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Incidentas su islandais — 
valdžios turto grobstymo 

pavyzdys 
Vilnius, balandžio 1 d. (TSST 

— „Kodėl Lietuvos valdžia taip 
baisiai elgiasi keturių Islandi 
jos piliečių atžvilgiu? Kodėl pa
reigūnai, atimdami jiems laisvę, 
rizikavo skandalingiausiu vals
tybės vardo kompromitavimu 
pasaulyje, Europoje ir NATO 
šalyse", pirmadienio spaudos 
konferencijoje retoriškai klausė 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių! vadovas Vytau-
tas Landsbergis. „Nesunku įsi 
vaizduoti, koks būtų įspūdis 
pasaulyje, jei Danijos pajėgos 
l a i sv in tų l ietuvių paimtus 
islandų piliečius", pažymėjo pro
fesorius. J i s išreiškė viltį, kad 
Klaipėdos teismas pats nubaus 
kai ką iš Žemės Ūkio Banko ir 
laivo už savavaliavimą, grubų 
žmogaus teisių pažeidimą, ir 
islandams neteks kreiptis į 
tarptautinį teismą. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba (TSST), 
profesorius stebėjosi, kad šalies 
prezidentui niekas nepaaiškino, 
ką reiškia žodis savavaliavimas, 
y r a te i s inė sąvoka Pasak 
Landsbergio, dėl šio nesupra
timo prezidentas pateko į kom 
promituojančią padėtį, kurią 
geriausiai apibūdino vienas iš 
islandų: „Versija, kuri buvo pa
teikta Lietuvos prezidento spau 
dos konferencijoje yra papras
čiausias melas. Niekada ir 
niekam nepatarčiau turėti rei
kalų valstybėje, kurios aukšti 
pareigūnai gali toleruoti žmo
gaus teisių nepaisymą vien dėl 
to, kad galbūt yra kilęs komer
cinis ginčas". 

V. Landsbergis pateikė ir iš 
įvairių Žemės Ūkio Banko pa
reigūnų lūpų pasigirdusių melo 
pavyzdžių: buvo sakoma, kad 
islandai norėjo užgrobti laivą ir 
jį iškomplektuoti, kad laive jie 
galėjo naudotis ryšio priemonė
mis, kad laivo įgulai nebuvo mo
kami atlyginimai. Tokį elgesį V. 
Landsbergis pavadino gerai pa
žįstamu sovietiniu stiliumi. 
kuris labai stebina vakariečius: 
pirmiau duodami į sprandą, o 
paskui „išsiaiškinsim milicijoj". 

„Daktaras K.Bobelis galingai 
kovoja Strasbūre, kad Lietuvos 
geras vardas dėl žmogaus teisių 
nebūtų pažeistas, o čia tokia 
'dovanėlė' — ką valstybinės 
įstaigos daro, o valdžia toleruo
ja" , sakė Landsbergis. Jis taip 
pat pastebėjo, kad žmogaus tei
sių pažeidimą toleravo ir užsie
nio reikalų ministras, „ekono-
mizuotos užsienio politikos dai-

Įsigaliojo naujos 
Lietuvos vizos 

Vilniun, balandžio 1 d. (Elta) 
— Nuo pirmadienio įsigaliojo 
naujo pavyzdžio Lietuvos vizos 
— kur ligšiol buvo įspaudžiami 
ženklai, jie dabar pakeisti spal
votomis įklijomis. Pasak Užsie
nio reikalų ministerijos parei
gūnų, pakeisti Lietuvos vizas 
nutar ta , siekiant užkirsti kelią 
masiškam jų klastojimui. Iki 
šiol buvo suklastojama apie 30% 
įspaustų ženklų. 

Teigiama, kad bus neįmano
ma padirbti naujų Lietuvos vizų 
įklijų, n e s & įklija yra geriau ap
saugota nuo padirbinėjimo negu 
litai ir kiti Lietuvos vertybiniai 
popieriai. Maždaug dvidešimt 
apsaugos elementų turinti viza 
geriau apsaugota nei dauguma 
Europos valstybių vizų ir savo 
forma primena Šengeno susita
rimo šalių vizų įklijas. 

n ius" Povilas Gylys. 
Pasak profesoriaus, jei tai ne 

politinė diversija, tada tokius 
nelogiškus valdžios veiksmus 
galima būtų paaiškinti tik tuo, 
kad laivas „Vydūnas" jau nu
matytas kam nors iš saviškių 
arba tikimas jį parduoti į 
Rusiją, pasiimant gabalą į 
kišenę už „numuštą" kainą. 
„Tuo tarpu kai laivas žuvauja, 
duodama uždirbti žmonėms, mo
kama nuoma ir mokesčiai, bet 
neduodami kyšiai, tai kažkam 
to nereikia", kalbėjo jis. 

V.Landsbergis priminė jau 
skelbtą istoriją, kad islandai 
norėjo pirkti laivą „Maironis", 
siūlė beveik 3 milijonus, tačiau 
jiems buvo atsakyta neigiamai, 
o laivas, numušus kainą dėl ky
šio, parduotas už du milijonus. 
„Tokiu būdu baigiamas ištašky
ti Lietuvos turtas, kuris iš 
pradžių buvo perduotas Jūros 
įmonei, o paskui perimtas į 
Žemės Ūkio Banką, kitaip ta
riant, vyriausybės žinion, ir da
bar štai tokiu būdu iššvaisto
mas", teigė profesorius. 

„Ryškėja bendresnis dalykas. 
Tai gerai veikiant i t u r t o 
dvigubo pasiėmimo ir dvigubo 
žmonių apiplėšimo sistema", 
sakė Landsbergis. Anot jo, 
valstybės turtas, kuris iš tikro 
yra visų piliečių turtas, iš pra
džių išsidalinamas taip, tartum 
jis būtų vyriausybės. Antrame 
tarpsnyje, po bankroto, žlugus 
bankui ar nustačius teismui, 
akcininkų ir indėlininkų patir
tus nuostolius bandoma dengti 
iš biudžeto — visų žmonių 
sąskaita. Po nacionalizavimo ir 
prikišus pinigų iš biudžeto, vis
kas vėl gali būti kartojama, ko
kiems nors saviškiams privati
zuojant iš naujo. Profesorius 
sakė, kad taip daroma su buvu
sios Jūros įmonės laivais, ban
kais, didžiausiais Europoje 
Pagirių šiltnamiais. 

Vytautas Landsbergis siūlė, 
kad žurnalistai ir informavimo 
priemonės pradėtų fiksuoti, ką 
iki Seimo rinkimų dar suspės 
pasiimti LDDP valdžia — tie pa
reigūnai, kuriuos vienas iš 
islandų pavadino banditų gau
ja, griaunančia savo valstybę. 
„Bendrom jėgom, jei ta i dary
sim, nors kiek atmušinėsim 
nagus", sakė Tėvynės Sąjungos 
vadovas. 

Aurabankas 
perorganizuotas į 

Turto Banką 
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) -

Lietuvos vyriausybė kovo 27 d. 
pritarė įstatymo projektui bank
rutavusį Aurabanką perorgani
zuoti į akcinę bendrovę Turto 
Bankas. Naujasis valstybinis 
bankas perims iš komercinių 
bankų blogas paskolas ir kitą 
turtą, jį valdys bei parduos ko
merciniais pagrindais, išieškos 
iš skolininkų negrąžintas pa
skolas. 

Vyriausybė Turto Bankui per
duos vertybinių popierių, už 
kuriuos jis išpirks iš bankų 
blogas paskolas ir kitus ak
tyvus. Naujasis bankas perims 
visas Aurabanko teises ir prie
voles. Dabartinis banko per
sonalas bus perkvalifikuotas, 
padedant Švedijos vyriausybei. 

Aurabanko perorganizavimo 
planas bus patvir t intas tik 
tuomet, kai Lietuvos Akcinis 
Inovacinis, Vakarų, Litimpeks, 
Valstybinis Komercinis, Žemės 
Ūkio bei Taupomasis bankai in-

Ruošiantis potvyniams. $ilutr- pri^š^aiM-ines apsn 
daro pranešimą Vidaus reikalų ministerijos Priest 
konferencijoje miestų ir rajonų ugniagesybos tarnybi 
miestų pasiruošimui galimiems potvyniams, praside 
turi patirties po 1994 m. rudenį įvykusių potvyniu 
gyvulius ir techniką. Konferencijoje dalyvavo ir K i. 
atstovai. Prienuose, kur Nemunas sušalo itin gili;: 
norint iš ledų išlaisvinti senąjį Prienų tiltą. 

iros viršininkas Antanas Milius kovo 22 d. 
! --'iries apsaugos departamente surengtoje 
. vadovams. Ypatingai daug dėmesio skirta 
jus atolydžiui Lietuvoje. Šilutės tarnyba jau 
Ruošiamasi nuo potvynių gelbėti žmones, 

jpedos, Prienų, Kauno ir Vilniaus tarnybų 
^du,kovo 20 d. pradėtas sprogdinti ledas, 

Nuotr. L. Augustinaitės „Dienoje" 

P. Gylys: Estija neturėtų 
prašyti ES narystės atskirai 

pos Sąjungos narėmis prasidės Vilnius, balandžio 1 d. (Elta* 
— Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys mano, kad Balti
jos šalys neturėtų „keisti žai
dimo taisyklių" stojant į Euro
pos Sąjungą. „Tai nėra realisti
nis požiūris", pirmadienį spau
dos konferencijoje teigė Užsie
nio reikalų ministerijos vado
vas, komentuodamas Estijos va
dovų teiginius esą jų atstovau
jama valstybė labiau negu kitos 
Baltijos šalys pasirengusi tapti 
ES nare ir sieks to atskirai nuo 
Latvijos bei Lietuvos. Baltijos 
šalys buvo susitarusios ES 
narystės siekti kartu. 

Povilo Gylio teigimu, „daug 
padarėme siekdami, kad Balti
jos šalių derybos prasidėtų 
drauge su kitomis Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėmis — pa
vyzdžiui, Lenkija ir Čekija. 
Derybos su asocijuotomis Euro-

Konservatoriai 
nepadeda Tautos 

Pažangos 
referendumui 

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -
Konservatoriai pareiškė neren-
kantys parašų dėl Tautos pažan
gos partijos inicijuojamo refe
rendumo dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams ir siūlo žmonėms 
nepasirašyti dėl jo. Konserva
torių spaudos tarnybos išplatin
tame pranešime reaguojama į 
informaciją, neva konservato
riai renka parašus referendu
mui surengti. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
ketvirtadienį įregistravo Tautos 
Pažangos iniciatyvinę grupę, 
kuri kitą savaitę pradės rinkti 
parašus referendumui, kuriame 
bus klausiama „Ar Lietuvos 
Respublikos žemė nuosavybės 
teise gali priklausyti ir užsienio 
valstybių piliečiams, tarptauti
nėms organizacijoms ir užsienio 
valstybių juridiniams asme
nims?" 

Konservatorių nuomone, šis 
referendumas nepasitarnautų 
Lietuvos interesams ir tėra žmo
nių apgaudinėjimas. 

ventorizuos savo aktyvus ir bus 
aišku, kiek jie turi blogų pa
skolų. 

Sausio mėnesį skelbta preli 
minari tokių paskolų vertė buvo 
1.3 milijardai litų. 

praėjus pusmečiui nuo šiuo me
tu vykstančios tarpvyriausy
binės konferencijos pabaigos, 
kaip buvo patvininta ir Mad
ride vykusiame valstybių va
dovų susitikime..I:,asak P. Gylio, 
t ok i a i nuos ta ta i p r i t a r t a 
Turine, kur praėjusią savaitę ir 

prasidėjo vienerius metus truk
sianti tarpvyriausybinė konfe
rencija. 

Šiuo metu būtų per anksti at
sisakyti „stipraus argumento", 
kad integruodamosi į Europos 
Sąjungą Baltijos valstybės tu
rėtų „laikytis kartu", sakė 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras. Jo žodžiais, derybose 
šios šalys bus traktuojamos kaip 
viena grupė. 

Priėmimo į Europos Sąjungą 
laikas gali priklausyti 

nuo pasiruošimo 
Vilnius, balandžio 1 d. (Elta) 

— Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos vadovas Povilas Gylys 
ragino būti realistais ir pripa
žinti galimybę, kad derybose dėl 
narystės Europos Sąjungoje 
šalys kandidatės gali susiskirs
tyti pagal pasiruošimo laipsnį. 
Bet, anot jo, susiskirstymas gali 
būti įvairiais būdais — pavyz
džiui, priėmus tikrosiomis na
rėmis didelę Vidurio Europos 
valstybių dalį. bus nustatytas 
skirtingas pareinamasis laiko
tarpis tam tikrose srityse. Taip 
pirmadienį spaudos konferenci
joje kalbėjo ministras P. Gylys, 
grįžęs iš praėjusią savaitę Tu
rine prasidėjusios tarpvyriau
sybinės konferencijos. 

Ministro manymu, pretenden 

čių šalių susiskirstymą galima 
sušvelninti atsižvelgiant į tai, 
kaip valstybės pasirengusios 
narystei Europos Sąjungoje. 

Kaip žinoma, dvylikos asoci
juotų Europos Sąjungos narių, 
tarp jų ir Lietuvos, derybos dėl 
tikrosios narystės ES turėtų 
prasidėti praėjus pusmečiui nuo 
vienerius metus truksiančios 
tarpvyriausybinės konferencijos 
pabaigos. Jeigu kuri nors asoci
juota narė bus priimta anksčiau 
negu kitos kandidatės, tai nebus 
viena iš Baltijos šalių, tvirtina 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos vadovas. Jo žodžiais, 
Lietuva ir toliau mano galinti 
tapti Europos Sąjungos nare iki 
2000-jų metų. 

Lietuva ir Čekija drauge 
kovos su nusikalstamumu 

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -
Lietuva ir Čekija susitarė padė
ti viena kitai.kovojant su nusi
kalstamumu. Penktadieni Vil
niuje pasirašytoje abiejų šalių 
vidaus reikalu ministerijų su
tartyje nurodyta 16 sričių, ku
riose ketina bendradarbiauti če
kai ir lietuviai policininkai. Jų 
tarpe, tarptautinis terorizmas, 
organizuota- nusikals tamu
mams, narkotikų platinimas, 
pinigų padirbinėjimas ir nele
gali migracija. Taip pat sutarta 
drauge vykdyti asmenų, padą 
riusių nusikaltimus kitos šalies 
teritorijoje, paieškas. 

Dokumentą pasirašė Čekijos 
vidaus reikalų ministro pava
duotojas Valvoda Boržek, kurio 
vadovaujama delegacija nuo 
kovo 25 d vieši Vilniuje, ir 

Lietuvos vidaus reikalų minist
ras Virgilijus Bulovas. 

Po sutarties pasirašymo V 
Bulovas korespondentui sakė, 
kad tai yra dešimtas tokio 
pobūdžio Lietuvos susitarimas. 
Pirmas numatytas bendras 
Lietuvos ir Čekijos vidaus 
reikalų sistemų projektas — 
čekai konsultuos lietuvius 
valstybinės sienos kompiuteri
zavimo klausimais, dalinsis 
savo kelerių metų patirtimi. V. 
Bulovas labai svarbia taip pat 
laiko Čekijos patirtį. įkalinimo 
įstaigas perduodant iš vidaus 
reikalų į teisingumo ministeri
jos valdymą. Čekijoje tokia re
forma įgyvendinta prieš kele
rius metus, o Lietuvoje dar ku
riami jos metmenys. 

Valstybės departamente 
kalbėta apie NATO plėtimą 

Vašingtonas, balandžio 1 d. 
— Pirmadienį JAV Valstybės 
departamente įvyko Baltijos 
valstybių ir Vidurio ir Rytų Eu
ropos etninių organizacijų ats
tovų pokalbis su JAV valstybės 
sekre tor iaus pavaduotoju 
Strobe Talbott. dalyvaujant 
valstybės sekretoriaus asis
tentui John Kornblum. Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos šalių reikalų direktoriui 
John Herbst ir jų padėjėjams. 

Kaip praneša -Juozas Kojelis, 
pokalbyje buvo diskutuojami 
NATO plėtimo, paramos Balti 
jos valstybėms ir galimos Rusi 
jos grėsmes savo kaimynams 
klausimai. 

