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Kovo 11-oji — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo diena 
Atnaujinta vyriausybė tęs 

reformas 
Vilnius , kovo 10 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, teikdamas Sei
mui patvirtinti premjero Gedi
mino Vagnoriaus kandidatū
rą, pareiškė, kad jo politinės 
nuostatos „iš esmės neprieš
tarauja" vyriausybės progra
mai. 

Prezidentas išreiškė viltį, 
kad kartu su premjeru sufor
muota naujoji vyriausybė vyk
dys visų Lietuvos žmonių sie
kius atitinkančią politiką, ja 
pasitikės ne tik Seimas, bet ir 
Lietuvos piliečiai. 

Antradienį kalbėdamas Sei
me, V. Adamkus kelis kartus 
pabrėžė būtinybę spartinti 
Lietuvos pasirengimą narystei 
Europos Sąjungoje. 

Jis sakė tikįs, kad Seimui 
patvirtinus premjero kandi
datūrą, ryžtingai pradėtos re
formos bus tęsiamos, ir „tai 
palengvins Lietuvos integra
ciją į Europos Sąjungą". 

Prezidentas pažymėjo pasto
vesne tapus finansų rinką, in
vesticijų didėjimą, laisvos rin
kos įtvirtinimą. 

V. Adamkus išreiškė viltį, 

kad „šiemet pradėtas s tam
biausiųjų valstybės įmonių 
privatizavimas vyks sklan
džiai ir teigiamai paveiks viso 
Lietuvos ūkio funkcionavimo 
sistemą". 

Kartu V. Adamkus pasisakė 
už energetikos sektoriaus ir jo 
nepakankamai efektyvaus val
dymo pertvarkymą. Valstybės 
vadovas dar kar tą priminė 
savo nuostatą — naujo, pa
žangiausiomis technologijomis 
pagrįsto Ignalinos atominės 
elektrinės energobloko sta
tybą, kad būtų uždaryti du da
bartiniai. 

Prezidentas pabrėžė neke
tinąs taikstytis su padėtimi, 
kai visuomenė nepasitiki teis
mais ir policija. Tačiau V. 
Adamkus pareiškė, kad j o k i u 
būdu teisėtvarkos problemų 
negalima spręsti, užgniau-
žiant laisvą žodį, visuomenės 
teisę į informaciją". 

Prezidentas pabrėžė tikįs, 
kad G. Vagnoriaus vadovauja
ma vyriausybė sugebės sėk
mingai baigti pradėtus dar
bus. 

Lietuvos vidinis pastovumas 
garantuos pertvarkymų sėkmę 
Vilnius , kovo 10 d. (BNS) 

— „Mums pavyks išlaikyti tei
giamą ekonomikos augimo 
tendenciją ir netrukus ap
čiuopti konkrečius pasikeiti
mus kasdieniame gyvenime, 
jeigu sugebėsime išsaugoti vi
dinį šalies stabilumą. Prirei
kus, geriau pakeiskime vy
riausybę, bet išlaikykime vi
suomenės rimtį, o valstybės 
politikoje — konstruktyvu
mą", sakė Lietuvos laikinasis 
premjeras Gediminas Vagno
rius antradienį Seime, svars
tant jo kandidatūrą vadovauti 
po prezidento rinkimų atnau
jintai vyriausybei. 

G. Vagnorius apgailestavo, 
kad valstybės valdymo ir ad
ministravimo metodai kol kas 
iš esmės yra nepasikeitę, o 
daug Lietuvos gyventojų 
skundžiasi biurokratija ir tar
nautojų piktnaudžiavimais. 

Premjeras sakė, kad jau 
pirmąjį pusmetį bus pradėta 
pertvarkyti valdymo sistemą 
— numatyta steigti speciali
zuotus administracinės teise-
nos teismus prie apygardų 
teismų, kuriuose bus na
grinėjami piliečių skundai, 
priteisiamas žalos atlygini
mas, pirmiausia — iš kaltų 

* P r e m j e r a s G e d i m i n a s 
V a g n o r i u s nurodė Finansų 
bei Vidaus reikalų ministeri
joms nedelsiant sustabdyti ne
leistiną pasipelnymą iš alko
holinių gėrimų, piliečiams 
„zujant" per Lietuvos sieną. 
Nustatyta, kad pastaruoju 
metu per pasienio su Kara
liaučiaus sritimi ir Baltarusija 
postus Lietuvos piliečiai daug 
kartų kerta sieną ir atsiveža 
alkoholinių gėrimų, kurie pi
gesni nei Lietuvoje. Per parą 
kai kurie keliautojai kerta sie
ną po keliasdešimt kartg, 
kiekvienąsyk atsigabendami 
po vieną litrą degtinės ir 3 lit
rus vyno. Iš dalies dėl tokių 
kelionių šiemet sausio-vasario 
mėnesiais Lietuvoje sumažėjo 
legali alkoholinių gėrimų pre
kyba. lB:>;S' 

kas Vytautas Landsbergis. 

Didžiausios Seimo partijos 
parėmė premjero kandidatūrą 

pareigūnų. 
G. Vagnorius pažymėjo, kad 

Seimui j au yra pateiktos Bau
džiamojo kodekso pataisos, 
numatančios griežtesnę pa
reigūnų atsakomybę už parei
gybinius nusikalt imus. Taip 
pat ketinama pateikti įsta
tymo projektą, numatysiant į 
už savanaudiškus pareigybi
nius nusižengimus bausmes 
iki teisės dirbti valstybės tar
nyboje atėmimo. 

Premjeras taip pat pabrėžė, 
kad nenumatant didinti val
stybės valdymo išlaidas, vis 
dėlto būtina paskirstyti valdi
ninkų darbo užmokestį. „Ge
riau turėti mažiau, bet koky
biškai dirbančių valdininkų", 
sakė G. Vagnorius. 

Tarp kitų vyriausybės šių 
metų veiklos pirminių užda
vinių premjeras minėjo mo
kesčių administravimo siste
mos pertvarkymą. Pasak G. 
Vagnoriaus, neretai prieka
biaujama dėl smulkmenų ar 
neesminių klaidų, o vengian
tys mokesčių asmenys griež
tesnės atsakomybės išvengia. 

G. Vagnorius savo kalboje 
pabrėžė, kad 1996-ųjų gruodį 
Seimo patvirtinta vyriausybės 
programa iš esmės yra vykdo
ma, ir pasidžiaugė, kad j i iš 
esmės atit inka prezidento Val
do Adamkaus programines 
nuostatas. 

„Su prezidento dalykine ir 
politine parama vyriausybė 
pajėgi pasiekti didesnės eko
nominės pažangos, sparčiau 
pertvarkyti šalies valdymą ir 
stabdyti nusikalstamumą", sa
kė vyriausybės vadovas. 

Pabrėžęs, kad mažėja inflia
cija, didėja darbo užmokestis 
ir pensijos, premjeras apgai
lestavo, jog bendrojo vidinio 
produkto lygis išlieka perne
lyg žemas, nors ir geriausias 
Baltijos valstybėse. 

Tačiau, sakė G. Vagnorius, 
daugumai žmonių tai „statis
tinis, o ne konkretus ekonomi
nis pagerėjimas". Pasak jo, 
svarbiausia yra išsaugoti pa
stovumą valstybėje. 

Kovo 10 dieną kandidatas į ministrus pirmininkus Gediminas Vagnorius Seime teigė, kad 1996 metų pabaigoje 
patvirtinta didelė ir ambicinga vyriausybės programa iš esmės yra vykdoma. Po kalbos G. Vagnorius, kuris 
vėliau buvo patvirtintas toliau vykdyti premjero pareigas, atsakė į Seimo narių klausimus. 

Nuotr.: Posėdyje dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (priekyje, kairėje); ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius (viduryje); aukščiau — Seimo vadovai — vicepirmininkas Audrius Kubilius ir pirminin-

(Elu. 

LDDP vadovo nuomone, 
vyriausybė neįvykdė savo pa
žado per metus pažaboti nusi
kalstamumą, o apie prastą kai 
kurių ministrų darbą, pasak 
Č. Juršėno, ėmė kalbėti ir pa
tys konservatoriai. 

Būtinybę reformuoti kabi
netą pabrėžė ir socialdemok
ratų frakcijos atstovas Vytenis 
Andriukaitis. „Jeigu nieko ne
keičiama, socialdemokratai 
negali pritarti šios vyriausy
bės programai ir kandidatui 
Gediminui Vagnoriui", sakė 
jis. 

V i l n i u s kovo 10 d. (BNS) 
— Seimo posėdyje antradienį 
frakcijoms pareiškus savo 
nuomonę dėl Gedimino Vag
noriaus patvirtinimo premje
ru, neliko nė mažiausios abe
jonės, kad par lamentas pratęs 
jo įgaliojimus vadovauti vy
riausybei. 

Svarstymo pradžioje be išly
gų laikinąjį premjerą parėmė 
Seimo pirmininkas ir konser
vatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis, konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas Vi
džiūnas, krikščionių demokra
tų frakcijos seniūnas Povilas 
Katilius. 

„Net ir nepatenkintieji vie
nu ar kitu sprendimu nepa
neigs G. Vagnoriaus savybių. 
kad jis dirbo energingai, ryž
tingai ir rezultatyviai, yra ge
ras valstybės darbininkas*', 
sakė V. Landsbergis. 

J is taip pat pabrėžė, kad 
Lietuvos pažanga nuo 1996-
ųjų, kai buvo suformuota G. 
Vagnoriaus vadovaujama vy
riausybė, pelnė ir tarptautinį 
pripažinimą. 

Centro sąjungos frakcijos 
vardu kalbėjęs Kęstutis Gla
veckas pastebėjo, kad nepai
sant pasiektos pažangos, yra 
ir grėsmingų dalykų — neigia
mas eksporto-importo balan
sas, nemažėjanti valstybės 
skola, vis dar silpna bankų 
sistema, lėtai ir neefektyviai 
vykstanti energetikos ūkio re
forma. 

Dabartinėje vyriausybėje 
dviejų ministrų portfelius tu
rintys centristai dar pirma
dienį buvo priėmę sprendimą 
nebalsuoti prieš G. Vagno
riaus kandidatūrą. 

Smarkiausios kritikos G. 

* S v e i k a t o s apsaugos mi
n i s t r a s Juozas Galdikas tei
gė, negalįs nei paneigti, nei 
patvirtinti savo galimybių da
lyvauti vyriausybes veikloje. 
„Apie tai nebuvo kalbėta nei 
partijoje, nei vyriausybėje, nei 
su naujuoju prezidentu Valdu 
Adamkumi", kovo 5 d. sakė 
ministras. Sausio mėn. jis* ir 
žemės ir miškų ūkio ministras 
Vytautas Knašys pareiškė ne
dalyvausią atnaujintos vyriau
sybės veikloje. 'BNS> 

Vagnorius sulaukė iš opozici
jos. LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas taip pat sakė neabe
jojąs, kad balsų Seime G. Vag
noriui patvirtinti ministru pir
mininku užteks. Tačiau LDDP 
pareiškė balsuosianti prieš, 
nepritardama šios vyriausy
bės vykdomai žemės ūkio poli
tikai, privatizavimui, nevyku
siai sveikatos apsaugos ir 
švietimo reformai. 

Lietuva protestuoja dėl 
nedraugiško Estijos iššūkio 

Vi ln ius , kovo 10 d. (BNS) 
— Estijos ambasadorius Vil
niuje Alar Olljum antradienį 
buvo iškviestas į Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją 
pas UR viceministrą Roką 
Bernotą pasiaiškinti dėl Tali
no diplomatų Europos Sąjun
goje nedraugiškų veiksmų, su
sijusių su Lietuvos telekomu
nikacijomis ir viena estų ben
drove Lietuvoje. 

Lietuvos URM aukštas pa
reigūnas antradienį BNS sa
kė, kad „Estija padarė de-
maršą dėl situacijos Lietuvos 
telekomunikacijose, gindama 
vienos savo bendrovių — 'Le-
vicom' interesus". 

BNS žiniomis, vienam EK 
pareigūnų Estijos įteiktame 
pranešime buvo kalbama apie 
.Lietuvos telekomo" paslaugų 
pabrangimo iššauktas „ne
valdomas demonstracijas" bei 
„valdančiosios koalicijos ski
limą". 

BNS iš patikimų šaltinių 
sužinojo, kad pirmadienio va
karą Estijos ambasadorius ES 
Priit Kolbre, siekdamas „pasi
aiškinti ir sušvelninti pada
rytą demaršą", skubiai pasi
prašė susitikti su Lietuvos 
ambasadoriumi Romualdu Ka
lonaičiu. 

Pasak URM pareigūno, ši 
bendrovė siekia įgyti Lietu
voje išimtines teises kurti 
šviesolaidžių tinklą, kuriuo 
būtų teikiamos televizijos ir 
telefono ryšio paslaugos. 

„Mus papiktino Estijos pa
reigūnų nepagrįsti prasimany
mai apie kaimyninę valstybę 
ir jos institucijas, siekiant pa
remti savo bendrovės siekį su
sikurti privilegija Lietuvos te-

pa-lekomunikacijų rinkoje" 
reiškė URM pareigūnas. 

Pasak jo, Lietuvos URM 
reiškia „nepasitenkinimą dėl 
neturinčios jokio pagrindo me
lagingos informacijos platini
mo ir daromų politinių bei 
ekonominių sugestijų". 

„Esame nustebę, kad Estijos 
bendrovės tar iamų interesų 
gynimui nebuvo išnaudoti eg
zistuojantys dvišalio bendra
darbiavimo kanalai . Pateikia
mi nepagrįsti faktai iš 
neoficialių šaltinių. Vertina
ma Lietuvos vidaus situacija, 
o tai yra neleistinas kišimasis 
į Lietuvos vidaus reikalus", 
sakė pareigūnas. 

Jis taip pat pastebėjo, kad 
EK jokių panašių ginčų apla
mai nenagrinėja. 

„Estijos veiksmai diskredi
tuoja Baltijos valstybių soli
darumą bei skat ina abejoti Es
tijos vadovų deklaruojamu 'ad
vokato' vaidmeniu, joms sto
jant į Europos Sąjungą. Mes 
tikimės, kad vieną kartą Esti
ja įvertins savo veiksmus ir 
atsisakys savo interesų sieki
mo kitų Baltijos valstybių 
sąskaita", sakė pareigūnas. 

Jis atsisakė atskleisti Esti
jos „demaršo" Europos Komisi
joje turinį bei šaltinius, per 
kuriuos apie tai sužinojo Lie
tuvos URM. 

Kaip žinoma, estų telekomu
nikacijų bendrovė „Levicom" 
pernai Lietuvoje investavo į 
kabelinių televizijų rinką. Ne
seniai pradėtas įgyvendint! 
naujas „Levicom" projektas „C 
gates" — naujos kar'os kabe
linė televizija, pagrįsta švieso
laidžių principu. 

