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K. Bobelis ragino priimti 
Konstitucijos 47 straipsnio 

pataisą

Maskva bando užbaigti karą
Čečėnijoje

Vilnius, kovo 19 d. — Antra
dienį Lietuvos Seime buvo 
svarstoma, ar priimti Lietuvos 
Konstitucijos 47-ojo straipsnio 
pataisą, kuri leistų užsienie
čiams Lietuvoje nusipirkti ne 
žemės ūkio paskirties žemę, ant 
kurios yra jų įmonės Lietuvoje.

Seįmo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
savo kalboje Seime argumenta
vo už šio Konstitucijos straips
nio pakeitimą, pabrėždamas, jog 
toks pakeitimas nepastatys Lie
tuvos į blogesnę padėtį, o tik pa
darys, kad Lietuvos Konstituci
ja atitiktų visų kitų Europos ša
lių standartus. Anot Bobelio, šio 
pakeitimo priėmimas yra dalis 
jos įsipareigojimo, atstačius sa
vo nepriklausomybę, „savomis 
tautos jėgomis kovoti už suvere
nią nepriklausomą mūsų vals
tybę, kad mes patys galėtume 
kurti savo ateitį ir niekada ne
leisti, kad Lietuva būtų vėl pa
vergta ir kad vėl įsigalėtų sve
tima mūsų tautai diktatūra”.

„Šiandien yra istorinė diena”, 
kalbėjo K. Bobelis. „Lietuvos 
Respublikos Seime Tautos iš
rinkti atstovai turi nuspręsti, 
kad padėtų vykdyti mūsų visų 
įsipareigojimą — laisvais ir ne
priklausomais būti ir sava
rankiškai kurti ne tik mūsų, bet 
ir mūsų vaikų ir anūkų geresnę 
ateitį”.

K. Bobelis priminė: „Pagrin
dinis ir svarbiausias mūsų už
sienio politikos įsipareigojimas, 
kurį remia absoliuti Lietuvos pi
liečių dauguma, yra integraci
ja, įsijungimas į Vakarų demok
ratines struktūras ir užtikrini
mas Vakarų ir Rytų pasauliui, 
kad Lietuva niekada nesutiks 
būti įtraukta į Rusijos įtakos ir 
kontrolės zoną. To siekdami, 
mes ir einame į Vakarus, ban
dydami užtikrinti ekonominį,

Norvegijos ministrė 
pirmininkė lankosi Lietuvoje

Vilnius, kovo 18 d. (Elta) — 
Pirmadienį į Lietuvą su dviejų 
dienų oficialiu vizitu atvyko 
Norvegijos Karalystės ministrė 
pirmininkė Gro Harlem Brundt
land. Lietuvoje ji vieši antrą 
kartą. Norvegijos ambasado
riaus rezidencijoje G. H. Brundt
land susitiko su Lietuvos mi
nistru pirmininku Mindaugu 
Stankevičiumi, po to įvyko maž
daug valandą trukusios Norve-

Europos Sąjunga gali 
plėstis 1999 m.

Helsinkis, kovo 15 d. (BNS) — 
Europos Sąjungos plėtimas gali 
prasidėti ir 1999 m., kai Suo
mija pirmą kartą užims ES pir
mininkaujančios šalies vietą, 
pareiškė Suomijos užsienio rei
kalų ministrė Tarja Halonen 
Suomijos laikraštyje „Iltalehti” 
spausdintame pokalbyje.

Gruodžio mėnesį Europos Są
jungos aukščiausio lygio susi
tikime Madride buvo sudarytas 
tvarkaraštis, pagal kurį praėjus 
pusei metų po ES šalių vyriau
sybių konferencijos, tai yra 1998 
m., turi prasidėti derybos su 
kandidatais į Europos Sąjungą 
Malta ir Kipru.

Tarja Halonen nuomone, tuo 
pačiu metu gali prasidėti ir de
rybos dėl įstojimo į Europos Są
jungą su Rytų ir Vidurio Euro
pos šalimis. 

socialinį, kultūrinį ir valstybinį 
saugumą. Kad įvykdytume šį 
mūsų nusistatymą, turime pri
sitaikyti prie Vakarų demok
ratinių valstybių standartų ir 
reikalavimų, nežiūrint, kad kai 
kam ir atrodo, kad šiuo metu tie 
reikalavimai mums sunkiai įgy
vendinami. Bet mes turime at
sižvelgti į bendrą Europos vals
tybių bendradarbiavimo ir sau
gumo kontekstą, kaip kad va
kar pasakė Norvegijos ministrė 
pirmininkė G. Brundtland, ir 
turime žinoti, ar norime tapti 
sudėtine Europos dalimi. Jei 
visos Europos valstybės vykdo 
nustatytus reikalavimus ir pri
sitaiko, tai mes negalime likti 
vieni, izoliuotis ir vėl papulti į 
Rusijos įtakos ir kontrolės 
sferą”.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas pristatė argu
mentus už 47-ojo Konstitucijos 
straipsnio pakeitimą, sakyda
mas, jog šis „pakeitimas, kad 
Europos valstybių piliečiai ga
lėtų pirkti ir parduoti nuosavybę 
ir žemę Lietuvoje, yra vienas iš 
Europos Sąjungos reikalavimų 
jos narėms. Visi Lietuvoje buvę 
užsienio valstybių vadovai reko
mendavo, kad mes prisitaikytu
me prie ES reikalavimų ir tap
tume jos nariu. Konstitucinis 
pakeitimas yra būtinas, o prak
tiškas žemės ir nuosavybės par
davimas užsieniečiams gali būti 
pilnai ir mums priimtinu būdu 
kontroliuojamas įstatymais, 
taip kaip yra kitose valstybėse”.

„Užsienio reikalų komiteto 
vardu, jam vienbalsiai priėmus 
šį sprendimą, siūlau Lietuvos 
Respublikos Seime priimti 47 
Konstitucijos straipsnio pataisą 
— dėl geresnės ir saugesnės Lie
tuvos ateities”, baigė savo kal
bą dr. Kazys Bobelis.

gijos ir Lietuvos delegacijų de
rybos.

Lietuva ir Norvegija palaiko 
draugiškus ryšius nuo pat Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo. Su šia valstybe Lietuva 
yra pasirašiusi beveik visas pag
rindines tarpvalstybines sutar
tis. Per derybas, kaip spaudos 
konferencijoje informavo Lietu
vos ministras pirmininkas M. 
Stankevičius, prieita prie bend
ros išvados, kad yra dar daug 
neišsemtų galimybių ekonomi
niam bendradarbiavimui plėto
ti.

Pasak spaudos konferencijoje 
dalyvavusios Norveguos vyriau
sybės vadovės, nors nei Lietuva, 
nei Norvegįja kol kas nepriklau
so Europos Sąjungai, abi valsty
bės jau dabar yra Europos eko
nominės sistemos dalis, todėl jos 
turi aktyviau bendradarbiauti 
per Europos Tarybą ir kitas Eu
ropos struktūras.

Norvegija aktyviai remia Bal
tijos valstybių gynybos sistemų 
kūrimą, padeda Baltuos valsty
bėms įgyvendinti NATO progra
mą „Partnerystė taikos labui”, 
taip pat kurti Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo Baltijos bata
lioną BALTBAT, tačiau gana 
atsargiai žiūri į galimybes plės
ti NATO į Rytus. Tai galima sie
ti su tuo, kad Norvegija skiria 
didelį dėmesį geriems santy
kiams su Rusija. Pasak G. H. 
Brundtland, net ir per šaltąjį 
karą Norvegija turėjo gerus san-

Kovo 9 d., Vilniuje, Filharmonijos salėje vykusiame Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) 
suvažiavime partijos pirmininkas Vytautas Landsbergis grįžta i vietą šalia valdybos pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus. Savo kalboje Landsbergis pabrėžė, kad valdančiajai partijai tebevaldant 
Lietuvą senais būdais Lietuva atsidūrė krizės būklėje, bet kad konservatoriai — tai išties nauja 
partija, kuri atėjusi į valdžią skatins ir ekonominį vystymąsi ir kovos su nusikalstamumu. G. 
Vagnorius akcentavo, kad Tėvynės Sąjunga sieks teisingumo. Suvažiavime dalyvavo 574 delegatai 
ir 74 svečiai iš užsienio.

Vilnius, kovo 18 d. (Elta) — 
Pirmadienį Seimo rūmuose pra
sidėjo Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos pirmoji sesija. Ši ko
misija sudaryta stiprinti kon
taktams tarp Lietuvos ir užsie
nio lietuvių. Jos narius pasvei
kino Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas.

Pirmasis posėdis buvo skirtas 
kultūrinių mainų tarp Lietuvos 
ir JAV bei Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės problemoms. 
Kultūros ministerijos sekreto
rius Vytautas Balčiūnas, ap
žvelgęs kultūrinių mainų raidą, 
sakė, jog perspektyviausia bend
radarbiavimo forma yra bend
ras dalyvavimas valstybinėse 
programose.

Kaip pavyzdys buvo nurody-i Valstybių Sandrauga —Red.) bu
tas išeivijos kompozitoriaus 
Vytauto K. Banaičio šimtmečio 
jubiliejus. Lietuvoje ta proga 
pirmą kartą buvo atlikta nema
ža šio kompozitoriaus kūrinių, 
o Kauno Muzikiniame teatre 
pastatyta jo opera „Jūratė ir 
Kastytis” bus parodyta ir Či
kagoje.

Pritarta JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovės Liudos 
Rugienienės siūlymui užsienio 
lietuvių periodiką pardavinėti 
bent didžiųjų Lietuvos miestų 
kioskuose. Taip pat pritarta 
JAV Lietuvių Bendruomenės

J. Primakov lankosi 
Varšuvoje

Maskva, kovo 15 d. (Itar- 
Tass) — Rusijos užsienio reikalų 
ministras Jevgenij Primakov, 
kuris kovo 14 d. pradėjo oficia
lų vizitą Lenkijoje, susitiko su tarusijai išėjimą prie Baltijos 
Lenkijos ministru pirmininku Į jūros, sujungdamas su Kara- 
Wlodzimierz Cimoszewicz.

Po susitikimo J. Primakov 
pranešė, jog derybose sutarta 
pagyvinti Rusijos ir Lenkijos 
prekybinio-ekonominio bendra
darbiavimo komisijos veiklą. 
Taip pat aptarti kultūrinio apsi
keitimo klausimai, perduotas 
oficialus Rusijos ministro pir
mininko Viktor Černomyrdin 
kvietimas Lenkijos ministrui 
pirmininkui apsilankyti Mask-

tykius su Rusija ir, priešingai 
negu Lietuva, niekada nebuvo 
jos okupuota.

Prasidėjo Lietuvos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos sesija
valdybos pirmininkės Reginos 
Narušienės siūlymui prisidėti 
prie Čikagoje rengiamos dešim
tosios tautinių šokių šventės, 
mugės ir dailės parodos.

Nutarta, kad reikia nuodug
niai išanalizuoti Kultūros pavel
do, taip pat užsienio lietuvių po
litinių bei visuomeninių organi-

B. Jelcin grasino imtis 
kraštutinių priemonių

Tame pokalbyje jis taip pat pa
reiškė, kad prezidento instituci
jos įvedimas Rusijoje pilnai save 
pateisino. „Rusija nuo amžių 
įprato, jog stiprios vertikaliosios 
valdžios viršūnėje yra vienas 
žmogus”, sakė B. Jelcin. Jis 
taip pat pareiškė tikįs savo per
gale prezidento rinkimuose, yra 
pilnos optimizmo ir žvalios nuo
taikos.

Maskva, kovo 15 d. (Itar- 
Tass) — Referendumo dėl Sovie
tų Sąjungos ateities penktųjų 
metinių proga Rusijos preziden
tas Boris Jelcin kalbėdamas per 
Rusijos televiziją sakė, jog Belo
vežo girios susitarimai (kuriais 
buvo sukurta Nepriklausomų 

vo reakcija į faktišką sovietų Są
jungos suirimą, respublikų ban
dymas bent ką nors išgelbėti. Ta 
sutartimi visų pirma, pabandy
ta išlaikyti ekonominius ryšius, 
sakė B. Jelcin.

Tuo metu dar nežinodamas, ar 
Valstybės Dūma priims rezoliu
ciją, pasmerkenčią tuos susita
rimus (rezoliucija priimta 250-98 

balsų santykiu — Red.), Rusijos 
prezidentas pareiškė, kad tokios | 
rezoliucijos priėmimas padarytų 
didelę žalą Rusijai ir jis būtų 
priverstas „imtis kraštutinių 
priemonių”.

voje su oficialiu vizitu.
Pokalbyje buvo paliestas ir 

klausimas dėl koridoriaus per 
Lenkiją, kuris suteiktų Bal-

' liaučiaus sritimi. Itar-Tass ko
respondento iš patikimų šalti
nių gautomis žiniomis, Lenkijos 
premjerui pasiūlius, abi pusės 
sutarė „šį klausimą laikyti ne
susipratimu”.

Susitikime su Lenkijos užsie
nio reikalų ministru Dariusz 
Rosati buvo svarstomi Europos 
saugumo klausimai bei Lenki
jos siekis įstoti į NATO. Po 
derybų D. Rosati pasakė, jog šių 
problemų svarstymas vyko ge
ranoriškoje dvasioje, abi pusės 
išsamiai išdėstė savo pozicijas ir 
pasikeitė nuomonėmis.

Maskva, kovo 18 d. (CT) — 
Maskvos policija pirmadienį 
sustiprino sostinės apsaugą dėl 
pavojaus, kad čečėnų teroristai 
gali imtis ir kitų veiksmų, po to, 
kai miesto autobuse buvo rasta 
ir išminuota bomba vos 15 mi
nučių prieš jos nustatytą spro
gimo laiką, „Chicago Tribūne” 
(CT) dienraštyje rašo korespon
dentas James Gallagher.

Bombą, kurioje buvo 9 svarai 
TNT sprogstamosios medžiagos, 
sekmadienį savo autobuse rado 
vairuotojas, grįžęs į autobusų 
stotį, baigęs maršrutą. Bomba 
atrasta netrukus po to, kai če
čėnų vadas Džochar Dudajev pa
grasino, kad bus puolami viešo 
susisiekimo bei paslaugų cent
rai bei priemonės, keršijant už 
padidintus Rusijos kariuomenės 
puolimus prieš Čečėnijos mies
tus bei kaimus.

Maskvos pareigūnai sakė, jog 
tebetiria rastą bombą, ieškoda
mi ryšio su čečėnais, nors tuo 
tarpu jo dar nerasta.

Praėjusį savaitgalį Čečėnijoje 
įvykusioje spaudos konferenci
joje čečėnų vadas Džochar Duda
jev pasmerkė rusų puolimus 
tiek iš oro, tiek ir artilerijos 
apšaudymais, prieš Čečėnijos 
gyvenvietes, kurias rusai įtaria 
čečėnų gynėjų globojimu. Čečė
nų vadai sako, kad puolimuose 
užmušta šimtai civilių. Rusų 
kariuomenės vadovai sako, kad 
čečėnai stipriai ginasi prieš 
puolimus.

Dudajevas įspėjo, kad jo šali
ninkai netrukus pradės revan- 
šuotis už šiuos puolimus, kad 
įrodytų čečėnų ryžtą toliau ko
voti. Jis atsisakė galimybės siek
ti diplomatinio sprendimo dery
bomis jau 15 mėnesių besitę
siančiam karui.

Rusų puolimai prieš čečėnų 
gyvenvietes buvo tokie žiaurūs, 
kad net Rusijos statytinės Čečė
nuos vyriausybės vadovas Doku 
Zavgajev praėjusią savaitę 
skundėsi, kad Maskvos daliniai 
Čečėnijoje jau nebėra kontro
liuojami ir vykdo baisias žiau
rybes.