Atsakydami į delegacijų atsto
vų pareiškimus ir paklausimus, 
aukštieji Valstybės departa 
mento pareigūnai užtikrino. 
kad NATO plėtimo planas pa 
ruoštas ir kad Baltijos valstybės 
NATO plėtimo strategijoje yra 
integrali plano dalis. Jos jokiu 
būdu nėra paliktos kur tai 
nuošalyje. Valstybes depar 
tamento pareigūnai ypatingai 
išskyrė Estiją, kuri esanti pa 
dariusi žymią pažangą politi
niame ir ekonominiame išsivys
tyme, ir kad j tokią pažangą bus 
atsižvelgta, kai priartės kon
kretūs sprendimai dėl NATO 
plėtimo. Strobe Talbott užtik 
rino, kad Amerikos valdžios 
ats tovai yra labai a i šk ia i 
painformavę Rusiją apie savo 
nusistatymus NATO plėtimo 
reikalu. 

Amerikos valdžios atstovai šio 
pokalbio metu pabrėžė, kad pri
ėmimas Į NATO nevyks geogra
finio susigrupavimo pagrindu, 
bet kiekviena valstybe bus 
įvertinta individualiai, atsi
žvelgiant į jos pajėgumą integ
ruotis į NATO struktūrą ir į 
gynybos strategiją. 

Anot Valstybes departamento 
pareigūnų, valstybės, kurios dar 
nėra NATO nares, bet dalyvau
ja jos operacijose ir toliau gaus 
Amerikos paramą. Ta parama 
bus didinama, šaliai artėjant 
prie įstojimo į NATO laiko. 
Nors ir nėra nustatytas įstojimo 
tvarkaraštis, bet judėjimas ta 
linkme ženkliai vyksta. 

JAV Valstybes departamento 
atstovai tvirtino, kad Rusijos 
politikų pareiškimai ir valdžios 
organų veiksmai, kel iantys 
grėsmę kaimynams, nelieka 
Jungtinių Valstijų nepastebėti. 
JAV tyliai atsiliepia ekono
minėmis, politinėmis, diploma
tinėmis ir užsienio paramos pro
gramomis bei politiniais pa
reiškimais. 

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Strobe Talbott padėko
jo etninių organizacijų koalici
jai už NATO plėtimo politikos 
rėmimą ir prašė įtaigoti JAV 
Senatą, kad taip pat tą politiką 
remtų. Jis taip pat pranešė, kad 
birželio mėnesį įvyks NATO 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrų konferencija ir pakvietė 
tos koalicijos atstovus po konfe
rencijos vėl su juo susitikti. 

Juršėnas referendumo 
iniciatyvą laiko 

„politiniu triukšmu" 
Vilnius, kovo 29 d. (Elta) -

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Česlovas J u r š ė n a s T a u t o s 
Pažangos partijos iniciatyva 
rengiama referendumą pava
dino ..politiniu triukšmu ir pro
paganda" artėjant rinkimams. 
Referendumo organizatoriai 
prašys gyventojus atmesti nuo
statą, kad žemė nuosavybės tei
se gali priklausyti užsienio 
valstybių piliečiams, tarptau
tinėms organizacijoms ir užsie
nio valstybių juridiniams asme
nims. 

Pasak Juršėno, jeigu būtų su
rinkti parašai, referendumas 
galėtų būti skelbiamas vasarą 
ar galėtų sutapti su r inkimais 
Referendumo metu pasitarus to
kiai nuostatai, par lamentas 
turėtų, anot Seimo pirmininko, 
pataisyti konstituciją. Tačiau 
šis Seimas ir taip pasirengęs pri 
tarti Konstitucijos 47 straipsnio 
pataisai „Ar dar vieną, geresnę 
pataisą reikėtų priimti?" klausė 
Česlovas Juršėnas. 

Seimo pirmininkas tikisi, kad 
birželio 20 d. Seime planuoja
mas antrasis balsavimas dėl 
Konstitucijos 47 s t ra ipsnio 
papildymo, reglamentuojančio 
žemės pardavimą, bus sėkmin 
gas. Tačiau, jo nuomone, reikėtų 
tobulinti šią pataisą lydinti 
įstatymą. Jis priminė, kad tvir
tinant vyriausybės programą 
LDDP frakcija „pasirodė sutelk 

— Čečėnijoje Rusijos pajėgos 
pirmadienį sustabdė miestų ir 
kaimų bombardavimą ir apšau
dymą iš oro, paklusdamos pre 
zidento Boris Jelcino įsakymui. 
Čečėnai tuo tarpu sako, kad stu
dijuoja Jelcino planą. Jelcinas 
tačiau tebesilaiko nuostatos ne 
duoti visiškos nepriklausomybės 

ta. principiniais klausimais su
tarianti , nors esama ir ginčų". 

Komentuodamas buvusio Lie
tuvos ambasadoriaus Didžiojoje 
Britanijoje Raimundo Rajecko 
pasisakymus, Česlovas Juršė
nas sake. kad „lietuviai,, pa
buvę džentelmenų šalyje, nebū
tinai džentelmenais grįžta". 
Anot Juršėno, vadų.karvedžių ir 
pačioje Lietuvoje nestinga —jų 
nereikia importuoti iš Amerikos 
ar kviestis iš Londono, o armi
ja iš esmės ta pati. 

Seimo pirmininkas palinkėjo 
Raimundui Rajeckui — „nau
jam LDDP naikintojui" — susi
tar t i su konservatoriais, tačiau 
suabejojo, ar jis gautų antrą ar 
trečia vietą jų rinkiminiame są
raše. ,.Gal socialdemokratai ga
lėtu priimti realią intelektualią 
pajėgą? Tačiau jau turėję vieną 
mūsiškį aukštos klasės intelek
tualą, jie atsisakė jo paslaugų", 
pndūre Juršėnas, galvodamas 
apie Antaną Baską, išėjusį ir iš 
LDDP, ir iš socialdemokratų 
frakcijų Seime. 

KALENDORIUS 

Balandžio 3 d.: Didysis tre
čiadienis Ričardas, Irena, Vy
tenis, Rimtaute. 1889 m. gimė 
rašytojas, diplomatas Ignas Šei
nius. 

Balandžio 4 d.: Didysis ket
virtadienis. Izidorius, Alėta, 
Algaudas, Šilinis. 1763 m. gimė 
poetas Antanas Strazdelis (mirė 
1833 m balandžio 11 d.). 1883 
m. gimė valstybininkas, istori
kas Augustinas Voldemaras. 
1926 m. sudarytas Lietu vos-Va
tikano konkordatas. 1949 m. 
Vašingtone pasirašytas Šiaurės 
Atlanto Paktas, sukuriantis 
NATO gynybos organizaciją. 

i \ 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 3 d. 

&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 

Skambėkit, Velykų varpai! 
Suskambo Velykų varpai sidabriniai — 
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir žydrynėj... 

Ir Kristus ir žemė, tiek skausmo iškentę, 
Mums atneša linksmą pavasario švente. 

Skambėkit, Velykų varpai sidabriniai! 
Pavasario saulė — širdy ir žydrynėj! 

(Petras Vaičiūnas) 

Mielos Sesės ir Broliai, 

Lai Kristaus pergalės šventė suteikia jums džiaugsmo, vilties 
ir ryžto tvirtai žengti tiesiu skautavimo keliu. 

Telaimina Kristus — Rūpintojėlis jūsų darbus, auklėjant 
jaunimą nuoširdžiai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui 

Budėkime ir Ad Meliorem! 
v.s. fU. Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkas 
v.s. GI. Albinas Sekas 

LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Seserijos Vyriausia skautininke 
s. fU. Gediminas Leškys 
ASS Vadijos pirmininkas 

Teskamba šv. Velykų varpai laisvoje Tėvynėje ir visame pasauly
je! Kristus prisikėlė! Aleliuja! 

Linksmų šv. Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, visiems 
Vydūno fondo rėmėjams, bičiuliams, visiems lietuviams Tėvynėje 
ir plačiajame pasaulyje. 

Vydūno fondo Taryba ir Valdyba 

Kaziuko mugės Bostone atidarymo detalė. 15 k — Tomas Subatis, Marius Hauser, Gintaras Čepas, 
Šarūnas Krukonis, Skaidrys de Sa Pereira. 

Nuotr. Marųo* Eivaitėa-Hauaer 

ATMINTINA BOSTONO 
KAZIUKO MUGĖ 

Linksmų Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, vadovams 
ir vadovėms, tėveliams ir skautijos rėmėjams. 

frAušros Vartųn/„Kernavės" skaučių tuntas 
fjterįįos" jūros skaučių tuntas 

„Lituanicos" skautų tuntas 
Čikagos skautininkių draugovė 

„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių dr-vė 
Čikagos jūrų skautininkų,-ių „Grandis" 

Bostono skautų Kaziuko mu
gė, vykusi š.m. kovo 11 dieną, 
dalyvavusiems ilgai liks atmin
tyje. Ji prasidėjo, kaip visos 
Kaziuko mugės — vėliavų įne
šimu, malda, tuntų bei drau
govių pranešimais ir pakėli
mais. Atmintina, kad šiais 
metais Bostonas šventė savo 
45-tąją Kaziuko mugę, o ją ati
daryti buvo pakviesta viena jos 
steigėjų, sesė Ina Nenortienė. 
Su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
Bostono skautai pagerbė darbš
čią ir talentingą sese Iną, kuri 
su a.a. Marija Gimbutiene pir
mos atkūrė Kaziuko mugės tra
diciją išeivijoje. Trumpu žodžiu 
sesė Ina apibūdino Kaziuko mu
gės tradicijas Lietuvoje ir per
kirpo šių metų 45-tosios Kaziu
ko mugės kaspiną. 

Bostono skautų tunto tunti-
ninkas Algis Adomkaitis ir 
skaučių tunto tuntininkė Jū
ratė Aukštikalnienė džiaugs
mingai pranešė, kad mūsų 
skautai nepasiduoda žlugimui. 
Priešingai, šiais metais skautų 
eilės paaugo net 17 nuošimčių! 
Su malonumu buvo pristatyti 
septyni vilkiukai kandidatai ir 
šešios paukštytės kandidatės. Iš 
tiesų nauji veidai, kandidatai ir 
vadovai matėsi prie kiekvieno su
maniai paruošto ir skoningai pa
puošto stalo. Vilkiukai su draugi
ninku Gintaru Subačių viliojo 
svečius gausiais laimikiais, lie
tuviškais grybukais ir karšto-

lietuviška virtuvė, vadovau
jama Daivos Navickienės ir gar
džių tortų stalas, suorgani
zuotas Danutės Wolosenko. 

Ypač laukiama ir populiari 
dalis Bostono Kaziuko mugės 
yra tradicinis vaidinimas. Prieš 
maždaug 25 metus a.a. Paulinos 
Kalvaitienės iniciatyva, buvo 
pradėti šie vaidinimai, kurie 
kasmet tobulėdavo ir dabar, 
būtų galima sakyti, pasiekė net 
spektaklinio lygio. Jau 12 metų 
sesė Stefa Subatienė sumaniai 
(ir pavydėtinai) pritaiko scenai 
vaidinimus, o nenuilstanti sesė 
Lina Subatienė ištvermingai 
juos surežisuoja. Šiais metais 
buvo suvaidintas dviejų veiks
mų, visų žinomas ir mylimas 
vaidinimas „Pelenė". Šių metų 
spektaklis ypač pasižymėjo savo 
talentu, humoru, gražiais kos
tiumais ir muzika. Grakščios ir 
juokingos pelytės ir puikus šuo 
linksmino svečius savo šokiais 
ir dainomis. Pamotė ir jos duk
ros žavėjo visu savo perdėtu 
„grožiu", o nustebintai publikai 
plojant, Bostono , .Pelenė" 
atvažiavo į karaliaus rūmų 
pokylį didžiuliu baltu limuzinu, 
papuoštu mirkčiojančiomis švie-
sytėmis. Pagrindiniai veikėjai 
buvo Daina Žiaugraitė — Pele
nė, Aliukas Wolosenko — ištiki
mas šuo Gerutis, Loreta Kaza-
kaitytė — Pamotė, Nomeda Gir-
niutė, Angelika Kazakaitytė, 
Kristina Lingertaitytė, Vida 
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mis dešrelėmis, o paukštytės su Žiaugraitė — Pamotės dukros, ir 
draugininke Egle Šukiene foto- dar 23 labai talentingi skautai 

Šv. Velykų šventėje sveikinu seses ir brolius. Pergalingas 
Prisikėlimo Aleliuja tepripildo džiaugsmu jūsų širdis ir skatina 
uolesniam vykdymui įsipareigojimų Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
kad lietuvybė ir skautybė klestėtų Lietuvoje ir užjos ribų plačiai 
pasaulyje pasklidusių brolių ir sesių tarpe, jungdamos mus visus 
vienon didelėn skautiškon šeimon. 

Džiaukimės, dirbkim ir budėkime! 
j.v.s. Irena Regienė 

„Skautybės kelio" redaktorė 

KŪRYBINGA VADOVĖ -
KŪRYBINGAS VADOVAS 

Labai puikus sesės Nijolės 
straipsnis, š.m. kovo ?.l d. iš
spausdintas šiame skyriuje. Ka 
dangi privertė ir mane susimąs
tyti apie savo 'kūrybingumą', 
tai truputj pakeičiau pava
dinimą, nes kartais broliai gali 
no^kaity*; Tokiu ar prinašiu 
straipsniu yra per mažai ir per 
retai. Sese Nijole. AČIŪ tau! 

Ratfinu kukvieną. nuo pa 

skiltininko iki vyresnio skauti
ninko ar skautininkės, rimtai 
pagalvoti apie savo 'kūry
bingumą' ir ar vedi kitą į 'asme
ninį tobulėjimą'. Raginu kiek
vieną veikiantį skautuose ar 
visuomenėje lygiai taip pat pa
galvoti. Raginu kiekvieną iš 
jūsų, skautiškoje spaudoje, 
pasidalinti su kitais savo 'kūry-
bintrumu'. Pristatykime kaip~Ą 
patj galima atlikti kitaip nê ru 
iki dabar buvo atliekama 

Brolis Kęstutis 

grafavo jaunus ir senus, mažus 
ir didelius su dideliu ir kailėtu 
Velykų zuikiu. Draugininke As
ta Norvaišienė ir jos darbštūs 
skautai išradingai ir patrauk
liai sustatė laimikių traukimą 
kaspinais, o sumanios skautės, 
su draugininke Birute Žiaug-
riene, spalvingai papuošė jų 
stalą savo pačių nudailintais ir 
pasiūtais dirbiniais. Prityrę 
skautai, su globėju Gintaru 
Čepu, pardavinėjo skoningus 
medžio darbus ir gundė svečius 
golfo ir strėlių žaidimais. 
Prityrusios skautės, su draugi
ninke Naida Šnipaite, išstatė 
savo pačių sukurtus gintarinius 
papuošalus ir velykinius margu
čius. Bostono Židinietės, buvu
sios ir dabartinės vyr. skautės, 
sudomino lankytojus lietuviška 
duona, sūriais, tautiniais drabu
žiais, juostomis ir visų mylimu 
gintaru Abejų — „Žalgirio" ir 
..Baltijos" tuntu vardu veikė 

Bostono nkaiitp* ir skautai suvaidinę „Pelene" 
N u o t r M a r U o a Eivait^s-Hauaer 

ir skautės, atliko karalystės ir 
miestelio gyventojų vaidmenis. 
Joks vaidinimas nebūtų pilnas 
be scenos vaizdų ir jau metų 
metais tai parūpina meniški 
„Senųjų lapinų" ir Dariaus 
būreliai. Visi, kurie prisidėjo 
prie šio vaidinimo, gali vertai 
didžiuotis jo pasisekimu. O kas 
tas deimanto žmogus, kuris nu
mato mugės dienotvarkę ir 
programą iki smulkiausios de
talės? Tai būtų ryšininkė sesė 
Glorią Adomkaitienė! Jos dėka 
viskas yra nustatyta, pergalvo
ta ir apsvarstyta mėnesiais 
prieš mugę. Pažįstantieji sesę 
Glorią. geriausiai žino, kad ji 
jau dabar ruošiasi ateinančiai 
Kaziuko mugei. 