Vien Vilniuje į kabelinių te-

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

Ryga. Latvijos diplomatijos žinyba pirmadienį pareiškė apgailes
taujanti dėl sovietų karių kapinių išniekinimo Liepojoje ir paragino 
Rusiją atsisakyti skubotų išvadų del padėties Latvijoje. Pirmadienį 
Rygoje paskelbtame pareiškime Latvijos URM pareiškė įsitikinimą, 
kad kompetentingos institucijos kruopščiai ištirs įvykį ir kaltininkus 
patrauks atsakomybėn. „URM ragina Rusiją nedaryti skubotų, neap
galvotų, neobjektyvių ir toli siekiančių išvadų dėl padėties Latvijoje", 
agentūrai BNS pareiškė Latvijos URM sekretorius spaudai Andrejis 
Pildegovičius. Pirmadienį Rusijos URM pareikalavo nubausti asme
nis, kovo 8 dieną Liepojos centrinėse kapinėse išniekinusius sovietų 
karių kapus. Anot Rusijos URM informacijos ir spaudos departamen
to pranešimo, „šis vandalizmo aktas įvykdytas, vietos valdžiai nesii-
mant jokių priemonių, pažeidžiant Latvijos įsipareigojimus saugoti 
laidojimo vietas". Pareiškime teigiama, kad „ši piktadarybė papildo 
virtinę įvykių, susijusių su nacionalizmo logika, rusofobija ir žmogaus 
teisių pažeidimais Latvijoje". 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin antradienį per susitiki
mą su gynybos ministru Igor Sergejev pareiškė, kad „Rusijai negali
ma įsivelti į naują, dabar jau Kosovo kampaniją". „Mes pakankamai 
turime vietų, kur laikome savo ginkluotąsias pajėgas. Dabar reikia 
jas tik mažinti. Jokiu būdu nedidinti", sake Rusijos valstybės vado
vas. 

Bagdadas. Jungtinių Tautų (JT) ginklų inspektorius Scott Ritter, 
kuriam prieš 2 mėnesius buvo uždrausta dirbti Irake, patikrino vals
tybės karinius objektus ir antradienį išvyko iš Bagdado, pranešė vals
tybinė naujienų agentūra INA. Amerikietis S. Ritter vadovavo grupei, 
kurioje, kaip informavo JT, yra 11 tautybių atstovai. Grupė nuo ket
virtadienio patikrino kelis Irako objektus, taip pat ir tokius, kuriuos 
Irakas laiko slaptais. JT pareigūnai kol kas šių pranešimų nekomen-
tavo.Valstybinis Irako laikraštis antradienį rašė, jog S. Ritter Jungti
nės Valstijos pasiuntė tam, kad pakenktų sutarčiai, kurią vasario mė
nesį su Irako vadovais pasiekė JT generalinis sekretorius Kofi An-
nan. Sutartis sumažino įtampą dėl JT ginklų inspekcijų krizės Irake. 

Santiago. Paskelbus apie buvusio diktatoriaus generolo Augusto 
Pinocheto atsistatydinimą iš vyriausiojo kariuomenes vado pareigų, 
Čilės sostinėje antradienį smarkiai suaktyvėjo saugumo tarnybų dar
bas. Prie Santiago Karo mokyklos buvo uždaryti keliai, pastatą apjuo
sė ginkluota policija, o į Pinocheto rėmėjų būrį, atėjusį atsisveikinti 
su 82 metų generolu, įsimaišė civiliais drabužiais persirengę agentai. 
I atsisveikinimo ceremoniją pakviestas prezidentas Eduard Frei ir jo 
aplinkai artimiausi vyriausybes ministrai, taip pat aukšti Čilės ir už
sienio kariniai pareigūnai. Nuvertus socialistų prezidentą Salvador 
Allende, Pinocheto „geležinis kumštis" Čilę valdė nuo 1973 iki 1990 
metų. Jo režimo metais žuvo arba dingo be žinios mažiausiai 3.000 
žmonių. 

Dubai. Saudi Arabijos sosto paveldėtojas princas Abdullah ėmė 
tvarkyti kasdienius valstybės reikalus dar ilgą laiką prieš tai, kai ka
ralius Fahd susirgo nuo tulžies pūslės infekcijos, antradienį pareiškė 
diplomatijos atstovai. Karalius, kuriam šiemet sukaks 76 metai, pir
madienį po šios infekcijos buvo paguldytas į sostinės ligoninę medici
niniam ištyrimui, pranešė karališkieji rūmai. Princas Abdullah yra 
premjero pirmasis pavaduotojas ir Valstybinės gvardijos vadas. Prin
cas Sultanas yra premjero antrasis pavaduotojas bei gynybos ir avia
cijos ministras. Kaip ir karalius Fahd, abu princai jau eina aštuntą 
dešimtį. 

Sikosia. Savavališkai paskelbtos Kpro turkų valstybes parlamen
tas antradienį pasisakė prieš dalyvavimą Šį mėnesį Briuselyje prasi
dėsiančiose derybose dėl Kipro stojimo į Europos Sąjungą (ES). Dau
guma iš 50-ties deputatų balsavo už neįpareigojantį pasiūlymą nedal
yvauti derybose. Šį pasiūlymą remia ir Kipro turkų vadovas Rauf 
Denktash. Parlamentas taip pat parėmė R. Denktash pasiūlymą ne
dalyvauti būsimose derybose dėl pakartotino susivienijimo su grai
kiškąja Kipro dalimi, jeigu turkiškoji salos pusė nebus pripažinta su
verenia. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski ir Čekijos 
prezidentas Vaclav Havel pirmadienį Varšuvoje paskelbė bendrą pa
reiškimą del konflikto albaniškoje Serbijos Kosovo srityje. Pirmąją V 
Havel vizito dieną paskelbtame pareiškime abu prezidentai smerkia 
visus smurto ir teroro veiksmus Kosove ir prašo Jugoslavijos Federa
cinės Respublikos valdžia pradėti konstruktyvų politinį dialogą su et
ninių albanų atstovais. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin antradienį pranešė, kad 
jo sveikata yra gera ir pasiūlė žurnalistams niekuomet daugiau 
negrįžti prie šios temos. B. Jeicin sakė, jog prieš penkias dienas jį ap
žiūrėjusių gydytojų konsiliumas pažymėjo, kad , jokių neigiamų svei
katos pokyčių, net del mikroelementų kiekio kraujyje, nėra". Prezi
dentas kritikavo žurnalistus už tai, kad jie nuolat grįžta priėjo svei
katos temos ir pasiūlė parungtyniauti su juo baseine, teniso aikštėje 
ar bėgimo takelyje. 

Londonas. Estijai, Latvijai ir Lietuvai patekti j NATO didžiausias 
kliūtis kelia ne Maskva, bet Vakarai, pareiškė Estijos prezidentas 
Lennart Meri per Oxfordo universitete šeštadienį skaitytą paskaitą. 
..NATO visą laiką plečiasi, tai vyksta dabar, vadinasi, vyks ir ateity
je", sake L. Meri. 

levizijų rinką „Levicom" inves
tavo daugiau nei 10 mln. litų. 
Bendrovė įsigijo keturių vietos 
bendrovių, turinčių kabelines 
televizijos leidimus, kontro
linius akcijų paketus. 

Iš viso Lietuvoje ir Estijoje 
„Levicom" bendroves tinklas 
apima 400.000 abonentų. 

KALENDORIUS 
Kovo 11 d : Lietuvos Ne

priklausomybes atstatymo 
švente (nuo 1990 m.). Kons
tantinas, Aura. Žiedimas, Ei-
gustė. 

Kovo 12 d.: Teofanas, 
Grigalius, Serafiną. Jorūne. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SKAUTYBES 
^ ^ KELIAS 

^ ^ J Q | 5 J P ' Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

B r o l i a m s Skautams i r Sesėms Skau tėms , min imiems 
„Skautų a i d o " 75 metų gyvavimo s u k a k t i 

SVEIKINAME 
Broliai ir Sesės! 
Jus pasveikinti mus paskatino viena žinia iš Lietuvos, 

būtent, Anykščių ateitininkų jaunimo kuopa pasveikino ką tik 
Anykščiuose įsisteigusį skautų vienetą. 

Tai pavyzdys mums. Mes veikiame užsiėmę savo darbu ir ne
pastebime kitų šalia dirbančių vertingą darbą. Ta žinia atk
reipė dėmesį į Jūsų vertingą darbą ir į Jūsų siekius, įkvėptus 
Jūsų šūkio: „Dievui, Tėvynei ir Artimui". 

Šiuo metu, kai švenčiate „Skautų aido" žurnalo 75 metų su
kaktį, Jus sveikiname Jūsų ilgametėje veikloje, o ypač Brolius 
ir Seses, kursčiusius ir tebekurstančius žurnalo gyvavimo 
liepsną, ugdant jaunimą šių idealų šviesoje, o taip pat perduo
dant tuos idealus taip labai jų reikalingai jaunajai kartai 
mūsų Tėvynėje. 

Tepadea Jums Dievas! 

Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyba 

ASS STUDIJŲ DIENŲ DARBOTVARKĖ 
1998 m. balandžio 3-4-5 d. 

penktadienis , bal. 3 d. 
Registracija: 6-8 vai. vak. 
Literatūros ir muzikos vaka

ras: 8:30 vai. vak. 
šeštadienis: bal. 4 d. 
8-8:30 vai. ryto — Registra

cija 
8:30-9:30 vai. ryto — Pusry

čiai 
10-11:30 vai. ryto — 1-moji 

paskaita: „Partizanai" (Drau
gystė: Tėvynei), Povilas Vaiče
kauskas 

12-1 vai. p.p. — Pietūs 
• 1:30-3 vai. p.p. — 2-oji pas

kaita: (Draugystė: Artimui) 
kun. dr. Kęstutis Trimakas 

3-4 vai. p.p. — Poilsis 
4-5:30 vai. p.p. — 3-čioji pas

kaita (Draugystė: Dievui) se
selė Igne 

6-7 vai. vak. Vakarienė 
7:30 vai. vak. — Susimąs

tymo vakaronė; seselė Igne 
sekmadienis , bal. 5 d. 
8 vai. ryto — šv. Mišios 
9 vai. ryto — Pusryčiai 
10-12 vai. p.p. — ASS Su

važiavimas/sueiga 
12:30 vai. p.p. — Pietūs 

.SKAUTŲ AIDO" 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 

>»• 

Lietuvos Skautų Tarybos pi rmininkas Feliksas Šakalys j a m skautų su ruoš tame pagerbime Vašingtone. Iš 
kairės — Mirga Rimavičiūte, Paul ius Mickus, Livija Garsienė, F. Šakalys, Meilė Mickienė, Danu tė Hoffman. 
(Pagerbimas įvyko 1990.10.06) Nuotr . Br. Č i k o t o 

A.A. v.s. FELIKSAS ŠAKALYS 
Šeštadienio naktį, 1998 m. 

kovo 7 d., mirė v.s. Feliksas 
Šakalys. Prieš porą savaičių jį 
ištiko insultas. Nors šiek tiek 
atsigavo, tačiau Viešpats ne-
besuteikė jam tolimesnės gali
mybės grįžti į skautavimą. 
Gerbiamas skautininkas buvo 
atšventęs 80-tą gimtadienį.Jo 
laidotuvės įvyko kovo 10 d. 

A.a. v.s. Feliksas Šakalys 
Lietuvai atgimstant Neprik
lausomybei, buvo vienas at
kūrėjų Lietuvos Skautų są
jungos. Jis buvo pirmasis at
sikūrusios LSS tarybos pirmi
ninkas. Jam besilankant JAV, 
Lietuvių Skautų sąjungą brolį 
Feliksą apdovanojo Geležinio 
Vilko ordinu. 

Persiorganizavus Lietuvos 
skautams, brolis Feliksas ak
tyviai veikė Lietuvos skauti-
joje. Jis buvo LS tarybos na
rys, Kauno krašto seniūnas ir 
Kauno tunto tuntininkas. Pas
kutiniu metu jis tikrino ko
rektūras „Skautybės berniu

kams" ir tikėjosi išleisti 
„Skiltininke vadovėlį". 

Lietuvos skautai, ypač Lie
tuvos skautija, prarado vieną 
veikliausių ir sąmoningiausių 
skautų vadovų. Truks dar il
gokai, kol atsiras jo įpėdinis. 
Broliui Feliksui prieš porą 
mėnesių rašiau laišką dėko
damas jam už atsiųstą skau
tišką statistiką. Tebūna pamo
ka ne tik man. Nedelskime 
nieko, nes progos padėkoti per 
greitai dingsta. 

Visai a.a. brolio Felikso Ša
kalio šeimai ir artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą ir kar
tu liūdžiu. Lietuvos skautijos 
vadovams ir visiems Lietuvos 
skautams, ypač Kauno tuntui, 
reikšdamas užuojautą prara
dus savo pavyzdingiausią Va
dovą, linkiu jo neužmiršti, 
įgyvendinti jo pradėtus darbus 
ir sekti jo pėdsakais skau
tiškame kelyje. 

Budėkime, su pagarba, 
v.s. Kęstutis J e č i u s 

ti šioje skautiško jaunimo 
žurnalo šventėje. 

Programoje — akademinė 
dalis su vs. Nijolės Užubalie-
nės paskaita, meninėje dalyje 
gražią dainų ir muzikos pro
gramą atliks sesės ps.fil. Da
lia Eidukaitė- Fanelli ir s. fil. 
dr. Vilija Kerelytė. muz. Mani-
girdas Motekaitis ir Algiman
tas Barniškis. Po programos 
skanūs pietūs pagaminti Juo
zo ir Birutės Kapačinskų .,Ra-
cine" delikatesų prekybos. Visi 
maloniai laukiami. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti vs. fil. Jolandai Kere-
lienei, tel. 630-257-2558. 

„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 pirmininke 
yra vs. fil. Jolanda Kereliene. 
sekr. vsl. Leonidą Kazėnienė, 
vsl. Irena Kirkuviene. s.fil. 
Svajonė Kerelytė. js. Birutė 
Vindašienė. vs. fil. Halina 
Plaušinaitienė ir vs. Albina 
Ramanauskienė. Visa LS Bro
lija, Seserija. Akademinis 
Skautų sąjūdis ir lietuviškoji 
visuomenė kviečiami dalyvau-

ASS STUDIJŲ DIENOS 

Akademinio Skautų sąjū
džio Studijų dienos š.m. ba
landžio 3-5 d. vyks Resurrec-
tion Center, Vv'oodstock. IL. 
Studijų dienų tema: „Drau
gystė — Dievui, Tėvynei, arti
mui". Visi ASS nariai ir kandi
datai kviečiami. Informacijai 
kreiptis į Studijų dienų ko
ordinatorę fil. dr. Viliją Kere- j 
lyte, tel. 708-594-0400. . 

KAZIUKO MUGĖ 
WASHINGTON\ D.C. 

Žibute Šaulyte. „N'erijos" tunto 
Washington. D.C.. skautų jūrų jaune, atstovavo tuntui Kaziu-

Kaziuko muge vyks sekmadie- ko muges atidaryme. Čikagoje. 
nį, kovo 22 d., nuo 1:30 iki 
4:30 vai. p.p. St. Elizabeth mo
kykloje. 917 Montrose Rd.. 
Rockville, MD. Visi kviečiami. 
Jau keletą metų sesės ži-
dinietės mugės pelną skiria 
siuntiniams vargstantiems 
našlaičiams Lietuvoje. Atsi
lankę įvertinsit mūsų pastan
gas ir paskatinsit skautišką 
veiklą, o taip pat padėsite 
sušelpti paramos reikalingus 
našlaičius. Lauksime' 

Sf>s«'s Zidini«'tcs 

LIŪDIME 
B R O L I U I F E L I K S U I Š A K A L I U I N A M O I Š Ė J U S 
ps Mečislovui Raštikiui, Lietuvos Skautijos Pirmininkui. 

• 

Gerbiamas skautininke, 

Pasiekė liūdna žinia, kad ilgametis Lietuvos Skautijos vado
vas ir Tarybos narys v.s. Feliksas Šakalys mirė. Lietuvių 
Skautų sąjungos vardu reiškiu gilią, nuoširdžią užuojautą ve
lionio šeimai, giminėms, artimiesiems ir Lietuvos Skautijos 
sesėms ir broliams. Kartu su Jumis skausmu ir liūdesiu dali
namės. 

BUDĖKIME! 
v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

LIETUVOS PREZIDENTO UŽUOJAUTA 

Prezidentas Valdas Adamkus kovo 10 d., antradienį, pa
reiškė užuojautą Lietuvos Skautijai dėl skautų judėjimo pra
sidėjus Atgimimui Lietuvoje pradininko Felikso Šakalio mir
ties. 

