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Ordinai ir medaliai nebus 
teikiami bet kam 

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) 
— Po ilgų ir audringų disku
sijų Seimas antradienį nutarė 
grąžinti Ordinų, medalių ir 
kitų pasižymėjimo ženklų 
įstatymo pataisas Teisės ir 
teisėtvarkos komitetui tobu
linti. 

Įstatymo 7 straipsnio patai
sa numatė, kad Lietuvos pre
zidentas yra Vytauto Didžiojo 
ordino su aukso grandine ir 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino I-ojo laipsnio ordino 
kavalierius, kuriuo jis lieka ir 
nustojęs eiti prezidento parei
gas. Šiuos ordinus prezidentui 
po priesaikos įteikia Seimo 
pirmininkas, o jam nesant — 
premjeras. 

Lietuvos monetų kalykla jau 
nukalė tris aukso grandines 
Vytauto Didžiojo ordinams. 
Juos buvo numatyta įteikti 
kadenciją baigiančiam Lietu
vos vadovui Algirdui Brazaus
kui, naujajam prezidentui 
Valdui Adamkui ir Atkuria
mojo bei dabartinio Seimo va
dovui Vytautui Landsbergiui. 

Tačiau antradienį Seimui 
pateiktame projekte minimas 
tik prezidentas. Po pataisų 
svarstymo Seimo vicepirmi
ninkas Arvydas Vidžiūnas 
sakė žurnalistams, kad V. 
Landsbergis išvakarėse atsi
sakė apdovanojimo. 

Kai kurie Seimo nariai 
teigė, kad įstatymo projektas 
ir neeilinė sesija skirta kon
krečiam žmogui. Seimo neei
linė sesija sušaukta valdan
čiosios koalicijos iniciatyva. 

„Pirma nukalama grandinė, 
po to prie jos kabinamas įsta
tymas", piktinosi krikščionis 
demokratas Algirdas Patac
kas. 

V. Vidžiūnas, pasisakęs už 

pataisų priėmimą, teigė, kad 
įstatymas priimamas dauge
liui metų ir ne vienam asme
niui. Jo nuomone, prezidentas 
gali turėti aukščiausią Lietu
vos apdovanojimą, tačiau dalis 
parlamentarų teigė, kad nede
ra valstybės prezidentą apdo
vanoti tik už tai, kad jis eina 
šias pareigas. 

Pataisas kritikavusiųjų nuo
mone, ordinai teikiami tik už 
nuopelnus. 

Paklaustas, koks jau nu
kaltų ordinų likimas, A. Vi
džiūnas sakėsi neabejojąs, kad 
„Lietuvos valstybėje atsiras 
didžiavyrių, vertų ordino". 

Tris Vytauto Didžiojo ordi
nus su grandine buvo planuo
ta įteikti Vasario 16-ąją, Pa
sak A. Vidžiūno, projekto 
tobulinimas komitete gali 
trukti dvi dienas, tačiau į 
klausimą, ar vėl bus sušaukta 
neeilinė sesija, virepirminin-
kas atsakė juoku. 

Naująjį prezidentą Valdą 
Adamkų rėmusios Centro są
jungos pirmininkas Romual
das Ozolas mano, kad prezi
dentas vien už tai, kad yra 
prezidentas, neturi būti ap
dovanotas. 

„Prezidentas gali būti ap
dovanotas už gerą veiklą pre
zidentavimo metu, po to, kai 
jis baigia kadenciją", žurna
listams kalbėjo R. Ozolas. Jo 
nuomone, „ką tik atėjusio į 
prezidento postą" Valdo Adam
kaus apdovanojimas tokiu 
aukštu ordinu nebūtų priim
tas teigiamai. 

„Jei vyriausybė nenorėjo pa
kenkti naujajam prezidentui, 
ji padarė neapgalvotą žings
nį", sakė R. Ozolas. 

Jstatymo pataisas Seimui 
pasiūlė vyriausybė. 

JAV pateikė ataskaitą apie 
žmogaus teises Lietuvoje 

didinimą. 
Lietuvos žmonės protestuoja prieš vietinių telefoninių pokalbiu apmokestinimą bei komunalinių paslaugų kainų 

(Elta) 

R. Pleikys sakė, kad inves
tuotojai „tikrai neprieštaraus 
dėl vietinių pokalbių tarifų 
įvedimo" ir pripažino, kad dėl 
jų viešai per mažai diskutuo-
ta.Tolimesnį įkainių didinimą, 
pasak R. Pleikio, turėtų api
brėžti Lietuvos telekomunika
cijų įstatymas. 

Telefoninių pokalbiu 
apmokestinimas iššaukė 

protestų bangą 
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) sprendimai „numauna pasku-

10 milijonų nuslėptų valstybės 
mokesčių — tik „lašas jūroje" 

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) jos departamento įkūrimo. Ta-
— Nuo pernai liepos iki šių 
metų vasario departamento 
pareigūnai išaiškino 9 mln. 
950,000 nuslėptų mokesčių, 
tačiau specialistai tai vadina 
„ledkalnio viršūne". 

Jų vertinimu, tai tik labai 
nedidelė valstybei nesumo
kėtų mokesčių dalis. Turto 
banko valdytojas Eugenijus 
Maldeikis, anksčiau vadova
vęs Ekonominių tyrimų cent
rui, kuris prieš metus atliko 
šešėlinės ekonomikos Lietuvo
je tyrimą, mano, kad mokesčių 
policijos išaiškinti 10 mln. litų 
sudaro maždaug 3 proc. Lietu
voje per metus nuslepiamų 
mokesčių. 

Mokesčių policija per pus
metį į valstybės biudžetą iš
ieškojo tik beveik 390,000 litų. 

Nesumokėtus mokesčius ir 
baudas mokesčių policijos tei
kimu po finansinio audito iš
ieško Valstybinė mokesčių in
spekcija. Išieškojimo procesas 
užtrunka, nes dalis įmonių 
teisme bylinėjasi dėl joms pri
skaičiuotų nuslėptų mokesčių 
ir baudų už juos. 

Mokesčių policija per pus
metį paskyrė daugiau kaip 8 
mln. litų baudų už nuslėptus 
mokesčius, jos surinktos me
džiagos pagrindu iškeltos 93 
baudžiamosios bylos, surašyti 
1,239 administracinės teisės 
pažeidimų protokolai, nubaus
ti 833 asmenys, pranešė VRM 
spaudos tarnyba. 

Trečiadienį sukanka vieneri 
metai, kai vyriausybė išleido 
nutarimą dėl Mokesčių polici-

čiau mokesčių policija, dabar 
turinti apie 100 operatyvinių 
bei 50 buhalterijos darbuotojų, 
veikti pradėjo prieš pusmetį. 

— Antradienį prie vyriau
sybės rūmų susirinko apie 
2,000 protestuotojų prieš vieti
nių pokalbių telefonu apmo
kestinimą bei mokesčių už ko
munalines paslaugas didini
mą. 

I sankcionuotą protesto mi
tingą, pakviesti profsąjungų ir 
radikaliosios Lietuvos laisvės 
lygos, daugiausia atėjo vyres
niojo amžiaus žmonių, tačiau 
buvo ir jaunimo. 

Protestuotojus nuo vyriau
sybės rūmų maždaug 50-100 
metrų atstumu atskyrę laikė 
policininkai. 

Vieni pirmųjų kalbėję Seimo 
nariai jaunalietuvis Stanislo
vas Buškevičius ir socialde
mokratas Rimantas Dagys te-
lekomo paslaugų branginimą 
vadino nepagrįstu. Kai kurie 
plakatai ragino nušalinti ry
šių ir informatikos ministrą 
Rimantą Pleikį bei Europos 
reikalų ministrę Laimą Andri
kienę. Šie ministrai laikomi 
Lietuvos telekomo privatizavi
mo ir jo paslaugų branginimo 
ruošėjais. 

Pasak kalbėtojų, tokie 

Lietuvoje aidint sprogimams, 
VRM „kontroliuoja" situaciją 

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) 
—Vidaus reikalų ministerija 
teigia, kad situacija visiškai 
kontroliuojama, o teisėsaugos 
institucijos ir toliau griežtai 
kovos su korupcija bei nusi
kalstamumu. 

Antradienį išplatintame 
VRM pareiškime užsienio val
stybių ambasadoms ir infor
macinėms agentūroms sako
ma, kad pastaruoju metu pa
daugėjusių provokacinių iš
puolių tikslas yra sukompro
mituoti naujai pradėjusius 
dirbti VRM ir policijos pa
reigūnus, teisėsaugos pastan
gas išaiškinti kriminalinius ir 
finansinius nusikaltimus, su
kelti nepasitikėjimo Lietuva 
atmosferą užsienyje. 

Pareiškime pabrėžiama, 
kad VRM vadovybė nuo pat 
pirmųjų darbo dienų ėmėsi 
aktyvių veiksmų prieš korup
ciją ir organizuotą nusikalsta
mumą. 

Anot pranešimo, pernai iš 
tarnybos vidaus reikalų siste
moje atleisti 385 susikompro
mitavę pareigūnai, dar 53 pa
reigūnai atleisti iš Pasienio 
policijos. 

1997 m. policija visiškai su
ardė 80 nusikalstamų gru
puočių veiklą, iš jų 21 gaują 
likvidavo. 

tiens kelnes" nepasiturintiems 
gyventojams. Jie reikalavo di
delių nuolaidų socialiai remti
niems asmenims ir kompiute
rinio tinklo „Internet" vartoto
jams. 

Lietuvos profesinės sąjungos 
nusprendė reikalauti, kad so
cialiai remtiniems žmonėms 
mokesčiai už telefoną nebūtų 
didinami, o visiems kitiems 
būtų imamas 2 et už minutę 
vietinių pokalbių mokestis, 8 
valandas per mėnesį sutei
kiant naudotis nemokamai. 
„Internete" vartot%ams vieti
niai pokalbiai turėtų būti 
nemokami, sakė Algirdas Sy
sas. 

Kaip žinoma, vyriausybė yra 
nutarusi įvesti 7 centų už vie
tinio pokalbio minutę įkainį, o 
nemokamai suteikti 5 valan
das pokalbių socialiai remti
niems asmenims. 

Profsąjungos taip pat reika
laus, kad savo nuomones šiuo 
klausimu išdėstytų abu prezi
dentai — dabartinis Algirdas 
Brazauskas ir būsimasis — 
Valdas Adamkus. 

Ryšių ir informatikos minis
tras Rimantas Pleikys per vy
riausybės valandą Seime ant
radienį pripažino, kad priva
tizuojamas ne tik „Lietuvos 
telekomas" (LT), bet ir Lietu
vos telekomunikacijų rinka. 
Konkretaus telefono ryšio mo
nopolis LT pirkėjui bus suteik
tas iki 2003 metų. 

Ministras negalėjo užtikrin
ti, kad naujas telekomo bend
rovės savininkas, kuriuo gali 
tapti valstybinė užsienio tele
komunikacijų įmonė, į Lietu
vos ryšius investuos pagal da
bar skelbiamą programą. 

Seimo narys liberalas Kęs
tutis Trapikas ministrui pri
minė, kad naujajame Lietuvos 
telekomunikacijų įstatymo 
projekte šio sektoriaus plėtra 
nenumatyta. 

girnų organizatoriams ir vyk
dytojams, taip pat asmenims, 
grasinantiems tokiais veiks
mais. Straipsnyje numatyta, 
kad nuo baudžiamosios atsa
komybės atleidžiamas asmuo, 
dalyvavęs rengiant šiuos nusi
kaltimus, tačiau savanoriškai 
nutraukęs tokią nusikalstamą 
veiklą. Ši išimtis taikoma tuo
met, jeigu asmens prisipaži
nimas padeda teisėsaugos in
stitucijoms užkirst; kelią ren-

tradienį pasiūlė vyriausybei ir giamiems teroro aktams. „Te-
Seimui papildyti Baudžiamąjį rorizmo" straipsnis numato 
kodeksą straipsniu „Teroriz- laisvės atėmimo ki 20 metų 
mas". Jis numato griežtą atsa- s u turto konfiskavimo baus-
komybę sprogdinimų bei pade- m ę 

Pasak VRM, intensyviai ti
riamos finansinės aferos, bau
džiamojon atsakomybėn pa
traukti asmenys, sužlugdę 
bankus, praktiškai sunaikin
tas nelegalios migracijos vers
las. 

VRM šį pareiškimą išplatino 
dėl to, kad paskutiniu metu 
žiniasklaidoje pasirodė prane
šimai apie susprogdintus au
tomobilius, parduotuves. 

* Lenkijos laikraštis 
„Trybuna" pavadino sausį 
„Pirotechnikos mėnesiu Lietu
voje". „Jau porą savaičių Lie
tuvos gyventojai, žiūrėdami 
per televiziją vakaro žinias, 
lažinasi, kiek per dieną sude
ginta arba susprogdinta auto
mobilių, parduotuvių, kavinių 
ir butų", rašo laikraštis, pri
durdamas, jog „lietuviams 
gali pasirodyti, kad kažkas 
juos perkėlė į Siciliją, o vidaus 
reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis tuo tarpu sprogimus 
vadina keršto aktais už sėk
mingą policijos darbą". 

* Vidaus reikalų mini
stras Vidmantas Žiemelis an-

Švietimo ministro 
kritika — išpuolis 

prieš tautinę 
mokyklą 

Vilnius, sausio 30 d. (Elta) 
— Šešios nedidelės Lietuvos 
politinės partijos parėmė švie
timo ir mokslo ministrą Zigmą 
Zinkevičių ir ragina jį palikti 
pertvarkytoje vyriausybėje. 

„Po prezidento rinkimų vėl 
atnaujinta negraži kampanija 
prieš akademiką Z. Zinkevi
čių. Ją vykdo lyg ir skirtingas 
pozicijas užimančios grupės, 
bet turinčios keistai sutam
pantį tikslą. Šiuos veiksmus 
vertiname kaip išpuolį prieš 
realų Lietuvos tautinės mo
kyklos atgaivinimą ir pilieti
nio ugdymo joje diegimą", ra
šoma sausio 30 d. išplatin
tame Tautininkų, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungų, 
Demokratų, Nepriklausomy
bės, Politinių kalinių partijų 
ir Nacionalinės partijos „Jau
noji Lietuva" vadovų pasira
šytame pareiškime. 