Dar liko priežastis kodėl ši 
mugė liks atmintina. Deja, ši 
priežastis yra kiek liūdnesnė. 
Netrukus po vaidinimo buvo 
greitai paskleistas pranešimas, 
kad Bostono Lietuvių Piliečių 
namų ketvirtame aukšte vyksta 
gaisras. Jau beeinant laiptais į 
apačią girdėjosi atskubančių 
ugniagesių, policijos bei grei
tosios pagalbos automobilių si
renos. Vaikai lydėjo senelius, 
tėveliai mažus vaikelius ir arti 
pusantro šimto žmonių be pani
kos išskubėjo į lauką, kur daug 
kas be paltu drebėjo stebėdami 
ugniagesių darbą. Gaisras buvo 
greit užgesintas ir už dvejų va
landų kai kurie net buvo lei
džiami sugrįžti į mugės salę 
susirasti paliktus fotoaparatus, 
laimikius, paltus bei pinigus 
Bostono Lietuvių Piliečių klubo 
nelaime buvo pranešta Bostono 
televizijos laidose ir kitos 

ASS VEIKLA 
LIETUVOJE 

Akademikų skautų (A.S.D. ir 
Korp! VYTIS) skyriai veikia 
prie Vilniaus, Vytauto Didžiojo 
(Kaune) ir Klaipėdos universi
tetų. Vadijos pirmininkas yra 
iii. Algirdas Končius, pavaduo
toja t.n. Jolita Buzaitytė. Susi
skaldžiusių organizacijų tarpe 
A.S.S. nepriklauso, visi vienetai 
veikia savarankiškai. Tai yra 
jungtis, kurią tikisi įgyvendinti. 
Jie ruošia šv. Jurgio dienos 
stovyklėlę Vilniaus krašto skau
tams, bet kviečia visų vienetų 
skautus joje dalyvauti. Šiuo 
metu vyksta skiltininkų kursai 
visiems, nepaisant kuriai są
jungai skautai priklauso. Iš 
Vilniaus rašoma, kad yra gali
mybių visiems susivienyti, pir
mieji žingsniai jau padaryti. 
Dieve duok, jei tai pavyktų, tai 
būtų didelis akademikų skautų 
nuopelnas. 

Kiekvieną trečiadienį Vil
niaus A.S.S. renkasi fil. Edmun
do ir Rūtos Kulikauskų knygy
ne, kur vyksta sueigos. Vilnie
čiai yra labai dėkingi už filis
terių pastogę ir globą jų namuo
se. Filisteris Edmundas yra Vy
dūno fondo įgaliotinis Lietuvoje. 
Per jo rankas eina visos stipen
dijos studijuojantiems šalies 
universitetuose. 

Šiuo metu Vilniaus A.S.S. or
ganizuoja menų dienas. Eskur-
8uos po Vilniaus architektū
rinius pastatus, klausys paskai
tos apie šiuolaikinį meną, lan
kysis modernaus šokio koncer
te ir galiausiai atskleis savo 
sugebėjimus piešime. Tai pir
mas pavasarinis renginys visų 
nekantriai laukiamas. 

Vasaros stovyklos jau vyko 
Medininkų pilyje, Renavo dvare 
ir ateinanti vyks rugpjūčio 
19-25 d. dar nežinomoje vieto
vėje. Reikia manyti, kad ji bus 
ir vėl įdomioje aplinkoje, kur 
stovyklautojai galės prisidėti ir 
darbais, kaip tai buvo Medi
ninkų pilyje ar Renavo istori
niame dvare. Ten stovyklautojai 
dalį laiko skyrė atstatymo ar 
tvarkymo darbams. Tikimasi, 
kad šių metų stovykloje daly
vaus svečių iš JAV ar Kanados. 

DĖKINGI 
VYDŪNO FONDUI 

Nuoširdžiai dėkojame už 
didelę Vydūno fondo pagalbą 
Korp! VYTIS ir A.S.D. Lietuvo
je nariams. Mes ją priimame tu
rėdami aiškią akademinio gyve
nimo viziją. Jūsų parama padės 
šiai vizijai tapti tikrove. Kau
nas, Žiemos studijų dienos. Pasi
rašė 13 dalyvių. 

Vyt. Mikūnas 

dienos laikraščiuose. Niekas 
neabejoja, kad gaisras tokiame 
sename pastate galėjo pasi
baigti tragedija, bet gerasis 
Šventasis Kazimieras išsaugojo 
visus Bostono skautus, tėvelius 
bei svečius nuo didesnės nelai
mės. Džiaugiamės, kad klubas 
bus netrukus atstatytas ir atei
nančiais metais triukšmingai 
susilauks 45-tosios Kaziuko mu
gės! 

Marija Eivaite Hauser 

D R A U G O a r i a m u r t i saokaama i i 

metams Vi metu 3i 
JAV $96.00 $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
T ik eastadioi*o laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.0* 
Kanadoje ir kitur (U S) $60.00 $46.00 $3600 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Užsakant i nlstsiiĮ 
o ro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 
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Vyriauaia redaktore Danute Bindokiene 

• Administracija dirba -kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 

• Redakcija u* skelbimu turini 
neataakn. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą, ka 
nors skelbti. 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

NeeuMasaitsi 
«. M M * 

• Redakcija dirba 
8:30-4:00; i 
• Redakcija 
savo nuotiura. 
straipsnių nesi 
siunčiant pasilikti ko***. 

1998 METŲ TAUTINĖ STOVYKLA 
Š.m. kovo mėnesio „Skautų 

aide" aprašyme (P.D. inicialai) 
apie Australijos rajono vadijos 
posėdį yra pora netikslumų, 
kurie mūsų skautiškoje šeimoje 
gali sukelti nerimą. 1995 LSS 
Tarybos suvažiavime buvo kal
bėta apie ateinančią Tautinę 
stovyklą, tačiau jokių nutarimų 
nebuvo padaryta, nei laiko, nei 
vietos atžvilgiu. Buvo pasiūly
ta pagalvoti apie Califormją. 
Pasiūlymas buvo gražiai prista
tytas. Buvo siūlomos ir Atlan
to rajono amerikiečių stovykla
vietės. Artimoje ateityje LSS 
Pirmija pradės nagrinėti Tauti
nės stovyklos ruošos darbus ir 
įsipareigojimus. Pirmija at
kreips dėmesį į visus turimus ir 
ateities pasiūlymus, atkreip
dama dėmesį ir į visų rajonų 
vadovų pageidavimus ar reko

mendacijas. 
Antra, minima 'skft*** Met* 

vų knyga' yra ,JAHtmmĖ 
Skautija 1945-1986". t i i MŠ 
Lietuvių skautų sajninltt ttooV ' 
los istorinė knyga MiAiafct 
laikotarpiu. 

Budėkime ir Ad MclkMAt 

v * Kęstuti* «Mfttt 
LSS Tarybos pirmlnUJJi 

DU. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgija 
172 tetiaHr * . , MmHurst. l t 60126 

70f r *41-2*00 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais k savaitgaliais tat 706-634-1120 

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

MOS W. M « . Te*. (7»t) 42241*1 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmi) 3 v p p .7vv.antr 12 30 3 v p p 
trecd uidaryta. ketvd 1 - 3 v p p 
penktd ir SeStū 9 v r • 12 y p p 

4122 S. Keeato A«s.. CMcefs 
(312) 77S-***I arba (312) 4*1-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 

VIDAS T. 
• * -^^ 

S y m U Yftlt. MOsAfcafJam 

DR. V. J. V 
DANTŲ GYDYTOM 

4S17 W. S3 St. 
T«*. 70S-423-S114 
Valandos susitarta* 

3315 W 551h St . Chicago. IL 
T«4. (312)476-2112 

9525 S 79th Av* . Hickory Hills. IL 
Te*. (706)) 8*0-0101 

Valandos pagal susitarimą 

T*tke*ln^i*»a»**g(7*S)002-41fO 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t e . fOfh Ava. , Cicero 

Kasdien i iki 8 v v 
Išskyrus trec Sestd 12 iki 4 vai p p 

EUGENE C. DECKER, DOS, f.Č. 
4047 W. 103 St., Oafc I m , IL 

Pirmas apyl su Northwes»ern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i 
prieinamą kainą Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai SuaBartmiil 
(kalbėt angliškai) t a i . 700-422-6200 

SURENOER LAL, MD 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 S. KaetoJa. CMcatjo, IL 000*2 
Tai . 312434.2123 

1004 S. Afch*». CMcago. IL I 
Tai . 312-0*4-4100 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVI 
Specialybe vidaus ir kratas) I 

Tai . 312-5*0-2 
Pirmd 9 v.r - 7 v.v., i 

penktd 9 v.r. - 3 v. M -
ketvd 10 v.r - 7 v.v. Seta i a? S), 
dienomis reikalingas i 

T * t 312-

S. PRASAP TUMMAIA, afcsV 
Širdim ir Krau|agys*u Laja* 
Valandos pagal susitarimą} 

DR. 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1106 0*1116*1 Asm, aSgSJaį aa OsHSf 

Tai . (70S) 7424SSS 
Valandos pagal suaKaUmą 

DR. L. D. 
DANTŲ GYDYTOJA 

a r V M •>. PSO*J*l*»»l ^S*** 

1 mylia Į vakarus nuo I 
Tol. (700) I 

Valandos pagal suaitanm* 

DR. LEONAS SMMfft t 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYIUAS 
0132 S. K***** 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2 4 * . $$. 
Sestd pagal susrtanffl* 

Ket inat* m. 312-77S4SSS 
f̂ SSvVSSO^ * * * * * s ^0*arl^*J***4V^*^S^"S^*' 
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ZIUGANOVAS -
BŪSIMAS RUSIJOS 

PREZIDENTAS? 
ZENONAS PRŪSAS 

Jau beliko vos du mėnesiai su 
trupučiu iki Rusijos prezidento 
rinkimų birželio 16 dieną. Nors 
suvargusi ir ekonomiškai labai 
blogame stovyje, Rusija vis tiek 
tebėra svarbi valstybė pasaulio 
politikoje ir ekonomikoje. ypač 
dėl turimų atominių ginklų ir 
dėl gausių naftos bei kitų gam
tos turtų. Todėl apie šiuos rin
kimus vis daugiau pasirodo 
straipsnių pasaulio žiniasklai-
doje. Dėl žinomų priežasčių šie 
rinkimai yra ypač svarbūs Lie-
tuvai. Kas gi bus išrinktas pre
zidentu? 

Šiuo klausimu esu trumpai 
rases „Drauge" sausio 5 dieną 
(„Durnos rinkimai: generalinė 
repeticija prezidentūrai"). Tada 
atrodė, kad daugiausia galimy
bių turi komunistų partijos va
das Ziuganovas, kuris tuo metu 
dar nebuvo pasiskelbęs kandi
datu. Šiuo atžvilgiu kol kas pa
dėtis mažai tepasikeitė: pagal 
paskutinius rusų nuomonių ap
klausinėjimų duomenis, už jį 
pasisako net 33% būsimų rin
kėjų. Antroje vietoje yra 
Jelcinas su 23%. Jo rėmėjų pro
centas palengva auga. Pavyz
džiui, po to, kai kovo 15 diena 
Dūma nubalsavo, kad 1991 me
tų Sovietų Sąjungos panaikini 
mas nesąs legalus ir kai Rusi
jos komunistų partija pradėjo 
kalbėti apie Sovietų S-gos atsta
tymą, Jelcinas labai griežtai 
pasmerkė šią Durnos rezoliuci
ją, sušaukė visų buvusių Sovie
tų S-gos 14 respublikų, o dabar 
nepriklausomų valstybių amba
sadorius ir atsiprašė už Dūmos 
„neatsakingą aktą". Po šių 

įvykių Jelcino rėmėjų padaugėjo 
4°<. Atseit, ne visi rusai nori so-
vietijos atkūrimo. Kaip ten be
būtų, šiuo metu yra du pagrin
diniai kandidatai: Jelcinas ir 
Ziuganovas. Yra ir nemažai 
vadinamų antraeilių kandidatų: 
Javlinskis, Žirinovskis, Lebed, 
Gorbačiovas ir kiti. Juos indi
vidualiai remia mažiau, negu 
11% būsimų rinkėjų, o Gorba
čiovą gal tik apie 1%. Per 
praėjusių porą mėnesių jų rėmė
jų procentai, atrodo, buvo gana 
pastovūs, ir neatrodo, kad jie 
prieš rinkimus žymiau pasikeis
tų Bet šių kandidatų negalima 
visai ignoruoti: negali žinoti 
ateities. 

Geriausias pavyzdys yra 
pats Jelcinas: prieš kokį mėnesį 
jį rėmė mažiau negu 10% ir tada 
jis neatrodė rimtu kandidatu. 
Šiandien jis yra svarbiausias 
Ziuganovo konkurentas. Tikė
kimės, kad Jelcino žvaigždė ir 
toliau kils ir kad jis pralenks 
Ziuganovą. Juk tik Jelcino dėka 
sugriuvo Sovietų S-ga ir per tai 
Lietuva atgavo nepriklausomy
be, juk jis ir dabar ne tik aiškiai 
ir griežtai pasisako prieš Sov. 
S-gos atkūrimą, bet remia buvu
siu respublikų nepriklausomy
bę. Tiesa, Jelcinas nėra šven
tuolis, tik suktas politikas, bet 
esamose sąlygose gal jis neturi 
pasirinkimo. Padarė klaidą su 
Čečėnija, bet gal prieš rinkimus 
dar spės ją atitaisyti. Lietuvos 
nepriklausomybei nebus rimtos 
grėsmės, kol Kremliuje sėdės 
Jelcinas. Pagal „Economist" 
žurnalą, kai tenka rinktis vieną 
iš daugelio blogybių, Jelcinas 

gal butų pati mažiausia. 
Kas gi būtų, jei Jelcinas rin

kimus pralaimėtų Ziuganovui? 
Ar Lietuvos nepriklausomybė 
pakibtų ant plauko? Kas per 
paukštis yra tas Ziuganovas? 
Kad būtų galima atsakyti į šį 
paskutinį klausimą, pirmiausia 
reikėtų paklausti: kuris Ziuga
novas? Ar senasis stalinistas 
Ziuganovas, ar naujasis neva 
socialdemokratas Ziuganovas? 
Apie jo karjerą nemažai žinių 
duoda jau minėtas „Economist"' 
žurnalas kovo 16 d. numeryje. 
Pagal Rusijos rinkėjų apklausi
nėjimų duomenis jam duodama 
nemažiau, kaip 50% galimybių 
laimėti rinkimus. Jei tai įvyks,-
tai bus istorinis įvykis Rusijoje: 
jis bus pirmasis komunistas pre
zidentas, išrinktas demokrati
niuose rinkimuose. Bet Rusijos 
rinkėjai turėtų taip pat atsi
minti, kad po to gal daug metų 
praeis, iki jie vėl galės dalyvauti 
laisvuose demokratiniuos rinki
muose. 

Ziuganovo stiprybė yra suge
bėjimas pasirodyti tokiu, kokiu 
jį nori matyti įvairios rinkėjų 
grupės. Atrodo, kad jis, būda
mas Stalino gerbėju, rusu-šovi-
nistu ir dideliu demokratijos 
priešu, sugeba suvaidinti nuo
saikų socialdemokratų draugą 
ir privačios nuosavybės rėmėją, 
jei tą nori girdėti auditorija. Kai 
1992 metais buvo uždrausta ko
munistų partija, jis padėjo su
kurti „Tautinio išgelbėjimo 
frontą", apjungusį kairiąsias ir 
dešiniąsias grupes, kovojančias 
už Sovietų S-gos atstatymą. Jis 
buvo veiklus narys Rusų tauti
nės tarybos, vadovaujamos 
KGB generolo Aleksandro Ster-
ligovo, kurios t ikslas buvo 
atkurti stiprią autoritarinę 
Rusiją. Jo atkurtos komunistų 
partijos prezidiume be vieno 
kito liberališkesnio nario yra 

Prisimenant įspūdingai) ,.Drauiy> kf>n'»rta. ruošta balandžio T.\ d J a u n i m o centre. Iš kairės. 
Marija Remn-nf ..DraviC" r ' ' t; " ' ' i k< nnt>-t'- p•• "iminkf*. padėjusi daug pastangų, kad koncer
tą? taip Šauniai pavyktu. .Iimz.-i-; ir Rita Karas'^iai. . . ( i intaro" laimimo ansamblio 18 Toronto va
dovai. M. Remiene laiko gintaripčių padėkos lentele. įteikta po koncerto jai ir „Draugui" u i pakvie
timą atlikti programa — _ . . . . 
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tokie kietosios linijos šulai, kaip 
Lukjanovas (pučo prieš Gorba
čiovą vienas iš rengėjų), Apari-
novas, Belovas, Melnikovas ir 
kiti, kurie sudaro daugumą. 
Todėl ir kyla klausimas: jei pats 
Ziuganovas ir norėtų „pakeisti 
kailį" iš stalinisto į socialdemo
kratą, ar jam tą leistų jo sėbrai? 
Ziuganovo komunistų partija 
savo programoje per Durnos rin
kimus skelbė 8 punktus, kurių 
septintasis yra kreiptis į res
publikų valdžias ir piliečius, 
kad sutiktų savanoriškai atkur
ti Sovietų Sąjungą. Kiti punktai 
daugiausia susiję su ekonomi
niais klausimais. „Economist" 
galvoja, kad prezidentas Ziuga
novas pradžioje turėtų labai 
daug problemų su Rusijos eko
nomija, todėl nesiskubintų su 
Sovietų S-gos atkūrimu, taip pat 
nepultų į renacionalizaciją di
delių, pelningų privačių bend
rovių, ypač jei stipriau prie
šintųsi jų savininkai, direkto
riai bei darbininkai. Neaišku, 
ką jis darytų su beveik subank
rutavusiomis sunkiosios pramo
nės įmonėmis bei anglių kasyk
lomis, kurių produktai neturi 
paklausos. Užsienio kapitalas ir 
toliau bus priimamas atviromis 
rankomis, jei nebus daug su
varžymų, kaip ji panaudoti. Bet 
vargu ar ir toliau Vakarai kištų 
dolerius į kiaurą Rusijos maišą. 
Greičiau būtų priešingai: Rusi
jos kapitalas pradėtų veržtis į 
Vakarus. Esant tokioms sąly
goms, Rusija bus priversta 
spausdinti rublius. To pasekmė 
būtų išaugusi infliacija, kuri 
visai sugriautų Rusijos ekono
miją. 

