias, norint ne konfron-
;avimo. lankstesnio. demokrati
nio santykio tarp vyriausybes ir 
savivaldybių'*. mano V. Lands
bergis. Kaip žinoma, šios mi
nisterijos vadovu naujojoje 
vyriausybėje tapo Seimo LDDP 
rakcijos narys Petras Papovas. 

Landsbergį taip pat nustebino 
orezidento Algirdo Brazausko 
Duolimas prieš savivaldybes jo 
metiniame pranešime. ..pučiant 
ourbula del buvusiu viršaičiu 
įdarbinimo ar nejdarbinimo". 
nurodant kai kuriems valdinin
kams bylinėtis su savivaldybe 
mis. 

Pasak Landsbergio toliau 
vykdoma savotiškai suplanuota 
socialinių pašaipu politika, nes 
jinigai savivaldybėms ir toliau 
neišmokami. įsiskolinimai trak
tuojami kaip savivaldybių veik
los rezultatas arba kaip jų 
nesugebėjimas išmokėti sociali 
nes pašalpas. 

Landsbergis įspėjo, kad ateina 
..ypač pavojingai atrodanti elek
tros, šilumos, vandens aprūpini 
mo krize, vis daugiau žmonių 
neįstengia sumokėti mokesčiu 
už komunalines paslaugas". 
Anot Seimo opozicijos vado. 
..Ten. kur tikrai reikėtų vy
riausybei pakrapštyti valstybes 
biudžeto galimybes ir padėti 
savivaldybėms, kad jos galėtų 
padėti patiems vargingiausiems 
piliečiams, tokios intencijos 
visiškai nėra arba yra abejin

gumas, arba noras, kad ta įtam
pa kiltų'". 

Landsbergis mano, kad paki
lus socialinei įtampai, ji tik
riausiai būtų nukreipta prieš 
dešiniąsias savivaldybes. „To
kios manipuliacijos, deja, nepa
gerina žmonių padėties", paste
bėjo jis. Profesorius taip pat pri-
minė Savivaldybių Asociacijos 
prašymą neskaičiuoti delspini 
gių neturtingiems gyventojams, 
kurie neįstengia laiku sumokėti 
mokesčiu. 

..Matome tam tikrą kampani
ją, kiršinimų bangą, kuri dabar 
eina per Lietuvos savivaldybes, 
tai bandant nuversti merus, tai 
bandant sukiršinti konservato
rius su krikščionimis demokra
tais, net blefuojant, kaip, pavyz
d/i ui. Kaune — tariamai kažkas 
nori nuversti merą — bėkim jo 
ginti". Užuot vykdant dešiniųjų 
jėgų tarpusavio kiršinimo poli
tiką. V. Landsbergis ragina 
naująją vyriausybe pasirūpinti 
gresiančiu dideliu potvyniu. 
. .Norėtųsi t ikėtis, kad vy
riausybė jaučia atsakomybę dėl 
Kauno likimo, jeigu užtvanka 
pasirodytų nepakankamai pra-
laidi", perspėjo Lietuvos konser
vatorių vadovas. 

Jis pastebėjo, kad tokiais atve
jais prisimenama kariuomenė, 
kuriai skiriama nepakankamai 
dėmesio apskritai; jai trūksta 
pinigų net atlyginimams, ne
kalbant apie degalus ir šovi
nius. ..Tačiau, kai šimtai mili
jonu litų išdalinta per bankus ir 
faktiškai valdžios draugeliams, 
skustis, kad neturime pinigų 
yra labai neįtikinantis ir veid
mainiškas aimanavimas", sakė 
V. Landsbergis. 

Naujosios vyriausybės prog
rama konservatoriai žada ver
tinti pagal pasirengimą spręsti 
svarbiausias šiandienos pro
blemas. „Jei tai bus tik per
rašyta dviejų metų senumo pono 
Šleževičiaus programa, ji mūsų, 
žinoma, nepatenkins". — sakė 
konservatorių vadas. 

Jis taip pat pasisakė už pa
ankstintų rinkimų surengimą, 
tačiau pažymėjo, kad šis spren
dimas yra „visiškai LDDP ran
kose". „Jeigu ten atsirastų 
tokios politinės valios ir vals
tybės reikalų supratimo, mums 
būtų gerai turėti naują porinki-
mine situacija ir galimybę kon
soliduoti Lietuvos piliečius" 
Landsbergis tokią nuostatą grin
džia būtinybe geriau paruošti 
šalies ūki žiemai bei noru, kad 
turėtume „atsparesnę" ir žmo
nių pasitikėjimą turinčią vy
riausybę, jei Rusijos prezidento 
rinkimus laimėtų komunistai. 

Vasario 9 d. Čikagos meras Richard M Daley 'kairėje' prieme Vilniaus merą Ali Vidūną su žmona 
Gražina (antroji ir trečias ik kairesl, Vilniaus Čikagos Prekybos Centro atidarymo proga. Nau
jasis prekybos centras įkurtas Stasio Balzeko (ketvirto iš k J rūpesčiu Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Kadangi Vilnius su Čikaga turi ...Sister Cities" rysj, priėmime dalyvavo 
ir Chicago Sister Cities International direktorė Juha Dnscoll ir Ukrainos Kijevo protokolo 
viršininkė Victoria Valentine Delegacija lydėjo ir Bahtko muziejaus kuratorius Danas Lapkus 
(dešinėje). 

Lietuvos ambasada priimta 
į Europos Institutą 

Lietuvoje atšvęsta Estijos 
nepriklausomybė 

Vilnius , vasario 26 d. - Ne
priklausomybės dieną švenčiant 
vienai iš trijų Baltijos šalių, jos 
vėliavą iškelia ir kitos dvi 

Kaip praneša Kęstutis Pulo
kas, šeštadienį, vasario 24 — 
Estijos nepriklausomybes dieną 
— Vilniaus senamiestyje virš 
Įėjimo j evangeliku liuteronu 
bažnyčios kiemelius plaikstėsi 
abi — Lietuvos ir Estijos — 
vėliavos. Bažnyčioje pamaldas 
estų kalba laikė iš Estijos 
atvykę kunigas Viliu Jurjo ir 
teologijos studentas Vahur Or 
rin. Pakrikštyta ir konfirmuota 
keturiolika jaunų ir vyresnių 
Lietuvos estu bendruomenės na
rių. 

Lietuvos estų draugija (pirmi
ninke — Liia Urmanienė) turi 55 
narius. Daugelis sukūrė mišrias 
šeimas. Prieš keletą metų Lie
tuvoje gyveno daugiau estų. 

Nuo pat Vilniaus evangelikų 
liuteronu parapijos atkūrimo 
1989 m. joje buvo ir estų. Tarp 
jų ir dabartinė Estijos ambasa
dore Lietuvoje Valvi Strikai-
tiene. Pirmasis atkurtos parapi
jos kantorius — estas gydytojas 
Rein Talimaa. 

Renginia i Estijos nepri
klausomybei paminėti Vilniuje 
prasidėjo prieš keletą dienų. 
Vasario 22 d. vakare Vilniaus 
ev. liuteronų bažnyčioje koncer
tavo pučiamųjų orkestras iš 

Vašingtonas, vasario 26 d. — 
Europos Instituto prezidentė 
Jacąueline Grapin pirmadienį 
pranešė Lietuvos ambasadoriui 
JAV Alfonsui Eidintui, jog Lie
tuvos ambasada JAV nuo vasa
rio 26 d. yra tapusi Europos Ins
tituto asocijuota nare. 

Kaip praneša Lietuvos am
basada, šis institutas yra viena 
iš įtakingiausių institucijų, 
įtakojančių JAV ir Europos 
strateginius ryšius. Instituto 
pagrindinė veikla nukreipta į 
Europos šalių parlamentų ir 
JAV Kongreso vadovų bendra
darbiavimą, transatlantinius 
bendrus saugumo projektus, 
ekonominio bendradarbiavimo 
programas. 

Europos Institutas aktyviai 
dalyvauja t r a n s a t l a n t i n i ų 
forumų, konferencijų, seminarų, 
aukšto lygio politikų susitikimų 
organizavime. Aktyviai bendra
darbiauja su daugeliu tarptau
tinių organizacijų, jų tarpe 
Tarptautiniu Valiutos Fondu, 

Paskelbti 
demokratijos 

programos 
laimėtojai 

Vilnius, vasario 26 d. (Elta) — 
Aštuonioms Lietuvos nevyriau
sybinėms organizacijoms pa
skirtos pirmosios JAV Demo 
kratijos Tinklo programos sub
sidijos už geriausius projektus. 
Jas gavo Pagyvenusių moterų 
veiklos centras „Gaja", jaunimo 
organizacija „Actio Catholica 
Patria". Verslininku Asociacija. 
Konfliktų prevencijos centras ir 
asociacija. Jaunimo organizacijų 
taryba LiJOT. Užimtumo ir pa
ramos verslo fondas ,,M95", 
Žemaičių Naumiesčio ekologų 
klubas „Atžalynas" ir Artrito 
fondas. 

Demokratijos Tinklo progra 
mą finansuoja JAV Tarptauti
nio Vystymo Agentūra USA-
AID. Šios programos tikslas — 
remti trijų Baltijos valstybių 
visuomeninių organizacijų veik
lą, tuo skatinant demokratijos 
plėtrą Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijoje. 

Estijos „Tallinn Brass"'. Po pa
maldų vasario 24 d. koncertavo 
D. Katkaus Vilniaus kamerinis 
orkestras. 

Pasaulio Banku, Pasaulio Pre
kybos Organizacija, NATO, Va
karų Europos Sąjunga. 

Kadangi Europos Institutas 
daug dėmesio skiria Europos 
Sąjungos bendradarbiavimui su 
JAV, instituto tribūna Lietuvai 
bus palanki daryl/niorimus pa 
reiškimus bei galės formuoti 
JAV visuomenės nuomonę saugu
mo, ekonomikos, kultūrinio 

bendradarbiavimo klausimais. 
Europos Institutas sudarys ga
limybes ir aktyvesnei Lietu
vos ambasados Vašingtone veik
lai. 

Per savo ambasadas instituto 
veikloje aktyviai dalyvauja Eu
ropos Sąjungai jau priklausan
čios šalys ir tos Vidurio Europos 
šalys, kurios siekia integruotis 
į Europos Sąjungą: Čekija, Slo
vakija ir Lenkija. Lietuva pir
moji iš Baltijos valstybių pri
imta dalyvauti Europos Insti
tuto veikloje. 

Pramonininkai pateikė 
pasiūlymus naujajai 
Lietuvos vyriausybei 

Vilnius, vasario 25 d.' AGEP» 
— Lietuvos Prekybos ir pramo
nės Rūmų Asociacija pateikė 
savo pasiūlymus naujosios vy
riausybės programai. Asociaci
ja nuolatos bendrauja su vers
lininkais ir gerai žino jiems 
trukdančias problemas, teigia
ma asociacijos pareiškime mi
nistrui pirmininkui Mindaugui 
Stankevičiui. 

Pirmiausia siūloma sutvarky
ti mokesčių administravimo sis
temą. Dabartinė tvarka „neska
t ina įmonių investuoti, plėsti 
verslą ir kartais žlugdo įmonių 
pastangas". 

Naujoji vyriausybė taip pat 
raginama kuo greičiau įsteigti 
smulkaus ir vidutinio verslo 
kreditavimo fondą. 

Konstatavę, kad bankinin
kystės krizė labai neigiamai 
įtakojo užsienio investicijų 
Lietuvoje perspektyvas, pramo
ninkai ir prekybininkai siūlo 

Nedarbas pasiekė 
beveik 8% 

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 
— Nedarbas Lietuvoje toliau 
didėja ir vasario pradžioje jis 
buvo 7.9'». praneša Lietuvos 
Statistikos departamentas. Per
nai tuo pat metu sis buvo 5,2°f. 

Ieškančių darbo visoje 
Lietuvoje šio mėnesio pradžioje 
buvo 137.000. ir per metus jų 
ska ič ius padidėjo 47 -n ia i s 
tūkstančiais, arba 53%. Vasario 
1 d. šalyje buvo 58.300 bedarbių. 
Per metus jų padaugėjo 23 
tūkstančiais arba 64^. Daugiau 
nei pusė ieškančiųjų darbo yra 
moterys — vasario 1 d. jų buvo 
74,200 Darbo neturinčių vyrų 
buvo 63.200. 

kuo greičiau priimti laisvųjų 
ekonominių zonų įstatymą, 
suteikiantį kuo didesnes mokes
čių lengvatas galimiems inves
tuotojams. 

Pareiškime taip pat teigiama, 
kad finansinių išteklių trūkumo 
problemą gali padėti išspręsti 
nuomos veiklą reglamentuojan
tys ir skatinantys dokumentai. 

Pramonės ir Prekybos Rūmų 
Asociacija atkreipia dėmesį, kad 
daugelį problemų būtų lengviau 
spręsti, jeigu vyriausybė nuo
latos bendradarbiautų su visuo
mene, verslo žmonėmis. Tarpi
ninku tam galėtų būti asociaci
ja, teigia jos vadovai. 

Lietuvos žemės ūkis gaus 
paskolą 

Vilnius, vasario 26 d.' AGEP; 
— Penktadieni Lietuva ir Pa
saulio Bankas Vašingtone 
pasirašė derybų protokolą dėl -'50 
milijonų dolerių paskolos Lietu 
vos žemes ūkiui. Dokumentą pa 
sirašė žemės ūkio ministerijos 
sekretorius Vytautas Pohūnas 
ir Pasaulio Banko išteklių vai 
dymo skyriaus Europos ir Cent 
rinės Azijos regiono vadybinin
kė Hoonae Kim. 

Pasaulio Banko paskola bus 
pirmoji šio banko finansine 
parama Lietuvos žemes ūkiui. 
Lėšos bus skirtos žemes ūkio 
bendrovėms, kur privatus kapi 
talas sudaro daugiau nei 50 ' ' . 
taip pat kaimo smulkiems ir vi
dutiniams verslininkams. Pa
vyzdžiui, paskolą galės gauti 
žmonės, norintys vystyti toki 
verslą šalia Via Baltika greit 
kelio. 

Finansų ministerijos tarptau
tinio departamento direktoriaus 
pavaduotoja Rūta Skynenė ko
respondentui pasakė, jog pasko
los sutartis su Pasaulio Banku 
bus pasirašyta galbūt tik ba
landžio mėnesį, po to. kai jai 
pritars pasaulio Banko direk 
torių taryba ir Lietuvos Seimas. 

Realiai pa sko la p a s i e k s 
Lietuvą vėliau, kai bus (vykdyti 
juridiniai bei sutar t ies reika
lavimai 

Didžiąja dalį 30 milijonų 
doleriu paskolos skirstys Žemes 
Ūkio Bankas, tačiau iki tol jis 
turi padidinti akcini kapitalą ir 
pagerinti kapitalo pakankamu 
mo rodikli. Be Žemės Ūkio Ban
ko, norą perskirstyti dali lėšų 
pareiškė ir Vilniaus Bankas. 
Paskola, pasak R. Skynenes. at
vira, visiems komerc in iams 
bankams, kurie at i t inka Pasau
lio Banko reikalavimus ir pa
teiks projektu. 

Pasaulio Banko paskola bus 
suteikta 20-čiai metu su kin
tančiomis palūkanomis, kurios 
dabar yra maždaug &% -7%. Pir
muosius penkerius metus nu
matytas lengvatinis laikotarpis, 
per kuri bus mokamo-; tik palū
kanos. 

Žemes ūkio bendrovėms ir ki
tiems paskolos gavėjams pinigai 
galės būti skolinami su trejų 
metu lengvatiniu laikotarpiu, o 
ilgiausias skolinimo laikas bus 
12 metu. Didžiausia paskolos 
^uma - 250.000 -JAV dolerių. 

Vakarų bendrovės nori 
investuoti j Lietuvos 

energetiką 
Vilnius, vasario 26 d. (AGEP) 

— Maždaug dešimt -Jungtiniu 
Valstijų, Japonijos ir Pietų 
Korėjos bendrovių, bankų bei 
investicinių ir finansinių orga
nizacijų ketina investuoti į di
delius Lietuvos energetikos pro 
jektus. 

Praėjusią savaite Lietuvos 
Energija bendrovės atstovų 
delegacija Bostone derėjosi su 
JAV investicinių paieškų ben 
drove Stenton Group, jos du k 
terine firma Plūs Energy Group 
bei dar keliomis jų pakviestomis 
Vakarų bendrovėmis. Lietuvos 
Energija jau pernai lapkričio 
mėnesį pasirašė ketinimu proto
kolą del bendradarbiavimo su 
Plūs Energy Group. 