Krikščionių demokratų par
tijos tarybos narys Z. Zinkevi
čius yra kritikuojamas dėl kri
zės Lietuvos švietimo siste
moje ir blogo ministerijos dar
bo. Valdančioji koalicija para
ginta pakeisti švietimo ir 
mokslo ministrą. 

Vašingtonas, vasario 2 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
paprastai gerbia savo piliečių 
žmogaus teises, tačiau kai ku
riose srityse tebėra problemų, 
teigiama JAV vyriausybinėje 
ataskaitoje. 

Žmogaus teisių padėtis Lie
tuvoje 1997 m. įvertinta JAV 
Valstybės departamento De
mokratijos, žmogaus teisių ir 
darbo biuro pranešime, kuris 
oficialiai paskelbtas Vašingto
ne sausio 30 d. 

Pasak pranešimo, policija 
Lietuvoje kartais muša žmo
nes ir pažeidžia sulaikymo įs
tatymus. Vyriausybė pasiekė 
tam tikros pažangos, tramdy
dama korupciją policijoje, bet 
kalinimo sąlygos tebėra varga
nos, pastebima dokumente. 

Jame taip pat pažymima, 
kad policija tyrė kelis žydų ir 
lenkų kapinių išniekinimo at
vejus, bet įtariamųjų nerado, 
valstybinė žiniasklaida tebėra 
priklausoma nuo politikų tiks
lų, o moterų diskriminacija ir 
smurtas prieš vaikus yra 
„rimtos problemos". 

Pranešime sakoma, kad 
nėra pranešimų apie politines 
žmogžudystes ar žmonių gro
bimus politiniais motyvais, ta
čiau yra problemų dėl moterų, 
kurias prievarta ar savo noru 
organizuoti nusikaltėliai par
davė dirbti prostitutėmis. Šei
mos, nežinodamos jų likimo, 

* Kol bus suremontuotas 
Turniškėse esantis tarnybi
nis prezidento butas, naujasis 
Lietuvos vadovas Valdas 
Adamkus su žmona laikinai 
apgyvendinti Prezidentūrai 
priklausančiuose Svečių na
muose Z. Sierakausko gatvė
je. Adamkų šeima užims du 
kambarius. Tikimasi, kad ten 
prezidentas gyvenas apie pus
metį. Prezidento tarnybinio 
buto remontas turėtų būti 
pradėtas kitą savaitę. Jau yra 
parengtas projektas, bet jis 
dar gali būti koreguojamas, 
kai su juo susipažins V. 
Adamkus. 

* Prezidento Algirdo 
Brazausko dekretais nepa
prastojo pasiuntinio ir įgalio
tojo ministro rangai suteikti 
Užsienio reikalų ministerijos 
Politikos departamento direk
toriui Vygaudui Ušackui ir 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone dirbančiai Daliai Gry
bauskaitei. (Eltai 

1996-ųjų rudenį, prieš pat Seimo rinkimus, Lietuvos pramonininkų konfe
deracija (LPK) pasirašė susitarimą su konservatorių vadovybe. LPK pre
zidentas Bronislovas Lubys tarybos posėdyje antradienį sakė, kad pramo
nininkai rėmė ir rems „dešiniojo sparno politika", tačiau dabar iš premje
ro viešų pasisakymų jie girdi, kad vyriausybė vygdė socialdemokratinę 
politiką. Jis kritikavo, jog valdininkų skaičius ir išlaidos auga. pinigų val
dininkų išlaikymui šiemet bus skirta beveik dukart daugiau. Pasak B. 
Lubio.ministerijose darbuotojų skaičius turi boti minimalus, o įstatymi
nius aktus turėtų rengti prie ju įsteigtos agentūros, kurios dalį lėšų užsi
dirbtų konsultuodamos įn >: - Gamybininkai vėl prabilo apie monetari
nę politiką, kuri „neskatina eksporto ir nesusijusi su ekonomine politi
ka". 

Nuotr : Bronislovas Lubys (dešinėje) kalbina Lietuvos ūkio ministrą 
Vincą Babilių. • * • 

teigia, kad tos moterys dingo 
arba buvo pagrobtos. 

Lietuvos Konstitucija drau
džia kankinimus, ir nėra pra
nešimų, kad jie būtų taikomi, 
tačiau policija kartais naudoja 
fizinį smurtą prieš sulaikytuo
sius. Daugeliu atveju sumuš
tieji vengia paduoti policinin
kus į teismą, nes bijo keršto. 

Be to, tebėra gajūs nestatu
tiniai santykiai kariuomenėje, 
nepaisant pastangų išguiti šį 
sovietmečio palikimą. Šioje 
srityje padėtis gerėja, ir nusi
kaltimų kariuomenėje pernai 
sumažėjo, palyginti su anks
tesniais metais. 

Kalininimo sąlygos Lietuvo
je yra blogos, pabrėžiama pra
nešime. Dėl lėšų trūkumo 
daugelis kalėjimų yra perpil
dyti ir prastai aprūpinami. 

Lietuvos Konstitucija ga
rantuoja nepriklausomą teis
mų sistemą, ir teismai veikia 
nepriklausomai. 

Konstitucija garantuoja 
kaltinamojo teisę į gynybą, 
tačiau ją riboja advokatų trū
kumas, kuriems sunku susido
roti su vis gausėjančiomis by
lomis, perduodamomis teis
mams. 

Pranešime minimos reabi
litacijos, kurias gavo kai kurie 
karo nusikaltėliai, bet pastebi
ma, kad Lietuvoje kuriama 
tokių reabilitacijų panaikini
mo tvarka. 

Nemažai žurnalistų, užsi
imantys tiriamąja žurnalisti
ka, buvo užpuldinėjami ar su
silaukė organizuotų nusikal
tėlių gaujų grasinimų. 

Pranešime nėra priekaištų 
Lietuvai dėl teisių burtis j 
partijas, reikšti savo pažiūras, 
išpažinti religiją, laisvai ke
liauti ir laisvuose rinkimuose 
pareikšti savo valią. 

Tačiau, nors Lietuvos įsta
tymai neriboja moterų dalyva
vimo politikoje ir valstybės 
valdyme, labai nedaugelis jų 
užima aukštas politines parei
gas. Seime, kurį sudaro 141 
parlamentaras, moterų tėra 
24, o 17-os narių vyriausybėje 
— tik dvi moterys ministrės. 

Nors Konstitucija draudžia, 
moterų diskriminacijos Lietu
voje esama, teigiama ameri
kiečių pranešime. 

Moterys neretai patiria 
smurtą namuose, dažniausiai 
— nuo apgirtusių vyrų, tačiau 
Lietuvoje dabar kuriama tvar
ka kovai su šia problema. 

Paprastai moterys gauna tą 
patį atlyginimą, kaip ir vyrai 
už tą patį darbą, bet jų žymiai 
mažiau užima vadovaujančias 
pareigas. 

Pasak pranešimo, net kai 
kurie Seimo nariai kartais 
viešumoje nepalankiai atsilie
pia apie moteris parlamenta
res dėl jų lyties, tačiau tai ne
sukelia jokios visuomenes 
reakcijos. 

Didelė problema yra prie
varta prieš vaikus, teigiama 
pranešime. 

Pranešime nenurodoma ko
kių nors tautinių mažumų tei
sių pažeidimų, tačiau prime
nama, kad Vilniuje buvo su
mušti kelių užsienio valstybių 
diplomatai. 

KALENDORIUS^ 
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Gilbertas, Joana. Vydmantas. 
Arvilė. 
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raomas. Gaudvinas. Birute. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

JO SIEKIS — TAUTINEN 
STOVYKLON NUGABENTI 

VISĄ TUNTĄ 

„Lituanicos" tunto Čikagoje t u n t i -
n inkas ps. fil. Ričardas Chiape t ta 

Lietuvių skautų Brolijos pa
reigų aprašyme nurodomos 
tuntininko atsakomybės: 
„Tuntininkas yra atsakingas 
už visus tunto reikalus, nuta
rimus, įsakymus, bendrą tvar
ką, administraciją, ryšius su 
vadija, tėvais ir kitais tuntais. 
J is nustato bendrus tunto tik
slus, numato siekius ir juos 
įgyvendina". 

Po karo, prasidėjus emigra
cijai į visas laisvo pasaulio ša
lis, Čikagon suplaukė nema
žas iš Tėvynės karo išblokštų 
lietuvių būrys ir jau 1949 me
tais čia atsisteigė skautai 
Pradėjo augti ir „Lituanicos" 
skautų tuntas, kurio svarbiau
si uždaviniai, buvo — kovoti 
už Lietuvos laisvę ir nenu-
tautėti . Dabar vėl kyla du 

uždaviniai: — nenutautė t i ir 
padėti atsikuriančiai Lietuvai. 

Per 49 metus „Lituanicos" 
tuntui vadovavo daug gabių ir 
darbščių tuntininkų. J ų pas
tangomis ir pasišventimu mū
sų jauni skautai augo, mokėsi 
ir patys tapo vadovais. Laiko 
tėkmėje tuntininkų pareigas 
perėmė jau jaunoji ka r ta . Da
bar „Lituanicos" knygose ma
tosi jų vardai: Robertas, Gin
taras, Audrius, Marius, Ro
mas, o šiuo metu tun tu i vado
vauja Ričardas. 

Ps. fil. Ričardas Chiapetta į 
LSS įsijungė 1975 m. Skautų 
įžodį davė 1978 m., o sk. vyčių 
— 1986 m. Į paskautininkius 
pakeltas 1993 m., o į ASS 
įstojo 1990 m. Taigi Ričardas 
yra „Lituanicos" tunto auklė
tinis. Tunte ėjo draugininko, 
Kaziuko mugių komendanto, 
tunto adjutanto, skautų pasto-
vyklės viršininko ir daugelį 
kitų pareigų. 1993 metais bu
vo Jubiliejinės stovyklos ko
mendantas, o 1997 metais bu
vo išrinktas į LSS Tarybą kar
tu su jo žmona jū rų skauti
ninke Taiyda. Ričardas, BS 
laipsniu baigęs universitetą, 
dirba savo srityje. 

Vietoje pareigų 1998 m. 
Tautinės stovyklos vadijoje, 
Ričardas pasirinko ten vykti 
su „Lituanicos" tun tu ir vado
vauti savo tunto broliams 
skautams. 

Linkime jaunam tuntininkui 
geriausios sėkmės. 

v.s. G. Deve ik i s 

Sesės „Verpstės" kalėdinėje sueigoje. Iš k.: I eil. Nijolė Užuba l i enė , R ū t a Daukienė , Da l i a Dundzi l iene, Mary t ė 
Utz. II eil. Ramune Lukienė, Danute Dirvonienė, Joana Kru tu l i enė , Daiva Luneckai tė Bulicz, Aldona Rasut ie -
nė, Nijolė Maskaliūnienė, Halina Plauš inai t ienė ir Aldona M a r t i e n e . III ei l .Laima Luneck i enė ir Ritonė Rudai-
t ienė. 

KANADA 
SKAUTŲ KŪČIOS 
MONTREALYJE 

1997 m. gruodžio 18 d. Mon-
trealio „Geležinio Vilko" — 
„Neringos" tunto skautai su
rengė tradicinį Kūčių renginį, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Dalyvavo 25 uniformuoti 
skautai ir dar apie 10 svečių. 

Vakaras pradėtas tunto su
eiga, kurios metu buvo oficia
liai patvirtintos įsigytos spe
cialybės ir įteikti žymenys. 

Broliai Antanas ir Paulius 
Mickai atliko vilkiukų II paty
rimo laipsnio programą. Taip 
pat išlaikė plaukimo egzami
nus ir gavo specialybės ženk-
lą-

I patyrimo laipsnį gavo Gin
taras Gaputis, Marius Nagys, 
Sebastijonas Ptašinskas ir 
įsigijo specialybes: plaukiko ir 
pirmos pagalbos — Marius 
Nagys, Sebastijonas Ptašins
kas; plaukiko ir meškeriotojo 
— Ričardas Gaputis; pirmos 
pagalbos — Gintaras Gaputis; 
paukščių stebėtojo — Laurent 
Bulota, Marius Bulota. Kano-
jininko specialybę įsigijo: Bu
lotų giminės skautai: Marius, 
Laurent Darius, Just inas 

Kristijonas ir Kristofer Vasi
liauskas, Just inas Nagys. 

Trys skautės — Sofija Bulo
taitė, Aleksa P taš inska i tė ir 
Krista Ptašinskaitė įsigijo pir
mosios pagalbos, geologijos ir 
meškeriotojos specialybes. 

Po to Skautininkui tunt i 
ninkui Gintarui Nagiui su 
šeima išsikėlus Ottawon, vyr. 
skautininko R. Otto j a m buvo 
įteiktas Padėkos žymuo už il
gametį skautavimą Montrea-
lyje, O Aldonai Nagienei — 
gėlių puokštė už paramą 
skautams. 

Skaut. Gintaras Nagys vi
siems palinkėjo sėkmingai 
veikti toliau, o vyr. skaut inin
kas Romas R. Otto perdavęs 
vyriausio skautininko vardu 
padėką lieka tun to globėju, 
kol bus paskirtas naujas tun
tininkas. 

Kūčių apeigas pravedė tunto 
globėjas Tėvas J . Aranauskas , 
SJ, išdalinęs kalėdaičius. Už
degtos žvakutės, pasivaišinta 
ir trumpą Kūčių skai tymą at
liko B.N. 