O gal yra ir kita optimiškesnė 
galimybė: gal prezidentu išrink
tas Ziuganovas, pagal dabarti
nę konstituciją turėdamas be
veik neribotas galias, ir toliau 
tęstų Jelcino pradėtas reformas, 
kurios rodo jau šiek tiek page
rėjimų (pavyzdžiui, infliacija yra 
nukritusi iki 2.8% per mėnesį). 
Rusija atsigautų, o Ziuganovas 
pasisavintų Jelcino nuopelnus 
ir pasidarytų didvyriu. Mažai 
vilčių, kad tai įvyks, bet tai yra 
galimybių ribose. Tam šiek tiek 
vilčių duoda kovo 17 d. Ziuga
novo paskelbta rinkimų progra
ma, aprašyta „N.Y. Times" 
kovo 18 dienos numeryje. Ten 
jis nebenaudoja tokių terminų, 
kaip nacionalizacija, komuniz
mas ar Sovietų Sąjung. Tik at
sargiai ir miglotai kalba apie 
„atstatymą jungtinės valsty
bės" bei „mišrią ekonomiją". 
Nebekalba nei apie Leniną, 
Marksą ar klasių kovas. Užtik
rina, kad jo administracija ne
praktikuos persekiojimų dėl ki
tokių ideologinių ar politinių 
įsitikinimų. Neaišku, ar tai yra 
skelbiama tik naujų balsuotojų, 
priviliojimui, ar gal jis tikrai 
pakeitė savo galvoseną. Labai 
abejotina. 

O gal bus perrinktas Jelcinas? 
Nieko nekainuoja būti optimis
tu. 

PREZIDENTAS 
DEKLARAVO TURTĄ 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir jo žmona Julija 
deklaravo turtą ir pajamas, 
praneša „Lietuvos rytas". Visos 
prezidento pajamos 1995 m. 
51,693.8 lito. Kaip valstybės 
tarnautojas A. Brazauskas 
uždirbo 48,004 litus, pensija 
sudarė 985 litus, dar 255 litus 
prezidentas gavo dividendų AB 
„Plasta". „Vilniaus banko" 
kreditinėje kortelėje prezidentas 
turėjo 3,104.15 lito, terminuotų 
indėlių — 4,345 litus bei san
taupų, laikomų ne banke — 
35,000 litų. 

Deklaracijoje prezidentas 
pateikė, kad turi 88.61 kvad
ratinio metro ploto butą Vilniu
je, gyvenamąjį namą su sklypu 
ir fik'*"«"« pastatais Švenčionių 
rajone bei 0.15 ha žemės sklypą 
Kaišiadorių rajone. 

Prezidento žmona Julija pareiš
kė, kad pernai jos pajamos su
daro 1,820 litų ir 79 centus. Visi 
šie pinigai jai išmokėti kaip pen
sija. Prezidento žmona dekla
ravo 168,48 kvadratinio metro 
ploto sodo namą su žemės skly
pu bei 20,000 litų santaupas. 

KONKURSAS PASIENIO 
POSTŲ STATYBAI 

Lietuvos vyriausybė kovo 26 
d. paskelbė tarptautinius Medi
ninkų pasienio posto ir Kalva
rijos muitinės statybos konkur
sus. Konkursas statyti pasienio 
ir muitinės postus paskelbti 
pirmą kartą Skelbimai išspaus
dinti Europos Sąjungos žurnale 
„Official Journal" bei Lietuvos 
laikraštyje „Diena". 

Medininkų posto bei Kalvari
jos muitinės trečios ir ketvirtos 
stadijos statybos darbus perpus 
finansuoja Europos Sąjunga ir 
Lietuvos vyriausybė. Pagal 
1994 m. Europos Sąjungos 
PHARE sienų perėjimo punktų 
modernizavimo programą minė
tiems dviems postams skirta 4 
mln. ekiu (20.5 mln. litų) ne
grąžinama paskola. Medinin
kams ir Kalvarijoms bus skirta 
po pusę šios sumos. 

Konkursų laimėtojus tikimasi 
paskelbti birželį, statybas pla
nuojama pradėti dar šiemet. 
Konkurso sąlygos leidžia juose 
dalyvauti visų ES ir asocijuotų 
šalių bendrovėms. 

Per pusantrų metų Medinin
kuose bus pastatytas visiškai 
naujas pasienio postas su mui
tinės, pasienio ir kitų tarnybos 
pastatais. Kalvarijose per metus 
numatoma praplatinti 10.8 km 
ilgio privažiavimo kelią Kau-
no-Marijampolės-Suvalkų ruože 
bei sustiprinti jo dangą, taip pat 
pastatyti muitinės, pasienio sar
gybos pastatus, dvejas sunkve
žimių svarstykles, aptverti mui
tinės teritoriją ir kt. Visi darbai 
Kalvarijos poste vertinami 17.4 
mln. litų. 

Danutė Bindokienė 

Jelcino dilema 
Lietuviška patarlė sako: 

„Užsikabinai — tai laikykis!" 
Tik ką reikia daryti, kai neįma
noma išlaikyti ir per daug pavo
jinga paleisti? Prieš tokią 
dilemą yra atsidūręs Boris Jel
cinas: žino, kad birželio 16 d. 
įvyksiančiuose prezidento rinki
muose jis turi nedaug galimybių 
laimėti, kol neužbaigs kruvino 
konflikto Čečėnijoje, bet karą 
užbaigti ne taip lengva, nes tai 
reiškia visišką Rusijos pralai
mėjimą ir dar prieš daug silp
nesnį priešą. Apie 16 mėnesių 
besitęsiantis karas pareikalavo 
daugiau kaip 30,000 čečėnų — 
daugiausia civilių — gyvybių 
(neskaičiuojant rusų karių), 
griuvėsiais pavertė sostinę 
Grozno ir daugybę mažesnių 
miestų bei kaimų, tačiau di
džiausia žala padaryta pačiai 
Rusijai ir jos prezidentui, tiek 
Vakarų pasaulio akyse, tiek 
savo krašte. Nors vakariečiai, 
ypač JAV, iš esmės smerkia 
Maskvos agresiją Čečėnijoje, bet 
per tą laiką nieko konkretaus 
nepadarė, kad žudynes ir naiki
nimas būtų sustabdytas. Net 
Tarptautinis valiutos fondas 
praėjusią savaitę sutiko Rusijai 
skirti 10.2 milj. dolerių pasko
lą (tai dukart daugiau, kiek šiam 
fondui Rusija jau skolinga), ne
paisant, kad tais pinigais iš 
dalies bus finansuojamos čečė
nų skerdynės. Pagrindinis pa
skolos tikslas: paramstyti svir
duliuojantį Jelcino populia
rumą, kad būtų laimėta dar 
viena kadencija, nes kitu atveju 
prezidentūroje gali įsitaisyti ko
munistas Ziuganovas ir siekti 
savo svajonių išsipildymo: atsta
tyti Sovietų Sąjungą. 

Bent kiek atstumus nuo durų 
visiško bankroto pabaisą Tarp
tautinio valiutos fondo dėka, 
liko dar Čečėnijos problemos 
sprendimas, todėl nekantriai 
laukta Jelcino žadėtojo pra
nešimo, paskelbiančio terminą, 
iki kurio bus užbaigta agresija 
prieš čečėnus. Deja, sekmadienį 
padarytas pranešimas per daug 
vilties nesuteikė užsieniui, o 
čečėnai jį sutiko su abejingumu 
ir net pajuoka: juk panašius 
pažadus jie ne kartą girdėjo. Net 
ir po to, kai Katyr-Yurt kaimas 
atskirai su Maskva pasirašė 
taikos sutarti, prižadėdamas ne
teikti jokios paramos partiza
nams, praėjusi penktadieni rusų 
lėktuvas jį bombardavo, užmušė 
kelis žmones, sugriovė namus. 
Tiesa, po to gen. Tichomirov, 
Rusijos dalinių Čečėnijoje va
das, viešai atsiprašė „už klaidą" 
— tai bene pirmas toks atvejis 
Rusijos istorijoje — bet žala 
padaryta (net JAV išreiškė pro
testą). 

Savo kalboje sekmadienio va
kare Jelcinas pabrėžė, kad visi 

karo veiksmai Čečėnijoje bus 
sustabdyti kovo 31 naktį (gerai, 
kad ne balandžio 1...), bet ir čia 
minėtasis generolas nėra taip 
optimistiškai nusiteikęs — juk 
karas ne vandens čiaupas, stai
ga neužsuksi... Jelcinas linkęs 
derėtis net su Čečėnijos vadu 
Dudajevu, o galbūt leistų jam 
grįžti į buvusią vietą, jeigu 
žinoma, Dudajevas „būtų sukal
bamas". Tačiau lieka viena 
sąlyga, dėl kurios Jelcinas ne
siruošia daryti jokių nuolaidų: 
apie Čečėnijos nepriklausomybę 
negali būti nė kalbos. Daugiau 
autonominių teisių — „da", net 
daugiau, kaip turi bet kuri 
Rusijos respublika, bet nepri
klausomybės — griežtas „niet"! 
O dėl rusų kariuomenės (Čečė
nijoje yra apie 40,000 rusų 
karių), tai būtų galima palaips
niui atitraukti, jei čečėnų parti
zanai vėl nepradės puolimų.. 
Nors Jelcinas, sekmadieni atsa
kinėdamas į žurnalistų klausi
mus, pripažino, kad Čečėnijos 
krizė yra opiausia Rusijos pro
blema, bet pasiūlytas sprendi
mas per daug vilčių neteikia. Ir 
čečėnų vadovybė, ir rusų tauta, 
o ypač Jelcino opozicija, aiškiai 
supranta, kad prezidentas grie
biasi „šiaudo" ir stengiasi nepa
skęsti bent iki birželio 16 d. 

Jelcino chameleoniškumas, 
siekiant prezidento vietos, jau 
ne kartą pasireiškė. Kai Rusi
jos politinio gyvenimo akiratyje 
sužibo Žirinovskio žvaigždė, 
patekėjusi natūralaus rusų tau
tos šovinizmo penėjimo dėka, 
Jelcinas tuo Žirinovskio popu
liarumu stengėsi pasinaudoti, 
užimdamas griežtesnę liniją 
užsienio politikos atžvilgiu. Kai 
Ziuganovas iškėlė sovietų impe
rijos atstatymo idėją, Jelcinas 
jau kalba, kad ir jam tokia min
tis yra arti širdies. Vadinasi, 
tikslas pateisina priemones, net 
atsisakant savo ankstesnių 
principų... 

Kai kuriuose Rusijos vidaus 
politikos sluoksniuose prade
dama užsiminti, kad galbūt 
kariuomenės vadovybei svar
biau karą su čečėnais tęsti, negu 
užbaigti. Be jokios abejonės, 
agresija prieš čečėnus suteiktų 
komunistų partijos vadui Gen-
nadij Ziuganovui daugiau gali
mybių laimėti rinkimus. Šiuo 
atveju rusų kariuomenės vadų 
tikslas sutaptų su čečėnų lais
vės kovotojų siekiais — visiškai 
sužlugdyti Jelciną. Tie čečėnų 
siekiai tiek pat ryžtingi, kiek 
noras laimėti nepriklausomybę 
savo tėvynei. 

Nors sekmadienį Jelcinas 
metė meškerę su nauju masalu 
ant seno kabliuko, vargiai tuo 
suvilios čečėnus, nes jam rūpi ne 
mažos, narsios tautos laisvė, o 
patogi prezidento kėdė. 

LIETUVIAI SEINUOSE 
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

Komunistinė valdžia, 
nors ir nepalanki tautinėms ma
žumoms, į Punsko reikalus 
įsikišdavo visų pirma tuomet. 
kai to pareikalaudavo ..drau
gai" iš Tarybų Lietuvos, arba 
kai per daug viename ar kitame 
renginyje pasireikšdavo tauti
niai jausmai. Punską pamėgo ir 
lenkų žurnalistai, kai reikėda
vo parodyti tautinės mažu
mos gyvenimą. Aišku, jis ne
buvo nei lengvas, nei papras
tas, ypač tiems,kurie negy
veno vien savo kiemo rūpes
čiais. Bet Punskas sugebėjo su
kurti ne tik stiprų kultūros, bet 
ir solidarų tautine prasme, cent 
rą. Kai punskiečiai, supratę šia 
savo jėgą. atsigrįžo į Seinų lie 
tuvių, kovojančių dėl savos kal
bos sugrąžinimo į Seinų švento 
vę, rūpesčius, ir iš valdžios, ir iš 
lenkų dvasininkijos atstovų lū
pų išgirdo: te Punsko lietuviai 

nesikiša j Seinų lietuvių reika
lus. 

Jėga vienybėje 

Dar ne kartą teko, ir tikriau
siai teks, išgirsti šį raginimą, iš 
visų pusių, iš valdžios taip pat, 
nepaisant, kad, pagal oficialiai 
patvirtintą statutą, lietuviškos 
organizacijos savo veikla apima 
visą Lenkijos teritoriją. Są
moningai ar ne, retkarčiais ir 
Lietuvos atstovai naudoja 
sąvoka: Punsko lietuviai, Lenki
jos lietuvių bendruomenės 
Punske reikalai, ir panašiai. 
Punską mėgsta ir šiuolaikinės 
Lietuvos politikai, kurie, gal net 
nesuprasdami, Punsko lietuvių 
gyvenimo standartu apibendrina 
visus Lenkijos lietuvius. Bet 
pamirštama, kad Punsko vals
čiuje gyvena vos trečdalis-ket-
virtadalis Lenkijos lietuvių. 
Pinske lietuviai sudaro abso

liučią daugumą — apie 90%, 
todėl ir jų gyvenimo specifika 
yra savotiška. Čia jie beveik 
nesusitinka su valstybinės tau
tos atstovais, čia dažniausiai 
policininkas ir vienas iš kunigų, 
o paskutiniais laikais ir vals
čiaus viršaitis — paprastai būna 
lietuviai (kadangi lenkų nėra). 
Tik valstybinėje įstaigoje jie 
tarp savęs privalo kalbėtis len
kiškai. Visai kitaip yra Sei
nuose. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu Seinuose iš 4,000 gyven
tojų 25-30% lietuviai (kitas 
trečdalis — tai nutautę lietu
viai). Seinų valsčiuje lietuviai 
sudaro apie 40%. Taigi Seinų, 
ne Punsko, krašte, gyvena lie
tuvių dauguma. 

