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Lietuva „tyliai” parėmė 
pastangas išspręsti Irako krizę
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — Lietuva su savo Bal
tijos kaimynėmis simboliškai 
parėmė pasaulio galingųjų 
valstybių diplomatines pastan
gas sureguliuoti krizę Irake, 
tačiau dėl neaiškių priežasčių 
apie trijų Baltijos valstybių 
prezidentų pareiškimą šiuo 
klausimu Lietuvoje tapo ži
noma tik po Estijos prezi
dentūros pranešimo.

Pirmadieni Estijos preziden
to raštinė pranešė, jog Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vadovai 
Lennart Meri, Guntis Ulma
nis ir Algirdas Brazauskas pa
sirašė bendrą pareiškimą dėl 
padėties Irake.

Antradienį Lietuvos prezi
dento atstovas spaudai pa
tvirtino, kad A. Brazauskas 
pasirašė šį pareiškimą, nors 
išvakarėse tvirtino nieko apie 
jį negirdėjęs.

Pareiškime pabrėžiama, kad 
griežtas tarptautinių įsiparei
gojimų, taip pat ir Jungtinių 
Tautų nutarimų, laikymasis,

yra kiekvienos valstybės ne
ginčijama pareiga. „Jungtinių 
Tautų Specialioji komisija 
(UNSCOM) turi tęsti darbą be 
jokių apribojimų. Mes vienbal
siai palaikome JT nutarimą 
dėl Irako cheminio ir biologi
nio ginklo sunaikinimo”, pa
brėžia Baltijos prezidentai. Jų 
nuomone, sprendžiant iški
lusią krizę, būtina panaudoti 
visas diplomatines priemones.

„Tačiau Latvija, Lietuva ir 
Estija palaiko ir kitus koalici
jos tarptautinius žingsnius”, 
kad Irakas laikytųsi tarptauti
nių įsipareigojimų dėl masinio 
naikinimo ginkluotės sunaiki
nimo”, sakoma bendrame pa
reiškime.

Anot dokumento, esant rei
kalui, Baltijos valstybės pagal 
savo galimybes pasiruošusios 
paremti tarptautinę koaliciją, 
siekiančią įgyvendinti JT nu
tarimus. Pasak Lietuvos diplo
matų, ši formuluotė byloja 
apie politinę, bet ne praktinę 
paramą sprendžiant krizę.

Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius ir būsimais prezidentas Valdas Adamkus po pasitarimo atsakė į 
(Elta)

Nacionalistinės nuotaikos galėjo 
iššaukti norą žudyti

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Žudynių Draučiuose 
tikrieji motyvai, žuvus pa
čiam žmogžudžiui, gali nieka
da neišaiškėti.

58 metų Leonardo Zavisto- 
novičiaus, sekmadienį nušo
vusio 8 ir sužeidusio 2 
žmones, 81-erių metų motina 
iki šiol nesupranta, kas atsiti
ko ir kur jos sūnus.

Kol kas nėra nustatyta, kad 
L. Zavistonovičius būtų ruo
šęsis susidorojimui su savo 
kaimo žmonėmis. Tačiau aukų 
artimieji svarsto nacionalizmo 
motyvo galimybę.

Lenkas L. Zavistonovičius 
„kartais elgdavosi kaip nacio
nalistas, ir tragedijos dieną jis 
kalbėjo tik lenkiškai”, dien
raščiui „Lietuvos rytas” sakė 
vienos aukų duktė.

Visi aštuoni nužudytieji sek
madienio vakarą Širvintų ra
jono Draučių kaime buvo lie
tuviai.

46 metų Mindaugas Kaliba- 
tas, per žudynes nedideliame 
4 sodybų kaime netekęs žmo
nos, sūnaus ir uošvės, pa
stebi, kad jo žmona buvo kari
ninkė ir dirbo Krašto apsau
gos ministerijoje, kur yra dir
bęs ir jis pats. M. Kalibatas 
atvažiuodavo į Draučius ir 
vaikščiodavo po kaimą su ka
rine uniforma. „Gal L. Zavisto- 
novičiui tai nepatiko? Ką gali 
žinoti”, svarsto M. Kalibatas.

Nužudytųjų giminės paste
bi, kad žudynės įvyko vasario 
16-osios — Lietuvos valstybin
gumo atkūrimo šventės — 
išvakarėse.

L. Zavistonovičius kaime gy
veno 7 metus, o iki tol dirbo 
mechaniku Vilniaus oro uoste. 
Pasak liudininkų, Lietuvai 
siekiant nepriklausomybės, jis 
prijautė prosovietinėms orga
nizacijoms, ypač aktyviai vei
kusiems Vilniaus oro uoste.

Tragediją tiriantys prokuro
rai neatmeta galimo tautinio 
arba religinio žudynių motyvo, 
tačiau rimtai svarsto ir psichi
kos sutrikimo galimybę. Yra 
žinoma, kad L. Zavistono
vičius buvo patekęs į autoava
riją ir patyręs rimtą galvos 
traumą, tačiau pernai birželį 
tikrinant jo sveikatą (ir psi
chiką), nieko įtartina nebuvo 
pastebėta.

Socialinės apsaugos ir darbo

ministerija žuvusiųjų Draučių 
kaime laidotuvėms skyrė po 
1,500 litų. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį. Dauguma žuvu
siųjų bus laidojami Kernavės 
kapinėse, kiti — Salininkuose 
prie Vilniaus.

Širvintų rajono mero Vyto 
Šimonėlio potvarkiu, trečia
dienį rajone paskelbtas gedu
las.

Policija valdo padėti, 
tačiau terorizmas Lietuvoje augs

geografinės padėties nusikal
timų, susijusių su narkotikais,

žurnalistų klausimus.

Valdas Adamkus nori nažinti 
ministrą kabinėti

Vilnius, sausio 17 d. įvardijo siūlorą naikinti mi- 
(BNS). — Naujasis preziden
tas Valdas Adamkus po susiti
kimo su ministru pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi antra
dienį patvirtino norįs iš esmės 
sumažinti dabartinį kabinetą.
Pasak jo, vyriausybės reforma 
turėtų vykti dviem etapais.
Pirmiausiai jis norėtų panai
kinti tris, vėliau — dar dvi 
ministerijas, pranešė radijo 
stotis „M1 plius”.

Abu susitikimo dalyviai ne-

Vilnius, vasario 12 d. 
(BNS) — Vidaus reikalų mini
stras Vidmantas Žiemelis pri
pažino, kad pernai metai kri
minogeniniu požiūriu buvo 
„išties sunkūs”. Palyginti su 
1996-aisiais, pernai nusikal
timų padaugėjo 11 proc., sakė 
V. Žiemelis Vidaus reikalų 
ministerijos kolegijos posėdyje 
ketvirtadienį.

„Kriminogeninė situacija 
valdoma ir kontroliuojama”, 
posėdyje sakė Kriminalinės 
policijos vadovas Olegas Ma- 
žuika. Jis numatė, kad šiemet 
Lietuvoje atsiras ar padaugės 
teroro aktų, lėktuvų, trauki
nių, prekybos centrų sprogdi
nimų, įkaitų ėmimų, bankų 
inkasatorių apiplėšimų.

Pirminiu dalyku O. Mažui- 
ka pavadino įstatymų bazės 
dėl narkotikų sulaikymo su
tvarkymą, nes dėl Lietuvos

nistenjų.
Nenorėdamas „paralyžuoti” 

naikintinų minsterijų darbo, 
premjeras G. Vgnorius sakė, 
kad jų neskelbski kovo 3 die
nos, kai Seims balsuos dėl 
tolesnių dabarlnio kabineto 
įgaliojimų.

G. Vagnorius [ar sakė, kad 
galėtų būti pakistas vienas 
ministras, o V. Ajamkus repli
kavo, kad gali atsirasti net 3 
nauji ministrai, Tačiau pasta
rasis užtikriio, kad „neside- 
rėjo” su prenseru dėl ministrų 
personalijų.

Išrinktasis irezidentas prieš 
savaitę pasiiė trečdaliu su

mažinti dabartinį ministerijų 
skaičių. Spaudos žiniomis, V. 
Adamkus pageidavo palikti 
tik 11 iš dabartinių 17-os min
isterijų.

Tarp, V. Adamkaus nuo
mone, naikintinų spauda mini 
Europos reikalų, Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų, 
Ryšių ir informatikos, Staty
bos ir urbanistikos, Sveikatos 
apsaugos ministerijas, o Švie
timo ir mokslo ministeriją 
siūloma sujungti su Kultūros 
ministerija.

Konstitucinis teismas šių 
metų pradžioje išaiškino, kad 
naujojo prezidento įtaka nėra 
lemiama pertvarkant kabi
netą po savo inauguracijos, 
nes iki tol veikusi vyriausybė 
neprivalo atsistatydinti.

taip pat turėtų daugėti.
Kalbėdamas apie šių metų

pradžioje įvairiose Lietuvos 
vietose nugriaudėjusius spro
gimus, Kriminalinės policijos 
vadovas teigė, kad juos tirti 
trukdo nekruopšti nusikalti
mo vietos apžiūra, pareigūnų 
neprofesionalumas, liudytojų 
nepasitikėjimas policija.

Vidaus reikalų viceminis
tras Romas Kilikauskas pa
brėžė rytinių valstybės sienų 
apsaugą, nes nuo to priklau
sys Lietuvos galimybės tapti 
Europos Sąjungos nare.

Kreipdamasis į neįvardytus 
susikompromitavusius pasie
nio pareigūnus, viceministras 
sakė, kad Jūsų eilė ateis, mes 
jus surasime”. Jis pažadėjo, 
kad su korupcija bus kovoja
ma griežtai.

Iietuvoje bus primtas 
Maisto įstatymas

Lietuvos Seimo Nacionalinio saugumo komitete vasario 4 dieną buvo pa
demonstruotos sausio mėnesį Vokietijoje kokybės pažymėjimais įver
tintos lietuviškos neperšaunamos liemenės. Jas apibūdinusi Lietuvos tek
stilės instituto direktorė Aušra Abraitienė teigė, kad šios liemenės gali 
visiškai patenkinti policijos, saugumo struktūrų bei kariuomenės porei
kius. Kokybe jos nenusileidžia vakarietiškoms ir yra daug patikimesnės, 
nei dabar naudojamos senos sovietinės neperšaunamos liemenės.

Nuotr.: Aušra Abraitienė demonstruoja naująją liemenę Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto nariams. (Elta)

Vilnius, viario 17 d. (BNS) 
— Respublilnio mitybos cen
tro direktor Kamelija Kad- 
ziauskienė raudos konferen
cijose antraenį pasakė, jog 
yra parengti ir netrukus bus 
pateiktas viausybei Lietu
vos Respubios Maisto įsta
tymas, kur suderintas su 
Europos Sąngos valstybėse 
priimtomis kių dokumentų 
nuostatomis

Įstatymas retų garantuoti, 
kad į rinl pakliūtų tik 
saugūs, svei ir tinkami var
toti maistt produktai, ir 
užtikrinti, k; vartotojas būtų 
teisingai infmuojamas ir ap
saugomas m maisto apdoro
jimo darbe lyvaujančių as
menų apgau.

Kol nėra statymų, kurie 
saugotų Litvos rinką nuo 
nesaugių inekokybiškų ar 
net kenksirgų maisto pre
kių, nėra galybės teisminiu 
keliu reikšti etenzijų dėl im
portuojamų aisto produktų 
nekenksminmo.

Kita vertuLietuvoje paga
mintus maisproduktus gali
ma eksportu tik į NVS val
stybes, nesnorint maisto 
prekes paioti Europoje, 
reikia, jog luvoje gamina
mi maisto pluktai atitiktų 
tarptautiniu augumo reika
lavimus.

Pagal Eurs Sąjungos val
stybių norrius dokumen
tus, svarbiats dalykas, ver
tinant maisbroduktus, yra 
jų saugumasiogaus sveika
tai, o ne vi produktų ko
kybė, kaip Livoje ilgai buvo 
įprasta.

Kitas pokytis, laužantis iki 
šiol Lietuvoje įprastą tvarką, 
yra tas, kad įstatymo projek
tas numato, jog ne kontroliuo
jančios institucijos, o pats ga
mintojas yra atsakingas už 
maisto produktų saugumo 
kontrolę.

* Rusijos dienrašis „No- 
vyje Izvestija” teigia, kad 
Lietuvos Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio vizito į 
Maskvą nauda užsienio politi
kos požiūriu, vargu, ar bus di
delė. V. Landsbergis^ žinomas 
Rusijoje savo atvirai provaka- 
rietiška pozicija ir labai griež
tais pareiškimais Maskvos at
žvilgiu, gali tikėtis būti man
dagiai priimtas Valstybės Dū
moje, bet vargu ar paspartins 
Rusijos ir Lietuvos sienos su
tarties patvirtinimą bei septy
niolikos Rusijos ir Lietuvos 
ekonominių susitarimų pasi
rašymą, antradienį rašo 
Maskvos laikraštis ir spėja, 
kad atėjus į valdžią naujajam 
prezidentui Valdui Adamkui, 
Seimo pirmininko veikla už
sienio politikos srityje bus 
smarkiai apribota. Galbūt, ra
šo laikraštis, vizitu į Maskvą 
V. Landsbergis dar kartą pa
mėgins „išeiti iš šešėlio” po 
nesėkmės per prezidento rin
kimus. (BNS)

* Vasario 16-osios Akto 
80-mečio proga Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
jau gavo keliolikos užsienio 
valstybių vadovų sveikinimus. 
Tokias telegramas atsiuntė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Bill Clinton, Vo
kietijos prezidentas Roman

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) ________ ,

Maname. Keturi JAV Karinio jūrų laivyno (KJL) laivai, atplukdę
2,000 jūrų pėstininkų ir 25 sraigtasparnius, papildė JAV karines pa
jėgas Persuos įlankoje. Persijos įlankoje dabar yra 20 JAV karo laivų, 
ir pastaroji grupė papildė jau dislokuotas 25,000 kareivių pajėgas. 
Karinės pąjėgos Persijos įlankoje telkiamos, kad palaikytų Vašingto
no planuojamą puolimą, jei diplomatiniu keliu nepavyks sureguliuoti 
Irako krizės.

Maskva. Graikijoje viešintis Rusijos UR ministras Jevgenij Prima- 
kov antradienį Rusijos televizijai pareiškė turįs žinių, kad Irakas pa
sirengęs paklusti Jungtinių Tautų reikalavimams. Pasak Reuters, J. 
Primakov aktyviai stengiasi išvengti JAV ir kai kurių kitų valstybių 
karinės jėgos panaudojimo prieš Iraką, siekiant priversti jį laikytis 
JT reikalavimų ir leisti nevaržomai tikrinti karinius objektus, kuriuo
se gali būti gaminami masinio naikinimo ginklai. Anot J. Primakov, 
negali būti nė kalbos apie diplomatinių pastangų nutraukimą, kol JT 
vadovas Kofi Annan neaplankė Bagdado.