Kalėdų šapelis pral inksmino 
net ir pačius mažiausius būsi
muosius skautukus. 

dal . 
Iš „Nepriklausoma Lietuva" 

1998.01.06 

SU ALEKSU DANASU 
ATSISVEIKINUS 

Širdies priepuolio ištiktas, 
1997 m. gruodžio 13 d. mirė 
nuoširdus Bostono skautijos 
talkininkas inž. Aleksas Da-
nasas. J is gimė 1925 m. Šiau
liuose. Ankstyvoje jaunystėje 
buvo įstojęs į skautus. Tik 
spėjęs Lietuvoje baigti gimna
ziją, karo sūkurių buvo at
blokštas Vokietijon, vėliau įsi
kūrė JAV. Čia, atlikęs karinę 
prievolę ir gaudamas karo ve
teranams skiriamą mokslui 
pašalpą, studijuoja elektro
niką Wentworth Technologi
jos institute. Bostone. Jį bai
gęs, ilgus metus dirba inžinie-
riaus-projektuotojo pareigose 
C-Tek bendrovėje. 1955 m. va
sarą Aleksas susituokia su 
bostoniete Gražina Ulpaite. 
Kartu išaugina dukrą Astą. 
Judviejų gražų, ramų gyve
nimą sudrumsčia Gražiną už
puolusi piktoji liga. Po ilgos, 
sunkios kovos ji miršta 1994 
m.kovo 3 d. 

Lietuvai išsilaisvinus. Alek
sas kelis sykius joje lankosi... 
Ten susipažįsta su šiauliete 
Irena Šumanauskiene. 1997 
m. rugpjūtyje Cape Code (kur 
Danasai turi jaukų vasarna
mį) įvyksta jų vestuves. Deja. 
likimas leido jiems kartu pa
gyventi vos keturis mėnesius. 
Prieš kelis metus jo sušluba
vusi širdis šį kartą amžiams 
sustojo... 

Beveik 20 metų a.a. Aleksas 
talkino Lietuviškosios Skau-
tybės fondui: rūpestingai pla
tino ir tvarkė fondo valdybos 
rūpesčiu išleistų skautiškų 
reikmenų — leidinių, lipdžių. 
marškinėlių, ženklelių inven
torių. Už šį darbą LS fondo 

valdyba jam liks dėkinga. 
Gili užuojauta našlei Irenai, 

dukrai Astai ir žentui Šarū
nui Norvaišams bei vaikai
čiams: Kastyčiui, Audrai ir 
Taurui. Ilsėkis ramybėje, mie
las Aleksai. 

J.Š. 

„SKAUTŲ AIDO" 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 

„Skautų aido" 75 metų su
kaktuvinė puota š. m. kovo 15 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. vyks 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Šią puotą rengia „Sietuvos" 
skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovė kartu su komitetu, 
kurio pirmininkė yra vs. fil. 
Jolanda Kerelienė, sekr. vsl. 
Leonidą Kazėnienė, vsl. Irena 
Kirkuvienė, s.fil. Svajonė Ke-
relytė. js . Birutė Vindašienė, 
vs. fil. Halina Plaušinaitienė 
ir vs. Albina Ramanauskienė. 
Visa LSS Brolija, Seserija, Aka
deminis Skautų sąjūdis ir lietu
viškoji visuomenė kviečiami da
lyvauti šioje skautiško jaunimo 
žurnalo šventėje. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Vasario 14 d. — Jūros 
skaučių ir skautų slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 1 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Kovo 15 d. — „Skautų 
aido" 75 metų sukaktuvinė 
puota 3 vai. p.p. Jaun imo cen
tre. Rengia „Sietuvos" skauti
ninkių ir vyr, skaučių drau
govė. 

Kalėdų eglutę š iaudinukais ir saldainiukais 
„Kernavės" tunto sesės. 

ouošė „Aušros Vartų"/ 
Xuot r .D . D i r v o n i e n ė s 

ARTĖJIMAS PRIE VIENOS 
LIETUVOS SKAUTŲ 

ORGANIZACIJOS 
1998 m. sausio 15 d. Lietu- zaciniai reikalai bus svarsto-

vos Respublikos Švietimo ir mi Lietuvos Skautijos 1998 m. 
mokslo ministerijoje, dalyvau- lapkričio mėnesio suvažiavi-
jant ministrui prof. Zigmui me. 
Zinkevičiui, buvo pasirašyta 
sutartis. 

Lietuvos Skautijos ir Lietu
vos Skautų sąjungos vadovy
bės pasirašė minimą sutartį. 
Joje pareiškė, kad: „nuo š ios 
d ienos mūsų organizacijos 
susijungė ir veikia bend
rai". Sutarties nepasirašė ir 
iš posėdžio išėjo s. Algirdas 
Berkevičius, tuometinis LSS 
Tarybos pirmininkas. 

Sąjungos pavadinimas ir ki
ti administraciniai bei organi-

Džiaugdamiesi linkime jiems 
dar didesnio ir dažnesnio tole
rantiškumo, draugiškumo ir 
skautiškumo. Skat iname Lie
tuvos skautų vadovybių na
rius prisiminti ir įsisąmoninti 
skautavimo tikslus taip, kaip 
jie skelbiami Lietuvos spau
doje. Dirbkime visi Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių jaunimui . 
Skautavimas yra jaunimo 
auklėjimo organizacija. 

v.8. fil. Kęs tu t i s J e č i u s 

BRAZILIJA 
KŪČIOS „LITUANIKOJE'' 

Sao Paulo „Palangos" vieti
ninkuos skautai ir skautės 
šventė skautiškos šeimos Kū
čias. Dalyvavo daugiau 120 as
menų — skautai, jų tėvai ir 
svečiai. Kun. Petras Rukšys au
kojo šv. Mišias, kurių metu lie
tuviškai giesmes giedojo skautų 
ir skaučių chorelis. 
Po šv. Mišių visi susirinko Ra

movės salėje iškilmingai vaka
rienei. Ps. Jurgis Prokopas pa
aiškino lietuviškų Kūčių pa
pročius ir jų prasme. Kun. Pet
ras sukalbėjo maldą ir palaimi
no kalėdaičius. Paskui visi lau
žė kalėdaičius ir vieni kitiems 
reiškė šventiškus linkėjimus. 

Po vakarienės skautai giedojo 
kalėdines giesmes, deklamavo 
eilėraščius. Giesmes vargonė
liais palydėjo skautas vytis 
Paulius Butrimavičius. 

Nepaisydamas karšto oro, at
keliavo Kalėdų senelis pasikal
bėti su skautais ir įteikti jiems 
dovanėles. 

Visi džiaugėsi gražia švente 
ir skirstėsi vieni kitiems linkė
dami linksmų ir malonių Kalė
dų švenčių. 

SKAUTŲ STOVYKLA 
LITUANIKOJE 

„Palangos" skautų vietininki-
jos stovykla Lituanikoje vyko 
š.m. sausio 11-17 d. Stovyklavo 
daugiau negu 50 skautų ir 
skaučių. Stovyklai vadovavo sk. 
vytis Jurgis Prokopas ir s. Eu
genija Bacevičienė. Komendan
to pareigose buvo Klaudijus 
Kupstaitis, 

Stovyklos pavadinimas — 
„Mūsų Lietuva" pagerbiant 50 
-mėtį švenčiantį Brazilijos lietu
vių laikraštį. 

Oras buvo labai palankus sto
vyklavimui ir visi dalyviai buvo 
laimingi galėję pasidžiaugti 
gamta ir kitokiomis pramogo
mis. 

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės 
tradicinę Kaziuko mugę ruo
šia sekmadienį, kovo 1 d., Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos Kultūros centre. 

Visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami. Kaziuko mu
gėje bus galima įsigyti įvairių 
rankdarbių, loterijose laimėti 
gražių laimikių, žaidimų kam
baryje pažaisti įvairius žaidi
mus, net parodyti savo suge
bėjimus „golfe". Valgykloje 
bus skanių lietuviškų maisto 
patiekalų, gardžių pyragų ir 
tortų. 

KAZIUKO MUGĖ 

B o s t o n e tradicinė skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė Lietu
vių Pikiecių klube vyks kovo 
mėn. 8 d. 

Čikagoje skautų ir skaučių 
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SKAUTŲ VYČIAI 
, ČIKAGOJE 

„Partizano" skautų vyčių 
būrelis 

(nuo 1954 m. žiemos) 
1954 m. žiemą Cicero, IL, 

buvo įsteigtas „Partizano" var
do skautų vyčių būrelis, ku
riam visą laiką vadovavo ps. 
R. Mišauskas. 

Būrelis gali būti glaudaus 
bendradarbiavimo pavyzdžiu 
tarp skirtingų pažiūrų ir am
žiaus brolių, kurie yra jungia
mi vieno skautiško šūkio: Die
vui, Tėvynei, Artimui. 

Per pirmuosius skautavimo 
metus du broliai atliko skauto 
vyčio budėjimą. Būrelis akty
viai dirbo tunte: nariai ėjo 
skiltininkų, draugininkų pa
reigas, talkininkavo įvairiuose 
minėjimuose bei aukų rinklia
vose. Būrelio nariai gilinosi 
skautų ideologijoje ir prak
tiškame skautavime per įvai
rias sueigas ir iškylas. 

Šiuo metu „Partizano" būre
lio veikla yra sumažėjusi, nes 
daugelis narių studijuoja ir 
mažiau begali laiko pašvęsti 
skautavimui. Būrelis priklau
so naujai suorganizuotai Čika 
gos Skautų Vyčių dr-vei. 

Čikagos skautų vyčių 
dr-vė (nuo 1956 gegužės 

mėn. 18 d.) 

1956 m. balandžio 28-29 d. 
Čikagoje įvyko Čikagos ir apy
linkės skautų vyčių sąskrydis, 
kuriame buvo nutar ta visus 
pavienius skautų vyčių būre
lius sujungti į vieną sk. vyčių 
dr-vę. 

1956 m. gegužės 18 d. įvyko 
pirma naujos dr-vės sueiga. 
Dr-vės vadu išrinktas s.v.v. si. 
J . Liubinskas ir adjutantas 
s.v.v. si. V. Damijonaitis. Nau
jos dr-vės pagrindą sudaro 
„Pulk. J. Šarausko" ir J ) r . Vy
dūno" skautų vyčių būreliai. 
Dr-vei taip pat priklauso 
„D.L.K. Kęstučio" ir „Parti
zano" skautų vyčių būreliai, 
kurie šiuo laiku yra neakty
vūs. 

Iš s.v. ps. fil. Vytauto Šliūpo 
1957 m. redaguoto leidinio 
„Lituanica Čikagos skautų 
tuntas". 

Pabaiga 
tradicinė Kaziuko mugė J a u " 
nimo centre vyks kovo mėn. 1 
dieną. 

Clevelande skautų ir skau
čių Kaziuko mugė vyks ba
landžio mėn. 5 d. 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntų Kaziuko mugė 
vyks kovo 1 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre. 

New Yorke skautų ir skau
čių Kaziuko mugė ruošiama 
kovo mėn. 1 d. Prasidės 12 
vai. šv. Mišiomis. 

EDMUNDAS VZZ7N4S, M.D.,$.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gyoymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-841-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-04-1120 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperviile. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartom Ave 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79* Ave., Hlckory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 VV.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v p p.-7v.v . antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty CroM ProtaMtonal Ptvtton 

31!. South 
Lithuanian Ptaza Ct at CaUfomia Ava. 

Chicago. IL 60829 
Tel. 773-471-7879 

RLTH JORATĖ NESAVAS-
BARSKY. M.D. 

Barsky Dermatotogical Associates 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybe 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšles * Saulės dėmes 

120 Oak Brook Center Man #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kabame lietuviškai 
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APIE VALSTYBES ZUTIES 
METUS 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Lietuva prarado nepriklau
somybę ir pateko bolševikų 
okupacijon, nepaleidusi į prie
šo pusę nei vieno šūvio. O ji 
turėjo, kad ir nedideles, bet 
patriotišk i išauklėtas kari
nes pajėgas, kurių apginklavi
mui ir išlaikymui per daugelį 
metų buvo išleista šimtai mili
jonų litų. 

Panašių kaltinimų randame 
kiekviename laikraštyje, žur
nale ar girdime kalbose. Ran
dame ir partizanų bei politi
nių kalinių atsiminimuose, 
ypač dabar dažnai nuskamba 
buvusioje raudonųjų spaudoje, 
kurioje be pertraukos spaus
dinami neigiami atsiliepimai 
apie naująsias Lietuvos gin
kluotas pajėgas. 

Mūsų vyriausybės pasime
timą ir jos bejėgiškumą le
miamąją 1940 m. birželio 14-
15 d. valandą matome iš buv. 
Žemės ūkio ministro J . Au
dėno, gen. S. Raštikio, gen. V. 
Vitkausko pasisakymų. S. 
Raštikis: „Atsižvelgdami į tai, 
jog krašto viduje rusų karinės 
bazės, kad kariuomenė nepa
ruošta pasipriešinimui, kad 
laiko liko tik pora valandų, aš 
manau, kad ne laikas kalbėti 
apie pasipriešinimą". 

Pagrindinė priežastis — 
bolševikų bazės, moderniš
kas Trojos arklys. Antra 
— Molotovo-Ribbentropo pak
tas. Maskva iki šiol ginasi, 
kad neturėjo planų pulti Lie
tuvą ir kad Lietuva pati 
prašiusi apginti nuo fašistinės 
grėsmės. Tačiau, pagal naujai 

surastus slaptus dokumentus 
ir rusų maršalo A. Jeremen-
kos atsiminimus („Kardas" nr. 
5-6. 1994), tiesa išlenda 
viešumon. 

1939 m. rugsėjo 17 d. Kijevo 
ir Gudijos ypatingų karinių 
apygardų armijos, vykdyda
mos SSSR vyriausybės įsaky
mą, peržengė SSSR ir jau vo
kiečių sumuštos Lenkijos sie
ną. VI rusų korpusas (vadas 
gen. A. Jeremenka) sutelkė 
Balstogėje savo dalinius. 10-ta 
ir 11-ta armijos j au paruošties 
stovyje. Bet tų metų rugsėjo-
spalio mėnesį SSSR ir Lietuva 
„draugiškai" pasirašė tarpusa
vio pagalbos paktą, „nukreiptą 
prieš fašistinės agresijos 
grėsmę" (A. Jeremenka). 