Seinų gyventojų daugumo* 
ir mažumos santykiai 

Seinuose žmonės pažįsta viens 
kitą, žino.kas tvirtas lietuvis, o 
kas „pirmosios kartos" lenkas. 
Atviro priešiškumo tarp žmonių 
nėra, bet normalių santykių ir 
tarpusavio bendravimo taip pat 

nėra. Seinų valdžia nemato jo
kių lietuvių diskriminavimo po
žymių. O kad nėra lietuviškos 
mokyklos? Patys lietuviai jos 
nenori — teigia valdžios atsto
vai. Jie iš dalies teisingi, ka
dangi jau keletą metų nepa
vyksta surinkti Lenkijos švieti
mo ministerijos nustatyto vaikų 
skaičiaus, kad galima būtų 
įkurti lietuvišką klasę. Lietu
viai tėvai teisinasi, kad tik tuo
met leis vaikus į lietuviškas kla
ses, jei atsiras vietos atskirai 
mokyklai. Jie bijo dėl savo vai
kų saugumo. Ar ši baimė yra 
pagrista? Sunku vienareikšmiai 
atsakyti teigiamai, bet kiekvie
nas Seinų lietuvis gali pateikti 
dešimtis pavyzdžių patirtų 
skriaudų, pažeminimo. Galop 
apie daugumos ir mažumos san
tykius byloja Seinų miestelio 
išmargintos sienos: „Seinai — 
lenkų miestas", „Lietuviai ša
lin", „Lietuva į dujų kamerą". 
Aišku, kad ši „kūryba" neat
spindi visų miestelio lenkų 
požiūrio, bet šį tą apie tarpusa

vio santykius pasakyti gali. Lie
tuviai atsimena ir kitus faktus: 
kai prieš dvejus metus čia buvo 
atidarytas Lietuvos konsulatas, 
iškaba kabojo vos kelias valan
das, vėliau buvo nuplėšta. Per 
maždaug dvejų metų laikotarpį 
septynis kartus buvo pasikėsin
ta į šią Lietuvos diplomatinę 
įstaigą, išniekinti valstybės sim
boliai — Vytis ir vėliava. Tik po 
Lenkijos Seimo maršalkos inter
vencijos suteikta buvo konsula
tui policijos apsauga. Jau ketve
rius metus Seinų valdžia „nega
li" surasti vietos miestelio cent
re vyskupo ir poeto Antano Ba
ranausko paminklui. Daugu
mos ir mažumos santykiai, ma
tyt, nėra tokie geri, jei Seinų 
gatvėje retai gali išgirsti lietu
vių kalbą. Lietuvos konsulo 
žmona man pasakojusi, kad 
daugiau nei metus, pirkdama 
duoną ir pieną vienoje parduo
tuvėje, „laužė" liežuvį lenkiš
kai. Bet vieną kartą, kai par
duotuvė buvo visiškai tuščia, ta 
pati pardavėja gražiausia dzūkų 

tarme prabilo: „Ponia, kai nėra 
pirkėjų, galite kalbėti lietuviš
kai, aš lietuvė". 

Lietuvių organizacijos 
aiškinasi su Seinų valdžiomis 

Lietuvių organizacijos praėju
siais metais pasiūlė Seinų mies
telio ir valsčiaus valdžioms su
ruošti susitikimą ir aptarti tar
pusavio santykius, išsiaiškinti 
savo pozicijas. Toks susitikimas 
įvyko š.m. vasario mėnesį. Lie
tuviai susitikimo stebėtojais pa
kvietė du Lenkijos parlamento 
narius, kandidatavusius iš šio 
regiono. 

Lietuvių atstovai susitikimą 
pradėjo istoriniu įvadu, kuria
me nurodė Sūduvos kolonizaci
jos procesus, politinės priklau
somybės raidą, nepriklausomy
bės kovas tarp lietuvių ir lenkų 
bei fizinį Seinų lietuviško kul
tūrinio ir dvasinio centro sunai
kinimą, šios teritorijos jėga pri
jungimą prie Lenkijos, dėl ko 
nutrūko tarpusavio kultūriniai 
santykiai, pasitikėjimas ir su

gyvenimas. Toks neigiamas pro
cesas pagilėjo II pasaulinio ka
ro, pokario, bei socrealizmo lai
kotarpyje. 

Pranešime buvo akcentuoja
ma, kad, pasirašius 1994 metais 
Lietuvos-Lenkijos draugystės 
sutartį, turime civilizuotus san
tykius ir tarpusavio sugyveni
mą privalome klostyti tokioje 
dvasioje. Lietuvių savijauta, jų 
padėtis, santykiai su lenkais 
priklauso nuo vietos administ
racijos veiksmų, supratimo ir 
tenkinimo lietuvių švietimo bei 
bei kultūros poreikių, kurie 
turėtų būti apdrausti nuo polo
nizacijos ir diskriminacijos. Len
kų pusė mėgino neigti Seinų lie
tuviškumą, Seinų valdžios sakė 
nepastebėję jokios lietuvių dis
kriminacijos šiame krašte. Visų 
nesusipratimų priežastis — sun
ki finansinė padėtis, neleidžian
ti užtikrinti specifinių tautinės 
mažumos poreikių (lietuviškos 
mokyklos ar kultūros finansavi
mo). 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, FL 

TRIGUBA ŠVENTĖ 

Daytona Beach ir apylinkių 
' lietuviai š.m. kovo 7 dieną šven
tė trigubą šventę — Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo — 
Kovo 11-tąją, Lietuvos globėjo 

;• šv. Kazimiero ir vysk. Pauliaus 
Baltakio apsilankymą. Šventės 
pirmąją dalį — lietuviams pa
maldas, kurios vyko Prince of 
Peace bažnyčioje, organizavo ir 
vyskupo apsilankymu rūpinosi 
klubo valdyba, vadovaujama 
Jono Daugėlos, o antrąją dalį — 
Kovo 11 -tosios minėjimą ir kuk

li lias po to vaišes ruošė Lietuvių 
. Bendruomenės Daytona Beach 

apylinkės valdyba, vadovau
jama Mindaugo Petriko. 

Šv. Mišias aukojo vysk. Pau-
, liūs Baltakis, OFM. Pamoksle 
. prisiminė Kovo 11-tosios reikš-
' mę, tautos ryžtą, siekiant lais-
• vės ir nepriklausomybės. Pa

ryškino šv. Kazimiero, kaip Lie
tuvos globėjo, gyvenimą. Pa
dėkojo už pakvietimą aplankyti 
šį telkinį. Choras „Sietynas", 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio, pagiedojo dienai 
t i nkamų gražų l i e tuv i škų 
giesmių. Skaitymus atliko nuo
latinis skaitovas Kazimieras 
Barūnas ir tikinčiųjų maldoje 
prisiminė čia gyvenusį ir sielo
vados reikalais besirūpinusį, 
a.a. Kazimierą Ruibį. Aukas 
nešė LB apylinkės valdyba — 
pirm. Mindaugas Petrikas, Re
gina Snarskienė ir R. Gudai
tienė. 

Po pamaldų salėje Algirdas 
Šilbajoris pasveikino dalyvius 
šios šventės proga negalėjusio 
dalyvauti klubo pirmininko Jo
no Daugėlos vardu. Painforma
vo apie būsimus renginius: kitos 
lietuviams pamaldos — balan
džio 14 d. Tą dieną iš St. Peters-
burgo atvyksta „Kvartetas", 
vadovaujamas muz. A. Jurgučio 
ir akt. Dalilos Mackialienės, 
buv. Daytona Beach gyventojos 
ir šio telkinio kultūrinės veik
los pradininkės. 

Minėjimui vadovavo LB apyl. 
pirmininkas Mindaugas Pet
r ikas . Sugiedojus Lie tuvos 
himną, pirm. M. Petrikas pa
dėkojo vysk. Pauliui Baltakiui 
už aplankymą mūsų telkinio, 
i šk i lmingas pamaldas . Pa
sveikino Kazimierus varda
dienio proga. Priminė, kad ši 
diena — Kovo 11-toji, lietuvių 
tautai yra labai svarbi. Perskai
tė svečio-paskaitininko iš Tam
pos pulk. Algimanto Garsio 
apibūdinimą ir pakvietė jį pa
skaitai. 

Pažymėtina, kad pulk. Algi
mantas Garsys — ne eilinė as
menybė. Aukšto moksl inio 
išsilavinimo, baigęs universi
tetą magistro laipsniu, dvi
dešimt šešerius metus tarnavo 
JAV kariuomenėje, įvairiuose 
dal iniuose, j i ems vadovau
damas, turėjo aukštas pareigas. 

Pulk. Algimantas Garsys, 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nis t ro kvie t imu, Lietuvoje 
viešėjo ir 9 savaites dirbo 
..(rf ležin-.o Vilko" brigadoje. 
(rf-rai -usipažino su Lietuvos 
kariuomenes organizavimu. 

planais, darbais. Šioje įdomioje 
paskaitoje Algimantas Garsys 
atskleidė daug problemų, susi
jusių su Lietuvos kariuomenės 
organizavimu, ateities planais, 
kariuomenei vadovaujančiais 
karininkais . Lietuvos kareiviai 
— jaunimas , mūsų tautos atei
tis, esąs nuostabus, drausmin
gas, tvarkingas, ryžtingas. Kal
bėtojas analizavo kariuomenės 
uždav in ius , a tei t į , ka r i ne s 
s t ruk tūras ir Lietuvos kariuo
menės ka r in inkų požiūrį į 
užsienio lietuvių kar ininkų 
pagalbą. 

Po paskaitos LB valdyba daly
vius pavaišino kavute, saldumy
nais ir turėjome progos valan
dėlę pabendrauti su vysk. Balta
kiu ir pulk. Algimantu Garsiu. 

Joana ir Vytautas Grybaus
kai , pulk. Algimantą Garsį ir jo 
šeimą — žmoną Eglę Liuciją, 
sūnų Gintautą ir dukrą Rimą 
v iešnagės metu nuoširdžiai 
globoję, keletą artimųjų pakvie
tė į savo svetingus namus pa
bendravimui. Prie šaunių vaišių 
su pulk. A. Garsiu buvo pasi
dal inta mintimis apie Lietuvos 
i r J A V poli t inį ir ka r in į 
gyvenimą. 

Ta proga Joana ir Vytautas 
Grybauskai, pasveikinę svečius, 
pasveikino tą dieną gimtadienį 
švenčiančią Veroniką Janušai-
tienę; pakeltas šampano tostas, 
sugiedota ilgiausių metų linkė
j imai , o V. Janušaitienė Janu-
tei ir Vytautui bei svečiams 
nuoširdžiai padėkojo. 

Keletą valandų vyko pabend
r a v i m a s , skambėjo dainos , 
humoras, dalyvaujant gražia
bals iams Sofijai ir dr. Antanui 
Pacevičiams, iš Kanados, dr. 
Alfonsui Kisieliui, Narcizui ir 
Olgai Kreivėnams, Algimantui 
ir Liucijai Garsiams, Joanai ir 
Vytautu i Grybauskams, Veru
tei Janušait ienei ir kt. 

Kovo 11-tąją daytoniškiai 
šventė labai iškilmingai. Šven
tę praturt ino savo dalyvavimu 
vysk. P. Baltakis, pulk. Algi
man ta s ir Liucija su vaikučiais 
Garsiai. Visiems prisidėjusiems 
prie šios šventės suruošimo 
priklauso nuoširdi padėka. 

V I E Š Ė J O DR. REGINA 
BALČAITIENĖ 

Vasario mėn. Daytona Beach 
dviem atvejais viešėjo dr. Regi
n a Balčaitienė, kardiologe iš 
Lietuvos. Jos viešnage rūpinosi 
dr. Alfonsas Kisielius čia žiemos 
metu praleidžiąs atostogas. 

Dr. Regina Balčaitienė Illinois 
Masonic Medical Center klini
kose, Čikagoje, atliko trejų 
mėnesių stažuotę. Ja i padėjo 
kardiologinės klinikos direkto
r ius dr. R. Nemickas ir dr. P. 
Naffah. 

Atlikusi praktiką, laisvalai
kiais turėjo progos pabendrauti 
ir susipažinti su Amerikos lie
tuvių gyvenimu. Aplankė ir 
Daytona Beach, kur dr. Alfon
sas Kisielius bei dr. Antanas 
Pacevičius ir jo žmona Sofija 
sudarė viešniai sąlygas pamaty
ti Floridą, susitikti ir susipažin
t i su Daytona Beach lietuviais. 

J u r g i s J a n u l a i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį švenčiant Daytona Beach, FL. Is k. — vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, pulk. Algimantas Garsys ir Daytona Beach LB apyl. — v-bos pirm. Mindaugas 
Petrikas. 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

80 METŲ SUKAKTIS 

Floridoje pensininkui, gyve
nant patogiose gyvenimo sąly
gose, amžiaus metai labai greit 
gausėja. 

Vasario 24 d. draugai ir sve
čiai iš Texas, Kanados, Bostono, 
Washingtono susirinkome į Po
vilo ir Stasės Jančauskų erdvius 
namus švęsti Povilo 80-tą gim
tadienį. Stasės Jančiauskienės 
buvome svetingai priimti prie 
valgiais gausingo stalo, kur 
lietuviškoje aplinkoje praleistos 
valandos suteikė malonaus pa
sisvečiavimo. 

liko neišsakyta jo šakotos vi
suomeninės veiklos Amerikos 
lietuvių tarpe ir Lietuvos rei
kaluose. 

Pabaigoje Antanas Jonaitis sa
vo ir visų dalyvių vardu palin
kėjo Povilui veiksmingų ir ne
pailstančių darbui metų. Su
kaktuvininko sūnus Donatas, 
atvykęs iš Texas, savo ir sesers 
Kristinos vardu palinkėjo tėve
liui, jo 80-to gimtadienio proga, 
dar daug sveikų metų. 

Loreta Kinienė perskaitė svei
kinimus JAV prezidento Bill 
Clinton ir Kongreso atstovo Bill 
Young, sveikinimus iš Lietuvos 
ir Kanados. 

Dana Mažeikienė pradžiugino 
visus prašnekdama ir padekla
muodama tikra žemaičių tarme. 

Paskutinis šio pokylio žodis 
teko pačiam sukaktuvininkui. 
Jis nuoširdžiai padėkojo žmonai 
Staselei ir jos talkininkėms už 
suruoštas vaišes. Dėkojo kun. 
Matui Čyvui, Antanui Jonai
čiui, Danai ir Loretai — visoms 
ir visiems — už atsilankymą ir 
prisidėjimą prie šios sukakties 
paminėjimo. _ ^ 

APYLINKĖ AUGA 
St. Petersburgo lietuvių telki

nys auga ne metais, ne mėne
siais, bet, tiesiog, dienomis. Klu
be kas savaitė matosi nauji vei
dai, sudaromos naujos pažintys. 
Per didesnius minėjimus, šokius 
ar šventes automobiliai jau ne

gimė 1916 m. vasario 20 d. Šiū- betelpa Klubo aikštėje ir dau-
parių km., Švėkšnos valsč., gelis atvyksta kuo anksčiau, kad 
Tauragės apskr. Povilas nuo galėtų pasistatyti arčiau prie 
mažens pamėgęs Lietuvos lau- įėjimo. Ir šalia gausybės 
kus ir miškus, baigęs Švėkšnos Buickų, Oldsmobilių, Cadilakų 
.,Saulės" gimnaziją įstojo į Vii- pasimaišo ir Jaguaras. Nuosta-
niaus Miškų mokyklą, kurią bu. Ne per seniausiai atsikėlė 
baigęs tarnavo girininku Plun- dr. Vacys ir Vida Tumasoniai. 
gės Miškų urėdijoje; dirbo Jei anksčiau sakydavo, kad dak-

Povilas Jančauskas 

Apie Povilo J a n č a u s k o 
gyvenimą vaizdžiai papasakojo 
Antanas Jonaitis, įpindamas į 
Povilo darbingą gyvenimą daug 
humoriškų vaizdelių. Povilas 

F.ast Čikagos Lietuvių Medžiotojų ir meškeriotojų klubo nariai po sėkmingų 
pistoletais šaudymo varžybų. 14 k. — L. Dambrauskas, A. Vilutia ir J. Valeika. 

girininku ir Vokietijoje. Bū
damas gabus ir judrus lankė 
Vokietijoje Karlsruhės Aukštą
ją technikos mokyklą — mati
ninkų kursą. Ilgesnį laiką 
gyveno Hanau ir tarnavo Ha-
nau IRO stovyklos Pabaltiečių 
emigracijos Skyriaus vedėju. 

1949 m. pavasarį Povilas su 
šeima emigravo į JAV. Čia jam 
teko dirbti žemės ūkyje, ir ver-
pykloje iki, baigęs mechaninę ir 
mašinų braižybą, įsigijo pirmos 
klasės civilinio inžinieriaus laips
nį. 24 metus dirbo TRW bendro
vėje, kur nuo braižytojo pakilo 
iki braižyklos vedėjo ir standar
tų inžinieriaus pareigų. 