„Ši netektis skaudi ne tik Lietuvos skautų judėjimui, Lietu
vos jaunimui, brolybės ir doros idealų puoselėtojams, bet ir Lie
tuvos valstybei", rašoma prezidento užuojautos telegramoje. 

Feliksas Šakalys mirė šeštadienį, kovo 7 d., eidamas 82-
uosius metus. 

F. Šakalys skautišką veiklą pradėjo 1928 metais Rygoje vei
kusioje 64-joje lietuvių skautų draugovėje. 1936 metais jis tapo 
jos vadovu, jam buvo suteiktas paskautimnkio laipsnis. 

Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, F. Šakalys siekė atkurti 
skautų judėjimą Lietuvoje. 1988 metais jis tapo Lietuvos skautų 
judėjimo atkuriamojo štabo nariu, o po metų atkuriamasis 
suvažiavimas išrinko jį Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pir
mininku. 

Už nuopelnus atkuriant skautija Lietuvoje F. Šakalys apdo
vanotas „Geležinio vilko" ir „Padėkos" ordinais. 

(BNS) 

KANADA 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Vasario 8 d. Toronto skauti
ja gražiai paminėjo 80-ją Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę. Organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos kankinių 
šventovėje pamaldose padė
koti Aukščiausiajam, kad ne
tekus tėvynėje laisvės, lietu
vių skautų organizacija pajėgė 
atsikurti tremtyje, ir per tiek 
metų sėkmingai vykdyti skau
tišką programą ir sulaukti 
Lietuvai laisvės. Trečioji kar ta 
ir toliau sėkmingai tebeveikia 
išeivijoje. 

Iškilmingas Mišias aukojo ir 
gražų pamokslą, apibūdinda
mas skautų šūkį, pasakė kle
bonas prel. J. Staškus. Skai
tinius skaitė sk. v.v.sl. L. 
Narušis. Aukas nešė skautės, 
o jų apibūdinimą skaitė ps D. 
Petrauskienė. Angeliukų cho
ras, vadovaujamas muz. N. 
Benotienės, gražiu giedojimu 
labai praturtino pamaldas. 

Po Mišių visi žygiavo į Ana
pilio parodų salę tęsti minė
jimą. Tuntų komendantas ps. 
A. Saplys komandavo, priėmė 
raportus ir perdavė juos tunti-
ninkui. Po pasveikinimo „Bu
dėk!", saliutuojant įneštos vė
liavos, tuntininkas kalbėjo: 
„Šiandien mes susirinkom pa
minėti Sausio 13-osios ir Va
sario 16-osios, prisiminti visus 
lietuvius, paaukojusius savo 
gyvybes už Lietuvos laisvę. 
Uždegtos žvakės ir skautės V. 
Narušytė, L. Jonaitytė, R. Ja 
nušonytė, V. Simonavičiūtė, 
A. Rusinaitė skaitė Lietuvos 
laisvei eilėraštį, paruoštą se
sės Ingos. LSB Vyriausio 
skautininko v.s. fil. A. Seko 
įsakymu, Pažangumo žymeniu 
apdovanoti psl. D. Karka ir S. 
Simonavičius, o LS Seserijos 
Vyriausios skautininkės v.s. 
fil. R. Penčylienės Pažangumo 
žymeniu — pi. A. Batūraitė, 
V. Narušytė ir V. Pečiulytė. 
„Rambyno" tuntininko įsaky
mu, pakelti į si. 1. sk. vyčius 
kandidatus: V. Liačas, S. Ku-
liavas, L. Ruslys, į vyr. si. — 
inž. E. Pečiulis. ^Šatrijos" 
tunto į pi. L pakeltos: L. 
Bražukaitė, A. Radžiūnaitė, 
M. Thorn, A. Smailytė, K. 
Yčaitė, A. Wilkinson, į vyr. si. 
1. — I. Petrauskienė ir L. Sta-
nulytė. Žymenius ir pakel-

HARTFORDO SKAUTIJA 
DĖKOJA 

Daug kas prisidėjo prie 
Hartfordo lietuviškos skauti
jos rengtos tradicinės Kaziuko 
muges pasisekimo. Kas darbu. 
kas dovanomis, atsilankymu. 
Nuo jų neatsiliko ir „Drau
gas". Nuoširdus ačiū visiems, 
o „Draugui" paremti — tradi
cine dovanele — 50 dol. 

Har t fo rdo skautai , -ės 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays. thc Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street. Chicago. 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $95.00. Foreign countras $110. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street. 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažinant pašto iš la idas , pakv i t av ima i u i gautas p renumera t a s 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86 00 $58 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35 00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50.00 
Užsakant i Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 » 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
» Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
» Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos. 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 
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tiems laipsnius įteikė tunt i -
ninkai. Antro patyrimo laips
nio programą baigė: A. Ba
tūraitė, L. Bražukaitė, V. Na
rušytė, V. Simonavičiūtė, A 
Smailytė, M. Thorn. Visus ap
dovanotuosius ir pasiekiusius 
aukštenio laipsnio, tuntinin-
kė, j .ps . D. Biskienė pasveiki
no, primindama pareigą išlai
kyti mūsų kultūrą, papročius 
ir kalbą savo namuose. Iš
kilminga sueiga užbaigta Lie
tuvos himnu. „Rambyno" tun
to tunt ininkas s. M. Rusinąs 
priminė, kad Kaziuko mugė 
bus kovo 1 d. Sueigoje dalyva
vo Kanados rajono atstovai: 
Brolijos — ps. fil. A. Simona
vičius, Seserijos — s.fl. J . Nei-, 
manienė ir „Romuvos" vald. 
pirm. s. R. Sriubiškis, ta ip pat 
ir daug tėvelių. Tėvų komite
tas, su pirm. ps. O. Narušiene, 
pavaišino visus kava ir pyra
gaičiais. F .M. 

„Tėviškės žiburiai" 

STOVYKLOS 

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

Biržel io 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

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

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

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

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

KAZIUKO MUGĖ 

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

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

VVorcester, MA. skautų ir 
skaučių Kaziuko muge vyks 
balandžio 5 d. Maironio Par
ke. Atidarymas — 12 vai. 
Pietūs ir mugė — 12:30 vai. 
P P 

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais >r savaitgaliais tel 706-834-1120 

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

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

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

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

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

DR.LPETREŪOS 
DANTLI GYDYTOJA 

9 0 5 5 S.Roberts Rd„Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harjem Ave. 

Tel. (708)5964085 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hfckory Hills, IL 
Tel. (708) 596*101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706422-6260 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St , Burbank, IL 
Tel. 706-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

P;rmad. 3v p.p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p p 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p p. 

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

NUOLE STANKEVIČlutŠ. H E 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Crosa ProfMSionaJ PaviRon 

3 fl. South 
Uthuanian Ptaza Ct. at Cafromia Ava. 
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KOVO VIENUOLIKTOJI — 
DIDINGA TAUTOS ŠVENTĖ 

JONAS DAUGĖLA 
Mūsų visuomeniniam gyve

nime jau nuo seno įsivyravęs 
paprotys deramai kasmet pri
siminti mūsų tautos gyvenimo 
reikšmingesnių istorinių įvy
kių sukaktis. Svarbesnių isto
rinių dienų minėjimai yra 
įgiję Tautos švenčių vardą. To
mis dienomis visi lietuviai, 
kur jie begyventų, savaime su
sijungia į vieną darnų vienetą. 
Bent vienai dienai užmirš
tami visi nesusipratimai ir 
visi pasijuntame, kad priklau
some tam pačiam, nesuskaldo-
mam tautiniam vienetui. To
mis dienomis tikrai ..vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi". 

Metų metais Vasario 16 mi
nėjimai buvo pati reikšmin
giausia metinė Tautos šventė. 
Tačiau nuo- 1990 m. į mūsų 
didžiųjų tautos švenčių sąrašą 
buvo įrašyta ir Kovo Vienuo
liktoji. Šiais metais jau aš
tuntą kartą prisimename, kai 
išgirdome Landsbergį Vil
niuje, garsiai skaitant neprik
lausomybės aktą. Tikrai nu
stebome, kad šiais metais Lie
tuvoje atsirado mūsų tautiečių 
(keli net Seimo nariai), kurie 
siūlė Kovo 11 nebeminėti. Jie 
siūlėją sujungti su Vasario 16 
arba visai panaikinti. Belieka 
tik spėlioti, kad gal kai kam ši 
šventė sukelia kiek kitokius 
prisiminimus. 

Bet mums Kovo 11 yra di

dinga šventė. Jo prisiminimas 
liudija dar vieną lemtingą mū
sų tautos laimėjimą. Tad viso 
pasaulio lietuviai, šią sukaktį 
prisimindami, puoselėja tauti
nio patriotizmo nuotaikas ir 
šviesiomis viltimis pasitinka 
ateitį. 

Turbūt bereikalingai būtų 
gaišinamas laikas, svarstant, 
kuri šių švenčių svarbesnė. 
Pakanka tik visiems sutikti, 
kad be Vasario 16 nebūtų bu
vę ir Kovo 11. Savo prigimti
mi abi šios istorinės sukaktys 
yra vienodos reikšmės. Tiek 
vieną, tiek kitą kartą, po ilgų 
priespaudos ir svetimųjų ver
gijos metų, savajai tautai ir 
visam pasauliui buvo paskelb
ta, kad atstatoma nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Ir 
taip pat abudu kartus buvo 
pareikšta, kad ši valstybe 
tvarkysis demokratijos pag
rindais. 

Tik labai gaila, kad šių 
dviejų nepriklausomybės pas
kelbimo panašumas tuo ir pa
sibaigia. Tiek vienu, tiek ir 
kitu, atveju laisvės mūsų tau
tai niekas nedovanojo. Ji buvo 
atgauta tautos ryžtu ir jos 
sūnų kovomis — 1918 m. sa
vanorių pulkai išvalė tėvynės 
žemę nuo priešo likučių, bol
ševikų, o vergijos metais par
tizaninėmis kovomis buvo 
bandoma atgauti laisvę. 1991 

Prisimenant demonstracijas, išreiškusias lietuvių tautos valią, nuvedu
sias i nepriklausomybes atkūrimo paskelbimą 1990 m. kovo 11d. 

Nuotr. Algimanto Žižiūno 

m. sausio 13 d. mūsų begink
liai broliai nebijojo pastoti 
kelią raudonųjų tankams. 

Tačiau pirmosios nepriklau
somybės gyvenimą mūsų tau
ta ir naujojo gyvenimo kūrėjai 
pasitiko daug labiau ir geriau 
pasiruošę. 1904 m. atgavus 
spaudos laisvę, prasidėjo tau
tinio atgimimo laikotarpis. Jis 
tęsėsi 14 metų. Per tuos me
tus mūsų tauta buvo įsąmo
ninta ir paruošta laisvam gy
venimui. Tada dar nebuvo 
geležinės uždangos, tad ir 
naujo gyvenimo kūrėjai turėjo 
progų stebėti Vakarų demok
ratijų pavyzdžius. Sekant tais 
pavyzdžiais, buvo tuojau su
kurta tautinė valstybė tiks
liausia tų žodžių prasme. 

Kovo 11 nepriklausomas gy
venimas atėjo staiga ir ne
tikėtai. Nei tautai, nei laisvo 
gyvenimo kūrėjams, nebuvo 
laiko tinkamai šiam naujam 
gyvenimui pasiruošti. Taip 
pat nebuvo laiko komuzimo 
demoralizuotoje tautoje pask
leisti didžiuosius demokratijos 
idealus ir uždegti tautinio 
idealizmo nuotaikomis. 

Jsivyravo materialistiniai 
siekiai. Užmiršta tautinės val
stybės samprata. Jos vietoje 
buvo kuriama pilietine visuo
menė. Į tą visuomenę savai
me, lygiomis teisėmis įsijungė 
ir įvairaus plauko pavergėjo 
atgabentos tautinės mažumos 
ir Raudonosios armijos kariai. 

Naujieji valdžios žmonės 
gimę ir užaugę bolševikinėje 
santvarkoje. Jie padarė daug 
klaidų. Buvo užmirštos anuo 
metu taip gražiai puoselėtos 
tarptautinio bendradarbiavi
mo tradicijos, paskandintos 
pragaištingo globalizmo ir 
kosmopolitizmo liūnuose. O 
tuose liūnuose skęsta tautinis 
pasididžiavimas ir pasitikė
j imas savomis jėgomis. Skęs
ta tautinės valstybės idealai. Į 
paviršių iškyla tik materializ
mas. 

Visais laikais kaimas buvo 
mūsų tautinės stiprybės tvir
tovė ir neišsemiamas lietu
vybės šaltinis. Tik stiprus kai
mas gali užtikrinti tautinės 
valstybės idealų klestėjimą. 
Mūsų rašytojas V. Alantas yra 
pasakęs: „1918 m. nepriklau
somybė buvo laimėta inteli
gentų plunksna ir savanorių 
kūrėjų ginklu". Tačiau taip ir 
norisi rašytoją užklausti, o iš 
kur gi tie savanoriai ir inteli
gentai atsirado? Jie visi atėjo 
iš lietuviško kaimo šiaudinių 
pastogių. Jablonskis iš Ožka
balių, Kudirka iš Paežerių, Vi
leišiai iš Medinių... Tiesa, jie 
didmiesčiuose siekė mokslo 
šviesos. Tačiau savo visą išsi
mokslinimą, patirtį ir jėgas jie 
vėl sugrąžino savajam kaimui. 
J ie su kaupu sugrąžino skolą 
tautai ir gimtajam kaimui. 

Pavergėjas labai gerai su-

Danutė Bindokienė 

Po aštuonerių metų 

Su trispalve į laisvą, nepriklausomą 

prato lietuviško kaimo įgimtą 
jėgą. Tad jis ir dėjo pastangas 
visų pirma sunaikinti mūsų 
kaimą. Ir Rusijos carui, ir 
Kremliaus valdovams nei 
kiek nerūpėjo užimti Lietuvos 
žemės plotus. Pavergėjų pa
grindinis tikslas buvo am
žiams nuo šios žemės nušluoti 
lietuvių tautą. Jie labai gerai 
suprato, kad, norint nužudyti 
tautą, pirmiausia reikia su
naikinti kaimą. Tad jau 
pačiomis pirmomis okupacijos 
dienomis ne tik staiga 
nušlavė nuo gimtosios žemės 
tvarkingas mūsų ūkininkų so
dybas ir sodus, bet žudynėmis 
ir trėmimais sunaikino visą 
garbingą mūsų žemdirbių 
luomą. Tuo ir buvo užbaigtas 
visiškas mūsų tėvynės paver
gimas. 

Minėdami jau aštuntą kartą 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį, turime pagrindo šią 
Tautos šventę švęsti džiaugs
mingai ir didžiuotis savąja 
tauta . Pavergėjui vis dėlto, 
net per pusšimtį metų, net ir 
pačiomis žiauriausiomis prie
monėmis, nepavyko visiškai 
palaužti lietuvių tautos valios 
laisvai gyventi. Tuo pačiu mes 
galime prieš visą pasaulį 
didžiuotis, kad šią lemiamą 
kovą laimėjo mūsų tauta. Ir 
laimėjo daugiausia savomis 
jėgomis. Galime taip pat 
didžiuotis, kad tautos išlais
vinimui didelį įnašą padarė ir 
laisvojo pasaulio lietuviai. 

Mums buvo skaudu, kai 
mūsų tauta po ilgų komunis
tinės vergijos metų savo vals
tybės valdymo vairą laisva 
valia buvo patikėjusi vel ko
munistams. Tačiau paskuti-

tėvynes ateitį! Nuotr G. Zdančiaus 

nieji Seimo rinkimai šią 
klaidą šiek tiek at i taisė, o 
paskutiniaisiais prezidento 
rinkimais Lietuvoje vėl buvo 
atstatyta demokratinė sant
varka. Tad šiuo metu jau 
mūsų valstybinio gyvenimo 
organizacija patikėta demok
ratinėms jėgoms. 