NVS šalių vadovai 
komentuoja Dūmos rezoliuciją

Maskva, kovo 19 d. (Itar- 
Tass) — Rusijos Valstybės Dū
mos nutarimas anuliuoti Belo
vežo susitarimus (kurių pasek
me panaikinta Sovietų Sąjunga 
— Red.) kenkia Rusijos intere
sams tarptautinėje srityje, pir
madienį pareiškė Rusijos užsie
nio reikalų ministras Jevgenįj 
Primakov. Pasak jo, tai kenkia 
Rusijos santykių plėtojimui su 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikomis ir duoda papildomų 
argumentų NATO plėtimo šali
ninkams.

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos Baltijos šalių reikalų 
kuratorius Aleksandr Udalcov 
mano, kad Rusijos Valstybės 
Dūmos nutarimas dėl Belovežo 
susitarimų veikiausiai neat
silieps Rusijos santykiams su 
Baltijos šalimis.

Tuo jis įsitikinęs todėl, kad 
kolegos Baltijos šalyse ramiai 
reagavo į Rusijos parlamento že
mųjų rūmų nutarimą. „Pozici
ja, išdėstyta oficialiuose Baltijos 
šalių atstovų pareiškimuose, 
mano nuomone, yra išmintinga 
ir neturi komplikuoti mūsų san
tykių”, pabrėžė A. Udalcov.

Rusijos prezidento patarėjas 
tarptautiniams reikalams Dmit- 
rij Riurikov pareiškė, kad Vals
tybės Dūmos nutarimas anu
liuoti Belovežo susitarimus —

Eltos nuotrauka „Kauno dienoje”

zacijų archyvų saugojimo ir per
kėlimo į Lietuvą galimybes. Sei
mo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Bronius 
Genzelis paragino užsienio lie
tuvius prisidėti prie pirmosios 
lietuviškos knygos — Martyno 
Mažvydo katekizmo 450-ųjų me
tinių paminėjimo, savo pasiūly
mus siųsti jubiliejinei komisijai.

Pirmoji komisijos sesija truks 
visą savaitę. Tolesnėje jos dar
botvarkėje — švietimo, mokslo 
valstybės saugumo klausimai. 

• •

tai pirmasis žingsnis į valdžių 
šakų konfrontaciją. Šiuo doku
mentu siekiama sužlugdyti Ne
priklausomų Valstybių San
draugos šalių integravimąsi da
bar, kai ten įvyko svarbus posū
kis, pažymėjo prezidento patarė
jas.

Net Dūmos pirmininko pirma
sis pavaduotojas Aleksandr Šo- 
chin pripažino, kad penktadienį 
priimtas Dūmos nutarimas ga
li pagreitinti NATO plėtimą į 
Rytus ir pastūmėti įstoti į šį 
bloką naujas šalis.

Tadžikistano užsienio reikalų 
ministras Talbak Nazarov pa
reiškė, kad Dūmos nutarimas 
gali turėti reikšmės tik pačiai 
Rusijai. Dabartinėmis sąlygo
mis atkurti Sovietų Sąjungą 
faktiškai neįmanoma. Alterna
tyva yra tik artima šių respub
likų sąjunga naujais pagrindais, 
atsižvelgiant į kiekvienos jų su
verenumą ir jų integravimasis 
įvairiose srityse, pabrėžė minist
ras.

Daugelio pasaulio valstybių, 
pirmiausia — NVS šalių vadovų 
reakcija į Rusijos Valstybės 
Dūmos sprendimą Belovežo su
sitarimus paskelbti niekiniais 
leidžia daryti išvadą, kad Rusi
jos komunistai, šio sprendimo 
iniciatoriai, labiausiai pakenkė 
savo pačių interesams, pareiškė

Rusijos prezidentas Boris Jel
cin, kuris pripažįsta, kad karo 
tęsimas šioje nafta turtingoje 
provincijoje gali jam kainuoti 
prezidentinius rinkimus šią va
sarą, ieško kokio nors būdo, pra
dėti Rusijos prastai aprūpintų ir 
demoralizuotų dalinių išvedimą 
iš Čečėnijos, tuo sustiprindamas 
savo poziciją prieš pat rinkimus.

Bet Dudajev aiškiai parodė, 
jog neduos Jelcinui garbingos iš
eities, net jeigu tai reikštų, kad 
Rusijos prezidentu taptų komu
nistas ar kraštutinis nacionalis
tas, rašo James Gallagher.

B. Jelcino naujausias taikos 
planas Čečėnijai turėjo būti pa
skelbtas prieš dvi savaites, bet 
Dudajevo dalinių nauji puolimai 
privertė Rusijos Saugumo Tary
bą padaryti Rusijos premjero va
dinamus „žymius strateginius 
pakeitimus”. Dabar Jelcinas ža
da, kad galutines Čečėnijos tai
kos plano detales pristatys šio 
mėnesio pabaigoje.

Rusijos vykdomo Sernovodsk, 
Bamut, Samašky bei kitų Čečė
nijos gyvenviečių bombardavi
mo tikslas — pateisinti Rusijos 
dalinių išvedimą, paskelbus, 
kad čečėnų daliniai jau per daug 
nukentėję, kad galėtų pakenkti 
Rusijos statytinei vyriausybei 
Čečėnijoje.

Karinės taktikos atžvilgiu, to
kio didelio skaičiaus namų bei 
sodybų sunaikinimas yra kruvi
na rizika, kad dauguma čečėnų 
civilių netrukus bus taip įbau
ginti, kad nebedrįs padėti če
čėnų gynėjams ir tuo padarys, 
kad jiems būtų nebeįmanoma 
tęsti rezistencijos prieš Rusiją.

Rusija laukia 
kompromiso dėl 

NATO
Maskva, kovo 15 d. (Interfax) 

— Anot šaltinio Rusijos užsienio 
reikalų ministerijoje, Maskva 
ruošiasi NATO generalinio sek
retoriaus Javier Solana oficia
liam vizitui kovo 19-21 dieno
mis.

Michail Demurin, Rusijos Už
sienio reikalų ministerijos 
Spaudos ir informacijos pareigū
nas spaudos konferencijoje 
Maskvoje išreiškė viltį, jog bus 
rastas kompromisas, kuris, iš 
vienos pusės, pašalins Maskvos 
susirūpinimą dėl NATO plėti
mosi į Rytus planų, o iš kitos 
pusės, pašalins Centrinės ir Ry
tų Europos valstybių susirūpini
mą dėl savo saugumo. Kompro
misas atvertų papildomas Rusi
jos ir Vidurio bei Rytų Europos 
valstybių bendradarbiavimo 
perspektyvas.

Gruzijos prezidentas Eduard 
Ševardnadze, kalbėdamas per 
Gruzijos radiją.

Moldovos prezidentas Mirča 
Snegur Dūmos sprendimą pava
dino „neturinčiu prasmės”, bet 
Baltarusijos parlamento pirmi
ninko pavaduotojas Genadij 
Karpenka neatmeta galimybės, 
kad 1991 m. Belovežo susitari
mus gali paskelbti niekiniais ir 
Baltarusijos parlamentas, nes 
komunistų frakcija gali pasiū
lyti tokį klausimą įtraukti į dar
botvarkę jos parlamento plena
riniame posėdyje kovo 20 dieną.

KALENDORIUS

Kovo 20 d. Anatolijus, Klau
dija, Irmgarda, Vilė, Žygiman
tas. Pirmoji pavasario diena.

Kovo 21 d.: Mikalojus, Bene
diktas, Nortautas, Sanga.
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Prieš porą savaičių brolis 
Algimantas Malkevičius iš 
Kauno rašė, kad su WOSM ir 
WAGGGS atstovių pagalba ke
lios Lietuvos skautų grupės 
pradėjo pokalbius dėl susi
jungimo j vieną skautų sąjungą. 
Brolis Algimantas apgailestau
ja, jog savo aprašyme jis pamir
šo pastebėti, kad 1995 metų 
spalio mėnesj Lietuvių Skautų 
sąjunga pasiūlė suruošti konfe
renciją Lietuvoje, kurios tikslas 
būtų sudaryti proga Lietuvos 
skautų organizacijoms susitar
ti jungtis į vieną stiprią 
Lietuvos Skautų organizaciją.

Lietuvių Skautų sąjungos Ta
ryba įpareigojo savo pirmininką 
sudaryti komisįją, paruošti pla
nus ir pravesti minimą konfe
renciją. Ši konferencija būtų 
ruošiama, jei jai pritartų daugu
ma Lietuvos skautų grupių. Po
zityviai atsakė tris iš penkių 
grupių. Komisįją posėdžiavo, 
pasiruošė šiai konferencijai, 
peržiūrėjusi savus įsipareigoji
mus nustatė datas (du svaitga- 
lius balandžio ir gegužės mėn.) 
ir galutinai ruošėsi kelionei. De-

IŠ VYRIAUSIOS 
SKAUTININKĖS 
APLINKRAŠČIO

Mielos Sesės:
Šv. Kazimiero proga sveikinu 

visas vadoves ir seses. Žinoda
ma, kiek darbo ir pasišventimo 
pareikalauja suruošti sėkmin
gas ir įdomias Kaziuko muges, 
linkiu visoms laimės ir iš
tvermės.

PRIMENAMA: 
Pakėlimai:

Balandžio 23 d. — Šv. Jurgio 
šventės proga įvertinimams 
kandidatės turi būti pristatytos 
Rajono atstovei (kopija VS-kei) 
iki š.m. kovo 31 d.

Registracija — narių mo
kesčiai:

Vienetai dar nenusiuntę Sese
rijos iždininkei vienetų registra
cijos ir narių mokesčių už šiuos 
metus, prašomi nedelsiant tai 
atlikti. LSS Vadovybės narių 
rinkimai vyks šiais metais. Da
lyvauti balsavime turite būti 
užsimokėjusios nario mokestį už 
1994, 1995 ir 1996 metus.

„Gintaro” vadovių mo
kykla:

GVM mokykla-stovykla vyks 
š.m. liepos 10-17 d., Vidurio ra
jone, Rako stovyklavietėje, Cus- 
ter, Michigan.

Dalyvės — skautės nuo 16 m. 
amžiaus, II prityrusių skaučių 
pat. laipsnio, vadovaujančios ar 
turinčios sugebėjimų vadovauti. 
Išimtinais atvejais (tuntinin- 
kėms ar vienetų vadovėms pris
tačius ir Bkyrių vedėjoms pa
tvirtinus), gali būti vieneriais 
metais jaunesnės. Pageidautina 
— skiltininkių kursus lan
kiusios.

Vienetų vadovės turėtų nu
matyti iš anksto, kurios sesės 
galėtų dalyvauti. Jei yra GVM 
baigusių, norinčių būti instruk
torėmis ar padėjėjomis, prašoma 
pranešti sesei Gilandai Mato- 
nienei, 10932 W. EI Capitain 
Čir., Sun City, AZ 85351-2107. 
Tel. 602-933-0547.

Užsienio vienetų vadovių 
dėmesiui:

Š.m. liepos 6 d. Čikagoje vyks 

ja, š.m. kovo mėnesį Lietuvos 
skautų tarpe šios konferenci
jos naudingumo jausmas pusiau 
dingo. Tad, Lietuvių Skautų 
sąjungos ruošiama konferencija 
y* a atidedama iki to laiko, kada 
jis bus Lietuvos pageidaujama.

Lietuvių Skautų sąjunga re
mia ir rems visus Lietuvos 
skautus ir skautes ir jų vie
netus. Mes linkime Lietuvos 
skautų organizacijų vadovams 
toliau tolerantiškai ir rimtai 
tartis savo tarpe ir tikimės, kad 
š.m. gruodžio mėnesį Lietuvoje 
bus viena skautų organizacija, 
apjungianti trįjų dabartinių 
grupių Lietuvos skautus ir 
skautes. I šią grupę įsijungtų ir 
Lietuvos lenkų skautai ir 
skautės. Ateinančiais metais 
turime viltį, kad ir kitos dvi 
Lietuvos skautų grupės sugrįš 
į vieną skautišką šeimą. Komi
sija yra pasiruošusi kiekvienu 
momentu vykti į Lietuvą.

Su viltimi, kad Lietuvos 
skautai susįjungs, BUDŽIU!

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas

Tautinių šokių šventė. Jei į ją 
vyksta sesės (atitinkančios 
aukščiau nurodytoms sąlygoms) 
iš Australijos, Europos ir Pietų 
Amerikos, norinčios pasinaudo
ti proga dalyvauti GVM kur
suose, Seserųa padengtų mokes
tį. Prašoma ilgiau nelaukiant 
kreiptis į Vyriausią Skau- 
tininkę.

PRANEŠAMA:

„Gabijos” ateinanti laida 
išeis gegužės mėn. „Skautų 
aide”. Žinias apie vienetus ir 
nuotraukas siųskite sesei Nami- 
kienei iki š.m. kovo 30 d.

Draugininkių kursai viene
tuose — 1996 m.

Seserija, norėdama pravesti 
draugininkių kursus vienetuose 
ar rajonuose, prašo vienetų va
doves iki kovo 31 d. pranešti 
Vyriausiai skautininkei, kuriuo 
laiku tokius kursus pravesti 
jūsų vienetuose. Kursų pro
grama ir instruktorės bus 
vienetams parūpintos. Lauksiu 
greito atsiliepimo.

Naujas adresas:
LSS Jūrų skaučių skyriaus 

vedėja js. fil. Milda Arlauskienė 
persikėlė į California. Jos adre
sas — 10768 Sunset Ridge Dri- 
ve, San Diego, CA 92131. Tel. 
(619) 586-7094.

Atlanto rąjone:
Atlanto rąjono Seserijos atsto

vė s. Aldona Pintch, jos pačios 
prašymu, yra atleidžiama iš pa
reigų. Atlanto rąjono atstovės 
pareigas laikinai tvarkys LSS 
Vyriausia Skautininke.

Pranešama, kad Atlanto ra
jone New Jersey skaučių „Pa
langos” vietininkįja ir mišri 
Washingtono „Rambyno” 
vietininkija uždaromos (pagal ' 
LSS įsakymus Nr. 77 ir 78).

VASAROS STOVYKLOS:

Birželio 15-22 d. — Detroito 
skautų stovykla Dainavoje, 
Manchester, Michigan.

Liepos 10-17 d. — „Gintaro” 
ir „Ąžuolo” vadovių,-ų lavinimo 
mokykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan.

Liepos 17-27 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan.

Čikagos skautų ir skaučių 38-ją Kaziuko mugę š.m. kovo 3 d. Jaunimo centre atidaryti pakviesti
„Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, 
apsupti Akademinio Skautų sąjūdžio narių ir svečių. Kairėje — mugės atidarymą pravedęs „Li- 
tuanicos” tunto tuntininkas ps. Ramutis Račiūnas.

Nuotr. J. Tamulaičio

KAZIUKO MUGE TORONTE
Toronto skautų ir skaučių 

tradicinė Kaziuko mugė sekma
dienį, kovo 3 d. vyko lietuvių 
Prisikėlimo parapijos salėse.

Prieš atidarymą „Rambyno” 
skautų tunto tuntininkas s. M. 
Rusinąs paaiškino šventės pras
mę, pasveikino rengėjus, sve
čius ir tuntų dvasios vadovą s. 
kun. A. Simanavičių, OFM, 
pakvietė atidaryti mugę. Jam 
atrišus dviejų surištų juostų 
mazgą, visi smagiai plojo.

Po atidarymo draugovės ri
kiuotėje ėjo į pamaldas. 
Šventovėje dvasios vadovas 
priminė, kad skautai ir skautės 
šv. Kazimiero šventę švenčia ne 
tik pamaldomis, bet ir tradicine 
Kaziuko muge, kurią visi kvie
čiami aplankyti. Mišias aukojo 
trys kunigai, giesmėms vadova
vo muz. s. Dalia Viskontienė, 
vargonais akompanuojant muz. 
D. Radtkienei. Pamokslą pa
sakė kun. E. Putrimas, mėgin
damas į klausimus įjungti ir 
dalyvauti jaunimą.