Nesvetimas jam buvo visuo
meninis bei spaudos darbas. Dar 
gimnazijoje besimokydamas 
pradėjo rašinėti straipsnelius j 
esamus laikraščius. Buvo veik
lus skautas, pakeltas į vyr. skil-
tininko laipsnį. Apdovanotas 
„Tėvynės Sūnaus" žymeniu. 
Nuo pat LB įsikūrimo įsijungė 
į Lietuvių Bendruomenės veik
lą, būdamas įvairiose valdybose 
ir komisijoje. Buvo LB Bostono. 
Brocktono, Floridos apylinkių 
LB Bostono, Floridos apygardų 
pirmininku. St. Petersburg'e 
gyvendamas priklauso lietuvių 
klubui ir aktyviai reiškiasi jo 
veikloje: redagavo klubo lei
džiamą , ,Lietuvių žinios'* 
biuletenį; dabartiniu metu yra 
administratorius, priklauso 
Lietuvių Tautinei sąjungai, Lie
tuvių Respublikonų klubui. Ro
mo Kalantos Šaulių kuopai; 
dirba jų valdybose. Daug dar 

taras t ik ant balkono sėdi Key 
Biscayne, čia jis tiesiog atjau
nėjo. Kasdien vaikšto pajūriais 
ir neapleidžia nei vieno šokio 
vakaro ir svajingo tango. Dr. Ri
mas ir Janina Vienužiai džiau
giasi baltu įlankos smėliu ir mė
lynu dangumi. Keliasi iš Sara 
sotos ir dr. Domas ir Jadvyga 
Giedraičiai. Planuoja įsikurti ir 
dr. Adolfas ir Algė Šležai. Milda 
ir Stasys Matuhoniai jau baigia 
ištaisyti savo naują, prieš eže

rėlį pastatytą namą su baltais 
kilimais ir marmuro grindimis. 
Edvardas Lapas nuo kondomi-
nijaus balkono žiūri į siūbuojan-

REAL ESTATE REALESTATE 

Dr. Evaldas Nekrašas kalba Cape 
Cod. MA, LB apylinkė* •uruofttame 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
me, s m vasario 16 d. 

Nuotr. / 'f. Petrulio 

tį įlankos vandenį ir mankština 
savo teniso ranką. Jonas Kubi
lius irgi netoliese įsikūrė prie 
pat golfo laukų. Genė ir Rim
vydas Rimkai dar t ik atosto
gauja, bet jau viena akimi dai
rosi pastovesnės vietos. O kur 
daugelis kitų, mažiau pažįs
tamų. Ir tokiu būdu susidaro 
teniso ketvertukai, golfo „viene
tai", bridžo rateliai, „pulkos" ' 
entuziastų grupelės ir panašiai. ' 

L O S A N G E L E S , C A 
OLIMPINĖS UGNIES 

PASVEIKINIMAS 

Olimpinė ugnis gabenama iš 
Atėnų, Graikijos, Los Angeles 
pasieks šeštadienį, balandžio 27 
d., 11 vai. ryto. Nuo čia, iš Los 
Angeles Memorial Coliseum, 
JAV atletų bus nešama į kitą 
šio kontinento pakraštį, šią ke
lionę (nešta 10,000 asmenų) 
baigs Atlanta, Georgia, kur š.m. 
liepos 19 d. Olimpinio stadiono 
aukure skaisčiai suliepsnojusi, 
duos pradžią pasaulyje pajėgiau
sių sportininkų žaidynėms. 

Tokia Olimpinės ugnies pra
džia Los Angeles miestą dva
siškai pakylėja. Miesto meras 
ruošiasi tai iškilmingai pažymė
ti. Jis kviečia visus vietinius 
gyventojus įsijungti į tarptauti
nės olimpiados dvasią, simboliš
kai reiškiančią tautų draugišką 
sugyvenimą; ragina prie iškil
mių prisidėti, jose dalyvauti. 
Pakvietimo sąraše nepraleistas 
ir lietuvių apylinkės pava
dinimas. 

Kadangi Los Angeles — Kau
nas yra siejami seseriškumo 
ryšitis (Sister City Affiliation), 
oficialiai priklauso jų didėjan
čiai sąjungai. Ši ypatinga Olim
pinės ugnies diena taip pat yra 
pagerbimas vietinių pasižymėju
sių asmenų, visuomenės įvairu
mo ir jos kultūrinio paveldo. 
Miesto meras pageidauja daly
vavime pasireikšti tautine pro
grama: pvz. tautiniais drabu
žiais, plakatų šūkiais ir vė
liavėlėmis. 

Netoli Šv. Kazimiero parapi
jos, prie fontano, vienoje gatvių 
sankryžoje (Los Feliz Blvd. ir 
Riverside Dr.), pro kurią bus 
nešama Olimpinė ugnis, yra 
paskir ta l i e tuv iams vieta. 
Programą šiam lietuvių dalyva
vimui koordinuoja LB Los An
geles apylinkė, „Sister City Af
filiation" atstovė Živilė Tomku-
tė Pati būdama gera sportinin
kė, ji labai kruopščiai paruo
šė lietuvių dalyvavimo planą 
Olimpinės ugnies pasveikini
mui. Labai svarbu, kad žmonės 
gausiai susirinktų tą šeštadienį, 
balandžio 27 d., maždaug 2 vai. 
p.p. Visi dalyviai turėtų atvykti 
valandą anksčiau: sporto klubas 
„Banga" su savo ženklais, jau 
nimas su plakatais ir parapijie
čiai su vėliavėlėmis (jų užsakyta 
200, po vieną šimtą Lietuvos ir 
JAV). 

Žada atvykti spaudos ir tele
vizijos korespondentai. Vyrai, 
moterys, berniukai, mergaitės 
prašomi vilkėti tautiniais dra
bužiais. Reikėtų gerai pasiruo
šus dalyvauti tautų draugystės 
manifeste — Olimpinės ugnies 
žėrėjime, prie fontano Los Feliz 
Blvd./Riverside Dr. sankryžoje, 
netoli Šv. Kazimiero parapijos. 

Stasė V. Širooliūnlenė 

REALMART II, Inc. 
6602 S. PulMki Rd. 
Chlea90.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Bfoker-Associate 

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

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-5654100 
Fa* 312-565*97 

PlO»f312-30M307 

MISCELLANEOUS 

E L t K T R O S 
Į V C M M A I " - PATAISYMAI " 

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

S12-77S-S313 
K L A U O U m PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706)425-7T61 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parrJuodhnt 
• Grertas ir sab«ng*» | 
•MLSkorr«>MeriŲjrFNk| 
• Nuosavybių įkainavimas 1 
• Perkame ir parduodamenemu* 
• Apartrnentus ir lema 
• Pensininkams nuolaida J 

FORRENT 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
« GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotts ir Off. Mgr. 
Aukse S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206V2 West 95th Street « 

Tel. (706) 424-8654 
(312) 561-6654 

i su irJuma ir karstu van
deniu. Pensininkams b* gyvuliukų. 
Galiu padėti nuvažiuot į krautuves 
apsipirkti. Tel. 312-737-10S7. 

F O R S A L E 

• w 
J K S COHSTRUCTtON 

„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (skling): medžio, aJu* 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas^ 
teL 708-969-2658. 

1 vyrams ir mo
terims ii Mason Staes Co. Sią kom
paniją atstovauta lietuvis K. Kace*. 
Kreipkitės į jį tat. 313-77S-S72S. 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA NOREIKAITE KUČĖNIENE, PM.D. 

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

Knyga gaunama DRAUGE. Kaina — 20 dol. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.75 dol. 

KNYGOS „DRAUGE" - 3 DOL. 
KIEKVIENA 

PO DAMOKLO KARDU. Romanas. Anatolijus Kairys 223 
psl. 

NARSA GYVENTI. Romanas. J. Gliaudą. 310 psl. 
PRAEITIES KALBA. Dienoraštiniai užrašai. 194M944. Gudi

ja. Kun. Zenonas Ignonis. 286 psl. 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis 330 psl 
KRISTAUS KANČIA. W. Brintano. 349 psl 
ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTE. Romanas. J. Vizbaras 284 

psl. 
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Red.: V. Bag-

danavicius. Dr. P. Jonikas. J. švaistas 365 psJ 
Iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. A. Ramūnas. 453 psl. 
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskas. 166 pat. 
BĖGOME NUO TERORO. Atsiminimai. Red. J. Prunetda. 

287 psl. ^ ^ 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl 
GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Gintaras Taut-

vytis. 229 psl. 
LIETUVIŠKAS PAMARYS. H. Tamašauskas 336 psl 
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas 

Miškinis. 144 psl. 
ŽURNALISTIKA. Juozas Prunskis. 291 psl 
PORTUGALŲ NOVELĖ. Sud. P. Gaudys. 415 psl 
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas, j . Gliaudą 271 psl 
LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KUDIKĖU JĖZŲ. Vert* 

kun. J. Kulikauskas. 173 psl. 
ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. V. Vaitkevttien*. 126 psl 
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. Ant. Klimas' 

82 psl. 
DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. Antanas Maceina 234 psl Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. 

http://Chlea90.IL
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
Balandžio 10 d. - Šv. Kazi

miero seserų vienuolijos rėmėjų 
(3 sk.) „Bunco" 11:30 v.r. vie 
nuolyno salėje. 

Balandžio 12 d. - Alvydos 
Pakarklis keramikos darbų 
parodos atidarymas 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Paroda vyks iki bal. 
24 d. 

Balandžio 13 d . - „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto sueiga 2:15 
v. p.p. PLC, Lemonte. 

Balandžio 14 d. — Dr. Juozui 
Griniui prisiminti popietė: 3 v. 
p.p. iv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių — akade
mija ir muzikinė bei meninė 
programa Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Ateitininkų fede
racija ir Čikagos LFB sambūris. 

— Tradicinis Velykų stalas 
PLC, Lemonte. Rengia PLC ren
ginių komitetas. 

Balandžio 20 d. — Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis" 
premjera Morton auditorijoje. 

Balandžio 21 d. — Antrasis 
Banaičio operos „Jūratė ir Kas
tytis" spektaklis Morton audi
torijoje. 

— Amerikos lietuvių Gene-
ologijos draugijos susitikimas, 
skirtas Lietuvos bajorijai, 12 
vai. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinis apylinkių 
pirmininkų ir LB Tarybos na
rių susirinkimas PLC „Bočių" 
salėje, Lemonte. 

— Pirmoji Komunija Pal. J. 
Matulaič io misijoje, PLC, 
Lemonte. 

Balandžio 26 d. - Dail. Ra 
sos Sutkutės tapybos darbų pa
roda, rengiama Lietuvių Meno 
draugijos. Atidarymas 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

Balandžio 27 d. — „Gran
dies" jaunimo tautinio ansamb
lio tradicinis pokylis PLC, Le
monte. 

— „Dovanos Petravičiui" me
no parodos atidarymas Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

Balandžio 28 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo narių susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 

— Ses. Pranciškiečių vienuo
lijos rėmėjų metinė vakarienė 
Šaulių namuose. 

— Pooperinis koncertas, ren
giamas Lietuvių Operos, daly
vaujant ir Kauno Muzikinio te
atro dainininkams, 3 vai. p.p. 
Maria mokyklos salėje. 

— Sutvirtinimo Sakramento 
teikimas Pal. J. Matulaičio 
misijoje, PLC, Lemonte. 

— Gegužės 4 d. — Montes-
sori „Žiburėlio" mokyklos ve
dėjos Danutės Dirvonienės pa
gerbimas ir jos vardu stipendijų 
įkūrimo vakaras PLC, Lemonte. 

— JAV ambasadorius Lietu 
vai James Swihart atvyksta į 
Čikaga ir ta proga susitiks su 
lietuviais jam ruošiamame ban
kete. 

Gegužės 5 d. — „Laiškai lie 
tuviams" metinė šventė Jau 
nimo centre. 

— Abiturientu pristatymo po
kylis 5 v. p.p. Condesa del Mar. 
Rengia LMKS federacijos Čika
gos skyrius. 

— „Pavasario garsai" — 
„Saulutės" labdaros koncertėlis 
12 vai. vidudienį, Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. Dai
nuos sol. Nerija Linkevičiūtė. 

Gegužės 10 d. — Kazio Kęs
tučio Šimo fotografijų parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 

Gegužės 11 d. — „Amerikos 
lietuviu radijo" valandėlės, va
dovaujamos Anatolijaus Siuto, 
pokylis 7 v.v. Jaunimo centre. 

Gegužės 12 d. - Pal. J Ma 
tulaičio misijos Motinos dienos 
pietūs PLC, Lemonte. 

Gegužės 14 d. — Šakiečių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose. 

Gegužės 18 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas ir gegužinė 
PLC, Lemonte. 

Gegužės 19 d. — Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
d-jos piknikas Šaulių salėje. 
Pradžia 12 vai. vidudienį. 

— Metinė ateitininkų Šeimos 
šventė Pal. J. Matulaičio misi
joje ir Ateitininkų namuose. 

Gegužės 24 d. — Suvalkiečių 
draugijos susirinkimas Šaulių 
namuose. 

Gegužės 27 d. — Mirusiųjų 
prisiminimo ir pagerbimo visuo
meniškos iškilmės prie Steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero liet. 
kapinėse (tuoj po šv. Mišių). Iš
kilmes praveda Šv. Kazimiero 
kapinių kapų savininkų d-ja ir 
Bendruomenės pasauliečių 
komitetas, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams ir ramo-
vėnams. 

Birželio 1 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto diplomų 
įteikimo vakaras Jaunimo cent
re. 

Birželio 2 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Birželio 7-9 d. — Čikagos lie
tuvių skautų ir skaučių savait
galio stovykla — Jamboree. 

Birželio 9 d. — Suvalkiečių 
d-jos gegužinė Šaulių namuose. 

— Korp. „Giedra" premijos 
Birutei Jasaitienei įteikimas 
PLC, Lemonte. 

Birželio 16 d. — Lietuvių ge
dulo ir vilties diena — Birželio 
tragiškųjų dienų minėjimas 
PLC, Lemonte. Rengia LB Le-
monto apylinkė. Minėjimas pra
dedamas 11 vai. ryto iškilmin
gomis pamaldomis Pal. J. Matu
laičio misijos koplyčioje. 

— Tėvo dienos pietūs PLC, 
Lemonte. Rengia PLC renginių 
komitetas. 

Birželio 23 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė namų sodelyje. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
2 v. p.p. Šaulių namuose. 

Birželio 29 d. — Balzeko Lie-
tuvių Kultūros muziejaus 
30-mečio puota 6 vai. vak mu
ziejaus „Gintaro" salėje. 

Kandidatas i JAV Kongresą John Shimkus su žmona Karen ir sūneliais 
David bei Joshua. 

PIRMINIAI RINKIMAI IR 
AMERIKOS LIETUVIAI 

prieš Pat Quinn, kuris gavo 
226,181 balsų. Kitas laimėtojas, 
tai John Shimkus, Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
narys ir kandidatas į JAV 
Atstovų rūmus. Jis savo prieši
ninkus pirminiuose rinkimuose 
tiesiog „sutriuškino", nors 
turėjo net šešis oponentus. John 
Shimkus surinko 23,218 (51%) 
balsų, kai jo artimiausias 
oponentas gavo vos 8,786 (19%) 
balsų. Paskutinis kandidatas 
buvo irgi lietuvių kilmės 
Patrick Baikauskas, gavęs tik 
778 balsus. I JAV Kongresą 
3-čio distrikto respublikonų 
sąraše buvo Edvardas Šumanas, 
kuriam, deja, rinkimai nebuvo 
sėkmingi. Laikraščiuose apie jį 
buvo rašoma, kad tai nuolatinis 
kandidatas ir kelis kartus 
keitęs partijas. Tokia reklama, 
žinoma, nepadėjo. 

I teisėjo postą kandidatavo du 
lietuviai amerikiečiai: Linas 

Kovo mėnesio 19 dienos Il
linois valstijoje vykusiuose pir
miniuose rinkimuose dalyvavo 
kandidatais ir keli lietuvių 
kilmės amerikiečiai. Tai 
sveikintinas reiškinys, nepai
sant kad ne visiems kan
didatams šie rinkimai buvo 
sėkmingi. Kaip bebūtų, džiugu, 
kad vis daugiau atsiranda 
lietuvių kilmės amerikiečių, 
siekiančių rinktų valdžios 
pozicijų. Kiti sako, kad 
politikierius, vieną kartą „kojas 
sušlapęs, lįs vėl į vandenį", tad 
reikia tikėtis, kad, šį kartą 
pralaimėję, rankų nenuleis, o 
būsimuose rinkimuose vėl pa
sistengs ir laimės. 