Daugiausia taut inės vals
tybės idealais tikėjo ir juos 
tautoje puoselėjo mūsų pa
saulėžiūrinio vidurio politinės 
jėgos. Anuo metu politinių sro
vių vidurį sudarė tau t inė var
pininkų srovė. Prezidentas V. 
Adamkus neabejotinai pri
klauso šiai srovei. Jo kandi
datūrą rėmė Centro partija. 
Rinkiminiame įkarštyje jis net 
kelis kartus pareiškė, kad jis 
visą gyvenimą sekė „Varpo" 
idealais, jį iš buvusių mūsų 
politikų daugiausia žavi dr. V. 
Kudirka ir dr. K. Grinius. 
Neabejotinai jis seks jų pra
mintais keliais. O j iems tau
tinės valstybes idealas buvo 
aukščiausia politinės veiklos 
gairė. Naujasis prezidentas 
savo turiningoje įžanginėje 
kalboje kvietė visus į taut ines 
talkos veiklą ir ragino dau
giau pasitikėti savosiomis 
jėgomis. Jis net kelis kar tus 
išryškino tautiškumo ir de
mokratijos lemiamą reikšmę 
valstybiniame gyvenime. Jis 
tvirtino, kad tautiniai idealai 
gali klestėti tik demokratinėje 
santvarkoje. 

Tad šiais metais, švęsdami 
Kovo 11-tosios Tautinę šventę, 
turime daug pagrindo tikėti, 
kad ateityje dar daug tokių 
švenčių švęsime ne tik mes, 
bet mūsų tautos priaugančios 
kartos. 

„Kovo Vienuoliktoji yra ir 
liks gairė, kuri ženklina ir 
nušviečia mūsų naujausiąją 
istoriją — Lietuvos atgimimą, 
valstybės prisikėlimą. Tegul ji 
suvienija tikėjusius ir abejoju-
sius, tegul įkvepia visus dar
bo žygiui vardan mūsų vienin
telės Tėvynės!" — šiais 
žodžiais mūsų redakciją Kovo 
Vienuoliktosios proga pasvei
kino Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Šiandien, švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės atkū
rimo šventę, tuos prasmingus 
žodžius norime pakartoti kiek
vienam savo skaitytojui, kiek
vienam lietuviui, kuriame pa
saulio kraš te jis begyventų. 
Tegul visa lietuvių tauta, su
tvirtinta 1990 m. kovo vienuo-
iktosios pasiryžimo, nugali 

pasitaikančias kliūtis ir tvir
tai žengia į šviesų, laisvą ry
tojų! 

Šiandien sueina lygiai 
aštuoneri metai, kai trečią 
kartą šio šimtmečio būvyje 
Lietuva pasiskelbė nepriklau
soma. Tiek lietuvių, tiek ki
tose senose tautose, skaičius 
trys turi magiškos reikšmės ir 
galios: pasakose svarbiausiam 
veikėjui užduodami trys iš
bandymai, dažnai minimi trys 
broliai, svarbumu dvelkia trys 
dienos, treji metai... Pasakos 
didvyris tur i parodyti didelį 
pasiryžimą, drąsą, pergyventi 
daug pavojų ir kančių, kad pa
siektų laimėjimą. Visas šias 
kliūtis nugalėjo ir reikalavi
mus išpildė lietuvių tauta, 
siekdama laisvės. 

Pirmą kartą, paskelbta 
1918 m. vasario 16 d., nepri
klausomybė tęsėsi apie 22 me
tus; antrąjį kartą. 1941 m. 
birželio 23 d. — vos kelias die
nas, tad galbūt trečiasis kar
tas, nuo kurio jau praėjo 
aštuoneri metai , bus paskuti
nis ir Lietuva amžiams pasi
liks laisva' 

Kitaip galvoti nei vienas lie
tuvis neturi teisės, nes tik 
toks tvirtas tikėjimas, viltis ir 
niekada neišsenkantis laisvės 
troškimo šaltinis gaivino mū
sų tautą, suteikė jėgų bei 
ryžto nesustoti pusiaukelėje, 
nepasitenkinti vieno ar kito 
okupanto siūlomomis autono
mijos lengvatomis, bet siekti 
visiškos nepriklausomybės. 

Kas Lietuvą vedė ir kokiais 
keliais ji ėjo į 1990 m. Kovo 
Vienuoliktąją, šiandien nei 
vienam užsienyje gyvenan
čiam lietuviui priminti ne
reikia — vargiai, ar tie įvykiai 

: kada iš mūsų pasąmonės 
| išbluks. Tačiau, atrodo, kad 

nemažos dalies tautiečių tė
vynėje atmintis daug trum

pesne, nes, vos tik patys di
džiausi pavojai praėjo, žmonės 
visą savo dėmesį sukaupė į 
laikinus kasdienybės nepato
gumus, blaškydamiesi, kažko 
ieškodami, net reikšdami nu
sivylimą pasiektais laimėji
mais. Tas pasimetimo laiko
tarpis dar vis ryškiai jau
čiamas. 

Antra vertus, ypač jaune-
sioji karta, gimusi ir augusi 
svetimųjų valdžioje, neturi 
tikrojo nepriklausomo gyveni
mo pavyzdžio, nelabai suvo
kia, kad laisvė ne tik duoda, 
bet ir įpareigoja. Tėvų ragina
mas paruošti pamokas, nusta
tytu laiku eiti miegoti, plautis 
rankas prieš valgant ar atlikti 
kurį kitą .,neįdomų" kasdie
nybės darbelį, vaikas kartais 
atsidūsta: „Kai aš užaugsiu, 
galėsiu daryti ką tik noriu!" 
Deja, niekuomet gyvenime 
nėra tokio laikotarpio, kad 
žmogus galėtų ..daryti, ką tik 
nori" — jis yra varžomas 
įsipareigojimų, įstatymų, įvai
rių mažų, ir ne taip mažų, tai
syklių, nuostatų. Jeigu gyve
nimo kelias nebūtų nusmaig
stytas tais pagalbiniais ženk
lais, žmonija nedelsiant nuva
žiuotų į anarchijos klystke
lius. Nereikia niekam aiš
kinti, kas atsitinka, kai kuris 
individas ar jų grupes pradeda 
nepaisyti tų kelrodžių. 

Daug rankų didžius darbus 
atlieka! — mums primena lie
tuviška patarlė. Argi ga'i būti 
didesnis ir reikšmingesnis 
darbas, kaip laisvo tėvynės ry
tojaus kūrimas? Jį tegalima 
atlikti tik visų tautos vaikų 
bendromis pastangomis. Visų 
— ir tų, kurie gyvena savojoje 
žemėje, ir tų. kuriems lemta 
dienas leisti toli už jos ribų. 
Negali būti jokių „jie ir mes" 
— viena tauta, viena šeima, 
tie patys siekiai, kurių centre 
stovi laisva, nepriklausoma 
Lietuva! 

Lietuviai pasižymi tvirta 
valia, pasiryžimu ir darbš
tumu. Jie brangina mokslą ir 
dvasines vertybes. Tai mūsų 
tautos charakteristika, pa
veldėta iš neatmenamų laikų. 
Jeigu Ugi okupacijos ir sve
timųjų brukamos įtakos de
šimtmečiai vargo dulkėmis 
kiek užklojo tų kilnių tautos 
bruožų blizgesį, pasistenkime, 
kad jis vėl sušvistų visomis 
vaivorykštes spalvomis. Kaip 
pavyzdį, prieš akis jau turime 
tris tos nuostabiosios „Vaivos 
juostos" varsas: geltoną, žalią 
ir raudoną. Tai mūsų trispal
vė, kurios plazdenimu taip 
žavėjomės prieš aštuonerius 
metus Katedros aikštėje Vil
niuje, minioms skanduojant 
žodį ..Lietuva!" 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
47 (Tęsinys) 

Sekamą dieną (1.25) vyksiu į VVashingtoną, kur 
bus Dausuvos pirmojo klubo posėdis. Paskiau grįšiu 
namo. nes sausio 27 d. teks pradėti pavasarinį se
mestrą. Mano kontraktas su kolegija baigiasi birželio 
1 d. Gal per sekantį mėnesį man paaiškės, ar čia pat 
mano kontraktas bus pratęstas, ar teks kur kitur dan
gintis. Mano ekonominiai reikalai — paprasto pragy
venimo klausimas, spiria mane dar du metu padirbėti 
(t.y. nuo birželio 1960 iki birželio 1962). kad gaučiau 
mažą pensiją, tačiau man jos užtektų pragyvenimui 
Br. Hondūre. Bet kur gyvenant man pajamų reikės 
turėti, nes mano amžiuje jau labai sunku gauti darbą. 
Amerikoje labai įsigalėjęs paprotys atleisti iš darbų ir 
nebesamdyti žmonių, sulaukusių 65 m. Išimtys iš šios 
taisyklės gan retos. O aš jau verčiuos pagal šią išimtį. 
Betgi tai negalės ilgai tęstis". 

Tuo tarpu mano susirašinėjimas su Čikagos klubo 
pirm. A. Kainu vyko toliau. Sveikinime su ateinan
čiomis Kalėdų šventėmis jis (12.18 d.) pranešė, kad 
yra keletą laiškų gavęs iš Kaseliūno. Iš jų atrodo, kad 
braziliočiai ruošiasi įsikūrir. jį Br Hondūre rimtai, 
yra pasiuntę raštą Br. Hondūro gubernatoriui. Kairys 
paprašęs Kaseliūno, kad jam atsiųstų gubernatoriaus 

atsakymą ir j e i matysiu, kad tame atsakyme yra, kad 
ir mažiausios vilties, tada aš važiuosiu į Belize vasario 
mėn. pasimatyti su Kaseliūnu. Gal jis turi iš tikro 
ištvermės tokios kolonijos kūrimui. Tuo atveju turė
tume juos remti visomis išgalėmis. Jei pasirodys prie
šingai, tada elgsimės kitaip". 

Savo kalėdiniame sveikinime Kairiui (12.22 d.) pa
pasakojau apie mūsų būrelio bėdas, „Po biuletenio Nr. 
3 išsiuntinėjimo pinigų delegacijai niekas nesiunčia. 
Tiesa, Mažeika neseniai gavo ; i kažko 15 dol. Atrodo, 
kad vargiai atsiras šio reikalo daugiau rėmėjų. Tokiai 
padėčiai esant, Mažeika siūlo grąžinti įmokėtus pini
gus dėl delegacijos pasiuntimo ir paskelbti, kad mes 
savo veiklą sustabdome, o jei kas vėliau ją pradės, mes 
paremsime. Posėdį šiam reikalui aptarti numatom 
turėti apie sausio vidurį, kai galbūt V. Jonikas bai;,rs 
savo įspūdžius spausdinti „Vienybėje". Priminiau, kad 
ir „Nepriklausomoj Lietuvoj" pasirodė Joniko straips
nis „Kaip galima įsikurti Br. Hondūre?" Paprašiau, 
kad iki sekančio mūsų būrelio posėdžio parašytų, ką 
čikagiečiai galvoja apie tolimesnę mūsų veiklą bei 
Mažeikos pasiūlytą minti. .Aš pats nežinau, kaip čia 
padarius... Būtų gerai, kad Jūs apsvarstytumėte, ką 
mes toliau turėtume daryti kaip visą šį reikalą baigti". 

Kairys netrukus atsakė (1.13 d.) pranešdamas, kad 
pastarajame jų susirinkime dalyvavo tik septyni as
menys, viską iš pagrindų apsvarstė ir padarė tokius 
nutar imus: 

1. išrinkta nauja valdyba. Niekam neatsiradus pe
rimti mano pareigų, aš sutikau dar metus būti pirmi
ninku. Iždininku irgi prikalbinau likti tą patį p. Brei-

vę, nors jis ir nerodo didelio noro ir veiklumo. Sekre
torium išrinktas p. Norvilą: 

2. centro valdybos reikalu prieita ankstyvesnio nu
tarimo, kad Jūs tas pareigas eitute iki susiorganizuos 
entuziastų būrys Br. Hondūre, arba dar bent vienerius 
metus: 

3. turimų surinktų lėšų delegacijai siųsti Jūs netu
rėtumėte grąžinti juos įmokėjusiems, nes tokia delega
cija dar gali susiorganizuoti ateinančią vasarą, ir tos 
lėšos gali būti reikalingos. Antra, gal reikės remti ten 
pirmuosius nuvykusius, jei taip atsit iktų. Trumpai , 
laikykite tuos pinigus dar bent vienerius metus. 
Grąžinti niekuomet nebus vėlu: 

4. kadangi dauguma mūsų idėjai nepritaria, tai 
mūsų klubo nuomone reikėtų pereiti į tylų, ramų ir be
veik slaptą veikimą. Kada ten jau bus šio to įsitverta 
ir įsikurta, kada pamatys, kad idėja konkretizuojasi, 
tada gal pritars ir tada galėsime viešai atskleisti 
mūsų darbus, planus ir pastangas: 

5. klubas nutarė remti ir skatinti pavienius asme
nis individualiai veikti, kiekvienas savo rizika, lėšo
mis ir atsakomybe. Surinkus turimus davinius pa
aiškėjo, kad gubernatoriaus sąlygos įvažiuoti yra sun
kios, nes reikalauja po 4.000 dol. nuo galvos ir po 120 
dol. užstato, jei ūkininkas. Nuo kitų daugiau. Dėl to 
nutarta suorganizuoti 2-3 žmonių komitetą, kuris 
galėtų susisiekti tiesiai su Londonu, kuris turi dau
giau galios negu gubernatorius ir prašyti palengvinti 
apsigyvenimo sąlygas. Šį klausimą gvildensime dar 
plačiau ateity, gal vasarą, susitikę su prof. Pakštu. 

Visi esame užimti darbais taip. kad Hondūro rei

kalams skiriama tik atliekamos valandos, jei ne mi
nutės. Na. ką darysi. Tikėkime, kad toliau bus ge
riau". 

Parašiau taip pat Pakštui laišką (12.1 (L) apie 
mūsų bėdas: „Kaip atrodo, delegacijos pasiusti per 
Kalėdas negalėsim. Ir nežinia, ar iš viso galėsim. Iš-
siuntinėjom biuletenį su raginimais paremti šį rei
kalą, bet iki šiol negavom nė vieno dolerio. Sunku 
tikėti, kad daugiau gausim, o vieną asmenį siųsti, 
atrodo, nėra prasmės. Nutarėm dar palaukti iki po 
Naujų metų. tada susirinkti ir nutarti, ką toliau dary
ti. Yra nuomone, kad surinktus pinigus delegacijos rei
kalams reikia grąžinti. Be to. bandėm surasti specia
listų šiai delegacijai. Sutiko tik vienas agr. Butkys iš 
New Yorko. Čikagoj Kairio buvo apklausti turbūt ke
turi agronomai, bet visi atsisakė. Kairys mano, kad jie 
bijo atsakomybes. Taigi, sunku surasti ne tik pinigų, 
bet ir specialistų". 

Toliau laiške paminėjau apie Kaseliūno pasiren
gimą su draugu vasario mėnesį vykti i Br. Hondūrą ir 
ten steigti pirmąjį ūkį. „Vienybėje" spausdinamus Jo
niko įspūdžius apie jo lankymąsi Br. Hondūre, 
„Dirvoj" puolamus straipsnius ir per Vilniaus radiją 
11.5 d. perduotą pamfletą apie „Dausuva ir apdaususį 
profesorių", kurį pabėgę nacionalistai ir kapitalistai 
paprašė surasti kraštą, kur jie vel galėtų turėti 
valdžią. Pakštas dūrė pirštu į žemėlapi ir pataikė t Br. 
Hondūrą. Už nuopelnus ten Pakštas išrenkamas pre
zidentu ir pastatomas paminklas ..Hondūro atradėjui 
kunigaikščiui Pakštui". 