Po pamaldų skautai ir skautės 
skubėjo mugėn vykdyti ten savo 
įsipareigojimų. Didėlis susido
mėjimas buvo skautininkių.-ų 
paruoštais gausiais laimikiais, 
užėmusiais visą scenos plotą. 
Laimėjimus parengė s. V. Gry
bienė. Iš 500 laimikių neliko nei 
vieno.

R. Kalantos skautų vyčių 
būrelis parodų salėje buvo 
įrengęs pastovyklę su vartais, 
dvejomis palapinėmis; šalia — 
golfo žaidimas, „vaikščiojanti” 
rožių parduotuvė ir kt. At
sigaivinimui — skani gira, trijų 
rūšių kava, tarp pyragų puika
vosi ir dėmesį traukė p. Pečiu
lienės keptas šakotis bei kiti 
mėgstami (pagal užsakymą) 
valgiai.

Veikė ir skautų tiekimo sky
rius, kuriame buvo galima 
įsigyti uniformų bei ženkliukų. 
„Romuvos” valdybos paviljone 
visi galėjo užsimokėti nario 
mokestį, aukoti „Romuvai” ir 
gauti informaciją apie stovyklą. 
Čia pat „Šatrijos” tunto sesės 
Bavo laimikiams siūlė laimėjimo

Liepos 31 — rugpjūčio 11d. 
— Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Big Bear”, California.

Rugpjūčio 4-17 d. — Toron
to skautų ir skaučių stovykla 
„Romuvos” stovyklavietėje, 
Kanadoje.

Rugpjūčio 11-18 d. - Atlan
to rajono stovykla „Camp 
Resolute”, Bolton, Massa- 
chusetts.

Rugpjūčio 12-19 d. — Mon 
trealio skautų ir skaučių sto
vykla „Baltijos” stovyklavie
tėje.

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais,

BUDĖKIME!
v.s. Birutė Banaitienė

LSS Vyriausia Skautininke 

bilietus.
Tėvų komitetas, vadovau

jamas ps. 0. Narušienės su 
talkininkais ir talkininkėmis, 
ižd. D. Karosu, vaišino svečius 
skaniais cepelinais, virtiniais, 
kugeliu ir dešrelėmis su kopūs
tais. Darbuotojai vos spėjo ap
tarnauti visus išalkusius.

Pagal temą „skautas gamtos 
draugas”, paviljonai nuo vilkiu
kų, paukštyčių iki vyr. skaučių 
ir vyčių, puikiai pasipuošė ir 
atitiko temos mintį.

M.

LAIKAI KEIČIASI
Retokai dabar aplankau 

Jaunimo .centrą. Kadaise ten 
buvo lyg antri namai, kiek įvai
rių posėdžių, sueigų, suėjimų ir 
be skaičiaus Kaziuko mugių...

Šiandien ir vėl mugė, tarytum 
sakyte sako, kad jau pavasaris. 
Kadangi jokių įsipareigojimų 
neturiu — einu koplyčion. Kop
lyčia (kaip: dabar retai) — 
pilnutėlė žmonių, kurie iš ten 
skubės į mugės atidarymą. 
Klausausi pamokslo apie šv. 
Kazimiero gyvenimą. Sužino
jau, kad Jo motina buvo austrė, 
todėl jis turėjo mokėti vokiškai, 
karališki rūmai kalbėjo len
kiškai, taip* pat lotynų kalba 
tais laikais buvo plačiai naudo
jama. Šv. Kazimieras turbūt 
žinojo ir lietuvių kalbą, tikrai 
neblogiau, kaip mūsų lituanis
tinių mokyklų mokiniai. Kara
liškuose rūmuose vykdavo daug 
įvairių pasilinksminimų. Šv. 
Kazimieras juose nedalyvavo, 
bet praleisdavo laiką maldoje. 
Jis buvo lyg ir „party puper”, 
kai čia sąkoipa. Na, o kaip iš
versti „party puper” reikia pasi
teirauti pas mūsų lituanistus.

Keistai nuskambėjo pastaba 
dėl komunijos priėmimo. Mo
kiausi Jėzuitų gimnazijoje, Kau
ne, ten priėmiau pirmą komu
niją, ten mokė kaip reikia išsi
žioti, o dabar mane, jau pen
sininką, moko kaip reikia užsi
čiaupti, ir kaip rankas sudėti. 
Žinau, kad laikai keičiasi, bet ar 
turi laiko, ten aukštai rūpintis 
tokiais mažmožiais. Išėjau veik 
pyktelėjęs ir tuo pačiu vėl papil
džiau nuodėmę...

Na, o dabar į mugę, kuri ir 
šiemet buvo gerai paruošta 
mūsų jaunų vadovų. Ačiū taip 
gausiai atsilankiusiems, ačiū 
„Draugo” redaktorei už taip 
gražų ir nuoširdų paraginimą 
dalyvauti mugėje. Geras jaus
mas, kai matai daugelio metų 
darbo vaisių.

Ačiū už pastabą dėl lietuvių 
kalbos naudojimo. Nepamirš
kime, kad jau ketvirtoji karta, 
o kiekviena iš jų turėjo savo pro
blemas.

Dar ir dabar tebevyksta. Va
sario 16 d. minėjimai. Jaunimo 
centras, Pasaulio centras, or
ganizacijos, LB skyriai visi mini

SVEIKINAM 
PAVASARIO 
SULAUKUS

Šiandien pirmoji pavasario 
diena! Sveikiname ilgą žiemą iš
tvėrusius ir pradedančius galvo- i 
ti apie savo namų aplinkos pa- 1 
gražinimą spalvingomis gėlė
mis. Jums pagalbon siūlosi „Ne- i 
rijos” jūrų skaučių tunto sesės, 
kurios, teikdamos skautiškai 
veiklai lėšas, ir šįmet priima 
užsakymus įvairių gėlių dai
gams.

Sesės šį sekmadienį Lietuvių 
centre, Lemonte, dalins galimų 
užsisakyti gėlių sąrašus ir užsa
kymų lapus. Prašoma, išsirinkus 
pageidaujamas gėles, užpildytus 
užsakymų lapus siųsti „Nerijos” 
tuntui Lietuvių centro Lemon
te adresu. Gėlių užsakymai pri
imami iki š.m. balandžio 12 d. 
Užsakytos gėlės gegužės 11 d. 
bus atgabentos į Lietuvių centrą, 
Lemonte,iš kur jas užsakiusieji 
galės pasiimti tarp 9 vai. ryto ir 
2 vai. p.p.

Jūrų skautės prašo visus pasi
naudoti šiuo patarnavimu ir tuo 
pačiu padėti jaunimo organi
zacijai — gražiai žydės ne tik 
jūsų darželiuose gėlės, bet ir 
darbščių lietuvaičių veikla.

Informacijai kreiptis į jps. 
Virginiją Rimeikienę, tel. 708- 
485-0822.

„Nerijos” tunto vadovybė

WASHINGTON, DC, 
KAZIUKO MUGĖ

Washington, DC, lietuviai 
skautai ir skautės — Židinietės 
ir Akademikai sekmadienį, 
kovo 24 d., ruošia Kaziuko mugę 
St. Elizabeth’s mokykloje, 917 
Montrose Rd., Rockville, MD 
(Nuo D.C. Beltway, važiuojama 
1-270 North iki Montrose Road 
EAST exit. Važiuojama dar 1 
mylią — mokykla kairėje kelio 
pusėje). Mugė prasidės 1:30 v. 
p.p. ir tęsis iki 4 vai. p.p.

KAZIUKO MUGĖ

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

Washington, DC — kovo 24 
d., (1:30-4 vai. p.p.) St. Eliza
beth’s mokykloje, 917 Montro
se Rd., Rockville, MD.

Worcester, CT — kovo 31 d. 
Maironio Parko patalpose, 
Shrewsbury, CT. Pradžia 12 vai. 
vidudienį.

kiekvienas savo kieme. Turė
jome ir oficialų ALTo minėjimą, 
kur net Marijos mokyklos salės 
nepripildėm. Mes piktinamės, 
kad Lietuvoje partijos nesusi
šneka, bet ir mes negalime suei
ti lietuviškon krūvon, bent 
vieną kartą metuose. Ar ne
reikėtų apie tai pagalvoti ir 
tiems, kurie visur mums atsto
vauja.

Gaila, bet ir čia laikai keičia
si.

L.K.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams 14 metų 3 mėn.
JAV.................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U .S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant j Lietuvą
(Air cargo)......................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . . $55.00
Užsakantj užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

WORCESTERIO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ

Worcesterio „Nevėžio” ir „Ne
ringos” skautų,-čių 36-toji 
Kaziuko mugė š.m. kovo 31 d. 
— Verbų sekmadienį, vyks Mai
ronio Parke, 52 Quinsigamond 
Avė., Shrewsbury, Mass. Ati
darymas 12 vai. po pietų.

Čia savo rankdarbius bei me
džio drožinius turės skautai,-tės. 
Bus stalas su meno dirbiniais — 
medžio drožiniais ir audiniais iš 
Lietuvos. Be to, pakviesta iš 
kaimyninių telkinių lietuviškų 
rankdarbių dirbėjai, išstatyti 
savo darbus. Turtingas laimikių 
stalas kvies visus išbandyti 
laimę.

Apžiūrėję prekystalius, apsi- 
pirkę, galėsite papietauti ma
myčių ir skaučių pagamintais

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurst, IL 80126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v. p.p. - 7 v.vantr. 12:30 - 3 v. p.p. 
Irečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p p 
penktd. ir šeštd 9 v.r. • 12 v. p.p.

6132 S. Kedzle Avė., Chlcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708) 652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v.v.
Išskyrus treč. Šeštd. 12 iki 4 vai. p.p.

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

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

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 S. Kedzle, Chlcago, IL 60652 
Tel. 312-434-2123

Holy Cross Physlclan Center 
6084 S. Archor, Chlcago, IL 60638 

Tel. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Avė., 
Chlcago, IL 60652

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

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

j 

j

pietumis. Taip pat bus namie 
keptų pyragų stalas ir kvapni 
kava.

Skautai,-ės maloniai kviečia 
Worcesterio ir apylinkės vi
suomenę atvykti, pasidžiaugti 
jų tęsiama lietuviška tradicija — 
Kaziuko muge ir kartu paremti 
jaunimo veiklą ir pastangas 
savo darbu telkti lėšąs skąųta- 
vimui tęsti. Visi nuoširdžiai lau
kiami.

Worcesterio skautai ir 
skautės

DR. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Būrbank, IL

Valandos susitarus

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

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

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

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

Priima „Medlcare Asslgnment”. 
Sumokama po vizito

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
6132 S. Kedzle Avė.
Chlcago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, IL 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle

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

Kabineto tel. 312-776-2880 
Namų tel. 708-448-5545

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., SuHe 310 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



VILNIAUS MERAS PAS 
PREZIDENTĄ REAGAN
Pasikalbėjimas su visuomenininke Angele 

Nelsiene, suorganizavusia šį susitikimą

— Vienas šių metų įvykis 
Los Angeles mieste paliks 
Vilniaus miesto istorijoje: 
Vilniaus mero Alio Vidūno ir 
žmonos Gražinos apsilanky
mas pas buvusį prezidentą 
Ronald Reagan. Tą vizitą 
suorganizavote Jūs. Koks to 
vizito tikslas?

— Vilnius šiais metais pradė
jo miesto garbės piliečių tradi
ciją. Pirmuoju garbės piliečiu 
paskelbtas prez. Ronald Rea
gan. Merui Vidūnui buvo labai 
svarbu asmeniškai R. Reagan 
susitikti.

— Vasario 6 d. Ronald Rea
gan šventė 85-jį gimtadienį, 
bet jam suruoštoje šventėje 
dalyvauti negalėjo. Pašlijusi 
sveikata. Ar buvo sunkumų 
gauti susitikimą su meru 
Vidūnu?

— Šį kartą sunkiau. Praeity
je prezidento įstaigoje turėjau 
keletą draugiškai nusiteikusių 
pažįstamų. Pasimatymus išgau
ti buvo lengviau. 1989 m. pas jį 
palydėjau 37 metus sovietų ka
lėjimuose ir Sibiro lageriuose 
iškalėjusį kun. (dabar prelatą) 
Alfonsą Svarinską. Prieš pat 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo paskelbimą, 1990 vasa
rio 27 d. jį aplankėme su sesele 
Nijole Sadūnaite. Ją su kitais 
disidentais, dar eidamas prezi
dento pareigas, Ronald Reagan 
buvo priėmęs Maskvoje. 1990 
gegužės 9 suorganizavau pasi
matymą faktinam pirmajam at
sikūrusios Lietuvos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui, nors 
formaliai jis turėjo Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko titulą. 
Iš anksto žinojau, kad tuo pačiu 
metu į Los Angeles atvyks anuo 
metu pasaulyje išpopuliarėjusi 
Nikaragvos prezidentė Violeta 
Chamorro ir buvau suorganiza
vusi Landsbergio susitikimą su 
ja ir kitais įtakingais politikais 
bei biznio žmonėmis, bet kaž
kam pasisapnavo konkurencijos 
baimė, ir viską suardė.

— Sakėte, kad Vilnius Rea- 
ganą paskelbė garbės pilie
čiu Nr. 1. Ar A. Vidūnas tu
rėjo ta proga prezidentui 
įteikti kokias regalijas?

— Šį kartą teko daugiau pa
prakaituoti, kol vizitą išgavau, 
nes mano pažįstamų prezidento 
štabe nebelikę. Priėmė merą ir 
žmoną Gražiną. Manau, kad re
galijos uždedamos, kai yra 
viešos pakėlimo ceremonijos. 
Bet Vilniaus meras šiam priva
čiam įvykiui buvo puikiai pasi
ruošęs. Prezidentui įteikė tikrai 
meniškai paruoštą, dailiai įrė
mintą dokumentą, kuriame įra
šyta, kad prezidentui Ronald 
Reagan suteiktas Vilniaus 
miesto „Garbės piliečio” Nr. 1 
vardas. Papildomai įteikė 

rūmuose pasirašo Baltijos 
valstybių laisvės dienos (Bal- 
tic Freedom day) proklamaciją, 
stebint 200 Amerikos baltų.

Meras Vidūnas turėjo atsi
vežęs prezidentui parašytą laiš
ką, kurio dėl laiko stokos nebe
galėjo perskaityti. Aš pasirūpin
siu, kad laiškas prezidentui 
būtų įteiktas.

— Ta pačia proga, noriu 
paklausti, kokia pažanga 
padaryta su Kongreso atsto
vo Christopher Cox rezoliu
cija H.C.R. 51, kuri yra 
pateikta JAV Atstovų rū
mams?

— Pažanga daroma. Jau turi
me 35 rezoliucijos rėmėjus. 
Pasisekė vasario pradžioje 
Vašingtonan atvykusį opozicijos 
vadą prof. Vytautą Landsbergį 
suvesti su rezoliucijos autoriumi 
Ch. Cox, Atstovų rūmų vadu 
(Speaker of the House) Newt 
Gingrich, Tarptautinių reikalų 
komisijos pirmininku Benjamin 
Gilman. Tai buvo svarbus pasi
matymas. Karaliaučiaus klau
simas aktualėja.

Džiugu, kad JAV LB Tarybos 
sesijoje Floridoje buvo priimta 
rezoliucija, įpareigojant Krašto 
valdybą veikti per apylinkes, 
kad H.C.R. 51 būtų stumiama 
į laimėjimą. Laukiama Krašto 
valdybos pajudėjimo, nors kai 
kurios apylinkės, k.t. Phoenix, 
Arizona, Brighton Park Čikago
je, Santa Monicos ir Los Angeles 
Kalifornijoje, bent viena Flori
doje ir dar kai kur veikia savo 
iniciatyva. Talka ateina iš Lie
tuvių Respublikonų federacijos 
padalinių Detroite ir Čikagoje, 
Mažosios Lietuvos Tarybos ir kt.

Ta pati JAV LB XIV tarybos 
antroji sesija paragino Krašto 
valdybą suruošti Karaliaučiaus 
klausimu tarptautinę konferen
ciją. Gal ir tuo reikalu išgirsime 
ką nors nauja.