Aišku mums. Amerikos lietu
viams, kur begyventume, yra 
labai įdomu ir svarbu, kad 
demokratų sąraše į JAV Senatą 
laimėtoju išėjo lietuvių kilmės 
kongreso atstovas Richard Dur-
bin, surinkęs 497,237 balsų 

Kelečius ir J. Namikas. Deja, šis 
pirmas jų bandymas nebuvo 
sėkmingas. Reikia tikėtis, kad, 
gavę rinkiminės praktikos, ir 
vėl bandys. 

Šių metų lapkričio 5 dienos 
rinkimai bus mums Amerikos 
lietuviams, labai svarbūs. Tiek 
lietuvių kilmės Richard Durbin 
išrinkimas į JAV Senatą, tiek 
John Shimkaus laimėjimas į i 
JAV Atstovų rūmus, būtų 
mums visiems nepaprastai svar
bus pasiekimas. Net du lietuvių 
kilmės amerikiečiai turi proga 
tapti JAV Kongreso nariais. 

Lapkričio rinkimuose nereiks 
pasirinkti partijos ir bus galima 
balsuoti už kandidatą vienoje ar 
kitoje partijoje. Tad lietuviai 
amerikiečiai, nesvarbu kokiai 
partijai priklauso, galės pabal
suoti už Richard Durbin. Už 
John Shimkų balsuoti galės tik 
20-to distrikto balsuotojai. 
Tačiau jam ir jo rinkiminei 
veiklai parama gali ateiti 
iš bet kur. 

Illinois Lietuvių Respubliko
nų lyga rėmė John Shimkus rin
kiminę veiklą finansiniai ir 
džiaugėsi, kad į jų prašymą 
atsiliepė net lietuviai respubli
konai iš Floridos. Kas dar 
įdomu, kad Illinois lenkų kilmės 
amerikietis, buvęs lenkų laik
raščio redaktorius, ir tas 
prisidėjo savo auka. Pradžia 
graži. Turime daug vilčių, kad 
mūsų kandidatai laimės ir 
lapkričio rinkimuose. Tačiau 
jiems reikės mūsų visų para
mos. Illinois lietuviai respubli
konai kviečia visus į talką mūsų 
kandidatams. Daug kalbame 
apie svarbą turėti savo atstovus 
JAV Kongrese, bet gražiais 
žodžiais ir paskatinimais jų 
neišrinksime. Tik, bendrai dirb
dami ir remdami savus, sugebė
sime pasiekti savo tikslus. 

Anatolijus Milūnas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 3 d. 

Birželio 30 d. — 33-sis „Gin- Liepos 21 d. — Lietuvių Tau-
taro" balius 4:30 v. p.p. Oak tinės sąjungos Čikagos skyriaus 
Lawn Hilton didž. pokylių salė
je. Bus pagerbiamos pasižymė
jusios moterys. 

Liepos 3 d. — „Antro kaimo" 
spektaklis Jaunimo centre. 

Liepos 4 d. — Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
metinis piknikas Jono Stankū
no restorane ir sodyboje, Pines, 
Indiana. 

Liepos 5 d. — Susipažinimo 
vakaras ir šokiai (X Lietuvių 

gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

Liepos 26-28 d. - Brighton 
Parko festivalis Čikagoje ant 
Western Blvd. (tarp 43-47 gat
vių). 

Liepos 28 d. — „Draugo" me
tinė gegužinė Marijonų sodelyje 
prie „Draugo". 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugpjūčio 18 d. - PLC ge 
Tautinių šokių šventės proga) 8 gužinė ir laimingų bilietų trau-
val. vak. Navy Pier, Grand Bali- kimas PLC sodelyje, Lemonte. 
room, Čikagoje. Rugpjūčio 25 d. — Illinois 

Liepos 6 d. X Lietuvių Tau- Lietuvių Respublikonų lygos 
tinių šokių šventė 1 vai. p.p. Ro- metinė gegužinė PLC, Lemonte. 
semont Horizon. Rosemont, IL. Rugsėjo 5-7 d. — „Švie-

— Tautinių šokių šventės po- sos-Santaros" suvažiavimas 
kylis Hyatt Regency. O'Hare, PLC, Lemonte. 
Grand Ballroom, Rosemont, IL 

Liepos 7 d. — X Tautinių šo
kių šventės užbaigimo šv. Mi
šios 

Rugsėjo 7 d. — Lithuanian 
Mercy Lift labdaros balius — 
„Auka — artimo meilės menas", 
ruošiamas Čikagos Meno insti-

goje. 

rtrrnta Hjungoa Santa Monica, CA svečiai vietinių lietuviu ruofttoa vakarienei! metu. U kairės: 
Alekaaa Sinkia, Kathenne Sinkia, Gediminą* Vagnorius. Julija Sinkienė. sūnus Augustinas Sin 
kia, jo imona Betty ir Emilis Sinkis 

— PLC gegužinė PLC namų tute (Art Institute ofChicago). 
sodelyje. Lemonte. Rugsėjo 13 d. — Dailės pa-

Liepos 14 d. — Šv. Kazimiero rodos „Tobulybė egzilyje" ati-
seserų vienuolijos Vasaros fes- darymas 7 v.v. Balzeko Lietuvių 
tivalis vienuolyno kieme, Čika- kultūros muziejuje. Parodoje 

dalyvauja įvairių tautybių 
Čikagos dailininkai — imigran
tai. 

Rugsėjo 15 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos ruošiama Lietuvių diena 
— gegužinė PLC sodelyje, Le
monte. 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
metinis pokylis Martiniąue sa
lėje. 

Rugsėjo 27 d. — „Las Vegas 
naktys" PLC. Lemonte. 

Rugsėjo 28 d. — „Las Vegas 
naktys" PLC, Lemonte. 

Spalio 5 d. - JAV LB Kultu 
ros tarybos globojamas Hamilto
no lietuvių teatro „Aukuras" J. 
Žemaites apysakos „Petras 
Kurmelis" inscenizavimas Jau
nimo centre. 

Spalio 6 d. — „Margučio II" 
radijo programos ruošiamas 
koncertas Jaunimo centre. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose 

Spalio 12 d. — LB Lemonto 
apylinkės ruošiamas pokylis 
PLC, Lemonte. 

Spalio 13 d. - JAV LB Vidu 
rio Vakarų apygardos v-bos ruo
šiami pietūs (12 vai.) PLC salėje, 
Lemonte. 

Spalio 18 d. — Koncertą par
tizanams šelpti PLC, Lemonte, 
rengia Partizanų globos komi
tetas. 

Spalio 19 d. — „Puota jūros 
dugne" — Čikagos lietuvių jū
rų skautijos metinis renginys 
PLC, Lemonte. 

Spalio 20 d. — Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos 30 metų 
veiklos pažymėjimo pietūs PLC, 
Lemonte. 

— Koncertas Jaunimo centre. 
Rengia Partizanų globos komi
tetas. 

— Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Šaulių namuose. 

Spalio 25 d. — Suvalkiečių 
klubo metinis susirinkimas 
Šaulių namuose. 

Spalio 25-27 d. - Moters sa 
vaitgalis PLC, Lemonte. Rengia 
PLC renginių komitetas. 

Spalio 26-27 d. - JAV LB 
XIV Tarybos sesija Čikagoje. 

Spalio 27 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 

A.tA. 
Mokyt. PETRAS NOREIKA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. balandžio 1 d., 5 vai. p.p., sulaukęs 72 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Švenčionių apskrityje, 

Grigiškės kaime. Amerikoje išgyveno 46 m 
Nuliūdę liko: žmona Zelma Hollenderytė, sūnus Paulius, 

dukra Rita Stončienė, žentas Pijus; seserys: Bngida Tutinienė, 
Celina Stundžienė su šeimomis Lietuvoje. 

Velionis mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. 
baigė Mokytojų seminariją Švenčionyse. 

Priklausė Vytauto Didžiojo rinktinei, Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungai, ALT'o tarybai, buvo VLIK'o tarybos 
narys. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 4 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, balandžio 5 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, dukra, žentas, seserys. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312476-2345 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
ČESLOVUI ANUŽIUI 

mirus, kartu su jo šeima liūdi 

Elena Ruzgienė, Gintaras Ruzgas 
Kęstutis ir Astra Bileriai 
Arūnas ir Rūta Udriai su šeima 

11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje ui gyvus ir mirusius 
narius. 

Spalio 27-29 d. - Filatelistų 
draugijos „Lietuva" 50 metų 
veiklos sukaktuvinė paroda 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Oficialus atidarymas 
spalio 26 d. 10 vai. ryto. 

Lapkričio 2 d. — Lietuvių 
fondo pokylis PLC, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. — Zarasiškių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 16 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis pokylis ir lai
mingų bilietų traukimas Jauni
mo centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lapkričio 24 d. — Rudens 
madų paroda PLC, Lemonte. 

Lapkričio 26 d. — Šakiečių 
klubo narių metinis susirinki
mas Šaulių namuose. 

Lapkričio 29 d. — Dailės pa
rodos „Freiburg 1946", skirtos 
lietuvių dailės mokyklos „Ecole 
des Arts et Metiers" Freiburge, 
Vokietijoje, 50-mečiui, atidary
mas 7 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 1 d. — Tradicinių 
lietuviškų kalėdinių šiaudinu
kų darymo pamokos 11 vai. r. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

Gruodžio 6 d. — Jūrų skau-
čių,-tų Kūčios PLC, Lemonte. 

Gruodžio 7 d. — „Metų žmo
gaus" pokylis Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Pradžia 6 
v.v. 

Gruodžio 7-8 d. — Mugė-ba-
zaras PLC, Lemonte. 

Gruodžio 8 d. — Tauragės 

Lietuvių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

Gruodžio 20 D. - PLC Kū
čios, Lemonte. 

Gruodžio 21 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė PLC, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

LAIKAS - KAIP 
EUROPOJE 

Nuo šiol Lietuvoje vasaros* 
laikas bus atšaukiamas ne 
rugsėjo, o spalio mėnesio pabai
goje. Taip nutarė vyriausybė, 
atsižvelgusi į Jungtinių tautą 
Europos ekonominės komisijos 
rekomendacijas. 

Komisijai pasiūlius su
vienodinti vasaros la iko 
taikymą, Lietuva nuo šių metų 
kasmet vasaros laiką įves kovo 
mėnesio paskutinį sekmadienį, 
o jį atšauks paskutinį spalio 
sekmadienį. Įvedant vasaros 
laiką, laikrodžio rodykle antrą 
valandą nakties bus pasukama 
viena valanda į priekį, o 
atšaukiant — trečią valandą 
nakties pasukant laikrodžio 
rodykle viena valanda atgal. 

• Didžiausią agurką — apie 
2 kg svorio. 76 cm ilgio — savo 
balkone 1985 m. išaugino pane
vėžiete Genovaitė Giedrienė. 
Jos augintas, taip pat ir kiti 
Vietnamo agurkai ypatingi tuo, 
kad, nupjovus dalį agurko, jis 
tebeauga toliau. 

"5 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few years. LOT Polish Airlines has 
establisbed the most comprehensive netvvork of 
destinations m Eastem Europe. with Warsaw as the 
strategic hub. Tbe netvvork is conventenlly linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn, Mo«ow. St. Petersburg, Kiev.lvov, 
Minsk and VILNIUS. LlTHUANIA 

Take advantage of LOT's low fares. the luxurv o* 
LOT's fleet ot nevv Boeings and ATRs and the com-
fort of the nevv intemai>onal terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations todav! 

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

•04flM* M&10IĘ1 
Nevv York 212-M9-1074. 

Chicago 312-234-33M. 
Los Angeles 213-934 5151. 

Montreal, P.Q.. SI4-844-2*74 
Toronto, Ont 416-236-4242. 

Toli free: MO-223-OS93. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DIDZ. PENKTADIENIO 

PASNINKAS 

Didįjį penktadienį, balandžio 
5 d . minint Kristaus kančią, 
visi katalikai, sulaukę 14 m. 
amžiaus, kaip ir kiekvieną Ga
vėnios penktadienį susilaiko 
nuo mėsos. Didįjį penktadienį ir 
Didjjį Šeštadienį iki saulėlydžio 
taip pat laikomasi Didžiojo 
Velykinio pasninko, tik kar tą 
per dieną pavalgant stipriau ir 
dar dukar t lengviau, susi
laikant nuo užkandžiavimų. Šio 
pasninko laikosi visi katal ikai , 
sulaukę 18 m. amžiaus ir dar 
nesulaukę 65 metų, kurių svei
kata leidžia taip pasninkauti. 
Jei sveikata tokios atgailos 
neleidžia, pasirinktina kita at
gailos forma. 

Šv. Antano parapijoje, Cice
ro, IL, Didžiąją savaitę tokia 
pamaldų tvarka: Didįjį ketvir
tadienį, balandžio 4 d., 7val. 
vakaro Viešpaties vakarienės 
Mišios ( tr ikalbės). Did į j į 
penktadienį, balandžio 5 d., 9 
vai. ryto prie bažnyčios prasi
deda Kristaus kančios — kry
žiaus kelių vaidinimas ispanų 
kalba, kuris eis miesto gat
vėmis; lietuviškos Didžiojo 
penktadienio pamaldos: 5 vai. 
po pietų. Didįjį šeštadienį 3 
vai. p.p. velykinių valgių pa
šventinimas; 7 vai. vakaro 
dvikalbės Velykų vigilijos 
pamaldos anglų ir ispanų kalba. 

Velykų rytą, iškilmingos 
lietuviškos Prisikėlimo Mišios 
su procesija 6:30 vai. ryto. Lietu
viškos Velykų dienos Mišios 
11:00 vai. ryto. 

Pasaulio lietuvių centras 
ruošia tradicinį ..Velykų stalą" 
balandžio 14 d., nuo 12 vai., 
PLC didžiojoje salėje. Renginių 
komitetas kviečia visuomenę 
apsilankyti, kartu susėsti prie 
vaišių stalo, sudaužti margu
čiais ir tuo sustiprinti taip 
svarbią vienybę savo tarpe. Juk 
sakoma: kas kartu dalinasi 
duona išiuo atveju — ir kitomis 
gerybėmis), tas visuomet jausis 
kaip vienos artimos šeimos na
rys. Rezervacijas priima Aldona 
Palekiene. tel. 708-448-7436 ir 
Nijolė Stelmokiene, tel. 708-
257-6846. Rezervacijos būtinos. 

J a m e s Swihart . JAV am
basadorius Lietuvai, atvyksta į 
Čikagą ir gegužės 4 d., šeštadie
nį, susitiks su lietuvių visuo
mene ta proga jam ruošiamame 
pagerbimo bankete. Siūloma šią 
datą pasižymėti. 

x Krist ina Murinaitė, a.a. 
motinos atminima pagerbdama, 
atsiuntė $150 ir nori padėt: 
vienam Lietuvos našlaičiui. 
Reiškiame užuojautą netekus 
mamos, ir dėkojame už auką! 
..Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komitetas. 2711 W. 71 St., Chi-
cago. IL 60629. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S PuUski Rd Oiicago, IL 60629 
i^i N j Šiaurę nuo Bai/eko muziejau*) 

Tel 312-=>82^500 
14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
*247 S Kedzie Avenue 

' nicago. IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. ruo 9 iki 7 vai vak. 
šestad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4S36 W 63»h Street 
Chicago, IL 60629 

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

Kasdien 9—6 vai vak 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarime 

Didįjį Penktadienį, balan
džio 5 d., „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė ne
dirbs . Velykin is „Draugo" 
numeris — su įprastuoju šešta
dienio priedu — išeis balandžio 
5 d. 

Šiandien, trečiadieni, saulei 
besileidžiant prasideda žydų 
šventė Pascha (Passover), kuria 
paminimas Izraelio tautos iš
laisvinimas iš Egipto vergvjos, 
įvykęs prieš daugiau kaip 3,000 
metų. Ta proga sveikiname savo 
skaitytojus, kurie šią švente 
švenčia. 

Prasideda Didžioji savaitė 
ir daugelyje parapijų specialios 
pamaldos skirtos paminėti pa
skutiniąsias Kristaus gyvenimo 
žemėje dienas. Jo kančią, mirtį 
ant kryžiaus, kad prasmingiau 
būtų sutikta Prisikėlimo šven
tė. Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke Didįjį 
Ketvirtadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį apeigos bus atlie
kamos ir lietuvių kalba. Pra
šome įsidėmėti laiką: Did. 
ketvirtadienį, balandžio 4 d., 
lietuviškos pamaldos 6:30 vai. 
vak.; Did. penktadienį, bal. 5 d. 
— Kristaus kančios pamal
dos, kryžiaus pagarbinimas ir 
komunija — lietuviškai; Did. 
šešt. — velykinių valgių palai
minimas — 1 vai. p.p., ugnies, 
vandens palaiminimas ir vigili
jos Mišios — 6:30 vai. vak. 
Išpažinčių bus klausoma: ket
virtadienį 8:30 val.r., 5:45-6:15 
vai. v., penkt. 9-9:30 val.r., 
5:45-6:15 vai. v.; šešt. - 9-9:30 
val.r., 3-4:30 vai. p.p. 

Gintas Žilys, Kauno Muziki
nio teatro vadovas ir „Jūratės 
ir Kastyčio" operos režisierius 
šios savaitės pradžioje atvyko į 
Čikagą. Operą matysime balan
džio 20 ir 21 d. Morton aukštes
niosios mokyklos auditori
joje. Bilietai jau gaunami „Sek
lyčioje". 

Velykoms puošiame namus 
pavasario gėlėmis, margučiais 
ir Velykų stalo skanumynais, 
bet verta savo aplinką papuošti 
ir lietuviškų velykinių giesmių 
aidais. įsigykite Clevelando 
Dievo Motinos parapijos choro 
įrekorduotą kasete „Prisikėlė 
J i s" , kad Velykų dieną ir Jūsų 
namuose skambėtų griausmin
gi, sielą gaivinantys „Links
ma diena mums prašvito" — ir 
kitų giesmių — garsai. Kasetė 
gaunama „Drauge". 

x TRANSPAK praneša: 
„Daugiausia Lietuvos sostinėje 
Vilniuje pastatyta baroko sti
liaus statinių. 80% Lietuvos ti
kinčiųjų yra katalikai". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2838 W. 
69 St. , C h i c a g o , IL, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Operos „Jūratė ir Kasty
tis" spektaklių, kurie bus ba
landžio 20 ir 21 d. Morton audi
torijoje, bilietai gaunami Sek
lyčioje nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai . p.p. Visi dalyvaukime lie
tuvių kūrybos šventėje, nes šioje 
operoje solistai, choras, baletas 
ir orkestras tik lietuvių. Paštu 
bil ietus užsakykite: Lithu-
anian Opera Co., 7013 S. Cali-
fornia Ave. , Chicago , IL 
60629. Jų kainos $35, $25, $30, 
$20 ir $15. 

(sk) 

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskienę, tel. 847-
526-0773. 

(sk) 

NUOSTABIAI GERI 
ŽMONĖS 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas yra laimingas, turė
damas labai darbščias įgalio
tines: Terese Landsbergiene, 
Washingtone ir Jeane Dorr, 
Philadelphįjoje. Jos kalba ir 
rašo apie Lietuvos vaikų — 
našlaičių vargus. To pasekmės: 
komitetas gauna labai daug 
aukų iš lietuvių ir nelietuvių, 
gerų žmonių, kurie nori padėti 
vaikams Lietuvoje. 

Gavom laišką iš Fred Daniel, 
kuris gyvena Maspeth, N Y. Jis 
rašo: „Siunčiu jums $25 ir tai 
darysiu kiekvieną mėnesį, kol 
gyvas būsiu — noriu padėti 
dviem Lietuvos našlaičiams. Aš 
atidarysiu trįjų tūkstančių dole
rių fondą, kurį administruos 
mano anūkė, ir tas fondas duos 
kas mėnesį po $25 per dešimt 
metų. Nenoriu, kad šių naš
laičių globos kreditas eitų man, 
tai darau Lietuvos vyčių 1110 
Maspeth kuopos vardu. Nesu 
lietuvis, bet jau 60 metų esu 
Lietuvos Vyčių narys". 

Kitas laiškas: „Jau dveji me
tai globojame 5 Lietuvos naš
laičius, pratęsiame globą tiems 
našlaičiams kitiems metams ir 
dar norime, kad mums paskir-
tumėte kitus 4 vaikus globoti", 
— taip rašo kun. Peter Madus, 
St. Joseph parapijos klebonas iš 
Scranton, PA. Prie laiško pridė
ta daugybė įvairaus didumo 
čekių, surinktų iš parapijos 
narių. Iš viso 1,350 dol. Kai ku
rios aukotojų pavardės lietuviš
kos, kai kurios ne. Kada gauna
me tokius, ar panašius, laiškus, 
kai turime tiek daug žmonių, 
kurie tokie geri ir dosnūs, kaip 
galima nedirbti ir nepadėti 
pagalbos reikalingiems? 

Birutė Jasaitienė 

Laišku lietuviams metinė 
šventė, premijų kasmetinio kon
kurso laimėtojams įteikimas ir 
vakarienė bus gegužės 5 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Menine programą atliks „Dai
navos" ansamblis, diriguojant 
muz. Dariui Pol ikaiči ui ir akom
panuojant Ričardui Šokui. Dėl 
bilietų prašoma kreiptis į žurna
lo redakciją ar administraciją 
telefonu: (312)737-8400. 

z A J L Placidą Baliaitytė iš
keliavo iš šio pasaulio kovo 15 
d. Sesuo Valerija Šimkienė, 
aukas surinktas laidotuvių 
metu, skiria Lietuvos našlai
čiams. Aukotojai: Aristidą ir Ri
mantas Parakininkai, Daiva ir 
Česius Bakšiai, Aldona ir Nor-
bert Miloch, Eileen ir James 
Griffin, Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai, Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai, dr. Ona ir dr. Albi
nas Garūnai, Marija Kuprienė, 
Julija Lungienė, Edward ir Sue 
Ališauskis, Henry Kačinskas, 
Česlovą Bačinskas, Kazimieras 
ir Eugenįja Kriaučiūnai. Iš viso 
$345. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas. 

(sk) 
z Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į V y t ar Gene Belec
kus, 540 Ambassador C t , 
Sunny Hille, FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
z Pavasaris jau čia, ir Vely

kos čia pat! Nedelskit iš anksto 
užsakyti maisto Velykų stalui i i 
Talman Deli. Skambinkite 312-
434-0768 arba užeikite į 2834 
W. 80 gatve. Talman paruošia 
įvairių rūsių silkių, prikemša 
lydekas ir šviežias dešras, 
sumaišo įvairias mišraines. 
Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir 
upėtakio. Neverkit kepdami 
tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo 
šakas. 

M) 
z Juozas Bacevičius patar

nauja įsigyjant vairavimo 
te iaea. Skambinkite:708-
403-7334. 

(sk) 
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DIEVULIS 

Šalikelėj Dievulis 
Taip sunkiai susirūpinės 
Dulkelėmis nugulęs 
Vis saugoja Dievulis, 
Kad mus ranka įžūli 
Nevogtų laimės trupinio,-
Šalikelėj Dievulis 
Taip sunkiai susirūpinės. 

Vincas Jonikas 

DIDŽIOJI SAVAITĖ 

Nuo Verbų sekmadienio pra
sideda Didžioji savaitė, kuri 
baigiasi Velykų sekmadieniu. 
Katalikų bažnyčiose vyksta 
ypatingos pamaldos, susijusios 
su įvairiomis tradicijomis. Ši 
savaitė mini Kristaus kančią: 
nuo Jo suėmimo iki prikalimo 
prie kryžiaus. Seniau Lietuvo
je žmonės Didžiosios savaitės 
metu pripildydavo bažnyčias, 
dabar jau mažiau, nes komunis
tai daug žmonių padarė bedie
viais. Šiame kraite ši savaitė 
yra darbadieniai, žmonės ateina 
į pamaldas vakarais. Labai gau
su ir tautosakinės medžiagos 
apie Didžiąją savaite. Štai ke
letas pavyzdžių; ! 

1. Jei per paskutines D.S. die
nas ką skolvji, tai gyvuliai būna 
pakerėti ir dvesia. (Girkalnis). 
2. Nuo D. ketvirtadienio 12 vai. 
negalima nei stuksėti, nei 
balsiai kalbėti. > Ir vaikams 
neleidžiama balsiai kalbėti, 
regi, Dievas numiręs, jį gali 
prižadinti. To nesilaikant 
griausmai labai griaudžia. 0 
dabar ir Velykų pirmą dieną 
malkas skaldo. (Tverečius). 3. 
Didįjį ketvirtadienį, saulei 
netekėjus, eina žmėnės praustis 
prie šaltinio, tai' nebus jokių 
dėmių ant veido. (Dūkštas). 4. 
Didįjį penktadieni nevirdavo 
viralo (visas tris Did. sav. 
dienas) tada batviniai (burokai) 
gerai dera (auga). (Tverečius). 5. 
Parnešus švęstą vandenį D. š 
visi mirko į jį pirštus ir žeg
nojasi. Seimininkas apilaks-i 
to juo gyvenamus namus ir '< 
kitus pastatus, kad perkūnas 
netrenktų ir neuždegtų. (Šilalė). 

Redaktorius 

MIŠKAS 

Miške gyveno genys, zuikis, 
stirna ir daug paukščių. Vieną 
dieną jie girdėjo didelį garsą — 
bum - bum - bum! Visi tame miš
ke pašoko ir sakė: „Kas tai per 
garsas?" Greit visi pradėjo 
juoktis, nes pamatė, kad tik ge
nys tukseno. 

Vytas Bradūnas 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. 
m-los mokinys. 

(„Mūsų žinios"). 

DARIUS IR GIRĖNAS 

Darius ir Girėnas buvo lietu
viai, kurie gyveno Amerikoje. 
Jie abu nupirko lėktuvą, kurį 
pavadino,,Lituanica". Jie 
suplanavo skristi per Atlantą į 
Lietuvą. Jie norėjo parodyti 
pasauliui, kad Lietuva gali 
dalyvauti pasauliniuose žygiuo
se. Kai Lietuva atgavo laisvą, 
Darius ir Girėnas skrido per 
Atlantą be radijo ir kitų 
reikalingų dalykų skridimui. 
Jie negalėjo pakilti virš debesų. 
Jie buvo jau beveik atvykę į 
Lietuvą, kai juos nušovė vokie
čiai virš Vokietijos. Juos visi 
lietuviai pagerbė kaip didvy
rius, nes jie buvo drąsūs ir ga
lingi. 

Matas Lingertahis, 
Bostono lit. m-los 

mokinys. 

Būrelis „Žiburėlio" auklėtinių. U kairės: Inga Milo, Daina Fiacher, Alexa Razmaitė, Saulė Gry
bauskaitė ir Algis Kasniūnas. 

AŠ NORĖČIAU GYVENTI 

Ant saulės, nes aš būčiau pir
mas žmogus ant saulės. Aš gy
venčiau ant spindulio, valgy
čiau liepsnas. Daug fotografuo
čiau, kad galėčiau parodyti mo
kytojams kaip saulė atrodo. Po
rą nuotraukų parodyčiau savo 
šeimai. Kai rodyčiau mokyto
jams saulę, paprašyčiau iš jų 
pinigų. Tuos pinigus atiduočiau 
našlaičiams. 

Andrius Giedraitis, 
2 būrelis 

Aš gyvenčiau danguje, nes bū
čiau labai lengvas ir galėčiau 
skristi. Mano namai būtų pa
statyti iš debesų. Jei kas norėtų 
ką pavogti, iškristų pro debesų 
grindis. Būtų geras gyvenimas. 

Lukas Laniauskas, 
2 būrelis. 

Abu 1995 JAS stovyklautojai 
Dainavoje. 

(.Keliaujame per pasaulį") 

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS 

1. Adomas hebrajų kalboje 
reiškia žemę. Taip pat reiškia ir 
žmonįją, nes iš jo kilo visi 
žmonės. Ieva reiškia gyveni
mas, gyvybė. 2. Pagal Šv. 
Raštą, Dievas užmigdė Adomą, 
išėmė jo šonkaulį ir iš jo sukūrė 
moterį, kuri buvo pavadinta 
Ieva. 3. Šv. Rašte parašyta, kad 
Dievas pirmuosius žmones ap
gyvendino Rojuje. Tai buvo gra
žiausias gamtos kampelis. Ro
jaus viduryje pasodino medį, 
kurį pavadino „Gero ir blogo 
žinojimu". Neleido valgyti to 
medžio vaisių. Kadangi Dievas 
jiems buvo davęs laisvą valią, 
jie tą laisvą valią panaudojo 
blogam, nepaklausė Dievo įsa
kymo ir užtraukė blogį visai 
žmonijai. 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite brėžinė! j) 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje yra nupieštas 
Svyrių ežeras, kuris yra nelabai 
toli nuo Naručio ežero. 

GALVOSŪKIO NR 115 
ATSAKYMAI 

1. Paukštis strutis nei skren
da, nei plaukia, bet bėgti gali 
120 kilometrų per valandą grei
čiu (L.E. 29-58, Boston, 1963). 2. 
Radvilai Juodajam (1515-1565) 
kunigaikščio titulą suteikė 
Šventosios Romos Imperijos 
valdovas Karolis V1547 metais. 
Šį titulą Radvilai pripažino ir 
Lietuvos-Lenkijos karalius Žygi
mantas Augustas 1548-1572). E. 
Brit. 5-295, Chicago, 1968; L.E. 
6-211, Boston, 1955; 11-69, Bos
ton 1957; L. R I + K. draugijos 
knyga „Protestantizmas Lietu
voje", 143 psl., Vilnius, 1994). 3. 
Šv. Rašte apie vorą rašoma Se
nojo Testamento Patarlėse 
30 28 ir Izajo knygoje 59-5-H6). 
4. Nustatyti kur yra biliardo 
gimtinė nėra lengva: Kinijoje? 
Italijoje? Ispanijoje? Prancū
zijoje? Anglijoje? Jau senovės 
graikai ir romėnai žaisdavo 
kažką panašaus į biliardą. O 
mūsų laikais už biliardą turime 
būti daugiausia dėkingi pran
cūzams ir anglams. Biliardo 
evoliucija ėmė stabilizuotis nuo 
1800 metų. (E. Brit. 3-611-616, 
Chicago, 1968). 5. Palyginus 
Lietuvos sienų ilgumą su Latvi
ja, Gudija, Lenkija ir Rusija, 
Lietuvos siena su Lenkija yra 
trumpiausia. 

GALVOSŪKIS NR. 131 
Parašykite du skaičius, kuriuos 

vieną su antru padauginus, 
gautume sandaugoje 24 ir 
didesnį skaičių padalijus iš 
mažesnio, taip pat gautume 24. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 132 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Šios žvaigždžių formacijos pa
vadinimas yra Dvyniai (Twins). 
Du vaizduojamieji vyrai yra 
rankomis susikabinę. Galvos 
sudarytos iš labai šviesių 
žvaigdžių: dešinioji vadinasi 
Castor, o kairioji Poliui 

Nuotr. Jūratės Pischer 

iš eilės įsijungė į Federaciją ir 
kada? Ką tos valstybės žmonės 
daugiausia augina ir ką gami
na? Parašykite ir daugiau, jei 
ką žinote. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 133 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nupiešti berniukas ir mer
gaitė. Apskritimuose raidės su
jungtos tiesiomis linijomis. 
Sekdami raides tiesiomis lini
jomis, sužinosite berniuko ir 
mergaitės vardus. Juos parašy-
k l t e - (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia nupiešta viena iš JAV 
valstijų, kuriai duosite 
pavadinimą. Parašysite šios 
valstijos kaimynes, su kuriomis 
sueina sienomis. Prie pažymėtų 
taškų parašysite miestų vardus 
ir upių pavadinimus. Kelintoji 

Čia vėl moderniškas menas be 
parašo ir be paaiškinimų. Mė
ginkite atspėti, ką šis piešinys 
reiškia. Už kiekvieną spėjimą 5 
t. Jei kas įspės tikrąją piešinio 
reikšmę, gaus 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 135 

1. Jei čekas Jonas Husas 
(1370-1415) buvo lyginamas su 
„žąsinu", tai su kuo buvo 
lyginamas vokietis Martynas 
Liuteris (1483-1546)? 2. Varlė ir 
rupūžė yra labai panašūs gyvū
nai, bet viena iš jų šokinėja — 
liuoksi, o kita tik ropoja, replio-
ja. Kuri iš jų rėplioja, ir kuri 
strikčioja? 3. Ar rožė yra kur 
nors minima Šv. Rašte? 4. Žodį 
Neringa žodyne rašo didžiąja rai
de, o nerija — mažąja. Kodėl? 5. 
Kurį muzikos instrumentą la
biausiai mėgo Vydūnas? Už vi
sus teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus gausite 10 
taškų, o už trumpus ir apytik
rius — tik 5 taškus. 
Atsiuntė Kun. dr. E. Gerulis. 
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