<Bus daugiau > 
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ŠVENTĖ, TAUTIŠKUMAS, 
VILTIS 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 

Laikrodžio tik-tak tikseni-
mas, prislopintu ritmu ati
džiai skaičiuojantis gyvenimo 
tėkmę, įjungė žadintuvo ma
žytę vielelę ir trenksmingai 
sučirškė lemtingąją valandą. 

Suvirpėjo akmens ir 
užgniaužtos dvasios sienos. 
Pakilo trispalvė, uždengdama 
didžiulį sovietinį herbą. Nu
aidėjo žodžiai: 

„Lietuvos respublikos Aukš
čiausioji taryba, reikšdama 
tautos valią, nutaria ir iškil
mingai skelbia, kad yra at
statomas, 1940-tais metais 
svetimos jėgos panaikintas, 
Lietuvos valstybės suvereni
nių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva .vėl yra nepriklau
soma valstybė". 

Nukrito ir amžiams suskilo 
kūjis, subyrėjo penkiakampė 
žvaigždė ir krentantis pjautu
vas nutildė įkyrų, „visų šalių 
proletarai, vienykitės", šūkį. 

1990-tų metų kovo vienuolik
tosios dienos vakare pa
skelbtas Lietuvos respublikos 
Aukščiausios Tarybos aktas 
dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo tiesiogiai 
paveikė mažos tautos ateitį, 
pakeitė viso pasaulio tautų 
santvarką. 

Sakoma, kad asmuo papras
tai prisimena, ką veikęs, kur 
buvęs, kritišką gyvenimo įpras
tinį ritmą suardančią, va
landą. Šio akto paskelbimas 
mūsų tautos istorijoje yra 
kaip tik tokia lemtinga valan
da. 

Galima būtų išdėstyti įvy
kius, kurie atvedė iki to mo
mento. Dailiais žodžiais api
būdinti paskelbtojo lemtingo 
akto pasekmes; dar kartą 
išgyventi tuos aistringus jaus
mus, kurie vyravo kaip tik 

prieš aštuonerius metus, kai 
buvo paskelbta žinia, kad Lie
tuva yra laisva. 

Ruošiantis šio rašinio min
tims, žadėjau kaip tik tokiais 
prisiminimais išspausti vieną 
kitą skaitytojo ašarą, dailiai 
pasidžiaugti nuostabių di
dingų pasiekimų bruožais; pa
sidalinti, atpasakoti Vytauto 
Landsbergio žodžius, mintis 
knygose: JLūžis prie Baltijos: 
politinė autobiografija" ir 
„Atgavę viltį" (kurias, tarp 
kitko siūlau kiekvienam ne
perskaičiusiam perskaityti, o 
perskaičiusiam — dar kartą 
perversti). 

Kaip tik praėjusio šešta
dienio rytą, žiūrėdama lietu
vių televizijos laidą, kurioje 
buvo rodomas pasikalbėjimas 
su kandidatu į JAV atstovų 
rūmus David Shestoku ir 
vaizdai iš Lietuvos respubli
kos prezidento inauguracijos; 
bevartydama neperskaitytus 
praėjusios savaitės „Draugo" 
numerius, kuriuose žinių, 
įvairumo netrūksta — šian
dien rašomų žodžių tekstas 
pradėjo, rodos, savaime kisti. 

Kilo noras pasidalinti su 
minčių nuotrupom, kurių es
mėje vyrauja žodžiai: „Šven
tė". „Tautiškumas" ir „Viltis". 

Praėjusių kelių savaičių bė 
gyje džiugiai šventėme naujo 
jo Lietuvos prezidento rinki 
mus; pareigingai ruošėme, da
lyvavome, vienokiu ar kitokiu 
būdu prisiminėme. Vasario 
Šešioliktąją, šiandien prade
dame švęsti kovo vienuolik
tąją. 

Pats žodis „šventė" sukelia 
jausmų kilnumą, tam tikrą 
nuotaikos pakilimą, džiaugs
mą Šiandien mūsų tauta turi 
visišką teisę džiaugtis, di
džiuotis nueitu keliu — tiek 
šioje, tiek anoje Atlanto pu
sėje. Gyvenantys čia, galime 
didžiuotis tuo, ką sukūrėme, 
ką išlaikėme gyva sudėtin

gomis, sunkiomis sąlygomis. 
Gyvenantys Lietuvoje, turi 
ypatingą teisę didžiuotis ir 
džiaugtis laisve, kurios jie 
taip troško ir už kurią buvo 
pasiryžę atiduoti tai, kas as
meniškai šventa. 

Tačiau pagrįstame džiaugs
me ir pasididžiavime nega
lime pasimesti. Nei joks mi
nėjimas, nei jokia laisvės 
puota, nesvarbu, kokiais skai
čiais gražiai apsirėdžiusių ir 
garbingų dalyvių perpildyta, 
nesustabdys griežtojo rytojaus 
tikrovės; lygiai taip, kaip po 
sekmadienio išauš pirmadie
nis; po žiemos prasiskleis tul
pių žiedai, sužaliuos žolė... 
Prezidentas Clinton, rankoje 
laikydamas senato nutarimus 
dėl NATO narystės plėtimo, 
toliau valdys kraštą; prezi
dentas Adamkus pertvarkys 
Lietuvos vyriausybę: kriti
kuos jį buvusios, esamos ir 
kuriamos partijos... kandida
tuos Amerikos įvairių pažiūrų 
kandidatai į įvairius valdžios 
įtakingus ir ne tiek įtakingus 
postus... Laimės vieni (būtų 
gerai, kad lietuvių kilmės), 
pralaimės kiti, politikos poli
tikieriai, dirbs darbinininkai, 
kritikuos visur ir visuomet 
kritikai... Vadinasi, gyveni
mas tęsis, o laikrodis, kaip 
prieš šventes, taip ir toliau, 
tiksens minutes, muš valan
das. 

Negalime pakeisti tiksenimo 
greičio. Esame bejėgiai pas
partinti žiemos perėjimą į 
pavasarį; tačiau turime tam 
tikros, nors ir mažos, įtakos 
NATO klausimu. Galime pa
sisakyti, galime belstis, skam
binti senatoriams, priminti, 
kad mes čia esame, kad mums 
rūpi, kad ir mūsų balsas šiek 
tiek turi svarbos jų asme
niškai ateičiai. 

Kokia būtų reakcija, jeigu 
mes kiekvienas rytoj rytą, pa-
keltumėm telefono ragelį ir 
susuktumėm kapitoliaus tele
foną, pasisakytumėm savo 
senatoriams savą nuomonę... 

Sakoma, kad kandidato 
Shestoko apylinkėje gyvena 
per 20,000 lietuvių. įdomu, 
kas būtų, jeigu jie visi kas 
vakarą klausytų lietuviškos 
radijo valandėlės, užsiprenu
meruotų „Draugą", dalyvautų 
koncertuose? 

Koks nuostabiai pilnas gali
mybių yra mūsų gyvenimas! 
Kokią kiekvienas turime ga
lią! Kiek daug galėtumėm pa
siekti, kokias didingas šven
tes galėtumėm švęsti! Visa tai 
juk galime padan ei. Nėra la
bai sunku. Tereikia noro ir 
mažo žingsnio. O žingsnis po 
žingsnio ilgą, ilgą kelią gali 
nutiesti. 

Knygų lentynoje guli trys 
ypatingos knygos: Ramojaus 
„Lenktynės su šėtonu", Kati
liškio „Išėjusiems negrįžti", ir 
į jas aidu atliepusi dr. Gir
niaus „Tauta ir tautinė 
ištikimybė". Seniai išleistos 
tos knygos. Puslapiai šiek tiek 
pageltonavę. Tačiau jose ra
šyti žodžiai lengvai pritaiko
mi šiandienai. 

Jeigu „Lenktynėse su šė
tonu" vaizdžiai nušviečiamas 
žmogaus jausmas, apleidžiant 
savo tėvynę, jeigu „Išėjusiems 
negrįžti" parodo žmogaus per
gyvenimus, negalint sugrįžti 
atgal lenktynėse su šėtonu 
nueitu keliu, tai „Tauta ir 
tautinė ištikimybė" parodo 
prasmę, gyvenant svetimuose 
kraštuose ir būtinumą savo 
tautinę tapatybę išlaikyti. 

Kyla klausimas: Ar savą 
tautinę gyvybę išlaikyti rei
kia, jei gyvename ne savo tau
tai paskirtame žemės plote? 
Kai kraštas laisvas, dar susi-

CLASSIFIED GUIDE 
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duriame su žmogaus dvasine 
būsena. Ko žmogus nori? Būti 
pilnutiniu žmogumi ar būti 
egzistuojančia būtybe, kuri 
nedaug tesiskiria nuo keturko
jo — kur geresnis maistas ten 
ir patarnavimas. Su dvasine 
žmogaus būsena surištas ir 
žmogaus tikėjimas į antgam
tinį pasaulį — su religija; ir 
surištas su žmogaus pojūčiu, 
su savo prigimtimi — su tauta. 

Be tautinio jausmo žmogaus 
nėra. Yra tik silpnos dvasios 
žmonių, kurie nedrįsta pasi
reikšti jokiu vertingu veiks
mu, leidžiasi būti išnaudojami 
arba išnaudoja kitus; vardan 
idealo, siekia savo, grynai as
meniško, apčiuopiamo, aki
vaizdaus pelno, šmeiždami 
tuos, kurie darbuojasi kitų ge
rovei. 

Tautinis jausmas yra su
dėtingas reiškinys. Jo esmė 
nekinta laiko tėkmėje, kinta 
tik tautinio jausmo išraiškos 
būdai. Esame tautos dalis, 
nors gyvename ne jai skir
tame žemės plote. Turime 
šiandien laimę pasirinkti savą 
gyvenvietę. Pasirinkę dienas 
praleisti čia, pasirenkame ir 
tam tikras savo tautinio jaus
mo išraiškos galimybes. Užsi-
dedame tam tikras pareigas, 
kurias turime vykdyti taik
liai, tiksliai. 

Kas būtų, jeigu mes atsisa-
kytumėm savo tautinės tapa
tybės ir nesirūpintumėm savo 
tautiniu gyvastingumu šioje 
Atlanto pusėje? Kokia būtų iš 
mūsų nauda žmonijai, arti
mui, net ir sau? Kuo gi mes 
tada virstumėm? 

Koks būtų mūsų gyvenimas 
be lietuviškos dainos, be tauti
nio šokio, be lietuviško žodžio, 
margaspalvio audinio? Kokias 
mes tada švęstumėm šventes? 

Švęskime šiandien didingą 
šventę. Didžiuokimės savo at
liktais darbais. Prisiminkime 
Vytauto Landsbergio šiuos žo
džius: 

„Laivas plaukia pirmyn, o 
aplink raibuliuoja vanduo". 

Yra įsižiūrėjusių į raibulius, 
nors jiems gal svaigsta galva; 
yra ir nebematančių laivo, 
kuriuo plaukia, arba apžiūri
nėjančių kokį laivo varžtelį, 
susirūpinusių, kad jis neatsi-
leistų, nesutrukdytų plaukti. 

O laivas praskirta bangas, jo 
vardas — Lietuvos atgimimas! 
Jo variklis — 'Sąjūdis' ir pa
lankūs epochos vėjai. 

Stieban iškėlėme trispalvę 
viltį". 

• Raseiniai. Vasario 8 d. 
Raseinių Švč. Mergelės Mari
jos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 
Sumos šv. Mišias aukojo teolo
gijos magistras, vienuolis do
minikonas Virginijus Pijus 
Eglinas. Tai pirmosios V. P. 
Eglino šv. Mišios gimtojoje pa
rapijoje. Kartu su juo šv. Mi
šias koncelebravo tėvai domi
nikonai. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
NEPAMIRŠTAMOS DIENOS 

Gyvenime pasitaiko nepa
mirštamų dienų. Viena tokia 
buvo 1990 m. kovo 11-toji. Tą 
dieną iš anksto buvo numaty
ta surengti Antano Vanagaičio 
gimimo 100 metų sukakties 
paminėjimo I dalį. Netikėtu 
sutapimu, tą pačią dieną Vil
niuje buvo paskelbtas Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bės atstatymas. Tos dienos 
rytą labai pagausėjo įvairiais 
keliais iš Vilniaus ateinančios 
žinios. Pamenu, vartydamas ir 
skaitydamas vieną pranešimą, 
ėmiau galvoti apie pirmykš
čius Amerikos lietuvius. Kažin 
kuomet ir kokiu būdu jie su
žinojo apie 1918 m. paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomybę? 
Skubėdamas ir nebespėdamas 
jutau artėjant atsakingos pa
reigos atlikimą. Aiškiai jutau, 
kad netrukus reikės gautomis 
žiniomis pasidalinti su kitais. 
Tai yra su tais, kurie, gerbda
mi Antaną Vanagaitį, tos pa
čios dienos popietę praleis 
Jaunimo centre. 

Atidžiai sekant iš Vilniaus 
ateinančias žinias, buvo gali
ma tikėtis artėjančių žymes
nių politinių pasikeitimų. Tą
syk jau plačiai aidėjo „dainuo
janti revoliucija". Tačiau apie 
jos padarinius tebuvo galima 
spėlioti. Reikia pasakyti, kad 
tais laikais nevienodai buvo 
vertinama susidariusi padėtis. 
Vis dėlto lietuvių išeivijos 
dauguma tikėjosi sėkmingos 
baigmės. Tik niekam nebuvo 
žinoma nei baigmės diena, nei 
valanda. 

Tomis dienomis mes ruo
šėmės „Margučio" steigėjo gi
mimo sukakties paminėjimui. 
Taipgi kasdien dalinomės iš 
Vilniaus gaunamomis žinio
mis. Dievaži, žinių netrūko. 
Tačiau jų gavimas reikalauda
vo ir dėmesio, ir pastangų. 
Anot vieno lietuvių radijo dar
buotojo, laukdamas, kad ir 

išsižiojęs, gali nieko nesulauk
ti, o besirūpindamas, beieško
damas vis šį bei tą reikš
mingesnio surasi. Tais laikais 
kompiuteriai dar buvo rete
nybė. Todėl tenkinomės telefo
nu, faksu ir trumpomis radijo 
bangomis. Anomis dienomis 
kai kurie Lietuvos radijo mė
gėjai, nemažai rizikuodami 
savo kailiu, ne kartą parūpino 
vėliausių žinių. Tos žinios 
(dažnai skaitant tarp eilučių) 
pasiekdavo Čikagoje ir apy
linkėse gyvenančius radijo 
mėgėjus, o jie mums praneš
davo telefonu arba paštu. 

Čia rašančiajam tikriausiai 
niekuomet neišbluks iš atmin
ties kovo 11d. Jaunimo cen
tre sutiktas vienas vyresnio 
amžiaus čiagimis tautietis, 
kuris šypsodamas pasakė: 

— Matai, kadaise Antanas 
Vanagaitis su savo talkinin
kais rengdavo įdomius ir 
iškilmingus Lietuvos neprik
lausomybės minėjimus pačia
me miesto centre,o dabar, po 
daugelio metų, savoje pas
togėje, minime jo gimimo 100 
metų sukaktį ir kartu šven
čiame Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. 

Tuo kartu aš dar daugiau 
suvokiau šio renginio prasmę. 
Juk Vanagaitis tikrai buvo 
neeilinis žmogus. Jis gi dau
gelį metų žadino savo tau
tiečius „Laisvės varpo" daina, 
jiems primindamas „tas lais
vės nevertas, kas negina jos". 

