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Iš Lietuvos išvežtos visos 
veikiančių KGB agentu bylos 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Centro sąjungos va
dovybė įsitikinusi, kad Lietu
voje pastaruoju metu pasiro
danti KGB medžiaga yra tik 
siekimas sukompromituoti, 
nes tebeveikiančių KGB agen
tų bylų jau nebėra. 

Seimo nario Vytauto Čepo 
pirmadienį Valstybės saugu
mo departamentui perduoti 
dokumentai skelbia, kad sla
pyvardžiu „Marija" 1989 m. 
KGB neva užverbavęs dabar
tinį Seimo ir vyriausybės narį-

Valstybės saugumo departa
mentas bylą perdavę Genera
linei prokuratūrai, kur bus 
siekiama išsiaiškinti, ar pa
teikti dokumentai yra tikri, ar 
suklastoti. 

„Aš beveik 100 procentų 
įsitikinęs, kad veikiančių 
agentų bylas Rusija išsivežė, 
ir tų bylų pas mus nepasiro
dys", spaudos konferencijoje 
antradienį teigė CS pirminin
ko pirmasis pavaduotojas 
Egidijus Bičkauskas, sakyda
mas, jog centristo V. Čepo 
turėta „Marijos" byla ne
reiškia, kad „tas a r kitas as
muo iš tikrųjų yra kuo nors 
kaltas". 

„Deja, mes turime sunkų 50 

metų palikimą ir pakankamai 
galingą instituciją, kuri dirbo 
Lietuvoje", kalbėjo E. Bič
kauskas , numatydmas , kad 
kompromituojančio pobūdžio 
bylos ateityje vėl pasirodys 
viešumoje. 

Centr is tai mano, kad iš kar
to kreiptis į Generalinę proku
ratūrą nebuvo pagrindo ir 
todėl, kad apie baudžiamosios 
bylos kėlimą galima kalbėti 
tik vėliau. 

Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas paragi
no su dokumentais supažin
dinti Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį ir premjera 
Gediminą Vagnorių. „Aš lai
kau tai nerašytu reikalavi
mu", teigė j is ir paragino ga
limą Seimo narių bendra
darbiavimo su užsienio spec-
tarnybomis problemą kuo 
greičiau „atremti į juridinį pa
matą". 

J i s mano, kad juo galėtų 
būti Nacionalinio saugumo ko
miteto pirmininko Algirdo 
Katkaus parengtas asmenų, 
bendradarbiavusių su Lietuvą 
okupavusių kitų valstybių 
specialiosiomis tarnybomis, 
prisipažinimo ir apskaitos 
įstatymo projektas. 

Rusijos Dūma nori stebėti 
Lietuvos komunistų teismą 

Maskva, vasario 6 d. (Inter-
fax-BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūma penktadienį priėmė 
sprendimą nusiųsti į Lietuvą 
grupę deputatų stebėti buvu
sių Lietuvos komunistų parti
jos vadų Mykolo Buroke
vičiaus ir Juozo Jermalavi-
čiaus teismo proceso. 

Buvę komunistų partijos va
dai kaltinami prisidėję orga
nizuojant 1991 metų sausio 
įvykius Lietuvoje. 

Rusijos Valstybės Dūmos 
priimtame nutarime, kurį pa
siūlė grupės J^iaudies val
džia" vadovas Nikolaj Ryžkov, 
NVS reikalų komiteto pirmi
ninkas Grigorij Tichonov ir 
kai kurie kiti deputatai , pa
žymima, kad Vilniuje J a u 
daugiau kaip metus tęsiasi po

litinis te ismo procesas". „Tarp 
kalt inamųjų — buvusios 
SSRS piliečiai, nepriėmę Lie
tuvos Respublikos pilietybės. 
M. Burokevičius ir J . Jermala-
vičius, t a ip pa t Rusijos Fede
racijos pilietis S. Mickevičius", 
pažymima dokumente. 

Anot Dūmos nutarimo, Rusi
jos a ts tovams Europos Tary
bos Parlamentinėje Asamb
lėjoje, ta ip pa t ESBO, paveda
ma siekti , kad į Lietuvą būtų 
a ts iųs ta tarptaut in ių stebėto
jų, kur ie ištirtų „politinius 
persekiojimus šioje respubli
koje". 

Dūma ta ip pat pasiūlė Rusi
jos vyriausybei „imtis papil
domų priemonių Rusijos pi
liečiams ginti nuo politinių 
persekiojimų Lietuvoje". 

Sausio 9 dieną kadenciją baigiantis ir būsimasis Lietuvos prezidentai — 
Algirdas Brazauskas (kairėje) ir Valdas Adamkus — Vilniųje išlikusiuose 
Žemutines pilies pamatuose užkasė kapsulę su „Raštu ate'.ies kartoms", 
kuriame sakoma apie ketinimą atstatyti Žemutinę pilį iki 2'i09 metų, kai 
bus švenčiamas pirmasis rašytiniuose šaltiniuose Lietuvos vardo paminė
jimas. • ..Elta 

Lietuvos prezidentai rūpinsis 
Vilniaus pilių atstatymu 

V. Landsbergis: Komunistai 
vykdė antivalstybinę veiklą 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Sausio 13-tosios by
loje antradienį liudijęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis teigė, jog TSKP pada
linys Lietuvoje veikė prieš Lie
tuvos valstybę ir jos Konstitu
ciją, siekdamas suskaldyti val
stybės teritorinį vientisumą. 

Teismo posėdyje V. Lands
bergis be kita ko atsakinėjo ir 
į teisiamojo Mykolo Burokevi
čiaus klausimus, kurių dalies 
sakė paprasčiausiai nesupra
tęs. 

V. Landsbergis sakė teis
mui, jog būdamas Aukščiau
siosios tarybos pirmininku, ži
nojo apie Lietuvos teritorijoje 
gyvavusias organizacijas, ku
rios veikė prieš Lietuvą, re
miamos Maskvos. 

Seimo pirmininkas teigė, 
jog tada LKP veikėjai stengėsi 
suskaldyti Lietuvos valdžios 
struktūrą. Kaip pavyzdį jis 
nurodė LKP veikėjų norą ats
tovauti Lietuvos valstybingu
mo atkūrimui prieštaraujan
čių Lietuvos piliečių valdžiai 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
delegacijų susitikime. 

V. Landsbergis teismui sa
kė, jog 1990 metais, netrukus 

po nepriklausomybės paskel
bimo, ke tur i LKP veikėjai, 
t a rp kurių buvo KGB parei
gūnai bei armijos pulkininkai, 
laukė Maskvos nurodymo Lie
tuvoje panaudoti Suvorovo di
viziją ir paleisti iš kalėjimo 
kalinius. Taip tikėtasi sukurti 
nekontroliuojamą padėtį. 

Seimo pirmininkas pabrėžė, 
jog suverenios valstybės nepri
pažinimas neatleidžia nuo at
sakomybės prieš Lietuvos įs
ta tymus. 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Kadenciją baigiantis prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir 
išrinktasis prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį pasirašė 
Vilniaus pilių globojimo aktą, 
kuriuo įsipareigojo globoti pi
lių atstatymo, mokslinių ir ar
cheologinių tyrimų darbus. 

Įdėtą į kapsulę savo priesa
ką ainiams, kuriame skelbia
ma, jog Lietuvos tūkstant
mečio vardo minėjimo išvaka
rėse Lietuva skelbia prade
danti atstatyti Žemutinę piiį 
— Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės Valdovų rūmus — 
A. Brazauskas ir V. Adamkus 
užkasė Valdovų rūmų pama
tuose. 

Po akto pasirašymo cere
monijos A. Brazauskas sakė, 
jog Valdovų rūmai bus atsta
tyti, jeigu jų atstatymu rūpin
sis restauratoriai, projektuoto
jai ir kiti specialistai, prike-
liantys šį istorinį valstybės pa
minklą. 

V. Adamkus sakė, jog dvie
jų prezidentų įsipareigojimas 
rūpintis Vilniaus pilimis yra 
pasižadėjimas šiai ir ateinan
čioms kartoms. 

Vilniaus pilių teritorija api
ma Aukštutinę ir Žemutinę pi
lis. Arkikatedros aikštę. Seną

jį ir Naująjį arsenalus bei ki
tus gynybinės ir visuomenines 
paskirties pastatus oei par
kus. 

Europos paminklosaugos 
organizacijų at.stovai pripaži
no, jog unikalus istorinio, ur
banistinio ir architektūrinio 
komplekso atstatymas turi ne
įkainojamą pažintinę vertę ir 
nusipelno pasaulinio pripaži
nimo. 

* Užsienio reikalų vice
m i n i s t r a s Aibinas Januška 
išeina dirbti j naująją prezi
dentūrą Valdo Adamkaus už
sienio politikos patarėju, pra
nešė UR mini.-tras Algirdas 
Saudargas po susitikimo su iš
rinktuoju prezidentu V. 
Adamkum. Ambasadoriaus di
plomatinį ranu.i turintis 37 
metų A. Januška UR minis
terijoje dirba r. ;o 1992 m. ir, 
be A. Saudargo, yra buvęs 
ankstesnės administracijos 
UR ministro Povilo Gylio pa
vaduotoju. A. Januška buvo 
vienas pagrir.: nių Lietuvos 
derybininkų r .ošiant JAV-
Baltijos vals:>bių chartija, 
Lietuvos ir ES įsociacijos su
tartį bei įvairius dokumentus 
su Rusija. A. Saudargas sakė 
A. Januškos is-.imą iš minis
terijos sutinka-
nes jis yra lab 

listas". Tačiau, 
dargo, tai „ s 
bendrą užsieni 
kos komandą" 

.,su skausmu, 
geras specia-

)asak A. Sau-
virtins vieną 
reikalų politi-

B.VS> 

Daugiau kaip 90 mln . li
tų v e r t ė s Vi 
tvarkymo pro. 
apsaugos min: 
Lazdinis pirn 
susitikime su 
ringijos žemes 

uaus atlieku 
<tą aplinkos 

-:ras Imantas 
dienį aptarė 
okietijos Tiu-
tplinkosaugos 

Seimo pirm.runka.- \ yt.i.itas I-andsbergis liudij;i HMM 13-osios byloje. 
Bui 

specialistais. Kelios vokiečių 
firmos šiam pr ektui įgyven
ti ir. n žada skir . 80 proc. savų 
investicijų, o 20 proc. lėšų tu
rėtų rasti pati Vilniaus savi
valdybe. 'Eltai 

Prezidentas 
Lietuvoje tėra tik 

„popierinis" 
Vilnius, vasario 10 d. 

(BNS) — Antradienį paskuti
niojoje spaudos konferencijoje 
baigiantis kadenciją Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas teigė, kad dabar preziden
to galios yra labai suvaržytos 
ir jis pats vienas negali pa
skirti jokio pareigūno. 

Prezidentas renkamas vi
suotiniu balsavimu, o jo ga
lios, apibrėžtos Konstitucijos, 
A. Brazausko vertinimu, yra 
„du nesuderinami dalykai". 

J is įsitikinęs, kad piliečiai, 
balsuodami ir reikšdami pasi
tikėjimą naujuoju valstybės 
vadovu, turi būti tikri, kad jis 
turės galios įtakoti kitų val
džios institucijų sprendimus. 

A. Brazauskas teigė nepa
geidaująs, kad prezidentas 
galėtų priimti itin „radika
lius" sprendimus, tačiau pa
stebėjo, kad pastarojo meto 
parlamento ir kitų institucijų 
sprendimai dar labiau susiau
rina prezidento galias. 

..Koks vaidmuo prezidento? 
— grynai popierinis", teigė A. 
Brazauskas. 

..Jeigu prezidentas sako — 
jis turi padaryti, jeigu negali 
— geriau tegu patyli", ironiza
vo A. Brazauskas. 

Lietuvos vadovas pasku
tiniame Valstybės gynimo ta
rybos posėdyje teigė, kad jis, 
kaip vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas, buvo per mažai 
informuojamas apie padėtį ka
riuomenėje. 

Prezidento patarėjas gyny
bos reikalais Stasys Knezys 
sakė žurnalistams, jog prezi
dentas skundėsi, kad su juo 
nepakankamai buvo derinami 
krašto apsaugos organizavimo 
reikalai. 

Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius paaiš
kino, kad rengiamas naujas 
Krašto apsaugos organizavimo 
įstatymas nesumažins prezi
dento galių, pakeitimai bus 
daromi ministro ir žemes
niuose lygiuose. 

* L ie tuva įdėmia i s t e b i 
padė t į , susijusią su Irako kri
zės sureguliavimu, ir remia 
tarptautines pastangas iš
spręsti konfliktą, pirmadienį 
pareiškė Lietuvos diplomatas. 
„Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija smerkia Irako va
dovybės atsisakymą paklusti 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliucijas ir įleisti JT 
ginkluotės inspektorius į ob
jektus, kuriuose manoma 
esant masinio naikinimo gink
lų", pareiškė Lietuvos URM 
Politikos departamento direk
torius Vygaudas Ušackas. 

• L ie tuva i r Rus i ja ž a d a 
pas i r a šy t i tarpvyriausybinę 
sutartį dėl karių kapų prie
žiūros abiejose valstybėse. So
vietmečiu rusų karių kapinių 
priežiūrai Lietuvoje buvo ski
riama daug lėšų. Tačiau da
bar savivaldybes pinigų tam 
beveik neskiria, todėl rusų 
karių kapinės griūna. Vokieti
jos vyriausybė skiria lėšų savo 
karių kapinėms išlaikyti. Pa
sirašius tarpvyriausybinę su
tartį, ir Rusija skirs pinigų ru
sų karių kapinių priežiūrai. 
Sutartyje taip pat minimos ir 
lietuvių karių bei tremtinių 
kapines Rusijoje. BNS 

* Ūkio min i s t e r i j a ne
t r u k u s paske lbs vi< arp-
tautini konkursą pa. .uKti ben
drovę, kuri finansuotų ir sta
tytų elektros perdavimo liniją 
į Lenkiją. Projekto vertė yra 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP, !nterfax. ITAR-TASS, BelaPAN! 
R1A u ELTA žinių agentūrų ryanešimars) 

Vašingtonas. JAV Valstybės sekretore Madeleine Aibright pirma
dienį paragino Senatą greičiau imtis veiksmų NATO plėsti į Rytus. 
Kalbėdama privačiame Amerikos įmonių institute, ji teigė, kad NATO 
plėtimo vilkinimas pakenktų JAV valstybinio saugumo siekiams ir 
sumažintų Vidurio bei Rytu Europos valstybių bendradarbiavimo su 
Amerika galimybę 1999 m. balandį NATO turi priimti Čekiją, Lenkiją 
ir Vengriją, jeigu tik 16-kos sąjungos valstybių parlamentai, įskaitant 
ir JAV Senatą, patvirtins įstojimo protokolus. M. Aibright griežtai at
metė kelių politikų raginimus numatyti NATO plėtimosi pauzę. 

Tbilisis. Pirmadienio vakarą grupe teroristų iš automatų ir gra
natsvaidžiu apšaudė Gruzijos prezidento Eduard Ševardnadze auto
mobilių koloną. Apsauginiai atsakė ugnimi, vienas užpuolikų buvo 
nušautas. Du saugumo darbuotojai buvo sužeisti, vienas žuvo. E. Še
vardnadze automobilis buvo smarkiai apgadintas, tačiau jo šarvuotoji 
apsauga atlaikė, ir valstybės vadovas nenukentėjo. Prezidentas neat
meta galimybės, kad pasikėsinimas į jį susijęs su naftotiekių tiesimu 
per Gruzijos teritoriją. Gruzijos parlamentas antradienį prieme 
sprendimą, kad teisėsaugos institucijų ir Gynybos ministerijos pa
jėgos užblokuotų Rusijos karines bazes Gruzijos teritorijoje ir atliktų 
tyrimą dėl pasikėsinimo į prezidentą. Deputatai neatmetė galimybės, 
kad teroristų grupe, įvykdžiusi pasikėsinimą, buvo atsiųsta iš Rusijos 
ir pirmadienį iš Rusijos karinio oro uosto Vazianyje, esančiame už 30 
kilometrų į rytus nuo Tbilisio, specialiu lėktuvu išskrido iš Gruzijos 
teritorijos. 

Canberra. Australijos premjeras John Howard antradienį pa
reiškė, kad Australijos specialiosios pajėgos ir žvalgybos pareigūnai 
yra pasirengę dalyvauti bet kokiame JAV organizuojamame smūgyje 
prieš Irako prezidentą Saddam Hussein. Australijai labiau priimtina, 
kad JT ginkluotės patikrinimų problema būtų sprendžiama diploma
tiniu keliu, tačiau, pasak premjero, siekdama užkirsti kelią Irakui pa
naudoti žiaurų cheminį ir biologinį ginklą, Australija yra pasirengusi 
kovai ir jos negąsdina galimos netektys. „Mes manome, kad gali iš
kilti būtinybė panaudoti tokią jėgą, jeigu Irakas ir toliau ries nosį 
prieš likusį pasaulį ir plėtos savo cheminio ir biologinio ginklo kūrimo 
galimybes"', sakė J. Howard. 

Sew Yorkas. Pirmadienį Didžioji Britanija paragino JT Saugumo 
Tarybą (ST) greičiau patvirtint, naujai pasiūlytą „naftos už maistą" 
susitarimą su Iraku, nepaisant Prancūzijos bei paties Bagdado prieš
taravimų. ST turi žengti pirmyn ir įgyvendinti JT vadovo Kofi Annan 
pateiktus pasiūlymus, kuriais siekiama aprūpinti Irako gyventojus 
maistu, medikamentais bei kitais skubiais reikmenimis, pareiškė žur
nalistams Londono ambasadorius JT John VV'eston. Prieš savaitę K 
Annan pasiūlė padidinti sumą. už kurią Irakui leidžiama per pusmetį 
parduoti naftos, nuo 2 mlrd. iki 5.25 mlrd. dolerių. Tuo siekiama įga
linti Bagdadą nupirkti daugiau maisto, medikamentų ir kitų reikme
nų vargstantiems irakiečiams. Tačiau Irako ambasadorius JT Nizar 
Hamdoon pareiškė pranešiąs šiai organizacijai, kad jo valstybe dabar 
negali išgauti naftos už siūlomą sumą. Jo teigimu, Irako naftos gavy
bos pajėgumas dabartinėmis kainomis yra maždaug 4 mlrd. dolerių 
per pusmetį. 

Madridas. Ispanijos vyriausybė nutarė leisti JAV karinėms oro pa
jėgoms (KOP), ruošiantis galimam puolimui prieš Iraką, naudotis 
savo Morono de la Frontera karine baze, antradienį pranešė dienraš
tis „EI Pais". Anot laikraščio, Vašingtonas prašės Ispanijos vyriausy
bės leidimo ten dislokuoti 30 „KC-130" kuro užpildymo lėktuvų. 
Lėktuvai kol kas nedislokuoti. Ispanija yra strategiškai svarbi nusi
leidimo vieta. 1991 m. Persijos įlankos karo metu JAV jau naudojosi 
Morono ir kitomis oro bazėmis. 

Muscat. Omanas antradienį sutiko galimo karinio JAV puolimo 
prieš Iraką atveju leisti savo teritorijoje dislokuoti JAV karinių oro 
pajėgų (KOP; kuro papildymo lėktuvus, pranešė aukštas pareigūnas, 
kelionėje po Persijos įlankos regioną lydintis JAV gynybos sekretorių 
Wil!iam Cohen. Omanas leido per jo oro erdvę skristi ir nusileisti JAV 
karo ir transporto lėktuvams. Omane JAV taip pat turi sukaupusios 
karines įrangos ir amunicijos atsargų. 

Vokietijos finansų ministerija, atsakydama į grupes Vokietijos 
ekonomikos profesorių reikalavimą atidėti ES ekonominę ir valiutų 
sąjungą 'bendros valiutos įvedimą!, paskelbė 7 punktų pareiškimą. 
Jame teigiama, kad alternatyvos Europos integracijai nėra, ir bend
ros valiutos įvedimas yra neišvengiama būtinybe. įvedant bendra va
liutą, visos valstybės privalo laikytis nustatytų susijungimo reikalavi
mų, kuriuos visiškai įvykdžius, nėra jokios būtinybes atidėti bendros 
valiutos įvedimą. 

Karaliaučiaus srities gubernatorius Leonid Gorbenko, susitikęs 
su regiono žurnalistais, pareiškė, jog „ketvirtos Baltijos respublikos 
sukūrimo" idėja tėra tik jaunų politikų kvailiojimas. Jo nuomone, Ka
raliaučiaus sričiai naudingiausia yra likti Rusijos sudėtyje. Vokietijai 
Karaliaučiaus niekas neatiduos, nes jame gyvena kitos valstybės — 
Rusijos — žmonės, sakė L. Gorbenko. Jis teigė, jog egzistuoja viešai 
neskelbiamas įtakos sferų regione pasidalijimas tarp įvairių valstybių 
ir pareiškė, kad vokiečiai iškele sau uždavinį šiais metais perimti į 
savo rankas visą verslą regione. 

Minskas. Baltarusijos UR ministras Ivan Antonovič interviu Bal
tarusijos TV pareiškė, kad N'ATO plėtimas į Rytu.-, kelia Baltarusijos 
valdžios susirūpinimą, bet santykiuose su savo vakariniais kaimynais 
— Lenkija ir Pabaltijo valstybėmis — Baltarusija ketina kurti vadi
namąją „geros kaimynystės juostą". Pasak JO. Baltarusija „absoliučiai 
patenkinta" naujojo Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus pareiški
mu, kad jis norėtų plėtoti konkrečius santykius su Baltarusija. 

1.6 mlrd. litų. jį įgyvendinti 
numatoma iki 2002 metų. 
Lietuva garantuo> konkurso 
laimėtojui, kad 10 metų ji 
tieks jam ne mažiau kaip po 6 
mlrd. kilovatvalandžių elekt
ros energijos už ne mažiau 
kaip 10 centų už kilovatvalan
dę. Eltai 

KALENDORIUS 
Vasario 11d Svfc Mer

gelė Marija Lurde (apsireiškė 
1858 K Adolfas, Felicija. Pas
kalis, Algirdas, Dailė. 

Vasario 12 d.: Benedik
tas. Reginaldas. Eulalija. Gin-
tenis. Deimantė. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLlNK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Akademinis Skautų Sąjūdis 

SVEIKINAME 
brolį Lietuvių Skautų sąjungos vyresnįjį skautininką, Vytauto 
Didžiojo universiteto Vyčio korporacijos filisterį, inžinerijos 
daktarą Jurgį Gimbutą 

8 0 - o j o 
g i m t a d i e n i o p r o g a 

Didžiuojamės Jūsų atliktais žygiais 1941 metų sukilimo 
metu, kurie buvo paskelbti kaip Jūsų dienoraščio užrašai. 
Liūdejome kartu skaitydami Jūsų straipsnį: „Kapuose palaido
tos viltys", a.a. partizano fil. inž. Juozo Milvydo 50 metų žu
vimo sukakčiai paminėti. 

Skaitydami Jūsų straipsnį „Linkėjimas Akademinio Skautų 
sąjūdžio sesėms ir broliams Lietuvoje", pagalvojome apie Jūsų 
akademiškumą kitose srityse; pvz.: įsijungimą pagelbėti fil. Bro
niui Kvikliui išleidžiant 6 tomus „Lietuvos bažnyčių". Lietuvos 
Enciklopedijos ruošimo darbuose matėme Jūsų pavardę. 

Atsimename Jūsų rašytus straipsnius apie lietuvių sodžiaus 
architektūrą. Žinome, kad daugelį metų dirbote Lituanistikos 
instituto Tautotyros skyriaus vedėju. 

Jūsų paskaitose Akademinio Skautų sąjūdžio sueigose girdė
jome raginimą įsijungti į mokslinius darbus, nes to reikalauja 
mūsų organizacijos vardas, arba pakeisti gana pretenzingą 
Akademinio Skautų sąjūdžio" vardą. 

Jūs vykdėte skautų šūkį tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
kėlėte Lietuvos Laisvės bylą, buvote pavyzdingu mūsų jaunimo, 
ypač akademikų skautų, auklėtoju. 

Tepadeda Aukščiausias Jums Jūsų darbuose. 
Ad Meliorem! 

Lietuvių Skautų Sąjunga 
Akademinis Skautų sąjūdis 
s. fil. Rimantas Griškelis 
A.S.S. Vadijos Pirmininkas 

v.s.fiL Eugenijus Vilkas 
A.S.S. Garbės Gynėjas 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠSIVADAVIMO MINĖJIMAS 

KAUNE 
Kauno jūrų skautų laisva

laikio centras, tikriausiai vie
nintelė įstaiga Kaune, j au ke
letą metų ruošia Klaipėdos 
krašto išsivadavimo šventę. 
Šiemet 75-asis jubiliejus buvo 
suruoštas atsižvelgiant į pa
čių centro vaikų pageidavi
mus. 

Pirmieji šventę pradėjo Mi-
likonių vidurinės mokyklos 
vaikai, iš Nemuno salos ak
menų taku tolokai įsibrovę į 
žilagalvio upių tėvo vandenis. 
Čia, plazdant jūrų skautų 
vėliavai, prie vilnyse besisu
pančių gulbių, buvo tartas 
vaikų ir jų vadovės Gailutės 
Garnienės jūrų skautų įžodis. 
Vėliau į Šventę atėję ir kiti 
centro nariai, Karo muziejaus 
sodelyje pagerbė žuvusius va
duojant mūsų uostamiestį, pa
dėjo gėles prie Laisvės pa
minklo. 

Šįkart pagrindiniai šventės 
renginiai vyko svetingai mus 
priėmusio Moksleivių kūno 
kultūros centro patalpose 
(nuoširdus ačiū administraci
jai ir darbuotojams). Čia pir
miausia jūrų skautų dvasios 
vadovas, Šv. Gertrūdos kuni
gas Vytautas Brilius. šventės 
istorinį įvykį susiejo su lietu
vio dvasios stiprybe, išradin
gai vaikus paskatino daugiau 
dėmesio skirti savo dvasi
niams reikalams. Vėliau vy
kusios iškilmingos sueigos 
metu priminta Klaipėdos iš
vadavimo reikšmė artėjančių 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
80 metinių fone. aidėjo rapor
tai ir įžodžiai, buvo suruošta 
meninė programa, įteikti ap
dovanojimai. 

Šventė po to persikėlė į ba
seiną. Iš pradžių daugiau nei 
šimtas vaikų iš balkono ste
bėjo savo centro akvalangistų 
būrelio trenerės Virginijos 
Juodeikienės auklėtinių — 
Lietuvos komandos narių ir 

vieno jūrų skauto, jau besi
ruošiančio dalyvauti varžybo
se Klaipėdoje, parodomuosius 
plaukimus. Vėliau Neptūno 
karalystės dovana — vande
niu džiaugėsi visi šventės da
lyviai tiek laisvai plaukioda
mi, tiek dalyvaudami plauki
mo, nardymo varžybose. 

Iš baseino vaikai važiavo į 
savo, Jū rų skautų laisvalaikio 
centrą, kur smagiai, iki vėly
vo vakaro linksminosi Ramū
no surengtoje diskotekoje. Vy
resnieji po jos dar aptarė 1998 
m. artėjančią Tautinę stovyk
lą ir Lietuvos valstybės atkū
rimo 80-mečiui skirtus žygius 
Nemunu, jo intakais. 

Algis Malkevič ius 

HARTFORDO SKAUTUOS 
KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo lietuviškos skau
tuos Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 1 d. vyks Švč. Tre
jybės parapijos salėje tuoj po 9 
vai. lietuviškų šv. Mišių. 

Kaip ir kasmet, čia atsilan
kiusieji nenuobodžiaus. Turė
sime lietuviškų knygų, lėlių, 
kimštų žaislų, įvairiausių gin
taro dirbinių, marškinėlių, 
puikiausių audinių iš Lietu
vos, meniškų medžio drožinių, 
atviručių ir kt. Bus ir gražių 
laimikių laimėjimai. Aišku, 
nepraeisite nesustoję ir prie 
turtingo skaučių stalo. 

Vėliau — viską apžiūrėję ir 
įsigiję patinkamų daiktų, bū
site kviečiami pasilepinti ska
niais namų gamybos lietu
viškais pietumis ir pasigar
džiuoti pyragais, tortais ir 
kava. Lauksime visų! 

Čikagoje 
Kovo 15 d, — „Skautų 

aido" 75 metų sukaktuvinė 
šventė 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. 

Sėkmingai Klaipėdos dienos sueigą pravedusi i 
mendantf g valt. Kristina Jonušaite ir jos tėvi 

Klaipėdos dienos iškilmingoje sueigoje tunto vėliavą bučiuoja naujasis 
bebriukas, pasižadėjęs mylėti Dievą, Tėvynę, jūrą ir kasdieną padaryti 
gerą darbelį. Nuotr. Jono T a m u l a i č i o 

KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA 
ČIKAGOJE 

lai, sugiedotas Lietuvos him
nas , atlikti vienetų ir komen-
dantės raportai vadovybei. Po 
raportų laivo denin vienetų in
spekcijai buvo pakviesti JAV 
Vidurio rajono vadas vs. Gedi
minas Deveikis, „Nerijos" tun
to tuntininkė js. Viligailė Len-
draitienė, „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" tuito tuntininkė 
s.fil. Laima Rupinskienė ir 
„Lituanicos" tunto tuntinin-
kas ps. fil. Rjfcardas Chiapet-
ta. Broliai ir sesės svečius pas
veikino skambiais savo valčių, 
laivų ir tunto šūkiais. 

Klaipėdos krašto vadavimą 
prisimenant, maldą perskaitė 
jū rų skautė Giedrė Kazlaus
kaitė, o pagerbiant gelmėse 
žuvusius ir mirusius brolius ir 
seses žvakes' uždegė ūdrytė 
Nina Klepczafek, jūrų jaunė 
Žibutė Saulyte ir bebras An
drius Novak. Gintarė ps. Da
na Mikužienė priminė šios 
sueigos priežastį ir prasmę ir 
plačiau paryškino kodėl Klai
pėdos atgavimas buvo labai 
svarbus lietuvių tautai ir Lie
tuvos valstybei. 

„Nerijos" tunto įsakymus 
perskaičius sueigos komen-
dantei Kristinai Jonušaitei, o 
„Lituanicos" tunto ir laivų 
įsakymus jūrų skautui To
mui Mikužiui, vyko ūdryčių ir 
bebrų įžodžiai. Ūdryčių įžodį 
pravedė „Ventės" laivo vadė 
g.v.v. Aldona Weir, o bebrų 
įžodžiui vadovavo „Nemuno" 
laivo vadas jps. Romas Česas 
ir LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėjas js. Petras Jokubaus-
kas. 

Ūdryčių įžodį davė šios 
„Ventės" laivo kandidatės: Li-
sa Bacevičiūtė, Nina Klepcza-
rek, Lina Meilutė ir Laura 
Petrauskaitė. 

Bebrų įžodį davė šie „Ne
muno" laivo kandidatai: An
tanas Klepczarek, Aliukas La
pinskas, Paulius Riškus, Ry
tas Vitkus, Stepas Vodicka ir 
Jonas Weir. 

Cdrytėms — Lisai Bace
vičiūtei, Kristinai Bacevičiū
tei, Irenai Balzekaitei, Alinai 
Budrytei, Viktorijai Kirkutei, 
Ninai Klepczarek, Lianai Liu-
binskaitei, Linai Meilutei, 
Laurai Petrauskaitei, Alek
sandrai Pra.-auskaitei, Moni
kai Stančiauskaitei, Kristai 
VVeir ir Beatričei Želvytei 
buvo suteikta dainininkės spe
cialybe. 

„Nemuno" laivo bebrams, 
atlikusiems stovyklavimo spe-

Klaipėdos krašto išsivada
vimo ir susijungimo su Lietu
va 75-ji sukaktis jūrų skautų 
ir skaučių Čikagoje buvo pa
minėta sekmadienį, sausio 25 
d., iškilmingoje metinėje Klai
pėdos dienos sueigoje. Sueigą 
šįmet organizavo ir pravedė 
„Nerijos" jūrų skaučių tun tas , 
dalyvaujant „Lituanicos" tun
to jūrų skautams. Sueigoje 
dalyvavo daugiau negu 100 
jūrų skautų ir skaučių, jų 
tėvai ir svečiai. 

Šventė buvo pradėta dalyva
vimu 9 vai. ryto šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Mišių metų 
aukų rinkimui talkino jūrų 
skautė kand. vair. Lina Lend-
raitytė ir gintare valt. Laura 
Jokubauskaitė. 

Po Mišių, Pasaulio lietuvių 
centro mažojon salėn su daina 
„Ei, pirmyn, ei, drąsyn" įžy
giuojančius jūrų skautes ir 
skautus plojimais pasveikino 
ten jų laukiantys tėvai ir sve
čiai. 

Skautams ir skautėms išsi
rikiavus salėje įrengtame lai
vo denyje, vadovaujant suei
gos komendantei gintarei valt. 
Kristinai Jonušaitei, buvo at
liktas iškilmingos sueigos ce
remonialas — pakelti vimpi-
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
STUDUŲ DIENOS 

1998 m. balandžio mėn. 3-4-5 d. 
Woodstock,IL 
DARBOTVARKĖ 

penktadienis: balandžio 3 
d. 

Registracija: 6-8 vai. vak. 
Literatūros ir muzikos vaka

ras: 8:30 vai. vak. 
šeštadienis: balandžio 4 

d. 
8-8:30 vai. ryto — Registra

cija 
8:30-9:30 vai. ryto — Pus

ryčiai 
10-11:30 vai. ryto 1-moji pa

skaita: Partizanai (Draugystė: 
Tėvynei) P. Vaičekauskas 

12-1 vai. p.p. — Pietus 
1:30-3 vai. p.p. — 2-toji pas

kaita: (Draugystė: Artimui) 
dr. Katiliūtė-Boydstun 

3-4 vai. p.p. — Poilsis 

4-5:30 vai. p.p. — 3-cioji pas
kaita: (Draugystė: Dievui) se
selė Igne 

6-7 vai. vak. — Vakar ienė 
7:30 vai. vak. — Susimąs

tymo vakaronė seselė Igne 

sekmadien i s , ba landž io 5 
d. 

8 vai. ryto — šv. Mišios 
9 vai. ryto — Pusryčiai 
10-12 vai. p.p. — ASS 

suvažiavimas/sueiga 
12:30 vai. p.p. — Pietus 
P . S . Prelegentams duodama 

90 min., į tą laiką įsiškaito 
diskusijos ir klausimų laikas. 
Vėliau nebus duota laiko. 

Rengėja i 

\ pSONl 
lis jps 

Nt-rijos" tunto ! 
Alni* Jonušas 

cialybės programą,, buvo su
teikta stovyklautojų specia
lybė: Aliukui Lapinskui, Viliui 
Palioniui, Ramūnui Stan-
čiauskui, Rytui Vitkui, Arui 
Vitkui, Jokūbui Vodickai ir 
Jonui Weir. 

Vyresniškumo laipsniai bu
vo suteikti: 
valtininko lpsn. — vair. Jus
tinui Jonušui; 
vairininko lpsn. — Tadui 
Mikužiui, Tomui Mikužiui, 
Kristopui Bill, Viktorui Česui, 
Povilui Manning, Linui Mi-
kulčiui, Aleksui Modestui, Jus
tinui Novak, Justui Palioniui, 
Martynui Plazyk, Mykolui Vo
dickai ir Arui Galinaičiui. 

Vidurio rajono vadas vs. G. 
Deveikis ir „Nerijos" tunto 
tuntininkė js. V. Lendraitienė 
pasveikino visus brolius ir se
ses, o ypač (žodžius davusius, 
naujas specialybes įsigijusius 
ir į aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius pakeltuosius. „Neri
jos" tuntininkė padėkojo vi
soms tunto vadovėms ir pris
tatė jas tėveliams ir svečiams. 

LS Brolijos jūrų skautų 
skyr. vedėjas js . Petras Joku-
bauskas padėkojo jvs, fil. dr. 
Algiui Pauliui už didelius nuo
pelnus jūrų skautų veiklai ir 
12-kos metų vadovavimą LSB 
jūrų skautų skyriui. Broliui 
jvs. fil. A. Pauliui buvo įteikta 
padėkos plokštė. 

Sueiga buvo baigta brolių ir 
sesių nulipimu nuo denio. Po 
to — pasivaišinta sesių pa
ruoštais užkandėliais, pasida
linta mintimis apie sueigą, 
veiklą, artėjančios Kaziuko 
mugės rūpesčiais ir šią vasarą 
vyksiančią Tautinę stovyklą. 

Sesėms ir broliams jūrų 
skautams linkima „Gero vė
jo!" jų tolimesnėje veikloje ke
liant Lietuvos, kaip jūrinės 
valstybės idėją, puoselėjant 
bei gerbiant istorinius mūsų 
tautos ir valstybės įvykius. 

IR 

STOVYKLOS 

Balandž io 3 , 4 i r 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock, IL. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Taut inė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

EDMUNDAS VtZINAS, U.D..S.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, PŪSLES IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 70*434-1120 

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

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

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

3825 Highland Ave.. 
Tomrer 1 .Suite 3C 

Oowners Grove. IL 60515 

Te4. (630)435-0120 

*m^)RmL3pETREIKIS DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T e i (708 )5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hictory HUs, IL 

Tel. (708) 596-6101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Norttivvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei.708422-8260 

KAZIUKO MUGE 

Bostone tradicinė skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė Lietu
vių Piliečių klube vyks kovo 
mėn. 8 d. 

Čikagoje skautų ir skaučių 
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. 

Hartorde lietuviškos skau-
tijos Kaziuko mugė vyks kovo 
1 d. Švč. Trejybės parapijos 
9alėje tuoj po 9 vai. lietuviškų 
Šv. Mišių. 

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

Washington, D.C., skaut iš
koji Kaziuko mugė kovo 22 d. 
nuo 1:30 iki 4:30 vai. p.p. 
vyks St. Elizabeth's School, 
917 Montrose Rd., Rockvvell, 
MD. 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTLĮ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t . Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad; ir seštad. 9 v r. - 12 v.p p. 

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

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa PiTrt—ionsJ PtvSon 

3 fl. South 
Ulhuanlan Ptaza Ct at CeHbmfc Ave. 

Chicago, IL 60629 
Te*. 773-471-7879 

RUTH JŪRATĖ NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Barsky Dermatotogical Aatociate* 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

specialybe 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšlės * Saules dėmės 

120 Oak Breok Cente* ftfcf #316 
Oak BrooML 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai 
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DIEVE, PADĖK MŪSŲ 
PREZIDENTUI! 

EDMUNDAS SIMANAITIS Tęsinys 
T e b e k a m u o j a 

sov ie tmeč io nos t a lg i j a 

Kai „santarvės" ieškotojai 
kalba apie „tautos suprieši
nimą", susidaro įspūdis, kad 
juos kamuoja sovietmečio nos
talgija. Valstybė buvo sugriau
ta, o tauta skaidoma, vado
vaujantis „klasių kovos" teori
ja, tapusia genocido politikos 
ideologine ašimi. Paskui atėjo 
represijų baime pagrįsti ilgi ir 
tamsūs sovietinės „vienybės" 
metai, kai liaudis per „rinki
mus" bemaž visu šimtu pro
centų vieningai atiduodavo 
balsus „už partinių ir neparti
nių bloką". Kur pasimesdavo 
tos varganos balsų procento 
dešimtosios ar šimtosios, nesi
domėdavo nei planinio ūkio 
tvarką budriai sergstinti 
„liaudies kontrolė", nei KGB. 
Tada būdavo viskas ir visa pa
vydėtinai aišku. „Vienybė" bū
davo garantuota, 'visai nepai
sant, kiek žmonių atėjo bal
suoti ir kas už ką balsavo. 
Kad balsuotojai nesiblaškytų, 
„šlovingoji" visada parinkdavo 
„geriausią iš geriausių" kandi
datą. O, kad neliktų jokios 
galimybės net Melchiorui Pu
telei — kandidatas būdavo 
vienas. Balsuotojai niekada 
neprašaudavo pro šalį. Tokios 
sarmatos kaip nūnai, kai iš 
septynių kandidatų išrenka 
vieną, tais auksiniais nomenk
latūros klestėjimo metais ne
teko niekam patirti . „Išrink
davo" visus įrašytus sąrašan 
ir be išimčių — „pačius geriau
sius". O dabar „žmonės su
priešinti". Ne tik „darbo parti
ja", bet ir jos buvęs vadas, 
bebaigiąs kadenciją preziden-

-tas, nurodė balsuotojams, už 
kurį kandidatą atiduoti bal
sus. Nepaklausė. Balsuotojų 
atsirado truputį mažiau nei 
pusė. Nors verk, o sovietinės 
„vienybės" jau nėra ir, atrodo, 
visiems laika-ns. 

Kam šian< .en patogu ir la
bai pageidautina pamiršti, 
kad tautą iš tikrųjų suprie
šino, pusę amžiaus trukusi, 
okupacija, žudynės, trėmimai 
ir pastangos išrauti iš žmonių 
sąmonės nepriklausomybės 
bei valstybingumo troškimą, 
sampratą. Net užuomina apie 
nepriklausomybę buvo laiko
ma „tėvynės išdavimu". Kola
boravimas iš tiesų skaidė 
tautą. „Liaudies priešų" sąvo
ka atnešta ant okupanto dur
tuvų. Bet ja ir šiandien, tik 
nauju variantu, mėginama pa
sinaudoti. Santarvės neįmano
ma pasiekti jokiomis premijo
mis, jokiomis tuščiakalbystė-
mis. Santarvė turi remtis tei-

blikos prezidentas, buvo ap
šauktas „atėjūnu''. Mat, ne tą 
išrinko. Nepaklausė. „Sava
jam" visko buvo gana, tik bal
sų pri trūko. Pasvarstykime, 
ką nūdienos Lietuvoje apima 
„atėjūno" sąvoka? Tai ir si-
birų tremtinys, ir politinis ka
linys, ir Respublikos pilietis,. 
išvengęs okupanto represijų ir 
mirties, pasi t raukdamas į 
Vakarus. Kai kurių politologų 
duomenimis, tokių suskai
čiuojama per milijoną, kiti 
randa šiek tiek mažiau. Visi 
jie nelaikomi savais? Soviet
mečiu tokia valdžios pozicija 
nestebino. Daugelis represuo
tųjų nerasdavo vietos tėvynė
je. Tada juos vadino „kapita
listais, fašistais, nacionalis
tais, buožėmis, išdavikais, 
banditais" ir negailestingai vi
jo iš gimtinės arba pakartoti
nai sugaudę vežė atgalios į to
limąją Šiaurę arba Azijos dyk
vietes. Dabar tokie žmonės 
pavadinti — tik „atėjūnais". 
Kol kas pakartotine tremtimi 
negrasinama. Įsidėmėtina be 
galo svarbi detalė, kuri atsk
leidžia sąsajas su sovietmečio 
nusikalstama ir kruvina pra
eitimi. Kandidato į preziden
tus komanda kolonistų „atė
jūno" vardu neženklino. Tik
riausiai jie savi? Servilizmo vi
rusas ne tik į aktyvių kolabo
rantų sąmonę įsimetė... 

Profesorius Sausio 13-osios 
minėjime kalbėjo apie nežmo
niškumą, kaip „neapykantą 
kitam, kurį t rokštama sunai
kinti, kadangi j is kitoks". Ne
būkime naivūs — „atėjūno" 
etiketė anaiptol ne pralaimė
jimo kartėlio paveikto žmo
gaus jausmų proveržis. J i pa
vojingai talpi. J i sviedžiama į 
veidą ne tik valstybės vado
vui, piliečiui, gimusiam Lietu
voje ir sugrįžusiam po ilga
laikės priverstinės tremties į 
gimtąjį kraštą, bet ir trečda
liui tautos, patyrusios tokią 
pačią dalią, arba dar skaudes
nę. J i išreiškia ne paskiro 
žmogaus nuomonę, o da r ga
lingos jėgos slepiamą ir itin 
pavojingą visuomenei bruz
desį. 

Nutrūko sov ie tmeč io 
dinastąja 

Turime kuo pasidžiaugti. Iš-

singumu. Turi būti nubrėžtas 
brūkšnys, skiriantis nusikal
timą nuo doros veiklos, kola
boravimą nuo konstitucinės 
savigynos, vagį nuo apvogtojo. 
Naujajam prezidentui neiš
vengiamai teks imtis ir šios 
esminės problemos, kurios nu
einantis prezidentas nedrįso 
paliesti. 

Šis S e i m a s daug atl iko 
Šis Seimas ir ši vyriausybė 

ištaisė įsisenėjusias skolas 
tautai bei istorijai — priėmė 
paketą teisės aktų, atkurian
čių teisingumą. Tik išrinkus 
dabartinį Seimą ir j au einant 
aštuntiesiems atgautos ne
priklausomybės metams, nuo
sekliausi tėvynės gynėjai — 
1941 metų birželio sukilėliai, 
Vietinės rinktinės bei Tėvynės 
apsaugos būrių kariai ir parti
zanai, buvo pagaliau pripa
žinti Lietuvos kariais savano
riais, o jų rėmėjai, ryšininkai 
— laisvės kovų dalyviais. Ank
stesnis Seimas to padaryti ne
galėjo dėl savo per daug stip
rių sąsajų su tamsiu ir kruvi
nu sovietmečiu. Apie tai kai
rieji nekalba. Dešinieji tik 
puse lūpų. „Objektyvioji" ži-
niasklaida ima mušti būgną 
tik tada, kai kas nors iš Vy
zentalio centro nusičiaudi. Už 
tautinę savigarbą redaktoriai 
honorarų nemoka. Tylima ir 
dėl vyriausybės, kuri sudarė 
sąlygas šalies ekonomikai kil
ti. Kai kam labai naudinga 
„nepastebėti", kad ekonomi
koje (ir vėl pirmą kartą po Ko
vo 11-osios) įvyko lūšis. Iždas 
pasipildė, pradedamos išmo
kėti paveldėtos skolos. Ar be
reikia priminti iŠ pirmo žvilgs
nio labai paprastą taisyklę — 
padarytas geras darbas nepas
tebimas, jei jo negarsina auto
riai? 

Rinkimų kampanijos metu 
buvo renkami balsai, dalijant 
nusikalstamai pavojingus pa
žadus įvesti dvikalbystę. Auto
nomininkai sukruto kaip mat. 
Galima įsivaizduoti, kokią su
maištį gali sukelti tokie neat
sakingi veiksmai. Tai ne tik 
valstybinės kalbos įstatymo vengta gėdos — suplanuota 
paniekinimas, tai smarkiai at- sovietmečio nomenklatūros di-
siduoda resovietizacija. Kita nast inė linįja nutrūko. Atsira-
vertus, tokie kandidato į. pre- do vilties, kad prezidentas, 
zidentus piruetai, kaip niekas Seimas, vyriausybė ir savival-
kitas, atskleidžia kandidatą dybės, turėdami prie* akis 
remiančių jėgų kėslus. trejų metų laikotarpį be politi-

Kas „atėjūnas"? n i u b a t a l W ' ^naudos šią ga
limybę vaisingam atkuriama-

Pralaimėjusiojo antrąjį rin-

Algis Modestas, Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinio pirm. (iš kairės), 
Edas Modestas. Korp! Neo-Lithuania vyriausios valdybos pirm. ir dr. Vik
toras Stankus. Vilties draugijos vicepirm., užuot vykę į prez. Valdo 
Adamkaus inauguraciją Vilniuje, nutarė paaukoti 500 dol. jo prezidenti
nių rinkimų kampanijos išlaidoms padengti. J ie kviečia kitus kolegas kor-
porantus bei visus lietuvius pasekti šiuo pavyzdžiu. 

čia veikla stiprinti. Teks prezi
dentui ne tik teisingumo at
kūrimo ir juo paremtos tautos 
santarvės pamatus pavėluotai 
kloti. Santarvė bus suprasta, 
ne kaip juodų ir nusikaltė
liškų veiklų užmaršties pirši
mas, o kaip visuomenės svei-
kėjimui labiausiai reikalingas 
teisingumo siekimas. Teks pa
rodyti tautai ir pasauliui, kad 
šalies vadovas iš tikrųjų laiko
si konstitucinės nuostatos — 
būti lygiai teisingu visiems. 
Nueinančiam prezidentui ne
sisekė šios pareigos laikytis. 
Tai ragino piliečius neiti prie 
referendumo urnų atlikti pilie
tinės pareigos, tai ragino bal
suoti už saivo „partijos" drau
g ą - i 

Nebus gėda partizanui ar 
tremtiniui priimti valstybinį 
apdovanojimą iš rankų prezi
dento, paskui kurį nesivilks 
tamsios ir slogios praeities 

šleifas. Ne iš tuščių ambicijų 
tokia nuos ta ta atsirado. Tai 
žmogiška, ori pozicija žmonių, 
nepraradusių savigarbos ir 
nepamiršusių Anapilin smur
tu išvarytų bendražygių. J ie 
niekados nepamirš , kas buvo 
represijų ideologai, organiza
toriai ir vykdytojai. 

Neabejojame, kad kar tu su 
prezidentu Lietuvos žmonių 
reikalais rūpinsis ir Alma 
Adamkienė. Šitai toli gražu ne 
menkniekis , nes darbo tėvy
nėje pakaks abiem. 

„Labai norisi tikėtis, kad da
bart inės sudėties Seimas to
liaregiškai atsir inks valstybi
nės svarbos prioritetus t a rp 

etinių ir medžiaginių inte
resų", — kalbėjo Seimo posė
dyje Sausio 13-ąją kun. Rober
tas Grigas. Turė tume to tikė
tis ir iš prezidento. Tepadeda 
j a m Dievas. tT> . . . 
J (Pabaiga) 

Danutė Bindokienė 

Kaip yra iš tikrųjų ? 

„DRAUGAS" DŽIAUGIASI ĮVERTINIMU 

kimų ratą kandidato komanda 
metė iššūkį, kurio nei pa
miršti, nei nereaguoti į jį nie
kaip negalima. Laimėjusis rin
kimus kandidatas, dabar jau stiprinti, ekonomikai kelti, pi 
konstitucinis Lietuvos Respu- lietiškumo sampratą konkre-

jam darbui. Per trejus metus 
galima daug padaryti ir būtų 
nuodėmė šios progos neiš
naudoti valstybės pamatams 

,.Draugo' įredakciją šią sa
vaitę pasiekė Pirmosios lietu
viškos knygps 450 metų su
kakties minėjimo valstybinės 
komisijos laiškas, rašytas iš 
Vilniaus š.m. sausio 15 d. ir 
adresuotas vyr. redaktorei. 
J ame rašoma: 

„Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties mi
nėjimo valstybinė komisija, 
sausio 8 d. posėdyje ap
svarsčiusi ir įvertinusi Lietu
viškos knygos metų renginius, 
publikacijas bei leidinius Lie
tuvos Respublikoje ir išei
vijoje, nutarė apdovanoti 
„Draugo" dienraštį sukakties 
atminimo sidabro medaliu. J i s 

ski r iamas J ū s ų redaguoja
mam laikraščiui už turiningas 
1997 metų publikacijas pirmo
sios lietuviškos knygos-ir jos 
autor iaus Martyno Mažvydo 
tema, už taut inės kultūros 
puoselėjimą, dvasinių ryšių 
t a r p Tėvynės ir išeivijos stipri
nimą. 

Linkime J u m s ir „Draugo" 
dienraščio darn iam kolektyvui 
kūrybinės sėkmės". 

Pasirašo: Pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų su
kakt ies minėjimo valstybinės 
komisijos pirmininko pava
duotojas Ž i b a r t a s J a c k ū n a s 
ir komisijos sekretorius d r . 
D o m a s Kaunas . 

Pavarčius Lietuvos spaudą, 
paskaičius iš tėvynės at
siunčiamus laiškus ir pakal
bėjus su nusimanančiais žmo
nėmis, susidaro labai skirtin
gas vaizdas apie tenykštę eko
nominę padėtį. Nepaisant, 
kad „oficialūs šaltiniai" nuo
lat didžiuojasi įvairiais lietu
vių verslo bei pramonės pasie
kimais tiek vidaus, tiek 
užsienio rinkose, eiliniai žmo
nės, ypač provincijoje, skun
džiasi sunkia buitimi. Dauge
lis, tirštų kasdienybės dūmų 
išgraužtomis akimis, neįsten
gia matyti šviesesnio rytojaus. 

Kuo tikėti? Ar Lietuvos 
Banko Politikos departamento 
direktoriaus V. Geralavičiaus 
vertinimu, kad bendrojo vi
daus produkto tempais Lietu
va artėja prie Vidurio Euro
pos valstybių? Sakoma, kad 
pagal metinį infliacijos ro
diklį, kuris yra 8,4 proc, Lie
tuva kol kas žemiau stovi tik 
už Latviją ir yra viena Rytų 
bei Vidurio Europos vadovau
jančiu šioje srityje, pagal ben
drojo vidaus produkto metinį 
prieaugį (6 proc) , kartu su 
Kroatija užimanti pirmąją 
vietą. 

Lietuvos bankas yra dar op-
timistiškesnis: esą šiais me
tais bendrasis vidaus produk
tas padidės dar bent 7-8 proc., 
o infliacija dar sumažėsianti. 

Dažniau pasklaidžius „Lie
tuvos rytą", „Verslo žinias" ar 
kurį kitą, labiau į ekonomiką 
besiorientuojančią, spaudą, 
tiesa, galima rasti labai gra
žių pavyzdžių, kaip darbas, 
sumanumas, nevengiant ir 
tam tikros rizikos, padėjo ko
kybiškiems tos ar kitos 
įmonės gaminiams bei žemės 
ūkio produktams išsikovoti 
pripažinimą ne vien savo 
krašto, bet ir užsienio rin
kose. Nors tokius pirmūnus 
pjaute pjauna sunkumai gauti 
reikiamas paskolas savo vals
tybės bankuose, aukšti mokes
čiai ir muitai, bet vis dėlto 
pamažu stumiamasi pirmyn. 

Antra vertus, didėja jaunų 
bedarbių skaičius. Pvz., per
nai kas ketvirtas žmogus, be
sikreipiantis į Lietuvos darbo 
biržas, buvo iki 25 metų 
amžiaus. Kai kuriose apskri
tyse tokių jaunų bedarbių yra 
per 10 proc. Didžiausia pro
blema — jaunuoliai neturi jo
kios profesijos, tad ir tokių 
darbininkų paklausa labai 
menka. Nors daugelis kaltina 
pensininkus, kad jie per ilgai 
užsibūna darbovietėse, neuž
leisdami savo vietų jaunes
niems, pagal dabartinio gyve
nimo sąlygas, pensininkai ne
gali pragyventi iš gaunamos 
pensijos — reikia dirbti. Kaltė 

verčiama ir mokykloms, kad 
jos nerengia specialistų šian
dieniniams pramonės, preky
bos, technikos poreikiams. 

Esant tokiai padėčiai, ne
nuostabu, kad žmonės, ypač 
jaunesni, žūtbūt stengiasi 
ištrūkti į užsienius ir užsi
dirbti geresnį pragyvenimą. 
Tuo būdu Lietuva praranda 
potencialią darbo jėgą, jau ne
kalbant apie nedidelei tautai 
svarbius gyventojus. Kai pa
galiau sąlygos pasikeis ir ta 
darbo jėga bus būtinai reika
linga, ar darbdaviai pradės 
dairytis už valstybės sienų, 
kad užpildytų susidariusias 
spragas? Gausus kitataučių 
antplūdis sudarytų daug 
problemų, kurias patiria Va
karų Europos valstybės, besi
stengdamos sulaikyti neno
rimų imigrantų mases. 

Didžiausius ekonominius 
sunkumus patiria kaimas. Vi
siškai nualintas „kolchozinio 
mentaliteto", užsilikusio dar 
iš sovietinių laikų, užsipylęs 
akis svaigalais, netekęs jau
nesnių žmonių, Lietuvos kai
mas šiandien tarytum nu
rašomas į nuostolius ir susi
daro įspūdis, kad jis net di
desnio dėmesio nevertas. 
Kažkaip nesinori tikėti, kad 
lietuvis žemdirbys (nors apie 
pusšimtį metų dirbo ne sau, o 
„valstybei") pametė sveiką 
mąstyseną ir savigarbą. Kodėl 
propaguojamas šis neigiamas 
lietuvio kaimiečio įvaizdis? Ar 
kažkam tai naudinga? 

Neneigiant, kad kiekvie
noje pintinėje gali būti ir su
puvusių bulvių, vien dėl to 
išmesti gerąsias — per daug 
prabangu. Būtų kur kas nau
dingiau dažniau išgirsti apie 
pozityvią kaimiečių veiklą ir 
darbus. Neabejojam, kad to 
yra. 

Antra vertus, iki šiol dau
giausia analizuojama ekono
minė Lietuvos žmonių gyveni
mo pusė, tarytum tik pagal 
pinigų sumą matuojama tik
roji asmens, šeimos ar val
stybės vertė. Juk svarbiausias 
bendrasis valstybės vidaus 
produktas yra ne tam tikras 
litų pluoštas, o dvasiniai tur
tai. Ar iš tikrųjų pirminis 
dėmesys skiriamas Lietuvos 
žmogui, ar vien jo piniginės 
tūriui? Tiesa, asmens tauru
mas, teisingumas, pagarba ar
timui, meilė savo šeimai ir 
tėvynei nebus pagrindiniai ro
dikliai, pagal kuriuos Lietuva 
įsijungs į Europos Sąjungą ar 
kitas prestižines tarptautines 
organizacijas, tačiau dvasinės 
tautos vertybės sutvirtins pa
čius valstybės pamatus ir ant 
jų bus galima nedvejojant sta
tyti šviesų rytojų. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
27 (Tęsinys) 

Veselausko nuomone hondurininkų tvirtinimas, 
kad sukursim „atsarginę" Lietuvą su valstybine kalba 
ir kad tą „etninę" teritoriją vėliau perleisime Lietuvai, 
yra nerealus. Todėl žmonės, kurie būtų pasinešę emig
ruoti į Br. Hondūrą, tikrai privalėtų būti dėkingi as
menims, kurie rašo apie jį, nes jie nori jiems pagelbėti, 
o ne trukdyti. 

Australijos laikrašty „Mūsų pastogė" (V.8) J . Taut
vydas straipsny „Atsarginė Lietuva" rašo, kad gyve
name laikus, kada kartais ir nereali fantazija gali 
virsti gyvenimiška tikrenybe. Dabar žmonės jau per 
daug nenustebtų, jei kurį rytą atsibudę sužinotų, kad 
Marse ar kurioje planetoje kuriasi žemės gyventojas. 
Anot jo, kaip matėme iš Pakšto laiško, atsarginės Lie
tuvos kūrimas jau nėra tik gryna fantazija: yra numa
tyta teritorija, kalbėtasi su tų teritorijų valdytojais, 
gauti tam tikri patikinimai. Toliau straipsnio autorius 
papasakojo apie Pakšto pastangas surasti saugią vietą 
lietuviams įsikurti ir jo planą, kaip tai galėtų būti vyk
doma Br. Hondūre. Tai tokia reali padėtis, kuriant at
sarginę Lietuvą, baigdamas straipsnį pažymi jo auto
rius. 

Tame pačiame Australijos lietuvių laikrašty net

rukus (V.22) tilpo Rūtos straipsnis „Britų Hondūras". 
Jo įžangoje rašoma: Atsarginės tėvynės įkūrimo idėja 
žavi ne vieną lietuvį. Plačiame pasauly išblaškyti lie
tuviai ilgisi laisvo kampelio, kur galėtų vartoti savo 
kalbą mokyklose, kur galėtų ugdyti savą kultūrą. Ar 
tinkamas tai idėjai įgyvendinti prof. Pakšto pasirink
tas Britų Hondūras? Koks tai kraštas? Su kuo reiktų 
dalintis naująja tėvyne? 

Atsakydamas į šiuos klausimus, straipsnio auto
rius plačiai papasakoja apie Br. Hondūro geografinę 
padėtį, klimatą, gyvūnyą, gyventojus, ūkį, administra
ciją, istorįją ir pabaigoj rašo: Anglai, žinodami, kad 
Hondūro natūraliems tur tams eksploatuoti reikalinga 
darbo jėga, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui 
mėgino sudaryti imigracijos planus. Su UNRA, vėliau 
IRO, buvo planuota ten įkurdinti dalį Europos DP. šie 
projektai, nežiūrint anglų tvirtinimo, kad Hondūras 
gali priimti 100,000 emigrantų per 10 metų, liko ne
įgyvendinti, nes primityvus kraštas su tropikiniu kli
matu, malarija ir žemu gyvenimo standartu nedaugelį 
viliojo. 

„Autoritetingi duomenys apie kūrimąsi Br. Hon
dūre" — tokiu pavadinimu JDrauge" (V.29) išspaus
dintas ilgas V. Jagmino straipsnis, kuriame, remiantis 
britų kolonijų ministerijos oficialiais leidiniais, apra
šomos įsikūrimo sąlygos. Bendra išvada: europiečiai 
gali nugalėti klimato sunkumus ir apsisaugoti HgU, 
tačiau įsikūrimui reikia kapitalo ir žmonių, suge
bančių jį panaudoti ekonominei gerovei pakelti. Gam
tinėse ir ekonominėse sąlygose nieko nėra, kas rodytų, 
kad, išpildžius šiuos reikalavimus, įsikūrimas nepa

vyktų. 
Įsikūrimą Br. Hondūre Jonas Kaseliūnas laiške 

(V.ll) iš Sao Paulo, Brazilijos taip aiškino: 
Greta kalbų ir kalbelių aš norėčiau, kad organi-

zuotųsi fiziniai ir protiniai pajėgių būriai, kurie be 
jokių „sąlygų tyrinėjimų" leistųsi į tikrąjį sąlygų ty
rinėjimą Br. Hondūre. Kitaip sakant vyktų fiziniam 
darbui kaip stovi. Šiai grupei esu pasiruošęs priklau
syti a š pats ir tikiuos Brazilijoj dar surast i daugiau 
negu 50 bendraminčių. Tai būtų asmenys — viengun
giai, nesurišti su šeimų išlaikymo problemomis, bet 
pasiruošę kibti į bet kokį fizinį darbą. Šių darbininkų 
grupei reikia tik vienintelio dvasinio bei moralinio 
paskatinimo — lietuvybės sąlygų garantijų ir Dievo 
širdyje. Atsiradus bei „susiuosčius", kad tokių jau yra, 
kalbėsime apie pinigų suradimą... Apie kolonizaciją 
mes galime kalbėti kitiems tik tuomet, kada tokias 
sąlygas paruošime: įdirbsime žemę, išgrįsime gatves, 
pastatysime pirmąją bažnyčią, mokyklą.. O tada jau 
tie kiti važiuos tirti įsikūrimo sąlygų bei spręs, ką po 
to daryti. Kitaip sakant, kol ten tų sąlygų nėra pa
ruoštų, tol bet kokie „tyrinėjimų" užsimojimai yra 
daugiau negu juokingi... Brazilijoj man tenka stebėti 
tokių kolonijų steigimąsi. Pavažiavus geroką galą už 
Sanpaulio daugelį vietų randame tokių plakatų: „Šv. 
Elenos sodyba. Čia galite įsigyti sklypus su pastatais. 
Duodame lengvomis išsimokėjimo sąlygomis po 500 
kruzeirų mėnesiui. Pradžioje reikia įmokėti ne mažiau 
kaip... arba pagal susitarimą. Kreiptis mūsų ben-
drovėn". O už tų plakatų matomi ir vykdomieji darbai. 
Traktoriai rausia gatves. Tolumoje statomi namukai 

pagal inžinierių parengtą planą. Daro patrauklų 
vaizdą ir nori užeiti pasiteirauti. Panašiai turime gal
voti ir mes. Sutelktomis jėgomis turėtume parodyti, 
kaip įsirengti ir susitvarkyti, kad pasiturintis asmuo 
panorėtų tokią sodybą užpirkti, ar mes patys bandy
tume pardavinėti, žinoma, per atitinkamą bendrovę. 

Už atsarginės tėvynės steigimą tvirtai pasisakė ir 
žymus Brazilijos lietuvių veikėjas gyd. E. Draugelis 
„Darbininke" (VI.26): „...galvojame apie 'atsarginę Lie
tuvą', atseit apie savo teritoriją. Tiesa, nei mėnulyje, 
nei Marse dar greit negalėsime įsikurti (dėl susisieki
mo trūkumų), bet to nė nereikia, jeigu negalėsime nu
sipirkti Hondūre, pirksime kitur, čia pat, Brazilijoje, 
Argentinoje arba Kanadoje žemių neapgyventų, dar 
nesugadintų yra nemažai. Jeigu tai gali padaryti olan
dai, japonai, žydai, net menonitai, tai kodėl mes nega
lime to padaryti? Tam reikia tik 'elito', na, ir pinigų. 
Kiek sunkiau su elitu, o pinigus reikia mokėti tik su
rinkti. Antai, JAV mūsų tautiečiai jau milijardus dole
rių bus investavę. Daugiau judrumo, daugiau iniciaty
vos!" 

Prieš atsarginės tėvynės steigimą Br. Hondūre 
pasisakė Varpininkų leidinių fondo laikraštis „Sėja" 
(Nr. 3, 1959): 

„Prof. K. Pakštas kelia lietuvių išeivijoje sąjūdį 
įkurdinti lietuvius kompaktine mase menkai apgyven
tame ir labai atsilikusiame atogrąžinio klimato Britų 
Hondūre. Nuostabu, kad atsiranda lengvatikių net lie
tuvių visuomenės veikėjų eilėse. 

Visokių 'tėvynių' įvairiais sumetimais nemaža 
buvo kuriama ir praeityje. (Bus daugiau) 
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DAINAVA: RAMYBĖ, VIENUMA... 
IR KONCERTAS 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 
„Dainavos" ansamblio vyrų 

oktetas labai sėkmingai jau 
koncertavo Clevelande pernai 
spalio 25 d., ir Detroite lapk
ričio 15 d. Vienoje tų koncertų 
korespondencijų buvo taip sa
kyta: peikia tikėtis, kad su 
tokiu pat pasisekimu jis kon
certuos ir Čikagoje. Tik tada 
bus užbaigtas tarsi magiškas 
trikampis — Clevelandas, De-' 
troitas, Čikaga — kurio centre 
jau keturiasdešimt metų gy
vuoja gražioji Dainavos sto
vykla. Dauguma stovyklau
tojų Dainavoje kaip tik yra iš 
šių trijų vietovių. Taigi, lau
kiame informacijos apie kon
certą Čikagoje". („Draugas", 
1997.12.11). 

Turėti lūkesčiai išsipildė! 
Su malonumu galima visuo
menei pranešti, kad „Daina
vos" vyrų okteto koncertas 
įvyks Čikagoje kovo 21 dieną, 
šeštadienį, 6 valandą vakare, 
Jaunimo centre. Šią lauktą 
žinią telefonu gavau iš Bro
niaus Polikaičio, vieno Daina
vos jaunimo stovyklos pirmū
nų veteranų. Bilietai užsako
mi „Seklyčioje", Čikagoje, arba 
Pasaulio lietuvių centro krau
tuvėlėje („Dovanėlė"). Koncer
tas tęsis apie valandą su puse 
laiko. Po to kavinėje bus už
kanda. Aišku, bus ir proga pa
bendrauti, pasisvečiuoti. Auto
mobilių apsaugai bus samdyti 
saugai. 

Bronius Polikaitis taip pat 
paminėjo, kad kovo antroje 
pusėje Čikagoje lankysis dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai. 
Jų tikimasi ir šiame koncerte. 
Daug kam Damušių pavardė 
yra tarsi sinonimas Dainavos 
stovyklai. Įvertinant jų pas
tangas, vadinamieji „Baltieji 
rūmai" Dainavoje yra oficialiai 
pavadinti dr. Adolfo Damušio 
vardu. 

Vyrų oktetui vadovauja Da
rius Polikaitis. Okteto nariai 
yra Liudas Landsbergis, Aras 
Norvilas, Audrius Polikaitis, 
Marius Polikaitis, Tadas Stro
pus, Kastytis Šoliūnas ir Ma
rius Tijūnėlis. Akompaniato-

rius bus Vidas Neverauskas: 
pranešėja — Taura. 

Koncertui parinkta „Grįžki 
tu pas mus" tema. Po pirmųjų 
dviejų koncertų, jau dabar ga
lima drąsiai sakyti, kad tą 
temą sumaniai apipavidalins 
Taura. „Mums, kurie gimė ir 
augo tame svetimame krašte, 
bet kurių širdyse dega tėvų 
meilės kibirkštis savo tėvynei, 
mums, kurie tiek daug dienų, 
savaičių, vasarų ten esame 
praleidę — Dainava — mūsų 
namai... Nepamirškime, kad 
tik mes ją galime išlaikyti — o 
labiausiai — nepamirškim, 
kad jos miškai ir ežero krantai 
visada kviečia: 'grįžki tu pas 
mus'..." Tai trumpa ištrauka 
iš Tauros koncerto temą api-
pavidalinčių deimančiukų. 
Šiuos žodžius perrašant prisi
minė neseniai išspausdintos 
Dalios Staniškienės eilės apie 
Dainavą (iš knygos „Einu na
mo"): 

DAINAVA 

Ramybė. Vienuma. 
Saulėleidis ant kalno, 
Tuiksėjimas vandens Spygly, 
Miškų ošimas... 
Tai Tavo, Viešpatie, 

pasaulis; 
Tai Tavo Meilė, spindinti 

saulėlydžiu; 
Tai Tavo Meilė, kurią jaučiu 

vienumoj 
Ir Spyglio ežero vandens 

tviksėjime... 

Ramybe jums, 
žodžius Tavuosius ošia 

vejas... 
Ramybė jums... 

ir man ramu, 
ir man ramu... 

Koncerto programa bus la
bai panaši į jau atliktų kon
certų Clevelande ir Detroite. 
Dainuojamos dainos savo te
matika bus įvairios: greita
kalbės, patriotinės, romanti
nės ir t.t. Viena daina — Da
riaus Polikaičio sukurta „Dai
nava" — atliekama koncerto 
pabaigoje, yra viso koncerto 

Saulėtu Dainavos stovvklos keleliu. 

r 

Vilniaus arkivysk. metropolitas Audrys J. Bačkis (kairėje) ir Šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje rektorius prel. Algimantas Bartkus. 

ĮVYKIAI IR SVEČIAI 
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJE 

dėka Amerikos vyskupų kon
ferencijos ir užsienio lietuvių 
paramos, gali studijuoti Ro
mos universitetuose ir kaupti 
intelektualinį, o kartu ir dva
sinį kapitalą mūsų tautai. Vi
sų vardu esame Jums dėkingi 
ir prisimename visus maldose. 

Ne per seniausiai pas mus 
svečiavosi žymus Lietuvos 
krepšininkas, NBA buvęs 
žaidėjas, Šarūnas Marčiulio
nis. Įdomu buvo išgirsti jo 
vertinimus, samprotavimus, 
mums rūpimais klausimais. 
Jis savo darbo Lietuvai nenu
traukė — įsteigė krepšinio 
mokyklą ir taip ĖOpinasi labai 
aktualia šiuo metu — jaunimo 
užimtumo ir auklėjimo — pro
blema. 

Šiais metais sausio mėn. 
viduryje iš gimtosios žemės 
kolegiją aplankė dekanas Pet
ras Stukas, Švėkšnos parapi
jos klebonas ir monsinjoras 
Petras Puzaras, kuris yra Tel
šių Kunigų seminarijos stu
dijų prefektas, o kartu — Šv. 
Antano religijos studijų insti
tuto direktorius Kretingoje. Iš 
jo lūpų mus pasiekė naujosios 
žinios iš seminarijos ir institu
to gyvenimo. Pastarasis jau 
sulaukė pirmosios studentų 
laidos, kuriems buvo suteiktas 
bakalauro laipsnis. Tai yra 
pirmieji specialiai pedagogai, 
pasirengę tikybo6 mokymui 
Žemaitijoje. 

Prieš keletą dienų Vilniaus 
arkivysk. metropol. Audrys J. 
Bačkis viešėjo pas mus, trum
pam atvykęs iš Lietuvos. Kole
gijos rektorius mons. Algiman
tas Bartkus prieš pietus visos 
kolegijos vardu pasveikino ar
kivyskupą gimtadienio proga. 
Sesutės vienuolės ir kunigai 
studentai sugiedojo „Ilgiausių 
metų". Iškilmingų pietų metu 
svečias mums palinkėjo po 
studijų grįžti į tėvynę ne „už
riestom nosim", bet darbščia 
širdimi. 

Šiais metais laukiame dar 
vienos iškilmės — Popiežiš
kosios Šv. Kazimiero kolegijos 
50 metų auksinio jubiliejaus. 
Kolegija atsirado prelato Lado 
Tulabos pastangomis. Ši šven
tė numatoma kovo 4-ją — Lie
tuvos Globėjo dieną. 

Jau dabar vyksta svarbūs 
pasiruošimo darbai. Tą dieną 
numatoma, kad bus aukoja
mos iškilmignos šv. Mišios 

Savo pirmuosius daigus jau 
išleido 1998-ji, kurie, kaip ži
nome, yra skirti Šv. Dvasiai. 
Išsiilgę meldžiame Jos dovanų 
ir kartu trokštame atsinaujin
ti savo dvasia. 

Praėję metai Šv. Kazimiero 
kolegijai buvo įžymūs ir gau
sūs savo įvykiais. Iš daugelio 
būtų galima paminėti paskes-
niuosius. 

Štai vienas iš čia (Romoje) 
studijavusių kunigų — kun. 
R. Norvilą — buvo įšventintas 
į vyskupus. 

Naujas įvykis, kurį būtų ga
lima pavadinti tikrai nuosta
biu, yra įrašytas tiek į Lietu
vos, tiek ir į kolegijos istoriją. 
Pirmą kartą Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę 11 jos kuni-
gų-studentų Romoje apsigynė 
licenziato, o vienas — daktaro 
laipsnį iš įvairių teologinių 
disciplinų. Kai kurie jau dar
buojasi tėvynėje, kiti — tęsia 
studijas. 

Atvyko ir nauja pamaina iš 
Lietuvos — 4 kunigai, kurie, 

širdis. Vien dėl jos verta daly
vauti. Štai kaip jos pristaty
mas buvo aprašytas Aurelijos 
Balašaitienės po koncerto 
Clevelande: „... scena buvo vi
siškai aptemdyta ir. atitrau
kus scenos foną dengusią už
dangą, gilumoje pasirodė 
stambios, apšviestos raidės 
'Dainava'. Okteto nariai pasi
traukė į scenos šoną, o vado
vas Darius Polikaitis pradėjo 
dainuoti savo sukurtą tekstą 
ir muziką Dainavos stovykla
vietei pagerbti. J dainos pa
baigą įsijungė ir visi okteto 
nariai. Girdėjome fortepijono 
palydą... Scenoje buvo rodo
mi... aparatu perduoti Daina
vos vaizdai su jaunimo ir su
augusių grupėmis, su po atvi
ru dangumis aukojamomis 
Mišiomis, kryžiais, Spyglio 
ežero ir žalių pievų roman
tiškais vaizdais" („Draugas", 
1997.10.30). 

Pernai Dainavos jaunimo 
stovykla prie Manchester, MI, 
ir Jaunimo centras Čikagoje 
šventė savo keturiasdešimtuo
sius metus. Dabar Čikagoje 
šios dvi jaunimo auklėjimo 
veteranės susibėga po vienu 
stogu. Visiems Dainavos sto
vyklos auklėtiniams, jų tė
vams, rėmėjams ir gerbėjams 
tariame: „Grįžki tu pas mus!" 

Santa Maria Maggiori bazili
koje. Laukiama atvykstant 
didelio būrio svečių — vysku
pų, kunigų ir pasauliečių iš 
Lietuvos bei viso pasaulio. 
Manoma, kad susirinks visi, 
kas yra baigę šią kolegiją, kuri 
per tiek metų čia Romoje buvo 
lietuvių tautos Nenugalimu-
mo simbolis. Iš jos po pasaulį 
pasklido tiek daug žymių žmo
nių, kaip antai prelatas A. 
Rubšys, išvertęs į lietuvių kal
bą Šv. Raštą, arkivysk. J. Bu
laitis, arkivysk. J. A. Bačkis ir 
kiti. 

Daugelis jų ruošėsi dirbti 
Lietuvoje, tačiau, susiklosčius 
kitokioms istorinėms aplin
kybėms, tai buvo neįmanoma. 
Tačiau Apvaizda pasirūpino jų 
dirva — juk po pasaulį tiek 
daug buvo pasklidusių mūsų 
tautiečių, juk reikėjo, kad kas 
nors pasirūpintų ir jų dvasi
niu palaikymu — pastoracija. 
Įdomu bus visiems susitikus 
pasidalinti įspūdžiais džiaugs
mais ir viltimis. 

Studentas 
kun . K. Pajaujis 

ROKO MARŠAS 
1987-1997 

Išrūpintu kvietimu, 1997 m. 
gruodžio 5 dieną visos Lithua-
nian Mercy Lift ir University 
of Illinois School of Nursing 
ŽIV/AIDS infekcinės ligos pro
filaktikos programos keturios 
dėstytojos nuėjome į „Roko 
maršo 1997" koncertą švęsti 
dešimtmetį Vilniaus koncertų 
ir sporto salėje. Pajutome, kad 
esame seniausios koncerto da
lyvės, kurios drįso į salę 
įžengti. Koncerti buvo daug 
triukšmingos muzikos, pa
įvairintos šokančiomis spal
votomis šviesomis ir dažnai 
dirbtiniais dūmais scenoje, 
kad publika jaustųsi skren
danti erdvėse. Be dūmų nuo 
scenos publikoje buvo daug 
rūkančių jaunų žmonių, kad 
galėjai su peiliu perpjauti 
dūmus. Rimtesnieji žiūrovai 
užėmė sėdimas vietas, o didelė 
minia stovėjo prieš sceną ir 
varžėsi kuo arčiau ištiestomis 
rankomis paliesti žymius Lie
tuvos roko ir kitų kraštų mu
zikantus. Skandavo ir kartu 
dainavo su dinininkais. Daly
vavo „Barfly" iš Didž. Britani
jos, „Merlin", „Žas" iš Lietu
vos, „Ultra Orange" iš Pran
cūzijos ir kiti. Prisipažinsiu, 
kad muzika, nors buvo garsi, 
bet įdomi, o atlikėjai profesio
naliai pasirodė. 

Kadangi šis koncertas buvo 
AIDS tema, beveik visų dainų 
žodžiai specialiai parašyti apie 
„saugų seksą". Projekto vado
vas Petras Ubartas rašė 
„Saugok sveikatą" žurnale: 
„Temų mums niekas nesiūlo. 
Jeigu pernai buvo siūlymas, 
tai siūlymas buvo, ne kokią 
temą pasirinkti, o atgaivinti 
patį renginį. Šių metų temą 
padiktavo gyvenimo realybė. 
Manome, kad Lietuva nesu
gebės susitvarkyti su AIDS 
pavojum, todėl norime apie šią 
ligą garsiai prabilti dabar, kol 
ji dar netapo mūsų gyvenimo 
kasdienybė. AIDS šiandien 
Lietuviu nėra tas priešas, kurį 
ji galėtų nugalėti. Geriausiu 
atveju, Lietuva galėtų šio 
priešo neįsileisti. O kad gresia 
mums, rodo elemantari gre-

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

uETOTI^iauJJČ^nežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. Washington. D.C.. ieško darbi
ninko, kuns gaietų atlikt lauko priežiūros 
dartius. Pradinis ,-nokestis S6 , valandą. 
Galima dirba 1 C-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas oarbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $i 30 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

CREIT PARDUODA 

& 
RE/MAX 

REALT0RS 
(773)586-5959 
(708) 425-7160 
RIMAS LSTANKUS 

• Grertas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetis, tel. 630-241-1921. 

Parduodu auto '93 
BMW 325 I; automatinis. 

Galiu padėti su finansavimu. 
Tel. 773-671-6672. 

Puiki proga moteriai, teisėtai atvyku
siai į JAV, mokančiai virti ir namų 
ruošos darbus, įsikurti šiame krašte. 

Rašykite; Villa St. Joseph 
P.O.Box155 

Thompson, Ct 06277 

Lietuvaitė, vidutinio amžiaus, 
sąžininga, tvarkinga, maloni 
nerūkanti našlė. Virėja. Vairuoja 
mašiną. Ieško darbo. Dėkoju už 
pasiūlymus. Rašyti; Angele 

1 Anington Ave. Apt. 212 
Spotsvrood.NY 08884 

REIKIA PINIGŲ? 
Galite užsidirbti plaunant indus 
ir padedant virtuvėje. 10-12 vai. 
į sav. šeštd. ir sekmd. Skambinti: 
ses. Janine, šv. Kazimiero 
Seserys, 773-776-1324. 

kainuoja 1 minutė telefoninio rySidlu Imtuvą. 
Tat pafe žemiausia kaina, su kuria niekas negali 
varžytis. Jei ir Jūs pageidaujate kalbėli ilgiau, 

skambinkite Telegroup atstovui, 
su kunuo susikalbėsite lietuviškai 

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

timų valstybių AIDS statisti
ka". 

Po pusvalandžio dvi mano 
kolegės išėjo. Dūmai degino jų 
akis. Mudvi su dr. Norr pasili
kome ir toliau klausėmės kon
certo, stebėjome jaunime drau
giškumą ir elgesį vienas su 
kitu. Mudvi pasivaikščiojom, 
kur buvo parduodami gėrimai. 
Prieiti prie gėrimų buvo 
neįmanoma. Nusipirkę „Kana-
pilį", gėrė 14-mečiai. Nusi-
juokėm, kad gali mums nepar
duoti alaus, juk mes per 
senos. JKanapilis", buteliais 
btivo jaunimo ir paauglių 
nešamas į koncerto salę. 

Pirmas JRoko maršas" 1986 
metais buvo Algirdo Kauš
pėdo idėja. Tuo metu pas mus 
pateko roko maršo kasetė, 
kurią žiūrėjome, ašarodami iš 
džiaugsmo. Tais laikais buvo 
paskelbta „Perestroika" ir 
per komjaunimo organizacijas 

buvo galima gauti nemažai 
laisvių, ypač kūrybinei veik
lai. „Antis" koncertavo Čika
goje, Jaunimo centre 1990 
metais. Tai buvo pirmieji tokie 
muzikiniai organizaciniai ju
desiai, atspindintys jaunimo 
muzikinės kultūros padėtį. Al
gis ir pasiūlė jaunimo muzikos 
grupėm surengti didelį žygį 
per Lietuvą. Tarybiniais lai
kais rokas buvo blogas daly
kas. Šiandieną, jei per roko 
muziką pasiekiamas jauni
mas, tegul koncertuoja toliau. 

Lauksime „Roko maršo" 
1998 metų gruodžio mėnesį, 
bet neturėtų pardavinėti alko-
holinų gėrimų 14 metų pa
augliams. Kur įstatymai ir 
įstatymų vykdytojai? 

Pranė Šlutienė 
^——aj i — a — — — • — — — — — » 

Jaunos dienos neprotingos, 
paklydimais gan turtingos. 

DŽIAUGIAM^^RINKĘ VISŲ MŪSŲ PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ! 
Padėkime padengti rinkiminei kampanijai susidariusias skolas* 

Už Valdą Adamkų komitetas 
Čekius prašome rašyti: „ADAMKUS FOR PRESIDENT OF LITHUANIA* 

STANDARD FEDERAL BANK, Attn. Barb 
715 Plainfield Road, Willowbrook, IL 60521. 

Prezidento Valdo Adamkaus rinkimų skoloms sumažinti siunčiu dol. 
Vardas ir pavardė Adresas 

i 
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Vytenis Rasutis, 8211 W 90th St Hickory Hills, IL 60457 

ŽVILGSNIS J LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

SURADO LAISVĄ NIŠĄ 

Didžiausia krašte baldų 
įmonė „Narbutas ir Ko", iki 
šiol gaminusi tik biuro baldus, 
parodoje „Lietuviški baldai 
97" pademonstravo naują vir
tuvės baldų komplektą, — 
rašo „Verslo žinios". 

Pasak vieno įmonės vadovų 
Antano Dobrovolskio, virtuvės 
baldus bendrovė ėmė gaminti, 
prieš tai atlikusi rinkos ir 
paklausos tyrimą, po kurio pa
aiškėjo, kad rinkoje yra spra
ga tarp brangių atvežtinių ir 
pigių lietuviškų baldų, kai
nuojančių tarp 4 ir 8 tūkst. 
litų. 

Naujieji virtuvės baldai bus 
komplektuojami su kliento pa
geidaujama technika ir įranga 
arba be jos. Naujoji virtuvė su 
naujausia ir brangiausia vo
kiečių firmos „Siemens" bui
ties įranga kainuos apie 
30,000 litų. Be įrangos vir
tuvės baldus bus galima nusi
pirkti ir už 7,000 litų. Vir
tuvės baldai bus gaminami 
naujoje dirbtuvėje, kurios pa
talpoms ir įrangai bendrovė 
skyrė apie 20 mln. litų. 

Kitos baldų firmos „Vokė 
III", gaminančios to paties pa
vadinimo plačiai reklamuoja
mus virtuvės baldus, direkto
rius Genadijus Chaleckis ne
siėmė naujų konkurentų ver
tinti iš anksto. Pasak jo, lai
kas parodys, kurie baldai per-
kamiausi. Problema, jo nuo-
aione, yra ne baldų kaina, o 
maža perkamoji gyventojų 
galia. Dabar retas žmogus gali 
leisti sau nusipirkti visą vir
tuvės komplektą. Dėl to „Vokė 
III" pardavinėja atskiras 
baldų komplekto dalis pagal 
užsakovo pageidavimus. 

Kiti baldininkai mano, kad 
virtuvės baldų rinka Lietuvoje 
dar gan laisva. Šiaulių firmos 
„Genys" direktorius Eugenijus 
Baronas sako, kad baldų rin
koje pastebimi pasikeitimai \ 
gera, nes žmones vis mažiau 
stebina virtuvės baldų kainos. 
Jei prieš 4 metus komplektas 
už 5,000 litų atrodė labai 
brangus, dabar panašus kom
plektas kainuoja per 10,000 
litų ir pirkėjų jau nebestebina. 

DRAUDŽIAMOS 
KELIONĖS 

Kauno draudimo bendrovė 
pradėjo teikti naują paslaugą 
kelionių draudimą. Dabar tu
ristas gaus kompensaciją, jei
gu dėl rimtų priežasčių atsi
sakys kelionės, užsienyje pa
mes pasą, pavėluos išvykti ir 
pan. 

Pasak „Lietuvos ryto", dabar 
turizmo bendrovės negrąžina 
klientams pinigų, jeigu jie 
paskutinėmis prieš kelionę 
dienomis atsisako vykti \ 
užsienį net dėl labai rimtos 
priežasties. 

Apsidraudęs žmogus gaus 
ne didesnę kaip 6,000 litų 
išmoką, jeigu jis negalės 
išvykti į užsienį dėl staigios li
gos, gaisro, artimųjų mirties. 
Pametus pasą, bus išmokama 
300 litų naujo paso gavimo 
išlaidoms padengti. 

Draudimo įmoka sudarys 2-
4 proc. visos kelionės kainos. Į 
kelionių draudimą neįeina gy
dymo išlaidų užsienyje draudi
mas. 

Kauno draudimo bendrovė 
šiuo metu bendradarbiauja su 
daugiau kaip 100 Lietuvos tu
rizmo bendrovių. Jos parei
gūnas Žilvinas Petrauskas 

mano, kad kelionių kainos 
nesikeis dėl šio draudimo. Jei
gu kelionė kainuoja tūkstantį 
litų, už draudimą reikės mo
kėti vidutiniškai 30 litų. 

ANTIKVARIATO 
SPINDESYS m 
RŪPESČIAI 

Per jo rankas perėjo kilogra
mai aukso ir sidabro, jose 
spindėjo brangakmeniai, jos 
lietė galybę brangių senoviškų 
daiktų. Tik visa tai priklausė 
kitiems. Taip rašinį apie an
tikvarą Vidą Maulių, kuriam 
prieš dešimti metų toks pragy
venimo šaltinis pačiam būtų 
buvęs visai neįtikėtinas prade
da „Aikštė". 

Sakoma, kad reformų lai
kais visuomet pagyvėja anti
kvarinių daiktų prekyba. Vie
ni nuskursta ir priversti 
išsiparduoti, kiti praturtėja ir 
superka siūlomas vertybes. 
Vilniaus senamiestyje, Pilies 
gatvėje, atidarytas Vido Mau-
liaus antikvariatas tuo metu 
buvo jau gal dvylikta tokia 
parduotuvė. Anuomet prekyba 
buvo gyvesnė ir pelningesnė. 
„Vilniuje jau niekas nebesis
tebėdavo, kai rinkoje atsiras
davo auksinė caro laikų 
dešimtrublė, vertinga ikona ir 
garsaus dailininko paveikslas. 
Sako, kad tada už tūkstantį 
dolerių čia buvo nupirktas 
smuikas, kuris vėliau kaip 
Stradivarijaus už milijoną 
buvo parduotas Stobio varžy
tuvėse", — pasakojo V. Mau-
lius. 

Dabar antikvaras kasdien 
vienuoliktą ryto atrakina savo 
parduotuvės duris ir iki vaka
ro laukia klientų. Jų čia per 
dieną praeina koks pusšimtis. 
Vieni siūlys parduoti, kiti 
zvalgysis ką pirkti, bet būna 
dienų, kai nepavyksta jokio 
sandorio. 

Lietuviškų senienų kainos 
susiklosto per kolekcionierių 
susiėjimus, kurie kas šešta
dienį vyksta Vilniuje ant Tau
ro kalno. Daiktų parduoti 
atneša trijų kategorijų žmo
nės. Dažniausiai — vargo su
riesti pagyvenę inteligentai, 
menininkai. Kita kategorija — 
pradedantys verslininkai, ku
riems reikia pradinio kapitalo. 
Nemažai ir jaunimo, neprie-
raišaus tėvų ar senelių palik
toms senienoms. Bet tikrai 
vertingų kolekcijų į antikva
riatus nepatenka. Kolekcionie
rių pasaulyje puikiai žinomi 
ne tik jų savininkai, bet ir ga
limi pirkėjai. 

Dažniausiai į antikvariatą 
užsuka užsieniečiai. Vis daž
niau ateina ir prakutusių 
tėvynainių. Jie ieško nebe ma
syvių auksinių grandinių, o 
antikvarinių baldų, kilimų, 
šaltųjų ginklų ar praėjusio, 
amžiaus porceliano. Pagal V. 
Mauliaus, kartais nuo jų ne
lengva atskirti ir vagį. 14,000 
litų kainavo auksinis laikro
dis, kurį vagis išplėšė iš ran
kų. 

V. Maulius aiškina, kad an
tikvaro pelną nesunku aps
kaičiuoti. Prie realios daikto 
kainos jis prideda 27 procen
tus, iš kurių turi sumokėti vi
sus mokesčius ir išsilaikyti 
pats. 

Daugelis dalykų verslinin
kui šiandien atrodo keistai. 
Pvz., priimtasis tauriųjų me
talų ir brangakmenių valsty
binės priežiūros įstatymas. Jis 
įpareigojo iš naujo prabuoti vi
sus, į prekybą patenkančius, 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. vasario 11 d. 

Tartautinėje parodoje „Mūsų namai 
pasirinkimą. 

auksinius ir iš kitų tauriųjų 
metalų pagamintus dirbinius. 
„Tarsi nebegalima būtų pasi
tikėti nei sovietinėmis, nei 
kitų valstybių, net senoviš
komis prabomis. O ši operacija 
kainuoja nepigiai, todėl net 
menkas žiedelis po pakartoti
nio prabavimo pabrangsta ke
liolika ar net keliasdešimt 
litų. O už tokią kainą jų nie
kas nebeperka. Žodžiu, įsta
tymo sumanytojai stumte stu
mia žmogų į brangiųjų metalų 
supirktuvę, kurioje tą žiedelį 
būtinai nupirks, tik jau ne 
kaip gaminį, o kaip metalo 
laužą", — sakė V. Maulius. 

NAUJA 
A. ŠLEŽEVIČIAUS 

PROFESIJA — 
DEGTINDARIS 

Buvęs premjeras Adolfas 
Šleževičius investavo savo 
pinigus į degtinės gamyklą, 
statomą Šiaurės Osetijoje, — 
rašo „Respublika". 

Vidutiniškai du tris kartus 
per mėnesį iš Kauno oro uosto 
pakyla keleivinis JLietuvos 
avialinijų" lėktuvas, kurio 
maršrutas visada vienodas. 
J i s skrenda į Šiaurės Osetijos 
miestą Vladikaukazą, anks
čiau vadintą Ordžonikidze. 
Šiuos skrydžius užsakė kau
niškė statybininkų bendrovė 
„Mitnija", praėjusių metų vėlų 
rudenį ten pradėjusi statyti 
degtinės gamyklą. Kaip rašo 
„Respublika", šiai bendrovei 
artimų žmonių teigimu, ga
myklai vadovauja buvusio 
premjero Adolfo Šleževičiaus 
žentas, o į jos statybą kartu su 
vietos partneriais pinigų yra 
investavęs ir pats buvęs prem
jeras. Kalbama, kad kartu su 
osetinais spirito varyklos akci
jas jis pasidalinęs per pusę. 
Bendra šios gamyklos vertė — 
apie 3 mln. dolerių. 

Dienraščiui nelabai daug ką 
pavyko sužinoti apie šią spi
rito gamyklą ir jos savininkus. 
Todėl „Respublikai" kyla ne
mažai klausimų. Pernai A. 
Šleževičius oficialiai deklara
vo apie vieną milijoną litų pa
jamų. Tad iš kokių pinigų jis 
statosi degtinės gamyklą Už
kaukazėje? Dienraštis kartu 
klausia, kas gali paneigti, kad 
tokiu būdu neplaunami buvu
sio premjero Juodieji pinigai", 
duoti „ponui penki procentai" 
kaip jis buvo vadinamas dir
bant vyriausybės vadovu. 

* Privat izavimo komisija 
viešbučio „Lietuva" Vilniuje 
pardavimo kainą sumažino 
nuo 44 mln. iki 36 mln. litų. 
Trečią kartą bus bandoma 
parduoti didžiausią Lietuvos 
viešbutį, skelbiant viešą kon
kursą. 

* Nuo spalio 13-osios 
pradėti grąžinti indėliai likvi
duojamo Akcinio inovacinio 
banko indėlininkams. 

97" akcinė bendrove „Kilimai' 

* Lapkričio mėnesį Kaune 
turėtų pradėti dirbti bendra 
Lietuvos ir Švedijos įmonė 
„Vasa ir partneriai", gamin
sianti trikotažinius audinius 
bei drabužius. Naujoji įmonė 
veiks uždarytame „Silvos" ko
jinių mezgimo ceche. Naujos 
įmonės gaminius tikimais par
duoti Vokietijoje, Danijoje, bu
vusios Jugoslavijos šalyse. 

.artotojams siūlė labai gausų kilimų 
Nuotr. Eltos 

* Ūkio ministerija pradėjo 
rengti Lietuvos pramonės at
gaivinimo programą, į kurios 
sąrašą pretenduoja apie 500 
įmonių. Į sąrašą pateko įmo
nės, turinčios finansinių pro
blemų, tačiau vyriausybė ne
ketina gaivinti tų, kurios savo 
jėgomis gali atsigauti. 

Rima Jakutytė 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUViy FONDAS 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
T«l.: 708-257-1616 

Fu.: 708-257-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 
Santrupos : atm. įn.=atminimo įnašas , pavardė po dvitaš-

kio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma po 
pavardės=įnašų iš viso. 

•b 

l x $ 5 
l z $ 6 
7 x $ 1 0 

l x $ 1 5 
3 x $ 2 0 

6 x $ 2 5 

8 x $ 5 0 

l x $ 7 0 
1 x $ 7 5 
1 x$85 

25 x $100 

1 x $150 

4 x $ 2 0 0 

2 x 2 5 0 
l x $ 3 0 0 
3 x $ 5 0 0 

l x $ 6 1 0 

1997 m. gruodžio mėn. 
Vaitėnas dr. Mykolas, atm.įn., $115. 
Prel. Kazimieras Šaulys atm. įn., $3,106. 
Abarius Mykolas ir Onutė, $110; Barčas Antanas ir 
Elena, $210; Jonait ienė Izabelė, $133; Končius 
Robertas, $10; Kreivėnas Narcizas ir Olga, $110; 
Petravičius Vygandas ir Olga, $150; Žižniauskienė 
Elzbieta, $110. 
Lęvanas Stasė, $415. 
Jankauskaitė Zina, $30; Selenis Vladas (miręs) ir 
Bronė, $840; Švedas Jonas atm. įn.: Deveikis M., 
$120. 
Bray Bertulytė Ina, $150; Bublys Algimantas, $255; 
Keblys Kęstutis ir Vitalija, $625; Kolupaila prof. 
Steponas ir Kolupailienė a tm. įn.: Kolupailaitė 
Eugenija, $1,800; Prunskis Prel. Juozas, $625; 
Veliuonienė Mikalina atm. įn.: Skudzinskas Algirdas 
ir Eva, $25. 
Barnet Will ir-Elena, $50; Draugelis Arūnas ir Irena, 
$1,500; Dunajewski Naokaitė dr. Alicija, $260; 
Griškienė Aldona, $365; Krasauskas kun. Rapolas, 
S250; Laniauskas Rimantas J., $300; Rutelionienė 
Julija atm. įn.: Rutelionis Vytautas, $200; Vienužis 
dr. Rimas atm. įn.: Lukas Jonas, $1,250. 
Miliauskas Petras ir Stasė, $400. 
Gimbutas dr. Jurgis, $575. 
Drukteinis dr. Edmundas atm. įn.: Rimavičius A. $40. 
Whitaker J. ir M., $25, Hohl R., $20, $1,600. 
Anonis Vytautas ir Danutė, $3,200; Bartkus Tadas, 
$100; Bliudnikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, 
$700; Budelskis Zigmas atm. 11-tų mirties metinių 
proga: Budelskienė Eugenija, $1,300; Druseikis 
.Algimantas, $2,100; Dubinskas dr. Viktoras, $3,500; 
Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, $1,594; Jatulis 
Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $700; Ječius 
Kęstutis ir Dalia, $1,300; Karaitis Algirdas (miręs) ir 
Viktorija, $900; Kiznis Jonas atm. įn.: Šimoliūnas 
Saulius, $400; Končius Arnoldas ir Rūta, $100; Laucis 
dr. Augustinas ir Marija, $1,200; Laukys Eduardas ir 
Danutė, $250; Muliolis Algirdas ir Amanda. $1,100; 
Ošlapas Raimundas ir Regina, $600; Palionis Tadas ir 
Gailute, $600; Paskųs Raymond E., $1,750; Pažerūnas 
Juozas ir Eugenija, $300; Raišys dr. Vladas atm. įn.: 
Raišys Vidmantas ir M.Nijolė, $600; Rimkus Juozas ir 
Marija atm. įn.: Zvirzdienė Zita, $700; Šileikis-Hood 
Laima, $200; Širmėnas Kazys atm. įn.: Grayson Vida, 
$690; Skirgaudas Maria, $510; Vaikutis Vytautas ir 
Stefa, $900. 
Koklienė Apolonija atm. įn.: Kamantas Vytautas ir 
Gražina $50, Peckus dr Šarūnas ir Jolanta, $50, 
3akaitis Algis ir Jūra $25, Kirvelaitis Vytenis $25, 
$350. 
Grybauskas dr. Vytenis, $3,350; Kaufmanas Petras ir 
Auksė, $800; Mileris dr. Paul, $2,000; Morkūnas 
Leonas, $700. 
Bartkus dr. Darius, $250; Bartkus dr Viva, $250. 
Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $4,300. 
Mickevičius Bernardas, $1,150; Ragauskas Antanas: 
testamentinis palikimas $1,500; Rimas dr. Motiejus 
miręs) ir Aldona, $5,900. 

Ostrauskas Marijonas atm. įn.: Baras Stasys ir Elena 

B r a n g i a i Mot ina i 

A.tA. 
BRONEI ABROMIENEI 

m i r u s , jos mielą d u k r ą JOLANTĄ, a n ū k e s STA-
C E Y ir M E G A N , s e s u t ę JADVYGĄ GAUBIENĘ" 
bei k i t u s g imines nuoš i rdž ia i už jauč iame ir k a r 
t u l i ūd ime . 

Jolanta ir Jonas Zubinai 
Judita ir Robertas Yuškai 
Liucina ir Jurgis Grigalauskai 

(c 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 

SKIRTOS AUKOS 
(1997JQ.l - 1998.II.1) 

Bernice Peters - 1,000 dol. 
Vytautas ir Emilija Valantinai - 300 dol. 
Po 50 dol. aukojo: Danutė Ciplijauskaitė. dr. Janina 

Jakševičienė. Viktorija Karaitienė. Teofilė Mišauskienė, 
Laimutė Tornau. Viktorija Valavičienė. 

Liucija Krutulienė - 47 dol. 
Jeronimas Gaižutis - 30 dol. 
Pranė Pakalkienė - 24 dol. 
Po 22 dol. aukojo: Nijolė Kairienė ir Sofija Plenienė. 
Po 20 dol. aukojo : O n a A b r o m a i t i e n ė , V a n d a 

! Mažeikienė, Sofija Mickevičienė, Edmundas ir Bronė 
: Vengianskai 

Po 17 dol. aukojo: Barbara Blinstrubienė ir Liucija 
! Grigalauskienė. 

Stella Paškonienė - 14 dol. 
Valė Remienė - 12 dol. 
Uršulė Eidiet ienė - 11 dol. 
Po 7 dol. aukojo: Marija Krištopaitienė ir Marija 

Stoškienė. 
Po 3 dol. aukojo: Ramoną Karlove ir Irena Vebrienė. 

Mirusiųjų atminimui aukojo: 
A.a. Rožės Mačernienės atminimui 500 dol . -Pranas 

Mačernis. 
A.a. dr. Aldonos Rimkus-Kairytės atminimui: po 10 

dol. - Kazimieras Bagdonas ir Dalia Būtėnienė; po 20 
dol. - dr. Stasė Didžiul ienę (Lietuvių dantų gydytojų s-gos 
vardu), Aldona ir Donatas Pečiūrai; po 25 dol. - Wes ir 
Marlene Kas tn ing , dr. J a n i n a J a k š e v i č i e n ė ir dr. 
Vytautas ir Genovaitė Musoniai; 30 dol. Liuda ir Vytas 
Vėlūnai; 40 dol. - dr. Lilija Ignatonienė; po 50 dol. - Sofija 
Orvydienė ir sūnūs, Vytautas ir Stasė Paulioniai i t i l r . 
Augusta ir dr. Vaclovas Šauliai. • ' -

Visiems mieliems aukotojams - nuoširdi padėka! 
<i 

$50, Kamantas Vytautas ir Gražina $50, Razma dr. 
Antanas ir Alė $50, Rimkus Raimundas ir Genė $50, 
Variakojis Jonas ir Jūratė $50, Venclovas Liudas ir 
Rita $50, Panevėžiečių klubas $40, Baužys Juozas 
ir Ona $30, Kirvelaitis Vytenis $30, Kazlauskas 
Petras ir Irena $25, Keblinskas Algirdas ir Vida $25, 
Marchertas Antanas ir Vilią $25, Rusėnienė Ona 
$25, Uderys Bronius ir Aldona $25, Žlioba dr. Petras 
ir Laima $25 ir 3 kt. asm., $810. 

1 x $990 Evelinos Kolupai la i tės Masiokienės l i tuanis tų 
s tudentų šalpos fondas: Masiokas inž. Bronius, 
$4,000. 

2 x $1000 Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas Carl F. 
ir Eve. $2,100; Mickevičius Gediminas atm..' įn.: 
Mickevičienė Zota, $3,705. 

1 x $3,570 Kisielius dr. Tomas atm. įn.: Andriušis Juozas $250, 
Buttenheim Edgar $250, Mackievvich David ir Mary 
Lynn $250, Levy Jack ir Theresa $200, Baeb Advi-
sory $125, Aukštuolis Vytautas ir Natalija $100, 
Biskis Gediminas ir Birutė $100, Cancer Carepoint 
$100, Colorado Ski Country USA. Inc. $100, 
Daugirdas I rena $100, Dziok dr. Jolanta $10^ 
Indreika-Biskis dr. Meilutė $100, Kazlauskas Al;' 
ir Teresė $100, Kilius Povilas ir Rūta $100, Kučiūnar 
A l e k s a n d r a s ir J ū r a $100, McMillen Chet ir 
Ka the r ine $100, Mianovvski dr. Antoni $100, 
Stobnicki dr. Aleksandra $100. Trogdon Family 
$100. Zaparackas dr. Žibutė $100, Agnew David $50. 
Alcorn Gregory ir Cynthia $50, Ambrozaitis dr. 
Kazys ir Marija $50. Armainsson dr. Lars $50. Clark 
Ralph ir Carolyn $50. Jerue James $50. Kaunas dr. 
F.V. ir Vanda $50, Kiggins John ir Patricia $50, Levy 
dr. Barry $50, Nemickas dr. Vidas ir Mary $50. 
Pulawski dr. Elizabeth $50, Razma dr. Antanas ir 
Alė $50. Ryan Thomas ir Mary $50, Šaulys dr. Vacys 
ir dr. Augusta $50, Siliūnas Bronius ir Vladė $50, 
Sprindys Antanas $50. Tamošiūnas Algis ir Rima 
$50, Vaškelis Darius ir Diana $50. Vitkus Eduardas 
$50. Modestas Edvardas ir Regina $40. VVilliamson 
Bob ir Joan $30. Lapas Edvardas $25, Maganuco 
Robert ir Rebecca $25, Marks Julius $25, Nassos 
Tassos ir Mary Ann $25. Pavlovic Tom ir Jan $25, 
$7.180. 

1 x$10,000 Algirdo Karaičio stipendijų fondas: Karai t ienė 
Viktorija. $10,000. 

Iš viso: $23.856 
Lietuvių fondo pagr ind in iam kapitalui gauta aukų iki 

1997.12.31 - 8.895.593 dol. Palikimais gauta - 4,340.987. 
Padarvkime testamentus ir bent dali turto palikime Lietuvių 

fondui: LITHUANIAN FOUNDATION. INC . A NOT-FOR-
PROFIT TAX BZEMPI ILLINOIS CORPORATION. 

Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių fondas remia 
lietuvybę. ^_ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

PreL Juozas Prunskis per 
savo ilgą ir darbingą gyve
nimą daug kuo pasižymėjo: 
žurnalistiniais bei rašytojo 
gabumais, visuomenine veik
la, o dabar ypač pasižymi dos
numu katalikiškai spaudai, 
jaunimui ir krikščioniškai 
veiklai. Per t. marijonus jis vėl 
paaukojo 2,200 dol., kuriuos 
prašė paskirstyti taip: 200 dol. 
saleziečiams Lietuvoje; 200 
dol. Panevėžyje leidžiamam t. 
marijonų periodiniam leidi
niui „Šaltinis'', o 1,800 dol. 
Marijonų gimnazijos remontui 
Marijampolėje. Pastaroji auka 
ypač vertinama, nes remonto 
darbai užtraukė milžinišką 
skolą. Jeigu kas norėtų prisi
dėti prie tos skolos sumaži
nimo, prašomi kreiptis į kun. 
Viktorą RimŠelį, MIC, „Drau
go'' adresu. 

Lietuvos Vyčių 36-tos 
kuopos, veikiančios Brigh-
ton Parke, susirinkimas 
pirmadienį, vasario 16 d., 
7:30 vai. vak. vyks Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. 
Visi kuopos nariai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti. Po su
sirinkimo Švęsime Vasario 16-
tąją — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 8o metų su
kaktuvių šventę — bus pa
bendravimas ir kavutė. Visi 
laukiami. 

„Skautų aido" 75 metų 
sukaktuvinė puota š. m. 
kovo 15 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Šią puotą rengia „Sie
tuvos" 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 Kfcrelytė, js. Birutė 
Vindašienė, vs. fil. Halina 
Plaušinaitienė ir vs. Albina 
Ramanauskienė. Visa LSS 
Brolija, Seserija, Akademinis 
Skautų sąjūdis ir lietuviškoji 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti šioje skautiško jaunimo žur
nalo šventėje. 

'///////////"''/A 

Kiekvieno lietuvio šven
ta pareiga dalyvauti Ne-
?riklau8omybes šventėje! 

ikagoje ji ruošiama vasario 
15 d., sekmadienį, Maria 
aukštesniosios mokyklos salė
je. Pradžia 1 vai. po pietų, 
tačiau prieš tai, 10 vai. r., 
vyks vėliavų pakėlimas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje, ir bus aukojamos šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. — tos 
parapijos bažnyčioje. Pamal
dos taip pat tuo laiku vyks 
Tėviškės ir Ziono lietuvių 
evangelikų parapijose. Šią 
šventę, kaip ir kitais metais, 
rengia ALTo Čikagos skyrius. 

Atkreipkite dėmesį į mi
nėjimo pradžios laiką! 
ALTo Lake apskr. skyriaus 
valdybos ruošiamas Vasario 
16-osios minėjimas sekmadie
nį, vasario 15 d. ir prasidės 
Mišiomis 11:30 vai. r. (anks
čiau buvo paskelbtas klaidin
gas laikas) Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje, 1390 W 15th 
Ave. Gary, ttJ. Po Mišių para
pijos salėje bus antroji mi
nėjimo dalis. 

Tradicini Užgavėnių šiu
pinį šeštadienį, vasario 21 d., 
6 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje ruošia Mažosios Lietu
vos lietuvių draugija. Visų 
lauks karšta vakarienė su 
tradiciniu šiupiniu, meninė 
programa, šokiai ir paben
dravimas. Visi kviečiami. In
formacijai kreiptis į Ramūną 
Buntiną„tel. 630-969-1316. 

„The Ukrainian Con-
gress Committee of Ameri
ca", Illinois skyrius per dien
raštį „Draugą" atsiuntė pa
sveikinimą visiems lietu
viams, kad pavyko išsirinkti 
Valdą Adamkų prezidentu. 
Sveikinime teigiama, kad 
„kova dėl Lietuvos laisvės 
pagaliau pasibaigė, bet dabar 
prasideda darbai, kad visoje 
tautoje suklestėtų gerovė. Su 
Dievo pagalba ir prez. Adam
kaus vadovavimu Lietuva 
nepralaimės". 

Poetė Eglė Juodvakė kal
bės JAV LB Kultūros tarybos 
rengiamoje poeto Henriko Na-
gio prisiminimo popietėje, va
sario 22 d., 1 vai. p.p., Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
Literatūrinės popietės mūsų 
gyvenime, deja, ne dažnai jau 
pasitaiko, tad nepraleiskime 
progos dalyvauti šioje atgaivos 
šventėje. 

BEVERLY SHORES 
DAILININKU PARODA 

Minint Lietuvos nepriklau
somybės aštuoniasdešimtmetį, 
kur tik gyvas nors vienas lie
tuvis, savo genties kraujo tę
sėjas, švęs Vasario Šešiolik
tąją. Michigan City, Ind. (312 
E. 8th St.) esanti The John G. 
Blank Center for the Arts ir 
apylinkės dailininkų sąjunga 
rengia lietuvių dailininkų pa
rodą, kurioje su savo kūriniais 
dalyvaus į dailininkai: Audi 
Ambrozaitytė, Rita Dagienė, 
Jurgis Daugvila, Indrė Lukas, 
Ada Sutkuvienė (visi iš Bever-
ly Shrs.), ir Danutė Turlai-
tytė, Genovaitė Skribulienė iš 
Michiana. Paroda atidaryta 
vasario 8 d., 2-4 vai., p.p. Pa
roda bus uždaryta kovo 5 d. 

AJV. ALINA GRINIENĖ 

Alina Grinienė, visuomeni
ninke, ilgametė Lietuvių Ben
druomenės Miunchene, Vokie
tijoje veikėja, netikėtai savo 
namuose mirė š.m. sausio 16 
d. 1990 m. ateitininkių visuo-
menininkių Korp! Giedra A. 
Grinienei paskyrė ir įteikė 
prel. Juozo Prunskio įkurtą 
„Pasižymėjusios krikščioniškų 
idealų tarnyboje lietuvės mo
ters" premiją. 

Už velionės a.a. Alinos Gri
nienės sielą bus aukojamos 
Mišios šeštadienį, vasario 21 
d., 9 vai. ryte, t. marijonų kop
lyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave, 
Chicago (prie „Draugo" pasta
to). Mišias užprašiusios giedri-
ninkės kviečia visas savo 
nares, ateitininkus ir lietu
višką visuomenę dalyvauti ir 
kartu pasimelsti už a.a. Aliną 
Grinienę. Jos ir vyro dr. Jono 
Griniaus palaikai šį mėnesį 
bus grąžinti į tėvynę. 

"/////////"////S///"'/ 

WMm;;.mm.>,;MW,;"Mm. 
x „Skambėk, pavasarėli!" 

Lemont žiburėlio" Montessori 
mokyklos madų paroda bus 
sekmadieni, kovo 15 d., 12:00 
vai . p.p., Drury Lane, Oak 
Brook salėje. Nauji metai, nauji 
sezonai, naujos mados! Kviečia
me visus gražioje aplinkoje 
papietauti, apžiūrėti naujama
diškų rūbų rinkinį ir paremti 
lietuvišką mokyklėlę. Auka $35 
asmeniui. Nuolaidos pensinin
kams '$30) ir vaikams iki 8 
metų ($15). Stalų ir pavienių 
asmenų rezervacijas priima 
Daina Siliūnienė, tel. (630)-
852-3204 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. (EPtNAS 
6436 SPulMld Rd., Chicago. IL 60629 

H 17 M. i *i«urc nuo Balzefao muziejau*) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S BeU Rd . Uxricport. n. 60441 
Td 706-301-4*66 

Valandai pagsl iuatulmą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

0247 8-Kedxie Avenue 
Chicago, Du 60828 

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

SeatAd 9 v.r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skeraai gmtve* nuo „Draugo") 
Tel 77S-M4-O100 

Valandos pagal suntarim* 

x Lietuvos Dukterų dr-
jos narių visuotinis susirin
kimas vyks vasario 22 d. 
tokia tvarka: 12 vai. Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už dr-jos steigėją kun. 
dr. F.Gurecką ir už mirusias 
seses bei rėmėjus; 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
vyksiančiame susirinkime bus 
pateiktos apyskaitos, atliktų 
darbų peržvalga, bus naujos 
valdybos rinkimai. Narės ma
loniai kviečiamos dalyvauti. 

(sk.) 
x Jaunimo centro narių 

metinis susirinkimas įvyks 
š.m. vasario 22 d., sekmadienį 
11 vai. ryto Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Visus 
narius kviečiame dalyvauti ar 
atsiųsti įgaliojimo lapelius. 

x Juozas Bacevičius rū
pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334 

(sk.) 
x Gediminas Pranskevi-

čiu8, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2650 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
x Los Angeles ateitinin

kai sendraugiai per S.Kun-
gienę, Karolis ir Elena Milko-
vaičiai, Yorba Linda, CA, 
•Julius ir ponia Pakalkai, 
Beverly Shores, IN, Edwardas 
ir Diane Skopai, Menifee. CA, 
Antanas ir Helen Yakaičiai, 
Franklin Sąuare, NY, Marius 

JKjt* ŽVAIGŽDUTĖ 
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Redaguoja J.Phčas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 
šis paprotys ėmė blėsti (L.E. 
11-110, Boston, 1957). 3. Ritos 
Dapkutės virtuvėje Vilniuje 
iškepė piteą 82 cm ilgio, 72 cm 
pločio ir 4 cm storumo („Res
publika" Nr. 112, 1995.05.15). 
4. Jei iš Vilniaus skristume 
tiesiai į šiaurę, pasiektume 
Helsinkį. 5. Jei, būdami virš 
Žemes planetos šiaurinio 
ašigalio, pažvelgtume į žemę, 
matytume, kad ji sukasi prieš 
aikrodžio rodykles. Bet jei iš 

viršaus pažvelgtume į pietinį 
ašigalį, matytume Žemę besi
sukančią kaip laikrodžio ro
dyklės. 

GALVOSŪKIS NR. 76 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vasario 16-tąją švenčia „Žiburėlio" mokyklėlės mokiniai PLC, Lemonte. 

LIETUVIŲ CHARTA 

Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė. 

Niekas negali būti prievar
taujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti. 

Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie
tuvio Bendruomenę. 

Žmogus turi prigimtąją teisę 
laisvai išpažinti ir ugdyti savo 
tautybę. 

Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada. 

Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 
Tautos gyvybę lietuvis perduo
da ateities kartoms, kad amži
nai gyventume. 

Kalba yra "stipriausias tau
tinės bendruomenės ryšys. 

Lietuvių kalba lietuviui yra 
tautinė garbė. 

Šeima yra tautos 'gyvybė. 
Lietuvis kuria lietuvišką 

šeimą. 

LIETUVA ' 

Sodonis , Juno Beach, FL, 
Rimantas Laniauskas, Euc-
lid, OH, Raminta Jelionytė, 
Chicago, IL, Jo lanta Mikū-
nienė, Palos Heights, IL, Do
natas ir Gina Skučai, Fairfax, 
VA, Donatas ir Loreta Kava
liūnai, Carol Stream, IL, tai 
visi labai geri žmonės, kurie 
remia Lietuvos našlaičius. Jie 
visi pratęsdami paramą naš
laičiams Lietuvoje atsiuntė po 
$150. Dėkojame visiems gerie
siems, dosniesiems našlaičių 
globėjams! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i c e n s e ) 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 Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd 
9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
x Kelionė į šokių šventę 

Vilniuje, nuo birželio 30 iki 
liepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki vasar io 13 d. 
Skambinti Teresei I^esniaus-
kienei, First Class Travel. 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 

Toli, už girių, 
Už kanų, 
Už jūrių marių • 
Mėlynų, 
yra šalis graži, graži. 
Kurią sapnuojam mes maži. 

Ten šlama liepos 
Ir klevai, 
Tenai gyveno 
Mūs tėvai. 
Kur Nemunėlis ir Venta, 
Yra šalelė mums šventa. 

Dainom skambėjo 
Paneriai. 
Kai ėjo laisvės 
Gint kariai. 
Juos dieną naktį apkase 
Gaivino protėvių dvasia. 

Toli, už girių. 
Už kalnų, 
Už jūrių marių 
Mėlynų, 
Yra šalis brangi, sava, 
Žinau, jos vardas — Lietuva. 

Jonas Minelga 

80 METŲ 
Jei Lietuva nebūtų patekusi 

rusų vergijon, šiandien švęstų 
savo 80 metų nepriklausomo 
gyvenimo jubiliejų. Deja, rei
kia pasitenkinti 22 laisvės me
tais. Kaip atrodytų Lietuva, 
jei 80 metų būtų buvusi laisva 
ir nepriklausoma? Nesunku 
spėti. Ji būtų turtinga, kaip ir 
Amerika, kultūra — sportas 
žydėtų ir apie tai žinotų visas 
pasaulis, visi žmonės būtų pa
triotiškai nusiteikę ir daugu
ma žmonių butu baigė auko

tuosius mokslus. Reikia many
ti, kad religinis ir moralinis 
gyvenimas būtų aukšto lygio. 

Reikia džiaugtis, kad tie 22 
nepriklausomo gyvenimo me
tai neleido žmonėms palūžti ir 
per 50 vergijos metų. Tais lai
kais išugdytas patriotizmas 
pajėgė sutrumpinti vergijos 
grandines ir vėl atkurti ne
priklausomą gyvenimą. Nors 
šiandien Lietuva pergyvena 
moralinę ir materialinę krizę, 
tačiau yra vilčių, kad nugalės 
vergijos palikimą ir pakils į 
aukštesnį ir šviesesnį gyve
nimą. 

Nepriklausomybės šventė 
beveik sutampa su Amerikoje 
švenčiama Valentino diena, 
kada visi vieni kitiems linki 
meilės ir laimės. Juk būtų 
gražu, kad tokius pat linkė
jimus pareikštume dabartinei 
Lietuvai. Meilė stipresnė už 
pyktį ir nepasitenkinimą. Gal 
meilė greičiau sutirpdys ne
pasitikėjimo ledus ir su Dievo 
pagalba Lietuva vėl sužydės 
gražiais pavasariškais žiedais. 
Pasistenkime, kad visa tai 
greičiau įvyktų. 

Redaktorius 

DD2VE AS TAVE MYLIU 
(Konkursinis rašinėlis) 

Šį rašinėlį parašė Lauros se
sutė, apie kurią jau skaitėte. 
Ji taip pat dalyvavo konkurse: 
„Kaip aš sužinojau apie Kris
tų". 

Pirmą žingsnį į Dievo na
mus žengiau dar būdama 
maža. Labai laukdavau sek
madienio, nes tada eidavome į 
bažnyčią. Kai sulaukdavau tos 
dienos, mano širdelė virpė
davo iš džiaugsmo. Aš dažnai 
svajodavau ir įsivaizduoda
vau, kad Dievas po Mišių 
skrenda į rojų ir ten žaidžia su 
dangaus angelėliais pievoje... 
Aš dar nemokėjau poterių, tik 
mokėjau pasakyti: „Dieve, aš 
Tave myliu". Naktį, kai dan
guje užsidegdavo žvaigždutės, 
aš galvodavau, kad tai miru
sių vaikelių sielos. Ir tikėda
vau, kad jų tėvelis yra Dievas, 
o mamytė — Marija. 

Kai pradėjau lankyti mo
kyklą, iš tikybos mokytojos su
žinojau apie Dievo Sūnų Jėzų 
Kristų. Sužinojau, kad šis vai
kelis turėjo Tėvą Dievą, Ma
mą Mariją ir globėją Juozapą. 
Sužinojau, kad Kristus gimė 
Betliejuje ir Kūdikį Marija pa
guldė į ėdžias prie gyvulėlių, 
nes nebuvo jiems vietos užei
goje. Sužinojau, kad Jį aplan
kė trys išminčiai ir apdovano
jo. Kristus buvo geras vaikas, 

kai užaugo, skelbė Dievo žodį, 
mokė žmones, turėjo dvylika 
mokinių, padarė daug ste
buklų, numirė ant kryžiaus už 
žmonių nuodėmes, po trijų 
dienų prisikėlė iš numiru
siųjų. 

Neringa Makselytė, 
Utenos Krašuonos 

vidurinės mokyklos III kl. 
mokinė. 

(Bus daugiau) 

Kiekvienas medis savo šilui 
ošia. 

Kitas kraštas — kiti gyven
tojai. 

Kokia šalis, tokie žmonės. 

GALVOSŪKIO NR. 56 
ATSAKYMAS 

Žiema, lėlės, Kūčios, Jėzus, 
Kalėdos, dovanos, žvaigždė, 
eglė, rogutės. 

GALVOSŪKIO NR. 59 
ATSAKYMAI 

1. Ūkininkas išėjo dirvos ar
ti. 2. Mano namai yra arti mo
kyklos. 3. Lauke šalta, Jonas 
ausis šiltus batus. 4. Marytės 
viena ausis skauda. 5. Šven
tėms susirinko visi giminės. 6. 
Mama yra moteriškos giminės 
žodis. 7. Judu atrodote labai 
panašūs. 8. Aš visada judu, 
nes judėti yra sveika, 9. Žmo
nės žiemą kasa sniegą. 10. 
Mergaitės kasa gražiai supin
ta. 11. Man skauda, aš nega
liu sulenkti kelių. 12. Ameri
koje yra daug kelių. 13. Kla
sėje visos kėdės gražiai susta
tytos. 14. Žaidžiant žaidimą, 
man pritrūko vienos kėdės. 
15. Mes klasėje kuriame eilė
raščius. 16. Kuriame name tu 
gyveni? 17. Gražu yra ką nors 
nauja kurti. 18. Kurti (negalį 
girdėti) vaikai mokosi specia
liose mokyklose. 19. Švenčių 
metu vieni kitiems linki lai
mės. 20. Kas laimės rinkimus, 
tas bus išrinktas prezidentu. 

Gali būti ir kitokie sakiniai. 

GALVOSŪKIO NR. 60 
ATSAKYMAI 

1. Rašytoja Lazdynų Pelėda 
pasirašydavo Lazdynų pelėda. 
2. Viduramžiais krikščionių 
valdovams vainiką uždėdavo 
per Mišias popiežius arba jo 
įgaliotinis. Nuo 14 šimtmečio 

Daug kelių veda į paslėptų 
turtų olą, bet tik vienas yra 
tikras. Suraskite jį ir nubrėž-
kite tikrąjį kelią. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 77 

Vieną kartą vaikas pamatė, 
kad tėvas nusipirko akinius, 
ir, juos užsidėjęs, jam paskaitė 
gražią pasakėlę. Ir vaikas no
rėjo paskaityti ir iš knygų 
daug sužinoti. Todėl jis pa
prašė, kad ir jam tėvelis nu
pirktų akinius. Tėvelis nusi
juokė ir pasakė: 

— Gerai, vaikeli, aš tau nu
pirksiu akinius, bet visai ki
tokius — vaikiškus. 

Atsakykite, ką tėvas nupir
ko vaikui? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 78 

Daržovė „krienai", pakeisk 
pirmąją raidę kita raide ir 
gausi Lietuvos miesto pavadi
nimą. Kuris miestas? (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 79 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nuspalvinkite šviesiai rau
donai plotelius, kuriuose para
šyti šių veiksmų atsakymai: 
2+7, 8-5, 9-4, 1+6, 7-6. 20-9, 
13+6, 19-6, 12+5, 18-3. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 

Lietuvių kalboje yra žodžių, 
kurie nevartojami vienaskai
toje, tik daugiskaitoje, pvz. 
pietūs. Suraskite tokių daikta
vardžių, kurie nevartojami 
vienaskaitoje jr baigiasi galū
nėmis „YS", „US". Iki 5 žodžių 
skiriama 5 taškai, daugiau 
penkių žodžių — 10 taškų. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 