— Ar yra vilties, kad rezo
liucija H.C.R. 51 bus priimta?

— Neabejoju. Jei visos organi
zacijos susitelktų tam tikslui, 
rezoliucija būtų priimta dar 
šiais metais. Vėl raginu organi
zacijas ir pavienius asmenis 

* laiškais, telegramomis ir telefo-

specialiai nukaltą medalį.
— Kaip vyko pasimaty

mas?
— Mus sutiko įstaigos vedėja, 

nurodė taisykles, kaip elgtis 
vizito metu ir palydėjo į prezi
dento kabinetą. Mums įėjus, jis 
atsistojo ir šypsodamasis artėjo 
prie mūsų. Tas pats šiltas ran
kos paspaudimas, tiesus drau
giškas žvilgsnis. Nuoširdžiai 
pasveikino merą Vidūną ir jo 
žmoną. Nušvito, kai A. Vidūnas 
įteikė Vilniaus miesto „Garbės 
piliečio” dokumentą ir medalį. 
Meras kalbėjo lietuviškai, aš 
išverčiau, kad Vilniaus miesto 
valdžia nutarė jam pirmajam 
suteikti Vilniaus miesto garbės 
piliečio vardą už jo pasipriešini
mą „blogio imperijai”, ir už po
litinę bei moralinę paramą 
komunistų pavergtiems kraš
tams. Tai įkvėpė tautoje pasiti
kėjimą ištverti ir jėgų pradėti 
taikią išsilaisvinimo kovą.

Iš savo pusės aš dar pridėjau: 
„Viso pasaulio lietuvių širdyse, 
pone Prezidente, yra Jums mei
lė, pagarba ir amžinas dėkingu
mas, kaip Amerikos prezidentui 
ir kaip asmeniui. Lietuva bus 
Jums amžinai dėkinga...” Labai 
susijaudinau, ašaros temdė 
akis. Susijaudino ir prezidentas. 
Abiem rankom suėmė mano 
rankas ir pasakė: „You are so 
kind to say such nice words. 
Thank you very much”.

Jis dar kartą apžiūrėjo medalį, 
Vilniaus miesto albumą ir ma
no įteiktą „Baltic Bulletins” 
1982-1992 komplektą, kuriame 
įrašiau: Prezidentui Ronald 
Reagan už ryžtingą ir nenuils
tamą kovą prieš „blogio impe
riją”, už vadovavimą, siekiant 
laisvės pavergtiesiems mūsų 
kraštams, su amžinu dėkingu
mu Amerikos lietuviai, latviai 
ir estai. Tada nusifotografavo
me ir atsisveikinome. /

— Pats Reagan viešai paša- naįs ragįnti savo distriktų Kon- 
kė turįs „Alzheimer” ligą. Ar atstovus remti H.C.R.51.

Jei laiškų srovė nesustos plau
kusi į Vašingtoną ir susidarys 
70-80 rezoliucijos rėmėjų, 
pradėsime spausti komisijos 
pirmininką Kongreso atstovą 
Gilman pravesti Karaliaučiaus 
klausimu viešus apklausinėji
mus. Ir tada svarstyti viešame 
Atstovų rūmų pilnaties posėdy
je. Jei kam susidaro sunkumų 
pačiam rašyti, užtenka paskam
binti „Hot Line” numeriu 
1-800-651-1572, pasakyti vardą, 
pavardę ir adresą, ir telegrama 
prašytojo vardu bus nusiųsta. 
Nereikia net žinoti savo Kon
greso atstovo pavardės. Už 
kiekvieną telegramą prie tele
fono sąskaitos bus pridėta 6 dol. 
ir 95 centai.

Kas tik tuo reikalu kreipsis, 
suteiksiu informaciją. Mano

pastebėjote ligos simptomų?
— Prezidentas atrodė, kaip ir 

visuomet — aukštas, gan liek
nas, rausvais skruostais, su ta 
pačia širdinga šypsena.

— Kaip meras Vidūnas ver
tino tą pasimatymą?

— Alis Vidūnas susitikimu 
buvo labai patenkintas. Tai 
nebuvo jo kokios asmeniškos 
ambicijos patenkinimas, bet 
oficialus istorinis aktas. Vil
niaus miesto istorijoje tas įvykis 
liks amžiams. Bet taip pat ilgai 
išliks ir Amerikos atmintyje. 
Vilniaus mero įteikti dokumen
tai ir mano dovana atsidurs 
Ronald Reagan bibliotekoje. 
Baltų biuletenių dailiai įrišta
me komplekte yra užfiksuotas 
momentas, kai prezidentas Ro
nald Reagan 1982 Baltuosiuose

TĖVYNĖS SĄJUNGA - (LIETUVOS 
KONSERVATORIAI) KARTU SU 

SKYRIAIS UŽSIENYJE
Skelbia konkursą

Tikslas: padėti Lietuvai at
statyti ekonomiją: užkirsti kelią 
valdžios tarnautojams bei 
rinktiesiems asmenims susidėti 
su nusikalstamomis grupuo
tėmis: nukreipti Lietuvą nepri
klausomų teismų ir teisinės 
valstybės keliu.

Tema: žurnalistinis tyrimas 
apie ekonominius, finansinius 
nusikaltimus Lietuvoje — kyšių 
ėmimą, pinigų išeikvojimą, savo 
pareigų piktnaudojimą ir pan. 
— jau nepriklausomoje Lietu
voje, po 1990 metų kovo 11 d. 
Medžiaga turi būti apie stam
biuosius pramonininkus, tar
nautojus, pareigūnus, valstybi
ninkus, bet ne apie smulkiuo
sius nusikaltėlius.

Kas gali dalyvauti: pavieniai 
autoriai arba kartu dirbanti au
torių grupė.

Kitos sąlygos: straipsniai 
pateikiami su įrodomąja me
džiaga. Visi straipsniai pa
rašomi lietuvių kalba. Straips
nio ilgis neapribojamas. Gali 
būti naujai parašyti, arba jau 
paskelbti Lietuvos spaudoje, bet 
papildyti naujais duomenimis. 
Be kaltinimus įrodančios me
džiagos straipsniai bus atme
tami, nevertinami, nes jie 
neatitinka konkurso taisyk
lėms. Premijuoti ir nepremijuo
ti kūriniai, jeigu atitinka 
konkurso taisyklėms, bus 
skelbiami Lietuvos ir užsienio 
lietuvių spaudoje.

telefonas 1-714-526-3648, faksas 
1-714-680-3269.

Kalbėjosi Juozas Kojelis

JAV LB Tarybos ir Baltų laisvės lygos vykdomoji vicepirmininkė Angelė 
Nelsienė kalbasi su buvusiu JAV prez. Ronald Reagan.

Laikas: nuo 1996 m. kovo 11 
d. iki 1997 m. kovo 11 dienos.

Premijos: skiriamos trys 
premijos —

1. 12,000 litų,
2. 8,000 litų,
3. 4,000 litų.
Premijos neskaidomos, skiria

mos tik trys.
Mecenatas: premijas skiria 

anoniminis asmuo, gyvenantis 
JAV, kuriam rūpi saugesnis ir 
geresnis tėvynės Lietuvos 
rytojus.

Svarbu autoriams: autorius 
(arba jų grupė) po straipsniu pa
sirašo pasirinktu slapyvardžiu, 
savo tikrąją pavardę, vardą 
(visą vardą, ne vien inicialą), 
adresą ir telefoną, kartu su 
slapyvardžiu, naudotu po 
straipsniu, įrašo atskirame lape, 
įdeda į atskirą voką ir užkli
juoja, o paskui siunčia kartu su 
rankraščiu nustatytu adresu į 
JAV.

Kur siųsti konkurso me
džiagą: konkurso medžiaga 
siunčiama šiuo pašto dėžutės 
adresu, kad apsaugotų ir kon
kurso dalyvius, ir besirūpinan
čius konkursu: Tėvynės Sąjun
ga, P.O. Box 2189, Bridgevievv, 
IL 60455, USA.

Konkurso vertinimo komi
sija, susidedanti iš 7 asmenų 
JAV-se ir Lietuvoje, bus pa
skelbta vėliau.

Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) rėmėjai

Čikagos skyrius
Konkurso skelbėjų vardu 
Chicago, Illinois, USA

Danutė Bindokienė

Kitoks konkursas
Vargiai yra mūsų planetoje 

tauta ar valstybė, kurioje 
visiškai nepasireikštų nusikals
tamumas — nereikėtų nei poli
cijos, nei teismų, nei kalėjimų. 
Vargiai rastume kur rinktuo
sius ar samdytuosius valdžios 
pareigūnus, kurių pirštai ne
būtų „į save lenkti”, kurie 
tarnautų tik savo krašto gyven
tojams, rūpintųsi vien jų gero
ve, visus vienodai traktuotų, ne
reikalaudami jokio papildomo 
atlyginimo ar — kitaip tariant
— kyšio.

Mūsų gyvenamasis kraštas 
taip pat nėra išimtis. Kone kiek
viename vyriausybės ar savi
valdybės tarnautojų sluoksnyje
— pradedant pačiu prezidentu — 
kas nors buvo apkaltintas suk
čiavimu, kyšininkavimu bei ki
tomis panašiomis nuodėmėmis. 
Pasitaikė ir nubaustų. Čia 
įprasta sakyti, kad teisingas 
politikas yra tas, kuris dar ne
išrinktas, ir tik dėl to, kad jo (ar
ba jos) politinė ir visuomeninė 
veikla dar nėra pakankamai 
svarbi pakliūti į nuodugnesnio 
tyrinėjimo akiratį. Ypač rinki
miniais metais, kai kandidatai 
stengiasi įtikinti balsuotojus, 
kad jie geriausi iš geriausių, 
oponentai deda daug pastangų 
atrasti priešininko akyje bent 
krislą ar veikloje neaiškią 
dėmę. Galbūt tik ta viešumos 
baimė daugelį paskatina eiti 
„tiesiu keliu’1.

Nepaisant pasipiktinimo, kai 
vyriausybės ar savivaldybės 
pareigūnai patraukiami atskai- 
tomybėn už savo nešvarius dar
bus, paprastai per daug nesi- 
sielojame šiuo reiškiniu: ko dau
giau galime tikėtis iš politikų, 
išskyrus prisižadėti kitą kartą 
už tokius sukčius nebalsuoti. 
Antra vertus, nusikalstamumas 
JAV valdančiuosiuose sluoks
niuose dar nėra taip plačiai 
išsikerojęs, kad trukdytų darbą 
valstybiniu mastu, o sukti poli
tikai dar tebėra išimtis, ne tai
syklė. Tokiame milžiniškame 
krašte galima visko tikėtis: ir 
nekompetetingumo, ir sava- 
nąudiškumo, bet ir idealizmo.

Kas kita, kad nedidelėje vals
tybėje žmonės, kurie atsakingi 
už gyventojų bei visos tautos 
gerovę, išnaudoja jiems patikė
tas pareigas grynai savanau
diškiems tikslams. Jeigu prie jų 
prisijungia dar kiti: finan- 
sinius-ekonominius reikalus 
tvarkantys, besirūpinantys 
žmonių sveikata, krašto apsau
ga, pramone, prekyba, tai jau 
visą valstybę veda į materialinį 
bei. moralinį bankrotą. Toks 
neatsakingas elgesys yra netole
ruotinas, o asmenys, jei jų kaltė 
įrodoma, turi būti griežtai bau
džiami.
, Liūdna pripažinti, kad Lie
tuva šiame nepriklausomybės 

laikotarpyje nepasižymi sniego 
baltumu. Korupcija yra įsi
skverbusi net į aukščiausius 
valdžios sluoksnius, o ką be
kalbėti apie nusikalstamumą, 
visame krašte išskėtojusį savo 
tinklą ir į jį įnarpliojusį nemažą 
mūsų tautos dalį. Nors teisė
sauga stengiasi su nusikaltė
liais kovoti ir juos bausti, bet ir 
teismai, ir policija neturi imuni
teto prieš savanaudišką pasipel
nymą iš savo pareigų.

Kad tai tiesa, kiekvienas 
galėjo įsitikinti iš pastarųjų įvy
kių, net didžiuosius Lietuvos 
bankus apnikus krizėms, pašali
nant iš pareigų ministrą pirmi
ninką ir labai plačiai pasklidusį 
organizuotą nusikalstamumą. 
Kartais mums susidaro įspūdis, 
kad tikrieji krašto šeimininkai 
yra mafijozai ir jų papirktieji, o 
ne gyventojų rinkti asmenys.

Kaip ir kitur pasaulyje (ypač 
JAV) nusikaltėlius dažniausiai 
pirmieji atidengia žurnalistai, 
kartais net statydami savo gy
vybę pavojun. Ne veltui sako
ma, kad plunksna galingesnė už 
kardą, todėl daugelis nusikal
tėlių bijo pakliūti į žurnalisto 
dėmesį. Kai atskleisti juodieji 
darbai pasirodo spaudoje ar TV 
ekranuose, labai sunku išsitei
sinti, kad nusikaltėlis švarus. Ir 
Lietuvoje žurnalistai, gerbdami 
šią tradiciją, nemažai pasi
tarnauja nusikaltėlių išaiš
kinimui. Kaip parodė „Lietuvos 
ryto” pastato sprogdinimas, 
žurnalisto V. Lingio nužudymas 
ir kai kurie kiti atvejai, šis dar
bas nėra be pavojų, tad svarbu, 
kad be dvasinio pasitenkinimo, 
atskleidžiant nusikaltimus ir 
tuo pasitarnaujant tautai, kas 
nors ir materialiai bent iš dalies 
pasistengtų atsilyginti šiems 
drąsiems žmonėms.

Norime atkreipti dėmesį į 
šiame puslapyje skelbiamą kon
kursą, kaip tik siūlantį tokį 
atlyginimą už pastangas 
„nukreipti Lietuvą nepriklau
somų teismų ir teisinės valsty
bės keliu”. Konkurso taisyklės 
bus išsiuntinėtos (ir, reikia 
tikėti, išspausdintos) visoje 
lietuvių spaudoje užsienyje bei 
Lietuvoje. Ar konkursas susi
lauks atgarsio ir dalyvių, tai jau 
kitas reikalas, bet pati jo idėja 
yra gera, verta paramos. Jeigu 
bent vienas vyriausybės, savi
valdybės, teisėsaugos, finan
sinių įstaigų ar kitas svarbias 
pareigas užimantis asmuo bus 
sulaikytas nuo nusikalstamų 
veiksmų, arba už savo darbus 
patrauktas atskaitomybėn, 
konkurso sumanytojai pasi
tarnaus savo tautai. Kai žmonių 
sąžinė užmigusi, reikia kam 
nors iš šalies ją pabaksnoti, pri
žadinti. Maname, kad šis 
konkursas tai atliks.

NEMIRK, LIETUVA...
Kelionės po Seinų kraštą įspūdžiai 

BERNARDAS ŠAKNYS
„Būki mums motina!”

Šių metų sausio mėnesį turėjau progą plačiau 
pakeliauti po Lenkijos okupuotąją Seinų apskritį. 
Prisipažinsiu, daug buvau skaitęs apie šį kraštą, 
domėjausi juo, bet neteko pakeliauti po jį. Kadangi 
gimiau Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte (1938 
m.) Tverečiaus parapijoje Kurtiškės kaime, tad šio kraš
to lemtis mane jaudino. Ką keliaudamas pamačiau, 
papasakosiu.