Tą atmintiną sekmadienį, 
kovo 11 d., nuo vidurdienio 
triūsdami Jaunimo centre, dar 
porą kartų papildėme iš Vil
niaus ir Vašingtono atėjusias 
žinias. Kaip mat atėjo ir lai
kas praverti scenos uždangą, 
tarti įžangos žodį. Taipgi teko 
prie mikrofono pakviesti sa
lėje esančius lietuvių išeivijos 
veiksnių vadovaujančiuosius 
asmenis. Nei vienas neatsi
sakė. Kiekvienas pasidžiaugė 
istoriniu įvykiu, Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu. Iš 

anksto pakviesti kalbėtojai 
prisiminė ir šiltu žodžiu 
įvertino prieš 100 metų gi-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko 
pr iežiūros darbų 
įlandscaping/main-
tenance) bendro
ves savininkas. W * 

rf*i0on, D.C., iatko darbininko, kuris 
galėtų attikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6 iki $7 50 Į valandą. 
Suteikiamas pigu* butą* - $130 mėne
siui Kreiptis tel. (202)244-2373. 

ALmaMOauoNĄMųsvoKATO^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Ofl Mgr Auksė 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tol. (708) 424-8654 
(773)581-865* 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyvent i 
kartu Barrington, I L. Reikia: 
galėti susikalbėti angl iškai , 
atl ikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
a lga . Skambin t i v a k a r a i s 
Gintarui, tel. 847-382-4850. 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)58̂ -5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
* Perkame ir parduodame namus 
* Pensininkams nuolaida 

S lAŠYS CONSIRUC 1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir 'shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benetia, tel. 630-241-1921.. 

WmMMk 
NANNY/FULLT1ME 

for 2 children - 4 & 6 yrs. okJ 
- in our Beverty home. 

English reųuired. 
(312)744-8917. 

musį Antaną Vanagaitį ir jo 
atliktus darbus. O jis, Anta
nas Vanagaitis, buvo ir tebėra 
vertas gero ir nuoširdaus 
įvertinimo. Jis kadaise žodžiu, 
raštu, daina ir muzika diegė 
tėvynės meilę, ragino nepa
miršti tėvynes Lietuvos. 

Buvo ir meninė dalis. Klau
sėmės Antano Vanagaičio ir 
kitų kompozitorių dainų. Susi
kaupę išklausėme tą dieną 
Vilniuje atliktą nutarimą: 
„Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba, reikšdama tautos valią nu
taria ir iškilmingai skelbia, 
kad atstatomas 1940 metais 
svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suvereni
nių galių vykdymas, ir nuo 
Šiol Lietuva vėl yra nepriklau
soma valstybė"... 

Visi džiaugėmės ir didžiavo-
mės atgimusia Lietuva. Bene 
geriausiai džiaugsmas buvo 
išreikštas be jokio raginimo, 
sutartinai sudainuota JL.ietu-
va brangi". 

Tos dienos vakare klausė
mės radijo ir televizijos pra
nešimų apie įvykius Lietuvoje. 

Kitą dieną, pirmadienį, ra
šantysis keliavo į vidurmiestį 
pasiųsti sveikinimo telegra
mą. Centrinėje telegramų 
siuntimo įstaigoje viena tar
nautoja ilgokai žiūrėjo į lietu
vių kalba parašytus sveikini
mo žodžius. Paskui, pavarčiu
si knygas jau arčiau priėjusi 
pasakė: 

— Tokios valstybės, kaip čia 
parašyta nėra. 

Ką gi, teko jai paaiškinti, jog 
tokios valstybės (Lietuvos) 
daug metų nebuvo, bet dabar 
jau yra. Vėliau buvo patirta, 
kad kitiems į Lietuvą siuntu
siems telegramas nebereikėjo 
jokių paaiškinimų. 

Pirmadienį buvo apsiniau
kusi diena. Tačiau nuotaika 
buvo, nepaprastai giedri. Gal 
sakau, kažkas ims ir pagalvos, 
ar tik čia nebus prisiminimų 
surašymas? Reikėtų atsakyti, 
jog taip. Taip pat reikėtų pri
durti, jog rašančiojo nuomone, 
tai yra labai malonus, reikš
mingi ir neužmirštami prisi
minimai. 

P e t r a s Petrut is 

(312) 585-9500 ESTABLISHED 1909 

4545 WEST63RD STREET CHICAGO, ILL 60629 
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Brangūs Rėmėjai, 

„Draugo" dienraštis rengia pavasarinį koncertą, kuris įvyks kovo mėn. 29 d. Jaunimo centro 
salėje, Chicago, TL. Programą atliks iš Toronto, Kanados, vyrų choras "Aras". 

Šia proga komitetas ruošia reklamine, programą—leidinį. Leidinio ir koncerto išlaidoms ap
mokėti prašome Jūsų paramos, kuri ateitų su Jūsų sveikinimu ar Jūsų veiklos pagarsinimu. 

Prašoma auka—vienas puslapis 100 dol., pusė puslapio 50 dol. ir puslapio ketvirtadalis 25 dol. 
Savo auką su tekstu prašome atsiųsti iki kovo 16-tos dienos. 

Iš anks'o dėkojame už paramą lietuviškos spaudos išlaikymui. 
. ^ - Su gilia pagarba ir dėkingumu, 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
Moderatorius 

Valentinas Krumplis 
Administratorius 

ATKARPA 

Vardas 

Adresas 

Q Puslapis $100.00 • Pusė psl.$50.00 • Ketvirtadahs psl. $25.00 

Mažesnė auka $ 
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Kovo 7 d. aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos Vilniuje pagerbtas 
Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio gynybos pajėgų vado, dimisijos brigados 
gen. Adolfo Ramanausko-Vanago, kuris kovo 6 d. butų sulaukęs 80 metų 
amžiaus, atminimas. Nuotr. Eltos 

OKUPANTO 
NESUNAIKINTOS ŠEIMOS 

AKIMIRKOS 
ANTANAS DUNDZILA 

Kovo, spalio ir lapkričio 
mėnesiai ypatingais įvykiais 
žymi Adolfo Ramanausko — 
„Vanago" ir Birutės Mažei-
kaitės-Ramanaųskienės — 
„Vandos" pogrindyje sukurtos 
Lietuvos partizano šeimos is
toriją. Antrosios bolševikų 
okupacijos metu Lietuvos par
tizanų buvo daug. Į Rama
nauskus panašių partizanau
jančių šeimų tačiau buvo labai 
mažai, tik viena kita. Tai 
bruožas, kuriuo Ramanauskas 
skiriasi iš savo kovos brolių. 
Žvelgiant į Ramanauskų šei
mos praeitį, minėtinos kai ku
rios datos. Apie šias datas su
pančius įvykius čia eis kalba. 

Adolfas Ramanauskas gimė 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose 1918 kovo 6 d. netoli At
lanto pakrančių, New Britain, 

'Connecticut miestelyje ir 
kovo 15 lietuvių Šv. Andrie
jaus bažnyčioje buvo pakrikš
tytas. Ramanauskų šeima iš 
Amerikos grįžo į Lietuvą 
1921, įsikūrė 6 ha ūkelyje Bie-
lėnų apylinkėje. Jau Lietuvoje 
gimė Adolfo sesutė Aldona ir 
brolis Albinas. Jaunasis Adol
fas baigė gimnaziją, pedago
ginį institutą ir paskutinę 
Karo mokyklos laidą. Lietuvos 
kariuomenėje tarnybą pabaigė 
1940 m. spalyje, vėliau oku
pacijų bėgyje mokytojavo. Da
lyvavo 1941 m. sukilime. An
trosios okupacijos metu iš le
galaus gyvenimo Alytaus mo
kytojų seminarijoje pasitraukė 
1945 pavasarį, vadovavo dzū
kų partizanams. 1945 m. spa
lio 7 slaptai, nakčia vedė Biru
tę Mažeikaitę, 1948 m. Vil
niuje jiems gimė dukrelė Auk
suolė. Iš susirgusio Lietuvos 
partizanų vado Žemaičio 1951 
Ramanauskas perėmė Lietu

vos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
(LLKS) Tarybos pirmininko ir 
Ginkluotų pajėgų vado parei
gas. Ginkluotam pasiprieši
nimui išblėsus, nuo 1953 m. 
su šeima slapstėsi įvairiose 
vietovėse, 1956 spal io 12 
Kaune su žmona buvo iš
duotas ir su imtas , 1957 lap
krič io 29 sušaudytas . 

Birutė Mažeikaitė gimė 
1924 l a p k r i č i o 12 Jockū-
nuose, Alytaus apylinkėse. Su 
Ramanausku susipažino Aly
taus mokytojų seminarijoje, 
kur ji mokėsi ir kurioje Rama
nauskas mokytojavo. Rama
nauskui part izanaujant, kiek 
galėdama, dirbo mokytojos 
darbą, tačiau pati taip pat 
rašydavo ir platindavo po
grindžio spaudą. Po suėmimo 
Ramanausk ienė buvo nuteista 
aštuoneriems metams laisvės 
atėmimo; bausmę atliko Ka-
merovo srit ies Suslovo moterų 
— politkalinių lageryje bei ki
tur . Netekusi sveikatos, po 
sunkios ligos 1996 kovo 27 
mirė Kaune . 

Apie R a m a n a u s k o t ė v u s 

Galima įnešti šiek tiek švie
sos į R a m a n a u s k o gimimo bei 
kūdikystės aplinką. Iš Ameri
koje su ras tų gimimo bei para
pijos kr ikšto dokumentų ma
tyti, kad Adolfo Ramanausko 
tėvai, 28 metų amžiaus Liud
vikas ir 23 metų Elena, abu 
gimę Lietuvoje, 1915 Šv. An
driejaus parapijoje susituokė. 
Liudvikas Ramanauskas savo 
vaiko gimimo metrikuose įra
šytas darb in inku. Adolfą moti
na pagimdė namuose:, gundy
mo metr ikus pasira.se dalyva
vęs gydytojas. Šiais laikais 
lankant is Ramanausku gyven

toje miesto apylinkėje, galima 
spręsti , kad tai buvo papras
tas , medinių, dviaukščių na
mukų kvartalas netoli 1911 
m. pastatytos lietuvių baž
nyčios. Po trejeto metų nuo 
Adolfo gimimo šeima grįžo į 
Lietuvą. J a u Lietuvoje tėvai 
da r susilaukė dukrelės Al
du tės ir sūnaus Albino. Tėvas 
su Aldona ir Albinu buvo 
išvežti į Sibirą. Tėvas Sibire ir 
numirė. Nepriklausomybę at
gavus, jo palaikus vaikai 
parvežė į Lietuvą ir palaidojo 
Rudaminos kapinėse, šalia 
1939 m. mirusios žmonos. 
Tremtį atlaikę, Aldona ir Albi
nas tebegyvi Lietuvoje. 

Tragedija sekiojo visą 
še imą 

Birutės Mažeikaitės tėvas 
Motiejus buvo partizanų ry
šininkas ir rėmėjas, Rusijos 
kalėjime po tardymų išprotėjo 
ir, turėdamas 58 metus am
žiaus, 1953 Kazanės psichia
trinėje ligoninėje numirė. Sykį 
šaltą žiemos pavakarę jam 
teko basam, be kailinių apie 8 
km iš savo namų bėgti slėptis. 
Sūnus Gediminas — „Voveris" 
partizanavo ir 1950 m. žuvo. 

Kai Birutė 1945 m. prieš pat 
baigiamuosius egzaminus bu
vo įskųsta, paliko seminariją 
ir pasi t raukė iš legalaus gyve
nimo, jos tėviškę saugumas la
bai sekė. Dažnai buvo daro
mos kratos, kambariuose iška
pojo grindis — vis ieškojo par
tizanų bunkerio. Atvažiuo
davo ir civiliai, apsimetę mo
kytojais, buvusiais Birutės 
mokslo draugais. Visa tai pa
veikė Birutės vieną brolį, jis 
atsidūrė ligoninėje, jam sutri
ko kalba, o pasekmės pasiliko 
visam gyvenimui. Nepilna
metė Birutės sesuo Genutė 
buvo nuteista ir 10 metų 
kalėjo Norilske. Kita sesuo, 
Dana, po tardymų ir kanki
nimų 25 metus iškentėjo Ar
changelske. Du broliai buvo 
paimti į kariuomenę. 

Motina Anelė Mažeikienė 
savo jauniausiąją mažametę 
dukrelę atidavė globoti pa
žįstamiems, o pati išbėgo iš 
namų, slapstėsi. Vėliau ji 
padėjo auginti savo mažąją 
anūkėlę, Adolfo ir Birutės 
Auksuolę. Didelė, patriotiškai 
nusiteikus, Mažeikų šeima 
buvo išblaškyta po Rusijos 
kampus ir Lietuvos miškus. 

Birutės vardo bunkeris 

Savo pasirinktą mokytojo 
profesiją Ramanauskas ne
paprastai mėgo, seminarijoje 
buvo talentingas dėstytojas. 
Seminarijoje jis kartu su taip 
pa! Birute svarstė, kaip sude
rinus savo draugystę su nusis
tatymu eiti partizanauti. Ra-
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manauskienę vėliau pažino
jusi J . Juodžbalienė pasakoja, 
kad „Sutapo jų požiūris į Lie
tuvos okupaciją, vergiją, iš
tisus vakarus apie tai kal
bėdavosi. J au tada Adolfas 
kartojo Birutei, kad iš visų 
gerų, gražių mergaičių renka
si tik ją". Ramanauskui išėjus 
į miškus, juodviejų ryšiai ne
nutrūko. 1945 palikusi semi
nariją, Mažeikaitė konspira
ciniais sumetimais pradėjo mo
kytojauti Trakų vietovės už
kampyje. 

Ramanauskas savo atsimi
nimuose tarp kitko mini, kad 
1945 m. ankstyvą rudenį Ka
zimieraičio vadovautas „A" 
apygardos štabas įsikūrė Ra
manausko-Vanago vyrų glo
boje: „Tuo metu aš su visais 
vyrais gyvenau 'Birutės' bun
keryje..." Čia skaitytojui į akis 
turėtų kristi bunkerio pava
dinimas: kai kam tai atrodys 
eilinis Lietuvos kunigaikš
tienės vardo panaudojimas. 
Tačiau Ramanauskas, būda
mas rinktinės vadu ir tame 
bunkeryje pats gyvendamas, 
savaime aišku, įtaigojo bunke
rio vardo parinkimą. Jau da
bar, žinant apie Ramanauskų 
ne už ilgo įvyksiančias vedy
bas, ir jam ir jai šis bunkerio 
vardas reiškė daug daugiau. 
Nepaisant sunkių, tragiškų 
partizanų veiklos sąlygų, 
meilė darė savo ir partizanau
jantieji talentingai ją reiškė 
įvairiais būdais. Štai, matome, 
apie tai byloja ne vien parti
zanų dainos. 

Ramanauskų vedybos 

Tuoj p a t paminėjęs Birutės 
bunkerL Ramanauskas savo 
knygoje rašo: „1945 metų ru
denį mano gyvenime įvyko dar 
vienas labai svarbus įvykis, 
kurio čia aprašyti saugumo 
sumetimais negaliu". Tai buvo 
Ramanauskų vedybos: Rama
nauskas tuo metu jau apie 
pusmetį partizanavo, o jo 
sužadėtine — mokytojaudama 
kitoje vietovėje — slapstėsi. 
J ie dar prieš partizanavimą 
nutarė susižieduoti. Jų pa
žįstamas dvasininkas, žino
damas Ramanausko ketinimą 
išeiti kovai į miškus, bandė 
juodu nuo vedybų atkalbėti. 
J a u vėliau, partizanų vado ir 
mokytojos pasiryžimo įtikin
tas, juos sutuokė Nedzingės 
klebonas Zigmas Neciunskas, 
partizanų ryšininkas „Elytė". 
Ramanauskų sutuoktuvėse da
lyvavo „Jūrininkas", „Dakta
ras" „Gegutis" ir keli kiti, 
kurių tapatybės atsiminimų 
autorius neatskleidė. Elytės 
klebonija reikšmingai talkinin
kavo partizanams ir vėliau. 
Klebonijos pastogėje 1946 va
sarą Ramanauskui teko pra
tūnoti apie savaitę dėl ten pat 
apsistojusio rusų kariuomenės 
dalinio. Pasislėpusį partizanų 
vadą Elytė sugebėjo net pa
maitinti iš pas jį buvusių ka
reivių gautais amerikietiškais 
konservais... 