Gaza. Musulmonų judėjimo „Hamas” karingasis sparnas pažadėjo 
surengti išpuolius prieš Izraelį, jeigu JAV pradės karinius veiksmus 
prieš Iraką. „Mes nestovėsime nuleidę rankas, jeigu JAV vykdys ka
rinius išpuolius prieš Irako žmones, jų vaikus ar bet kokius arabus, 
arba musulmonus. Į tai mes atsakysime, suduodami smūgį sionistų 
‘šaknims’ ir jų įsigalėjusiam egzistavimui”, sakoma grupuotės pareiš
kime.

Dubai. Naftą eksportuojančios Persijos įlankos monarchijos viena 
paskui kitą stengiasi kuo labiau nusišalinti nuo bet kokių galimų 
JAV karinių veiksmų prieš Iraką. Pasak Reuters, naujai JAV vado
vaujamai koalicijai prieš Iraką pritruks arabų valstybių, kurios rėmė 
panašią koaliciją 1991 metų Persijos įlankos kare. Be to, tradicinės 
JAV sąjungininkės šiame regione išsako savo santūrumą neįprastai 
griežtu tonu. Svarbiausia Amerikos sąjungininkė regione Saudi Ara
bija griežtai atsisakė leisti naudoti savo bazes smūgiams prieš Iraką. 
Karalius Fahdas pirmadienį savo kabinetui pareiškė norįs, kad Irako 
krizei spręsti būtų išnaudotos diplomatinės priemonės. Kaimyninių 
Jungtinių Arabų Emyratų kabinetas pirmadienį paskelbė dar griež
tesnį pareiškimą, kuris „atmeta jėgos panaudojimą prieš Iraką ir rei
kalauja išspręsti krizę taikiomis priemonėmis”. Bahrainas, kuriame 
yra Persijos įlankoje sutelkto JAV laivyno regioninis štabas, antradie
nį taip pat pasipriešino kariniam problemos sprendimui. Netgi Ku- 
waitas, kurį JAV telkiamos pajėgos ypač stengiasi apsaugoti, yra pa
reiškęs, kad kariniai smūgiai prieš Iraką nebus rengiami iš jokios 
Persijos įlankos arabų valstybės.

Taibei. Pirmadienį Taiwano tarptautiniame oro uoste sudužus ir 
sudegus Kinijos oro linijų lėktuvui, žuvo 196 asmenys. Anot praneši
mų, lėktuvas nukrito ant gyvenamųjų namų. Žuvo septyni žemėje bu
vę žmonės. Dėl įvykusios nelaimės oro uosto pareigūnai kaltina blo
gas oro sąlygas.

Ottawa. Kanada pirmadienį pradėjo svarstyti didelės politinės 
svarbos bylą, ar prancūzakalbė Quebec provincija turi teisę vienaša
liu sprendimu išeiti iš federacijos. Bylą svarstantis Kanados Aukš
čiausiasis teismas teigė neketinąs atimti Quebec demokratinių teisių. 
Premjero Jean Chretien vadovaujama liberalų vyriausybė žengė poli
tiškai rizikingą žingsnį, prašydama teismo patvirtinti juridines „žai
dimo taisykles”, prieš surengiant naują nepriklausomybės referendu- 
mą.Tačiau Ottawos teismo strategija sukėlė nerimą Quebec separatis
tams, kurie kaltino federalinę vyriausybę siekiu panaikinti prancūzų 
kilmės kanadiečių apsisprendimo teisę. 1763 m. Prancūzija pralai
mėjo 7 metų karą su Didžiąja Britanija, ir jai teko užleisti Quebec. 
1867 m. jis tapo viena iš keturių pradinių provincijų, sudariusių Ka
nados valstybę. Tačiau separatistinis prancūzakalbių sąjūdis jau ke
lis dešimtmečius siekia nepriklausomybės nuo Kanados federacijos.

Maskva. Metinę Rusijos prezidento Boris Jelcin kalbą Rusijos Fe- 
deraliniam Susirinkimui komunistų vadas Genadij Ziuganov apibū
dino kaip „pilkiausią neįdomiausią ir tuščiausią iš visų, kurias jam 
tekę girdėti”. Kalbėdamasis su žurnalistais, G. Ziuganov pažymėjo, 
kad, jo nuomone, B. Jelcin turėjo tris galimybes: arba pripažinti, kad 
„nieko neišeina, ekonomikos kurso nėra, valstybė žlunga, aš sergu, 
pavargau, todėl prašau man leisti pasitraukti”, arba pasirinkti kom
promisinį variantą — pripažinti, kad „padaryta daug klaidų, padėtis 
labai sunki” ir kad kairioji opozicija siūlo kelią valstybės krizei įveikti 
— sudaryti valstybinių interesų vyriausybę bei priimti pirmenybinių 
įstatymų paketą”. Tačiau, teigė G. Ziuganov, B. Jelcin pasirinko tre
čiąją galimybę — „ išvardijo visas problemas, nenurodydamas jokių 
tikslų ir svarbiausių uždavinių, nesiūlydamas jų sprendimo taktikos 
bei strategijos”.

Bona. Devyniolika žinomų Vokietijos mokslo ir kultūros veikėjų 
laišku kreipėsi į Vokietijos kanclerį Helmut Kohl, prašydami atsisa
kyti paminklo holokausto aukoms Berlyno centre statybos, pranešė 
žydų agentūra JTA. Laiške sakoma, kad dideli paminklo matmenys 
neskatins „ramios atminties atmosferos”, o, be to, paminklas turėtų 
būti skirtas ir kitoms nuo nacių rankos žuvusioms aukų grupėms — 
čigonams, homoseksualams ir tarybiniams sovietiniams belaisviams.

Ryga. Švedįjos ginkluotosios pajėgos mažina savo ginkluotę ir vy
riausybei pateikė sąrašą su 53 rūšių ginkluote, kurią galima atiduoti 
Baltijos valstybėms, pranešė Švedijos naujienų agentūra TT. Švedija 
galės dovanoti artilerijos, prieštankinių ir priešlėktuvinių ginklų, šar
vuotų automobilių bei mokymo medžiagos. Šis nutarimas reiškia pa
stebimą Švedįjos karinės pagalbos didėjimą Baltijos valstybėms ir su
teikia galimybę Švedijai atsikratyti ginklų.

Herzog, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin, Ukrainos prezi
dentas Leonid Kučma, Turki
jos prezidentas Suleyman De- 
mirel, Graikijos prezidentas 
Constantinous Stephanopo- 
loūs, Olandijos karalienė 
Beathrix ir daugelio kitų pa
saulio valstybių vadovai. (Eita)

KALENDORIUS
Vasario 18 d.: Simeonas, 

Bernadeta, Lengvenis, Gend- 
rė. 1780 m. mirė Kristijonas 
Donelaitis.

Vasario 19 d.: Konradas, 
Belina, Šarūnas, Nida. 1861 
m. Lietuvoje panaikinta bau
džiava.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

40-JI KAZIUKO MUGE 
ČIKAGOJE

2

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė, šįmet jau 40- 

ji iš eilės, vyks sekmadienį, 
kovo 1 d., Jaunimo centre. 
Mugę ruošia „Aušros Vartų” 
skaučių tuntas, „Lituanicos” 
skautų tuntas, „Nerijos” jūrų 
skaučių tuntas, „Sietuvos” 
skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovė, Akademinio Skautų 
sąjūdžio filisteriai, Korp! Vytis 
ir Akademikių skaučių drau
govė. Mugės komendantas — 
v.s. Gediminas Deveikis.

Kaziuko mugės įruošimo 
darbai vyks šeštadienį, vasa
rio 28 d. Nuo 9 vai. ryto di
džiojoje Jaunimo centro salėje 
įsiruošimą pradės paviljonus 
turintieji vienetai. Kitas pa
talpas I ir II aukšte vienetai 
galės užimti ir savo įsiruošimo 
darbus pradėti 1:30 vai. p.p. 
(pasibaigus pamokoms litua
nistinėje mokykloje).

Didžiojoje salėje apžiūrėti 
paviljonus visuomenė galės 
nuo 3 vai. p.p. iki 5:45 vai. 
vak.; 6 vai. visi turės patalpas

SMAGI SLIDINĖJIMO 
IŠKYLA

Jau septinti metai iš eilės 
Čikagos jūrų skautės ir jūrų 
skautai ruošia slidinėjimo iš
kylą į Wilmont Mountain, 
yVisconsin. Šįmetinė iškyla vy
ko šeštadienį, sausio 31 d. 
Tuoj po pamokų Maironio litu
anistinėje mokykloje, broliai ir 
sesės skubėjo iš klasių į Pa
saulio Lietuvių centro automo
biliams statymo aikštę, kur jų 
jau laukė autobusas. Sulipę 
ūutobusan, vaikai pavalgė vi
sų mėgstamus McDonald’s 
sumuštinius.

Netrukus autobusas jau rie
dėjo greitkeliu į Wisconsiną. 
Dviejų valandų kelionė nepra
ilgo. Autobuse vadovai ir 
skautai įvairiai leido laiką. 
Vieni šnekučiavosi, kiti klau
sėsi muzikos ir net dainavo, o

J

Slidinėjimo iškyloje gerai nusiteikusios „Nerijos” tunto gintarės — Kristi
na Jonušaitė ir Laura Jokubauskaitė.

apleisti.
Sekmadienį patalpos bus 

atidarytos 9 vai. ryto. Skautai 
ir skautės renkasi ir pasi
ruošia atidarymui. 10 vai. ry
to dalyvaujama šv. Mišiose 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų grįžtama į Jaunimo 
centrą ir skautai bei skautės 
rikiuojasi prieš savo vienetų 
paviljonus.

Iškilmingas atidarymas, da
lyvaujant LSS vadovybei ir 
svečiams, vyks 11 vai. ryto. 
Atidarymą praves „Aušros 
Vartų”/„Kernavės” tuntas. 
Mugę šįmet atidarys skau
tiškas jaunimas —tuntams at
stovaujantys pavyzdingi skau
tai ir skautės. Garbės sve
čiams apleidus salę, visi bro
liai ir sesės skuba įsijungti į 
jiems paskirtus darbus (viską 
atliekame su nuoširdžia šyp
sena ir skautišku paslaugu
mu).

Mugė uždaroma 3 vai. p.p.
Daugiau informacijos jums 

suteiks jūsų vadovai ir va
dovės.

mažesnė grupė ilsėjosi, kai ku
rie net užsnūdo, taupydami 
jėgas slidinėjimui.

Atvykus į Wilmont, vadovas 
jps. Romas Česas išdalino lifto 
bilietus ir visi išsiskirstė 
būreliais. Atvykusius mus su
tiko skautės ir skautai iš 
Čikagos, o taip pat buvo ne
maža grupė lietuvių iš Wauke- 
gano. Bendrai susidarė gra
žus 88 asmenų būrys.

Visi slidinėtojai džiaugėsi 
švelniu oru ir puriu sniegu, 
nes šiuo žiemos metu papras
tai būna labai šalta, vėjuota, o 
sniegas pavirtęs ledu. Sli
dinėjome maždaug šešias va
landas. Grupė slidinėtojų su
sibūrė vakarienei valgyti pit- 
cos, kiti, gi, mažesnėse grupė
se valgė kitu laiku. Mūsų mie-

Klaipėdos dienos iškilmingoje sueigoje Odryčių įžodį divusios „Nerijos” tunto sesės. Iš k.: Lisa Bacevičiūtė, 
Laura Petrauskaitė, Lina Meilutė ir Nina Klepczarek. Nuotr. Danos Mikužįenės
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Į MARTELES
Sesės Taiydos kviečiamos, į 

jos namus Willow Springs, IL, 
vasario 6-tos vakarą susirinko 
daugiau negu 20 „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto gintarių. 
Dauguma sesės jps. Alytės 
Gražytės skautavimo draugių 
ir kelios vyresnės sesės — bu
vusi tuntininkė jvs. Irena Re
gienė, dabartinė „Nerijos” 
tuntininkė js. Viligailė Lend- 
raitienė, tunto vadijos narės 
js. Daina Rudaitienė, jps. 
Aušrinė Karaitytė ir Alytės 
mama jps. Gražina Gražienė. 
Susirinko ne vien maloniam 
seseriškam pabendravimui, 
bet su geriausiais linkėjimais 
ir mergvakariu palydėti Alytę 
į netrukus pradėsimą vedybinį 
gyvenimą. Susirinkusių tarpe 
buvo jau keletą metų nesi
mačiusių, tad džiaugsmo ir įs
pūdžių netrūko.

Po geros valandos, sesės Jū
ratės Jankauskaitės lydima, 
atvyko staigmenos nesitikėju
si Alytė, visų susirinkusių bu
vo džiaugsmingai sutikta. Kal
boms nebūtų galo, jei šeimi
ninkė nebūtų pakvietusi pasi
vaišinti gražiai valgomajame 
paruoštomis vaišėmis.

Po vaišių, Alytė buvo pak
viesta į jai skirtą kėdę ir sesės

loji dr. Birutė Pumputienė at
vežė įvairaus maisto visus pa
vaišinti.

Ši iškyla buvo puiki proga 
skautukams įsigyti slidinėtojų 
specialybę. Vasario 14 d. „Ne
rijos” tunto jūrų skautės ir 
„Lituanicos” tunto jūrų skau
tai suruošė dar vieną žiemos 
sporto — čiuožimo iškylą, ku
rioje buvo galima įsigyti čiuo- 
žėjo specialybę.

Šiuo metu jūrų skautai ir 
skautės įtemptai ruošias Ka
ziuko mugei, kuri šuoliais 
artėja, o darbo — daugybė. 
Sesės ir broliai stengiasi paga
minti gražių muginukų, norė
dami mugėje užsidirbti pi
nigų, sumažinimui šią vasarą 
vyksiančios Tautinės stovyk
los išlaidų.

Kviečiame visus kovo 1 d. 
atsilankyti Čikagoje, Jaunimo 
centre vyksiančioje Kaziuko 
mugėje ir paremti skautus ir 
skautes įsigyjant jų kruopščiai 
padarytų muginukų.

Iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje!

Sesė Taiyda

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

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

Kovo 15 d. — „Skautų 
aido” 75 metų sukaktuvinė 
šventė 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Sietuvos” 
skautininkių ir vyr, skaučių 
draugovė.

STOVYKL

Balandžio 3, r 5 d. —
ASS Studijų die, Wood- 
stock, IL.

pradėjo mergvdtario apeigas. 
Sesė Gailė Sabdiauskaitė pas
kaitė apie lietiviško mergva
kario papročiu; ir jų prasmę. 
Sesės Jūratė ir Taiyda šu
kavo Alytės igus plaukus,ir 
supynusios ksas uždėjo ža
lumynų vainilą, kurian buvo 
meniškai įpinbs rūtų šakelės 
iš sesės jps. lutos Kirkuvie- 
nės darželio, .’askui visos iki 
ašarų susijadinusiai Alytei 
išreiškė .savo linkėjimus, ne- 
šykštėdamos i gerų patarimų 
ateičiai. Po to.sesėms dainuo
jant įvykiui attinkančias dai
nas, Alytė džaugėsi praktiš
komis dovanėėmis ir bendra 
visų dovana - dail. Igno gra
žiai įrėmintu javeikslu ir jvs. 
Antano Levao sukurta jūri
nės tematikosmeniška juos
tine ir plačia (etuviška juos- 
ta. \

Vakaras prafeje malonia se
seriška nuotaika. Atsisveikin
damos visos būsinai nuotakai 
linkėjo „Gero' vėjo ir laimingo 
gyvenimo darniojdietuviškoje 
šeimoje.

IR

KAZILKOJUGĖ

Bostone tradiciė skautų ir 
skaučių Kaziuko lugė Lietu
vių Piliečių klube/yks kovo 
mėn. 8 d.

Čikagoje skautir skaučių 
tradicinė Kaziukonugė Jau
nimo centre vyks ivo mėn. 1 
dieną.

Clevelande skaų ir skau
čių Kaziuko mug vyks ba
landžio mėn. 5 d.

Detroito „Gabi?” ir „Bal
tijos” tuntų Kažko mugė 
vyks kovo 1 d. Dro Apvaiz
dos parapijos Kultos centre.

Hartorde lietu'kos skau
tuos Kaziuko mug/yks kovo 
1 d. Švč. Trejybe parapijos 
salėje tuoj po 9 valietuviškų 
šv. Mišių.

New Yorke sksų ir skau
čių Kaziuko mu) ruošiama 
kovo mėn. 1 d. asidės 12 
vai. šv. Mišiomis.

Washington, E., skautiš
koji Kaziuko mugrnvo 22 d. 
nuo 1:30 iki 4:1 vai. p.p. 
vyks St. Elizabes School, 
917 Montrose RiRockwell, 
MD.

Toronto skau Kaziuko 
mugė sekmadienįovo 1 d., 
vyks Prisikėlimo japijos pa
talpose.

KAZIUKO MUGE 
NEW YORKE

Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama New Yorko skautų/ 
skaučių, įvyks sekmadienį, ko
vo 1 d., Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Prasidės 12 vai. Mišiomis, ku
rias aukos Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, pranciš
konų vienuolyno viršininkas, 
skautų intencija. Bus daug ap
sipirkimo stalų su lietuviškos 
tautodailės dirbiniais, gintaru 
ir kt. Bus galima pavalgyti lie
tuviškus pietus, pasmaguriau
ti vyr. skaučių kavinėje, kurio
je bus apstu namie pagamintų 
saldumynų ir kt.

Kaziuko mugėje bus parda
vinėjamos įvairiausios prekės, 
daugiausia lietuviškos tauto
dailės gaminiai. Kas turėtų 
tokių pardavimui skirtų dirbi
nių — gintaro, medžio droži
nių, audinių ir pan., prašome 
pranešti Aldonai Žukienei tel. 
(516) 487-3704 arba Aldonai 
Katinienei, tel. (718) 846- 
1210. Galima užimti atskirus 
stalus mugėje arba mažesnius 
kiekius gaminių tiesiog per
duoti židinietėms, jie bus par
davinėjami ant bendro stalo.

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 nehuobodžiaus. 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!

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

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

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

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

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

KANADA

ŠV. KAZIMIERĄ 
ŠVENČIANT

. Kovo 1, sekmadienį, Toronto 
skautija švenčia Šv. Kazimie
ro šventę ir rengia Kaziuko 
mugę Prisikėlimo parapijos 
patalpose.

IŠKYLA Į „ROMUVĄ”

Sausio paskutinį savaitgalį 
buvo suorganizuota nepapras
ta iškyla į „Romuvą” su prity
rusiais skautais. Jiems vado
vavo draugininkas ps. fil. A. 
Simonavičius, kuriam ruo
šiant programą padėjo v.s.fil. 
dr. A. Dailydė. Kai kuriuos 
užsiėmimus pravedė svečias 
v.s. R. Otto. Dešimt prityrusių 
skautų su pagalbininkų sk. 
vyčiu V. Leču daug pasimokę 
ir įgavę patyrimo, visi dėkingi 
minėtiems vadovams paten
kinti grįžo namo.

SESIŲ ŽIEMOS IŠKYLA

Sausio 31 ir vasario 1 d. 
„Dainos” skaučių dr-vė su glo
bėja s. fil. N. Simonavičiene, 
draugininke vyr. sk. I. Pet
rauskiene, adj. vyr. si. L. Sta- 
nulyte ir su 18 skaučių išky
lavo Woodland Trail vietovėje 
prie Auroros, kanadiečių sk. 
stovyklavietėje. Jos gyveno 
palapinėse, valgį gaminosi ant 
lauželio. Užsiėmimus vykdė 
pagal programą. Apie žiemos 
stovyklavimą aiškino kana
diečių skautų instruktorius. 
Taip pat apsilankė s. seselė 
Igne Marijošiūtė ir davė dvie
jų valandų pamokymus. Skau
tės stovyklautojos pažadėjo 
Maironio mokyklos vedėjai ps. 
G. Paulionienei už atleidimą 
iš pamokų parašyti rašinius 
mokyklai, o gal ir „Tėviškės 
žiburiams”. Laukiam!

F.M.

„SKAUTŲ AIDO” 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

„Skautų aido” 75 metų su
kaktuvinė šventė š. m. kovo 
15 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Šią šventę 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 Kerelytė, 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 
žurnalo šventėje.

EDMUNDAS VlZlNAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETHAS V. KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

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

Naperville, IL 60563
Tel. (630)527-0090

3825 Highland Avė.,
Tower 1,Suite 3C 

Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V.J. VASARIENE
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300

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

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

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

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

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

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tėl. 773-471-7879

RUTH JŪRATĖ NESAVAS- 
BARSKY, M.D.

Barsky Dermatological Associates
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšlės * Saulės dėmės

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai
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VASARIO x6 IR TRYS 
LIETUVOS PREZIDENTAI

POVILAS VAIČEKAUSKAS
Minėdami vasario 16-tąją, 

žvelgiame į praeitį ir dabartį. 
Aiškiai krinta į akis tai, jog 
tairvienas svarbiausių įvykių 
mūsų Lietuvos istorijoje. Jei
gu nebūtų buvę Vasario 16-os, 
nebūtų buvę ir dabartinės Lie
tuvos, Kovo 11-osios, sausio 
13-osios ir Baltijos kėlio. Ši 
data labai daug davė mūsų 
tautai, ypač tie daugiau negu 
20 metų nepriklausomo gyve
nimo. Iš čia stiprybę sėmė lie
tuvių tauta sovietų ir nacių 
okupacijose. Mes nežuvome ir 
buvome gyvi, išlikome ir po 
sovietų pusės šimtmečio pries
paudos, naikinusios viską, kas 
buvo lietuviška, krikščioniška 
ir kultūringa — kaip ir visoje 
Europoje. Ypatingai Vasario 
16-os data ir stipri įtaka pasi
reiškė Lietuvos partizaninia
me pasipriešinime sovietams 
1944 - 1954 metais. Tai be
veik ištisas dešimtmetis kru- 
viniausios, žiauriausios ir ne
lygios kovos su mūsų.tautos 
didžiausiuoju mirtinu priešu. 
Jo valdymo pėdsakus ir sovie
tinį palikimą dar jaučiame ir 
dabar, ir nežinia, kiek laiko 
dar jausime?

Minėjome Vasario 16-tos 
šventę, bet būtina prisiminti 
ir mūsų tautos tauriąsias as
menybes, tautos patriarchą 
dr. Joną Basanavčių ir prezi
dentus — Antaną Smetoną, 
Aleksandrą Stulginskį, dr. Ka
zį Grinių. Jie visi — didelės, 
istorinės asmenybės, mūsų 
tautai labai brangūs žmonės, 
tvirtai susiję su mūsų neprik
lausomybe, daug nusipelnę ir 
padarę Lietuvai. Minint ne
priklausomybės sukaktį, ne
galima pro juos praeiti nepa
minėjus.

Antanas Smetona pirmasis 
ir paskutinis nėpriklaušomos
Lietuvos prezidentas, kuriam 
bene labiausiai teko išgyventi 
didžiulę tautos tragediją, 
1940.VI.15 sovietų okupaciją. 
Tai jis v.ienintelis, iš anos bu
vusios vyria sybės su keliais 
nariais, giliai supratęs pasi
priešinimo okupacijai reikš
mę, visą savo likusį gyvenimą 
labai sielojosi ir pergyveno dėl 
Lietuvos. Jo valdymo laikotar
piu lietuvių tautai susiforma
vo gilus tautinis charakteris, 
lietuviška kultūra, valsty
biškumas — Lietuva buvo 
valstybė, lygiavertė kitoms, 
nors ir maža savo teritorija 
bei gyventojų skaičiumi.

Šiandieną aktualūs ir prisi
mintini jo žodžiai užrašyti 
knygoje: „Pasakyta, parašyta”: 
.Atsiminkime: nedera reika
lauti iš tėvynės to, ko ji ne
pajėgia duoti. Tėvynei reikia, 
kad jai nuolat būtų aukojama.

Nėra ko dejuoti, kad sunkus 
metas. Jis daug geresnis Lie
tuvai, ne kaip tas, kada ji 
buvo nelaisvėje (...) Pasitikė
kime savimi, nepasiduokime 
gąsdinimams; atsispirkime sa
vo tvirta dvasia tiems, kurie 
mums lemia nebūtį. Kol vi
duje esame sveiki, tol nėra pa
vojaus iš oro. Gėrėtis gar
bingąja Lietuvos praeitimi yra 
maža, reikia dar mokėti 
mums susiklausyti ir dirbti. 
Kultūros vaisius, senovės Lie
tuvos sukurtus, daugiau yra 
naudoję svetimieji, o ne mes. 
Mums tenka kurti iš naujo, 
turint didelių spragų tarp 
praeities ir, dabarties. Išval- 
kioti iš mūsų krašto brangūs 
palikimai, sugriautos pilys, iš- 
vartalioti paminklai. Bet mes 
nenusimename, nes nesame 
išlepinti likimo: dirbsime ir 
pasivysime kitus”.

Tai žodžiai, aktualūs mums 
ir šiandien.

Į A. Smetonai daromus au
toritarinio režimo priekaištus, 
jis taip atsako: „Dabar Lietu
va be Seimo valdoma, bet tai 
nereiškia, kad ji visuomet taip
bus valdoma. Seimas atgis. 
Seimas bus Lietuvoje, kada 
jam bus paruošta dirva, kada 
kraštas bus įstatymais ir vy
riausybės darbais aptvarky
tas. Bet tas Seimas turės būti 
taip šąukiamas, kad jis nesi- 
bartų, kad jis dirbtų, kad jis 
drauge su vyriausybe įstaty
mus leistų, kad jame tikrai 
pasireikštų tautos, viso kraš
to, atstovybės.

Lietuviai yra savo valstybės 
kūrėjai, o tautinės mažumos 
jiems padėjėjas. Kadangi ne
reikalaujame, kad jos sutirptų

Nuotr. Viktoro Kučo
Prezidento Kazio Griniaus statula Kaune.
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mūsų tautoje, tai leidžiame 
joms gimtosios kalbos teisę, 
leidžiame .kultūros reikalais 
bendrauti su savaisiais. Jos už 
tai privalo būti mūsų teritori
niai patriotai: mylėti Lietuvą 
ir gerbti lietuvių tautą, būti 
lojalūs Lietuvai ir laikytis 
įstatymais nustatytos tvarkos 
ne iš prievartos, o iš sąžinės. 
Taigi mūsų tautinės mažumos 
ne svetimšaliai, o savi pilie
čiai, ne svetimtaučiai, o kita
taučiai. Bendraudami savyje, 
jie turi žinoti savo teisių ribą, 
kad nedarytų valstybės vals
tybėje”.

A. Stulginskio prezidentavi
mo laikotarpis 1920-1926 m. 
buvo vienas laimingiausių at
sikūrusios Lietuvos gyvenime. 
Tauta, laisvai besitvarkyda
ma, įtvirtinus demokratijos 
sampratą, padarė didžiulę pa
žangą ir pasiekė gražius veik
los rezultatus visose gyvenimo 
srityse. Pačiam gi A. Stulgins
kiui, sovietams okupavus 
kraštą, teko žiauri kalinio, 
tremtinio dalia. Kartu su žmo
na jis buvo areštuotas ir be 
teismo laikomas Sibiro kalė
jimuose bei lageriuose. Ilgai 
nebuvo sudaryta byla. Štai 
ištraukos iš jo laiško: „Sergu.
Pilvas streikuoja. Kojos ištino, 
netelpa batuose (...) Blogai, 
kad Lietuva nekariavo su ru
sais... labai daug blakių, utė
lių. Skauda pilvą, viduriuoju 
— negaliu nieko valgyti (...).

Visą laiką A. Stulginskis, 
net ir lageryje, buvo apstaty
tas šnipais, provokatoriais. Jis 
buvo ten kartu su kovojančia
ir kenčiančia Lietuva. Ne sykį 
buvo tardomas. A. Stulginskis 
buvo. tvirta asmenybė, nepa
lūžo, nenusilenkė, okupantui. 
1956.XII.19 grįžo į Lietuvą vi
sas iškankintas, be sveikatos 
ir po keliolikos metų 1969.IX.- 
22 mirė. Palaidotas Aukšto
sios Panemunės kapinėse

Prez. Antano Smetonos, pirmojo ir paskutiniojo prieškarinės nepriklauso
mos Lietuvos prezidento, paminklas, atidengtas 1996 m. vasario 16 d. 
Prezidentūros sodelyje Kaune. Nuotr. Prano Abelkio

Kaune, tai vienas žymiausių 
ir šviesiausių Lietuvos kanki
nių — Lietuvos prezidentas 
kankinys.

Trečiasis Lietuvos preziden
tas dr. Kazys Grinius visados 
išliks tautoje, kaip šviesi, tau
ri asmenybė. Štai žodžiai iš jo 
testamento: „Giliai tikiu lietu
vių tautos amžinybe. Lietuvių 
tauta yra išgyvenusi ir dabar 
gyvena klaikias dienas, bet ji 
bus gyva, veikli, kūrybinga. 
Kaip žydai įsitikinę savosios 
tautos nemirtingumu, taip ir 
aš nepalenkiamai įsitikinęs 
Lietuvių Tautos gyvata. Jei ką 
gyvenime naudingo atlikau, 
tai daugiausiai pasitikėdamas 
savąja Tauta ir atsidėjimu sa
viesiems tikslams... Aukščiau
sias Lietuvių Tautos dvasinės 
ir medžiaginės gerovės galima 
pasiekti tik laisvoje, neprik
lausomoje, demokratinėje Lie

Antrojo nepriklausomos Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio statula 
Kaune. Nuotr. Viktoro Kučo

tuvos Respublikoje”.
Dr. Kazys, Grinius vieninte

lis iš visų prezidentų, kaip tik
ras pranašas, aiškiai numatė 
Lietuvos ateitį. Štai jo žodžiai 
Užrašyti, jam gyvenant 7201
S. May St., Chicago, IL: „Pati 
Sovietų Sąjunga yra milžinas 
molinėmis kojomis, ji gali žūti 
greičiau, negu kas šiuo metu 
galvoja, nuo savo vidinių 
prieštaravimų, nuo savo vadų 
nesantaikos, nuo jos paverg
tųjų tautų siekimo sukurti sa
vas nepriklausomas valstybes 
ir didelio jų noro gyventi lais
vėje bei nepriklausomybėje. 
Pagaliau laisvo demokratinio 
pasaulio medžiaginė jėga ir 
moralinė stiprybė sutriuškins 
bolševikinį tautų pavergėją ir 
žudiką (...) Lietuvių tauta 
prisikels! Nepriklausoma, de
mokratinė Lietuvos Respubli
ka išsilaisvins!

Danutė Bindokienė

Vašingtonas ir 
visagališkumo

kompleksas
Pastaruoju metu žinios iš 

Vašingtono skamba kaip ame
rikiečių pamėgtųjų „muilo 
operų” turinys: su dėmesiu 
sekamas, komentuojamas, 
laukiant naujų vis tos pačios 
temos variacijų ir papildomų 
veikėjų, kurie parankiai „iš
traukiami” iš kažkokių vora- 
tinkliuotų užkampių. Tačiau 
yra ir susirūpinimą keliančių 
reiškinių, kurie, lyg nuolat 
tirštėjantys debesys, grūmoja 
praplyšti pavojinga audra. Tai 
ketinimas dar kartą „nubaus
ti” neklaužadą Irako prezi
dentą Saddam Hussein ir pri
versti jį Jungtinių Tautų Sau
gumo komisijos inspektoriams 
parodyti pačias slapčiausias 
savo valdų kerteles, kuriose, 
kaip tikima, yra slepiami bai
sieji žmonijos naikinimo gink
lai.

Tam tikra prasmė negalime 
nesistebėti Saddam Hussein 
drąsa bei užsispyrimu, nes jis 
jau nuo Persų įlankos^karo pa
baigos nuolat žaidžia pavo
jingą žaidimą pačioje lokio 
urvo angoje, nepaisant iš to 
urvo vis garsiau pasigir
stančio grėsmingo urzgimo. 
Hussein pastangos įvaryti kylį 
į JT sąjungininkų gretas ir pa
laipsniui didinti skilimą, atro
do, yra veiksmingos, nes šiuo 
metu tik JAV ir Didžioji Brita
nija laikosi nuomonės, kad 
reikia bombarduoti Iraką. Tuo 
tarpu tokie pavojingai dideli 
partneriai, kaip Kinija ir Rusi
ja yra priešingo nusistatymo.

Nepritaria Vašingtono poli
tikai Irako bombardavimo 
atžvilgiu ir penkiolika Euro- 
pės Sąjungos valstybių, iš
skyrus, žinoma, Angliją, kuri 
jau pasiuntė savo karo laivus 
ir lėktuvus į Persų įlanką. Tie
sa, Vokietija, Ispanija, Portu
galija ir Italija yra paža
dėjusios, kad JAV kariniai 
lėktuvai gali pasinaudoti jų 
bazėmis, bet ypač Prancūzija 
ir Graikija griežtai protes
tuoja prieš jėgos panaudojimą. 
Galima dar pridurti, kad Aus
tralija ir Kanada pasiūlė savo 
pagalbą, jeigu reikės panaudo
ti karinę jėgą prieš Iraką.

JAV prez. Clinton pasiren
gęs įtikinti Kongresą ir taip 
pat Amerikos gyventojus, kad 
kitos išeities nėra: Saddam 
Hussein turi būti parklupdy
tas, nepaisant, kiek tas kai
nuotų, kiek amerikiečių karių 
gyvybių pareikalautų. Nors 
Kongresas iš esmės pritaria 
prezidento nuomoriei, bet, 
bene pirmą kartą po Vietnamo 
karo pabaigos, vis garsiau

pasigirsta diskusijos apie šio 
užmojaus moralinį aspektą: ar 
iš tikrųjų galima pateisinti 
įsivėlimą į naują karinį kon
fliktą Viduriniuose Rytuose, 
ar tikrai atsižvelgiama į visas 
pasekmes, jeigu tas karas il
giau užsitęstų, pareikalautų 
daugiau aukų, atgaivintų ašt
rius nesutarimus su Maskva, 
kuri, atrodo, turinti daugiau 
ryšių su Bagdadu, negu iš pa
viršiaus atrodo, o ypač suer
zintų komunistinę Kiniją, ku
rią Vakarų kapitalistai taip 
stengiasi prisivilioti. Nepa
mirštama ir pavojaus Izrae
liui, kuris tikrai kone pirma
sis nukentėtų nuo Saddam 
Hussein keršto. Pagaliau, gal
būt svarbiausia, rūpi, kad ne
išsektų naftos šuliniai, nes 
tiek Vašingtonas, tiek ameri
kiečiai, gerai prisimena Persų 
įlankos karo pagrindinį aks
tiną: išlaisvinti Irako okupuo
tą Kuveitą, kad nafta galėtų 
laisvai tekėti į vis daugiau 
skystos energijos sunaudojan
čią JAV pramonę.

Neatsargaus žingsnio Vidu
riniuose rytuose skaudžias pa
sekmes gali netiesiogiai pajus
ti ir Lietuva, ir kitos Baltijos 
valstybės. Jeigu Rusijos santy
kiai su JAV pablogės, o Va
šingtonas turės kaupti visą 
dėmesį, kad išsikapstytų iš 
klampios situacijos Irake, kas 
sustabdys Maskvą nuo gro- 
buoniškų-kėslų prieš savo kai
mynus? Kaip nesunku būtų 
Kremliui sudaryti „incidentą” 
dėl karinio tranzito į Kara
liaučiaus kraštą ir tuo pasi
naudoti, kad rusų tankai vėl 
riedėtų Vilniaus gatvėmią...

Kaip į visus tuos galimus 
politikos vingius reaguoja JAV 
prezidentas? Galbūt labiau
siai baugina jo reakcijos stoka. 
Nepaisant, kokie asmeniniai 
kaltinimai dėl nusižengimo 
moralės dėsniams jam meta
mi, Bill Clinton vien . plačiai 
šypsosi, pasitikėdamas lega
liais manipuliavimais ir savo 
asmenybės patrauklumu. Pa
naši situacija vystosi ir tarp
tautiniu mastu: nors JAV sto
vi beveik viena už Irako bom
bardavimą, mūsų prezidentas 
linkęs pasitikėti tik savo 
sprendimais ir galbūt užsi
spyrimu, neatsižvelgdamas į 
tai, kad šiandien Amerika jau 
nėra „pasaulio vidurys”, kaip 
buvo tupj po Antrojo pasauli
nio karo.

Laikas būtų Vašingtonui at
sisakyti visagališkumo kom
plekso ir žvelgti į savo aplinką 
realesniu žvilgsniu.

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ
BRITŲ HONDŪRE

JUOZAS VITĖNAS 
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Dabar V. Jonikas ir E. Kukutis ruošia platesnį pra
nešimą apie ūkininkavimo galimybes projektuojamoje 
Dausuvoje?

„Neleistina fantazija”
Joniko ir Kukučio ruošimasis kelionei į Br. Hon

dūrą nebuvo garsinamas spaudoje, bet buvo žinomas. 
Todėl tai galėjo atsiliepti diskusijose dėl įsikūrimo. 
Gan aštriai dėl to pasisakė „Dirvos” redaktorius V. 
Rastenis straipsny „Ar leistina taip fantazuoti?” 
(VI.25). Esą „modernioji kolonizacija kaip tik prasidėjo 
maždaug prieš šimtą metų ir dabar jau susilaukė savo 
likvidacijos meto. O mes tik dabar bandytumėm tą 
pradėti, ir netgi būdami patys išblokšti iš savos ba
zės... Valia, žinoma, klubuose prie stiklelio ar kavos 
puodelio ir tokius dalykus pasvajoti. Bet kažin ar ne 
pavojinga skleisti tas iliuzijas tarp padėties neži
nančių, kuriems jos gali pasirodyti esančios lyg ir rea
lus dalykas. Juk tai suvedžiojimas’’^

Kaip to suvedžiojimo pavyzdžius jis pamini Aust
ralijos laikraščio „Mūsų pastogė” pranešimus apie 
Amerikoje įsisteigusius klubus, Brazilijos lietuvių or

ganizacijas, Pakšto pasakojimą apie galimą lietuvių 
kolonijos išaugimą, kapitalo jai sukurti sutelkimą, ir 
rašo: „Kai tokios fantazijos spausdinamos kuriame iš 
čionykščių, Jungtinių Valstybių laikraščių, tai tik pak
raipom galvom ir paliekam, nes žinom gi, kad neskai
tant pasvajojimų tabako dūmų debesyse, nieko ap
čiuopiamesnio nėra. Bet kituose kraštuose perspausdi
nant, kažin ar nevertėtų pridėti paaiškinimą, kad tai 
yra, sakysim, kieno nors pirmieji bandymai 'mokslinės 
fikcijos’ žanro literatūros srityje” .

Į šiuos Rastenio kaltinimus atsakė toj pačioj „Dir
voj” (VIII. 19) A. P. Mažeika straipsniu „Ar leistina 
taip supeikti?” Jis visus Rastenio priekaištus suskirstė’ 
į septynius punktus ir paeiliui atsakė: jis stebisi, kaip 
galėjo susidaryti vaizdas, jog norima kurti lietuvių 
koloniją britų ar prancūzų pavyzdžiu, siekiant išnau
doti vietinius gyventojus. Esą, Br. Hondūre kuriasi vo
kiečiai menonitai, ir tai yra precedentas. Nėra išmįs- 
las, kad Brazilijos organizacijos atsiuntė memoran
dumą perduoti Br. Hondūro gubernatoriui. Pakšto 
pasakojimas apie numatomą įsikūrimo eigą galbūt 
niekam nepakenkė. O jei ta mintis yra fikcija, tai nėra 
savaime kilusi. Grupės žmonių didesnius dalykus pa
darė ir daro. Tų pačių vokiškų menonitų kūrimasis Br. 
Hondūre nėra jiems jokia fikcija.

„Dauguvos” Nr. 2
Rugpjūčio 1 d. (1959) data pasirodė „Dausuvos” 

biuletenio Nr. 2. Jame tilpo kitas A. P. Mažeikos 
straipsnis „Sutelktinio kūrimosi minties balansas”.

„Mažame Vašingtono žmonių būrely lietuviško

grupinio įsikūrimo reikalas buvo pradėtas nagrinėti 
1956 metų vasarą. Pradžioj buvo ilgiau apsistota prie 
Naujųjų Hebridų salų Pacifike, kurios po ilgesnių stu
dijų atpuolė dėl per didelio nuošalumo ir dažnai pasi
taikančių orkanų. Įvairūs Afrikos kraštai irgi buvo ne
priimtini, nes likę laisvesni plotai yra kontinento 
gilumoj, toli nuo jūros. Po ilgesnių studijų buvo apsis
tota prie Britų Hondūro. Pagal surinktus duomenis ši 
vieta atrodė tinkamiausia tokiam lietuvių kūrimusi 
dėl šių sumetimų: 1. Teritorija nėra kurios nors vals
tybės integralinė dalis, bet tebėra kolonialinėj padėty. 
2. Kraštas retai apgyventas, tačiau tinka žemės ūkiui, 
jūrinei žvejybai, miškininkystei ir kai kuriai pramo
nei. 3. Ilga pakrantė prie amerikinės Viduržemio 
jūros. 4. Arti Panamos kanalo ir vidury tarp galingų 
ūkinių plotų: Šiaurės Amerikos iš vienos pusės ir 
ūkiškai sparčiai augančios Pietų Amerikos — iš kitos. 
5. Galimybė gauti kultūrinę ir savitarpės administra
cijos autonomiją. 6. Kraštas su aukštumom ir esąs pa
satų zonoj, todėl klimatas, nors ir tropinis, bet įma
nomas lietuviams prisitaikyti. Kraštutinės tempe
ratūros neprašoka kraštutinių temperatūrų tose vie
tose, kuriose lietuviai dabar gerai prisitaiko, pvz., 
Vašingtone.

Priėjus palankių išvadų, tos grupės dalyvis prof. 
K. Pakštas 1958 m. vasarą nuvyko į Br. Hondūrą, ke
lis mėnesius tyrinėjo kraštą ir savo duomenis bei 
įspūdžius paskelbė lietuviškoj Jungtinių Valstijų 
spaudoje. Jo patyrimai ir sutelktos žinios aukščiau 
minėtas išvadas patvirtino.

Nepaisant, iki šiol surinktų gan gausių duomenų,

manoma, jog dar nėra tiek žinoma, kad jau būtų gali
ma vykdyti kūrimąsi ar ruošti apipavidalintą planą. 
Šiuo metu stengiamasi sutelkti lėšų bent 3-4 žmonių 
komisijai, sudarytai iš kompetetingų specialistų (agro
nomo, miškininko, inžinieriaus), kurie nuvyktų į Br. 
Hondūrą, įvertintų įsikūrimo galimybes specialistų 
požiūriu, pateiktų savo išvadas ir galbūt paruoštų pro
vizorinį finansinį planą pirmojo būrio įkurdinimui.

Iki šiol mūsų spaudos nedidelė dalis yra lietuvių 
įsikūrimui Br. Hondūre abejinga, o didesnioji dalis - 
priešinga. Turint galvoj, kad lietuvių spauda JAV-se 
yra partinė, o neutralios spaudos beveik nėra, todėl 
spaudos pasisakymuose atsispindi ir partinis nusitei
kimas tokiam lietuvių grupiniam įsikūrimui.

Nuo pradžios buvo manoma, kad įsikūrimo min
ties sėkmingam įgyvendinimui būtina sąlyga yra tos 
minties iškėlimas virš partijų. Ir nėra galimybių tokio 
masto uždaviniui atlikti, jei nesugebama jį svarstant 
užgesinti partines aistras. Juo labiau nebūtų įma
noma lietuvių susitelkimo sėkmingai išplėsti, jei besi- 
kuriantieji, prieš išlipdami į Br. Hondūro krantą, ne
išmestų per bortą savo partinio nusiteikimo. Jis ten il
gai nebūtų reikalingas. Vietoj jo reikėtų apsišarvuoti 
religine tolerancija, savo kalbos meile ir pasiryžimu 
kietam darbui.

Būtų kvailybė tikėti, kad tas kūrimasis ten bus 
lengvas. Ten reikėtų mums užkariauti tropinį klimatą 
ir tropinę gamtą. Tačiau ką padaro kiti, ir mes galim 
padaryti. Visais atvejais civilizacijos buvo sukurtos tik 
ten, kur žmonių grupės turėjo užkariauti priešingą 
gamtą, priešingą klimatą, priešingus žmones. (B.d.)

V
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DIDŽIUOJUOSI SAVO 
LIETUVIŠKOMIS ŠAKNIMIS

Pokalbis su David J. Shestoku, kuris iš 13-tosios rinki
minės apylinkės kandidatuoja į JAV Kongresą ir tikisi, 
kad lietuviai padės pasiekti šį tikslą, balsuodami už jį 
pirminiuose rinkimuose kovo 17 d. Respublikoną parti
jos kandidatas sutiko atsakyti keletą mūsų klausimų.

CLASSIFIED GUIDE
SKELBIMAI

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

4

David J. Shestokas
—Jūs priklausote Lietu

vių prekybos rūmams, bu
vote vienas iš teisės knygų 
aukotojų Teisės fakultetui 
Vilniaus universitete, nuo
lat pabrėžiate, kad esate 
lietuvių kilmės, kodėl ap- 
sisprendėte kandidatuoti į 
JAV Kongresą iš 13-tosios 
rinkiminės apylinkės?

—Yra trys pagrindinės prie
žastys, kodėl apsisprendžiau 
kandidatuoti. Galbūt „Drau
go” skaitytojams bus ypač 
įdomi, ši: mano močiutė (deja, 
ji jau mirusi) buvo imigrantė, 
iš Lietuvos atvyko, būdama 
apie 14 metų maždaug Pirmo
jo pasaulinio karo metu. Ji 
buvo viena iš vienuolikos 
vaikų. Šeima išgyveno dide
lius sunkumus rus4A'okupaci- 
jos laikais, todėl džiaugėsi, 
kai galėjo atvykti į Ameriką. 
Nors mano močiutės gimimo 
diena buvo gruodžio mėnesį, 
ji būtinai norėjo švęsti gimta
dienį liepos 4 d., nes tuomet ji 
gavo Amerikos pilietybę. Kaip 
ji sakydavo, gimė laisvei. Ji ir 
mane išmokė, kad reikia ati
duoti savo duoklę kraštui ir jo 
žmonėms, kurie tiek daug 
mums davė.

Antroji priežastis taip pat 
kyla iš mano šeimos patirties. 
Mano senelis buvo pradėjęs 
nedidelį prekių pristatymo 
verslą, kurį vėliau paliko ma
no tėvui, o dar vėliau jame 
dirbau ir aš su seseria. Tą 
verslą savo šeimoje turėjome 
57 metus. Prez. George Bush 
laikais, 1990 metais, įvedus 
naujus federalinius mokes
čius, mūsų. verslas nebegalėjo 
išsilaikyti: 1991 m. rugsėjo 
mėnesį reikėjo jį uždaryti po 
daugiau kaip pusšimčio metų. 
Mums dirbo 45 žmonės, kurie 
neteko darbo. Todėl aš tikiu, 
kad į JAV Kongresą reikia 
išrinkti asmenis, kurie su
pranta, kaip neatsakingi vy
riausybės nutarimai, įvedant 
aukštus mokesčius, kenkia 
krašto gyventojams. Aš tą su
prantu, nes pats patyriau 
aukštų mokesčių padarytą 
žalą. Įstatymai turi tarnauti 
žmonėms, o ne juos skriausti.

Trečioji priežastis yra ta, 
kad pastaruosius 4 metus, 
būdamas valstijos prokuroro 
asistentu, aš atstovavau Illi
nois valstijos gyventojams, 
kiekvieną darbo dieną teisme 
gindamas nuskriaustųjų tei
ses ir besistengdamas, kad 
nusikaltėliai būtų nubausti. 
Galiu pasakyti, kad daugeliu 
atvejų žmones paskatina į nu
sikaltimus narkotikai: preky
ba jais arba vartojimas.

JAV Kongresas, mano nuo
mone, deda per mažai pas
tangų, kad sustabdytų narko
tikų įvežimą per Amerikos 
sienas. Tik žmogus su tikra 
patirtimi, dirbęs teismo pro

cesuose ir savo akimis matęs 
baisias narkotikų vartojimo 
pasekmes, ypač nekaltie
siems, tegali pilnai įsijungti į 
sėkmingesnę kovą su šia. blo
gybe.

Taigi, trys pagrindinės prie
žastys, dėl ko aš nuspren
džiau kandidatuoti į JAV 
Kongresą, yra: mano kilmė, 
pilietinė pareiga ir patirtis, 
traukiant nusikaltėlius atsa
komybėn.

—Kiek, Jūsų nuomone, 
turite galimybių laimėti?

—Aš gerai apsigalvojau 
prieš kandidatuodamas ir ti
kiu, kad galimybės laimėti 
yra labai realios. Esame šeši 
respublikonai kandidatai iš 
13-tosios rinkiminės apy
linkės. Nemanau, kad du iš jų 
gerai supranta, ką reiškia 
darbas JAV Kongrese. Bend
ruose susitikimuose ir disku
sijose jie daugiausia kalba 
apie reikalus vien valstijos 
mastu. Nors tai labai svarbu, 
bet JAV Kongreso darbas yra 
daug platesnės apimties.

Aš suprantu, ką reiškia 
dirbti JAV Kongrese. Tai 
mano pliusas. Antra vertus, 
13-tą rinkiminę apylinkę su
daro daugiau kaip 40 proc. 
balsuotojų, kurių kilmės šak
nys yra Rytų Europoje. Yra 
labai daug ir lietuvių. Jiems 
svarbūs reikalai, kurie ir man 
svarbūs, pvz., jų kilmės 
kraštų priėmimas į NATO, 
JAV imigracijos įstatymai, ku
rie sujungia imigrantų šeimas 
ir pan.

—Ar kiti kandidatai netu
ri tų vadinamųjų etninių 
ryšių?

—Nemanau. Jeigu ir turi, 
su pasididžiavimu jų nemini.

—Nemažai lietuvių labai 
domisi imigracijos į JAV 
klausimais. Kokios Jūsų 
pažiūros į juos?

—Imigracijos įstatymai, ku
rie sujungia imigrantų šeimas 
ir man yra svarbūs, nes tebe
turiu giminių Lietuvoje, kurie 
norėtų atvykti į Ameriką. 
Nėra teisinga, kai nustatomos 
kvotos pagal valstybės gyven
tojų skaičių ir tas taikoma as
menims, kurie turi ryšių, t.y. 
giminių, Amerikoje. Tokiems 
žmonėms turėtų būti lei
džiama atvykti pas savo ar
timuosius.

—Ar savo rinkiminės 
kampanijos štaje turite 
lietuvių talkininkų?

—Yra ypač jaunesnio am
žiaus lietuvių, kurie man pa
deda rinkiminėje kampani
joje. Trys labai uolūs savano
riai talkininkai yra Audrius 
Remeikis, Vytenis Kirvelaitis 
ir Jonas Sinkus. Mano kandi
datūrą remia daug lietuvių, 
tarp kurių yra Aldona ir Al
girdas Braziai, Regina Na
rušienė, Birutė Vindašienė, 
Bronius Nainys, Vytenis Ra- 
sutis, Robertas Vite s ir daug 
kitų.

—Ar Jus remia ir orga
nizacijos?

—Daugiausia paramos susi
laukiu iš teisėtvarkos žmonių, 
tarp kurių yra keli „Fraternal 
Order of Police” skyriai. Jie 
mane pažįsta iš darbo teisme, 
žino mano tvirtą neatlaidumą 
nusikaltėliams, norą apsaugo
ti nekaltuosius.

—Ar Jūs gyvenate apy
linkėje, kurią norite repre
zentuoti JAV Kongrese?

— 13-toje rinkiminėje apy
linkėje gyvenu jau 18 metų. 
Dabar esu Lemonto gyvento
jas. Priklausau šio miesto vi-

Snaudžia Lietuvos sostinė, sapnuoja pavasarį, tik Vilnelė nemiega, jos sraunūs vandenys, skubėdami į Neries 
glėbį, pasakoja seną Vilniaus miesto istorijos pasaką... Nuotr. Viktoro Kapočiaus

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, D.C., ieško darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
ŠEDUVA

Šeduvos miestas susilaukė 
161 puslapių knygos „Dvide
šimtojo amžiaūs Šeduva”. 
Pratarmėje knygos autorius, 
Vytautas Pakštas rašo: „Ši 
knyga — tai bandymas glaus
tai apžvelgti XX a. Šeduvos 
politinį, ekonominį, kultūrinį 
ir net sportinį gyvenimą. Kar
tu aptariami svarbesni proce
sai, vykę Lietuvoje ir turėję 
įtakos tam, kas dėjosi Šedu
voje bei jos apylinkėse”.

Besidomintiems Šeduvos 
miesto istorija, autorius pa
taria įsigyti mokytojo A. Bu
kausko knygą „Trumpa Še
duvos miesto istorija”, kurioje 
aprašoma Šeduvos apylinkių 
archeologinė praeitis. Šedu
vos apylinkėse žmonės gyve
no IlI-me amžiuje. Pirmą 
kartą Šeduvos vardas, suvo-

suomeninėm organizacijom, 
ypač didžiuojuosi, priklausy
damas Lemonto bibliotekos di
rektorių tarybai. Aš pažįstu 
žmones, kuriems noriu atsto
vauti JAV Kongrese.

—Mūsų pokalbį susumuo
jant: kodėl žmonės 13-toje 
rinkiminėje apylinkėje tu
rėtų balsuoti už David 
Shestoką?

—Visų pirma, šią rinkiminę 
apylinkę sudaro 70 proc. res
publikonų. Pirminiuose rin
kimuose kovo 17 d. bus bal
suojama už šešis kandidatus. 
Kuris kandidatas laimės, tas 
ir bus vėliau išrinktas į JAV 
Kongresą. Todėl svarbu, kad 
žmonės, kurie nori, kad jų 
balsas JAV Kongrese būtų 
išgirstas, balsuotų už mane.

Kodėl kaip tik aš iš tų šešių 
kandidatų? Tai antroji atsaky
mo dalis. Aš turiu gerą supra
timą, kas reikalinga, dirbant 
JAV Kongrese. Aš suprantu, 
kad tas darbas apima ir val
stybinius, ir tarptautinius 
reikalus (nei vienas iš kitų 
penkių kandidatų apie tai 
neužsimena). Aš taip pat tu
riu asmenišką patirtį ir apie 
žmones, kurie stengiasi pra
gyventi iš savo verslo, supran
tu jų problemas. Aš turiu pa
tirtį, kovojant su nusikalsta
mumu.

Aš turiu daug bendra su 
nemaža dalimi šios rinki
minės apylinkės gyventojų, 
nes dalinuosi su jais tomis 
pačiomis etninėmis šaknimis. 
Turėdamas su šiais žmonėmis 
gilų kilmės ryšį, suprantu, 
kas jiems svarbu ir galiu 
padėti, išrinktas į JAV Kon
gresą.

Nors esu amerikietis, savo 
lietuviškos kilmės • šaknimis 
didžiuojuosi ir tą pasididžia
vimo jausmą nusivešiu su sa
vimi į Vašingtoną, jo nepamir
šiu, dirbdamas Kongrese.

—Dėkojame už pokalbį ir 
linkime sėkmės pirminiuo
se rinkimuose kovo 17 d.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

kietintas, paminėtas 1378 m. 
Livonijos riterių žygių į Lie
tuvą aprašyme.

Tiražas — 1,000, geras po
pierius, daug nuotraukų, 
viršelyje — spalvota Šeduvos 
bažnyčios nuotrauka, atsto
vaujanti renesansui.

Autorius aprašo šeduviečių 
išgyvenimus pasauliniame ka
re, kovose dėl nepriklauso
mybės, nepriklausomybės me
tuose (1920-1940). Kruopščiai 
aprašyta bažnyčios veikla. 
Kunigai rūpinosi žmonių 
švietimu, kai pasauliečių in
teligentų tuokart dar taip 
trūko. Jų rūpesčiu buvo pas
tatyta nauja Šeduvos progim
nazija. Statybai remti buvo 
rengiami vakarai, patys tėvai 
dalyvavo kertant mišką, ap
dorojant medieną! Paminėtas 
iš Šeduvos kilęs kun. Juozas 
Dabužis (1878-1934), kuris 
buvo išrinktas Amerikos Lie
tuvių tarybos delegatu remti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Grįžęs į Lietuvą, padėjo 
įsteigti kunigų seminariją, 
bendradarbiavo laikraščiuose.

Ne visi šeduviečiai žino, kad 
iš Šeduvos apylinkių kilęs poe
tas kun. Juozas Šnapštys-Mar- 
galis (1877-1921) parašė eilė
raštį „Leiskit į tėvynę”. Viena 
Šeduvos gatvių pavadinta 
Margalio vardu. Paminėti ir 
kiti kunigai, dirbę Šeduvoje 
nepriklausomybės metais.

1921 m. išleista pirmoji 
moksleivių laida. Tarp baigu
siųjų buvo tarptautinės teisės 
specialistas, būsimas JAV 
profesorius Domas Krivickas. 
Paminėti progimnazijos direk
toriai, mokytojai, jų veikla su 
moksleiviais, rengiant vaidini
mus visuomenei, vadovaujant 
skautams, ruošiant išvykas.

Šeduvos muzikinį gyvenimą 
pagyvino, 1923 m. į Šeduvą at
vykęs, A. Bielinis (1886-1971). 
Jį pakvietė klebonas M. Lum- 
bė. Jo vadovaujamas progim
nazijos moksleivių choras daly
vavo 1924 m. pirmoje ir kitose 
Dainų šventėse Kaune. Jis 
vadovavo pavasarininkų pu
čiamųjų orkestrui, su baž
nytiniu choru pastatė kelias 
operetes.

Pavasarininkai buvo gau

siausia organizacija, — rengė 
vaidinimus, dalyvavo sporto 
varžybose, turėjo savo kny
gyną. Antroji savo veiklumu 
organizacija — šauliai, net 
trys būriai. Kelių valsčių 
šaulius vienijančiam batalio
nui vadovavo atsargos kpt. An
tanas Petrauskas. Šaulių ini
ciatyva buvo rengiamos tau
tinės ir valstybinės šventės, 
rengė sporto varžybas, turėjo 
krepšinio, ugniagesių koman
das. A. Petrauskas įdėjo daug 
pastangų, statant šaulių na
mus.

Jaunalietuvių organizacijai 
vadovavo mokytojas Ipolitas 
Ūdra. Ateitininkų veikla mo
kyklose buvo uždrausta, bet jie 
rinkdavosi klebonijoje, dažni 
svečiai būdavo Panevėžio kuni
gai A. Lipniūras ir A. Su- 
šinskas.

Jaunųjų ūkininkų organiza
cijai vadovavo agronomas A. 
Dučinskas. Jis vienintelis tuo 
metu turėjo automobilį, todėl 
dažnai lankėsi jaunųjų ūki
ninkų rateliuose, o tokių rate
lių buvo beveik visuose kai
muose. Stebėtinas pačių žmo
nių veržlumas, pastangos ir 
vadovų idealizmas.

Atvykdavo į Šeduvą ir 
Šiaulių dramos teatras, apsi
lankydavo kilnojamasis kino 
teatras, buvo kviečiami ope
ros solistai, lankėsi Pupų 
dėdė su Rozolicete. Mokytojas 
K. Plungė lankėsi pas apy
linkės gyventojus, užrašė 104 
dainas ir perdavė Vilniaus 
liaudies dainų rankraštynui.

Paminimi Šeduvoje gimę 
rašytojai Antanas Tūly s ir 
Petras Babickas. Išvardinti 
kiti Šeduvos krašto žmonės 
— dailininkai, teisininkai, ki
no režisieriai, įvairiose pro
fesijose pasižymėję šeduvie
čiai. Tarpe jų paminėti ir 
mūsų tarpe besidarbuojantie
ji kun. Leonas Zaremba ir ak
tyvus visuomenės veikėjas 
inž. Kostas Dočkus.

Aprašomas pirmasis bolše
vikmetis, Vokietijos-sovietų 
karas, vokiečių okupacija, 
gen. P. Plechavičiaus savano
rių rinktinė (30,000), žydų 
tragedija, antrasis bolševik
metis, partizanų veikla. Pa
minėti žuvusieji partizanai ir 
išdavikai-stribai, 1947, 1948 
ir 1951 m. trėmimai, kolekty
vizacija. 1988 susikūrė Są
jūdžio grupė, jų iniciatyva 
buvo iškasti, pokario metais į 
šulinį sumesti, partizanų pa
laikai ir iškilmingai palaidoti 
Šeduvos kapinėse, pastatytas 
paminklas.

Knygos autorius, muzikos 
mokytojas, aktyviai reiškėsi 
Šeduvos muzikinėje veikloje, 
vadovavo bažnyčios chorui, 
kaimo kapelai, instrumenta- 
liniame kvartete V. Pakšto 
kvartetas išpildė programas 
dalyvaujant dukrai Sigutei 
(fortepijonas), sūnui Kęstučiui 
(violančelė), R. Žičkis, (antras 
smuikas), V. Pakštas (pirmas 
smuikas).

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street

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

I 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, tol. 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; Vilią St. Joseph 
P.O.Box 155

Thompson, Ct. 06277

Vilniuje parduodamas 2 

kamb. butas trečiame aukšte. 
Su visais patogumais: baldai, 
tel., šaldytuvas.

Tel. 773-471-4263.

Lietuvoje parduodamas 6 kamb. labai gerai 
įrengtas, 160 m2, butas Putvinskio gt. 
Kaune. Taip pat parduodamas 4 kamb. 
gerai įrengtas, 112 m2, butas Palangoje. 
Butai gali boti parduoti su baldais. 
Skambinti: (905) 764-9213 Toronto, 
Canada.

1952 m. į Šeduvos vid, mo
kyklą atvyko gabus chorvedys 
Vytautas Urbanavičius. Re
miant mokyklos direktoriui Č. 
Kantaųskui, buvo įkurtas 
moksleivių dainų ir šokių liau
dies ansamblis, apie 150 daly
vių. 1955 m. šis ansamblis res
publikinėje dainų šventėje iš
kovojo laureato vardą. Su kon
certais lankėsi įvairiuose mies
tuose. Geriausiu vid. mokyklos 
meniniu kolektyvu tapo liau
dies šokių vienetas, kai jam 
1963 m. ėmė vadovauti mok. 
Janina Vasiliauskienė. Viene
tas skynė pirmąsias vietas. Ji 
vadovavo ir pagyvenusių žmo
nių vienetui, kuris irgi užėmė 
pirmąsias vietas.

Čia aprašyti tik keli veiklos 
pavyzdžiai. Reikia stebėtis, 
kokia plati kultūrinė veikla 
klestėjo mažame miestelyje. 
Šeduviečiai, tik perskaitę kny
gą, pajusite miesto pulsą: kiek 
daug talentų, mokslininkų 
užaugino Šeduva ir apylinkės!

Autorius, pats dalyvavęs 
krepšinio ir futbolo koman
dose, plačiai supažindino su 
stalo teniso, krepšinio, lengvo
sios atletikos ir kitomis sporto 
šakomis. Apstu nuotraukų ir 
laimėjimų.

Šioje knygoje V. Pakštas at
pasakojo ne tik dvidešimtojo 
amžiaus Šeduvos gyvenimo 
vaizdą. Jam pavyko, bevaikš
čiojant po numylėtą Šeduvą, 
su tikru pedagogo įžvalgumu, 
aiškiai, suglaustai primint ir 
apie Lietuvos istoriją.

Ginkluota Lietuvos kova, 
užsitęsusi iki 1952 m., krauju

Marius Poskočimas (kairėje) ir Jonas Ankus, 5 kl. mokiniai Maironio lit. 
mokykloje', inscenizuoja lietuviškų javainių reklamą.

įrašė savo darbus į istorįją, 
kad naujos kartos ryštųsi dar
bams.

Knygos pradžioje poetas V. 
Mačernis, grįžęs iš tolimos ke
lionės tėviškėn, žadina pra
eitį — vaikystę ir sutemoj 
jam šviečia senolės šypsena, o 
iš Šeduvos krašto kilusios 
poetės B. Liniauskienės buvo 
atimta gimtinė, nutrūko gen
ties šaknys, visa jos šeima ir 
didesnė dalis kaimo ištremta 
į Sibirą. Išplėšta, kas buvo 
taip brangu ir „šventos gry
čios kvapas, priplūdęs rankš
luosčių vėsos” ir „stalas, pa
prastas medinis, taip glau
džiai sutalpinantis visas kar
tas”. Kiek daug skausmo iš
kentėjo tėvynė. Partizanų, 
tremtinių aukos nebus be
prasmės.

Poetė taip jautriai primena 
tos aukos didybę žodžiais:
„Baigia išmirti karo metų

motinos. —
Ir gedulingos skaros jų

apkloja
Negrįžusiųjų kelią ir vardus
Baigia išmirti karo metų

motinos
Savo sūnų nemirtingumą

gyvą
Palikę lyg palaiminimą

mums”.
Emilija Pakštienė- 

Kušleikaitė

Leidykla „Margi raštai”, 
Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius. 
Spausdino SPAB spaustuvė 
„Spindulys”, Gedimino 10, 
3000 Kaunas; pasiteiravimui 
skambinti 773-471-2825.
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LIETUVOS

IŠGĄSDINO DANIJOS 
ŪKININKO PLANAI

Danijos ūkininkas 30 metų 
Ernst Knudsen norėjo Lietu
voje išsinuomoti 500 hektarų 
dirbamos žemės ir joje auginti 
miežius bei cukrinius runke
lius. Tačiau, nepaisant kalbų 
apie sužlugdytą žemės ūkį ir 
dirvonuojančius laukus, danų 
ūkininkas iš Lietuvos išvyko 
nieko nepešęs — lietuviai už
sieniečiui žemės neišnuomojo, 
— rašo „Lietuvos rytas”.

E. Knudsen aplankė penkias 
Joniškio, Marijampolės ir Vil
kaviškio žemės ūkio bendro
ves. Danijos ūkininkas visur 
išgirdo tą patį atsakymą: jeigu 
jis išsinuomos bendrovės že
mę, bendrovės nariai liks be 
darbo ir pragyvenimo šaltinio. 
Jam buvo siūloma kreiptis į 
skolose paskendusias žemės 
ūkio bendroves, bet E. Knud
sen investuoti pinigų į apleis
tą ūkį nenorėtų.

Danas Lietuvoje buvo pasi
rengęs investuoti apie 1.2 
mln. litų, o žemę išsinuomoti 
bent 25 metams. Jis neslėpė, 
kad jo 500 ha ūkiui reikėtų tik 
7-10 gerai dirbančių darbi
ninkų. Šiuo metu vienoje Lie
tuvos žemės ūkio bendrovėje 
dirba apie 200 žmonių. Dani
jos ūkininkas žadėjo už ha 
nuomojamos žemės žemdir
biams mokėti po 350 litų per 
metus.

Bąąąk Danijos ūkininko, lie
tuviams reikia mokytis naujo
viškai dirbti. Šiemet Lietuvoje 
džiaugiamasi labai geru der
liumi, o dano akimis derlius 
Lietuvoje buvo gana prastas. 
Jis pripažįsta, kad tikrai atsi
gauna Lietuvos pramonė, ta
čiau žemės ūkyje nemato jokių 
pokyčių.

Žemės ūkio bendrovių są
jungos programų direktoriaus 
Romo Popovo dano nesėkmė 
Lietuvoje nenustebino. Pasak 
jo, lietuviai jau turi vieną pa
vyzdį Raseinių rajone, kur 
žemę išsinuomojo kanadiečiai. 
Jie į darbą priėmė tik 30 ben
drovės mechanizatorių, o 170 
žmonių atleido. Pasak R. Po
povo, derlingose žemėse dir

Š.m. sausio 21d. atidarytoje „Litexpo” trečiojoje Lenkijos Ūkio šakų paro
doje, pavadintoje „Polexport Vilnius-98" beveik pusšimtis firmų pristatė 
savo gaminius. Nuotr. Eltos

bančios bendrovės yra gyvy
bingos, jos gauna pelno ir 
pačios ieško, kur papildomai 
išsinuomoti žemės. Danijos 
ūkininko aplankytuose rajo
nuose žemės yra derlingos ir 
žemės ūkio bendrovės verčiasi 
gana neblogai.

Tuo tarpu Lietuvos prezi
dento A. Brazausko vyresniojo 
referento žemės ūkio klau
simais Raimundo Dužinsko 
nuomone, ši Danijos ūkininko 
nesėkmė rodo visišką Lietuvos 
valdžios bejėgiškumą. Pasak 
jo, įsileidus į žemės ūkį naujas 
technologijas ir pradėjus dirb
ti pagal Vakarų Europos stan
dartus, kaimuose atsiras de
šimtys tūkstančių bedarbių. 
Tiek žemdirbių, kiek jų dabar 
yra, Lietuvai tikrai nereikia. 
Lietuvos žemės ūkis tampa di
dele socialine problema. Da
bar Lietuvos kaimuose gyvena 
32 proc., o žemės ūkyje dirba 
23. 7 proc. šalies gyventojų. R. 
Dužinskas mano, kad toks di
delis žmonių skaičius kai
muose trukdo intensyviau 
plėtoti žemės ūkį. Išeitis — 
surasti žemdirbiams kitų 
darbų, tačiau apie tai kelinti 
metai tik šnekama, bet nieko 
nedaroma.

Lietuvoje dirbamą žemę yra 
išsinuomojusios tik dvi užsie
nio bendrovės. Derlingose že
mėse vienoje vietoje rasti di
desnį nei 400 ha masyvą sun
ku. Daug laisvos, bet prastos 
žemės yra Dzūkijoje ir Utenos 
apskrityje.

Žemės hektaro nuoma per 
metus kainuoja įvairiai — nuo 
bulvių maišo iki kelių šimtų 
litų.

KAS TRUKDO LIETUVAI 
ŽVEJOTI?

Kad, bankrutavus valstybi
nei žvejybos laivyno įmonei 
„Jūra”, Lietuvos žuvininkystė 
merdi, yra netiesa, teigia 
Žemės ir miškų ūkio ministe
rijos žuvininkystės departa
mento direktorius Rimvydas 
Survila. Jo tvirtinimu, Balti
jos jūroje lietuvių žvejai dabar 
pagauna daugiau žuvies negu 
kada sovietmečiu. Anksčiau

Gedimino prospekte Vilniuje jau pastatyti pirmieji aparatai, rinksiantys 
mokesčius už automobilių stovėjimą. Nuotr. Eltos

sovietiniai žvejybos laivai žve
jodavo viso pasaulio vande
nyse.

Kaip rašo „Respublikos” 
priedas „Rinka”, dabar pagrin
dinė žvejyba sutelkta Baltijos 
jūroje. Šiuo metu Lietuvoje 
yra 36 įmonės, žvejojančios 
Baltijos jūroje ir turinčios 65 
laivus. Atlanto vandenyne 
žvejoja 27 laivai, priklausan
tys 16 įmonių.

Lietuva dabar yra dviejų 
tarptautinių žuvininkystės or
ganizacijų narė. Viena jų — 
Šiaurės vakarų Atlanto žvejy
bos organizacija (NAFO) — 
Lietuvai kartu su Estija, Lat
vija ir Rusija kasmet skiria 
apie 23,000 tonų žvejybos 
kvotą jos prižiūrimame Atlan
to rajone. Tačiau pastaruoju 
metu Lietuvos didieji laivai 
Atlante gaudo tik nekvotuoja- 
mas krevetes.

Antroji organizacija — Tarp
tautinė Baltijos jūros žvejybos 
komisija (IBSFC) — Lietuvai 
kasmet skiria apie 45-50 
tūkst. tonų žvejybos kvotą 
Baltijos jūroje. Vis dėlto žvejai 
pagauna perpus mažiau žuvų, 
negu yra numatyta kvotomis. 
Geriausiai sekasi žvejoti men
kes, kurių pagaunama apie 80 
proc. kvotos.»

Pasak R. Survilos, žvejybos 
įmonėms gerokai prasčiau se
kasi žvejoti bretlingius (iš jų

Finansų direktorius (įgaliotas atstovas) 
Lietuvoje

Puiki galimybė Jūsų karjerai

Ypač patrauklus atlyginimo ir lengvatų paketas

Kraft Jacobs Suchard, Kraft Foods International padalinys Europoje, viena 
iš pirmaujančių pasaulyje plataus vartojimo prekių gamintojų, plėtodama itin 
sėkmingą savo verslą Lietuvoje, ieško kandidatų Finansų direktoriaus - įgalioto 
atstovo Lietuvoje pareigoms užimti.

Ši galimybė turėtų sudominti finansų ekspertus, turinčius verslo valdymo 
patirties besivystančiose šalyse ir puikiai išmanančius sudėtingas Rytų Europos 
šalių kultūrines, politines bei ekonomines sistemas bei jų probleminius aspektus.

Finansų direktorius atsako už vadovavimą visoms finansų, buhalterinės 
apskaitos, mokesčių, iždo ir vidaus kontrolės funkcijoms, susijusioms su verslu 
Lietuvoje. Mes taip pat tikimės, kad būdamas aukščiausio lygio vadovų 
komandos nariu, jis/ji aktyviai prisidės prie strateginio kompanijos vystymo ir 
plėtros.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:
• ne mažiau kaip 10 metų darbo patirtis finansų ir apskaitos srityje,

pageidautina tarptautinių kompanijų aplinkoje; „
• išsamios US GAPP apskaitos sistemų žinios;
• geras lietuvių ir anglų kalbos mokėjimas;
• sugebėjimas vadovauti ir ugdyti Finansų skyriaus komandos narius.

Tinkamas kandidatas perims visas Finansų direktoriaus funkcijas Lietuvoje 
per 12 mėnesių. Tikimės, kad šis kontraktas truks ne mažiau kaip tris metus. 
Jam pasibaigus, galimas paskyrimas dirbti kitose šalyse. Kraft Food/Philip 
Morris kompanijų grupėje.

Susidomėjusius išsamų savo gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą anglų 
kalba prašome siųsti:

Kraft Foods, Attn: Nancy Behr, NF421, Three Lakęs Dr., Northfield, 
IL 60093. Kraft Foods is an equal opportunity employer M/F/D/V.

Kraft Foods
„ We know what you’re hungry for”

Finance Director (designate)
Lithuania

Outstanding Career Opportunity

Highly Competitive Salary & Benefits

Kraft Jacobs Suchard, the European Division of Kraft Foods International, 
one of the World’s leading Consumer Goods Manufacturers, is seeking 
candidates for its highly successful business in Lithuania for the position of 
Finance Director Designate.

Finance professionals with practical experience in meeting the challenges 
of commercialization in developing countries and who understand the challenges 
and complexities of the cultural, political and economic Systems within Eastem 
Europe, are encouraged to consider this opportunity.

The Finance Director is responsible for all Financial, Accounting, Tax, 
Treasury and Internal Control matters relating to the Lithuanian business. 
He or she will also be expected to make a major contribution to the commefcial 
development of the Company as a key member of the Senior Management Tėam.

The successful candidate will have:
• Minimum of 10 years Finance experience, preferably within a multi- 

national environment.
• Strong knowledge of US GAAP.
• Fluency in English and Lithuanian.
• The ability to coach and develop the Finance team.

I)
The successful candidate will assume full Finance responsibility within d ; 

12 month period. The assignment is expected to lašt a minimum of 3 years, Į 
after which there will be further opportunities within Kraft Foods/Philip Morris 
group of companies.

In the first instance, please fonvard your personai details and career resume to:
Kraft Foods, Attn: Nancy Behr, NF421, Three Lakęs Dr., Northfield, \ 

IL 60093. Kraft Foods is an equal opportunity employer M/F/D/V.

gaminami šprotai) ir strime
les. Pastaraisiais metais pa
gaunama po 5.4-13.5 tūkst. 
tonų arba 20-50 proc. bretlin- 
gių ir tik 4.5 tūkst. tonų (30 
proc. kvotos) strimelių.

Aiškindamas, kodėl Lietuva 
neišnaudoja žvejybos Baltijos 
jūroje kvotų, R. Survila sakė, 
kad valstybės įmonėms labai 
trūksta laivų, kurie galėtų 
jūroje šaldyti strimeles ir bret
lingius. Be to, žvejams trukdo 
neišplėtota Klaipėdos uosto 
infrastruktūra. Kol kas uoste 
daugiausia orientuojamasi į 
krovos darbus, o žvejybai sąly
gų nesudaryta. Penkiolika žu
vininkystės bendrovės „Bal
tija”, kuri yra didžiausia Balti
jos jūroje žvejojanti įmonė, 
laivų glaudžiasi prie jos 
anksčiau įrengtų krantinių. 
Kitų įmonių laivams kran
tinės nuomojamos iš įvairių 
uoste esančių'įmonių.

R. Survilos nuomone, norint 
pagerinti padėtį, reikia suda
ryti geresnes sąlygas laimikiui 
tinkamai paruošti ir jį parduo
ti. Bent jau Klaipėdoje turėtų 
veikti žuvų turgus, varžytinės. 
Kol kas uoste nėra nei ledo ga
myklos, nei nuolatinės vietos 
didmeninei ir mažmeninei 
prekybai šviežiomis žuvimis, 
šaldyklų ir kitų būtinų da
lykų.

Kuršių mariose pastaruoju 
metu žvejoja 73 įmonės,

žvejybos verslu verčiasi dau
giau kaip 300 žvejų. Pernai 
mariose sugauta 783 tonos 
žuvų. Daugiausia karšių ir 
kuojų. Paprastai žvejojama se
nos konstrukcijos motobotais, 
motorinėmis ir irklinėmis val
timis, statomaisiais tinklai
čiais ir ungurinėmis gau- 
dyklėmis.

LIETUVIŠKO SVIESTO 
EKSPORTUI NESIŪLYTŲ

Kaune gyvena, ką tik 90- 
metį atšventęs, pirmųjų ne
priklausomybės laikų „Pieno 
centro” produkcijos profesio
nalus degustuotojas Juozas 
Jakubauskas. Su juo susitiko 
„Lietuvos ryto” korespondentė 
Vida Savičiūnaitė.

Nepaisant, kad didžiąją gy
venimo dalį Juozas Jakubaus
kas dirbo pieno produktų ek
spertu ir kokybę nustatinėjo 
daugiausia ragavimo būdu, iki 
šiol mėgsta valgyti daugiau 
pieno produktų ir vadina save 
pieno žmogumi dvasia ir 
kūnu. Tik užuot lietuviško 
sviesto, J. Jakubaukas renka
si švedišką margariną, kuris 
jam kvapnesnis ir skanesnis.

Paklaustas, ar prez. Antano 
Smetonos laikais būtų reko
mendavęs eksportui tokį 
sviestą, kokį mums dabar pa
teikia Lietuvos pieno pramoni
ninkai, buvęs ekspertas pa
purtė galvą ir sakė: „Ne
atitiktų aromatingumo, skonio 
ir spalvos reikalavimų”.

Juozas Jakubauskas, net 
porą metų dirbęs agronomu 
prezidento Antano Smetonos 
ūkyje Užugiriuose, prieš karą 
tikrindavo eksportinį Lietuvos 
pieninių sviestą. Jis prisime
na, kad eksportui skirtas 
sviestas buvo gaminamas tik 
iš rūgščios grietinės ir skirs
tomas į keturias spalvos 
grupes: nuo visai balto iki spe
cialiai padažyto. Buvo drau
džiama naudoti konservantus. 
Kokybė buvo tikrinama raga
vimo ir analitiniu būdu. Ben
drojoje laboratorijoje buvo tik
rinimas vandens kiekis svies
te. Pagal tuometinius tarptau
tinius standartus, šis rodiklis 
tuomet negalėjo būti didesnis 
kaip 16 proc. Ekspertams 
atnešdavo tik kodais pažy
mėtus mėginius. Juos uosty
davo, ragaudavo ir vertindavo 
pažymiais 20 taškų sistema. 
Vienuolika ir daugiau taškų 
surinkęs sviestas buvo laiko
mas geru. Nekokybiškas buvo 
siunčiamas perdirbti. Eksper
tas prisimena, kad brokas su
darydavo tik dešimtąsias pro-
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cento dalis, nors sviestą 
kontrolės tarnybai pristatyda
vo apie 180 pieninių.

MERKINĖ KOL KAS
TEBĖRA SKURSTANTIS 

MIESTELIS

Savo istorine praeitimi gar
sėjančią Merkinę dabar jos gy
ventojai vadina skurstančiu 
miesteliu. Merkinės seniūnas 
Gintautas Tebėra mano, kad 
daugelis 1,700 miestelio žmo
nių gyvena žemiau skurdo ri
bos.

Rusų okupacijos metais 
Merkinė buvo tapusi nemažu 
prekybos centru. Prekyba čia 
vertėsi daugiausia žydai, kiti 
gyventojai dirbo žemę, žvejojo, 
grybavo. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, anksčiau daug Mer
kinės gyventojų dirbo plunks
nų ir pūkų fabriko filiale. 
Privatizavus įmonę, ši merdi. 
Kontrolinį įmonės paketą turi 
keli kauniečiai.

Patys Merkinės gyventojai 
per. 7 metus savo jėgomis su
gebėjo įsteigti tik keturias in
dividualias įmones. Miestelio 
verslininkai geriausiu atveju

A.tA.
ISABELLA ASAUSKIENĖ-

ŽYMANTIENĖ NAUSĖDAITĖ
Gyveno Edinburgh, Scottland, anksčiau Lemont, IL.
Mirė 1998 m. vasario 11d., 2:20 vai. p.p. sulaukusi 

84 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko seserys su šeimomis: Teresė Torkovvski, 

Onutė Vituvienė, Stefanija Johnston, jos vyras Harry, 
sūnus kun. dr. Michael H. Johnston, Stasė Budrikienė, 
Bronė Čiužienė; brolis Albinas Nausėdas, jo žmona 
Juzefą ir šeima Lietuvoje.

.Velionė buvo žmona a.a. Petro Asausko ir a.a. Povilo 
Žymanto. -

Velionė pašarvota trečiadienį, vasario 18 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 19 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. 
Alphonsus parapijos bažnyčią, Lemont, IL, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: seserys, brolis ir kiti giminės.

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

Kraft Foods
„ We know what you’re hungry for” ii

sukuria darbo vietų tik sau ir 
savo šeimų nariams.

Pelningiausias verslas Mer
kinėje — grybų supirkimas. 
Sezono metu Merkinėje veikia 
bent 10 grybų supirkimo 
punktų. Grybauti paprastai 
eina visa šeima. Norėdami pri
rinkti daugiau, nukanka po 
kelis ir keliolika kilometrų už 
Merkinės. Kai kurie miestelio 
gyventojai surinktas miško 
gėrybes pardavinėja pakelėse. 
Pakelėje grybus parda
vinėjanti Ona sakė, per dieną 
baravykų ir raudonviršių par
duodanti už 70-80 litų.

Miestelio seniūno teigimu, 
Merkinė yra labiau meni
ninkų, o ne verslininkų mėgs
tama vieta. Merkinės apy
linkėse klesti juodoji kerami
ka. Juodosios keramikos dar
bus, užsukę į Dzūkijos 
valstybinio parko informacinį 
centrą, perka užsieniečiai.

Merkinės seniūnas G. Te
bėra, kartu su kitais Merkinės 
patriotais, siekia atgauti mies
teliui savivaldą. Seniūno ma
nymu, tapusi savarankiška, 
Merkinė vėl atgimtų.

^^^Jftima^Jakut^tė
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APYLINKĖSE

„Kalba poetas Henrikas 
Nagys” — tikrai, jis pats, jo 
balsas... Visi žinome, kad 
didžiųjų žmonių balso nenutil
do net mirtis, juo labiau 
poetų. Bet ir paties H. Nagio 
balsą bus galima dar kartą 
išgirsti vasario 22 d., 1 vai. 
p.p., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, Kultūros tary
bos rengiamoje literatūros po
pietėje. Visi kviečiami.

Gavėnia tęsiasi net sep
tynias savaites, tad visai 
natūralu, kad Užgavėnių pasi
linksminimas taip pat ilgiau 
užtruktų. Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijoje kaip 
tik ir bus toks užgavėniškas 
linksmavakaris — net dvi die
nas: šeštadienį nuo 6 iki 11 
vai. vak., ir sekmadienį, nuo 
vidurdienio iki 8 vai. vak. 
Kviečiami visi!

Laikas bėga greičiau, negu 
mes norime, ir Užgavėnės jau 
čia pat. Blynų vakarienė Pa
saulio lietuvių centre antra
dienį, vasario 24 d., nuo 5 vai. 
iki 8 vai. vak., centro didžio
joje salėje. Kviečiame atvykti 
ir pasivaišinti ne tik blynais, 
bet ir kitais skanumynais. Va
karienę ruošia PLC renginių 
komitetas.

Pagal kalendorių, pavasa
ris prasideda kovo 21 d., bet 
šiemet jis atskambės kovo 15 
d., nes tą sekmadienį Drury 
Lane teatre, Oakbrook, II, ren
giama „Žiburėlio” Montessori 
mokyklėlės pavasarinė madų 
paroda, pavadinta — „Skam
bėk, pavasarėli!”

Vėliausiomis žiniomis dalinasi „Žiburėlio” mokyklos Lemonte auklėtinės
Rima Lintakaitė ir Rita Kušeliauskaitė Nuotr. Eug. Butėno dr. Audrių Girnių.

x „Skambėk, pavasarėli!” 
Lemont „Žiburėlio” Montessori 
mokyklos madų paroda bus 
sekmadienį, kovo 15 d„ 12:00 
vai. p.p., Drury Lane, Oak 
Brook salėję. Stalų ir pavienių 
asmenų rezervacijas priima 
Daina Siliūnienė, tel. (630)- 
852-3204.

(sk.)
x Algimanto Kezio foto

grafijų parodos ir jo knygos 
„Kezys Retrospektyva” sutiktu-

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandas pagal susi tarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S .Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629

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

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Čikagos arkidiecezijos 
valdytojas kard. Francis 
George, kaip sekmadienio va
kare pranešė 2 TV kanalo 
žinių laidoje, pakviestas į Lie
tuvos prez. Valdo Adamkaus 
inauguraciją Vilniuje. Jis 
kvietimą priėmė, nes „Valdas 
Adamkus yra čikagietis”, ir į 
Vilnių žada vykti tiesiai iš Ro
mos, po iškilmių, kurių metu 
popiežiaus Jono Pauliaus II jis 
bus pakeltas kardinolu.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė rengia tradicinį 
užgavėninių blynų pobūvį 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago, vasario 22 d., 
sekmadienį, 12 vai. Šokiams 
gros šaulių orkestras, vado
vaujamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami šauliai, šaulės, ra- 
movėnai ir prijaučianti Či
kagos lietuvių visuomenė kar
tu prieš Užgavėnes pasilinks
minti.

„Dainavos” ansamblio 
vyrų oktetas savo veiklą 
pradėjo vos prieš trejus metus, 
bet jau įsigijo gerą vardą ir 
Čikagoje, ir Clevelande, ir St. 
Petersburge, ir Detroite, ir vi
sur, kur tik yra lietuviškos 
dainos mylėtojų (ar yra ir dai
nos nemylinčių lietuvių?). Ok
tetui vadovauja muz. Darius 
Polikaitis. Šią „Dainavos” vy
rų aštuoniukę bus proga iš
girsti kovo 21 d. Jaunimo cen
tre — Dainavos stovyklavietės 
40 metų sukakties šventėje. 
Ruoškitės dalyvauti!

vės bus šį penktadienį, vasario 
20 d. 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Visi 
kviečiami.

(sk.)
x Vytautas ir Palmyra 

Janušoniai, Dousman, WI, 
pratęsdami globojamos našlai
tės paramą kitiems metams, 
atsiuntė $200. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629.

(sk.)
x Yra patogu ir saugu

siųsti siuntinius į Lietuvą per 
Atlantic Express Corp. Grei
tas siuntinių pristatymas į 
namus. $0.48 už min. skambi
nant į Lietuvą. Tel. 1-800-775- 
7363.

(sk.)
x Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax” 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334.

(sk.)
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

Cepelinų pietūs Pasaulio 
lietuvių centre sekmadienį, 
vasario 22 d., 12 vai. didžiojoje 
salėje. Pietus ruošia ir visus 
pasivaišinti kviečia PLC ren
ginių komitetas.

IŠ ARTI IR TOLI

LIETUVOS TRISPALVĖ 
ALIASKOJE

Lietuviška trispalvė vėl su
plevėsavo Aliaskoje. Vasario
14 d. Aliaskos sostinėje, An- 
chorage mieste, apylinkės lie
tuviai ir Lietuvos draugai su
sirinko paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
80 metų sukaktį. Be jau 
žinomo ALB- Aliaskos sky
riaus, dalyvavo ir nauji veidai. 
Asta Spurgytė, ALB Aliaskos 
skyriaus pirm., pristatė susi
rinkusius, papasakojo apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį. 
Vėliau buvo perskaitytas labai 
šiltas Aliaskos senatoriaus 
Ted Stevens sveikinimo laiš
kas. Patys susirinkusieji pa
pasakojo apie save: kaip ir kas 
juos atvedė į Aliaską. Buvo 
nutarta vėl susirinkti ir su
burti draugėn dar daugiau 
Lietuvai bei jos reikalams 
neabejingų aliaskiečių.

Mindaugas Kuzminskas 
ALB Aliaskos skyriaus 

vicepirmininkas

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 
ŠVENTĖ BEVERLY

SHORES
Beverly Shores Lietuvių klu

bas ir LB Michianos apylinkė 
vasario 22 do 1 vai. p.p., ren
gia Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos minėjimą. Didžio
sios šventės sukaktuvinis aš
tuoniasdešimtmetis rišamas 
su Michigan City Parodų cen
tro suruošta 8 lietuvių daili
ninkų paroda, kuri bus atida
ryta iki kovo 5 d. Akademinis 
minėjimas pradedamas šv. 
Mišiomis Šv. Onos bažnyčioje, 
kurias aukos prel. dr. Ignas 
Urbonas, vargonais gros muzi
kas Vytautas Gutauskas. Po 
pamaldų šventės minėjimą 
atidarys Lietuvių klubo pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozai
tis. Pagrindinę šventės kalbą 
pasakys dr. Audrius Girnius. 
Po šventės minėjimo rengiami 
bendradarbiavimo pietūs, pa
gerbiant prel. dr. Igną Urboną 
ir svečią, pagrindinį kalbėtoją,

valdybos rinkimai. Narės ma
loniai kviečiamos dalyvauti.

(sk.)
x Užgavėnių blynai! Jau

nimo centro Moterų klubas 
vasario 22 d., sekmadienį, 
kviečia visus pasivaišinti ska
niais Užgavėnių blynais Jau
nimo centro kavinėje. Vaišės 
prasidės 9 vai. ryto. Prie blynų 
bus ir burnoj tirpstančios obuo
linės košės. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 
Laukiame!

x Gediminas Pranskevi-
čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708- 
656-2550 arba 773-935-0472.

(sk.)
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY”
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver’s license) 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.)

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL

Kai karalius Kęstutis Kryžiuočių buvo suimtas, Marienburgo pilyje jį sau
gojo stipri sargyba.

Piešė Vanda Grigorovič

GRAŽIOJI LIETUVA

Aš gyvenu Lietuvoje, netoli 
Kauno, gražiame Netonių kai
me. Mūsų sodyba prie Nemu
no šlaito. Iš čia galima matyti 
karklų garbiniais pasidabi
nusį Nemuną. Antroje pusėje 
Kačerginės miškas ir iš jo 
kyšantys gyvenamieji namai. 
Truputį dešiniau — Zapyškis. 
Žiūrint į kairę, plačios pane
munės lankos, Raudondvario 
ir Kauno vaizdai. Viskas čia 
labai gražu.

Mėgstu įvairius darbelius iš 
medžio ir popieriaus, truputį 
piešiu. Turiu savo numylėti
nių, tai žiurkytė Šmikis ir 
ožkutė Cibutė. Apie ožkutę 
parašysiu plačiau.

Paulius Navickas, 
Raudondvario pradžios mo
kyklos 4 c klasės mokinys.

Lietuva.
MAIRONIO MOKYKLOS 

SUSITIKIMAS SU
LIETUVOS 

PREZIDENTU 
V. ADAMKUM

Šiandien į mūsų mokyklą at
vyko prezidentas Valdas 
Adamkus. Mokiniai jam sakė 
lietuviškus eilėraščius. Mer
gaitės pašoko kepurinę, o po 
to kartu su berniukais labai 
linksmai šoko. Mes visi daina
vom „Lietuva brangi”, „Žen
giam, žengiam” ir „Saulės 
spinduliai”.

Aš buvau penktos klasės at
stovė. Kartu su kitais atsto
vais, mes prezidentui įteikėm 
rožių, mokyklos marškinėlius 
ir didžiulę kortą su visų pa
rašais. Kai mes pabaigėm, 
prezidentas Adamkus mums 
siuntė du pabučiavimus. Pas
kui jis mums kalbėjo ir pabai
goje su visais nusifotografavo.

Vaiva Remeikaitė, 
5 sk. mokinė

Maironio lit. mokykla
SUSITIKOME SU 

LIETUVOS
PREZIDENTU 
V. ADAMKUM

Pas mus šiandien atvyko 
Lietuvos prezidentas Valdas

Adamkus. Buvo labai įdomu. 
Mes jį susitikom šokdami ir 
dainuodami. Aš tikiu, kad jam 
patiko mūsų Maironio mo
kykla.

Dvi mergaitės buvo iškėlu- 
sios plakatą, ant kurio buvo 
parašyta: „Mes mylime Adam
kų”. Truputį anksčiau Adam
kui įteikėm Maironio mokyk
los marškinėlius. Vėliau mes 
dainavom, šokom ir t.t. Adam
kus kalbėjo apie Lietuvą, sa
kė, kad bandys ten sudaryti 
tokias sąlygas, kaip ir čia. 
Buvo linksma ir įdomu. Jis pa
liko gerą įspūdį suaugusiems 
ir vaikams.

Ramyras Gaižiūnas,
5 sk. Maironio lit. m-la.

VAIŠĖS IR DOVANOS

Kalėdų šventes praleidau la
bai gerai. Mano visa šeima 
Kūčių vakarą praleido pas 
mano močiutę. Ten valgėme ir 
tradicinę vakarienę. Laužėm 
plotkeles, traukėme šiaudus ir 
būrėme ateitį. Buvo paruošta 
dvylika valgių. Baigę valgyti, 
vaikai sugiedojo kalėdinę gies
mę. Po eglute radome daug do
vanų. Paskiau mes ėjome pas 
antrą močiutę. Čia mes val
gėme gardžių pyragų ir saldai
nių. Pasigardžiavę, atidarėme 
dovanas. Grįžome namo labai 
vėlai. Čia irgi pasidalinome 
dovanomis, nes mano brolis 
turėjo gerai išsimiegoti, jis 
ruošėsi kelionėn į Dainavą. 
Traukiniu reikia važiuoti 18 
valandų. Gavę dovanas, ėjome 
miegoti.

Kalėdų dieną važiavome pas 
dėdienę ir ten gražiai pralei
dome laiką.

Kristina Lingertaitė,
Bostono lit. m-los 7 sk.

mokinė
STAIGMENA

Buvo dar naktis. Mano šei
ma ruošėsi keliauti. Mes norė
jom nustebinti savo močiutę 
Naujų metų proga. Jai nepra- 
nešėme, kad pas ją atvažiuo
jame. Kai visi buvome pasi
ruošę, sėdome į mašiną ir iš
važiavome. Ji gyvena toli nuo

mūsų — trunka aštuonios va
landos pas ją nuvažiuoti.

Kai mes atsiradome jos na
muose, ji dar nebuvo grįžusi iš 
darbo. Ilgai jos laukti mums 
nereikėjo, netrukus pamatėme 
močiutės mašiną. Ji labai nus
tebo mus pamačiusi ir buvo la
bai linksma. Mes kartu su
laukėme Naujuosius metus, 
gėrėme šampaną. Aš buvau la
bai pavargęs. Kai išsimiegojo
me, pavalgėme pietus, nebeil
gai teko svečiuotis, nes turėjo
me keliauti namo. Buvo įdomi 
staigmena!

Vincas Gudinskas, 
1997 m. Hamiltono

(Kanados) Ateitininkų 
laikraštėlis

JEIGU GALĖČIAU 
APLANKYTI SODYBĄ

Anksti rytą atsikėlus, paval
gius pusryčius, išėjau iš savo 
gyvenamojo namo laukan. 
Staiga išgirdau mažą skam
butį. Truputį nustebau, nes aš 
retai girdžiu mažus skam
bučius. Aš išgirdau tą skam
butį kažkur prie klėties. Grei
tai ėjau pro pirtį klėties link. 
Kai pasiekiau klėtį, įėjau į vi
dų ir pradėjau ieškoti tarp 
grūdų. Nieko neradau. Išėjus 
laukan, vėl išgirdau tą skam
butį. Šį kartą atrodė prie kluo
no. Įėjus į kluono vidų, pradė
jau ieškoti tarp rugių. Vėl nie
ko neradau. Eidama vėl išgir
dau skambutį, lyg tai prie 
tvarto. Beeidama tvarto link, 
sustojau prie šulinio atsigerti. 
Tvarte ieškojau tarp karvių ir 
arklių. Vėl nesuradau to erzi
nančio skambučio. Aš galvo
jau, jei dar vieną kartą iš
girsiu tą skambutį, tai bus 
mano paskutinis mėginimas jį 
surasti. Ir vėl išgirdau tą 
skambutį, bet jau daržinėje. 
Nors nebuvau tikra ar aš jį su
rasiu, vis tiek įėjau į daržinę. 
Ieškojau tarp šieno. Staiga iš 
šieno iššoko mano kaimyno 
katinas. Murkis su skambučiu 
prie kaklo.

Joana Orentaitė, 
Baltimorės Karaliaus Min

daugo lit. m-los mokinė.
(„Mūsų metai”)

Kas gimtąją kalbą niekina, 
svetimos nesugeba išmokti.

Kas šalis, tai daina.
Kiek turim vergų, tiek ir ne

prietelių.
Kiekvienam savo kampas 

malonus.

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAS

Kukurūzą, kopūstą reikia 
virti, o braškes, pyragą, mor
kas ir ledus galima valgyti 
tokius, kaip jie atrodo nupiešti 
piešinėlyje.

GALVOSŪKIO NR. 63 
ATSAKYMAI

1. Kūčios, 2. angelas, 3. le
das, 4. ėdžiose, 5. dovanos, 6. 
obuolys, 7. sniegas.

GALVOSŪKIO NR. 64 
ATSAKYMAS

1. Pasuko termostatą, kad 
labiau šildytų. Arba kitu būdu 
įsijungė šilumą. 2. Blusa nega
li skristi, bet gali aukštai ir 
toli nušokti. 3. Ledo krovinį. 
Ledas tirptų ir svoris mažėtų. 
4. Batai. 5. Urviniai žmonės 
laikraščių neturėjo, bet naudo
jo piešinius.

GALVOSŪKIO NR. 65 
ATSAKYMAI

1. Greitkelis „Via Baltica” iš 
Talino į Varšuvą yra 649 km 
ilgio, o per Lietuvos teritorįją 
274 km. 2. Stipruolis Samso
nas įsimylėjo Dalilą Gazos 
mieste (Ts 16:1). 3. Kai Vene
ra būna į vakarus nuo saulės, 
tai mes ją vadiname Aušrine, 
o kai ji būna į rytus nuo 
saulės, tada ji mums yra Va
karinė. (L.E. 1 - 474, Boston, 
1953). 4. Pirmoji esperantų 
kalba išspausdinta knyga pa
saulyje buvo 1887 m. 5. Žodis 
sesuo yra kilęs iš indoeuro
piečių: sanskrito — svasar, 
lietuvių — sesuo, rusų, čekų, 
serbų, kroatų — sestra, lenkų
— siostra, danų — soster, 
olandų — zuster, švedų — sys- 
ter, anglų — sister, vokiečių
— schwester.

GALVOSŪKIS NR. 81
(Žiūrėkite piešinėlį)

Matote nupieštą JAV že
mėlapio iškarpą. Jums reikės 
sužinoti, iš kurios valstijos 
(statė) ši iškarpa. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 82
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Nupiešta daug trikampių, 
belieka jums tik suskaičiuoti 
ir atsiųsti skaičių redaktoriui. 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 83

Šiluma — pakeisk vieną rai
dę ir gausi Lietuvos stebuklin
gos vietos pavadinimą. (5 taš
kai)

GALVOSŪKIS NR. 84

Atsakykite į šiuos Lietuvos 
istorijos įvykių klausimus: 1. 
Kas dėl savo žiaurumo buvo 
vadinamas „koriku” (kuris 
žmones kardavo)? 2. Kas įstei
gė „blaivybės brolijas” ir uoliai 
kovojo su girtavimu? 3. Kas 
buvo paskutinis didysis Lietu
vos kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius? 4. Kieno pastango
mis buvo kuriama pramonė 
Lietuvoje 18 amžiuje? 5. Kas 
buvo Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas ir pirmasis Lietuvos 
prezidentas? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 85

Surašykite kiek pajėgiate 
daugiau lietuviškų žodžių — 
daiktavardžių, kurie neturi 
vienaskaitos ir kurie baigiasi 
galūnė ĖS. Už 10 žodžių ski
riama 5 taškai, už 20-30 žodžių 
— 10 taškų.

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis

Pavyzdys: rogės.