Atmetant įgalioto Vokietijai 
ministro pik. K Škirpos 
siūlymą kar tu su Vokietija 
pulti Lenkiją ir atsiimti Vil
niaus kraštą, tuo būtų buvusi 
išsaugota Lietuvos nepriklau
somybė, bet kariuomenė tu
rėjo būti parengta ir mobili
zuoti atsarginiai mažiausiai 
mėnesį iš anksto. Lietuva 
tačiau paskelbė dalinę mobi
lizaciją, kai sumušti lenkų 
daliniai veržėsi per Lietuvos 
sieną. Rusai Vilniaus kraštą 
užėmė žaibo greitumu. Šaukš
tai po pietų. 

Vienintelė galimybė pasi
priešinti raudoniesiems oku
pantams buvo atsisakymas 
pasirašyti tarpusavio pagalbos 
paktą ir įsileisti Lietuvon rusų 
įgulas. Dvidešimt dvejus me
tus lietuviai dainavo: „Mes be 

Danutė Bindokienė 

Išrinktąjį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų ir Alma Adamkiene išleidžiant j tėvynę, sausio 28 d., į O'Kare oro 
uostą Čikagoje susirinko „Už Valdą Adamkų" komiteto nariai ir būrys lietuvių visuomenės. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 
Vilniaus nenurimsim". Atrodo, 
kad nei vienas Lietuvos politi
kos ir karo vadas nebuvo 
skaitę „Maskva be kaukės". 
Įsileidus bolševikus, kurie tik 
neseniai išžudė milijonus sa
vųjų, neteksime nei nepriklau
somybės nei Vilniaus. Didelis 
klausimas: ar atsisakę Vil
niaus tuomet, būtume atsisa
kę jo visiems amžiams? 

Istorijos puslapiuose buvę 
Lietuvos politikai ir generolai, 
kad Lietuva nesmogė Lenkijai 
nugaron ir liko neutrali val
stybė — tušti pasigyrimai. An
glosaksai ir kitos valstybės nei 
anksčiau, nei šiandien nekrei
pia dėmesio į mažųjų valsty
bių pusę. Toleruoja vienodai, 
ar jos kariavo su vokiečiais 
(Slovakija, Vengrija, Rumuni
ja), ar atsisakė sudaryti le
gionus. Šiandien pasaulio 

lenkai (išskyrus būrį diplo
matų) toliau pasauliui skelbia, 
kad lietuviai okupavo Vilniaus 
kraštą. 

Gįžtant į 1940 metus ir var
tant rusų karinio žurnalo 
„Vojeno — istoričeskij žurnal" 
puslapius 1994 (nr.3) pas
tebėsime, kad iki karo pra
džios su Lietuva buvo belikę 
tik 1 valanda ir 15 minučių. 

1940 m. birželio 8 d. gen. A. 
Je remenka iš Gudijos karo 
apygardos vado gen. ltn. Kuz-
necovo priėmė nurodymus — 
ruoštis būsimam karui ir Lie
tuvos užėmimui. Birželio 10 d. 
korpusas paruoštas veiks
mams į Lietuvos teritoriją, 
pasiųsta Lietuvon giluminė 
žvaldyba. Birželio 11 d. puola
mieji daliniai sutelkti Lietu
vos pasienyje. Pirmą valandą 
Lydoje pasitarimas, kuriam 

žydų spauda ir televizija be vadovauja gen. pik. D. Pavlo-
pertraukoa rodo nebūtus lietu- vas (vėliau Stalino įsakymu 

esesininkus-smogikus. 

Jaunimo centre, Čikagoje, šeštadienį, sausio 24 d Valdo Adamkaus susitikime su lietuvių visuomene ,Lietuvos 
himną giedant matomi: iš k.: Stasys Baras, Margarita Momkienė, Valdas Adamkus, Maryte Utz ir Vaclovas 
Momkus. Nuotr. J. Tamulaičio 

sušaudytas). Pasitarime iš
dėstytas Lietuvos užėmimo 
planas. Lietuvos aviaciją su
naikinti dar aerodromuose. 
Aviodesantas bus pasiųstas 
pirmą dieną, 6 vai. ryte. 
Įsakymas: „Už smūgius ir 
užpuolimus iš užnugario visus 
šaudyti be įspėjimo vietoje". 
Būti pasiruošusiems birželio 
12-tos rytą. 

Puolimui be Lietuvoje esan
čių 25,000 rusų, gen. Jeremen
ka turėjo 2 kavalerijos divizi
jas , du tankų pulkus ir atskirą 
tankų brigadą, 33-čią moto-
šaulių diviziją bei artilerijos ir 
inžinerijos batalionus. Šiau
rės ruožui buvo parengti du 
kiti rusų korpusai. Atliktas 
didelis aiškinamasis politinis 
darbas tarp korpusų dalinių. 

Birželio 14 d. korpusas 
užėmė savo kovos pozicijas. 
Birželio 15 d. gautas konkre
tus įsakymas puolimą pradėti 
9 vai. 15 min. ryte. Tačiau 8 
vai. korpuso vadas A. Jere

menka gavo Gudijos apygar
dos vado gen. pik. D. Pavlovo 
naują įsakymą: „Stop. Nepul
ti!" Pranešta, kad Lietuva 
kapituliavo, pasidavė be karo. 
Birželio 17 d. Jeremenkos kor
pusas jau žygiavo Kauno 
gatvėmis. 

Bet dar yra kitos rusams 
nesipriešinimo priežastys. 
1952 m. latvių laikraštis „Lat
vija" paskelbė kad bolševikai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių štabų raktinėse 
pozicijose turėjo po 2 genero
lus, kurie jau tarnavo būsi
miems okupantams. Užėmus 
šias valstybes, jiems suteikė 
raudonosios armijos laipsnius 
ir greit jie pirmieji užsivilko 
jos uniformas, vykdė okupanto 
įsakymus. Lietuvoje tai buvo 
div. gen. V. Vitkauskas ir brig. 
gen. V. Karvelis. 

Ar Lietuva bolševikams 
būtų pasipriešinusi, ar ne, nei 
anglosaksai, nei Europos val
stybės nekreipė dėmesio. Bet 
pasipriešinti bent vienam ar 
dviem pulkams tikrai reikėjo. 
Sužalotas amžiams mūsų tau
tinės savigarbos jausmas. 
Tūkstančiai karių ir kari
ninkų sušaudyti ar badu mirė 
Sibiro gulaguose. Pradedant 
Varėnos ir Pabradės poligo
nais, šimtai lietuvių karių 
kapų. Sušaudė rusai ar, 
pabėgusius iš dalinių, sugau
tus su trumpais plaukais, 
sušaudė vokiečiai. Kapai nuo 
Varėnos iki Alytaus, prie Val
kininkų, Trakų, Vilniaus ar 
nuo Pabradės iki Adutiškio, 
iki Gudijos, net ir Gudijoje. 

Tautos patriotų gen. K. 
Skučo ir A. Povilaičio išdavi
mas okupantams ir mirčiai 
lieka didelė tautos gėda. Išda
vimą pasirašę ministras pir
mininkas A. Merkys ir jo mi
nistrai neverti lietuvio vardo. 

Preliudas bombų 
sprogim ui 

Amerikos interesų horizonte 
savo grėsmingą galvą vėl ke
lia Irako debesys ir tiek diplo
matiniuose, tiek karinių pa
jėgų sluoksniuose klausiamas 
tas pats opus klausimas: ar iš 
tų debesų išsiverš audra, pa
reikalausianti nemažai ne
kaltų gyvybių, ar jie vel nu
slūgs (iki kito kartoj, nepada
rę ypatingos žalos, kai Irako 
diktatoriui Saddam Hussein 
nusibos „katės ir pelės" žai
dimas. 

Niekas negalėtų šiuo metu 
pavydėti JAV Valstybės sekre
torės darbo, besilankant Izra
elyje, Egipte, Jordane, Kuvei
te, Saudi Arabijoje ir kitur, 
ieškant pritarimo bei šali
ninkų Amerikai, jeigu reikės 
panaudoti ginklą prieš Iraką. 
Kokia tai sudėtinga rolė. be
sistengiant taikios diplomati
jos retorika parodyti griežtą 
savo valstybės nusistatymą 
Saddam Hussein nuolatinio 
sauvaliavimo atvejais, bet su
prantant, kad galbūt nebus 
apsieita be kraujo praliejimo. 
O ta prielaida yra ypač skaudi 
moteriai... Juk nuo pat Persų 
įlankos karo pabaigos 1991 
metais Hussein jau ne kartą 
bandė sąjungininkų kantrybę, 
įvairiai trukdydamas JT in
spektoriams patikrinti Irako 
ginklų atsargas, atvirai pa
juokdamas arba ignoruoda
mas sutartį, pasirašytą to ka
ro pabaigoje. Nors jo teisės, 
kaip pralaimėtojo, yra sutarti
mi apribotos, Hussein elgiasi, 
tarytum nugalėtojas. 

Ar jis ir šį kartą paskutinę 
minutę nusileis, sutikdamas 
atidaryti savo rūmų ir kitų 
„uždraustų" vietų duris in
spektoriams, galima tik spė
lioti. Vėliausios žinios iš 
Maskvos, atrodo, teikia vilčių, 
kad Rusijos „diplomatija" dar 
kartą išgelbės Ameriką ir JT 
nuo įsivėlimo į naują gink
luotą konfliktą su Iraku. (Ir 
kaip mūsų Bill Clinton iš
siverstų be bičiuliškos savo 
draugo Boris Jelcino pagal
bos...) Tačiau tos žinios dar 
nepatvirtintos, nes iš Irako 
girdėti visai kita versija. 

Tačiau šį kartą stebina ne 
tiek dviejuose žemynuose be
sivystanti įtampa, o Amerikos 
pastangos atskleisti visas kor
tas, kaip vyktų Irako bombar
davimas, jeigu Saddam Hus-
•sein laikysis savo užsispy
rimo. Paprastai karinės pas
laptys stropiai saugomos, ne-
išduodant priešui net ne-

; reikšmingų detalių, o Penta

gonas nuolat smulkiai aiš
kina, kiek sunkiųjų pabūklų, 
karo laivų, raketų, lėktuvų ir 
kitokių grėsmingų ginklų jau 
nukreipta Bagdado link, kur 
jie išdėstyti (KL /eite, Saudi 
Arabijoje, Turkijoje, Bahrain 
ir kt.), kiek dar tebekaupia-
ma, kad puolimas, jeigu jis 
įvyks, padarytų galimai dau
giau nuostolių. Net bombarda
vimo laikas apytikriai nusta
tytas: greičiausiai tuoj po va
sario 20 d., nes tuomet Bag
dado neapšvies mėnulis, o 
tamsiomis naktimis specialūs 
JAV bombonešiai radaro be
veik nesusekami. Puolimas 
turėtų užsibaigti iki kovo mė
nesio galo, kai musulmonai 
pradeda keliauti į Saudi Ara
biją savo metinei šventei... 

Tai savotiškas preliudas 
bombų sprogimui, psichologi
nis karas, žinant, kad visa ta 
statistika pasiekia irakiečių 
ausis, tikint, kad galbūt pa
kaks žodžių, nereikės pavarto
ti ginklų. 

Kone visa gyvoji gamta to
kius ,Jėgos parodymus, jėgos 
nevartojant" pažįsta ir neretai 
silpnesnis pasitraukia iš ko
vos lauko, jeigu suvokia, kad 
priešininko pusėje daugiau 
galimybių laimėti. Tikėkime, 
kad ir JAV strategija bus 
sėkminga, Saddam Hussein 
pasielgs protingai, bent kartą 
pajusdamas atsakomybę už 
savo žmonių saugumą. Nėra 
abejonės, kad nekalti civiliai 
bombardavimo atveju sumo
kės aukščiausią kainą. 

Dabartinė įtampa Irake lie
tuviams nejučiomis primena 
įvykius prieš septynerius me
tus , kai JAV ir Jungtinių 
Tautų sąjungininkai pradėjo 
žygį išlaisvinti Kuveką iš ira
kiečių okupacijos, o mūsų tė
vynėje vystėsi istoriniai įvy
kiai. Lietuva ir kitos Rytų bei 
Vidurio Europos tautos, jėga 
prieš pusšimtį metų įjungtos į 
sovietų imperiją, taip pat ko
vojo už savo laisvę, bet jų pa
stangos toli gražu nesusilaukė 
tokio didelio pasaulio galybių 
dėmesio. Net ir 1991 m. sau
sio 13-osios tragedija Vilniuje 
rado palyginti nedaug atgar
sio Amerikos Baltuosiuose 
rūmuose. Vienok Lietuva, kar
tu su kitomis okupuotomis 
valstybėmis, šiandien laisva, 
kai tuo tarpu Irakas jau ke
lintą kartą tiek Jungtines 
Amerikos Valstijas, tiek kitus 
J T sąjungininkus už nosies 
vedžioja. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
22 (Tęsinys) 

Susidomėjimo matau kol kas tik keturiose vietose: 
Harrisburg, VA. Beloit, Wisc, St. Louis, MO, ir Unni-
versity of Cincinnati (turi 13,000 studentų, man būt 
gal geriausia vieta specialybės ir algos atžvilgiu). Bet 
niekas galutinio sprendimo dar nepadarė, turi daug 
kandidatų ir palengva juos svarsto, dažniausiai ren
kasi jauniausius. Tat dar nežinau savo būsimo adreso. 
Iš Georgetovvno un-to viceprezidento dar neturiu jokio 
atsakymo. 

VVashingtonan galėčiau atvykti balandžio 5 d. arba 
kurį kitą vėlesnį savaitgalį, gal balandžio vidury. Gal 
man pranešite, kuri data būtų jums patogesnė. 

Biuleteniui sugalvojote nepaprasto ilgumo vardą. 
Aš gi drįsčiau siūlyti: „DAUSUVA — Lietuvių įsikū
rimui Br. Hondūre remti draugijos biuletenis". 

P. J. Matulioniui nusiunčiau 4-tą aplinkraštį ir 
trumpą laišką. Laukiu jo atsakymo. Priminiau, kad 
būt geriau kada nors plačiame pasikalbėjime klausi
mą išgvildenti... 