Ramanauskas visą laiką 
nepaprastai gerbė bei vertino 
„A" apygardos vadą, Lietuvos 
kariu'-menės pik. lt. J. Vitkų-
„Kazirv.ieraitį", ne tik asme
niška:, bet ir kaip savo tiesio
gini v.-šininką. Kazimieraitis 
prade;'1 Vanagui vadovauti 
1945 rugpjūčio pradžioje, po 
pačio pirmojo partizanų vadų 
posėdžio Nedzingės apy
linkėje Yra žinoma, kad Kazi
miera, "is pietų Lietuvos par
t i z a n a i s vadovavo su nepri-
klau.-> :nybes laikų kariuo
m e n e praktikuota rikiuotės 
tvark.: Nepriklausomybes lai
kais karininkai galėdavo ves
tis, tik pirmiau gavę savo 
vadu -utikimą, nes žiūrėta, 
kad karininkai nekurtų miš
rių šeimų. Vėliau apie pa
našius savo pritarimus, tik ki
tais motyvais, keliems kitiems 
partizanams yra parašęs ir 
Rama: auskas. Tačiau jis savo 

atsiminimuose neužsimena ar. 
prieš ruošdamasis spalio mė
nesį vestis, jis pats atsiklausė 
Kazimieraičio nuomonės... Jsi-
gilinus į paskelbtus Vanago — 
Kazimieraičio santykius bei 
ryšius, tegalima spėti, kad tik
rai atsiklausė. 

Dukterį Auksuolę Rama
nauskienė pagimdė Vilniaus 
ligoninėje svetima pavarde, 
pažįstamo gydytojo priežiū
roje. Motina savo draugei yra 
pasakojus, kaip pustrečių 
metų kūdikis savo tėvą pirmu 
kartu pamatė, kai iš keleto 
uniformuotų partizanų atspė
jo, kuris jis. Pati A. Rama-
nauskaitė-Skokauskienė pasa
koja, kai, jai esant tik trejų 
metų, jau teko būti bunke
riuose — slėptuvėse, kuriose 
buvo tamsu, šalta ir drėgna. 
Jos, vaiko, nelegalus gyveni
mas truko septynerius metus. 
Tėvų pastangomis, svetimų 
žmonių globoje mergaitė pra
džios mokslą Rokiškio apylin
kės mokykloje pradėjo sveti
mu vardu bei pavarde. 

Yra išlikęs Ramanausko iš 
Vilniaus KGB kalėjimo 1957 
m. pradžioje į Sibirą ištrem
tam broliui Albinui parašytas 
laiškas: „ ... Priimk savo šei
mai, Aldutei ir jos šeimai svei
kinimus nuo manęs ir mano 
žmonos Birutės, kuri taip pat 
randasi kur ir aš... Atleiskite 
man, kad per mane patyrėte 
daug vargo..." 

Aštuonerių metų dukrai oku
pantas leido pasimatyti su 
mirčiai pasmerktu, prieš tai 
kankinimuose žvėriškai suža
lotu, tėvu: „Ir paskutiniame 
mudviejų pasimatyme jis ne
leido sau manęs liūdinti. 
Kalbėjo apie tai, kad aš turiu 
mokytis, džiaugėsi manimi. 
Iškankintas, ligotas, be jokios 
vilties ateičiai, jis buvo žmo
gus, mano tėtis, į kurį man la
bai norėjosi atsiremti". O kai 
pernai lapkričio 21 Vilniuje, 

buvusiame KGB rūsyje vyko 
Genocido atminties dienos, 
prie kameros, kurioje 1956-
1957 kalėjo Ramanauskas, jo 
duktė tokiais žodžiais kreipėsi 
į susirinkusiuosius: „Mielieji 
— čia mūsų tautos kančios na
mai, o man — ir asmeninio 
skausmo namai.." 

Jau Vilniaus KGB kalėjime 
būnant suareštuotiems, Ra
manauskienė koridoriuje matė 
vežimėlyje ant ratukų iš kan
kinimų vežamą savo vyrą. Kai 
koridoriuje prasilenkdavo sar
gybinių vedami kaliniai, tai 
vienas jų privalėdavo nusisuk
ti į sieną ir nesidairyti. Rama
nauskienė ten vis tik pamatė 
ir pažino savo sužalotą vyrą, 
nors saugumiečiai vėliau jai 
teigė, kad tai buvę kalinės ha
liucinacijos. Po nepriklauso
mybės atstatymo, kai atsirado 
galimybė KGB dokumentus 
peržiūrėti, duktė Auksuolė su
rado, kad motinos pasakoji
mas apie tėvo sužalojimus ati
tiko žodis žodin bylose esan
tiems kalėjimo medikų įra
šams. 

Paskutinį kartą savo vyrą 
Ramanauskienė matė tardy
mo kameroje. Jis buvo žiauriai 
iškankintas, nepajėgė nei sė
dėti, nei stovėti, sargybiniai jį 
laikė kampe užspaude prie 
sienos. Sovietinio genocido ty
rinėtoja Nijolė Gaškaitė tei
gia, kad 1954 m. Maskvoje 
sušaudytas Lietuvos partiza
nų vadas Jonas Žemaitis — 
„Vytautas" jau nebuvo kankin
tas, nes, Stalinui mirus, pasi
keitė Maskvos politika. Tačiau 
net po Stalino mirties suim
tam Ramanauskui teko nežmo
niški kankinimai. N. Gaškaitė 
spėja, kad tai buvo daroma iš 
pykčio ir keršto. Remiantis 
KGB generolo pasirašytu do
kumentu. Ramanauskų suė
mime Kauno Žaliakalnyje 
„savo kruopščiu ir kvalifikuo
tu darbu pasižymėjo" 12 as
menų, iš jų šeši lietuviškomis 
pavardėmis. Sąraše yra ir 
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žinomi sadistai — J. Sinyci-
nas, L. Martavičius, N. Du-
šanskis. Yra skelbta, kad 
Ramanauskus išdavęs kaž
koks Urbonas iš valdžios gavo 
namą, kuriame tebegyvena. 
Maj. N. Dušanskis buvo pa
aukštintas į papulkininkio 
laipsnį, 1989 m. išemigravo į 
Izraelį. Po Ramanausko su
šaudymo Ramanauskienės tar
dytojai, lyg didžiuodamiesi, jai 
pasakė: „Tavo banditą vyrą. 
kuris nepasakė jokios naudin
gos informacijos apie parti
zanų veiklą, pribaigėme". 

Vieno sušaudymu, o antro 
tremtimi, Ramanauskų šei
mos persekiojimai nesibaigė. 
Kai, jau Kauno Politechnikos 
studentė Ramanauskaitė drau
gavo su būsimuoju savo vyru 
Norbertu Skokausku, jis buvo 
valdžios „įspėtas" apie bandito 
dukterį. Tos draugystės bei 
įspėjimo implikacijos galėjo 
būti įvairios. Ačiū Dievui, su
laukėme laiką, kai bent dalis 
lietuvių tautos anuometiniu 
Ramanauskaitės ir Skokausko 
draugystės nesusvyravimu — 
panašiai, kaip ir 1945 metais 
Ramanauskaitės tėvų pasiry
žimu kurti šeimą — gali di
džiuotis. 

Nužudė, bet liko gyvi 

Adolfo ir Birutės Rama
nauskų šeimos pradžią ir pa
baigą likimas sutelkė į kovo 
mėnesį. Šeimos istorija pra
sidėjo 1918 metais ką tik gi
musio kūdikio suklykimu ma
žame Amerikos miestelyje. J i 
baigėsi 1996 daug iškentė
jusios moters paskutiniu ato
dūsiu bei laidotuvėmis prie 
Kauno esančiose Romainių 
kapinėse. 

Šiais metais kovo 6 Rama
nauskas-Vanagas būtų sulau
kęs 80 metų amžiaus. Deja, 
KGB-istų rankos ir kulka pa
tvarkė kitaip — ar bent jie 
anuomet taip galvojo ir, kai 
kurie iš jų, tebegalvoja. Nie
kas net nežino, kur okupanto 
nužudyto Ramanausko palai
kais tapo pašventinta Lietu

vos žemė. Tačiau, ii tiesų, 
Ramanauskas-Vanagas liko 
gyvas. J i s su mumis šiandien 
net labiau gyvas, negu kad da
bar jį matytume gal palinkusį, 
gal metų ir sunkios partizana
vimo naštos slegiamą, nepri
klausomoj Lietuvoj gaunantį 
paniekinančiai mažą pensiją 
ir savo dienas leidžiantį gal 
Alytuj, Merkinėj ar Kaune. 
Laisvės Kovų sąjūdis šiuo 
metu dar priskaičiuoja Lietu
voje apie 400 vargstančių, 
išlikusių partizanų bei jų 
ryšininkų... 

Įvairių minėjimų ar prisimi
nimų proga kartais išgirstame 
eilėraštuko deklamaciją. Šį ra
šinį taip pat baigsiu eilė
raščiu, skirtu Ramanausko-
Vanago atminimui. Tas eilė
raštis didingas, koks buvo ir 
Ramanauskas, kaip ir jo 
šeimos paliktas atminimas. 
Antanas Paulavičius 1997 
spa l io mėn. talentingai jį su
rimavo. DU paskutiniai jo 
punkteliai vaizdžiai išsako 
KGB-istų paleisto šūvio pa
sekmes ir Ramanausko-Vana
go tebealsuojančią gyvybę sa
vajam kraštui, savajai šeimai: 

Sudužo... Ateinu per Dzū
kijos smėlėtą lauką, 

Aš nesušaudytas, aš gyvas 
kaip jisai, kaip tu! 

Skubu į klasę — mokiniai 
manęs jau laukia, 

Vėl laiptais seminarijos kar
tu su Birute lipu. 

Žinau — ruduo ir šįmet vėl 
medžius nuauksins, 

Šalna negailestingai išbars
tys lapus visus. 

Žinok — aš su tavim esu, 
dukrele mano, Aukse, 

Su Lietuva, pakilusia į sau
lę, aš esu! 

* Gyventoju indėl iai Lie
tuvos komerrirriuose ban
kuose ir užsienio bankų sky
riuose sausio pabaigoje nacio
naline valiuta siekė 1 mili
jardą 236.2 milijono litų, 
užsienio valiutomis — 1 mili
jardą 54.4 milijono litų. 

A.tA. 
VYTAUTAS ZUBRICKAS 

Gyveno S u n n y Hil ls , FL. 
Mirė 1998 m. kovo 7 d., s u l a u k ę s 72 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kybar tuose . 
Nuliūdę liko dukros : B i r u t ė Nelson su šeima, Vilija i 

Matvekas su šeima; sūnūs : Vi tas su šeima ir Pau l ius 
Zubrickai; aš tuoni anūka i ; sesuo Viktorija Dėdinienė 
ir jos sūnus S tasys Dėd inas su še ima, Vitas Dėdinas su | 
šeima; brolis Zinardas Zubrickas ir šeima Lietuvoje, t a ip 
pa t daug ki tų giminių ir ar t imųjų. 

Laidotuvės įvyko kovo 10 d. 
Velionis buvo a t lydėtas į St . Theresa bažnyčią, Sunny 

Hil ls , FL , kur io je k u n i g a i F r a n c i s Szczyku towicz , 
Leonardas Muste ik is ir Iz idor ius Gedvilą aukojo šv. 
Mišias už velionio sielą. Po Mišių a.a. Vy tau tas buvo 
palaidotas Kalvarijos kap inėse . 

Nul iūdę: v a i k a i s u š e i m o m i s ir s e s u o be i k i t i 
g i m i n ė s . 

KETURIASDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS URBANAS 

A.a. P ranas U r b a n a s , ž inomas Lietuvos r angovas . 
mirė 1958 m. kovo 6 d. Čikagoje Šv. Mišios jo b r a n g i a m 
a t m i n i m u i bus a u k o j a m o s Šv. An tano bažnyč io je . 
Cicero, ILš .m. kovo 15 d. 11 vai. ryto, o ta ip pat K a u n e , 
jo gimtinėje Kuk t i škėse ir Tėvų Jėzui tų koplyčioje, 
Čikagoje. 

Maloniai p rašome pr is imint i mūsų Tėvą ir Senel į 
savo maldose. Tegu jis ilsisi Amžinoje Ramybėje. 

Duktė S t a s ė D i d ž i u l i e n ė ir j o s v y r a s A l g i r d a s , 
s ū n ū s Kos tas ir P r a n a s U r b a n ai su š e i m o m i s . 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1998 m. kovo 11d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dėmesio, dėmesio dėme
sio! „Draugas" prisijaukino 
„Arą"... Ne tą, kuris kalnų 
viršūnėmis sklando, bet tą. 
kuris Toronte dainuoja, t.y. 
pasikvietė Torontu vyrų cho
rą, pavadintą ..Aro" vardu, 
kad atliktų programą kon
certe kovo 29 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p.. Jaunimo centre. La
bai kviečiame pasiklausyti! 

Jaunimo centro adminis
tracija kviečia į pavasarinę 
mugę kovo 28-29 d. JC že
mutinėje salėje. Pelnas skiria
mas Jaunimo centrui. Jeigu 
norite mugėje savo prekių 
pasiūlyti, paskambinkite JC 
administratorei iki kovo 26 d. 
nuo 11 vai. r. iki 7 vai. vak. 
(išskyrus antradienius) tel. 1-
773-778-7500. 

Paremkime Dainavos 
stovyklą, atvykime į koncertą 
kovo 21 d.. 6 vai. vak. Jauni
mo centre. Programą atliks 
„ Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas. Bilietus iš anksto ga
lima įsigyti „Seklyčioje" ir PLC 
krautuvėlėje. 

„Lietuva heraldikoje ir 
vaizduose" paroda, vykstan
ti Lietuvių Dailės muziejuje 
Lemonte, pratęsiama iki š.m. 
kovo 21d. Parodos rengėjai — 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija džiaugiasi visuome
nės susidomėjimu šia paroda. 
Draugijos pirm. Vilius Trump-
jonas, dėkodamas už gražų 
parodos pristatymą „Draugo" 
puslapiuose, dienraščio para
mai įteikė 50 dol. čekį. Ragi
name visus šią unikalią paro
dą aplankyti. 

Anastąsia Sema, Chicago, 
IL. Draugo fondo garbės na
rė, pavasario vajaus proga, 
kad greičiau sutelkus milijono 
kapitalą, įteikė 200 dol. prie 
ankstyvesnių 1,000 dol. įnašų. 
Garbės narei labai dėkojame. 

Amerikos Lietuvių pensi
ninkų Čikagos sąjungos vi
suotinis narių susirinkimas 
šaukiamas š.m. kovo mėn. 26 
d., ketvirtadienį, 1 vai. po pie
tų, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktines salėje, 2417 W. 43-
rd Street, Chicago. Kai buvęs 
sąjungos pirm. a.a. Stasys Va-
nagūnas iškeliavo į Amžinuo
sius Namus, sąjunga liko be 
pirmininko ir veik be valdy
bos. Šį susirinkimą šaukia 
dalis likusios valdybos ir revi
zijos komisija. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas: naujos 
valdybos sudarymas. Kadangi 
yra toks svarbus susirinki
mas, todėl visi nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Po susirin
kimo — kavutė. 

East Chicago Lietuvių 
medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo valdyba kviečia į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 22 
d., 11 vai. r., Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, Gary, IN 
(1390 W. 15th Ave). Po susi
rinkimo valdyba paruoš ska
nių užkandžių. Visi nariai 
kviečiami. 

Lithuanian News Radio 
750/ŽEMĖ L productions pra
neša, kad dėl sekmadienio 
pūgos labai nukentėjo Por-
tage, IN, apylinkės ir radijo 
stoties WNDZ siųstuvas. Sto
tis neveikė pirmadienį ir an
tradienį. Tikimasi, kad studija 
R prabils į klausytojus tre
čiadienį, kovo 11 d. Studijos 
tel. 708-386-0556. 

ALTo Čikagos skyriaus 
programiniame leidinyje, 
išleistame Vasario 16-sios pa
minėjimo, įvykusio vasario 15 
d. Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje Čikagoje, iš au
kotojų sąrašo per klaidą nepa
teko Kazimieros Škėrienės 
pavardė. K. Škėrienė paaukojo 
50 dol., tad ALTas jos atsi
prašo už praleidimą. 

Prel. Juozas Antanavi
čius, Panevėžio katedros kle
bonas, vadovaus rekolekci
joms Šv. Antano parapijoje, 
(50 Avenue ir 15 Street kam
pas) Cicero, 111., ketvirtadienį, 
penktadienį, šeštadienį, kovo 
12,13,14 d., 6:30 vai. vaka
rais. Sekmadienį, kovo 15 d., 
11 vai. ryto, aukos baigiamą
sias Mišias. Kas vakarą 6:30 
bus klausoma išpažinčių, 6:30 
vai. prieš konferenciją ketvir
tadienį bus „Graudūs verks
mai", penktadienį — atgailos 
pamaldos, šeštadienį — kry
žiaus keliai ir kasdien po kon
ferencijos — šv. Mišios. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Gavėnios susi-
kaupimas bus kovo 16, 17, 18 
d. Pamaldos: 9 vai. r. ir 6:30 
vai. vak. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Rekolekcijoms vadovaus Pa
nevėžio katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius. 

Inž. Povilas Vaičekaus
kas kalbės tema „Draugys
tė Tėvynei" (Partizanų ke
liai) Akademinio Skautų sąjū
džio studijų dienose š.m. ba
landžio 4 d. vyksiančiose Re-
surrection Center, Woodstock, 
IL. Visi ASS nariai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti. Infor
macijai ir registracijai prašo
ma skambinti Ramonai Ka-
veckaitei, tel. 708-499-0687. 

„Spindulio" tautinių šo
kių grupės jaunimas yra 
nuoširdžiai dėkingas Virgini
jai ir Gintui Sauliams už nuo
latinį dosnumą, paremiant 
„Spindulio" veiklą. Jaunimas 
labai įvertina V. ir G. Saulių 
geraširdiškumą. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos narių susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 17 d., 
7:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, pri
simenant šv. Kazimierą ir šv. 
Patriką. Susirinkime bus 
įteikti nusipelniusiems na
riams I ir II pakėlimo laips
niai. Kviečiami dalyvauti visi 
kuopos nariai ir jų svečiai. Po 
susirinkimo bus vaišės ir pa
bendravimas. 

ADVOKATAS 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S-Kedzie Avenue 
Chicago, U. 60629 

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

Šestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, EL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
į d r i v e r ' s l i cense ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai Velykoms TRANSPAK. 
4545 W. 63rd Street, Chica
go, IL 60629. Tel. 1-773-838-
1050. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

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

(Sk.) 
• Yra patogu ir saugu 

siųsti siuntinius \ 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.) 
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334 ( g k } 

• 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.) 
• Balzeko lietuvių kultū

ros muziejus ieško spaudos 
atstovo/ės. Reikia mokėti anglų 
ir lietuvių kalbas, spausdinti 
rašomąja mašinėle. Pilnas arba 
pusė darbo krūvio. Prašome 
siųsti reziume: Curator, Bal-
zekas Muzeum of Lithua
nian Culture, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60829. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšil
dymu $380 į mėn. Skambinti 
708-425-7160 

(sk.) 
• Dainavos stovyklavie

tei, jos 40 metų sukakties 
proga. Daine ir dr Thomas 
Quinn paaukojo 51,000, o Irena 
ir Juozas Polikaičiai - $1,040. 
Dainavos rėmėjai Čikagoje 
dėkingi už auką, kuri padės 
išlaikyti šią svarbią vietą lie
tuviško jaunimo gyvenime. 

Dainavos stovyklavietės 
koncerto rengėjai kviečia visus 
pasilikti po Dainavos ansamb
lio vyrų okteto koncerto kovo 
21 d. pabendrauti, pasidalinti 
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prisiminimais. Vaišės nemo
kamos. 

(sk.) 
• Stasė Mikelevičienė, 

Hometown, IL, Kazė Biknevi-
čienė, Chicago, IL, Vincas ir 
Teresė Urbaičiai, Mayfield 
Hts., OH, Juozas Vizgirda, 
Aurora, IL, JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba, 
per pirm. Salomėją Daulienę, 
Albertas ir Gražina Karve
liai, Naperville, IL, Josephine 
Lapinskas, Chicago, IL, visi 
remia Lietuvoje po našlaitį. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams visi atsiuntė po $150 -
tai metinis vieno našlaičio 
mokestis. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL60629. 

(sk.) 
• Anglų kalbos kursai 

pradedantiems! Antradienį ir 
penktadienį 7 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre. Kreiptis: tel. 
(630) 243-8446; (630) 243-
0791. Kursų pradžia kovo 10 
d. 7 v.v., Socialinių reikalų 
skyriaus kambaryje prie keltu
vo apatiniame aukšte. LB Le-
monto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. 

(sk.) 
• Atviro žodžio forumas 

tęsiasi. Grįžusio iš Lietuvos 
Stasio Baro praneš imas 
„Prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracija ir pirmieji žings
niai" bus penktadienį, kovo 
20 d., 7:00 v.v., Bočių menėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Išgirsti Stasio Baro 
įspūdžius bei pamatyti vaiz
dajuostę Prezidento Adamkaus 
inauguracinės kalbos, visus 
kviečia „Saulutė". . . . 

LIETUVOJE 
Kas čia—žemė ar tai rojus, 
Pats nebežinai. . 
Saulėn kyla vasarojus, 
Rausta putinai. 
Girioj eglė plačiašakė 
Ošia pamažu. 
Niekas, niekas neišsakė, 
Kaip tenai gražu. 
Kloniais teka plačios upės, 
Žydrios kaip dangus. 
Prie Nevėžio ir Šešupės 
Kraštas mums brangus. 

Jonas Minelga 
Tauta yra prigimtoji žmonių 

bendruomenė. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo 
ryšį su tautine bendruomene 
nutraukti. Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę. 

Lietuvių Charta 

AŠTUONERI METAI 
Prieš aštuonerius metus, 

kovo mėn. 11 d., Lietuva nu
sikratė rusiškąjį — komunis
tinį jungą ir pasiskelbė laisva 
ir nepriklausoma valstybe. 

Per 50 vergijos metų Lietu
va neteko trečdalio savo ge
riausių tautiečių. Kitas treč
dalis, gal ir daugiau, liko 
sužaloti ir prarado sveikatą. 
Kūno žaizdos greičiau sugyja, 
negu dvasinės. Iš daugelio 
jaunų žmonių širdžių išplėšė 
Dievą, atitolino nuo baž
nyčios. Nors šiandien Lietuva 
ir laisva, bet daug žmonių 
kenčia fizinį ir dvasinį 
skurdą, nebenešioja širdyje 
tėvynės meilės. Šiandien 
daug žmonių dirba ten, kad 
sugrąžintų žmonėms, kas pra
rasta. Daug laiko praeis, kol 
jų tikslas bus pasiektas. Ir 
mes privalome jiems padėti: 
laiškais, siuntiniais ir asme
niškai nuvykę. Reikia moky
tis iš misionierių. Jie nuvykę į 
misijų kraštą, pirmiausia pa
sireiškia meilės darbais. Mes 
Lietuvą turime mylėti ir tik 
meile laimėti pergalę. Meilė 
tirpdo šaltų širdžių ledus, su
degina vergijos liekanas. Mi
nėdami nepriklausomybės 
šventę, stenkimės patys 
išlikti gerais lietuviais ir kiek 
galėdami padėti greičiau 
jiems nusimesti vergijos lie
kanas. 

Redaktorius 

MINTYS GAVĖNIAI 
Kažkas yra pasakęs: 

— Jeigu žmogus nesuranda 
sau užsiėmimo, tai kipšas 
(velnias) jam pramano. 

Nenuostabu, kad tobulumo 
siekiantieji šventieji ypač 
pasižymėjo dviem dorybėmis: 
darbštumu ir gera širdimi. 

Šv. Alfonsas buvo padaręs 
pasiryžimą — niekada ne
gaišinti nė akimirkos laiko. 
Jis daug dirbo, daug rašė, ne
paisant, kad jo sveikata buvo 
taip menka, jog savo gyve
nime jis net devynis kartus 
buvo gavęs paskutinį pate
pimą, beveik nuolat gerai 
nesijautė ir per 30 metų buvo 
paralyžiuotas. Bet dangus, 
tarytum, laimino tą jo ryž
tingumą: šv. Alfonsas su
laukė 89 metų amžiaus. 

Nelinkėtina nė vienam sirg
ti, blogai jaustis, tačiau pa
tartina daugiau dirbti ir pa
rodyti tėveliams bei drau
gams daugiau nuoširdumo, 
meilės. Daugiau padirbėti pa
mokas ruošiant, mažiau TV 
žiūrėti, daugiau praleisti lai
ko prie naudingų knygų. 
Šitaip sutvarkę savo laiką, 
tinkamai būsite praleidę Ga
vėnią. 

Pagal kun. J. Prunskį — 
Redaktorius 

LAISVĖ 
Vasario 16-toji yra laisvės 

diena. Lietuviai labai džiau
giasi, nes atkovojo iš Rusijos 
nepriklausomybę. Tą dieną 
buvo pasirašytas Nepriklau
somybės aktas. Šį aktą pasi
rašė visi žymūs žmonės: ra
šytojai, daktarai ir t.t. 

1990 m. kovo 11 d. atstatė 
vėl nepriklausomybę ir vėl 
buvo pasirašytas Nepriklau
somybės atstatymo aktas. 

Angelą Brand 

Vasario 16-toji ir Kovo 11-
toji yra svarbios dienos lietu
viams, nes yra Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
dienos. Aš prisimenu, kad visi 
buvo liūdni, kai Lietuva buvo 
rusų-komunistų okupuota. 
Atgavę nepriklausomybę, lie
tuviai apsidžiaugė: „Lietuva 
laisva! Lietuva laisva!" — visi 
šaukė. 

Julija Slavikait* 

Vasario 16-toji yra svarbi 
todėl, kad mes prisimename 
Lietuvos laisvės paskelbimą. 
Daug žmonių mirė nuo komu
nistų persekiojimo. Man svar
bu Vasario 16-ji, nes mano 

tėtukas ir močiutė daug pasa
kojo apie laisvės kovas. 

Jonas Vaitkus 
Visi trys Baltimorės Kara

liaus Mindaugo lit. m-los 
mokiniai ("Mūsų metai"). 

ADVENTAS 
Keturios savaitės prieš Ka

lėdas vadinasi Adventas. Ad
vento dienomis mes turime 
būti ypač geri, nes reikia pa
ruošti širdis Jėzulio gimtadie
niui. 

Yra labai daug būdų švęsti 
Adventą. Mūsų šeima kiekvie
ną sekmadieni uždega vaini
ko žvakę ir pasi meldžiame. 
Yra Advento kalendorių, kur 
reikia kiekvieną dieną atida
ryti durytes iki Kalėdų. Šiais 
metais mums reikėjo atlikti 
vieną gerą darbelį kas dieną, 
kad galėtume pasikabinti 
žvaigždę kambaryje. 

Simonas Trumpickas 
Hamiltono Ateinininkų 1997 

m. laikraštėlis 

APIE MIDŲ, MEDŲ m 
KITUS DALYKUS 

Senovės Lietuva garsėjo me
dumi. 16 amžiaus lenkų isto
rikas M. Strijkovskis rašė, 
kad niekur nėra tokio pui
kaus ir gryno medaus, tokio 
skaidraus vaško, kaip Že
maičiuose, girdi, miškuose čia 
iš drevių (išpuvusių medžių 
didelių plyšių) medus varvėte 
varvąs. Medumi lietuviai 
mokėjo ponams duoklę, iš me
daus gamino skanų gėrimą 
midų, kurį jau mini anglų ke
liautojas Vulfstanas, 9 am
žiuje lankęsis prūsų žemėje. 

Bitininkystė, nepaprasta 
meilė darbščioms medaus ne
šėjoms paliko gilius pėd
sakus lietuvių kalboje bei tau
tosakoje. Mūsų protėviai tuos 
medžius, kuriuose bitės gy
vendavo ar iš jų žiedų medų 
nešdavo, laikė šventais. Tik 
apie žmogų ir bitę lietuviai 
sakydavo ^nirė", o visi kiti 
gyvi padarai „stipdavo", 
„dvėsdavo", gaišdavo". Apie 
darbą mylintį žmogų dar ir 
šiandien sakoma: „darbštus, 
kaip bitelė". Gerus savo drau
gus vadiname bičiuliais ir 
turbūt nė nepagalvojame, kad 
iš pradžių šis žodis reiškęs tik 
dėl bendro bičių valdymo su-
sibroliavusius svetimus žmo
nes. 

Algirdas Sabaliauskas 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 96 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Kurias raides jūs pastebė
jote šiame piešinėlyje? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 97 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Tarp šių penkių figūrų at
raskite dvi panašias ir pa
žymėkite numerius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 
(Žiūrėkite Vyčio kryžiaus 

piešinį) 
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Tėvas vaikui nupirko ele
mentorių, iš kurio jis galėtų 
išmokti skaityti. 

GALVOSŪKIO NR. 78 
ATSAKYMAS 

Krienai — Prienai 

GALVOSŪKIO NR. 80 
ATSAKYMAS 

Grindys, smegenys, sultys, 
metmenys, sėmenys, pietūs ir 
t.t. 

J langelius įrašykite raides, 
iš kurių susidarys šios reikš
mės žodžiai: 

1. Žemyn: Dzūkijos mieste
lis, kuriame yra palaidota gar
si 1831 m. sukilimo karžygė 
Emilija Platerytė. 2. Skersai: 
vienas iš Kauno miesto prie
miesčių. 3. skersai: vienas iš 
Dzūkijos ežerų (žiūrėkite Lie
tuvos žemėlapį). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 99 
Pabraukite žemiau surašy

tus žodžius, kurie reiškia gar
sus: brakšt, rašyti, girgždėti, 
bliauti, mokytis, nuobodulys, 
tarškėti, čiulbėti, verkti, žais
ti, dundėti, klegėti. Paaiš
kinkite pabrauktų žodžių 
reikšmes. Galite pasinaudoti 
žodynu. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 100 

1. Kiek sūnų turėjo Lietuvos 
karalius Gediminas? Parašy
kite jų vardus. 2. Ką simboli
zuoja vyskupo lazda? 3. Prieš 
atsirandant Austro-Vengrijos 
valstybei, kiek Europoje gyve
no pasaulinio garso muzikų-
kompozitorių? 4. Austro-
Vengrijos žydėjimo laikais, 
kiek Europoje gyveno pasauli
nio garso muzikų-kompo-
zitorių? 5. Kada egzistavo Aus
tro-Vengrijos valstybė? 

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

Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