Lietuvos Energijos tarptau 
tinių ryšių skyriaus viršininkas 
Artūras Dainius sakė. jog kol 
kas vyksta abipusis aiškina 
masis darbas, o konkretesni 
dokumentai gali būti pasirašyti 
tik gegužės mėnesį, kai į Lie-
tuvą kartu su Massachusetts 
valstijos gubernatoriumi bei 
valstijos prekybos misija į Lie

tuvą atvyks Stenton Group ats-
Tova: Jų vizitas prasidės ge
gužes 17 diena. 

Pasak A. Dainiaus, su vaka
riečiais kalbama apie galimas 
investicijas i keturis projektus 
— elektros perdavimo linijos 
tiesimą iš Lietuvos į Lenkiją. 
Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrines tolesnę s ta tyba. Ig
nalinos Atomines Elektrines 
saugumą, jos uždarymo fondą bei 
orimulsijos deginimo šal ies 
elektrinėse piėtima 

Preliminarios investicijos į 
e lektros p e r d a v i m o linijos 
tiesima dabar ver t inamos maž
daug 30 milijonu doleriu, o į 
Kruonio jėgaines statybą — 36 
milijonai doleriu. Investicijos į 
kitus du projektus kol kas ne-
paskaičiuotos. 

Artūras Dainius koresponden
tui sake. jog orimulsijos degi 
nimoprojektu susidomėjusi Pie 
tų Korėja, kuri taip pat pradeda 
deginti ši kurą Pietų Korėja 
šiais metais taip pat planuoja 
prekybos misija i Lietuva. 

Bobelis ragina 
įdarbinti kalinius 

Vilnius, vasario 26 d. (AGEP) 
— Seimo narys Kazys Bobelis 
paragino pasitelkti kalinius 
gatvėms valyti ir taip išnaudoti 
juos „tautos gerovei ir ekonomi
niams interesams". 

Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas 
spaudos konferencijoje pirma
dienį piktinosi, kad maždaug 
12.000 Lietuvos kalinių „vien 
tik sėdi, valgo duoną už dyką, o 
mes mokam už jų išlaikymą". 
Parlamentaro nuomone, Lukiš
kių kaliniai galėtų puikiausiai 
išvalyti užsnigtas Vilniaus 
gatves, o Pravieniškių įnamiai 
— tą patį padaryti Kaune. 

Žurnalistams suabejojus, ar 
kaliniai per tokius darbus 
neišlakstys, K. Bobelis pri
siminė Jungtinėse Valstijose 
juos matęs „surištus lenciūgu", 
o pavojingiausius nusikaltėlius 
nuo šio darbo būtų galima at
leisti. 

23 LDDP frakcijos nariai 
kviečia kolegas nesiskaldyti 

Vilnius, vasario 22 d. > AGEP' 
- Dvidešimt trys LDDP frakci
jos nariai kreipėsi į partijos 
narius, jos tarybą ir frakciją 
kviesdami kolegas ..atsisakvti 
dalijimosi į teisiuosius ir ne. 
vardan partijos vienybės nefor 
malizuoti nuomonių skirtumų 
frakcijoje, sustabdyti pastaruo
ju metu susiformavusių grupių 
veiklą". Tarp pasirašiusiųjų -
Juozas Bernatonis. Neris Ger 
manas. Gediminas Kirkilas. Po
vilas Gylys, Irena Šiauliene. 
Virgilijus Bulovas. Jonas Pan 
gonis, Petras Papovas. Gedi 
minas Paviržis. Algirdas Ra 
žauskas. 

Padaryti tokį pareiškimą juos 
paskatino trečiadieni LDDP 
frakcijos seniūno pavaduotojo 
Justino Karoso paskelbimas 
apie LDDP frakcijoje įsikūrusią 
LDDP grupe, susidedančią is 18 

valdančiosios frakcijos narių. 
Sausio 26 d. LDDP frakcijoje 
buvo įkurta 19 jos nariu ,.so-
dalinio aktyvumo" grupe, ku
riai vadovauja Algimantas Sa
lamakinas 

Pareiškime rašoma, jog šiuo 
metu partijai aktual iaus i dar 
bai — suformuoti vyriausybe ir 
patvirtinti jos programą, vyk 
dyti partijos r inkimine progra
mą, priimti numaty tus įstaty
mus ir pasirengti Seimo rinki 
mams. Užsitęsusi vidine partine 
diskusija trukdo, jų nuomone 
šiuos uždavinius įgyvendinti. 

K A L E N D O R I U S 

Vasar io 28 d.: Osvaldas. 
Rutinas. Romanas. Antonija. 
Alma. 

Vasar io 29 d.: Gavėnios pir
mos savaites ke! \ n tū l i ems 
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SKAUTYBĖS 
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LSS TARYBOS 
PIRMININKAS PRANEŠA 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAI 

Kai kuriose JAV vietovėse 
buvo surengti net keli renginiai 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 78 metų su
kaktį (VASARIO 16-ta) Žuvusių 
už Lietuvos laisvę 1991 metais 
įSAUSIO 13-tą) ir Lietuvos ne
priklausomos valstybes atsta
tymo 6 metų sukakti (KOVO 
11-tą). Tai reikšmingi įvykiai 
20-to amžiaus Lietuvos istori
joje. 

Šie minėjimai yra gera proga 
įrodyti mūsų visuomenei, kad 
vietovės skautai ir skautės 
pažįsta, supranta ir gerbia Lie
tuvos istoriją ir jos didvyrius. 
Kad skautai dalyvautų šiuose 
minėjimuose, tėveliams ir vado
vams tenka daugiau pasispausti 
ir pasiruošti. Pastebėjau, kad tai 
įvyko. 

Šiuo reiškiu padėką ir pagar
bą visiems skautams, skautėms, 
jų tėveliams ir vadovams, kurie 
net ir per didelius šalčius ar gilų 
sniegą, dalyvavo su vėliavomis, 
stovėjo garbės sargybose ar 
skaitė proklamacijas. Pagarba 
ir jums „veteranai", kurie daly
vavote uniformuoti. 

Neturėdamas duomenų iš vi
sų vietovių, galiu jums pri
statyti tik Čikagos ir Lemonto 
vadovus, kurių pastangos buvo 
pažymėtos „Draugo" dienraš
tyje. Tai: v.s. Marytė Utz, v.s. fil. 
Rita Penčylienė, v.s. Gediminas 
Deveikis. S. Dalia Trakienė, j.s. 
Viligailė Lendraitienė, j.v.s. 
Algis Paulius, ir ps. Ramutis 
Račiūnas. Gavęs pranešimus iš 
kitų vietovių, pristatysiu ir 
kitus vadovus,-es. 

Esu tikras, kad kiekviename 
vienete buvo pravestas bent 
vienas minėjimas, bent vienos 
minutės susikaupimu. Čia yra 
viena progų pabrėžti Lietuvos 
istorijos reikšmingus įvykius. 
Šiose vieneto sueigose yra 
įmanoma sudaryti progą kiek
vienam dalyviui pasisakyti, 
kaip jis ar ji supranta tą įvykį, 
negu klausytis „ilgesnio" pa
šnekesio. Kiekviena skiltis, ar 
grupelė skautų/čių, gali pri
statyti savo montažą, vaidi
nimėlį. Kiekvienu pasisakymu 

ar pasirodymu galima, beveik 
privaloma, pasidalinti su kitais 
vienetais per skautišką spaudą. 

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI 

Paskut iniame 1995 metų 
(gruodžio mėnesio) „Skautų 
aide", „Skautijos" skyriuje 
trumpai supažindinom kas tu
rės teisę balsuoti. 

Balsuoti galės tik tie, kurie 
bus susimokėję nario mokestį už 
1994, 1995 ir 1996 metus. 
Nario mokestis y ra mokamas 
savo vienete, t iesiai šakų va-
dijos iždininkui (Brolijos, Se
serijos ar Akademinio skautų 
sąjūdžiui). Tarybos nariai moka 
tiesiai Tarybos iždininkui, 1996 
metų nario mokestis yra 20 dol. 
Brolijos, Seserijos ir ASS aplink
raščiai smulkiai išaiškino nario 
mokesčio taisykles. Dar kartą 
primename, kad LSS Vadovy
bės rinkimų komisija neturi 
teisės ir nepriims jokių nario 
mokesčių. Rinkimų komisijai 
siunčiami nario mokesčiai bus 
grąžinami siuntėjui, nurodant, 
kur jis ar ji turėtų siųsti savo 
nario mokestį. 

Kviesliai dalyvauti LSS vado
vybės rinkimuose bus siunti
nėjami t ik pagal a ts iųs tus 
sąrašus. Sąrašus paruoš Broli
jos, Seserijos, ASS ar rajonų 
vadijos ir Tarybos iždininkas. 

LSS vadovybės rinkimų dar
botvarkė bus skelbiama spau
doje. 

RAŠINIŲ KONKURSAS 

LSS 1995 m. rašinių konkur
sas jau pasibaigė, v.s. fil. 
Ramunė Lukienė praneša, kad 
yra sudaryta vertinimo komisi
ja, kuri jau yra pradėjusi savo 
darbą. Gauta beveik 10 rašinių. 
Sveikiname visus dalyvaujan
čius konkurse. Tikimės, kad 
ateinančiame konkurse daly
vaus daugiau. Bus įdomu skai
tyti kaip kiekvieno autoriaus 
šeima atsirado JAV. Kanadoje. 
Australijoje, Anglijoje, Pietų 
Amerikoje ar Vokietijoje. 

Budėkime ir 
Ad Meliorem! 

fil. v.s. Kęstutis J o č i u s 
LSS Tarybos pirmininkas 

Akademinio Skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus 1995 m. metinėje šventėje fil. 
vs Halina Plaušinaitienė (viduryje) su naujomis ASD tikrosiomis narėmis 
Julyte Plačaite ir Nida Tijūnėlyte. 

Nuotr. J . Var iakoj i enės 

KANADA 

SMAGI ŽIEMOS 
STOVYKLA 

BANDYMAI SUVIENYTI LIETUVOS 
SKAUTUS 

Š.m. vasario 3-6 d. Lietuvoje 
viešėjo Pasaulio skautų judė
jimo organizacijos vadovės 
Paola Bortini, WAGGGS atsto
vė Rytų ir Centrinei Europai, ir 
Jacąueline Colier, WOSM jau
nimo programų direktorė. Abi 
sesės sukvietė keturių Lietuvoje 
registruotų skautų organizacijų 
(Lietuvos Skautų sąjungos, 
Lietuvos Skautijos, Jūrų skau
tijos „Divytis'.' ir Lenkų skautų 
organizacijos Lietuvoje) vado-
vus.-es pokalbiui dėl galimybių 
suvienyti visus Lietuvos skau 
tus. norinčius dalyvaut Pasau
linių skautų organizacijų veik 
loję. Tai antras panašaus pobū
džio susitikimas. Pirmąjį, prieš 
tai pabendravusi su visų organi
zacijų vadovais Lietuvoje, 1995 
m. lapkričio 27 d. Vilniuje buvo 
surengusi Paola Bortini. Tarp 
susitikimų pasikeista organi
zacijų s t a tu ta i s Lietuvoje, 
vasario 1 d. susitikta vieniems 
tarpusavyje pabendrauti Kauno 
jūrų skautijos būstinėje. 

Vasario 4 d. Kaune kartu 
buvo svarstytos Lietuvos jau
nimo problemos ir skautų gali
mybės (susivienijusių ir vei
kiančių atskirai) jas spręsti. 
Taip pat buvo supažindinta su 
reikalavimais stoti į VVGGGS ir 
WOSM, ieškota kel ių t a i 
padaryti dar š.m. liepos mėnesį. 

Vasario 5 d. Lietuvos Skautų 
organizacijų vadovams buvo 
pateikta galimo bendro statuto, 
atitinkančio Pasaulinių skautų 
organizacijų reikalavimams, 
schema, paaiškinimai ir kon
kretūs terminai etapų, leidžian
čių pasirengti bendram suvažia
vimui. Nutarta, jog toks suva
žiavimas, sieksiantis sujungti 
Pasaulio skautų šeimai norin
čius p r ik lausy t i L ie tuvos 
skautus, įvyks š.m. lapkričio 
mėnesį. 

Budėdamas, 

brolis Algimantas 
Malkevičius 

Kaunas, 1996.11.5 

Montrealio „Geležinio Vil
ko" ir „Neringos" tuntų skautai 
ir skautės š.m. sausio 12-14 d. 
stovyklavo Cap St. Jacąues 
parke. 

Penktadienio vakare atvykę 
tėvai ir vaikai, buvę skautai 
. .pirmosios k regždės" sto
vyklauti, buvo nustebinti jau
kia, erdvia, šilta ir gražia 
patalpa su židiniu ir vaizdu i 
gamtą. 

Atidaryme dalyvavo 16 vaikų 
nuo 6-16 metų amžiaus Tą va 
karą visi žiūrėjo video filmą, 
kaip įsirengti žiemos sąlygomis 
miške sniego namelį — ..igloo"'. 
kaip sako inuitai. 

Šeštadienio skaisti saulė at 
viliojo dar 3-jų ir 4-rių metų 
vaikučius su tėvais prisijungti 
prie jau esančiųjų. Šių metų 
Žiemos stovykla ir buvo supla 
nuota taip. kad ir tėvai, ar kiti 
šeimos nariai, irgi galėtų kartu 
pastovy klauti. 

Skautai vykdė savo programą: 
kartu su skautais kandidatais 
j ie pradėjo sniego namelio 
statybą, kuriame paskui skau 
t i ška i ir nakvojo. Broliai 
skautai — Gilius Bulota, Romas 
Otto ir Rimas Piečaitis vadova
vo šiam projektui. Jaunesnieji 
skautai, vadovaujant Audrai 
Žurkevičiūtei, Gintarui Nagiui 
ir Vytui Ptašinskui, apsiginkla
vę sniegbačiais (irgi eskimų 
išradimas) iškeliavo į klevų 
nucukrinimo vietovę. Ši išvyka 
truko porą valandų. 

Tos dienos popietėje atvyko 
dar kelios šeimos su būsimais 
skau tuka i s ir visi . dviejų 
stambių arklių traukiamu važ 
meniu, nuvyko apžiūrėti ūkio. 
Vaikai čia buvo supažindinti su 
įvairiais ūkio gyvuliais ir net 
turėjo progos pasidžiaugti 4-rių 
dienų ėriuku. 

I s tovyklavie tę sugrįžo 
slidėmis, kurias buvo kartu 
pasiėmę. 

Vakare vykc laužas, jame da 
lyvavo jau 43 stovyklautojai — 
jų tarpe buvę skautai, dabar 
tiniai ir būsimieji skautai-ės. 
Živilė Jurkutė pravedė laužą su 
mėgstamomis ir visų atsimena
momis dainomis, kurias ji labai 
gerai parinko. 

Vaikai irgi at l iko keletą 
pasirodymų, kuriems ruošėsi 
dienos metu. 

Prisikvėpavę gryno miško oro. 
prisisportavę ir pilni įspūdžių 
jaunieji stovyklautojai be vargo 
užmigo saldžiu miegu. 

Sekmadienio rytą atvyko kun. 
Tėvas K. Ambrasas, aukoti šv 
Mišias. Būdamas (pasirodo* pui
kus slidinėtojas, atsivežė ir 
slides bei atitinkamą aprangą, 
turėjo progos pasidžiaugt i 
gamtoje. 

Skautai ir skautai kandidatai 
kaip dalį programos, privalėjo 
sekmadienio pietus išsivirti sau 
patys lauke ir labai skaniai 
valgė dešreles, pupas, bulves su 
spirgučiais 

Važinėjosi ir rogutėmis, nes 
tam tikslui buvo paruoštas 

kalnas ir rogutės nuo jo leidosi 
visu smagumu. 

Sekmadienį po pietų vyko 
stovyklos uždarymas. Tun-
tininkas Gintaras Nagys vi
siems išdalino uždirbtus Žiemos 
stovyklos programos žymenis, 
nes per sava i tga l į visi 
skauta i , -ės ruošėsi Žiemos 
stovyklos specialybei: „Gold 
Level Winter Camping", o 
vi lkiukai ;r paukš ty tės — 
slidinėjimo specialybei. 

Atėjo l a ikas s u t v a r k y t i 
patalpas. Talkon ir atsisvei
kinti buvo pakviesti ir tėvai. 
Išvykdami vaikai klausinėjo 
savo tėvų ar ir kitą metą bus 
tokia Žiemos stovykla, taip 
labai jiems patiko programa ir 
vieta. Jie žadėjo atsiųsti po 
laiškelį „NL.. redakcijai, pa
pasakodami savo įspūdžius. 