Bendrovės tai būtinai reikia. Tik, man atrodov kad 
400 narių negreit susitelks. Mūsų žmonės labai ne
rangūs. O po 5 dol. nario mokesčio ekspedicijos rei
kalui, būtų labai maža. Aš siūlyčiau 20 dol. Bet aš 
savo siūlymo neforsuoju. Labai svarbus visų narių 
sutarimas, o ne paskiros ginčytinos nuomonės. Aš tik 
labai pabrėžiu, kad Dausuvos reikalui privalome tik

ros ir apčiuopiamos aukos, o ne „ubagiškos almužnos". 
J ū s ir kiti moką juridiškai galvoti turėtų paruošti 

mūsų bendrovės įstatus. Apie jų formą ir turinį aš 
mažiausiai nusimanau". 

Atsarginės tėvynės reikalu 
(Pakšto projektas) 

Tautos ar tautų skeveldros, gyvenančios ne savose 
etniškose erdvėse, nuolat mažėja skaičiais ir palengva 
netenka tautinės-kalbinės asmenybės. Ilgesni stebė
jimai rodo, kad lietuviškos išeivijos skaičiai tirpsta per 
metus vidutiniškai po du prc :entus, ogi jos kultūrinis 
pajėgumas silpnėja truputį sparčiau. Šita mūsų išei
vijos padėtis verčia mus ieškoti logiškos ir lemiančios 
išeities: sukurti savą mažą etnišką teritoriją, kuri ga
lėtų palengva vystytis į mažą lietuvišką autonominę, 
pusiau nepriklausomą valstybę, kurios aukštoji mis.ja 
būtų išgelbėti lietuviškos išeivijos likučius, sukurti 
ramią prieplauką lietuvių kalbai ir kultūrai sveti
mosios okupacijos metu. 

Išsilaisvinusiai Lietuvai naujas lietuviškos etniškos 
žemės priedas irgi tikrai būtų labai naudingas. 
Pasikeitimas prekėmis abiem šalims būtų įdomus ir 
pelningas. Lietuvių etniškos erdvės padidinimas, kad 
ir dviem ar trimis apskritimis, pratęsimas Lietuvos į 
tolimus dausų kraštus, į labai skirtingą gamtą, pa
lengva iššauktų nepaprastą horizontų praplėtimą 
visai tautos kultūrinei ir kūrybinei vaizduotei, kuri 
ilgainiui išsilietų turtingesniais literatūros ir meno 
kūriniais. Atsirastų ir gaivinanti tematika, aprėpianti 
naujus santykius tarp dviejų mažų lietuviškų pa
saulių. 

Šitų motyvų skatinami, mes ir pradėjome naują 

Žaliosios Atžalos (arba Dausuvos, nes vardas dar ne
nusistovėjęs) sąjūdį. 1958.VIII.26 susiorganizavo Va
šingtone pirmasai klubas. Greit užsimezgė klubai Či
kagoje ir Detroite, kiek vėliau Brooklyne, o pastaruoju 
metu ir Baltimorėje. Brazilijos lietuvių septynios žy
miosios organizacijos per savo valdybas nusprendė 
sutartinai veikti atsarginę tėvynę steigiant. Brazilijoj 
jau pradėta apskaičiuoti apsisprendę vykti žmonės ir 
jų kapitalai. Vašingtono klubas apsiėmė laikinai eiti 
kaip ir centrinės valdybos pareigas, kol organizacija 
prasiplės ir savo valdybą išsirinks. Tačiau didelė 
didžiuma lietuviškų centrų dar nepajudėjo. O būtų 
labai svarbu, kad naujų klubų priaugtų daugiariopai. 
Be tinkamos organizacijos ir sutelkto kapitalo mums 
neįmanoma su Britų Hondūro valdžia užvesti tinka
mas derybas ir reikalingą sutartį pasirašyti. 

Centrinė valdyba Vašingtone ir Brazilijos lietuvių 
organizacijų pirmininkai galvoja, kad visas atsarginės 
tėvynės sąjūdis galėtų turėti trejopos rūšies narių: 

1. kurie važiuoja ir įsikūrimui turi pakankamai 
savų pinigų; 

2. kurie nori važiuoti, bet pinigų neturi arba labai 
mažai turi; 

3. kurie neturi galimybės atsarginėn tėvynėn arti
mais metais persikelti, arba iš viso nemano ten keltis, 
bet pritaria pačiai idėjai ir sutinka savo įneštomis 
akcijomis arba aukomis paremti neturtingesnių tau
tiečių įsikūrimą. 

Manome, kad pirmoji narių kategorija negalės būti 
gausi, bet vis dėlto ji sudarys bent keletą tuzinų. 

Antroji kategorija būtų žymiai gausesnė ir jai 
nemažai lietuvių priklausytų iš Brazilijos ir iš kitų 
Pietų Amerikos kraštų, galbūt ir iš Vokietijos, nors 
tenkykščių lietuvių nuotaikos mums dar nežinomos. 

Trečion kategorijon labiausiai tiktų Šiaurės Ame
rikos lietuviai. Jų vaidmuo galėtų būti panašus į Ame
rikos žydų vaidmenį Izraelio atžvilgiu. Trys Amerikos 
žydai įkurdina vieną žvdą Izraely. Žydai labai ilgai, gal 
per šimtą metų, turės gausiai šelpti savo valstybę, nes 
ji įkurta labai sausoje ir politiškai pavojingoje vietoje. 
Lietuvių atsarginė tėvynė galėtų ant tvirtų kojų atsi
stoti jau vienos kartos amžiuje. 

Bet pirmiausia reikalingas visų trijų kategorijų 
narių susiorganizavimas ir sutelkimas lėšų ūkio spe
cialistų delegacijai į Britų Hondūrą nusiųsti. Tad ir 
ieškome naujam sąjūdžiui organizuotų rėmėjų ir pa
vienių narių, jeigu pilnam klubui stinga žmonių. 

Centrinė valdyba yra nutarusi leisti savo šapiro
grafuotą biuletenį, kuriame tilps žinių ir pranešimų 
atsarginės tėvynės kūrimo klausimais. 

Atsarginės tėvynės sąjūdžio reikalais prašome 
kreiptis į centrinj sekretorių: Dr. A. P. Mažeika, 4718 
Park Lane. VVashington 23, D.C. 

Prof. K. Pakštas 
VVashington, 1959 m. balandžio 5 d. 
Gavau iš Čikagos Pakšto 3.25 d. atvirutę, kurioje 

jis rašė: „Pasakiau dvi kalbas ir gavau 25 naujus na
rius. Taigi dabar Čikagos klube bus arti 40 narių. Yra 
keletas ir studentų... Buvo čia ilgų ir įdomių diskusijų. 
Susidomėjimas auga..." 

Kitokia gaida parašiau Pakštui laišką 3.27 d., 
nusiskųsdamas, kad „mūsų būrelis neparodo veiklos, ko
kios iš jo reikėtų laukti. Atsišaukimo dar nepriėmėm. 
Mat 3.20 d. šauktas susirinkimas neįvyko... Teatėjo 
tik penki nariai... Kadangi atsišaukimo reikalas yra 
svarbus, tai nutarėm šaukti kitą posėdį balandžio 3 d. 
Nežinau, kokį atsišaukimą priimsim. Atrodo, kad 
mūsų būrelio narių galvosena labai skirtinga.(B.d.) 

m į m m m m 
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RAGAUKIME LIETUVIŠKUS 
PRODUKTUS 

Sugrjžęs iš Čikagos X Moks
lo ir kūrybos simpoziumo, nu
tariau plačiau parašyti apie 
Lietuvos maisto produktų 
kontrolę. Lietuvos Veterinari
jos tarnybos uždavinys — ap
saugoti valstybėje auginamus 
gyvulius nuo užkrečiamų ligų. 
Svarbiausia, kad gyvulinin
kystes produktai būtų geros 
kokybės ir tinkami eksportui. 
Ta; įpareigoja veterinarijos 
gydytojus dirbti pagal Euro
poje pripažintus reikalavimus. 
Lietuvoje taikomos profilakti
nės priemones prieš užkrečia
mas gyvulių ligas turi atitikti 
Europos Sąjungos direktyvas, 
del to atsisakėme Rytų Euro
poje gaminamų vakcinų ir di-
agnostikumų. Mums reikia 
net 89 Europos sąjungos di
rektyvas, reglamentuojančias 
veterinarinę veiklą, pritaikyti 
Lietuvos jstatymams. Tik su 
kitomis valstybėmis suderin
tos veterinarinės priemonės 
padės išvengti užkrečiamų gy
vulių ligų. 

Iš sveikų gyvulių gaunami 
geros kokybės produktai. Ple
čiantis gyvulinių produktų 
perdirbimo verslui, veterina
rinės sanitarijos srityje dirba 
vis daugiau veterinarijos gy
dytojų. Šiuo metu veikia 631 
įmonė, užsiimanti gyvulių ir 
paukščių skerdimu, mėsos 
perdirbimu bei saugojimu; 105 
žuvies, 65 pieno perdirbimo 
įmonės. 98 turgavietės. Visuo
se šiuose objektuose atlieka
ma valstybinė veterinarinė 
priežiūra ir kontrolė. 

Dirbant šį darbą, kurio pa
sekmės gali turėti įtakos žmo
nių sveikatai net ir gyvybei, 
iabai svarbu veterinarijos gy
dytojo kvalifikacija. Visi vete
rinarijos gydytojai, atliekan
tys įmonių valstybinę vete
rinarinę "priežiūrą ir kontrolę, 
yra atestuoti pagal specialią 
programą. Lietuvoje įstatymu 
yra uždraustas biologinių sti
muliatorių bei hormonų nau
dojimas gyvulių augimui ir 
produktyvumui skatinti. Nuo 
1998 m. Lietuvos Valstybinė 
veterinarijos tarnyba atlieka 
kenksmingų medžiagų likučių 
priežiūros programą. Kenks
mingų medžiagų likučiai tiria
mi gyvuose gyvuliuose, piene 
ir šviežioje mėsoje, o nuo 1998 
m. ši programa apima visus 
gyvūninės kilmės produktus. 

Lietuvoje parengta ir įgy
vendinama salmoneliozės tik
rinimo programa. Kryptingos 
veiklos, atliekant salmonelio
zių likvidavimo priemones dė
ka, šiuo metu Europoje tik 
Suomijoje ir Švedijoje paukš
čių pulkų užkrėstumas salmo-
nelėmis yra 4.8 proc. mažesnis 
nei pas mus. Veterinarijos gy
dytojai imasi visų priemonių, 
kad paukščiai neturėtų sal-
monelių, o jų produkcija būtų 
švari. Apie 90 proc. žmonių 
susirgimu salmonelioze įvyks

ta, neteisingai ruošiant maisto 
produktus, nesilaikant higie
nos. Labai svarbu, kad ir žu
vys būtų geros kokybės. Lietu
voje šiuo metu beveik neliko 
žvejybinių laivų ir didelė dalis 
suvartojamos žuvies impor
tuojama iš įvairių Europos bei 
Amerikos kraštų. Pagrindinis 
tiekėjas yra Norvegija. Kiek
viena žuvies siunta tikrinama 
veternarijos laboratorijoje ir, 
tik nustačius jos tinkamumą, 
leidžiama vartoti ar perdirbti. 

Kad pienas būtų skanus ir 
sveikas, rūpinasi veterinarijos 
gydytojai. Ūkiai arba gyven
tojų sodybos, iš kurių perka
mas pienas, yra veterinarijos 
tarnybos priežiūroje. Nelei
džiama pirkti pieno iš ser
gančių karvių. Savininkam , 
turintiems sveikus gyvulius, 
išduodamas pažymėjimas, pa
gal kurį ir superkamas pienas. 
Pastoviai kontroliuojamas pie
no supirkimas. Jį atlieka, pie
no supirkimo punktą aptar
naujantis, veterinarijos gydy
tojas. Visą pieno supirkimo ir 
perdirbimo tvarką reglamen
tuoja 92746 Europos Sąjungos 
direktyva. 13 pieno perdirbi
mo įmonių turi teisę ekspor
tuoti į Europos Sąjungą. 

Valstybinė veterinarijos tar
nyba, remdamasi Tarptauti
nio epizotinio biuro informaci
ja apie užkrečiamų ligų si
tuaciją Europoje ir pasaulyje, 
leidžia įvežti gyvulinės kilmės 
produktus tik iš tų kraštų, ku
riuose nenustatyta užkrečia
mų gyvulių ligų. Gyvulių 
maisto prekių importo kontro
lę atlieka Pasienio ir transpor
to valstybinė veterinarijos tar
nyba. Per pereitus metus ne
leista įvežti per 20,784 tonas 
nekokybiškų, įvairių gyvuli
ninkystės žaliavų. 

Šiuo metu Lietuvoje įsteigti 
3 valstybinės sienos kontrolės 
punktai ir 15 postų. Pasienio 
veterinarijos postuose veteri
narijos gydytojai atlieka doku
mentinius, identifikacinius bei 
fizinius gyvulių maisto pro
duktų patikrinimus. Vežant 
mėsą, jos produktus, žuvis, 
imami bandiniai laboratori
niams tyrimams. Gavus labo
ratorinių tyrimų išvadas, 
sprendžiama, ar produktai 
tinkami maistui. Nustatyta, 
kad apie 7 proc. įvežamos mė
sos bei kitų produktų buvo ne
tinkami žmonėms vartoti. To
kie kroviniai sulaikomi ir grą
žinami atgal siuntėjams. 

Lietuvoje rūpinamasi maisto 
produktų kokybe. Mes tikime, 
kad netoli tas laikas, kai ir 
Amerikoje gyvenantys lietu
viai ragaus bei džiaugsis lietu
viškais maisto produktais. 