Keliavau kartu su kauniečiu Petru Rolofu. Tai la
bai įdomi asmenybė, tikras XX amžiaus lietuvių knyg
nešys. Petras Rolofas — šaulys, SKATo Kauno rinktinės 
viršila, Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos narys. Jis 
šiuo metu, neturėdamas jokios materialinės naudos, 
vežioja lietuviškus laikraščius ir lietuviškas knygas į 
Seinų krašto lietuviškus kaimus. Ten juos platina 
mokyklose, ūkininkų tarpe. Petras turi daugelį pagal
bininkų — tikrų knygnešių, kurie jam padeda. Ne bet 
kokią spaudą platina P. Rolofas. „XXI amžių”, kitą 
katalikišką spaudą, „Dienovidį”, „Apžvalgą”, žinoma, 
ir „Valstiečių laikraštį”, kurio laukia ūkininkai. 
Anksčiau veždavo „Ūkininko patarėją”, tačiau supra
tęs, kad jis nieko bendro neturi su prieškariniu 

„Ūkininko patarėju”, o yra dabartinės valdžios įrankis, 
atsisakė vežti jį Seinų lietuviams.

Tad ankstų sausio 12-osios rytą, teisingiau naktį, 
prisikrovę knygų ir laikraščių, išvykome į kelionę.

Lenkijos pasieniečiai, iščiupinėję Petro Rolofo 
vežamas knygas, žurnalus, laikraščius, mosteli ranka: 
„Važiuokite!” Tačiau vienas, lyg ką būtų prisiminęs, su
stabdo. įtarimą šį kartą, atrodo, sukėlė P. Rolofo taisyk
linga lenkų kalbos tartis. „Pone, esate lenkas, o vežate 
lietuviškas knygas?” „Aš lietuvis!” — virpa Petro 
smilkiniai. „Lietuvis ir vežu knygas lietuviams!’” „Bet 
Lenkijoje gyvena tik lenkai”, — drumsčiasi pasieniečio 
balsas.

Jaučiu, kaip nori mano bendrakeleivis pasakyti: „Iš 
tiesų, Lenkijoje gyvena lenkai, bet aš važiuoju į Lenki
jos okupuotąją Lietuvos dalį, kurioje gyvena lietuviai”. 
Tačiau Petras santūrus, nesileis į dialogą su priekabiu 
ir, atrodo, neišprususiu pasieniečiu. Nesulaukęs pa
aiškinimo, pasienietis duoda ženklą, kad galima važiuoti.

Atsikvepiame. Tiek valandų stovėta Lazdijų mui
tinėje, tiek šalta! Pavažiavus kokį kilometrą, nuotaiką 
pataiso pirmieji vaizdai už valstybinės sienos. Dusnyčios 
kaimo pirkios, sodybos, išsimėčiusios palei kalvas, 
klonius.

Vienur kitur stabtelime, pasikalbam su ūkininkais. 
Jie didžiavosi esą lietuviai. Seneliai prisiminė, kad jų 
tėvai Lazdijų bažnyčią lankę, Dusnyčia ir priklausė Laz
dijų parapijai. Nuo senų senovės kaime gyvenę pasi

turintys ūkininkai, jau 1743 metais čia buvęs malūnas. 
Gyventojai buvę visi lietuviai, su džiaugsmu jie sutikę 
1918 m. vasario 16-ąją paskelbtą Lietuvos Nepriklau
somybės aktą. Tik ginklu lenkams pasisekė atplėšti 
kaimą.

Okupantai negailestingai ėmė naikinti lietuvybės 
židinius. Pirmojo pasaulinio karo metais Dusnyčioje 
veikusi lietuviškoji mokykla buvo uždaryta. 1925 m. 
gyventojai prašė atkurti lietuvišką mokyklą, joje būtų 
mokęsi 47 vaikai. Tačiau lenkai neleido. Šiuo metu 
Dusnyčios vaikai lanko Krasnagrūdos pradžios (aštuon
metę) mokyklą.

Dusnyčioje susipažinome’su Janina Macukoniene, 
— Esu ūkininko žmona! — sakė Janina.
Janina papasakojo, jog jos vyras Algis, baigęs žemės 

ūkio mokyklą Seinuose, grįžo į gimtinę. Turi 16 ha 
žemės, augina kiaules. Per metus parduoda 30 kiaulių. 
Turi 3 karves.

— Ar daug pelno duoda ūkis? — klausiu.
Janina juokiasi.
— Ačiū Dievui, turime traktorių, visą reikalingą 

techniką, tas dar ir gelbsti, o kitaip... Brangios trąšos, 
brangsta kuras, o mūsų išaugintos gėrybės pernelyg pi
gios. Jeigu ne mokytojos alga (dirbu Krasnagrūdos mo
kykloje), tai nežinau, kaip išsiverstume...

— Ar nežadate palikti ūkio, pabėgti į miestą?
— Ką jūs? Džiaugiuos sugrįžusi į kaimą! O ūkio su 

vyru niekada nepaliksime. Jis — mūsų gyvybė!

Janinos akys spindi, kai ji kalba apie žemę, gimtąjį 
kraštą. Jos mergautinė pavardė — Aleksaitė, gimė 1956 
m. netoliese, Vaitakiemio kaime. Čia baigė pradžios 
mokyklą. 1971-1975 m. mokėsi Punsko bendrojo lavi
nimo licėjuje. Vėliau studijavo bibliotekininkystę ir 
mokslinę informaciją Lodzės universitete. Po to dirbo 
Punsko licėjuje, pradžios ir žemės ūkio mokyklose 
mokytoja ir bibliotekininke. 1985 m. Janiną ištekėjo už 
Dusnyčios kaimo ūkininko Algio Macukonio.

— Taip ir tapau ūkininko žmona, na, ir mokytoja. 
Krasnagrūdos mokykloje dėstau lietuvių kalbą, dar 
Lietuvos istoriją...

— Ar sunku būti ūkininko žmona?
— Nepasakyčiau. Tai labai kilnu, didinga. Gyven

ti kaime, regėti saulėtekius, palydėti saulėlydžius... Tai 
reiškia gyventi!

Algis ir Janina Macukoniai augina tris vaikus: Jur
gitai — devyneri, Sauliui — aštuoneri, Žilvinui — ket- 
veri. Jurgita su Sauliumi mokosi Krasnagrūdos pradžios 
mokykloje, Žilvinas namuose „ūkininkauja”. Neįsivaiz
duoja Janina, kas galėtų vaikams pakeisti kaimą.

— Ne be reikalo nuo senovės liėtuviai garbino deivę 
Žemyną. Žemyna, Žemynėlė — mūsų geroji motulė, ją 
mylėsi, alkanas nebūsi.

Kalba Janina, spindi jos akys. Pasirodo, mokytojos 
darbas, motinos meilė vaikams, nelengvas triūsas ūkyje 
nesugniuždė jaunos moters. Janina Macukonienė rašo 
eilėraščius. (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

LIETUVIAI NAUJOJO 
VYSKUPO ŠVENTINIME

kur eiti, į ką kreiptis. Po iš
kilmių visi buvo pakviesti į salę 
vaišėms. Mečys

Dvejus metus St. Petersburgo 
diecezija buvo be vadovo — vys
kupo. Pernai popiežius Paulius 
II parinko monsinjorą Robert 
Lynch vadovauti St. Peters
burgo katalikams. Tai po Mia- 
mi antroji savo didumu diece
zija Floridoje. Nenuostabu, kad 
St. Petersburgo tikintieji sausio 
25 ir 26 d. iškėlė iškilmingą ir 
įspūdingą naujojo vyskupo šven
tinimą ir jo įvesdinimą. Šioje di
džiojoje šventėje dalyvavo pen
ki kardinolai, devyni arkivys
kupai, vienas rytų apeigų arki
vyskupas, 50 vyskupų ir dau
giau nei 200 kunigų. Apeigos 
buvo filmuojamos visų keturių 
stočių ir ištisai rodytos per vieną 
TV kanalą. Visi dalyviai turėjo 
turėti specialius asmeninius 
kvietimus. St. Petersburgo apy
linkės lietuviams ir Šv. Kazi
miero misijai atstovavo misijos 
vadovas kun. Steponas Ropolas, 
OFM, kun. dr. Matas Čyvas, 
Irena ir Mečys Šilkaičiai, An
tanina ir Pranas Petraičiai. 
Taip pat dalyvavo vyskupas 
Paulius Baltakis. Pamaldose ir 
šventinime pagrindiniu celeb
rantu buvo senas ir geras nau
jojo vyskupo draugas arkivysku
pas Paulius Marcinkus iš Ari
zonos. Sausio 25 dienos vakare 
buvo iškilmingi mišparai Šv. 
Pauliaus bažnyčioje, Carrol- 
wood miestelyje (į šiaurę nuo 
Tampos). Dalyvavo daugiausiai 
pasauliečiai. Viskas buvo preci
ziškai suorganizuota, su var
pelių koncertu, maldomis ir 
giesmėmis. Jungtinio choro 
giesmės skambėjo griausmingai 
didžiulės, modernios bažnyčios 
skliautais. Devynios tautybės, 
kiekviena savo kalba, skaitė ti
kinčiųjų maldų ištraukas. Mal
das lietuvių kalba skaitė Mečys 
Šilkaitis.

Sausio 26 dieną St. Peters
burgo Šv. Judo katedroje vyko 
vyskupo šventinimo ir įvesdi
nimo iškilmės. Jos taip pat vyko 
pagal iš anksto nustatytą scena
rijų. Nors iškilmės prasidėjo 2 
vai. p.p., jau 12 vai. susirinko 
veik visi kviestieji.

Iškilmių metu tarpais 
grojo pučiamųjų instrumentų 
kapela, ar choras giedojo spe
cialias sveikinimo giesmes. 
Katedros choras buvo puikiai 
paruoštas ir įspūdingai atliko 
visą repertuarą. Šiame chore 

. jau daugelį metų dalyvauja ir 
Z gieda Angelė ir Albinas Kar

mai. Pirmą kartą gyvenime 
teko matyti taip įspūdingai 
suorganizuotus vyskupo šventi
nimus ir visos iškilmės bei apei
gos paliko neišdildomą įspūdį. 
Naujasis vyskupas Robert 
Lynch anksčiau dirbo Miami 
diecezijoje, mokė ir buvo sekre
toriumi Amerikos Vyskupų 
konferencijoje. Todėl jis turėjo 
daug pažįstamų ir draugų, ku
rie atvyko dalyvauti jo šventi
nimo iškilmėse ir jį pagerbti. 
Daug pasidarbavo ir katedros 
mokyklos mokiniai nurodydami

M

DAYTONA BEACH, FL

T

Tėvynės sąjungos/Lietuvos konservatorių pirm. Gediminas Vagnorius su St. Petersburg, FL. 
visuomenininkais Lietuvių klube vasario 13 d. Iš kairės: Zenonas Petkus, Juozas Šilkaitis, G. 
Vagnorius ir Vytautas Budrioms. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

liavos, o stalus puošė JAV ir 
Lietuvos vėliavėlės bei gražios 
gėlės.

Koncertui pasibaigus ir 
pasivaišinus, Lietuvos Tėvynės 
sąjungos LK Daytona grupės 
pirmininkė dr. Sigita Rama
nauskienė pristačiusi svečią, 
Tėvynės sąjungos-LK- vadą ir 
Seimo narį Gediminą Vagnorių, 
pakvietė svečią padaryti pra
nešimą.

G. Vagnorius pasigėrėjo šio 
telkinio patriotinėmis nuotai
komis, našiais darbai, gražia 
veikla, pažymėdamas, kad jam 
garbė dalyvauti šioje šventėje ir 
pasveikinti toli nuo tėvynės 
esančius tėvynainius. Palinkėjo 
ramybės, sveikatos, sėkmės 
visuose darbuose. Jis įvertino 
išeivijos lietuvių įnašą kovoje už 
Lietuvos laisvę, pasveikino

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Š.m. vasario 11 d. Daytona 
Beach Lietvių klubas, vadovau
jamas Jono Daugėlos, suruošė 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės — Vasario 16-tosios mi
nėjimą, kuriame dalyvavo arti 
šimtinė žmonių.

Minėjimas pradėtas lietu
viams skirtomis pamaldomis 
Prince of Peace bažnyčioje, Or- 
mond Beach. Šv. Mišias už 
Lietuvą aukojo kun. Ričardas 
Grasso, asistuojant svečiui, kun. 
Zenonui Smilgai, iš Fisher’s 
Island, N.Y.

Šv. Mišių skaitymus atliko 
Kazimieras Barūnas, o tikin
čiųjų patriotinę, pačios sukurtą 
maldą skaitė rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė. Choras „Sie
tynas”, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, giedojo dienos 
progai parinktas giesmes, tuo 
praturtindamas nepriklauso
mybės šventės nuotaikas.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos 
vėliava, kurią nešė Stasys Dar- 
žinskis, lydimas tautiniais 
drabužiais pasipuošusių Regi
nos Snarskienės ir Ados Mon-
kienės. Aukas nešė Antanas gražiai dainuojantį „Sietyną” ir 
Sprindys, Valytė Skridulienė ir 
Vasario 16-tosios akto signataro 
dukra Rita Vileišytė.

Po gražių pamaldų parapijos 
salėje šventė buvo pradėta 
Lietuvos himnu. Klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla pasvei
kino gausiai susirinkusius, jų 
tarpe šventėje dalyvavusį 
Tėvynės sąjungos — Lietuvos 
Konservatorių vadą Gediminą 
Vagnorių ir po to tarė Tautos 
šventės reikšmę ryškinantį žodį. 
Pasveikino šiame telkinyje gy
venančias Vasario 16-tosios 
signatarų dukras Oną Smilge
vičiūtę Žolynienę ir Ritą Bag
donienę ir pristatė minėjime da
lyvavusį Tėvynės sąjungos, Lie
tuvos konservatorių vadą Gedi
miną Vagnorių.

G. Vagnorius pasveikino šven
tės dalyvius, pasigėrėdamas šio 
gražaus lietuvių telkinio patrio
tiškumu ir veikla.

Po akademinės dalies choro 
„Sietyno”, vadovaujamo muz. 
Antano Skridulio koncertas 
Nepriklausomybės šventės pro
ga. „Sietynas” jau dainuoja 
dvylika metų. Dainuoja 5 vyrai 
ir 12 moterų, visi balsingi, iš
tvermingi, jau paruošę labai 
plačius giesmių ir dainų reper
tuarus. šis koncertas yra ir me
tinis.

Koncerte sudainuota net pen
kiolika dainų.

Po koncerto Jonas Daugėla 
padėkojo minėjime atlikusiems 
programą — chorui „Sietynui”, 
vadovui Antanui Skriduliui, 
kunigams, rašytojai Birutei 
Pūkelevičiūtei ir visiems prisi- 
dėjusiems prie šio gražaus mi
nėjimo suruošimo.

Scenoje — JAV ir Lietuvos vė-

prisiminė paskutinę dainą. Jo 
propagandinė kalba labiau 
tiktų Lietuvos žmonėms, ruo
šiantis rinkimams. Svečias pri
siminė Landsbergio ir jo val
dymo metus, sakė, kad tada tau
ta ir žmonės buvo laimingi, pa
tenkinti, džiaugėsi laisve, visko 
turėjo. Atsigavus buv. komunis
tams, ir persiorganizavus į 
LDDP partiją, jie sugriovė 
Lietuvos ekonomiją ir politiką 
nuvedė blogais keliais, nenau
dingais Lietuvai. Kad išaugo 
didelė netvarka, nesąžiningu
mai, chaosas jis klausė: „Ar 
Lietuva iš tikrųjų turėjo val
džią?”, ir atsakė, kad NE! 
Pirminė valdžia nepadarė 
Lietuvai skolų. Dabar išsivystė 
korupcija, bankų krizė. Labai 
pabrėžė Tėvynės sąjungos-LK- 
laimėjimus, kad opozicijoje gerai 
dirba, siūlo geriausius įsta
tymus, kad esą gerai pasiruošę 
rinkimams ir neturį jokių abe
jojimų — TS ir dešiniosios par
tijos užtikrintai laimės rinkimus.

Po iškilmių dr. Sigita Rama
nauskienė savo namuose suruošė 
svečiui priėmimą, kuriame da
lyvavo arti 50 šio telkinio 
žmonių. Su svečiu pabendrauta, 
kai kurie su juo asmeniškai pa
sikalbėjo, į kai kurių klausimus 
savotiškais aiškinimais atsakęs. 
Bendresnių pokalbių šiame pri
ėmime ir nebuvo, o kai kurie 
svečiai to tikėjosi.