Aldona Nagienė buvo atsak
inga už visą išalkusiųjų pamai
tinimą. Šeštadienio vakare jai 
talkino Teresė Mickienė, Ange
lė Ptašinskienė ir Junė Žiaugrie-
nė. Visiems buvo skanūs „spa-
getti" su geru antpilu, Cezario 
salotos ir česnakinė duona. O 
Gytis Žiaugra atliko skautišką 
gerą darbelį ir suplovė visus 
indus. 

Parkas — nuostabiai gražus, 
didelis, Montrealio salos pabai
goje. Vakaruose. Oras pasitaikė 
irgi ne per šaltas. 

Visi buvo dėkingi vadovams ir 
talkininkams už tokį puikų 
skautišką savaitgalį. 

Dal. 
Iš „Nepriklausoma Lietuva" 

1996.1.23 

ŽIEMOS IŠKYLA 

Toronto „Rambyno" ir „ Šat 
rijos" tuntų skautai ir skautės, 
prityrę skautai bei vadovai š.m. 
sausio 27 ir 28 d. turėjo žiemos 
iškylą kanad ieč ių s k a u t ų 
stovykloje prie Auroros. Visi 
turėjo smarkiai judėti, nes 10°C 
žemiau nulio ir neraginant 
vertė atlikti programas. Įdomi 
buvo ir naktis miegant pala
pinėj, o dar įdomiau rytą keltis 
ir skubėti valgi pasigaminti ant 
laužo. Iškylai vadovavo VSP v.s. 
R. Otto. Išmokta kaip įsirengti 
sniege miegavietę, laužaviete, 
pasigaminti valgį ir daug kitų 
praktiškų dalykų. Atliekant 
įvairius uždavinius, įdomiai 
prabėgo dvi dienos. Visi sugrįžo 
sveiki ir patenkinti. Greitai bus 
organizuojama vienos dienos 
iškyla vilkiukams ir paukšty
tėms, į kurią prašomi įsijungti 
ir šioje iškyloje dalyvavusieji. 

M. 

„RŪTOS KNYGOS" 
VILNIUJE 

Fil. Rūta Kviklytė ir jos vyras 
Edmundas Kulikauskai, iš Cali-
fornijos persikėlę, j a u kuris 
laikas gyvena Lietuvoje. Nuga
benusi Lietuvon savo a.a. tė
velio fil. vs. Broniaus Kviklio 
biblioteką bei archyvą, ir jį sut
varkiusi, fil. Rūta Vilniuje ati
darė anglų kalba knygų knygy
ną. Apie fil. Rūtą ir jos knygyną 
„Lietuvos ryto" š.m. sausio 4 d. 
laidoje išspausdintame straips
nyje „Verslas: naudotos knygos 
anglų kalba" žurnal is tė Rusnė 
Marčėnaitė pasakoja: 

„Pigios naudotos knygos ang
lų kalba" — skelbiama prieš 
kelias savaites sostinės Sena
miestyje, netoli Prezidentūros, 
Daukanto aikštėje, grafų de 
Reusų rūmų rytiniame korpuse, 
atidaryto knygyno „Rūtos kny
gos" reklamoje. 

Pasak knygyno šeimininkės 
Rūtos K u l i k a u s k i e n ė s , ta i 
v i e n i n t e l i s t ok io pobūdžio 
knygynėlis Baltijos valstybėse. 
J i , pensijon išėjusi biblio
tekininkė iš Kalifornijos, sakė 
da r gyvendama J u n g t i n ė s e 
Amerikos Valstijose ne kartą iš 
savo pažįstamų Lietuvoje gir
dėjusi, jog čia labai t rūksta 
l i teratūros anglų kalba. Be to. 
žmonės neišgali pirkti brangių 
knygų. 

Ponia R. Kulikauskiene nu
sprendė išnaudoti gal imybę 
įsigyti pigesnių, nors jau ir 
naudotų knygų. Pasak jos, 
knygyne pardavinėjamos tik 
geros būklės knygos „Ar knyga 
išleista ką tik, ar prieš kelerius 
metus, grožinei l i teratūrai nėra 
svarbu", — sakė knygyno savi
n inkė . Gre i t a i s ens t anč ios 
moks l i nė s l i t e r a t ū r o s ir 
vadovėlių R. Kulikauskienė į 
Lietuvą vežti nesirengia. 

Kol kas knygyne galima rasti 
nuotykių, mokslinės fantasti
kos , i s t o r i n ė s l i t e r a t ū r o s , 
žurnalų, komiksų. Seni žurnalai 
čia kainuoja nuo 3 iki 10 litų. 
knyga minkštais viršeliais — 
apie 5 litus. Knygos kietais 
viršeliais — nuo 10 iki 20 litų. 
Brangiausias knygyno egzemp
liorius šiuo metu — VVebsterio 
žodynas — kainuoja 100 litų. 

Pasak R. Kul ikausk ienės , 
naujasis darbas jai įdomus jau 
vien todėl, kad lietuviai visiškai 
paneigė jos per dvidešimt metų 
darbo bibliotekoje metų susifor
mavusį skaitytojo įvaizdį. Kny
gyno šeimininkė sakė buvusi šo
kiruota, kai pirmieji pirkėjai, 
apžiūrėję jos lentynas, klausė ne 
pramoginės l i teratūros, o kon
krečių poezijos, filosofijos, psi
chologijos, muzikos l i teratūros 
veikalų, meno albumų, žodynų. 

Pasak R. Kulikauskienės, lie
tuviai yra „tiesiog labai rimti 
skaitytojai" ir mažiausiai perka 
komiksų. Taip, jos nuomone, 
yra todėl, kad didžioji jos skai
tytojų dalis — pro šalį nuolat 
vaikštantys Vilniaus universi
teto studentai ir dėstytojai. Kita 
pirkėjų dalis — čia gyvenantys 
užsieniečiaiPastarieji prašo vėl 
kitokios l i teratūros — ko nors 
lengvesnio prieš miegą paskai
tyti. Tokius poreikius „Rūtos 
knygos" taip pat patenkina. 

Knygyno šeimininkė ketina 
art imiausiu metu iš Amerikos 
parsisiųsdinti r imtesnės lite
ratūros". 
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DRAUGO prenumerata mokama is anksto 

metams V4 metų 
JAV $95.00 $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45 00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55 00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $50000 $250 000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

3 men 
$35.00 
$40.00 

$30 00 
$35 00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC 

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimu 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. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją 

DETROITO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

Detroito „Baltijos" ir „Gabijos 
tuntų skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti jų ruošiamoje 
Kaziuko mugėje šį sekmadienį, 
kovo 3 d., tuoj po Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Mugė 
vyks parapijos salėje. Čia savo 
gražiai įruoštus prekystalius 
turės skautai ir skautės, bus 
gražių laimikių laimėjimai, 
vaikų lauks jiems įruoštas kam
barys. Mamytės ir sesės paruoš 
skanius lietuviškus pietus, bus 
ir gardžių tortų bei pyragų 
stalas. Visi laukiami. 

KAZIUKO MUGE 

Detroite — Kovo 3 d Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpos*. 

Čikagoje — Kovo 3 d Jauni 
mo centre. 

Clevelande — Kovo 24 d 
11:30 iki 2 vai. p.p. 

New Yorke — Kovo 3 d 
Kultūros Židinyje Pradedama 
šv. Mišiomis VI vai. vidudienį 

Hartforde - Kovo 4 d. Švč 
Trejybės lietuviu parapijos 
salėje, tuoj po 9 vai. r. švvMišių 

Toronto, Kanadoje — Kovo 
3 d. Prisikt-limo parapijos 
patalpose. 

Dr. V. J . VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 03 t t , akNfeank, IL 
Tai. 700-423-0114 
Valandos susitarus 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC 
4047 W. 103 t t „ Oe*. Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northmrestern unto 
diplomu, lietuviams Sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) M . 7M-422-«2M 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8E - AKIŲ LIGOS 

3M0 W. M St. Tsl. (700) 422-0101 
Valandos paoai susitarimą 

vma 3 v p p 7v< amrd '2 30 3 v p p 
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penu: ir įesta 9 v '2 v p p 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraųo ligos 
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LIŪDNA 55 METŲ 
SUKAKTIS 

Po pusės metų paminėsime 
tragišką pirmojo masinio lietu
vių trėmimo j Sibirą sukaktį 
1996 metų birželio 14 dieną, 
kaip ir kiekvienais Atgimimo 
metais, susirinksime prie Nau 
josios Vilnios geležinkelio 
stoties, prie mūsų 1991 metu 
birželio 14 dienos tremtinių 
pastatyto palinkusio kryžiaus. 
Melsimės, kalbėsime, prisi
minsime. 

Giedosime: — Marija, Marija.. 
Dainuosime panašias į grau

džias giesmes tremtinių dainas. 
Giliai į širdį smigs tremtinių 
poezijos posmai. Tylėdami padė
sime gėlių ant geležinkelio 
bėgių. Prisiminsime savo tėvus. 
brolius, seseris, mirusius nuo 
bado ir šalčio Altajuje, prie 
Laptevų jūros .sušaudytus Čer
venėje ir Rešioty mir t ies 
lageriuose. 

Tik mūsų, išlikusių gyvų to 
šiurpiausio vežimo tremtinių 
susirinks mažiau. Mes, važiavu
sieji į tremtį gyvuliniuose vago
nuose vaikai, jau dvigubai vy
resni už žuvusius mūsų tėvus ir 
motinas. Jie žuvo jauni ir 
gražūs, o mes, jų vaikai, jau žili. 
raukšlėtais veidais, pažymėti 
tremties negalia... 

Kasmet vis daugiau ir dau
giau buvusių Sibiro kalinių, 
t remt in ių , i š l ikus ių gyvu 
Lietuvos partizanų iškeliauja 
Anapus pas savo artimuosius. 
Daugelis l ikusių gyvų j au 
nebegali arba nebeišgali atvykti 
prie palinkusio kryžiaus Nau
josios Vilnios geležinkelio stoty 
je. Vieniši, užmiršti, apleisti, 
nebesitikėdami iš gyvenimo 
šviesesnio spindulėlio jie greit 
iškeliaus į paskuti uostą. 

Liūdna bus sukaktis... Tačiau 
mes, mūsų tragiško likimo kar 
ta ir Lietuvoje, ir svetur, savo 
širdžių šiluma, savo darbu, 
aukomis ir pareigos supratimu 
dar galime bent daliai šių 
žmonių praskaidrinti paskuti
n ius gyvenimo metus a r 
mėnesius. 

Galime padaryti, kad po nenu
sakomų žodžiais tardymo kan
kinimų ir ilgų kalinimo metu 
likę gyvi Lietuvos partizanai, 
kad. taip ir nesukūrę šeimų, 
likę vieniši Sibiro kaliniai ir 
tremtiniai arba sukūrę ne dėl 
savo kaltės labai pavėluotai ir 
nesusilaukę vaikų, galėtų turėti 
paskutinę pastogę, kurioje kar
tu su savo bendraminčiais ir 
bendražygiais, bendro likimo 
broliais ir seserimis, kurie jierr.s 
yra artimesni už artimiausius 
gimines, nugyventų paskutines 
gyvenimo dienas. 

Kad tai įvyktų, Tremtinių grį
žimo fondas su visų kontinentų 
tautiečių (ir ne vien tik tautie
čiui pagalba pernai rudenį, ga
vęs iš Vilniaus miesto savival
dybės apleistą, skirtą sovietinių 
ponų vasaros poilsiui 3-jų aukš
tų pastatą, pradėjo jį remon
tuoti, rekonstruoti, kad jame 
būtų galima įrengti pensionatą 
bent 80-90-čiai vienišų ir pase
nusių Sibiro kalinių, tremtinių 
ir partizanų. 

Grįžtantiems su fondo pagal
ba iš tremties vietų ir jau 
sugrįžusiems anksčiau. 

Šiam darbui susilaukėme di
delio pritarimo ir paramos iš 
Australijoje, Kanadoje ir dalies 
-JAV gyvenančių mūsų tautie
čių. Iš dabartinės Lietuvos 
valdžios šiam darbui finansinės 
paramos neturime. Paremia pa
gal išgales ir Lietuvos žmonės, 
beje, ne patys turtingiausieji, o 
tie, kurie „skurdokratinėje" ne
priklausomoje Lietuvoje patys 
vos suduria galą su galu. 

Šio būsimo pensionato pasta
tui „Tremtinių namai" Vilniu
je, Meškeriotojų g. Nr. 22, jau 
perdengtas ir apšiltintas stogas, 
nutiesti nauji visi požeminiai 
vamzdynai, permūryta dalis vi
dinių pertvarų, sumūrytas ka
ti l inės pastatas, po truputį 
daromas papildomas sienų ap
šiltinimas. 

Matydami, kad dėl lėšų stokos 
negalėsime, kaip vylėmės, pa

kr iū tė Bindokienė 

Kada baigsis „viskas 
man" era? 

Ukentėje tremties kančia» bei vargus, visi jaučiasi lyg vienos šeimos vaikai. Nemažas būrys būvu 
sių Sibiro tremtinių bei jų palikuoniu šventė bendras Kūčias pernai gruodžio 16 d. ..Lietuvių 
namuose" Vilniuje. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai, pagrindinį dėmesį 
paskyriau t a i Tremtinių grįži
mo fondo veiklos daliai, kuri 
šiuo metu kelia daugiausia rū
pesčių, nes kitose veiklos srity
je reikalai, kad ir girgždėdami, 
pajudėjo į priekį. Pajudėjo Jūsų 
paramos ir aukų dėka. 

Mes jau galime padėti ir pade
dame sugrįžti į Lietuvą iš Sibiro 
ir kitų t remties vietų tremtinių 
vaikų šeimoms. Mes jau galime 
rinkti ir padėti kelionėje iš Si
biro į mokyklą „Lietuvių na
mai" Vilniuje tremtinių vaikai
čiams, kur ie per šią mokyklą, 
neturinčią analogų kitose buvu
sios sovietų okupuotose valsty
bėse, sugrįžta į tautą ir Bažny 
čią. Mes su Jumis išperkame 
sielas iš šėtono valdžios tinklų. 

Apie ta i galėtume daug rašyti 
ir pasakoti , įvardindami trem
tinių šeimų pavardes, aprašyda
mi žmonių likimus ir neapsako
mai ilgą bei sunkų sugrįžimą į 
tėvų žemę. Tačiau apie ta i , ti
kiuosi, dar bus leista parašyti 
jūsų leidžiamos l ie tuviškos 
spaudos puslapiuose. 

„Nauji metai — nauji lapa i" 
— dar nuo vaikystės įsimintas 
posakis. Šiuos lapus įsivaizduo
ju, kaip storos knygos baltus dar 
neprirašytus lapus. Ir tik nuo 
mūsų visų priklausys, kaip 
atrodys jos lapai metų pabaigo
je. Nieko nedarant jie liks balti, 
bet ir šalti, kaip sniegas. Jie gali 
būti išmarginti įvairiais įrašais: 
ir gerais, ir blogais. Tikiu, kad 
visi lapai bus prirašyti gerų 
darbų. Tikiu, kad kiekviename 
lape bus įrašyta bent po vieną 
išgelbėtą iš vergijos sielą. 
Norėčiau, kad pirmiau tai būtų 
vaiko a r jaunuolio siela. Tai 
priklausys nuo mūsų vienybės 
šio svarbaus tėvynei, tikėjimui 
ir valstybei darbo suprat imui. 

J au rašome paskutiniuosius 
1995 metų tokios knygos lapus, 
įjuos su gilia pagarba ir dėkin-

rųošti viso pensionato žmonių 
priėmimui 1996 metų birželio 
14 d., tikimės šiai 55 metų 
sukakčiai paruošti bent trečdalį 
šio pastato. Šiuo metu darbus 
teko pristabdyti, nes dar nesu
rinkome lėšų katilinės įrangai. 

Jeigu reikėtų supilti piliakal 
nį Lietuvoje, buvę Sibiro kali
niai ir tremtiniai, dar sugebėtų, 
kad ir klipatuodami, sunešti 
tiek gimtosios žemės, kad jis 
savo aukščiu nenusileistų ki
tiems mūsų istoriniams pilia
kalniams. Tačiau šio pensionato 
patys įrengti jie jau nebegali. 

Atiduodami pagarbą žuvu
siems už Lietuvos laisvę, stato
me kryžius, paminklus, kuria
me memorialų projektus. Galvo
ju, kad šis, viso Pasaulio lietu
vių aukomis įrengtas, „Tremti
nių namų" pensionatas taip pat 
būtų paminklas ir pagarba dar 
gyviems Lietuvos žmonėms, pa
sipriešinusiems okupantams ir 
žiauriai nukentėjusiems nuo jų 
kruvinų rankų. Tai galėtų būti 
mūsų visų lietuvių tarpusavio 
supratimo ir vienybės svar
biausiuose Lietuvai dalykuose 
simboliu. 