Doc. dr. Kazimieras 
Lukauskas 

Lietuvos Valstybinės 
veterinarijos tarnybos 

direktorius 

CLASSIFIED GUIDE 

Sudervės miestelio (Vilniaus apskrityje) gyventojai sumanė naują verslą: garažėlyje įsitaisė malūną, į kurį apy
linkes gyventojai veža grūdus. N'uotr. Viktoro Kapočiaus 

JAV LB Visuomeninių Reikalų Taryba 
Informacijos skyrius f Dr. Vytautas Bieliauskas, 2420 VVilsor. Blvd., 

' Suite 205, Arlington, VA 22201 
Tel. (703) 524-0698. Fax (703) 524-0947 

PASIKEITIMAI VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS ĮSTAIGOJE 

Nuo š.m. vasario 1 d. mūsų 
ligšiolinė įstaigos direktorė 
Asta Banionytė pereina dirb
ti į Laisvosios Europos/ 
Laisvės Radijo (Radio Free 
Europe/Radio Liberty) Vašing
tono įstaigą. Šitai mes pra
nešame su apgailestavimu, 
nes Asta Banionytė buvo 
mūsų įstaigos Vašingtone 
kūrėja ir pagrindinė darbuoto
ja joje nuo 1988 m. Jos pastan
gomis JAV LB Krašto valdyba 
galėjo painformuoti įvairius 
Kongreso ir Senato narius 
apie Lietuvos reikalus bei jos 
poreikius. Per mūsų įstaigą 
JAV vyriausybė ir Kongresas 
bei Senatas gaudavo greitas ir 
tikslias žinias apie įvykius 
Lietuvoje. Daugelis Lietuvos 
vyriausybės bei Seimo narių, 
atvykdami į JAV sostinę, vi
suomet gaudavo iš Astos pa
galbą, ar sudarant jiems ofi
cialių kontaktų programą, ar 
pasirūpinant jų apsistojimu, 
kelionių maršrutu ir neretai 
vertėjavimu. Šalia šios, gal 
šiek tiek politinės, veiklos 
Asta taip pat palaikė kontaktą 
su JAV LB 75 apylinkėmis, 
suteikdama joms informaciją 
apie Bendruomenei rūpimus 
klausimus. Ji paruošė nema
žai mūsų „position papers", 
kurie buvo persiunčiami 
visoms apylinkėms. 1992 m. 
pavasarį Asta Banionytė, dirb
dama su Lietuvos ambasada, 
suorganizavo Lietuvos ir Ame
rikos verslininkų konferenciją, 
kuri sudarė sąlygas abiejų 
kraštų verslininkams užmegz
ti konkrečius ryšius. Jie ligi 
dabar yra jau gan išsiplėtę ir 
įsitvirtinę. Jos iniciatyva buvo 
suorganizuoti visai neseniai 

Audronė Pakštienė 

Nauja įstaigos direktorė 

Nuo vasario 1 d. mūsų 
įstaigos direktorės pareigas 
sutiko perimti, taip pat 
Vašingtoną gerai pažįstanti, 
Audronė Pakštienė. Ją gali
ma apibūdinti, kaip dailinin
kę, administratorę ir visuo
menes veikėją. Audronė yra 
baigusi Philadelphijos Muzie
jaus dailės kolegiją ir taip pat 
tęsusi meno magistro studijas 
Connecticut kolegijoje. 1964-
1974 m. ji dirbo kaip meni
ninkė — paveikslų tapytoja. 
1988-1990 m. ji buvo Lietuvos 
Informacijos centro adminis-
tratyvinė asistentė ir nuo 
1990-1997 m. ji dirbo JAV — 
Baltijos fondo Vašingtone, 
kaip programų administra
torė. Jos vadovybėje buvo pa
ruošimas ir įgyvendinimas 
Visuomeninės administracijos, 

(sausio 17 d.) pietūs pagerbti Švietimo ir Techninės pagal-
L.R. prezidentą ir jo palydo- bos programų Baltijos kraš-

MISCELLANEOUS 

;,B I-ansing, MI. apylinkės pirm. Saulius Anužis su JAV Valstybės sekre
tore Madeleine Albright. susitikę Baltuosiuose rūmuose sausio 16 d JAV-
Baltijos valstybių chartijos pasirašymo proga. 

vus. atvykusius pasirašyti 
JAV — Baltijos kraštų char
tiją. Be abejo, tai yra tik kele
tas jos darbo pavyzdžių, kurių 
būtų galima išskaičiuoti žy
miai daugiau. JAV LB Krašto 
valdyba ir mūsų Visuomeni
nių reikalų taryba šia proga 
reiškia Astai Banionytei gilią 
padėka už jos uolumą, aty-
dumą ir aktyvumą, padedant 
mūsų Bendruomenei ir taip 
pat, kur buvo įmanoma, 
tėvynei Lietuvai. Šia proga tu
rime taip pat ir gerą žinią, nes 
Asta sutiko tapti mūsų Tary
bos nare ir ji kiek laikas leis. 
padės mums dabar kaip sa
vanorė. 

tuose: Estijoje. Latvijoje ir 
Lietuvoje. Audronė Pakštienė 
yra taip pat ir patyrusi ben-
druomeninkė. 1965-1969 m. ji 
buvo New London, CT., apy
linkės vicepirmininke, 1988-
1991 m. Vašingtono apylinkės 
pirmininkė, 1992-1994 m. — 
JAV LB Tarybos narė. Kaip 
čia duodami keli A. Pakš
tienės veiklos pavyzdžiai rodo. 
ji turi gerą pasiruošimą mūsų 
įstaigos vadovavimo perėmi
mui, tad džiaugiamės, ga
lėdami pasinaudoti jos talen
tais. Audronė, dirbdama Ben
druomenėje ir JAV — Baltijos 
fonde, neretai turėjo progos 
dirbti su Asta kartu, taip ir 

REAL ESTATE 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
icaping.Tiaintenance; bendroves savi
ninkas. VVashington, D.C.. rtko dubi
ninko, kuns galėtų atlikt lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbt 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigu* buto - $130 
mėnesiu: Kreiptis tel (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 VVaet 95«h Street 

Tai. (708) 424-885* 
(773)581-8654 

CREIT PARDUODA 

KMUL 
KALTOS 

(773I 586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

dabar jos galės lengvai ben
dradarbiauti. 

Visuomeninių Reikalų 
Taryba 

Šia proga norime pristatyti 
visus mūsų tarybos narius,- es: 
Asta Banionytė, Vytautas 
Bieliauskas (pirm.), Rimas 
Domanskis, Violeta Ged
gaudienė, Ramūnas Kon-
dratas, Anatolijus Milūnas, 
Saulius Sužiedėlis, Jonas 
Urbonas, K. Paulius Žygas. 

Dr. Vytautas Bieliauskas 

A. SMETONOS DVARĄ 
SIŪLOMA PAVERSTI 
PASAULIO LIETUVIU 

NAMAIS 

Ukmergės rajono vadovai 
praėjusią savaitę Užugiryje 
organizavo pasitarimą dėl pre
zidento Antano Smetonos dva
ro naudojimo ateityje. Jie 
pasiūlė šiame dvare įkurti Pa
saulio lietuvių namus. 

Pasiūlymui pritarė pasita
rime dalyvavę Vilniaus apsk
rities viršininkas A. Vidūnas, 
Išeivių grįžimo ir integravimo
si į Lietuvos gyvenimą vyriau
sybinės komisijos pirmininkas 
E. Kulikauskas, valstybės kon
sultantė R. Trakymienė, kiti 
pareigūnai, vietiniai verslinin
kai ir ūkininkai. 

Iš bet kurio pasaulio kampe
lio į Užugirį atvykę lietuviai 
už atitinkamą mokestį čia 
galėtų apsistoti bei turiningai 
praleisti laiką. Pasaulio lietu
vių namų turimu transportu 
jie vyktų į ekskursijas po Lie
tuvą, grįžę galėtų pajodinėti, 
pasivažinėti karieta, paplau
kioti po Užugirio apylinkes, 
pasivaikščioti po parką, gė
lyną, paskanauti vietinių ūki
ninkų surinktų arbatžolių ar
batos, paskaityti A Smetonos 
atsiminimus. 

„Kol kas tai — tik pasaka, 
kuriai įgyvendinti reikia 
nemažų pinigų. Bet kartais 
juk ir pasakos turi laimingą 
pabaigą. Tai pirmasis pasiū
lymas 'smegenų sujaukimuim, 
šypsodamasisi kalbėjo P. Ta-
moševičius. 

Šiuo metu apie 10 hektarų 
užimančios dvaro teritorijos 
pastatai jau 3 metai stovi 
tušti. Juos saugo ir prižiūri 
trys prieš daugelį metų čia 
įsteigto Naujojoje Vilnioje 
esančio psichikos sveikatos 
centro pagalbinio ūkio darbuo
tojai. 

Pasak rajono administrato
riaus, iš viso A. Smetonai 
priklausė 105 hektarai žemės. 
80 hektarų prezidentui buvo 
padovanoję tautininkai 60-
mečio proga, o 25 hektarai 
žemės jam buvo paskirta kaip 
Vasario 16-osios akto signata
rui. 

Home Health Care Agency 
needs care givers & companions. 
Live-ln. $75-$120 per day. Eng-
lish reauired. References helpful 
Pls. call Phil, tel. 414-763-2615. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; keramikos 
plytelės; "sidtngs", "soffits", "decks", 
"gutters", plokšti ir "shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

, S.Benelis, m 630-241-1921. 

kainuoja 1 minu!* telefoninio ryšiomi Letuva. 
Tai pate žemiausia karna, au kuria nieką* negali 
vartytis. Jei ir Jus pageidaujate kalbėti ilgiau, 

skambinkite lategroup atstovui, 
su kuriuo suUkaJbesUa ftetuviikai. 

773-434-7919 arba 1-800-775-7363 

Kauno zoologijos sode sausio 31 d buvo oficialiai duoti vardai trims ti
griukams, dabar jau esantiems keturių mėnesiu nmiiajs Vintrinkoje 
— vieno tigriukų ..krikštatėvis", Kauno kelių [>olicijos vyresnysis vir
šininkas Gediminas Žemaitis su tigriuke, kuriai duotas vardas Sankryža. 

Nuotr. Eltos 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
VASARIO MEN. 

6 dieną, — Dailininkės 
Eglės Bredikienės tapybos pa
rodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 

8 dieną — JAV LB Brigh-
ton Parko apyl. v-bos ruošia
mas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Pradžia 
10 vai. r. šv. Mišiomis parapi
jos bažnyčioje. 

— Smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio ir pianistės Linos 
Šatkutės koncertas 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Rengia Ame
rikos Lietuvių radijas. 

14 dieną — Lietuvos Ne
priklausomybės 80 metų su
kakties proga, parodos „Lie
tuva heraldikoje ir vaizduose" 
atidarymas 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Dailės muziejuje, PLC, 
Lemonte. 

15 dieną — ALTo rengia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas 
PLC didžiojoje salėje. 

— „Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos sa
lėje, tuoj po pamaldų, vyks 
Vasario 16-tos minėjimas ir 
Moterų dr-jos ruošiami pietūs. 

20 dieną — Vasario 16 pa
rodos — „Algimanto Kezio ret
rospektyva" atidarymas Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. 

21 dieną — Užgavėnių 
šiupinys 6 vai. vak. Balzeko 

.lietuviu kultūros muziejuje. 
^Rengia Maž. Lietuvos lietuvių 
draugija. 

—„Spindulio" tautinių šo
kių šokėjų grupės metinis po
kylis 6 vai. vak. PLC, Le
monte. Programą atliks vaikų, 
jaunių ir studentų grupės. 

22 dieną — Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės „bly
nų balius" Šaulių namuose. 

— Poeto Henriko Nagio 
minėjimas — literatūros vaka
ras lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte. Rengia LB 
Kultūros taryba 

KOVO MĖN. 

1 dieną — Tradicinė skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

8 dieną — „Margučio II" 
radijo laidos vakarienė Jauni
mo centre. 

— Vytauto. Didž. šaulių 

rinktinės VI. Putvio minėji
mas Šaulių namuose. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Kovo 11 
d. paskelbimo minėjimas PLC, 
Lemonte. Šv. Mišios 11 vai. r. 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. Akademinė ir me
ninė dalis 12:30 v.p.p. PLC 
didž. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos valdy
ba 

15 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės valdybos na
rių metinis susirinkimas PL 
centro didž. salėje. 

—„Skautų aido" 75 m. su
kaktuvinė puota vyks 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovė. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų Čikagos skyriaus meti
nis pokylis Šaulių namų sa
lėje. Pradžia 3:30 vai. p.p. 

21 dieną — ALRK federa
cijos Dainavos jaunimo sto
vyklos 40 metų sukakčiai pa
minėti koncertas Jaunimo 
centre. Atlieka „Dainavos" 
meno ansamblio vyrų oktetas. 
Pradžia 6 vai. vak. 

22 dieną — „Laisvės puo
ta", paminėti 80 metų sukaktį 
1918 m. vasario 16 d. paskelb
tos Lietuvos nepriklausomy
bės, Willowbrook Ballroom 
salėje, 8900 S. Archer Ave. 
Rengia LB Vid. Vakarų apy
gardos valdyba. 

29 dieną — „Draugo" meti
nis koncertas Jaunimo cetre. 
Atlieka , Aras" iš Toronto. 

BALANDŽIO MĖN. 

3, 4 ir 5 dieną — Akademi
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos 
Studijų dienos, Woodstock, IL. 

5 dieną — Verbų sekmadie
nio Religinės muzikos kon
certą 2 vai. p.p. bažnyčioje 
rengia švč. M. Marijos Gimi
mo parapija Marąuette Parke. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. vasario 4 d. 

Po JAV LB Kultūros tarybos ruošto koncerto Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, š.m. sausio 11 d. Sėdi iš 
kairės: Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, Regina Drupau >, tarybos pirm. Marija Remienė; stovi: Loreta 
Venclauskienė, Regina Jautokaitė, Dana Šlenienė, Juozas Žygas ir sol. Praurimė Ragienė. 

16 dieną — Zarasiškių klu
bo metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

18 dieną — „Klumpės" 
Punsko lietuvių ansamblio 
koncertas Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia LB 
Kultūros taryba. 

19 dieną — Punsko lietu
vių ansamblio „Klumpė" kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

26 d. — Lietuvių Operos 
pastatymas Johann Strauss 
operetės „Čigonų baronas" 3 

Pernai Montessori ..Žiburėlio" mokyklėlės rengtoje madų parodoje mode
liavę auklėtiniai Šiemet paroda „Skambėk, pavasarėli" vyks kovo 15 d. 
Drury Lane, Oakbrook. 111. 

vai. p.p. Morton East auditori
joje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 dieną — Metinis LB Vid. 
Vakarų apygardos suvažiavi
mas PLC „Bočių" menėje, Le
monte. Pradžia 8:30 vai. r. 

— „Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio koncertas 6 
vai. vak. PLC, Lemonte. 

3 dieną — Pooperinis kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė šaulių na
muose. 

10 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių pusmetinis su
sirinkimas Šaulių namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misija 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte, ruošia „Mama Tau" 
pietus. 

14 dieną — Šakiečių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinktinės 
namuose. 

17 dieną — „Laiškai lietu
viams" metinė šventė Jauni
mo centre. 

— Tauragės lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

22 dieną — Suvalkiečių 
draugijos narių pusmetinis 
susirinkimas Vytauto Didž. 
Šaulių rinkt, namuose. 

22 i r 23 dieną — Poezijos 
pavasaris Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

24 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos gegužinė V.D. Šaulių 
rinkt, namuose. 

31 dieną— Lietuviški 
pietūs Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių. 
Ruošia Brighton Parko lietu
vių namų savininkų draugija. 

BIRŽELIO MĖN. 

7 dieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

14 dieną — Tragiškojo 
birželio įvykių minėjimas 
12:30 v.p.p. PLC didž. salėje, 
Lemonte. 

21 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Joninių vaka
ras Šaulių namuose. 

28 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

5 dieną— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Šaulių na
muose ruošiama gegužinė žur
nalui „Trimitas" paremti. 

10, 11 ir 12 d. — Tradicinis 
festivalis ant S. Western 
Ave., tarp 43 ir 47 gatvių. 
Pradžia penktadienį nuo 6 iki 
10 vai. vak. šeštadienį ir sek
madienį nuo vidudienio — 12 
vai. iki 10 vai. vak. 

12 dieną — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

2 dieną — „Draugo" gegu
žinė Marijonų vienuolyno sode 
prie „Draugo"'. 

9 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

16 dieną — JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos gegužinė 
12 vai. PLC sodelyje, Le
monte. 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną*— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas šaulių na
muose. 

12 dieną — Dr. A. Lipskio 
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės 
PLC, Lemonte, Lietuvių Dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba. 

— Lithuanian Mercy Lift 
pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė V.D. Šaulių rinkt, namuo
se. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banquet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

SPALIO MĖN. 

4 dieną — Nekalto Prasi

dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

10 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

11 dieną— „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

LAPKRIČIO MĖN. 

8 dieną — JAV LB Lemon-
to apylinkės valdybos ruošia
mi pietūs PL centro didž. sa
lėje. 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. 

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

13 dieną — Vytauto Didž,. 
šaulių rinktinės Kūčios šaulių 
namuose. 

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose. 

A.tA. 
EMMA PREUSS 

ANHOLDT 
Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

j Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 31 d., 9:50 vai. ryto, sulaukusi 

88 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs - Oswald, gyv. Kanadoje, Ervvin, 

marti Diane, gyv. Bridgeview; anūkai: Peter , John , 
Dana ir Eric Preuss. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 2 d. nuo 
4 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyko antradienį, vasario 3 d. Po religinių 
apeigų laidotuvių namuose 10:30 vai. ryto, velionė buvo 
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: sūnūs , a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. J 

A.tA. 
SESUO THERESELLE 

CLOSE, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 1998 m. sausio mėn. 31 d., 

sulaukusi 79 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Annunciation parapijos, Brook-

lyn, N.Y. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 49 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi

minės: brolis Edward Close ir šeima. 
Velionė buvo pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 

2601W. Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, vasario 1 d. 
Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Kazimiero 

Seserų vienuolyno koplyčioje pirmadienį, vasario 1 d. 7 
vai. vakaro. Celebrantas vysk. Paulius Baltakis, OFM, iš 
New York. 

Velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ant
radienį, vasario 3 d. 10 vai. ryto. 

Prašome pasimelsti už Seselės sielą. 
Šv. Kazimiero Seserys ir Close šeima. 
Laidotuvių dir. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600. 

A . t A . 
O N A I B E R T A Š I E N E I 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu SIGUTE i r JUOZĄ 
UŽUPIUS, NIJOLE ir LEONĄ MASKALIŪNUS 
ir artimuosius. 

M. Mackevičius ir dukros 

Mielai 

A . t A . 
I R E N A I K A R A L I E N E I V A I T K I E N E I 

mirus, liūdime kartu su dukra VIRGINIJA, sū
numi VYTAUTU ir sesute HALINA, 

Ada ir Algis Vingeliai 

Mielam Prieteliui Inžinieriui 

A.tA. 
ANTANUI MAČIONIUI 

mirus, žmoną dr. IRENĄ ir gimines Lietuvoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Joanna Stepas Steponavičienė 
Kęstutis ir Gidonė Steponavičiai 

Cleveland, Ohio 

Pik Donata- -kufias ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sijritas Tamke-
vičius, pastarajam besilankant JAV-se. 

* Nuo kovo 30 dienos Lie
tuvoje ankstinama valstybės 
valdymo įstaigų darbo diena. 
Valstybės įstaigų darbuotojai 
pirmadieniais — ketvirtadie
niais dirbs nuo 8 v. r. iki 5 v. 
vak., o penktadieniais — nuo 
8 v. r. iki 15:45 v. vak. Šven
čių išvakarėse darbuotojų dar
bo laikas bus sutrumpinamas 
viena valanda. Pietų pertrau

ka šiose įstaigose bus nuo 12 
iki 12:45 p. p. Iki šiol daugelis 
Lietuvos įstaigų darbo diena 
pradėdavo 9 valandą ryte ir 
baigdavo 6 valandą vakare. 
Sprendimas paankstinti darbo 
dieną priimtas vyriausybės 
posėdyje trečiadienį. Jis sieja
mas su Lietuvoje įvedamu pir
mosios juostos laiku, galiojan
čiu daugelyje Vakarų ir Vidu
rio Europos valstybių. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Visų organizacijų pirmi
ninkų arba jų atstovų susirin
kimą kviečia JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba 
vasario 7 d., šeštadienį, 2 vai. 
po pietų, „Seklyčioje", 2711 W 
71st Str., aptarti naujų Lietu
vos pareigūnų sutikimą Či
kagoje. 

Dar galima apžiūrėti 
įdomią Valdo Adamkaus rin
kimų į Lietuvos prezidentus 
fotografijų parodą, kuri vyks 
iki vasario 8 d. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Parodą 
paruošė Džoja Barysaitė. 

PLB švietimo komisijos 
pastangomis ir šiais metais 
skelbiamas rašinių konkursas 
Punsko, Pietryčių Lietuvos ir 
Karalfiaučiaus srities lietu
viškų mokyklų mokiniams. 
Konkurso dalyviai suskirstyti 
pagal amžių į dvi grupes: 12-
14 ir 14-16 m. amžiaus. 
Rašinių konkursos taisyklės 
išsiuntinėtos mokyklų vedė
jams. Konkurso mecenatas — 
Kazys Rožanskas. Rašinių 
vertinimo komisiją sudaro Ju
lija Gylienė, Bronė Nainienė, 
Irena Serelienė, Vytautas Vo-
lertas, Juozas Žygas ir švie
timo komisijos nariai: Alicija 
Brazaitienė, Regina Kučienė, 
Viktoras Kučas. 

„Margutis II" radijo lai
dai paremti ruošiama tradi
cinė vakarienė kovo 8 d., sek
madienį, Jaunimo centre. Bi
lietus galima įsigyti „Sek
lyčioje". Visuomenė kviečia
ma paremti šią seniausią lie-
tuvišką-informacine radijo 
laidą. 

80 metų Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo pa
minėjimas — Laisvės puo
ta, rengiama kovo 22 d. 
Willowbrook Ballroom, Willow 
Springs, 111. Jau galima 
užsisakyti bilietus, skambi
nant Irenai M. Kirkuvienei 
708-598-0683 arba Birutei A. 
Vindašienei 708-974-2464. 

„Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapija 
Vasario 16-ją minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo
kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bus skiriamos remti kun. Ridą 
Tamulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas vasario 22 d., sekma
dienį, 11 vai. r., JC Čiurlionio 
galerijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti arba atsiųsti 
įgaliojimo lapelius. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose vasario 
7 d., 9:30 vai. r., motiniškojo 
vienuolyno namo koplyčioje. 
Mišias aukos kun. Thomas 
Baxter, OSB, o Mišių intenci
ja: prašant Aukščiausiojo ma
lonės, kad Šv. Kazimiero vie
nuolijos įkūrėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. 

Irena ir Juozas Polikai-
čiai, Lemont, IL, atnaujinda
mi laikraščio prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. auką, už kurią 
mes esame labai dėkingi. 

DRAUGAUKITE SU 
KNYGA! 

Knyga yra geriausia dovana 
kiekviena proga. „Draugo" ad
ministracijoje turime didelį 
knygų pasirinkimą. Norėdami 
palengvinti knygų įsigijimą, 
išleidome turimų leidinių ka
talogą; jis gaunamas „Draugo" 
administracijoje Čikagoje, Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte, ir Jaunimo centre. Šio 
katalogo egzempliorių tam 
tikrą dalį pasiuntėme lietu
viškų telkinių LB apylinkių 
valdyboms. 

Asmenys, norintys katalogą 

gauti, prašomi skambinti 
„Draugo" administracijai tel. 
773-585-9500 arba siųsti pa
geidavimą faksu: 773-585-
8284. Labai įvertintume, jeigu 
skiltumėte auką katalogo lei
dimo išlaidoms padengti. 

Valentinas Krumplis 
Administratorius 

PRASMINGAI 
PAMINĖKIME 

BRANGIĄJĄ ŠVENTE 
ALTo Čikagos skyriaus 

rengiamos Lietuvos Ne
priklausomybės šventės 
vasario 15 d., sekmadienį, ofi
cialioji dalis prasidės 1 vai. 
p.p., Maria aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. Minėjimą 
atidarys skyriaus pirm. Eveli
na Oželienė, vėliavų įnešimą 
tvarkys Don Varno bei Da
riaus ir Girėno postai; JAV ir 
Lietuvos himnus giedos Mary 
Kinčius. Bus perskaitytos Či
kagos mero Richard M. Daley 
ir Illinois valstijos gubernato
riaus proklamacijos, o pagrin
dinę kalbą pasakys ALTo cen
tro valdybos pirm., Lit. studijų 
ir tyrimo centro direktorius, 
prof. dr. Jonas Račkauskas. 
Minėjimo programai vadovaus 
ALTo Čikagos skyriaus tary
bos narė Vida Sakavičiūtė. 
Bus taip pat ir meninė progra
ma, kurią atliks Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių grupė 
„Spinduliai", Čikagos aukšt. 
lit. mokyklos tautinių šokių 
grupė „Merginos", solistai Ge
novaitė Bigenytė ir Algiman
tas Barniškis. Organizacijos 
su vėliavomis, moterys ir mer
gaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, visa Čikagos 
bei apylinkių patriotinė lietu
vių visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti ir kartu 
švęsti 80-tąsias Lietuvos ne
priklausomybės metines. 

Antanina Repšienė 

f Sveikiname *' 
VALDĄ ADAMKŲ, 

išrinktą Lietuvos Prezidentu, ir linkime sveikatos ir 
sėkmės dirbant Lietuvos ir lietuvių gerovei. 
A. P. P. L. E. savanoriai ir toliau mielai talkins 

Lietuvos švietimo darbe. Nepamirštame jūsų žodžių ir 
siekiame padėti jau nuo mokyklos suolo ugdyti laisvą 

žmogų, atvirą visuomenę, stiprią valstybę. 

American Professional' Partnership\fbr Lithuanian 
Education (A.P.P.L.E.) draugijos vardu Vaiva Vėbraitė 

x Feliksas ir Sofija Pum
pučiai. Lemont, IL, atsiuntė 
$100 - tai jų švenčių dovana 
jrlobojamiems našlaičiams Lie-

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPŽNAS 
6*36 S Pulaski Rd., Chicago, 0.60629 

'.\ '2 bi. j tiaurę nuti Balzekomuziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S Bell Rd [.nckport, n. 60441 
Td 708-301-4866 

Valandos pagai matančia. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 S Jtedrie Avenue 
Chicago, IL 60639 

Tel. 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v r iki 7 v.v. 

Se*tad 9 v.r įka 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvni 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

'Skemai gatvėn nuo .Draugo*) 
Tel. 773-384-0100 

Valandos pagal suaitarima 

tuvoje. Dėkojame geriesiems 
globėjams! „Lietuvos Našlai
čiu globos*' komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.; 
x Galiu padėt i legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(dr iver ' s l i cense) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK siunčia į 

Lietuvą siuntinius, pinigus, 
baldus, komercines siuntas. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
x Lemonto centre TRANS

PAK įstaiga dirba penktd. 3-7 
v.v. ir sekmd. 8:30-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
x Kelionė i šokiu švente 

Vilniuje, nuo birželio 30 iki 
liepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki vasario 13 d. 
Skambinti Teresei Lesniaus-
kienei, First Class Travel, 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 

1S ARTI IK TOLI 

!§**, ŽVAIGŽDUTĖ 
KfcB-rMkL* W Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

LONDONE PAMINĖTAS 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
JUBILIEJUS 

Lietuvos ambasada Londo
ne, Didžiojoje Britanijoje, pra
ėjusį savaitgalį pradėjo ren
ginius, skirtus Lietuvos ne
priklausomybės 80-mečio jubi
liejui. Šeštadienį Karališkojoje 
muzikos kolegijoje įvyko iškil
mingas minėjimas ir koncer
tas. 

Susirinkusius užsienio vals
tybių diplomatus, Didžiosios 
Britanijos politikus, kultūros 
ir visuomeninių organizacijų 
atstovus pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Justas Palec
kis, pirmadienį pranešė URM. 

Vakaro svečiams koncertavo 
įžymusis Lietuvos bosas, tarp
tautinių konkursų ir Lietuvos 
valstybinės premijos laurea
tas, Gedimino ordino kavalie
rius Vladimiras Prudnikovas. 

(BNS) 

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
ELIZABETH,NJ 

Smagus Užgavėnių vakaras 
š.m. vasario 21 d. vyks Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos sve
tainėje, 216 Ripley Place, Eli-
zabeth, New Jersey 07206. 
Pokylio pradžia 6:30 vai. vak. 
Pietos — 7 vai. vak. Nuotai
kingą 1940-jų laikmečio mu
ziką gros 17 instrumentų or
kestras „Reeds, Rhythm and 
Ali That Brass". Ši grupė yra 
labai populiari, sugebanti in
terpretuoti „Swing Era" Glen 
Miller, Tommy Dorsey, Artie 
Shaw, Benny Goodman, Hary 
James ir kt. muziką. 

Klebonas, kun. Alfredas Že-
meikis visus kviečia atsilanky
ti. Dalyvavimas 22 dol. asme
niui. Dėl bilietų prašoma iki 
vasario 15 d. skambinti kle-
bonijon, tel. — 908-352-2271. 
Automobilius galima saugiai 
statyti parapijos kieme. Visi 
laukiami. 

Piešė Brian Jučas 
Čikagos lit. m-los mokinys 

ESAME GUDRESNI 
Lietuviškoje ir angliškoje 

mokykloje yra daug sunkiau, 
negu šeštame skyriuje. Sep
tintoje klasėje yra daug 
įdomiau ir smagiau. Mes gau
name daug daugiau namų 
darbų, bet mes visi esame gu
dresni. Būna daug daugiau eg
zaminų ir didelių projektų. 

Jul ius Griauzdė, 
Čikagos lit. m-los mokinys 

IEŠKOJAU IR SURADAU 
(Pabaiga) 

Kai lankiau trečią skyrių, 
priėjau prie Pirmosios Komu
nijos. Gerai atsimenu tą die
ną. Priėmusi Jėzų į savo širdį, 
aš viską mačiau jau kitomis 
akimis. Tik tada sužinojau, 
kad bažnyčia ne tik pastatas, į 
kurį susirenkame pagarbinti 
Viešpatį. Sužinojau, kad per 
visą savo gyvenimą turime 
statyti gyvąją bažnyčią. Ją 
stato tas žmogus, kuris gyve
na pagal Jėzaus mokslą, myli 
Dievą ir žmones. Pykstantis, 
nemylintis Dievo ir žmonių, 
griauna bažnyčią. Nuo tos die
nos stengiausi Jėzaus neį
žeisti, norėjau, kad Jam būtų 
gera gyventi mano širdyje. 
Kas mėnesį ėjau išpažinties, 
priimdavau Jėzų. 

Dabar galiu tvirtai pasakyti, 
kad aš ieškojau Dievo ir radau 
Jį. Džiaugiuosi, kad galiu pa
sitikėti Dievo pagalba, eiti Jo 
vedama savo gyvenimo keliu. 
Džiaugiuosi, kad galiu padėti 
ir savo sesutei pažinti Dievą. 
Džiaugiuosi, kad ir ji pasitiki 
Dievu, myli Jį. Džiaugiuosi ir 
už viską dėkoju Dievui, nes 
Jis yra mūsų šviesa, padeda 
mums būti geriems, savo sielų 
gelmėse statyti gyvąją baž
nyčią... 

Laura Makselytė, 
Utenos Krašuonos 

pagrindinės mokyklos 
VTIIc klasės mokinė 

Red. Ši mergaitė ieškojo ir 
surado, o kiek daug yra ber
niukų ir mergaičių, kurie 
neieško Dievo, ne vien Lietu
voje, bet ir šiame krašte. Būtų 
naudinga visiems, kad šios 
mergaitės mintys pasiektų ir 
tų neieškančiųjų širdis... 

rūšis, ir šokis, ir kortų lošimas 
vadinami miesto vardu. 

Visiems yra žinomas žodis 
„odekolonas". Šio kvepiančio 
skysčio pavadinimas kilęs iš 
gražaus vokiečių miesto Koel-
no vardo. Šiame mieste 1690 
m. pirmą kartą buvo pagamin
tas mūsų minėtas skystis. Ir jį 
visi ėmė vadinti paprastu var
du — Koelno vandeniu, vo
kiškai Koelnisches Wasser 
(kiolnišes vaser). Prancūzai tą 
vardą išsivertė (į savo kalbą 
— eau de Cologne (o de Ko-
lion). Kitos kalbos, odekolono 
pavadinimą pasiskolinusios iš 
prancūzų, visus tris žodžius 
suliejo į vieną, ir gražiojo vo
kiečių miesto neliko nei kva
po. 

Šiaurės Irako miestas Masu-
las davė vardą medvilniniam 
audiniui „muslinui". Ispanijos 
miestas ir provincija Malaga 
neteko didžiosios raidės, pa
virsdama vyno rūšies vardu, o 
Gruzijos miestas Cinandalis 
mažąja raide rašomas, kai 
žymi ne saulėtosios Gruzijos 
miestą, o skanų Šios šalies vy
ną. 

Algirdas Sabaliauskas 

ISTORIJOS BŪRELIS 
Antanas Navaitis buvo mū

sų istorijos būrelio svečias. Jis 
buvo Lietuvos Kariuomenės 
lakūnas. Kai rusai okupavo 
Lietuvą, jis buvo ištremtas į 
Sibirą. Ten buvo labai šalta ir 
sunku. Jis ten buvo patekęs į 
ligoninę. Iš 400 lietuvių kari
ninkų, išvežtų į Norilską 1941 
m. atgal į Lietuvą sugrįžo tik 
maždaug 100. Tai buvo žmo
nių naikinimas. 

Ričardas Končius 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinys 

MOČIUTĖS ŪKIS 

Mano močiutė užaugo ir gy
veno kaime, ūkininkų šeimoje. 
t?kyje buvo devyni pastatai. 
Didžiausias pastatas buvo klo
jimas. Klėtyje laikė maistą ir 
grūdus. Šulinys buvo medinis. 
Kai medis supuvo, prosenelis 
išliejo cementinį. Gyvenamojo 
namo kambariai buvo papras
t i , kaip ir visuose ūkiuose, tik 
seklyčia gražiai atrodė. Lovose 
nebuvo matrasų, bet šienikai, 
t.y. maišai prikimšti šviežiu 
šienu ar šiaudais. Močiutė va
saros metu maudėsi ežere, o 
žiemą pirtyje. Man atrodo, 
kad mano močiutės šeimos gy
venimas ūkyje buvo sunkus. 

Laura Šeštokaitė, 
Filadelfijos Vinco Krėvės lit. 

m-los mokinė 
(.Audra") 

GALVOSŪKIO NR. 51 
ATSAKYMAS 

Dairosi kiškelis, 
Dairosi, nesupranta: 
Kas galėtų šitaip 
Išraižyti krantą! 
Tai — ne greitos stirnos, 
Ne pilki kiškučiai, 
Slidėm nuo kalnelio 
Nučiuožė vaikučiai. 

Andr ius Laurinavičius 

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAS 

AR VISADA VARDUS D* 
PAVARDES RAŠOME 

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 
Net ir miestų vardus ne vi

sada mes rašome didžiosiomis 
raidėmis. Štai du žodžiai „Bos
tonas" ir „bostonas". Pasa
kykite, kuris parašytas klai
dingai? Nei vienas, nei kitas. 
Pamatę pirmąjį, iš karto pa
sakysime, kad tai Jungtinių 
Amerikos Valstijų miestas. O 
dėl antrojo reikės pagalvoti: 
vieni pasakys, kad tai vilnonio 
audinio rūšis, o kiti — kad Šo
kio pavadinimas, treti — kad 
kortų lošimas. Mat ir audinio 

1. Vilnius, 2. 
4 . meška, 5. 
kompiuteriu. 

O LIETUVA 
O Lietuva, svajonių paukšte, 
Atėjusi iš amžių glūdumos, 
Strazdu giedojai rytui auštant 
Virš žemės Nemuno šventos. 
O Lietuva, vilties žvaigždele, 
Naktim virš Baltijos krantų, 
Mūs tautą į vienybės kelią 
Vest Mindaugui parodei Tu. 
O Lietuva, pražydus gėle, 
Šaukei pakilt mus iš tamsos, 
Aukso karūnoj suspindėjus 
Tapai valstybe mūs tautos. 

Domicėlė Pridkova 
Lietuva 

Koks kraštas, tokia ir mada. 
Koks kraštas, toks ir raštas. 
Kur laisvė eina, ten laimė 

seka. 

ELNIAS PRIE ŠALTINIO 

Dažnai naudos mums teikia 
tai, ką niekinam. Šią tiesą pa
sakėčia mums patvirtina. 

Atėjo kartą prie šaltinio el
nias atsigerti ir vandenyje 
išvydo (pamatė) savo atvaizdą. 
Šakotus nuostabius ragus 
didžiai pagyręs, ima skųstis 
kojomis per plonom. Tik štai 
medžiotojų balsai visai šalia 
suskambo; persigandęs elnias 
per laukus, šunis aplenkda
mas, atbėgo pamiškėn. Įbėgus 
už šakų jam ėmė kliūti ragai. 
Pavijo jį medžiotojai; drasko
mas šunų prabilęs, sako, el
nias šitokia kalba: „O koks aš 
vargšas! Va dabar aš supran
tu: naudinga buvo tai, kas 
neįtiko man, o kuo džiaugiaus, 
nelaimę tikrą atnešė!" 

Fedras 

varpas, 3. lapė, 
jungtukas, 6. 

GALVOSŪKIO NR. 55 
ATSAKYMAS 

1. Žemaitis nuo Telšių St. 
Narutavičius po Vasario 16 
aktu pasirašė lenkiškai — Na-
rutowicz. Darant istorinę nuo
trauką, jis atsisėdo šalia dr. J. 
Basanavičiaus. Antroje Basa
navičiaus pusėje atsisėdo A 
Smetona. (L. E. 20-16, Boston, 
1960; VI. Vijeikio „Lietuva — 
mano tėvų žemė", 28-29 psl., 
Chicago, 1961). 2. Šv. Rašte 
ledas yra minimas tik 3 kar
tus: Jobo 6:16; 38:29 ir Psal
myne 147:17. Sniegas pirmą 
kartą yra minimas Mozės ant
roje knygoje 4:6, o paskutinį 
kartą — Apreiškime Jonui 
1:14. 3. Nors Wagneris ir Lisz-
tas buvo bendraamžiai, Lisz-
tas buvo Wagnerio svainis — 

GALVOSŪKIS NR. 72 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Į tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys nu
rodytos reikšmės žodžiai: 1. 
Panašus į šunį, plėšrus žvėris. 
2. Vyriškos giminės, panašus į 
karvę. 3. Paukštis, kuris gali 
kalbėti. 4. Naminis gyvulys, 
duodantis pieno. 5. Valgomas 
jūros gyvis. 6. Pietų ašigalio 
paukštis. 7. Lietuvos miškų 
karalius. 8. Didelė, dryžuota, 
plėšri, laukinė katė. 9. Didelis 
gyvūnas su ilgu straubliu. 10. 
Labai ilgu kaklu laukinis gy
vulys. 11. Gyvūnas su ilgomis 
ausimis, bet ne triušis. 12. 
Įkyrus vabzdys vasaros metu. 

(5 taškai) 
Paruošė Akvilė Kančytė, 

4 kl. mokinė, Lietuva 

GALVOSŪKIS NR. 73 
Vaistas — pridėk žodžio pra

džioje raidę, ir gausi lietuvio 
rašytojo pavardę. Kas aš? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 74 
Brūkšnelių vietoje įrašysite 

raides, iš kurių susidarys nu
rodytos reikšmės žodžiai: 

1. 
— Žymus kunigas-rašytojas, 
kuris buvo Kauno Vytauto 
Didžiojo bažnyčios rektorius. 
2. Moks
las apie praeitį. 3. 

Kuri upė teka pro Mari
jampolės miestą? 4. — 

Kaip vadinasi Šv. Rašte 
aprašytas didelis lietus, apsė
męs žemę. 5. 

Kaip vadinasi Kris
taus pasirinkti 12 žmonių? 6. 

Kaip vadinasi 
ta ugnis, kurią skautai stovyk
loje užkuria? 7. 

Kaip vadinasi JAV 
valstija, kurioje yra Čikagos 
miestas? 8. 
Kraštas už Lietuvos sienų, ku
riame gyvena daug lietuvių. 9. 

Kaip vadinasi išdaigų diena 
prieš prasidedant Gavėniai? 
10. Kas 
parašė knygą „Gatvės berniu
ko nuotykiai"? 11. 

Kaip vadinasi „žvaigždė" 
su ilga uodega? 12. 
— Kaip vadinasi dr. J. Basa
navičiaus išleistas laikraštis? švogeris. 4. Apie kairiarankius "•"«»"» "» c i a "~ *p™»«»-' 

Sv. Rašte rašoma porą kartų. w Kaipvaai-
Žiūr. Sen. Tęst. Teisėjų kny
gos 3:15 ir 20:16. 5. Apra
šymą apie Litorinos jūrą ga
lite pasiskaityti L.E. 16-299. 
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GALVOSŪKIS NR, 71 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Sujungę taškus, sužinosite 
kas nupiešta. 

(5 taškai) 
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naši pirmasis metų mėnuo? 
Dėdami pirmųjų žodžių pir
mąsias raides, gausite vieno 
rašytojo pavardę, kuris para
šė: „Op, op, kas ten, Ne
munėli..." (Skaitant žemyn). 

Už visus teisingus atsaky
mus gausite 10 taškų, už dalį 
atsakymų — 5 taškai. 

GALVOSŪKIS N R 75 
1. Kas pozavo skulptoriui 

Juozui Zikarui (1881-1944), 
kuriant Lietuvos „Laisvės sta
tulą"? 2. Kokį „talismaną" tu
rėjo JAV prezidentas John F. 
Kennedy (1917-1963)? 3. Kai 
augome Lietuvoje, motinos 
vaikams sakydavo: „Niekada 
nevalgyk kepurę ant galvos 
užsidėjęs! Tik žydai valgo su 
kepure!" O kaip su po
piežiumi? Ar jis nusiima kepu
rę, kai valgo? 4. Kada žmonija 
pradėjo gaminti stiklą? 5. Ar 
Sv. Rašte yra minimas „veid
rodis"? 

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus, ski
riama 10 taškų. Už trumpus 
atsakymus — 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis. 