Minėjimo metu Tėvynės są- 
jungos-LK- veiklai paremti 
aukojo 25 šeimos, suaukodamos 
725.-dol.

Svečią lydėjo Tėvynės sąjun
gos -LK- Floridos skyriaus pir
mininkas Vytautas Dubauskas.

Jurgis Janušaitis

«
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Lietuviai sveikina naujai įšventintą St. Petersburg, FL, diecezijos vyskupą. Iš kairės: Irena 
Šilkaitienė, vysk. Robert Lynch, Mečys Šilkaitis ir Šv. Kazimiero lietuvių misijos vadovas kun. 
Steponas Ropolas, OFM.
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BEVERLY SHORES, IN
ŠVENTĖM VASARIO 16-JĄ

40-ties metų tradiciją tęsiant, 
Beverly Shores lietuvių klubas 
š.m. vasario 25 d. šventė Vasa- kės pirmininkė Aldona Kairie? 
rio 16-tąją — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę.

Šventė buvo pradėta pamaldo
mis Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukojęs 
kun. A. Saulaitis, S. J., pa
moksle priminė to įvykio svarbą 
visiems lietuviams. Mišių skai
tymus atliko Jonas Vaznelis, 
vargonais grojo ir giesmėms 
vadovavo Vytautas Gutauskas.

Mišioms pasibaigus, klubo 
pirmininkas Vytautas Peseckas 
trumpu įvadu paryškino, kad 
jokia kita diena negali prilygti 
Vasario 16-tajai, kurią prieš 
septyniasdešimt aštuonerius 
metus buvo pasirašytas Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo aktas. Supažindino dalyvius 
ir su šios dienos kviestu kalbė
toju — Lietuvos partizanų šalpos 
fondo sekretorium inž. Povilu 
Vaičekausku.

Povilas Vaičekauskas, par
tizanas ir ilgametis Sovietų 
politinis kalinys, prieš 17 metų 
atvyko į JAV. Jis jautriai papa
sakojo apie 1944-1954 m. parti
zaninį karą. Lietuvoje ištisą 
dešimtmetį savanoriai partiza
nai kovėsi su žymiai geriau 
ginkluotu ir stipresniu priešu. 
Kovėsi be jokios pagalbos iš 
užsienio. Partizanų pasipriešini
mas prieš Lietuvos okupantus — 
sovietus pareikalavo daug lais
vės kovotojų aukų — gyvybių, 
patirtos kruvinos kančios sovie
tų kalėjimuose, tremtyje į Si
birą...

Nepaisant, kad Lietuva vėl 
nepriklausoma valstybė, laisvės 
kovotojai — partizanai, kurių 
dar yra arti du šimtai gyvų, 
dabartinės Lietuvos valdžios 
yra užmiršti ir būtini skubios 
finansinės paramos.

Po P. Vaičekausko kalbos, 
kuri daugelį klausytojų sugrau
dino iki ašarų, pirm. V. Pe
seckas pakvietė visus sugiedoti 
Lietuvos himną.

Pasibaigus minėjimui, Nepri
klausomybės šventės proga 
buvo renkamos aukos paramos 
reikalingoms organizacijoms. 
Aukų rinkimą tvarkė Jaunutis 
Dagys ir Jurgis Daugvila. Su
rinkta: Lietuvos Partizanų šal
pos fondui — 460 dol., JAV LB 
— 245 dol., kitoms organizaci
joms — 345 dol.

Po minėjimo dalis dalyvių nu
vyko į Stankūno restoraną pie
tums. Po pietų Povilas Vaiče
kauskas malonėjo atsakyti į 
dalyvių klausimus.

ijo iškilmingas šv. Mišias, 
maldas bei pamokslą įpindamas 
taiklių ir jautrių minčių mūsų 
Tėvynei. Minėjimą pradėjo ir 
jam vadovavo mūsų LB apylin-

nė. Vėliavos, tautiniais drabu
žiais pasipuošusios moterys, 
himnai šventiškai papuoštoje 
salėje. Susikaupimo minute 
prisiminti mūsų mirusieji.

Vyčių vardu kalbėjo Birutė 
Stoškienė. Kun. klebonas prisi
minė savo giliai patirtus įspū
džius, kai lankėsi Lietuvoje pir
mą kartą po 55 metų ir, taip pat, 
šventajam Tėvui besilankant” 
Lietuvoje.

Prezidento Clintono laišką ir 
rezoliucijas perskaitė A. Kairie
nė. Dalyviai jas priėmė. Guber
natoriaus proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-ją Lietuvos 
diena, perskaitė Sofija Šaka- 
lienė, Paveldo komiteto pirmi
ninkė.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
Rūta Kalvaitytė, Politikos 
mokslų magistrė, studijuojanti 
teisę Bostono universitete. Ji 
yra dabartinė Lietuvos Jaunimo 
sąjungos vicepirmininkė. Jos 
tema „Jaunimas JAV LB-je”. 
Nuo pat LB įsikūrimo jaunimas 
jungėsi į LB veiklą ir buvo jos 
gyvybine dalimi: šoko, grojo, 
deklamavo renginių programo
se, organizavo Vašingtone de
monstracijas, kurias, jaunimo 
dėka, transliavo visi didieji TV 
tinklai. Nemažas būrys vyko 
Lietuvon dirbti ten, kur jų pa
galba buvo reikalinga. Tuo me
tu visa lietuvija didžiavosi jau
nimu.

Paskutiniu laiku jaunimo ak
tyvumas žymiai sumažėjo. Vie
na priežasčių, kodėl jaunimo en
tuziazmas blėsta, yra jo neįver
tinimas. Baigę aukštąjį mokslą, 
turi interesą ir toliau dirbti ir 
aktyviai įsijungti į darbą lietu- 
vijai. Asmeniškame gyvenime 
jaunimas užima atsakingas pa
reigas, o LB baruose jis tebe
veikia tik ten, kur veikė prieš “ 
10-20 metų.

Ar dabartiniai, daugiau negu 
65-80 m. amžiaus veikėjai, su
vokia, kad po dešimtmečio jų 
pajėgumas vargu ar bus toks, 
kaip dabar? Ar nederėtų nors 
dabar priimti jaunimą mokyto- 
jo-iAokinio sąlygomis (prielai- 1 
domis), ir perduoti jam savo pa
tirtį ir išmintį. Dabar prie JAV 
LB festivalių organizavimo dar
bo jaunimas tik nedidele dalimi 
tegali prisidėti. Jei norima, kad 
šie festivaliai (renginiai) tęstų
si, jaunimas turi įgyti didesnę 
patirtį. Nors vyresnioji ir jau
nesnioji karta turi savitus skir
tumus, jie siekia to paties tikslo 
— tęstinumo. Gelbėkime jauni
mą Lietuvai dabar, kol dar ne 
per vėlu. Žinau, kad ir Provi- 
dence yra jaunų žmonių, kurie 
domisi savo šaknimis, pageidau
jančių dirbti. Paraginkime juos 
įsijungti veiklon, įtraukime juos .— 
į savo darbus.

Gaja Valiuškytė skaitė J. Sa
vojo (kun. J. Vaišnoro) apsa
kymėlį, o Aldona Kairienė skai
tė B. Brazdžionio eilėraštį.

Minėjimą baigėme „Marija, 
Marija” giesme. Pirmininkė A. 
Kairienė paragino gausiai au
koti LB veiklai ir pakvietė da
lyvius kavutei.

Kst. Valiuškienė I—

V.P.

PROVIDENCE, RI
MINĖJOME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ
Mūsų, kaip ir kitų vietovių eg

zistavime, ateina laikas, kai 
gretos sparčiai retėja, pasitrau
kiame vieni į amžinąjį, kiti — 
laikiną poilsį. Į negausius ren
ginius susirenkame vis mažė
jantis būrys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę šventėme vasario 18 d. 
Kun. Adolfas Klimanskis auko-

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAL ESTATE

REALMARTII, Ine. 
6602 S. Pulaskl Rd. 
Chicago, IL 60629

* f

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100 pag6r 312-308-0307
Fax. 312-585-3997

t

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313
KLAUDIJU8 PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolls ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street . 

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

' J K S CONSTRUCTION

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alut 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,, 
tel. 708-969-2658.

GREIT 
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS 

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

Į

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT .

Delux apt. for rent. Utilities & ap- 
pliances incld.; laundry facilities. 
Vic. Francisco & 71 St.

Cal. 708-671-4388

Išnuomojamas Brighton Parke, S. 
Albany ir 45 St. apyl. 2 mieg. butas su 
baldais, lovų baltiniais Ir virtuvės Indais. 
Naujai išremontuotas rūsys. Didelė 
svetainė, sandėlis, skalbykla su plo- 
vimo-džiovinimo mašinomis; TV, 
„stereo” ir „microwave”; $450 Į mėn. 
Nuomininkai užsimoka už šildymą Ir 
elektrą. Kreiptis nuo 4 v. p.p. Iki S v.v. 
tel. 312-778-4542.

\ Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1.918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta „Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo —- ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

STASYS KARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kučiūnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.

CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.
Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629

i (
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East Chicago lietuvių Medžiotojų ir meškeriotojų klubo narys A. Vilutis su 
savo laimėtais trofėjais.

EAST CHICAGO LIETUVIŲ 
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 

KLUBO VEIKLA
Visuotinis narių susirinkimas 

įvyko sausio 28 d., Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose, Gary, IN. 
Prel. dr. Ignas Urbonas 10 vai. 
ryto aukojo šv. Mišias už visus 
gyvus ir mirusius klubo narius. 
Vėliau parapijos salėje pirm. R. 
Pečiulis atidarė susirinkimą ir 
trumpai papasakojo klubo me
tinę veiklą. Rugpjūčio 26 d. prie 
Bass ežero buvo surengta graži 
gegužinė ir meškeriojimo varžy
bos. Oras buvo puikus, maistas 
skanus ir geras, o gaivinančių 
gėrimų nepritrūko iki vakaro. 
Meškeriojimo varžybas laimėjo 
B. Ruzgą, truputį mažesnę žu
vį pagavo N. Valeikaitė, o dar 
mažesnę — R . Pečiulis. Diena 
praėjo smagiai ir naudingai 
praleidžiant laiką.

Kulkinio šaudymo pirmeny
bes sporto vadovas J. Valeika

pravedė rugsėjo 23 d. Pistoletų 
varžybose buvo pasiekti aukšti 
rezultatai. Šaudant iš 50 pėdų 
atstumo po 24 šūvius lėta 
ugnim, pirmą vietą laimėjo A. 
Vilutis su 205 taškais iš 240 
galimų. Antroje vietoje liko J. 
Valeika ir labai arti buvo L. 
Dambrauskas. Kariškų šautuvų 
varžybos buvo labai įtemptos ir, 
tik paskutinį šūvį paleidus, pa
aiškėjo laimėtojas — A. Vilutis. 
Visada vertas dėmesio, stiprus 
varžovas L. Dambrauskas buvo 
antras, o trečiuoju — J. Valeika.

Šaudymas į skraidančius tai
kinius vyko spalio 8 d. Pirmą 
vietą laimėjo A. Vilutis, antrą 
R. Pečiulis.

Baigdamas savo pranešimą 
pirm, ragino visus ateityje dar 
uoliau dalyvauti renginiuose ir 
varžybose. Jis pažadėjo atei

nantį rudenį surengti tradicinį 
Rudens pokylį, kurio visi pasi
gedo praėjusiais metais.

Iždininko pranešimas susi
rinkimą maloniai nuteikė, kad 
klubo apyskaita buvo ne tik 
subalansuota, bet parodė ir 
pelną. Klubo sąrašuose yra 98 
nariai, bet nario mokestį 
užsimokėjo tik 47. Ši grupė 
ryškiųjų veidų buvo ir yra pa
grindas Medžiotojų ir meškerio
tojų klubo. Juos taip pat 
matome ALTo, LB ir parapijos 
renginiuose.

Revizijos komisija, patikrinusi 
kasos įrašus, pateisinamuosius 
dokumentus ir bendrąją veiklą, 
parašė aktą, patvirtinantį iždi
ninko pranešimą. Aktą perskai
tė G. Brazaitis. Revizijos komi
siją sudaro: B. Tampauskienė, J. 
Neverauskas ir G. Brazaitis.

Sporto vadovas J. Valeika ne
slėpė pasigėrėjimo, kad visos 
varžybos praėjo tvarkingai. Jis 
kvietė visus laimėtojus, kiekvie
nam pasakydamas keletą rink
tinių žodžių, įteikė taures ir 
buvo visiems malonus. Blykčio
jo šviesos, fotoaparatai suko 
filmą, įamžindami gražiausius 
momentus.

Klubo vicepirm. V. Ruzgą 
stengėsi visiems visur ir visada 
padėti, kad tik viskas sklandžiai 
vyktų.

Priimti du nauji klubo nariai: 
V. Markevičius ir J. Karsokas.

Diskusijoms pasibaigus baigė
si ir susirinkimas, prasidėjo 
vaišės. Skanų maistą kruopščiai 
paruošė B. Pečiulienė ir J. 
Valeikienė, o įvairius gėrimus 
parūpino klubo valdyba.

* * *
Medžiotojų ir meškeriotojų 

klubas turėjo atstovą 1995 m. 
Lietuvoje vykusiose V PLS Žai
dynėse. A. Vilutis dalyvavo 
Lietuvos Šachmatų federacijos 
ruoštose šachmatų varžybose, 
senjorų grupėje, kur dalyvavo 
daug šachmatininkų iš Lietuvos 
ir užsienio. Devynių ratų tur
nyras buvo pravestas šveicarų 
sistema. A. Vilutis gavo Garbės 
raštą, kaip geriausią rezultatą 
pasiekęs užsienio lietuvis.

Klubo valdyba

J. Geniušas, 
Dirigentas LIETUVIŲ OPERA

S. Martinaitytė, 
Jūratė

G. Žilys, 
Režisierius

40-sis sezonas

J. Malinauskaitė, 
Dailininkė

R. Šokas, 
Chormeisteris

BANAIČIO
opera

JŪRATĖ IR KASTYTIS
1996 m. balandžio 20 d„ 7:30 vai. vak.

ir
balandžio 21 d., 3:00 vai. po pietų 

MORTON AUDITORIJA
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

• Bilietai gaunami SEKLYČIOJE
2711 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629

Parteryje — $35 ir $25, balkone $30, $20 ir $15 
Spektaklio dieną — prie įėjimo į salę.

V. Noreika, 
Kastytis

M. Momkienė, 
Rūtelė

Paštu bilietai užsakomi siunčiant čekį šiuo adresu:
Lithuanian Opera Company 
7013 S. California Avenue 

Chicago, IL 60629

Kviečiame visus ir iš visur į lietuviškosios 
kūrybos šventę! A. Stempužienė,

A. Gaižiūnienė, 
Rūtelė

V. Momkus, 
Tėvas

B. Sodųjtytė, 
Motina

M. Motekaitis, 
Akompaniatorius

Motina

D. Vėbra, 
Tėvas

Vasario 14 d., ėdamas 90-tuo-.. 
sius metus savo namuose Eliza- 
beth, New Jersey, mirė kompo
zitorius Juozas Stankūnas. Bu
vo palaidotas vasario 17 d. Ever- 
green kapinėse prie savo šeimos 
Hillside, New Jersey.

Vargonininkas, chorų vado
vas ir kompozitorius Stankūnas 
buvo įdomi asmenybė. Gimė 
Londone, Anglijoj. Kilme buvo 
suvalkietis. Ankstyvoj jaunystėj 
su tėvais sugrįžo į Lietuvą, ap
sigyveno Griškabūdyje ir gyve
no kaip jis pats yra išsitaręs 
„grytelninko šeimoje”. Jau nuo 
pat jaunystės pajuto pašaukimą 
muzikai. Kartą jis man išsitarė, 
kad žmonių paprašytas už ke
lias kapeikas padainuodavęs 
dainuškas apie žyduką ir pelė
dą. Vėliau savo dėdei, kaimo 
muzikantui, vakaruškose ar 
vestuvėse pritardavęs smuiku.