Šiame savo rašinyje, mieli 

Tai: Julija ir Emilis Sinkiai. 
Danguolė ir Jonas Navickai. Vi
ta ir Albinas Markevičiui. Adelė 
ir Julius Balsiai. Viktorija ir 
Donatas Zakarai . Elena ir An
tanas Barčai. Danutė ir Kazys 
Krivickai. Gedas Bliūdžius. Juo 
zas Ručys, dr. Vytautas Bie 
liauskas. Albinas Prasčiunas. 
Jonas Miglinas. Salomėja Idze 
lienė, Stasys ir Bronė Juozapa 
vičiai. Gražute Sirutienė. An 
tanas Mikalajūnas. Rimas Lat 
venas, Konstancija ir Antanas 
Valiuškiai, Apolinaras Varne 
lis, George ir Eugenia Strouse, 
Anna Mieželis, dr. Albina 
Prunskienė. Vida Meilus. Ida 
Valauskas. Raimundas ir Liu
das Šeiniai, Alfonsas Sekanas. 
Jonas Gužauskas . Onutė ii 
Jonas Motiejūnai. Elena Kele 
čius, Lola Pilis, Irena ir An 
tanas Mečioniai. Birutė Kar
mazinas, Monika Lembertiene, 
Lietuvos Dukterų draugija ir jos 
pirmininkė Marija Noreikienė. 
Edvardas Baranauskas . Cleve-
lando Lietuvių Bendruomenės 
socialinis skyrius. Industrinės 
paramos sąjungos JAV valdyba, 
BALFo Centro valdyba ir jos 
pirmininkė Marija Rudienė. 

Dėkojame dienraščio „Drau
gas" redakcijai ir jo vyriau
siai redaktorei Danutei Bin-
dokienei už 1995 metų ne
mokamą prenumeratą , kuri 
„prakirto" mums platesnį langą 
į lietuvių gyvenimą Amerikoje. 

V y t a u t a s C i n a u s k a s 
Tremtinių grįžimo fondo 

valdybos pirmininkas 

A P D O V A N O J I M A S 
„ K L A I P Ė D A I " 

Lietuvos uostamiesčio viešbu-
čiui „Klaipėda" už gerą turistų 
aptarnavimą paskirtas Madrido 
tarptautinio komercijos ir turiz
mo vadovų klubo bei leidybos 
centro prizas ir diplomas. Šis ap 
dovanojimas ir pažymėjimas Is-

Vilniuje „Lietuvių namuose" Kūčių vakaras '1995 m. gruodžio 16 d.). Nuotraukoje — Sibiro lie
tuvių tremtinių vaikai ir vaikaičiai. 

panijos sostinėje įvykusioje 
gumu rašau Tremtinių grįžimo pasaulinėje turizmo, pramogų ir 
fondo veiklą, parėmusių ir laisvalaikio organizavimo firmų 
remiančių lietuvių bei lietuvis- mugėje „Fitur-96" įteiktas vieš-
kų organizacijų Amerikoje pa- bučio generaliniam direktoriui 
vardes. Kazimierui Sakalauskui 

Lietuviu tauta mokėjo trokš
ti laisvės ir buvo pasiruošusi už 
ją užmokėti bet kokia kaina, 
tačiau ta pati tauta, gavusi lais
vės dovaną 1990 m. kovo 11 d., 
nemokėjo ja naudotis. Mokoma
sis periodas buvo skaudus ir il
gas — net per penkerius metus 
dar visiškai neužsibaigęs, nors 
galbūt jau pradedama įsisamo
ninti tikroji laisvės reikšmė ir 
jos vyksmas kasdienybėje, tiek 
krašto vyriausybes darbuose, 
tiek eilinių piliečių gyvenime. 

Bene pagrindinė daugelio ne
sėkmių priežastis yra ta. kad 
sovietmečiu visa valdančioji 
klasė tarnavo okupantui, pildy
dama visus jo nurodymus bei 
reikalavimus (kitaip jos lauke 
greita ir skaudi bausmei, nepri 
klausomybės metais, daugeliu 
atvejų tuos pačius žmones, pa
tekusius i valdžia, bausmės jau 
nebaugino, nes jiems priklausė 
ir baudžiamieji organai. Ture 
darni neribota laisve elgtis ne
varžomai, pirmiausia stengėsi 
pasirūpinti savimi, savo labui 
paaukodami ir gyventojų pasi
tikėjimą, ir valstybes išteklius 

Reikia manyti, kad ..viskas 
man" era Lietuvoje pamažu 
rieda i pabaiga. Kai net valdžios 
viršūnėje esantys asmenys neiš
vengia bausmės, galima tikėtis 
šviesesnio rytojaus. Svarbu 
žengti pirmąjį žingsnį reikiama 
kryptimi. O toks žingsnis buvo 
neseniai žengtas ir prezidentu 
roję. ir Seime. Arba bent mums. 
užs ienio l ie tuviams, t a ip 
a išk ina apsilankė įtakingi 

i Lietuvos partijų atstovai. 

Pradedant maždaug 1989 me
tais, svečių iš tėvynes mums ne
trūko. Per tuos kelerius metus 
ir mes daug išmokome, ypač 
aklai nepasitikėti kiekvieno 
atvykusiojo gera valia bei 
gražiais žodžiais. Išmokome (o 
gal tik manome išmokė?! atskir
ti avies kai1 i u prisidengusi vilką 
nuo tikrosios avies. Tačiau 
mums niekad nepabodo svečiu 
kalbos: kiekviena kartą, kai 
atvyksta įtakingesnis asmuo iš 
Lietuvos, sale užpildo vietiniai 
lietuviai, net tais atvejais, kai 
būtų buvę protingiau pasėdėti 
namie 

Reikia manyti, kad po atei
nančiu Seimo rinkimų Lietu
voje gyvenimas pasikeis i gerąja 
puse — arba taip mus stengiasi 
įtikint; nauja banga svečių, 
besi lankančiu gausesniuose 
užsienio lietuvių telkiniuose. 
Tai įprastas priešrinkiminis 
reiškinys bet kuriame krašte: 
prieš rinkimus prižadėti ..aukso 
kalnus", po rinkimu duoti tik 
„kurmiarausius"... 

Atvykstančiųjų pranešimuose 
girdime daug puolimų ir kri
tikos valdančiajai partijai bei ki
toms, besitaikančioms į Seimą 

įvesti kiek galima daugiau savo 
žmonių. Taip pat girdime, kad 
viskas Lietuvoje blogai ir ką dėl 
tu blogybių reikia kaltinti Visa 
tai — įprastinė retorika, mums 
pažįstama ir iš gyvenamojo 
krašto rinkiminių kampanijų, 
kuriu propaganda šiuo metu 
nuolat barbena į ausis. Tačiau 
Lietuvos partijos galėtų iš 
amerikietiškųju pasimokyti 
bent dviejų svarbių punktų: 1. 
neprižadėti, ko neįmanoma ište
sėti. Rinkimų laimėtojai per 
vieną dieną nepataisys, kas su
gadinta per kelerius metus. 
Pasikeitimu procesas bus ilgas, 
dažnai net skaudus ir supriešins 
nemaža gyventojų Ine visiems 
dabar jau taip blogai); 2. atsi
stojęs ant kito galvos, aukštes
nis nebūsi. Amerikoje kandida
tai jau seniai pastebėjo, kad 
nuolatinis piktas opozicijos 
puolimas tik atstumia balsuoto
jus. -Jeigu neturi gerų pasiū
lymu, tvirtos programos, ką ir 
kaip žadi pagerinti, puldamas 
opozicija, rinkimu nelaimėsi. 

Užsienio l ietuviai ' a rba 
išeivija, kaip Lietuvoje vis dar 
mėgstama mus vadinti) tų sve
čių pranešimais jaučiasi kiek 
nuvilti. Atrodo, kad svarbiausia 
mūsų funkcija yra tik lėšų 
teikimas tai ar kitai partijai 
remti. Kai iškyla klausimas, ar 
galime Lietuvai ir be dolerių 
padėti, atsakymai yra gan 
migloti. Deja. pro tas miglas vis 
tik pralenda tarytum nekant
rumas: tik tegul mus išrenka, 
mokėsime tvarky t i s ir be 
pašalinės pagalbos... O mes 
norime užtikrinimo, kad tie, 
kurie taps valdančiąja dau
guma, nenueis savo pirmtakų 
pėdomis, pirmiausia skubėdami 
rūpintis savimi (juk ir LDDP 
prieš rinkimus mokėjo gražiai 
kalbėti apie žmonių gerovę). 
Mes taip pat norime aktyviai 
įsijungti, būti informuojami per 
savo spaudą, radiją. Jeigu mus 
laiko artimais ir reikalingais, 
kaip svečiai tvirtina, tegul įro
do ne užuominomis, bet konkre
čiais veiksmais, atsiųsdami in
formacinių straipsnių apie savo 
veikla ir programas. Mes taip 
pat norime, kad į susitikimuose 
su visuomene paklaustus klau
simus būtu atsakoma tiksliai, 
aiškiai ir tiesiai. Laikas atsikra
tyti sovietiniu laiku įgūdžių ir 
stengtis žodžiu potvynyje pa
skandinti klausėją, kad jis net 
nežinotų, ar j klausima atsaky
ta, ar ne (kaip pastarųjų sa
vaičių patirtis parodė). 

Užsienio lietuviai dar gyvi 
gausūs ir pakankamai stiprūs. 
N'e karta praeityje įrodėme, kad 
mūsų talka, kai visi dirbame 
kartu, gali padaryti nemažą 
skirtumą Nevertėtų ir dabar 
mus paversti tik ..dolerių krep
šeliais". 

LIETUVOS SAVANORIAI 
Savanoris pik. lt. EUGENIJUS JAKIMAVIČIUS 

Donatas Skučas savo laiške 
rašo, kad Amerikos lietuviai 
mažai susipažinę su Lietuvos 
savanoriais (SKAT) ir yra pa
veikti antipropagandos. 

To paskatintas noriu pateikti 
žinių apie Lietuvos savanorius 
— Savanoriškąją krašto apsau 
gos tarnybą (SKAT) 

SKA tarnybos uždaviniai 

Tarnybos uždaviniai ir tikslai 
numatyti Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos įstatyme 
ir Vyriausybės nutarimuose: 

1. Rengti krašto apsaugos spe
cialistus. 

2. Saugoti svarbius valstybi 
nius, ūkio objektus. 

3. Padėti likviduoti ekologinių 
katastrofų, stichinių nelaimių 

padarinius. 
4. Esant būtinybei, padėti pa

sienio apsaugos tarnyboms sau
goti pasienį, o policijai — už 
tikrinti viešąją tvarką, palai 
kyti visuomenės rimtį ir sau
gumą. 

5. Gresiant valstybės saugu
mui, vykdyti teritorinę krašto 
gynybą. 

6. Pagal Lietuvos Respublikos 
vyriausybės atskirus nutarimus 
atlikti valstybines užduotis: 

a) vykdyti jaunuolių šaukimą 
į tikrąja krašto apsaugos tar
nybą; 

b) dirbti mobilizacinį darbą; 
c) vykdyti teritorinį jūros ste

bėjimą. 
1831 ir 1836 metų sukilimai 

prieš Rusijos priespaudą buvo 
bandymai su ginklu rankose 
išsikovoti laisvę. J sukilimus lie

tuviai ėjo patys savo noru, todėl 
visi sukilėliai buvo savanoriai. 
1917-1920 metais Lietuvos ne
priklausomybę iškovojo ir ap
gynė savanoriai, šiaudinių pa
stogių vaikai. 1944-1954 metais 
vyko partizanų karas prieš 
sovietinius okupantus. Europos 
istorijoje nėra kito tokio atvejo, 
kada tauta ištisą dešimtmetį 
kovėsi su žymiai stipresniu, 
geriau ginkluotu priešu, viena 
be jokios pagalbos iš užsienio. 
Visi Lietuvos partizanai buvo 
savanoriai. Jų kraujas pralietas 
neveltui — 1990 metais Lietuva 
vėl atgavo savo laisvę ir nepri
klausomybę. Atsirado nauja 
savanorių karta, kuri apgynė 
laisvę, sukūrė Lietuvos ka
riuomenę. 

Taikos metu savanoriai, pat
riotiškai nusiteikę Lietuvos 
piliečiai buriasi į Savanoriškąją 
krašto apsaugos tarnybą, kuri 
yra Lietuvos kariuomenės dalis, 
komplektuojama savanoris 

kūmo principais. Savanor i s 
karys — tai Lietuvos pilietis, 
savo noru įstojęs į savanorių 
tarnybą, vykdantis jos užduotis 
ar ki taip remiantis tarnybos 
veiklą. 

Savanoriai yra rikiuotės, ne-
rikiuotės ir garbės. Rikiuotės 
savanoriais gali būti Lietuvos 
piliečiai, sulaukę 18-kos metų, 
paga l sve ika t ą t i n k a n t y s 
ta rnaut i kariuomenėje. I ne-
rikiuotės savanorius pri imama 
nuo 16-kos metų, t a ip pat 
vyresnio amžiaus a smen i s . 
kurių sveikata ar kitos priežas 
tys j iems neleidžia būti r ik iuo 
tės kar ia i s . Tai savanoriai 
rėmėjai. 

Garbės savanorių vardai su 
teikiami tik asmenims, ypač 
pasižymėjusiems kovose už Lie
tuvos nepriklausomybę, taip pat 
už nuopelnus Lietuvos ka
riuomenei bei Savanoriškąja i 
krašto apsaugos tarnybai 

'Bus daugiau1 
J n u P ' l l ' i " • ' l - t ' i ' i r viotr Rimanto Bagdono 
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VARDAN TOS LIETUVOS 
EUGENIJUS B A R T K U S 

Stovėdamas 3 paminklų papė
dėje, žvelgiu į kelis keliastul-
pius tu lietuvių nueito gyve
ninio kelio. 

Visi trys gimė praeito šimtme
čio antrojoje pusėje kukliose 
kaimo šeimose. Visi trys, kad ir 
per didelius sunkumus, veržėsi 
į mokslus. 

Aleksandras Stulginskis — 
jauniausias — tampa agronomu, 
Antanas Smetona įsigyja tei
sininko, o Kazys Grinius — jų 
vyriausias — medicinos gydytojo 
diplomu. Visų ta pati mintis — 
likti ir dirbti tarp savų Lietu
voje. 

Dar labai jauni būdami, 
atpažino savo lietuvišką kilme, 
įsijungė į lietuvišką judėjimą 
mokyklose bei užjos ribų. Už tai 
ju mokslo pažanga buvo apsun
kinta kratų, tardymų, kali
nimų, trėmimų ir pašalinimų iš 
mokyklų. Dar mokyklos suole 
jie ryžtasi padėti lietuviui, kuris 
per 100 metų nesės rusų jungą, 
pasidarė viskam abejingas, 
neveržlus. letargiškas. 

Būsimieji prezidentai skyrėsi 
savo politinėm pažiūrom.Alek
sandras Stulginskis pasekėjau 
tuo metu Europoje susiforma
vusia, krikščioniškos politikos 
filosofija. Kazys Grinius kartu 
su Vincu Kudirka kuria lietu
višką socialdemokratinę srovę 
— varpininkus, kurie padeda 
pagrindą Lietuvos l iaudi
ninkams, o Antanas Smetona 
ieško vidurio kelio ir tampa 
vienu lietuviškos tautiškos sro
vės kūrėju. Tačiau juos visus lyg 
auksinė gija jungė Lietuvos ir 
jos žmogaus meilė. 

Keičiantis šimtmečiams, tur
būt nebuvo nei vieno politinio ar 
kultūrinio įvykio, kuriuose ne
būtų dalyvavę mūsų minimi 
asmenys. Jie vadovavo dauge
liui patriotiškų pasireiškimų ar 
bent juose dalyvavo. Jie kuria 
spaudą, organizuoja j a i 
finansinę paramą, patys rašo, 
redaguoja ir platina. Steigia 
lietuvišką švietimą. Gelbsti 
karo nuskriaustą tautietį. Daly
vauja politiniuose junginiuose, 
tarybose, komitetuose, delegaci
jose ir savo veiklą apvainikuoja 
Vasario 16-osios Aktu, kurio 
signataras yra Antanas Sme
tona ir Aleksandras Stul
ginskis. Kazys Grinius tuo metu 
ne savo valia gyveno Rusijos 
gilumoje. 

Lietuvos atsikūrimo metu jie 
griebiasi bet kokio darbo, kad 
tik padėtu kraštui atsistoti ant 
kojų. Jie yra pedagogai, poli
tikai, ekonomistai, kultūri
n inka i , v i suomenin inka i . 
Pašaukti prie valstybės vairo, 
jie siekia valstybės ir žmogaus 
— lietuvio gerovės. 

A. Stulginskio laiku buvo pra
vesta žemės reforma 'kuri ir 
dabar, po 70 metų. yra laikoma 
reformos modeliui Ši sudaro 
galimybe mažažemiui, bežemiui 
ir jo šeimai pasidaryti mini
malu, nepriklausomą nuo kitu. 
pragyvenimą. Steigiamos aukš
to mokslo institucijos. 

K. Grinius kelia sveikatin
gumo klausimą. Jo pastangomis 
yra steigiami džiovos, motinos 
ir vaiko centrai. Jis steigia li
gonines, organizuoja ligonių 
kasa. daug rašo ir kalba sanita
rijos ir sveikatingumo klau
simais. 

A Smetona turėjo daug įtakos 
lietuvio gerovės ugdymui. Jis — 
pedagogas, politikas, visuome
nininkas. Jo pastangom buvo 
sukurta daug pedagoginių ins
titutų - krašte statomos naujos 
modernios pradžios, vidurio ir 
profesiniu pašauk imų mo-
kvklos Išauklėti nauji kadrai 
mokytojų, sudaromos sąlygos 
jums tobulintis. Daug dėmesio 
kreipia i ūkininkus. Organizuo
ja ūkio kooperatyvus, kur ūki
ninkas gali dalyvauti savo dar

bo vaisių pelne — mėsos, pieno, 
cukraus, lino įmonės plečiamos 
ir o rgan izuo jama užs i en io 
rinka. 

Skatina prekybą ir pramonę, 
tuo išaugindamas vidurio mies
telėnų luomą. Gerai paruošti 
jauni valstybės tarnautojai ga
biai tvarko krašto ekonominį ir 
visuomeninį gyvenimą. Krašto 
f inansus pr iž iūr i sąž in ing i 
finansistai. Lietuva tvarkingai 
g r ąž ina t a r p t a u t i n i u s įsi
skolinimus ir net sukaupia 
aukso kraitį, kuris tapo pagrin
du litui, grįžusiam po 50 metų. 

Nei A. Smetona, nei ki t i du 
prezidentai nesusikrovė tur to , 
bet dalinosi su t au ta , kur i per 
dvidešimt dvejus metus išau
gino savimi pasitikintį , ki tus 
gerbiantį, raštingą ir patriotiš
ką lietuvį. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuva pakliūva j Ribbentropo 
ir Molotovo klastos pinkles. 
Kraštas okupuojamas. 

A. Stulginskis atsisako trauk
tis į užsienį ir už ta i y ra skau
džiai sovietų nubaustas . Kalė
j imas ir dvidešimt penke r i 
metai tremties. Bet ir čia jis 
rūpinasi Lietuva: tremtyje rašo 
memorandumą Stal inui , reika
laudamas sustabdyt i terorą 
Lietuvoje. Žinoma, jam tas bran
giai kainuoja. J i s gr įž ta į 
Lietuvą be sveikatos, bet dvasia 
nepalaužtas. Miršta 1969 m. 

K. Grinius vokiečių okupa
cijos metais įteikia protesto 
memorandumą vokiečių val
džiai , u ž t a r d a m a s žudomus 
Lietuvos žydus. Už ta i yra iš
t remiamas į Ąžuolų Būdą. Vė
l iau pasi traukia į Vaka rus ir 
savo gyvenimo kelią baigia 
Čikagoje 1950 metais . 

Sovietams veržiantis j Lietu
vą, A. Smetona negauna vyriau
sybės ir kariuomenės vado pri
tarimo nors simboliškai gintis. 
Okupacijos protesto ženklan jis 
pasi traukia į užsienį, tuo būdu 
gelbėdamas valstybiškumą. Po 
ilgos, 9 mėnesius trukusios, 
kelionės atvyksta į Ameriką, 
kur tikisi rasti palankią dirvą 
kovai prieš sovietus. 

Amerikiečių visuomenė ir val
džios atstovai su t inka jį drau
giškai, deja, ne visa lietuviška 
visuomenė ir spauda jį supran
ta. Nekreipdamas dėmesio į kri
tiką, jis lanko burmis t rus , gu
bernatorius. Kongreso atstovus, 
senatorius, užsienio re ikalų 
sekretorių Summer Wells ir pre
zidentą Rooseveltą. a iškin
damas sovietų smurtą ir ieško
damas Lietuvai draugų. J i s pa
klauso Roosevelto patarimo: 
„Eik ir dirbk tarp savo žmonių. . 
jie padėjo Lietuvai Pirmojo karo 
metu — padės ir dabar" . Nors 
nykstant sveikatai , amžiaus 
naštos prislėgtas, jis rašo. daly
vauja visur, kur t ik jį lietuviai 
kviečia. Remiamas lietuvių, 
gyvena kukliai sūnaus pasto
gėje, kur sulaukia tragiškos 
mirties. 1944 m. sausio 9 d. žū
va gaisro liepsnose Clevelande. 

Pusiau nuleistos vėliavos di 
džiuosiuose Amerikos miestuo
se jį pagerbia. I amžina poilsį 
palydi raitosios policijos eska 
dronai , Amer ikos valdžios, 
Clevelando miesto atstovai ir 
lietuviška visuomenė. Puse stie
bo nusileidžia ir daug Pietų 
Amerikos sostinių vėliavų, o 
tolimame Urugvajuje nykiai 
dunda šimtmetinė artilerijos ba
terija, skelbdama, kad pasaulis 
neteko dar vieno žymaus Eu
ropos politiko. 

Savo meile ir pasiaukojimu 
Lietuvai per 22 metus laisvės 
t r y s p r e z i d e n t a i i š aug ino 
lietuvį, padarė jį atsparų, sava
rankišką, patr iot išką — tai 
įrodo 6 m e t a i bev i l t i škos 
p a r t i z a n i š k o s kovos p r i e š 
grobuonį bolševiką. Neįveikė 
lietuvio ir 50 metų teroras. 

CLASSIFIED GUIDE 

Grupė Čikagos ir apylinkių dailininku, susirinkusių t Eleonoros Marčiulionienės parodos 
atidarymą vasario 16 d. Čiurl ionio galerijoje, Jaunimo centre. Paroda tęsis iki kovo 4 d. Sėdi 
iš kairės: Jadvyga Paukštienė, Ramojus Mozoliauskas. Eleonora Marčiulionienė. Antanas Pet
raitis, Irena Vainorienė; stovi: fotomenininkas Algimantas Kezys ir dailininkai — Magdalena 
Stankūnienė, Antanas Ulevičius, Aga Rimienė, Ada Sutkuvienė, Rasa Sutkutė. Marija Ambro-
zaitienė, Birutė Bulotaitė. Henrieta Vepštienė, Vladas Vijeikis, taip pat Algis Janusas, dail. Juozas 
Mieliulis, Dalia Šlenienė, Irena Saparniene. 

DAR VIENA LAISVĖS 
ATGAVIMO DIENA 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Tiek Lietuvoje, tiek visose 
užsienio lietuvių visuomenėse, 
buvo iškilmingai švęsta 78-oji 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktis, nes toji šventė 
įaugo į užsienio lietuvių dvasią 
nuo ankstyviausių dienų išvie-
t intų asmenų stovyklose, prisi
menant tos šventės iškilmingus 
minėjimus tėvynėje su eiseno
mis, paradais, vainikų padėjimų 
ant žuvusiųjų už laisvę kapų. 
Prasidėjus emigracijai, toji 
šventė tapo nemirštama tradici
ja, perėjusi jau ne vieną gent-
kartę, tęsiama abipus vandeny
nų. Taip pat su gilia širdgėla 
minėjome tragiškąsias birželio 
trėmimų dienas, demonstravo
me, reikalaudami, kad būtų at
šauktas Molotovo-Ribbentroppo 
paktas, dviem brutaliem galiū
nams pas ida l inus svetimas 
žemes, ir reikalavome, kad di
džiosios demokratijos padėtų 
Balt i jos k r a š t a m s a tgau t i 
laisvę. Įleidę šaknis svetingoje 
Amerikoje a r Kanadoje bei 
kitose demokratijose, į Vasario 

neįveikė Sibiro šalčiai ir mirties 
kolonos Gulage. Neįveikė jo ir 
50 metų trukusios pagundos 
nutautėti svetimuose kraštuose. 
Lietuvis pasiliko ištikimas savo 
kraštui , apvainikavo ji Kovo 
11-osios dienos manifestui ir 
ryžtu jį saugoti. 

įgaliotas užsienio lietuvių 
Liaudininkų. Krikščionių de
mokratų ir Tautininkų są
jungų, aš jungiuosi su Jumis, 
t a u r ū s Lie tuvos dukros ir 
sūnūs, atiduodamas pagarbą 
Aleksandrui Stulginskiui. Ka
ziui Griniui ir Antanui Sme
tonai Didžiuojuosi būdamas 
nariu mūsų tautos, išauginusios 
tuos didvyrius, iš kurių praei
ties darbu ateities lietuviai gali 
semtis sau stiprybes. 

Vardan tos Lietuvos... 

Pastaba: kalba. E. Bartkaus 
pasakyta š.m. vasario 16 d. Kaune. 
trims Lietuvos prezidentams įamžinti 
paminklu atidengimo iškilmėse. 

16-osios minėjimus kaupėme 
visas savo menines pajėgas. 
perpildėme lietuviškų parapijų 
ir kitų pastatų sales, giedojome 
tautos himną ir laukėme laisvės 
Lietuvai. 

Penkeri vergijos dešimtmečiai 
nepalaužė mūsų iniciatyvos, 
nesusilpnino jėgų. neatėmė 
vilčių, o mūsų maldos buvo nu
kreiptos į Lietuvos laisvės troš
kimą. Graudu prisiminus mūsų 
ne taip jau seną istoriją, kad vos 
po dvidešimt dvejų metų toji 
sunkiai atkovota laisvė buvo 
nuožmiai suniokota. Sovietų 
Sąjungai toliau tęsiant nusis
tovėjusią imperialistinę Rusijos 
politiką, raudonomis žvaigždė
mis padabintais tankais užplū
dus mūsų miestus, miestelius ir 
kaimus, bažnyčias pavertus san
dėliais ar antireliginiais mu
ziejais, „buožes" ir ..nepati
kimus" Lietuvos patriotus bei 
inteligentus tremiant į Sibiro 
taigas... Tai sunkiai supranta
mas dvidešimtojo šimtmečio 
chaosas, kurio nesiteikė su
tvarkyti jokia didžioji demokra
tija, pabūgusi Rusijos meškos. 

Ir štai, be kraujo praliejimo ir 
bereikalingų aukų, 1990 metų 
kovo 11 dieną Lietuva visam 
pasauliui drąsiai pasiskelbė 
esanti nepriklausoma respubli 
ka, galutinai atsiskyrusi nuo 
Sovietų Sąjungos, tuo savo 
neįtikėtai drąsiu žygiu pri
sidėjusi prie Sovietų Sąjungos, 
galutinio subyrėjimo, nes Lie
tuvos pavyzdžiu pasekė ir kitos 
pavergtos tautos. Tiesa, nebuvo 
apsieita ir be nedidelio masto. 
bet taip pat skaudžiai nukentė
jusių aukų sausio 13 dienos 
tragiška sekmadieni, ginant 
Lietuvos televizijos bokštą ar 
Medininkų muitinės tragediją 
Aišku, kad dideli laimėjimai 
neapsieina be aukų, bet šį kai
tą nenukentėjo tūkstančiai mti 
sų iškankintos tautos žmonių 

Ateina laikas, kad Kovo 1 l a i 
dienai skirtume nemenkesnj dė
mėsi, negu jį skiriame Vasario 

16-ai. Iškilmingas ir džiaugs-

M I S C E L L A N E O U S 

I L E K T R O I 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77S-J313 
KLAUOUUS fUMPUTM 

REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
320B V2 W«*t 95tti Street 

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

mingas antrasis nepriklauso
mybes laimėjimas niekada ne
nustelbs 1918 metų laisvės 
kovų reikšmes, bet atsižvelkime 
ir į ta. kad jaunesnės užsienio 
lietuviu kartos tą nuostabų is
torišką kovo 11-os dienos įvykį 
su dideliu džiaugsmu išgyveno, 
juo didžiavosi, jį konkrečiau 
jautė, o mes dažnai skundžia
mės, kad jauniausioji karta 
tolsta nuo savo tautos kamieno. 
Skundais nieko nelaimėsime. 

Siūlau organizuoti iškilmin
gus Kovo 11-osios minėjimus, į 
juos įtraukiant jaunimą, litu
anistines mokyklas, skautus, 
ateitininkus, sportininkus, pa
ruošus įdomią, nuotaikingą 
programa be ilgų prakalbų ar 
ilgu rezoliucijų, duodant proga 
pačiam jaunimui pasirodyti, vy
resniems pasiėmus iniciatyvą. 
O kodėl tos džiaugsmingos 
šventės neužbaigti šokiais ar 
panašaus pobūdžio pasilinks
minimu, kad tuo būtų konkre
čiai išgyventas iš sovietinės 
vergijos išsilaisvinimo džiaugs
mas? Mūsų visuomenei yra bū
tinai reikalingas dvasios atsi
naujinimas ir ieškojimas meto
du, kaip išlaikyti jaunąją kartą 
lietuviškos visuomenės ribose, 
nes tik ji yra mūsų ateitis. 
Visais laikais užsienyje gyve
nantys kitų kraštų kilmės pilie
čiai buvo didžiausi savo tėvynės 
ramsčiai, ką įrodo ir po 1918 
metų nepriklausomybės atgavi
mo Amerikos lietuvių įnašas, 
sudarant valstybės iždą. at-
siunčiant Laisvės varpą ir įvai
riais būdais r emian t atsi
kūrusią Lietuvą. Žinome, kad 
įvairios užs ienio l ie tuvių 
organizacijos Lietuvą įvairiais 
būdais remia. A .PPL.E . rūpi
nasi Lietuvos mokytojų dvasios 
sustiprinimu ir žiniomis. įvairūs 
specialistai, gydytojai, kompiu
teriu žinovai nesigaili savo laiko 
ir pastangų sumoderninti Lietu
vą, bet taip pat svarbi yra ir už
sienio lietuvių ateitis, kuri glūdi 
jauniausiose kartose. 

Minėkime Kovo 11-ąją su jau
nimo ir džiaugsmo ženklu, kad 
meile Lietuvai neišblėstų atei
nančių kartų širdyse, o Lietuva 
turėtų patikimą ir ištikimą 
ramstį. 

J K 5 CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 706-968-2668. v 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5958 
(708)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• M I S kompiutariųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir perduodame namus 
• Apartmentus » žeme 
» Pensininkams nuolaida 

IEŠKO DARBO 

FORSALE 
Toarnhouae, Ortend •* . , Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 708-479-718». 

24 m. 
Puikiai kalba angliškai. 

Skambinti: (616) 451-8928. 

Your ticket 
to a secure 
retirement* 

i Meną? Norite rasti žemiau 
rinkos kainą? Reikia greitos intorma-
cųoe ir profesionalaus patarnavimo? 

Skambinkite dabar 
t e l . 312-MI-tSOO, VMee. 

FOR RENT 

hfcmiemoįemae S karna. 3 ases. ew-
tas antrame aukite. Šviesus, kampi
nis namas. Yra šaldytuvas, virimo 
plyta, „car port". $425 į men. Kreip
tis: tat. 706-4S2-4199. 

įsnuofnofBfnss s namo. * n e | > 
Brighton Parko apyl. 
Tai. 312-376-7883 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
(>ver the paM fevv years. LOT Polish Airlines has 
cstablished the mosi comprehensive netvvork of 
destinations m Eastem Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The network is ronvenientlv hnked 
with LOT's transatlantir route. giving passengers 
from New York, Nevvaric and Chicago easy access 

to Ri>;a. Tallinn. Moscovv St Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS, LITHUANIA. 

Take advantaRO of LOT's k>w fares, the luxury of 
l.( )T's fleet of new Boeings and ATRs and the com-
fort of the new inlernational terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make vour reservations today! 

KOVO 11-TOJI - LIETUVOS VALSTYBES 
ATSTATYMO ŠVENTĖ 

Pagrindinė kalbėtoja Lietuvos Seimo narė. Tėvynės Sąjungos 
vaidybos Tarptautiniu Ryšiu komiteto pirmininkė 

LAIMA ANDRIKIENE 
MINĖJIMAI vyksta: 

Kovo 9 d., šeštadieni, DEU U, parapijos salėje, 1:00 vai. p.p. 

Kovo 9 d.. Šeštadieni, LONDON, Ont. parapijos salėje, 4:00 vai. 
P P 
Kovo 10 d., sekmadieni, HAMILTON, Ont., Aušros Vartų parapi
joje tuoj po šv. Mišių parapijos salėje. 

Kovo 10 d., sekmadieni, TORONTO, Ont., 2:30 vai. p.p. Lietuvių 
Namu Mindaugo salėje. Programoje dalyvaus Leokadija Pau
lauskaitė Kanovkh ir AUa Zacarelli. 

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. 

Ši*pną?T*vyT*tSąituqp*Kjm*do»tkyTiu*pnd^ūiurminh 
paramos vają Lietuvos Seimo rinkimą priešrinkiminei kampa
nijai paremti. 

Tam tikslui atidarytos sekančios sąskaitos: 
Montrealio Lietuviu kredito unija Litas Nr. 5613 
Lietuviu kredito kooperatyvas Talka Nr. 1488328 
Lietuviu kredito kooperatyvas Parama Nr. 11499 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Nr. 168053.17 

Tėvynės Sąjungos Kanados skyrius 

Information, reservations and ticket valės at the ofiices of LOT POLISU AIRUNtS or vour local Travel Agent. 

m d N i N N M t l 
New York 212-869-1074. 

Chicago 312-236-3388. 
Los Angeles 213-934-5151. 

Monlreal. P.Ų. 514-844-2674, 
Toronto. Ont 416-236-4242. 

Toli free 8OO-223-0S93. 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA NORtIKAITt KUČtNIINt, PH.D. 

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 matais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
į Žemaite kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynes ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama DRAIKU. Kaina — 20 dol. Su 
persiuntimu — 17 etai. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.7S dol. 



JUOZO LIPO MIRTIES 
METINES PAMININT 

• 

Kalifornijos lietuviai pernai 
praradome daug vertingų žmo
nių, jų tarpe ir mokytoją, vos ke
liolika metų čia gyvenusį, Juozą 
Lipą. 

Rokiškėnas, tvarkingų ūki
ninkų iš Pandėlio parapijos sū
nus, mano bendraklasis Rokiš
kio gimnazijoj. Ūkininkų vai
kai , paprastai , nebūdavo lepi
nami, pažino ir šaltį, vargelius 
ir ilgesį — mokslui apleidžiant 
tėviškę... Užtat anksti išmok
davo savitvardos, tvarkingumo 
ir stropiai siekti aukščiau ir 
atlikti mažas bei didesnes parei
gas. Toks buvo Juozas Lipas. 

Gimnazijoj vaikai vieni kitų 
nepastebim; tik vyresnėse kla
sėse Juozas jau buvo išskiria
mas kaip geras mokinys, punk
tualus, pareigingas, tvarkingas, 
pasižymintis sporte, bet varžy
bose l a imėj imais nesidi-
džiuojantis, klasės draugams 
paslaugus — ne vienam padė
davo išspręsti sunkesnius mate
matikos uždavinius. Ir geras 
šokėjas, užtat buvome laimin
gos, kurias jis pašokindavo 
gimnazijos vakarėliuose. Po 
gimnazijos baigiamųjų egza
minu išsiskirstėme į studijas ir 
kiekvienas i savo likimus. 

Susitikau Juozą tada tik po 5 
metų Panemunėlio geležinkelio 
stoty, jau su žmonele, važiuo
jantį j Kauną iš atostogų tėviš
kėj. Atrodė graži, darni pora. 
Paskui juos pamačiau tik po 50 
mtu Kalifornijoj, čia kelis metus 
pabendraudavom. Taip ir atsi
šaukia poeto Aisčio žodžiai: 
..Gyvenimas — tai kaip graži 
kelionė: išsiruoši, keliauji ir 
grįžti atgal...*" 

Grįžti — kur? I gyvenimo pa
baiga, j žmogišką išsipildymą, į 
Amžinatvės angą. 

Žinojau nedaug apie bendra
klasio Lipo gyvenimą, nes jo 
lėtutis buvo — dirbti sunkiais 
okupacijų metais tėvynėj, o 
mano — išklysti svetur. Bet Ma
rijona Grinkevičiūtė-Lipienė 
man pateikė metų ir įvykių 
eigą. be to. čia pažinau visą Lipų 
šeimą, taip pat iš jo buvusių 
kelių mokinių išgh-dau geru 
atsiliepimų —» Juozas buvęs 
idealus mokytojas. 

Deja. visi jau metai, kaip jo 
nebeturime. Bet kiekvienas pra
radimas yra lyg ir naujas paži
nimas. Manau, kad ir Editos 
vaikai. Juozo duktė ir Livijos 
Edvardėlis gal daugiau sužinos 
apie ju senelį dabar, kai jo ne
bėra, negu kai jis dar vedžiojo 
anūkėl ius už rankučių. Be to, 
apmąstoma. įvertinama ir pasi
ilgstama daugiau tada. kai ne
tenkama. 

Mąstant apie mirusį, nebe 
tiek svarbu datos ir vietovių 
vardai. Visa tai kaip ir atkrin
ta, lieka tik žmogaus darbų ir 
jos sielos esmė 

Juozas Lipas buvo gabus, visą 
gyvenimą siekęs žinojimo ir to
bulumo, ta linkme vedęs ir savo 
šeima, ir mokinius-auklėtinius. 
Tai pareigingas lietuvis, akty
via savo veikla prisidėjęs prie 
tautos fizinio ir dvasinio kilimo, 
gal papildęs ir tautos sąmonin 
gumą. kuris privedė prie stai
gaus Atgimimo, kai sovietijoj 
pajudėjo ledai... 

Baigęs gimnaziją. Lipas atliko 
karinę prievolę Kauno Karo mo
kykloj, tapdamas atsargos \e\tą^ 
nantu. Baigė Aukštuosius Kūno 
kultūros kursus, ojau okupacijų 
metais — Kūno kultūros in 
st i tutą. tapdamas vėliau ten 
dėstytoju ir treneriu, fizinės 
kultūros planuotoju ir vadovu. 

Buvo pradėjęs Kaune archi
tektūros studijas, karas su
t rukdė. Vėliau tarp tiesioginio 
darbo, studijavo Vilniaus Peda
goginiame institute fiziką ir ma
temat ika, baigė — kai jau buvo 
gimė visi keturi vaikai 

Juozas Lipas, kaip atsargos 
kar ininkas ir šaulys, dalyvavo 
sukilimo kovose Kaune, išstu 
miant bolševikus po pirmos 

okupacijos, taip pat buvo įsi
traukęs į generolo Plechavi 
čiaus būrius prieš antrą okupa-
ciją. 

Kaip jis išvengė Sibiro9 

Tai beveik stebuklas. Dar 
nepriklausomoj Lietuvoj — Za
rasų gimnazijoj, dėstydamas 
fizinę ku l tū rą , vadovavo 
šauliams, auklėjo moksleivius 
pagal idealą — „sveikame kūne 
sveika siela". Okupacijų metais 
jis buvo blaškomas: Rokiškio 
gimnazija, Kupiškio, iš kurio 
nakčia su šeima teko bėgti, slėp
tis nuo arešto; tuo metu per
šalusi mirė ir mažametė jų duk
relė Lilijana-Marija. Paskui 
Lipas i lgesn iam apsistojo 
Kaune kaip matematikos, fizi
kos, astronomijos dėstytojas 
vidurinėje Juozo Naujalio var
do meno mokykloje. Spėju, kad 
Juozą Lipą nuo areštų išgelbėjo 
tuo metu reikalingumas kvali
fikuotų matematikos mokytojų 
ir įvairaus sporto specialistų. 
Juozas Lipas buvo oro skautas-
sklandytojas, įvairaus sporto 
entuziastas: slidinėjimo, čiuoži
mo, krepšinio ir tinklinio spor-

Juozas Lipas. 
tų, teniso, futbolo, net fechta 
vimo. Ir sugebėjo vadovauti gru
pėms. Disciplinuotas, draugiš
kas, sumanus, labai tinkamas 
vadovas jaunimui ir turizmo sri
tyse: žiemą — slidėmis, vasarą 
— dviračiais ir vandens sporte 
— baidarėmis. Jis vadovaudavo 
žygiams ne vien su lietuvių 
jaunimu, bet ir tarprespub
likinio jaunimo išvykose bei 
varžybose. Jo, kaip mokytojo, 
atostogos irgi būdavo darbas, 
veikla, kelionės, žygiai, už ku
riuos net laimėdavo pirmenybių 
medalius ir pažymėjimus. Ne už 
politinę veiklą. Su tokia spor
tininkų veikla Juozui teko ap
keliauti ne tik visą Lietuvą, bet 
ir Kareliją, dviračiais — per 
Altajų, pervažiuoti visą Kauka
zą — per sostines ir per kaimus. 
Nors nelengva buvo mėnesiais 
palikti šeimą,,tačiau taip ge
riau, negu priverstinė kelionė 
gyvuliniuose vagonuose vergų 
darbams į Sibirą. Juozo Lipo 
sumanumas, gabumai, nuola 
tinė veikla su jaunimu, o gal 
aukštesnė Apvaizda išgelbėjo 
seimą ir jį nuo žiauresnio 
likimo. 

Gimimu amerikietei Marijo
nai Lipienei pavyko prasiverž 
ti — aplankyti gimines Kalifor 
nijoj. o paskui, per Editos ir Ed 
vvardo Matjošaičio Mat t i s 
romantiškas vedybas, atitraukti 
po vieną ir kitus šeimos narius. 
Juozui užtruko penkiolika metų 
pasiekti Ameriką. Atvykęs dir 
bo Astro Are bendrovėje metalo 
apdirbėju. Juozas visada 
tobulinosi, studijavo anglu 
kalbą Los Angeles City College, 
dar laisvu laiku su kuprine 
keliaudavo po apylinkes. Tapo 
Amerikos piliečiu. Nuolatos ple 
te savo žinias skaityba 

Labai ilgėjosi Lietuvos. Deja. 
po Atgimimo sveikata jo buvo 
jau per silpna. O paskutinieji 
gyvenimo metai buvo labai 
sunkūs, nes kūną apėmė liga. 
Tačiau, atrodo, nepalūžo Juozo 
kantrybė, jo stipri dvasia 

Ir netekus brangiųjų, liūdės) -
bei skausmas tikinčiam yra 
tarytum sunkus, slegiantis šal-

Rašyt. Ale Rūta kalba J. Lipo mirties metinėse 1995 m spalio 15 d. Los 
Angeles, CA 

to ryto rūkas, kai drebi ir ne
bepajėgi žvelgt į tolį. Tačiau 
rūkas išsisklaido, dažnai po to 
pasirodo dar skaistesnė saulė, 
ryškesnės naktį danguje žvaigž
dės... Skausmas turėtu ypač 
nuskaidrėti, kai netenkama 
vertingo žmogaus, at l ikusio 
savo gyvenimo pareigą. 

Toks buvo ir Juozas Lipas. 
Kaip draugas jaunimui, kaip 
šeimos vyras, tėvas ir senelis, 
kaip daugelio mokinių įkvėpė
jas, gal išmokęs juos idealizmo, 
pasiaukojimo, gal parodęs jiems 
pasaulio grožį... Meile ir drau
giškumu, globa ir pavyzdžiu, 
savitvarda ir gerai atliktais dar
bais Juozas ir išpildė gyvenimo 
pareigą, pasiekė žmogiškos ver
tybės pilnatvę. 

Nors abu, Juozas ir Marijona, 
buvo matematikos mokytojais, 
tačiau kažkur Lipų šeimoje 
švyti ir menų liepsnele. Mari 
joną rašinėja poeziją. Juozas 
mylėjo gamta, užkliuvo archi
tektūros, gal ir kitų menų. Tai 
iš čia ir sūnus Juozas — skulp
torius, duktė Livija — daili
ninkė. Dar nežinia, kuo taps 
vaikaičiai. Sunku atsekti ir 
suprasti visus gyvenimo ir žmo
nių sielų stebuklus. 

Alė R ū t a 

VIENERI METAI BE 
TĖVELIO 

Praėjo sunkūs ir ilgi metai be 
Tėvelio. Senelio. Vyro, Uošvio, 
mūsų visu mokytojo a.a. Juozo 
Lipo. Mes jo risi !abai liūdime 
ir pasigenoame įo žodžiu, pata
rimų, jo tėviškės meilės ir šyp
senos. 

Tą. ką mes šiandien turim ir 
mokam, ememe pavyzdį iš šio 
nepaprasto žmogaus, nepapras 
to Tėvelio, mokytojo. Jo 
mokiniai taip jį mylėjo, kad jo 
buvusieji auklėtiniai, pabaigę 
gimnazija, būdami studentai , 
kiekviena rugsėjo pirmąją diena 
a te idavo pas mus Tėvel i 
aplankyti, su juo pabūti. Mūsų 
namai skęsdavo gėlėse. 

Deja, šiandien jis su mumis 
tik mūsų maldose, prisimini
muose, mintyse ir širdyse. Bet 
aš tikiu, kad jo siela čia. Du 
mėnesius prieš mirtį mano 
Tėvelis turėjo labai reikšminga 
sapną. Jam angelas sake, kad jis 
galės savuosius vieną kartą į 
metus aplankyti. Aš tikiu, kad 
jis šiandien su mumis. 

Kai ateiname į šį pasaulį, pri
imame Dievo dovaną — gyvybe 
Mes žinome, kad vieną diena 
turėsime palikti šią Žemę ir 
mirti, iškeliauti į Amžinąjį 
pasaulį. Labai sunku, kai ar
t imas žmogus iškeliauja i 
amžinybę. 

Mūsų mama Marijona Lipie 
nė. brolis Juozas, sesuo Livija u 
aš su šeimomis nuoširdžiausiai 
dėkojame Jums visiems, kurie 
atėjote pačia mums sunkiausią 
valandą laidotuvių metu ir 
dabar per Tėvelio mirties pirma 
šias metines. 

Mes džiaugiamės, kad galė
jome išlaikyti tą lietuviška 
tradiciją. 

Ed i t a Lipaitė-Mattis 

MOKYTOJO VEIDAS 

Turbūt didžiausia Dievo 
dovana žmogaus gyvenime, kai 
jis palieka gražų pėdsaką po 
savo mirties žmonių prisimini
muose. Pėdsaką — kai prisimi 
nimai sukelia šypseną žmogaus 
veide. 

Tokį pėdsaką paliko ir mielas 
matematikas mokytojas Juozas 
Lipas. Praėjo mažiausiai 24 
metai, kai jį mačiau meno mo
kykloje Kaune, kur deste algeb 
rą ir geometriją. Bet dar dabar 
mintyse iškyla jo šypsantis 
veidas, ramūs žodžiai... 

Mano prisiminimus dar su
stiprino ir mano sesers prisimi
nimai: septyneri mokslo metai 
praleisti, lydint klases globėjui 
mokytojui Lipui — buvo patys 
isimint;.ii!iusi mokyklos gyveni
me. 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

50.00 dol. Juozas Mikulis. 
Westchester, IL; Pranas Mic
kus, Longueuil, P. Q., Kanada; 

40.00 dol. Juozas Rimkus, De-
lhi, Ont., Kanada: 

35.00 dol. Jadvyga ir Petras 
Gruodis, Chicago, IL; Sofija 
Šimkienė, Royal Oak, MI; 

30.00 dol. Elena Kolosovas, 
Northbrook, IL: Liudas Valan
čius; Orland Park, IL; Antanas 
Adomaitis, Manchester, CT; 

25.00 dol . Stefa Juškaitiene, 
Glendale, CA; Marian ir Dona
tas Greb, Oakland, CA; Povilas 
Mikšys, No. Palm Beach, FL; 
Stasys Bužinskas, Unio Pier, 
MI; P. Shukis, Kearny, NJ; Re
gina Čiuberkis, Cleveland, OH; 
Gailė Janušonis, Rochester, NY; 
Tadas K. Rūta, Chicago. IL; 
Juozas Agurkis, Omaha, NE; 
Aldona Paškevičius, Vista, CA; 
Ona ir Jonas Daugirdas, Hins-
dale, IL; 

20.00 dol. Vytautas Gaižutis, 
Oak, Lawn, IL, Mečys Aukštuo
lis; Richmont Hts.; OH; P. Kas-
peravičiutė. St. Petersburg, FL; 
Hedvvig Kontrimas, Mission 
Viejo, CA; 

15.00 dol. Alfonsas Alkas, 
Tampa. FL; A. Smelstorius, Cle
veland, OH; Nijolė Gražulienė, 
Oak Lawn, IL; R. Jonaitis, Eto-
bicoke. Ont., Kanada; Kazimie
ra Indreikienė. Chicago, IL; Be
nediktas Dapkus. Colchester, 
CT. Zita Žvirždys, Olimpia. WA; 
A. J. Kuprėnas. Rancho Pls. 
Vrds., CA; Juozas Bacevičius, 
Orland Park. IL; 

• hio/as ir Sniegą Masiulis. 
Antanas Šeduikis, Brockton. 
MA: Gražina Balsys, Gaeadbfe, 
CA:iland. IN: B Erslovas. Be 
vetlv Shores. IX: Julia Lapkus. 
RaksHil ls , II.: Pranas Skrups-
k,is. Toronto. Ont.. Kanada: 
Jonas Balskus, Oak Lawn. IL: 
Elena Burlis. Nen Buffalo. MI: 
Stasys Pat laba. Lement, IL. V. 
Salciunas. Port St. Lucie. FL: 
Bronius Bunys, Montreal. Que.. 
Kanada; K A Keblys. Baton 
Rouge. LA: Jonas Grigaitis. 
Chicago. IL: Zinaida ("ižikiene. 
Chicago. IL: Algirdas Šimu-

Juozas Lipas buvo ne tik pui
kus pedagogas, bet ir ener
gingas kelionių organizatorius, 
išvažinėjęs su mokiniais dvira
čiais visą Lietuva ir pasiekęs 
net Kaukazo kalnus. 

Neišsenkančios energijos, op
timizmo ir be galo švelnios šir
dies žmogus. Iški lus t a r p 
mokiniu ginčams ar nesklandu
mams, auklėtojas su begaliniu 
h u m a n i š k u m u išspręsdavo 
visas problemas Gaila, kad ne
teko pamatyti jo Amerikoje, nes 
tuo metu mokytojas jau šankiau 
sirgo Praėję metai neišdildė 
gero jausmo -- kuri sukelia jo 
vardas. Tas gerumo ir huma
niškumo šydas lydės ir toliau jo 
brangu prisiminima. 

Virginija Š iauėiūnai tė 
Paskųs , buvusi mokine 
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koms. Richmond Hill, NY; G. 
Indreika, Addison, IL; Dalia 
Mardon, Nevv Milford. CT: S. B. 
Stravinskiai, Brookfield, IL; 

10.00 dol. E. Barškėtis, Hins 
dale, IL; Vincas Maciūnas, Phi-
ladelphia, PA; Antanas Kriščiū
nas, Chicago, IL; Stasė Viščiu-
vienė, Chicago, IL; S. Kaunelie-
nė, Westland, MI; Birutė Navic
kas, Lemont, IL; Stasys Vaičiū
nas, Roselle, NJ; Juozas Stro-
kas, Bridgeview, IL; Pr. Sima
navičius, Lanham-Seabrook, 
MD. 

10.00 dol. Stasys Erlingis. 
Dearborn Hts, MI; M. D. Bane 
vičius, West Hartford, CT: Ona 
Adomaitienė. Sun City, AZ: 
Brother Casimir Roland, OFM, 
Castro Valley, CA; Felicitas 
Bulkaitis, Kevvanee, IL; A. 
Masaitis. Dearborn. MI: A. ir D. 
Slėnys. Palos Heights. IL; G. R. 
Kisiel ius. Somervi l le . NJ . 
Aldona Vitkauskas, Novi, MI; 
Vytautas Girdvainis. Chicago. 
IL; P. Malinauskas. Chicago. 
IL: D. ir J. Gvidas, Lisle. IL. An
drius A. Butkunas, Farmington 
Hls. MI: Monika Lembertas. 
Santa Monica, CA; Antanina 
Petrauskienė. Davisburg. MI: 
Stasvs Naunus, Dearborn Hts. 

MI; Alf Petrutis, W. Hyan 
nisport, MA; Elsie Vaišviliene 
Lawrenceville, NJ; 

15.00 dol. Petras Pagojus. 
Detroit, MI; Liuda Kulikauskas, 
So. Ozone Park, NY; Stepas 
Smalinskas, Livonia, MI; Bene
diktas Povilavičius, Arlington. 
MA; Al. L. Kvečas, Sunny Hills, 
FL; L. Jankauskienė, St. Pete 
Beach, FL; Kazimiera Indrei
kienė, Chicago, IL; Z. Lukaus-
kas, Kenosha, WI, Leonas Sto-
nikas, Downers Grove, IL; 

11.00 dol. Bruno ir Aldona 
Baukys, St. Pete Beach, FL; 

10.00 dol. V. A Grybas. 
Toronto, Ont., Kanada; Matilda 
Jurevičius, RFD Sicklerville, 
NJ; Balys Papaurelis, Montreal, 
Que., Kanada; Vincas Dovydai-
tis-Datis. Los Angeles, CA; So
fija Galdikas, Dorchester, MA; 
Antanas Malinauskas, Chicago, 
IL; Vitas Vaičiulis, Woodhaven, 
NY; Joe Ignaitis, Cupertino. 
CA; Anthony Dėdinas, Woodha-
ven, NY; Juozas Ruokis, Brock
ton, MA; B. Harris, Worcester, 
MA; St. Vaškys, St. Pete Beach, 
FL; Sofija Šimkienė, Royal Oak, 
MI. 

Ačiū! E s a m e t i k r a i lai
mingi, tu rėdami tokį gausų 
bur i nuoširdžių rėmėjų! 

A.fA. 
Agr. ANTANAS KURAS 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. vasario 25 d., sulaukės 89 metu 
Gimė 1906 m liepos men. 27 d. Lietuvoje. Sakiu apskri

tyje. Žvirgždaičiu valse.. Valiu kaime Amerikoje išgyveno 
46 m. 

Trys velionio broliai žuvo Lietuvoje partizanu kovose ar 
Sibiro tremtyje; taip pat dvi seserys su šeimomis žuvo Sibire. 

Nuliūdę liko: JAV bese posūnis Algis Krikštolaitis su 
šeima. Laidotuvėmis rūpinasi J. E. Jašiūnai 

Vietoje geliu prašoma aukoti daugiavaikei Tunkevičių 
šeimai Kaune 

Priklausė ALT*ui. Tautos Fondui. Lietuvių Agronomu 
sąjungai. R.LB. Lietuviu Namu savininku organizacijai. 
Lietuviu Spaudos bendrovei. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus. Marąuette laidojimo namuose. 253') W. 71 St. 
Atsisveikinimas 7 vai vakaro. 

Ketvirtadienį, vasario 29 d., iš laidojimo namu 10 vai. ryto 
velionis bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai ryto gedulingos 
šv Mišios už jo siela. Laidotuves privačios Velionio palaikai 
hus palaidoti Žvirgždaičiu kapinėse, kur ilsisi jo tėvai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv Mišiose už a.a. Antaną. 

Nuliūdę posūnis su šeima ir artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus 
Tei. 312476-2345 arba 800 994 7600 

Donald M Petkus. 

A.fA. 
Kpt. VIKTORUI DIMINSKIUI 

mirus, jo žmonai ELZBIETAI, sūnui JONUI, dukroms 
ALDONAI ir NIJOLEI su šeimomis nuoširdžia užuo
jauta reiškiame ir kartu liūdime. 

-/. D. Kučėnai 
Antanina Misiūniene 
Antanine Soreiktenė 

B E Paliulioniai 
•J. -J. Paliulioniai 
K. R. Pa/uhoniai 
R. L. Vedegiat 

A.tA. 
Kpt. VIKTORUI DIMINSKIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžia užuojauta žmonai ELZEI, 
vaikams JONUI. NIJOLEI ir ALDONAI su šeima 

Krikšto duktė Audrone Lesniauskaitė-
Timienė su šeima 
Viktoras Lesmaiiskas 

' .p .- p i n - i ' i ; u 
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s metimu paminėjime, pm sūnaus skulptoriaus -luo/o sukurtos tėvo 
-1 J n i I !,.?;)< I.ipas dukra Edita Lipaitė-Mattis. žmona Marijona 
dukra Livija Ltpaitė ir buvusi .1 l.ip<> mokine Kaune Virginija 
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A.tA. 
VIKTORUI DIMINSKIUI 

ia užuo 
DIMINSKIENEI. 
velionio v 
šeimomis 

nkams 
Kartu 

IA< 

jauta reiškiame jo žmonai ELZEI 
klubo ilgametei valdybos narei 

JONUI. ALDONAI ir NIJOLEI 
liūdime ir jungiamės maldoje 

turiu Moterų kluhų federacijos 
Čikagos klubo valdyba ir narės 

ir 
su 

I « 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. vasario mėn. 28 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
D a l i a S o k i e n ė , A u d r ė Bud

rytė ir J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė 
jau Čikagos ir apylinkių lietu
viams gerai pažįstamos ir užsi
rekomendavusios deklamatorės 
bei skaitovės. Jas visas išgir
sime deklamuojant Bernardo 
Brazdžionio ir Vytės Nemunėlio 
eilėraščius sekmadienį, kovo 10 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
. .Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrel is visus kviečia į 
popietę su poetu Bernardu Braz
džioniu, kurį turėsime savo 
tarpe kaip svečią iš Kalifornijos. 
Tai bus gera proga pasidžiaug
ti ir Lietuvos nepriklausomybės 
a t s t a t y m o š v e n t e — Kovo 
11-tąja. 

J u o z a s Mas i l ion is yra X lie
tuvių tautinių šokių šventės lei
dinio redaktorius. Nors ter
minas, kai visa medžiaga leidi-
į. JI turėjo būti atsiųsta, baigėsi 
ernai gruodžio mėnesj, bet vis 

dar yra ..besivelkančių iš paskos 
grupių ir nepasistengiančių at
siųsti savo nuotraukas, aprašy
mus. Būtu gaila, kad per vado
vu nepareigingumą visa grupė 
nukentėtu ir nebūtu įtraukta į 
šį leidin). 

N e m o k a m a i p i l d a u pensi
ninkams Federalinius ir valsty
binius taksus. Pirmadienį ir 
penktadienį nuo 9 v. r. iki 1 v. 
p.p. Levy s e n e l i ų c e n t r a s 
I Department of Aging) Chicago, 
skambinti tel. 312-744-0784, 
ke tv ir tad ien ia i s v i są dieną 
Federal Building, 230 So. Dear-
born, room 7 6 8 , Tomas 
Markvaldas. IRS - TCE ir Vita 
programa. 

A.a . b iochemi jos dr . Kazio 
M a r t i n k a u s (1953-1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, sesuo 
ir artimieji įsteigė stipendijos 
fondą, kuriuo gali pasinaudoti 
visi laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, bebaigia bakalauro, 
siekiantys magistro arba dakta
ro laipsnio iš griežtųjų mokslų 
(b io log i jos , chemi jos , bio
chemijos), ypač sąryšyje su vėžio 
ligos tyrimu. Norint gauti dau
giau informacijų ir prašymų for
mas, rašyti: Kristinai Martin-
kutei, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, IL 
60629-3011, USA. Prašymų for
mos turi būti grąžintos iki 1996 
m. gegužės 30 d. 

Našl ių , naš l iukų ir pavienių 
k l u b o susirinkimas įvyks kovo 
8 d., penktadienį. 1 vai. popiet, 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Ave. Po susirinkimo bus vaišės. 
Kviečiami ir nauji nariai į 
klubą įsijungti. 

x T R A N S P A K įstaiga LE-
M O N T E veikia savaitgaliais: 
p e n k t d . 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. 
ir s e k m d . 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

<sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 W. 63 St.. Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301^866 
\. ,ilando*, pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

C hicago. II. 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo wil nuo 9 iki 7 \al vak. 
^<-štad u \ r iki 1 vai. d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2̂ 01 W ĥ th Street 
Chicago, IL 60629 

I.-! (1-112)778-0800 
Kasdien 9 -6 %al vak 

'šfštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

K a z i u k o m u g ė — Jau 39-ji 
Čikagoje, šį sekmadienį, kovo 3 
d., vyks Jaunimo centre. Iškil
mingas at idarymas didž. salėje 
vyks 11:15 vai. ryto. Mugė bus 
uždaroma 3 vai. p.p. Čikagos 
skautai ir skautes kviečia visuo
menę atsi lankyti , apžiūrėti jų 
gražiai įruoštus pavilionus, ka
vines, žaidimų kambarius, įsi
gyti jų sukurtų įvairių tautodai
lės dirbinių ir kitų rankdarbių, 
pasivaišinti skaniais lietuviš
kais patiekalais maž. salėje 
įrengtoje valgykloje, pasigar
džiuoti tortais ir kitais kepiniais 
vienetų įruoštose kavinėse. Vai
kams bus įrengti žaidimų kam
bariai ir l a imik ia i s gausūs 
la imėj imai . O A k a d e m i n i o 
skautų sąjūdžio knygynas turės 

didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų, kasečių, plokštelių. At
vykite ir kel ias valandas malo
niai praleiskite Čikagoje gau
siausiai lankomame metiniame 
renginyje. 

Č i k a g o s m i e s t a s švęs 159-tą-
jį gimtadienį š.m. kovo 4 d. Ta 
proga ruošiami keli renginiai, 
daugiausia Chicago Cultural 
centro Preston-Bradley salėje 
(78 E. Washington), o miesto 
gyventojai ir atvykę iš tol iau 
raginami aplankyti gausias kul
tūrines institucijas, muziejus ir 
kitas žymias vietas. Taip pat 
pabrėžiama, kad miesto gyven
tojams, kurie gali įrodyti, kad 
yra gimę kovo 4 d., bus atsiųstas 
specialus žymuo — „Honored Ci
tizen Award". Norintieji gauti 
daugiau informacijų apie Čika
gos gimtadienio renginius, gali 
paskambinti mero įstaigai (Of
fice of Special Events) 312-
744-3315. 

Vio le ta Fab ianov ich yra De-
š imtos ios l i e t u v i ų t a u t i n i ų 
šokių šventės meno vadovė. Šių 
metų pradžioje ji buvo išvykusi 
į Pietų Ameriką, kur turėjo su
sitikti su šventėje numačiusio
mis dalyvauti tautinių šokių 
grupėmis ir padėti joms ruoštis 
šventės programai. 

x J u o z a s B a c e v i č i u s patar
nauja į s i g y j a n t v a i r a v i m o 
t e i s e s . S k a m b i n k i t e : 7 0 8 -
403-7334. 

(sk) 
x V i n c a s A k e l a i t i s , Cleve-

land OH, kasmet paremia kun. 
Ričardo Repšio Kaune globoja
mus našlaič ius $300 ir dar 
prideda $20 auką Socialinių 
reikalų tarybai . Dėkojame! 
„ L i e t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
k o m i t e t a s . 

(sk) 
x K v i e č i a m e j trijų p a r o d ų 

a t idarymą: Viktorijos Dani-
liauskaitės „Baltai" — lino-
raižiniai, Kęstučio Musteikio 
„Žemės atspalviai" — kerami
ka, Algio Kemėžio — „Holy 
Cow" — fotografija, Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL 
kovo 2-31 d. Atidarymas šešta
dieni , k o v o 2 d. 7:30 - 9 v .v . 

(sk) 
x „ J ū r a t ė s ir K a s t y č i o " 

operos spektaklių bilietai nuo 
šio ketvirtadienio jau gaunami 
..Seklyčios'* patalpose, 2711 W. 
71 St. Lietuvių Opera kviečia 
bilietus įsigyti iš anksto ir daly
vauti Banaičio operos spektak
liuose, kurie bus balandžio 20 d. 
ir 21 d. Morton auditorijoje. 
..Seklyčioje" taip pat gaunami 
ir autobusų bilietai, kurie nuveš 
ir parveš norinčius jais važiuo
ti. 

Paštu bi l ietus galima užsisa
kyti, kartu siunčiant čekį. šiuo 
pavadinimu ir adresu: Lithua-
nian O p e r a C , Inc., 7013 S. 
Cal i fornia A v e . , Ch icago , IL 
60629. Bil ietų kainos parteryje 
$35 ir $25. o balkone $30. $20 
ir $15. Prašome pažymėti ir 
spektaklio data 

(sk) 

D A I L I N I N K Ų 
M A R Č I U U O N I U K Ū R Y B O S 

P A R O D A 

Kiekvienais metais Vasario 
16-tosios Lietuvos Nepriklau
s o m y b e s š v e n t e i p a m i n ė t i 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centro patalpose at idaroma 
meno paroda. Šiais metais pa
rodoje — dailininkų Eleonoros ir 
Aleksandro Marčiulionių kera
mikos darbai. Išstatyta Eleo
noros Marčiulionienės 45 dar 
bai, o jos vyro Aleksandro — 23. 
J ų darbai yra skirtingi. 

Ypač 4 akis krito Eleonoros 
„Angelas", pažymėtas Nr. 38 ir 
„Madonos" skulptūrėlės. Yra 
apie ką pamąstyti, besižvalgant 
šioje parodoje. Skulptūrose Mo
terų rankos pasižymi švelnumu, 
grakštumu, lyg būtų grakščios 
išraiškos šokėjų judesiai; pirštai 
i lgi , dai l ininkės rankos nuglos
tyto molio, rodo moters švel
numą, minkštumą. Veidai apva
lūs, kaklai ilgi, akys didelės. 
Kiek reikia turėti kantrybės ir 
mei lės . Šiuose keramikos dar 
b u o s e pas i rodo E l e o n o r o s 
Marčiul ionienės ramus mo
ter iškas būdas. 

Antrosios sales gale — pa
ve iks las „Gaidys", visų vištų 
karal ius , vištyno viršininkas. 
P a s a k p a v e i k s l o s a v i n i n k o 
Arūno Draugelio, „atsikeliu kas 
rytą, pasižiūriu į gaidį ir išeinu 
iš namų, norint viską nuveikti" 

Aleksandro Marčiulionio dar 
bai rodo vyriškas, st ipresnes 
rankas dirbant su visai kita 
technika, bet irgi parodo nuošir
dumą pasirinktoms įvairioms 
t emoms . 

K u n . V y t a u t a s B a g d a n a 
vič ius , MIC, priminė vis iems 
aplankyt i Marijonų koplyčią, 
kurioje yra jau seniau dail. 
Aleksandros sukurtos „Kris
t a u s s t o t y s " . J i s p a l i k o 
paveiks lė l ių susipažinimui. 

Parodą aplankė arti š imto 
lankytojų, net nepatingėjo at
vykti iš Lemonto apylinkės. Pa
roda buvo laiku atidaryta Algio 
Januso , parodos kuratoriaus 
pastangomis . Apie dai l ininkų 
darbus ir jų įnašą į l ietuvių 
meno istoriją kalbėjo dail. kera
m i k a s i š K a u n o A n t a n a s 
Žemait is . 

Paroda bus iki kovo 4 d. Net 
per Kaziuko mugę, ruošiamą 
skautų , sekmadienį , kovo 3 d., 
bus gal ima parodą aplankyti 

P r a n ė Š l u t i e n ė 
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x A l d o n a K u r a p k a S tan-
t o n , E n g l e w o o d F L . rašo: 
„Esame Švč. Mergelės Marijos 
maldos būrelis, įvairios kilmės 
žmonių. Aš vienintele lietuvė. 
Apart maldų, renkam aukas 
va ikų išlaikymui. Siunčiame 
$ 1 5 0 — vieno našlaičio išlai
kymui Lietuvoje". Dėkojame! 
„ L i e t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
k o m i t e t a s . 

(sk> 
x A t o s t o g o s B a h a m o s e ! 

N u o $399 . I kainą įskaičiuo
j a m a : skrydis ir v i e šbut i s . 
S k a m b i n t i : T e r e s e i L e s -
n i a u s k i e n e i , Trave l C e n t r e , 
L t d . 847-5284)773. 

(sk) 

x P i r m ą m ė n e s i o š e š t a d i e 
n i pamaldos su šv. Mišių auka 
k o v o 2 d., š e š t a d i e n į , 4 va i . 
p . p . Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Ž id inys . 

(ski 
x TRANSPAK praneša: 

„1990 m. Lietuvoje veikė 653 
kata l ikų bažnyčios". P i n i g a i , 
s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s siun
tos į L ie tuvą . Maisto siuntiniai. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL, tel . 312-436-7772. 

(sk* 
x K n i g h t s o f L i t h u a n i a , 

Maspeth Council 110, ats iuntė 
$ 3 0 0 — tai pratesimas metinės 
paramos vienai našlaitei Dar 
nori globoti vieną berniuką 
naš la i t į . Geradariams deko 
jame! „Lie tuvos Naš la ič ių glo
b o s " komite tas , 2711 W. 71 st.. 
C h i c a g o . IL 60629. 

'sk i 

T I K T U 

(Ištrauka) 

Tik Tu. o Viešpatie 
Gali grąžint ramybę, 
Pasotint alkaną 
Ir trokštantį pagirdyt, 
Nes Tavo rankoj 
Amžių ugnys žiba, 
Ir Tavo garbei gieda 
Meilės giesmę širdys. 

L a i m u t i s S v a l k u s 

P E L E N Ų D I E N A 

Pelenų diena, pradžia Gavė
nios. Š i s laikotarpis mums pri
mena Kristaus gyvenimo pas
kutinius metus žemėje. Jis pa
skelbė žmonėms, kaip reikia gy
venti žemėje, kad pasiektų dan
gų. Jo mokslas daug kam nepa
tiko, todėl buvo suimtas, kan
kintas ir pasmerktas mirčiai. 
Nors daug metų praėjo, bet žmo
nių nuomonės mažai pasikeitė. 
Dabartiniais laikais yra dau
giau žmonių, kurie nekenčia 
Kristaus, kovoja prieš Jo pa
skelbtas t iesas , negu Kristaus 
laikais. Tokių žmonių yra šiame 
krašte ir mūsų tėvynėje Lietu
voje. Gavėnia yra rimto pagal
vojimo laikas ir didesnio susi
kaupimo maldoje. Kristus irgi 
meldėsi už savo priešus saky
damas, kad jie nežino, ką daro. 
Daug nutolusių žmonių nuo 
Dievo nežino, kodėl jie taip daro. 
Jiems reikia tikinčiųjų pagal
bos. Gavėnia yra geriausias lai
kas. Pamėginkite dažniau susi
tikti su tais draugais, kurie 
Dievui mažai skiria laiko ar vi
sai į Jį nekreipia dėmesio. Pa
sikalbėkite, paaiškinkite Kris
taus paskelbtą tiesą. Jei neži
note kaip, pasiskaitykite reli
ginių knygų ir jums bus naudin
ga. Tegul ši gavėnia būna vi
siems susimąstymo, maldos, at
laidumo ir gerų darbelių laikas. 

Redaktor ius 

Š V E N Č I Ų B E L A U K I A N T 

Aš noriu, kad pro mūsų sodą 
tekanti Šešupė greičiau užšaltų. 
Pas mus, Marijampolėje, par
duotuvės vitrinose kabinamos 
girliandos ir eglutes pardavinė
ja. Yra žaisliukų eglutės papuo
šimui. 

Nemėgstu girtis, bet mano tri
mestro pažymiai yra tokie: lie
tuvių kalba 9, pasaulio pažini
mas 9. anglų kalba 10, matema
tika 9. Aš nustebau, kad seniau 
buvau trečioje vietoje, o dabar 
patekau į antrąją. Mums buvo 
paskelbtas konkursas „Mano 
piešinys". Čia reikėjo nupiešti 
ką nors susijusio su Kalėdomis. 
Tikiuos laimėti premiją. Ma
nau, kad dar laimėsiu kitą pre
miją už „žaisliukas eglutei". 

Mes mokykloje nupynėme Ad
vento vainiką, į jj įsmeigėme 
žvakutę. Kiekvieną savaitę už
degame žvakutę. Pirmąjį Ad
vento sekmadienį aš su tėte ir 
mama buvome šventose Mišio
se. Kunigas pasakė labai įdomų 
pamokslą. Aš atlikau išpažintį. 

Labai laukiu Kalėdų ir tikiu, 
kad Kalėdų senis man atneš 
„puzlą" (iš dalių sudedamą pa
veikslą). Taip pat laukiu ir N. 
Metų, kuriuos žadu švęsti sodo 
namelyje. Todėl aš ir laukiu, 
kad užšaltų Šešupė. Tai ir vis
kas šį kartą. 

V a i d a s Bul ikas 
Marijampolės viduriniosios 

mokyklos mokinys. 
P.S. Šis laiškas - rašinėlis „T. 

žvaigždutę" pasiekė jau po Ka
lėdų. 

Čikagos J. Daumanto-Dielininkaičio jaunučių kuopos artistai laukia savo 
eilės kalėdinio vaizdelio pasirodyme. Iš k. — Rima Kuprytė, Juozukas Sidrys 
ir Vincas Sidrys. N u o t r T m d a K n I b k > 

S E N E L Ė 

Kipras: — Pasakyk man, kaip 
tu išgydei savo senelę nuo tokio 
nervingumo? — Juk p irmiau ji 
negalėdavo ramiai ir pakalbėti . 

Petras: — Labai paprastai. Jai 
pasakiau, jog kuo senesnis žmo
gus, tuo j is labiau nervuojasi . 

R E U M A T I Z M A S 

Tėvas: — Žinai, Emilija, a š vi
siškai pasveikau nuo reumatiz
mo. 

Motina: — Ach, gaila! Dabar 
nežinosiu, kada bus l ietus ir ka
da gražus oras. 

V A S A R A S U M E Š K I U 

(Pabaiga) 
Kartą aš sugalvojau išmaudy

ti Meškį ežere. Ežeras yra maž
daug už kilometro nuo m ū s ų 
namo. Aš važiavau dviračiu, o 
Meškis bėgo paskui. Tokios iš
kylos jam labai patikdavo, bet 
maudytis Meškis nemėgdavo . 
Net iki savo mažų k e l i u k ų ne-
įbrisdavo į vandenį. Todėl reikė
davo nunešti Meškį g i l iau ir pa
leisti į vandenį. Tada Mešk i s , 
purkšdamas ir plakdamas uode
ga vendenį, imdavo kuo grei
čiau „varytis" į krantą. D a r 
Meškis įdomus tuo, kad labai 
mėgsta kasti duobes. Kartą 
savo letenėlėmis išrausė kurm
rausį, turbūt užuodė tą požemi
nį slapuką. 

Gera buvo su Meškiu vasarą, 
bet aš nė negalvojau, kad su juo 
reiks išsiskirti . A š turė jau 
Meškį palikti kaime. S u n k u bu
vo išsiskirti su nuotykių ieško
toju, plaukiku bei kurmių me
džiotoju. Tėtė pasakė, kad šuo 
mieste nereikalingas, kad šuo 
mieste — ne šuo. Nors aš jo ne
labai supratau, bet ga lbūt j i s 
yra teisus. 

T i t a s Dirgė la , 8 B k lasė 
L ie tuva 

P.S. Šio straipsnio pradžia buvo 
1996.n.7. 

K U D L E 

Aš turiu šunį vardu Kudlė. Ji 
yra Standard Poodle, juodos 
spalvos. Žiemą ji turi t iek daug 
plaukų, kad jos akyčių nesima
to. Užtai ir vadinama Kudle, 
kad yra labai kudlota. Ji moka 
vaikščioti ant dviejų paskutinių 
kojų, jei virš jos galvos laikai 
sūrį. Jai pat inka žaisti su kate. 

G i n a V a l a i t y t ė , 
Bostono lit. m-los mokinė. 

P A U K Š T I N I N K A S I R 
G A N D R A S 

Paukštininkas, ištempęs ger
v ė m s tinklą, atokiai (toliau) 
atsistojęs laukė, kas įklius (įlįs 
į tinklą). Kartu su gervėmis prie 
t inklo atskridęs nusileido ir 
gandras. Paukštininkas prišo
kęs sugavo ir gerves, ir gandrą. 
Š is ėmė prašyti žmogaus, kad 
paleistų, nes žmonėms ne tik 
žalos nedarąs, bet ir didelę 
naudą teikiąs: gaudąs ir ryjąs 
gyvates ir kitus šliužus. Paukš
t in inkas jam atsakė: 

— Kad iš tikro ir neblogas esi, 
v i s dėlto nusipelnei bausmės, 
n e s nutūpei kartu su kenkė
jais . . . 

Taip ir mes turime vengti 
bendrauti su blogaisiais, kad 
neatrodytų, jog ir mes esame jų 
p iktų darbų bendrininkai. 

E z o p a s 

G A L V O S Ū K I O N R . 8 6 
A T S A K Y M A S 

Skersa i : Kriaušė, tortas , la
pas, saulė. Ž e m y n : ape ls inas , 
obuolys, bananas, šuo, katė , gė
lė. 

G A L V O S Ū K I O N R . 8 8 
A T S A K Y M A S 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

G A L V O S Ū K I S NR. 106 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

• Amerikos žemyno buvimą IV 
amžiuje prieš Kristų, jau žinojo 
Platonas 

r 
M 

3 

i 

ft A 
G 

G A L V O S Ū K I O N R . 8 9 
A T S A K Y M A S 

1. Chirurgas — gydytojas, ku
ris daro operacijas. J i s operaci
jas at l ieka ligoninėje. 2. Čiuži
n y s — š iaudų ar kitko prikimš
tas maišas , ant kurio gul ima ir 
miegama, jį gal ima rasti stovyk
lautojų lovose. 3 . Daigas —jau
nas, t ik ką išdygęs augalas, 
skirtas persodinimui, jis auga 
darže ar darželyje. 4 . Dieglys — 
aštrus skausmas , kuris kartais 
ats iranda nugaroje ar šone. 5 . 
Drožlė — peiliu plonai nudrožta 
skiedra, randama stal iaus dirb
tuvėje. 6. Dujos — dažniausiai 
nematoma medžiaga, neturinti 
tūrio, nei formos, randamos vir
tuvėje ir kitur. 7. Ekranas — 
šviesios medžiagos plokštuma, 
randama kine, kurio paviršiuje 
rodomi fi lmų vaizdai. 8 . Erškė
t i s — dygl iuotas krūmas, pvz. 
rožių dygliai . Randamas darže
lyje. 9 . Ėdžios — dėžė pašarui 
uždėti, gyvul ius šeriant, randa
mos tvarte. 10. Garbana — su
siraičiusių plaukų, v i lnų ar au
galų kuokštas. Garbanota galva 
randama pas žmogų. 

G A L V O S Ū K I O N R . 9 0 
A T S A K Y M A S 

1. Skrajojanti žuvis (Exocoe-
tus volitans) gali nuskristi — 
nusklandyti maždaug 4 0 0 met
rų, arba apie vieną ketvirtį 
mylios (E. Brit. 9-341, Chica
go, 1968). 2 . Gandro amžius 
s iekia 26 metus , gulbės 22, 
žvirblio 20 ir kregždės 16 metų 
(D. Crys tars „The Cambridge 
Factfinder", p. 92 , Cambridge 
University Press, 1993). 3 . Apa
čia. Apasčia, bažnyčia, bėgčia, 
čia, delčia, garstyčia, gulsčia, 
koplyčia, mergiščia, nakčia, pas
lapčia, pėsčia, risčia, slapčia, 
stačia, svočia, telyčia, tyčia, tuš
čia, vogčia. Nevartotini Žodžiai: 
druskinyčia, gėlynyčia, grabny
čia, gryčia, malkinyčia, pielyčia, 
seklyčia (?), špokinyčia, varpiny-
Čia, vylyčia. 4 . Žodžio krienas 
Šv. Rašte nerandame. 5. Gero
sios bakterijos gamtoje sukelia 
reikal ingą puvimo procesą, ar
ba sukelia rūgimą, pvz. ruošiant 
pieno produktus, gaminant alų, 
vyną, spiritą, odos gaminius. 

Tarp taškų, atžymėtų skaitli
nėmis , yra kažkas pasislėpęs. 
Pamėginkite jį surasti, sujungę 
t a š k u s linijomis. (5 t.) 

G A L V O S Ū K I S NR. 107 

Padauginkite šį skaičių iš 15 
ir pamatysite įdomų daugmenį: 
037037037037x1.5. Už to veiks-' 
mo atl ikimą — 5 taškai. 

G A L V O S Ū K I S NR. 108 

Vienas turtuolis turėjo činčilų 
(brangaus kailio gyvuliukų) ūkį. 
Kartą aplankęs savo gyvuliu
kus , tarė savo žmonai: „Jei mes 
parduotume iš turimų činčilų 
75 , jų maisto atsargų liktų 20 
dienų ilgiau. Jei mes prie turi
m ų činčilų dar nupirktume 100, 
j i ems maitinti maisto pritrūktų 
15 dienų". Tada žmona paklau
sė: „Tai kiek mes tų činčilų da
bar turime?" Jos vyras jai pasa
kė skaičių, įdomu, ar jūs galė
t u m ė t e tai padaryti? Pamėgin
kite! 10 taškų už teisingą šio už
davinio išsprendimą. 

G A L V O S Ū K I S NR. 109 

Gal galite pasakyti ir parašy
t i dvi JAV tautines šventes , 
kurias JAV kongresas yra nu
taręs švęsti? (5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 110 

Vyresnieji sprendėjai, naudo
damiesi žinių šaltiniais, atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Biržai, 
senoji alaus sostinė Lietuvoje. 
Kiek per vieną parą biržiečiai 
pagamina alaus? 2. Kada kala
kutas atsirado Europoje? 3 . Ku
rio amžiaus buvo dabartinis Lie
tuvos respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, kai Stali
n a s okupavo Lietuvą 1940 me
tais? 4. Ar Šv. Rašte kur nors 
yra rašoma apie riešutus? 5. Ko
kia buvo diktatoriaus Tito (1892 
1980) tikroji pavardė? Už visus 
te is ingai ir išsamiai atsakytus 
klausimus, skiriama 10 taškų. 
Už trumpus ir apytikrius atsa
k y m u s 5 taškai. 
Ats iuntė k u n . dr. E. Geru l i s 