Stankūno ruošimasis gyveni
mui prasidėjo Kretingoj, kur jis 
pranciškonų gimnazijoj baigė 
keturias klases. Raštinės darbas 
jo nesuviliojo, nes jau tada 
muzika buvo jo tikroji traukos 
jėga. Būdamas 17 metų, jis tapo 
vargonininku Višakio Rūdos pa
rapijoj.

Pirmąsias, muzikos pamokas 
jam teikė Pranas Ambrazas. Vė
liau, kaip jis pats sakydavo, jam 
teko didelė garbė mokytis Kau
no konservatorijoj pas vargo
nininkų „tėvą” Juozą Naujalį, 
kurį jis labai vertino. Naujalis 
reikalaudavęs, kad studentai 
kai kuriuos jo užduotus kūri
nius išmoktų mintinai. Tuos, 
kurie taip daryti nesistengė, jis 
užsirūstinęs apibardavo: „Ko 
jūs taip kišat savo galvas nuolat 
į gaidas, reikia gaidas kišti sau 
į galvą!..”

Kauno konservatorijoj studen
taujant, Stankūnui teko dirbti 
įvairius darbus: buvo miesto 
ligoninės vargonininku, grojo 
Laisvės alėjos restorane, vaka
rais kino teatre seansų metu 
skambindavo filmui pritaikytą 
muziką pianinu, nes tais laikais 
garsinių filmų dar nebuvo. Kar
tą, pastebėjęs Juozo meilę mu
zikai, kompozitorius Konradas 
Kaveckas paskatinęs jį pasilikti 
Kaune ir visiškai atsidėti muzikos 
studijom konservatorijoje.

1928 m. J. Stankūnas su cho
ru dalyvavo Antrojoj dainų 
šventėj. Vėliau jis tapo Alytaus 
Aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos dainavimo mokytoju, o
1930 m. į Trečiąją dainų šventę 
jau atsivežė 65 dainininkus. Bet
1931 m. įvyko netikėta staigme
na: Švietimo ministerija val
džios lėšomis jam pasiūlė vykti 
į Braziliją ir darbuotis lietuvių 
tarpe. Pasiūlymas buvo viliojan
tis, ir jis diplomatiniu pasu at
vyko į Sao Paulo miestą.

Atvykęs į šį miestą, jis įsijun
gė į aibes darbų: vadovavo lie
tuvių chorams, dėstė vaikams 
dainavimą šeštadieninėse mokyk
lose, turėjo privačią fortepijono 
studiją, spausdino gaidas, leido 
žurnalą „Muzikos menas” ir 
paruošė nemažą 100 dainų lei
dinį. Be to, jis rengė koncertus 
ir vykdė meno apžiūras bei 
įvairiais būdais propagavo lie
tuvių dainas. Baigęs Sao Paulo 
konservatoriją ir neblogai išmo
kęs portugališkai, gavo pasiū
lymą mokytojauti valdiškose 
mokyklose. Tačiau, jausdamas 
patriotinę pareigą dirbti su 
lietuviais, nuo pasiūlymo atsi
sakė ir liko ištikimas lietuvybės 
puoselėjimui Brazilijoje. Čia jis 
ištarnavo 18 metų.

Bet netikėtai atėjo kvietimas 
iš Amerikos užimti vargoninin
ko vietą ir jis 1949 m. su žmo
na, sūnumi Kaziu ir dukrele Ire
na atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Darbas buvo lietuvių 
angliakasių parapijoj Mahanoy 
City, Pennsylvania. Tačiau čia 
jis nerado, ko tikėjosi. Parapijos 
klebonas buvęs muzikos analfa
betas. Po pamaldų reikalauda
vęs, kad vargonininkas už tą 
pačią algą dar atliktų ir kitus

parapijos pastatų tvarkymo ir 
valymo darbus... Tai buvęs lyg 
gūsis šalto vandens už apykak
lės. Gavęs naują pasiūlymą, 
Stankūnas mielai paliko šią 
vietą ir gavo vargonininko vietą 
didelėj Šv. Patriko parapijos 
bažnyčioj Elizabethe, New Jer
sey. Čia gyveno ir Lietuvių 
muzikologijos archyvo kūrėjas 
Amerikoje komp. Juozas Žile
vičius. Atsirado daugiau galimy
bių. Sunegalavus kompozitoriui 
V. K. Banaičiui, Stankūnas per
ėmė New York’e Operetės cho
ro vadovybę. Be to,Lindene jis 
atidarė fortepijono studiją, ku
rią lankė net 40 vaikų.

Nors jo darbas buvo svetim
taučių parapijoj, tdčiau pa
prašytas lietuviams mielai vi
sur talkino. Kai jo dukra New 
Yorke baigė garsiąją Juillard 
muzikos konservatoriją, tai jai 
jis dažniausiai ir akompanuoda
vo. Jos ankstyvą netektį maest
ro labai skaudžiai išgyveno, ta
čiau pats nepalūžo. Po kiek lai
ko dar viena siaubinga netektis: 
nuo savo žmonos paleistos tyči
nės kulkos tragiškai žuvo ir sū
nus Kazys. Buvo abejojama ar 
Stankūnas pajėgs ir šią netektį 
išgyventi. Bet jis išgyveno ir at
laikė. Jis ir toliau teikė fortepi
jono pamokas, važinėjo į koncer
tus ir niekuomet savo kūrybinių 
polėkių neapleido. Kai Lietuva 
vėl atgavo savo nepriklausomy
bę, velionis ją du kartus aplan
kė. Pasitaręs su šių eilučių 
autoriumi, jie abu suplanavo ir 
padovanojo Kauno konservato
rijai elektroninius vargonus. 
Nors sveikata jau šlubavo, jis 
pereitų metų rudenį dar lankėsi 
Lietuvoje ir grįžęs pasidalijo 
savo įspūdžiais. Prieš metus jis 
buvo sunegalavęs ir kurį laiką 
gydėsi ligoninėje. Bet vargai jo 
dar vis neapleido: prieš du me
tus jo žmonai prie namų beka- 
sant sniegą, smegenyse trūko 
kraujagyslė, ir ją visiškai supa- 
ralyžavo. Tokioj būkląj ji dar 
tebėra ir šiandien. Stankūnas 
pasirūpino, kad jai būtų teikia
ma nuolatinė globa ir priežiūra.

Koks Juozo Stankūno kūrybi
nis palikimas? Kaip minėta, jis 
turi parašęs 100 įvairaus žanro 
dainų, taip pat trumpesnių kū
rinių fortepijonui ir preliudų 
vargonams. Iš stambesnių jo kū
rinių yra sonata G-dur fortepijo
nui, šv. Jeronimo garbei mišios 
keturiems balsams, lietuviška 
rapsodija orkestrui, fuga kame
riniam orkestrui, noktiurnas 
smuikui. Jis yra išleidęs 12 dai
nų plokštelę „Sodžiaus garsai”, 
ir dvi kasetes, daugiausia savo 
kūrybos. Antrosios kasetės 
įrašams padaryti jis Nevv Yorke 
pasisamdė dešimt amerikiečių 
profesionalų vokalistų ir jie per 
dvi repeticijas paruošė ir įdai
navo jo kūrybos giesmes, mišias 
ir kitus kūrinius. Turėjau 
malonią pareigą juos pamokyti 
lietuviško ir lotyniško teksto 
tarimą ir buvo tiesiog nuostabu, 
kaip greit jie viską įsisavino.

Velionis ruošėsi išleisti dar 
vieną kasetę ir kompaktinę 
plokštelę. Gaidas buvo nusiun
tęs į Lietuvą, kur repertuaro

i

Juozas Stankūnas.

įrašai buvo padaryti kelių aukš
to lygio chorų.lStankūnas norė
jo, kad į jo paskutiniąją kasetę 
įeitų ir keli trumpesni kūriniai 
smuikui, juos mes abu jau bu
vom atrinkę. Tačiau, grįžęs iš 
Lietuvos, jis pradėjo vis blogiau 
jaustis ir sirguliavo. Be to, šios 
žiemos šaltis ir sniegas vis 
priversdavo jį atsisakyti nuo 
kelionės į Nevv York’o studiją. 
Savo įrašus padarytus Lietuvo
je, jis paliko savo dukraitei. Ar

jo buvęs žentas panorės šią ka
setę išleisti, tai parodys ateitis. 
Būtų nuostolis kultūrai, jei tie 
įrašai kur nors taip ir liktų 
užmarštyje.

Velionis Stankūnas buvo mu
zikos nenuorama. Važinėdavo 
po bažnytinės muzikos koncer
tus į New Yorką ir kitur. Muzi
ka jam teikė džiaugsmą ir ska
tino kūrybiniam įkvėpimui. Ji 
jį lydėjo nuo motinos lopšinės ir 
iki gyvenimo pabaigos. Kaip ži
nome muzikoje yra dvi pagrindi
nės nuotaikos: tai minorinė — 
liūdnoji ir mažorinė — šviesioji. 
Velionis, nors ir patyrė labai 
skaudžių savo šeimos tragiškų 
išgyvenimų, vis dėlto sugebėjo 
išlaikyti savo šviesiąją ir pozi
tyviąją nuotaiką.

Dėl sniego audros į laidotuvių 
namus atvyko tik nedidelis bū
relis jo artimųjų. Gedulingos pa
maldos vasario 17 d. vyko Šv. Pat
riko bažnyčioje Elizabeth, Nevv 
Jersey, kur velionis tiek daug me
tų darbavosi. Mišių metu smui
kavo Julius Veblaitis.

Julius Veblaitis

(Gabrielis Mingėla)

ALTO Centro Valdyba

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
V argonininkas 

Povilas 
Skridaila

A.tA.
ZOFIJAI ADOMAVIČIŪTEI

Jau suėjo dešimt metų, kai mūsų brangus Vyras, Tėvas, 
Senukas ir Prosenukas mirė. Jo netekome 1986 m. kovo 23 
d. Velionis buvo palaidotas Amžinajam Poilsiui Chicagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Už a.a. Gabrielio Mingėlos sielą šv' Mišios bus aukojamos 
šeštadienį, kovo 23 d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Chicagoje. Prašome prisiminti velionį savo maldose.

Liūdintys: Sibire — žmona, vaikai, septyni anūkai, sep
tyni proanūkai, Chicagoje pusbrolis Robertas Mingėla.

mirus, seserims — ALTO Čikagos skyriaus pirmi
ninkei MATILDAI MARCINKIENEI ir EMILIJAI 
TRIMAKIENEI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

P A DĖ K A
A.tA.

Prof. dr. BRONIUS J. KASLAS
Mūsų mylimas Brolis labai netikėtai mirė 1996 m. sau

sio 19 d. Wyoming miestelyje, PA.
Nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems mus skausmo 

dienose. Ačiū visiems raštu’ir žodžiu aukojusiems šv. Mišioms 
ir įvairiems fondams bei labdarai.

Liūdintys broliai: Stasys ir Leonas.

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

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk and VILNIUS, LITHUANIA

Take advaptage of LOT’s low fares, the luxury of 
LOT’s fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv international terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

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

POLISU AIALIHSS
jį ^Kį^į Nevv York: 212-869-1074.
> > Chicago: 312-236-3388.

W Los Angeles: 213-934-5151.

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

Toll-free: 800-223-0593.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Prisimenant a.a. Leoną 
Lendraitį, bus aukojamos šv. 
Mišios sekmadienį, kovo 24 d., 
9 vai. r., Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Šeima kviečia draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šioje šv. Mišių 
aukoje.

Lemonto LB apylinkės me
tinis narių susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo 24 d., tuoj po 
šv. Mišių, Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Valdy
bos pirm. Gediminas Kazėnas 
pateiks atliktų darbų apžvalgą, 
ižd. Aleksas Karaliūnas — kasos 
apyskaitą, revizijos komisija — 
patikrinimo aktą. Yra pasibai
gusi kai kurių valdybos narių 
kadencija, į jų vietas bus ren
kami nauji asmenys, arba per
renkami tie patys, jiems suti
kus. Susirinkime dalyvauti 
kviečiami ir raginami visi apy
linkės lietuviai.

Šv. Kazimiero Seserų rėmė
jų draugija rengia „Gamės Par
ty” (Žaidimų popietę) kovo 24 d., 
2 vai. p.p. Maria aukštesniosios 
mokyklos patalpose, Marųuette 
Rd. ir Washtenaw Avė. Taipgi 
bus galima nusipirkti užkan
džių — kugelio, pyragų ir t.t. 
Seselės ir rėmėjai kviečia at
silankyti, linksmai praleisti 
laiką draugų tarpe ir tuo parem
ti Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyną. ;/

Kristina Mikaitytė skaito Nepriklau
somybės atstatymo aktą ALT 
sąjungos ruoštame Kovo 11-tosios 
minėjime Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte kovo 17 d.

Nuotr. Viktoro Kučo

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmasis bandomasis šuolis su 
parašiutu Lietuvoje atliktas 
1928 m.”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 
(% bl. j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9—6 vai. vak.
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą

Būkite draugiški „Drau
gui”! Atsilankykite į koncertą 
šeštadienį, kovo 23 d., 6:30 vai. 
vak., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Koncertą vieninteliam 
užsienio lietuvių dienraščiui pa
remti ruošia „Draugo” renginių 
komitetas. Programą atliks 
svečiai iš Toronto, Canada — 
„Gintaro” jaunimo ansamblis.

Feliksas ir Jonė Bobinai 
šiais metais vėl globos porą sve
čių menininkų iš Lietuvos at
vykstančių talkinti Lietuvių 
operos „Jūratė ir Kastytis” pa
statymuose. Jonė jau daug metų 
yra Lietuvių operos valdybos vi
cepirmininkė ir nepakeičiama 
atvykstančių iš Lietuvos meni
ninkų reikalų tvarkytoja (pa-, 
tiksliname jos telefoną: 708- 
749-8447). Šiais metais ji ir vėl 
pluša kontaktuodama Čikagos 
ir apylinkių Operos bičiulius, 
kad surastų visiems atvykstan
tiems svečiams viešnagę.

Lietuvos vyčių 112 kuopa 
ruošia virtinukų pietus šį 
sekmadienį, kovo 24 dieną, 12 
vai., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Marąuette 
Parke. Bus ne tik gero maisto, 
bet ir muzikos, ir proga laimėti 
vertingų dovanų (įskaitant pini
ginius laimėjimus). Visuomenė 
kviečiama. Vietą rezervuoti 
galima, paskambinant Julie 
Zakarka, tel. 708-425-5015.

Ar jau įpratote kiekvieną 
vakarą, 9 vai., atsisukti radijo 
1450 AM stotį ir pasiklausyti 
„Margučio II” laidos? Ne tik 
Čikaga, bet ir apylinkės gali iš
girsti naujausias žinias iš Lietu
vos bei lietuviškosios visuo
menės gyvenimo, pasiklausyti 
vertingų pranešimų, primi
nimų, muzikos. Bronius Siliū- 
nas, Leonas Narbutis, Dalia 
Sokienė, Aldona Jurkutė — tai 
„Margučio II” radijo pranešėjai, 
kuriuos girdime nuo pirma
dienio iki penktadienio. Besi
klausydami jų malonių balsų, 
nepamirškime, kad „Margutis 
II” laikosi tik mūsų visuomenės 
parama, tiek moraline, tiek fi
nansine.

Nors klaida pasitaikiusi 
apmokamame skelbime, bet pra
šoma atitaisyti', kad „Draugo” 
paskutiniame puslapyje kovo 9. 
d, išspausdintas netikslumas: 
ne Lietuvių draugijos Union 
Pier, MI, pirm. Edmundas Vem 
gianskas paaukojo Socialinių 
reikalų tarybai 100 dol., o auką 
paskyrė Lietuvių draugija 
(pirmininkas auką tik atsiuntė).

x J.C Moterų klubo vaka
ronė kovo 22 d. 7 vai. vakaro, 
Jaunimo centro kavinėje . 
Maloniai kviečiame visus at
vykti ir pasiklausyti politinių 
mokslų daktaro prof. Algio 
Krupavičiaus įdomios ir labai 
aktualios paskaitos (neužmirš- 
kim ateinančių rinkimų!), 
kurios tema „Lietuvos politika 
ir Lietuvos politinis elitas”. Po 
paskaitos diskusijos ir kaVutė. 
J.C. Moterų klubas.

■, /sk)

x Juozas Bacevičius patar
nauja įsigyjant vairavimo 
teises. Skambinkite: 708- 
403-7334.

(sk)
x Tfavel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847- 
526-0773.

(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r.- 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk)

DAINŲ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Nors šaltis gerokai spigino, 
vasario 28 d. trečiadienio popie- 
tėn susirinko apypilnė salė
vyresniųjų. Punktualiai pasiro
dė ir muzikos vadovas Faustas 
Strolia, sutiktas gausiais plo
jimais.

Mūsų programų vadovė Elena 
Sirutienė su malonia šypsena 
sveikino visus ir tuoj pakvietė 
muz. F. Strolią pradėti pro
gramą. Visi, gavę dainų tekstus, 
pasiruošė, nes pirmieji pianino 
garsai suskambo, ir populiarios 
partizanų dainos melodiją „Ge
gutėle, šį metelį tu anksčiau pas 
mus parlėk” pagavo visi. 
Daina, nors ir liūdna, garsiai 
nuskambėjo, o mūsų mėgstamas 
Faustas prisipažino išėjęs pen
sijon ir grąžinęs bažnyčios 
raktus. Visi su šypsena sutiko 
šią žinią, nes jis jau perėjo į pen
sininkų „luomą”.

Toliau suskambėjo daina, 
„Pražydo jazminai po langu”. 
Po jos buvo dainuojamos žino
mos populiarios dainos, kaip 
„Vežė mane iš namų”, „Oi, kas 
sodai”, „Augino močiutė” ir kt. 
O paskutinė linksma „Tekėjo 
saulelė pro debesėlį” buvo aš
tuonioliktoji. Bet niekas nepa
vargę, nes mūsų vadovas įterp
davo vis kokį linksmesnį posakį 
ar komentarą ir taip pakeldavo 
visų ūpą.

Ir sthiga mūsų vadovė E. Si
rutienė per mikrofoną paskelbė, 
kad rytoj, vasario 29 d., yra 
Fausto gimtadienis, „bet mes jį 
atšvęsime šiandien’*, ir ji įteikė 
Faustui mažą simbolinį tortą su 
trim žvakutėmis, o B. Zeikienė 
atnešė 2 sidabrinius balionus, 
ant kurių buvo išrašyti linkėji
mai. Tuoj pasirodė J. Gaigalienė 
su padėklu, ant kurio švietė 
rausvo ir gelsvo vyno stiklinai
tės, kurios buvo visiems pada
lintos. Ir tada Faustas užpūtė 3 
žvakės, mes visi užtraukėme 
„Ilgiausių metų”, kartu išgė
rėme į jo sveikatą. Programų 
vadovė dar paskelbė, kad visi 
dalyviai pasirašė ant didelės 
sveikinimo korteles, įdėtos į 
voką kartu su dovana, kurią 
įteikė Faustui visiems plojant.

Po to buvo patiekti pietūs. 
Pasistiprinus Faustas dėkojo už 
sveikinimus ir dovanas. Po to 
dalyviai buvo apdovanoti 
specialiomis dėžutėmis vais
tams sudėti, gautomis iš Wal- 
green per M. Gražytę.

Bet tai dar ne viskas. Prasi
dėjo laimėjimų traukimas, 
kuriam vadovavo Onutė Lukie- 
nė ir E. Žiobrienė. Fantų buvo 
nemažai, todėl ir laimėtojų buvo 
daug.

Pabaigai vadovė pranešė, kad 
kitą trečiadieni atvyks kelionių 
bi,uro savininkas Aleksas Lau
raitis ir parodys vaizdajuostę iš 
įdomių kelionių. Kvietė visus 
atvykti.

Apol. P. Bagdonas

Dr. Antanas Belickas, Ever- 
green Park, IL. Draugo fondo 
pavasario vąjui atsiuntė $400 
prie ankstyvesnių $600 ir tapo 
garbės nariu. Už stambią 
paramą Draugo fondui, kopian
čiam į milijoną, labai dėkojame.

Liaudies menininkė Uršulė 
Astrienė iš Grand Rapids, MI, 
vadovaus tradicinėms lietu
viškų velykinių margučių mar
ginimo pamokoms Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje šešta
dienį, kovo 23 d. Pirma pamoka 
vyks nuo 10:30 vai. ryto iki 12 
vai., antroji — nuo 1 iki 2:30 vai. 
po pietų. Pamokos tinkamos ir 
vaikams iluo 10 metų amžiaus. 
Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iš anksto muziejaus 
telefonu (312) 582-6500.

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

(sk)

Redaguoja J. Platai. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Ptace, Chicago, IL 60629

KATINĖLIS

Turiu katinėlį baltą,
Baltą taip, kaip sniegą. 
Katinėliui lauke šalta, 
Su manim jis miega.

Prisilakęs saldaus pieno, 
Pučia saū į ūsą.
O pelytė naktį, dieną 
Kamaraitėj triūsia.

Maišo pyragus ir duoną, 
Ragaišėlį kepa.
Barsto cukrum ir aguonom, 
Storai sviestu tepa.

Ir sukvietus pelių šimtą
Į turtingą balių,
Katinėlį gerą, rimtą
Renka už karalių,

Laimutis B. Švalkus

DAUG SNIEGO IR LEDO 
t 4 J - L

Praėjusių metų sausio 28 d. 
krausčiausi į Hpward County. 
Aš sėdėjau ir ųįeko nedariau, 
kol mano tėvas, mama ir sesutė 
pašaukė mane, kad padėčiau. 
Buvo labai sunjtu. Man kojos 
labai skaudėjo nuo slidinėjimo. 
Tie vyrai, kurie mums padėjo 
kraustytis, daug .kartų paslydo 
ant ledo. Aš sėdęjau, skaičiau, 
mokiausi, nėjau 4 mokyklą.

Tadas Sajauskas
Naujieji metaį. Sausio mėnesį 

iškrito labai daug sniego. Ne
veikė mokyklosi nes autobusai 
slidinėjo. Mama sakė, kad ge
riau pasėdėti namuose, paskai
tyti ir pažiūrėti televizijos. 
Buvom išėję laukan ir slydom 
ant ledo. Linas, paslydo, jam 
labai skaudėjo. Vienas labai ne
malonus dalyku, atsitiko, kad 
visi susirgome. Nįes nesikraus- 
tėm, kaip Tado šeima.

Kristina Vaškytė
Pirmąją sausio mėnesio pusę 

aš praleidau namuose. Man 
skaudėjo koja, negalėjau nė į 
čiuožimo aikštę^ nueiti. Kai 
pradėjo snigti, Lnustojo koja 
skaudėjusi, tada galėjau eiti 
slidinėti ir žaisti su draugais.

Jonas Bird
Nors nieko nedariau, bet man 

buvo smagu, smagiai prabėgo 
laikas.

Linas Radžius
Kai snigo, mes tik galėjome 

sėdėti ir žiūrėti į sniegą. Pas
kiau mama leido eiti laukan ir 
slidinėti ant ledo. Uždarė 
mokyklas, mums nereikėjo mo
kytis. Buvo smagu lauke, bet 
kai mama kvietė į vidų, mums 
reikėjo klausyti. Kai susirgau, 
tada nieko nedariau, tik skai
čiau. Gydytojas sakė, kad man 
buvo „Strep throat”.

Andrius Vaškys
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų žinios”)

GALVOSŪKIO NR. 101 
ATSAKYMAS

Piešinys vaizduoja pasakos 
„Pelenė” momentą, kai išmušė 
laikrodis 12 vai. nakties, ji bė-_ 
ga iš karaliaus rūmų.

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS ’

• . > . 11fį$ ,
Meno kataloge buvo parašyta 

„Sunkaus svorio moteris sų še
pečiu valo grindis^’. ;

GALVOSŪKIS NR. 103 
ATSAKYMAS

Panašios figūros yra C ir F.

Besibaigiančios žiemos vaizdelis

ĮDOMIOS ŠVENTĖS

Rudenį mes daug žaidimų žai
džiame lauke. Tuo metu medžių 
lapai nukrenta žemėn. Mes juos 
sugrėbiame į krūvas, o paskiau 
šokame į jas. Man patinka ru
duo, nes tuojau bus žiema, o 
žiemą galėsime žaisti sniege.

Rudenį yra įdomių švenčių: 
Vėlinės, Halloween, Padėkos 
diena. Rudenį ruošiamės žiemai 
ir Kalėdoms^
Tomas Mikužis, 7 klasės 

mokinys

AMERIKOS ŠVENTĖ

Padėkos dieną tik amerikie
čiai švenčia, nes Lietuvoje to
kios šventės perą. Šiais metais 
bus mano pirmoji Padėkos die
na. Tą dieną mes būsime na
muose ir kepsime kalakutą. Aš 
su mama ir tėtuku apsirengsi
me išeiginiai. Pasikviesime 
draugų ir iškepę kalakutą pasi
ruošime valgyti Padėkos diepos 
pietus. Aš nianau, kad mes gra
žiai praleisime laiką ir kad 
kalakutas bus gerai iškeptas.

Ugnė Adikevičiūtė, 
7 klasės mokinė

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS

Taip galima. Jie stovi abu 
nugaromis susiglaudę (nugara 
prie nugaros).

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAI

1. Lietuvos šachmatų vyrų 
rinktinė 1994 metų šachmatų 
pasaulinėje olimpiadoje nuga
lėjo šias valstybes: Jemeną 4:0, 
Čilę 4:0, Bosniją 3:1, Portugaliją 
3,5:0,5 ir Kroatiją 2,5:1,5. Lygio
mis sužaidė su Islandija ir Olan
dija. Lietuvos moterų rinktinė 
nugalėjo Portugaliją 2:1, Viet
namą 2,5:0,5, Turkmėniją 2:1, 
Venecuelą 2:1, Škotiją 2,5:0,5 ir 
Indiją 2,5:0,5. Lygiomis sužaidė 
su Slovakija ir Latvija. 2. Su 
kukurūzais (Maize, Zea mays) 
europiečiai susipažino Kolumbo 
laikais (1492) iš ispanų, grįžusių 
iš centrinės Amerikos (E. Brit 
6r503, Chicago, 1968). 3. Lietu- 

, voje kalbantis paukštis yra šar
ka. Ją prisijaukinus, ji išmoks
ta tarti žodžius ir net sakinius. 

[ (L.E. 29-350, Boston, 1963). 4. 
Pasaulio rekordų Gines’o knyga 

. skelbia, kad jauniausia pasauly
je medalininkė yra Lietuvoje. 
Tai 4 metų, 8 mėnesių ir 7 dienų 
amžiaus Kristina Stragauskai- 
tė. Ji medalį gavo „už narsumą 
gaisro metu”. (Diena Nr. 126, 
Vilnius,1994.XII.28). 5. N. Tes
tamente Evangelija pagal Luką 
yra ilgiausia. 0‘Morkaus Evan- 
gelija yra trumpiausia.

KAUKIŲ NAKTIS

Kaukių naktį aš su draugėmis 
ėjau saldainių rinkti. Bevaikš- 
čiodamos, mes matėme velniu
kų, gyvulių ir kitokių kaukių. 
Man buvo labai smagu praleis
ti laiką su draugėmis ir baidyk
lėmis.

Viktorija Sušinskaitė 

MĖGSTAMIAUSIAS 
PAPUOŠALAS

Mano mėgstamiausias papuo
šalas yra labai gražus. Jis pa
gamintas iš porceliano ir įvairia
spalvis. Jis yra apskritas ir la
bai sunkus. Mano mama jį gavo 
praėjusiais metais iš savo vienos 
draugės, kuri gyvena Philadel- 
phijoje. Jos draugės sesutė tą 
papuošalą padarė.

Aleksa Valiulytė
Abi Lemonto Maironio lit. m- 

los mokinės („‘95 mes dar 
gyvi”).

GALVOSŪKIS NR. 121
(Žiūrėkite piešinėlį)

Tarp taškų ir skaitmenų yra 
kažkas pasislėpęs. Pamėginkite 
surasti, brėždami linįjas spalvo
tu pieštuku. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 122
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Spalvotu pieštuku užpildykite 
tuštumas, kurios pažymėtos tri
kampiais. Kitų nelieskite. Šį 
darbą atlikę, ką nors pamatysi
te. Parašykite pavadinimą lietu
viškai. (5 taškai).

BRANGI TĖVYNE
Brangi tėvyne, 
Brangiausia tu man iš visų 

šalių!
Tu tik viena man, brangi 

tėvyne, 
Pasiilgau aš tavęs, tėvyne, 
Bet dabar turiu būti čia. 
Bet kodėl, tėvyne, 
Kodėl aš ne pas tave? 
Tėvyne, kodėl aš ne pas tave?

Ugnė Adikevičiūtė,
7 klasės mokinė 

Visi Čikagos lit. m-los moki
niai („Mūsų tėvynė Lietuva”)

AŠ MERGAITĖ
Aš mergaitė, kaip lėlė, 
Aš — kaip žydinti gėlė!
Ant galvelės kaspinukas, 
O rankelėj — rankinukas!

Į darželį jau einu 
Ir rašyti mėginu. 
Mamą, tėtį ir broliuką 
Nupiešiau, taip pat Kudliuką.

O lovelėj vakare
Suguldau aplink save 
Daug lėlyčių džiaugsmo dėlei, 
Ir mus saugo angelėliai.

Stasys Džiugas

TIKRO DŽIAUGSMO 
JAUSMAS

Savo namuose per Kalėdas 
mes išdedame prakartėlę. Tą 
pačią prakartėlę mes padedame 
po eglute. Pamačius prakartėlę, 
man prisimena tikroji Kalėdų 
reikšmė. Žiūrėdama į prakar
tėlę, pergyvenu tikro džiaugsmo 
jausmą, nes Jėzus gimė, kad 
mums padėtų.

Viktorija Sušinskaitė

GALVOSŪKIS NR. 123 
(Žiūrėkite raidę V)

On 
a

I raidės V langelius įrašykite 
dviejų lietuvių transatlantinių 
lakūnų — didvyrių pavardes. (5 
taškai).

GALVOSŪKIS NR. 124
Pasiskaitę Šv. Raštą, atsaky

kite į šiuos klausimus: 1. Ką 
reiškia žaltys, kuris gundė Ie
vą ragauti uždraustą vaisių? 2. 
Kurie buvo pirmieji Adomo ir 
Ievos vaikai? 3. Kas įvyko tarp 
tų dviejų vaikų ir kodėl? (5 taš
kai)

GALVOSŪKIS NR. 125
1. Kas buvo pirmasis, susido

mėjęs gravitacijos (žemės trau
kos) paslaptimi? 2. Antrojo 
pasaulinio karo metu kiek 
priešų lėktuvų sunaikino ge
riausias amerikiečių, anglų, 
rusų ir vokiečių lakūnas? 3. 
Paskutiniuoju metu moksli
ninkai rado Tasmanįjos Šiaurės 
vakarų kalnų miškuose seniau
sią šios planetos gyvą orga
nizmą — huon pušį, kurios am
žius yra mažiausiai 10,500 
metų. Kur yra Tasmanija? 4. 
Ploto atžvilgiu, kas didesnė: 
Tasmanija ar Lietuva? 5. Pa
rašykite dešimties valstybių 
sostinių vardus, kurie prasideda 
raide A. Už teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus, gausite 
10 taškų,o už trumpus ir apytik
rius atsakymus — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis


